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Sammanfattning 
När energipriserna stiger och energikraven från myndigheterna stramas åt är ett behov av att bygga 
energisnåla hus mer ett krav än en önskan. För ett sådant hus kommer produktionspriserna att stiga 
på grund av den ökade materialkostnaden. Det finns en tumregel som säger att ett lågenergihus 
kostar cirka 10 % mer att producera än ett konventionellt hus men att det istället är billigare att 
driva. I detta arbete kommer produktionskostnad och driftkostnad för ett enfamiljshus att jämföras 
baserat på olika typer av stomkonstruktion och isoleringsgrad. De stomkonstruktioner som kommer 
att jämföras är träregelstomme, platsgjuten betong och extraisolerad platsgjuten betong. Huset som 
alla beräkningar är baserade på är speciellt framtaget för en familj med två nästan vuxna barn, i 14 – 
18 års ålder. Genom en serie intervjuer med mäklare och med inspiration av arkitektfirman Ross 
Arkitekters formspråk har planritningarna vuxit fram. Huset är ritat av Filip Berndtson.  



 

 

 

Summary 
When energy prices increase and energy requirements from the government is tightened, the need 
to build energy efficient houses is becoming more of a requirement than a desire. For a low energy 
house the production cost will rise due to the increased amount of building materials. Although, 
there is a rule of thumb saying that a low energy building costs about 10% more to produce than a 
conventional house but that it’s cheaper to operate. In this report production and operation cost for 
a single family house will be compared based on different types of frame construction and insulation 
level. The constructions that will be compared are a timber construction, in situ concrete and situ 
concrete with extra isolation. The house is designed specifically for a family with teenagers, 14-18 
years of age. Through a series of interviews with brokers and with inspiration from the architectural 
firm Ross Arkitekters idiom, the blueprints have come alive. The designer of the house is Filip 
Berndtson.  



 

 

Förord 
Detta arbete är en sammanfattning av stora delar av min utbildning på Kungliga Tekniska Högskolans 
Högskoleingenjörs program ”Byggteknik och Design” med inriktning mot arkitektur. 
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1.Inledning 
Det är idag ett skrikande behov av bostäder i Stockholm. Varje år flyttar cirka 20 000 personer till 
Stockholm och antalet bostäder som produceras kan inte matcha detta. Samtidigt sänker Boverket 
kraven på hur mycket energi ett hus får förbruka. Att bygga energisnåla hus är idag i praktiken inget 
val utan snarare ett krav för att kunna klara de energiförbrukningskraven och både branschfolk och 
privatpersoner måste få en djupare förståelse i vad detta innebär. 

1.1 Bakgrund 
Första januari 2012 skärpte Boverket energikraven för uppvärmning av bostäder. Denna skärpning 
innebär att energiförbrukningen för bostäder som har direktverkande el som uppvärmningskälla 
sänks till 55 kWh per m2 och år för bostäder i klimatzon III (landets södra del). Effektkraven innefattar 
byggnader som värms med elvärme men dit räknas även normalt byggnader med värmepump 
kopplad till exempelvis bergvärme. För att klara de nya energikraven behöver det ske en förändring 
som innebär att fler byggnader kommer att behöva mer isolering och nya uppvärmningsmetoder 
med förnyelsebara bränslen. Detta kommer troligen att leda till en ökad produktionskostnad.  

1.2 Syfte 
Genom att beräkna produktionskostnaden och driftkostnaden för ett hus och sedan göra om samma 
beräkningar för ett likadant hus med annat stommaterial kan man göra en ekonomisk jämförelse 
mellan de två husen. Syftet är att jämföra hur stor skillnaden skulle bli i produktionskostnaden och 
driftkostnaden mellan ett energisnålt hus med extraisolerade betongväggar, ett hus med 
träregelväggar och ett hus som är uppfört i platsgjuten betong. Som grund för alla beräkningar och 
jämförelser är en villa framtagen och designad av Filip Berndtson, Grund Villan.  

1.2.1 Frågeställning 
1. Hur kan en målgruppsanpassad villa, Grund Villan, ritad av Filip Berndtson se ut? 
2. Vad blir produktionskostnaden och driftkostnaden för Grund Villan uppförd med trästomme? 
3. Vad blir produktionskostnaden och driftkostnaden för Grund Villan uppförd i platsgjuten 

betong? 
4. Vad blir produktionskostnaden och driftkostnaden för Grund Villan uppförd i extraisolerad 

platsgjuten betong? 
5. Hur lång blir återbetalningstiden för den ökade produktionskostnaden genom minskad 

energiförbrukning i ett energisnålt hus jämfört med ett motsvarande hus i platsgjuten betong 
eller trästomme? 

1.3 Avgränsningar 
De premisser som presenteras i rapporten är framtagna genom en dialog med sakkunniga inom 
området och branschen.  

1.3.1 Målgrupp 
Målgruppen som Grund Villan ska projekteras för är en familj med nästan vuxna barn som 
fortfarande bor hemma och är 14-18 år. Familjen har en stabil och stark ekonomi och tycker att deras 
förra boende inte längre uppfyller deras krav på personliga utrymmen. 

1.3.2 Plats 
Grund Villan skall vara belägen i Stockholmsregionen då det oftast är i storstadsregionerna som den 
valda målgruppen bor och arbetar enligt Martin Larsson på svensk Fastighetsförmedling i Ekerö.  
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1.3.3 Stommaterial 
Villan skall till så liten del som möjligt bestå av prefabricerade byggelement. Träregelväggarna ska 
vara platsbyggda och betongväggarna ska vara platsgjutna i ett byggsystem som består av att man 
bygger upp väggen i cellplastblock och fyller ett mellanrum i dessa med erforderlig mängd 
armeringsjärn och betong. Byggsystemet kommer från Bewi.  

1.3.4 Tomt 
Produktionskostnaderna i denna rapport kommer inte att inkludera något markarbete på tomten. 
Kostnaderna kommer att beräknas utifrån en färdig singelgrund med framdragna vatten- och 
elledningar till huset. Markarbeten så som gångar och vägar på fastigheten ingår ej i beräkningarna. 

1.3.5 Köldbryggor och solinstrålning 
På grind av utrymmesskäl kommer köldbryggor och solinstrålning inte att tas med i energibehovet i 
denna rapport då en avgränsning måste göras. Beräkning av värmeeffekten av solinstrålning tas ej 
upp i referenslitteraturen och avstås därför från i detta arbete.  

1.3.6 Redovisning av huset 
Grund villan kommer att projekteras till en nivå som motsvarar bygglovshandlingar och 
skissförslagshandlingar. Även vissa detaljer kommer att redovisas. 

1.4 Arbetsmetod 
Grund Villan är ett fiktivt hus och alla produktionsberäkningar kommer att genomföras med 
verklighetsspeglande värden på á-priser. Driftkostnaden kommer att beräknas utifrån ett fiktivt 
medelpris på energin uträknat över ett år. Energipriset är hämtat från en analys av elprisets 
förändring mellan åren 1996 och 2011, se Bilaga 6. 

1.4.1 Projektering av Grund Villan 
Genom en analys av intervjuer med olika mäklarfirmor i potentiella områden i Stockholmsregionen, 
där huset skulle kunna byggas, framkommer information av vad målgruppen efterfrågar. Projektering 
av Grund Villan sker i Graphisoft ArchiCAD 15 genom en 3D modell efter målgruppens önskemål. 
Grund Villan är designad och ritad av Filip Berndtson. I rapporten kommer Grund Villan att bli 
refererad till som ”Villa Trä”, ”Villa Betong” eller ”Villa betong Energi” beroende på vilken typ av 
yttervägg fortsatta beräkningar kommer att göras på. ”Villa trä” har träregelväggar, ”Villa Betong” 
har platsgjutna betongväggar och ”Villa Betong Energi” har extraisolerade platsgjutna betongväggar. 

1.4.2 Produktionskostnad 
Produktionskostnader kommer att beräknas med hjälp av á-priser för de olika byggnadsdelarna som 
multipliceras med antalet kvadratmeter som den specifika byggnadsdelen är representerat i huset. 
Installationer så som VVS, el och bergvärme kommer att bestå i ett fast pris inklusive material och 
installation som bestäms utifrån boken Sektionsfakta (Wikells Sektionsfakta). Fast inredning så som 
kök och badrum kommer utgöras av ett fast pris inklusive material och installation bestämt genom 
diskussioner med fackhandeln för dessa varor samt genom en dialog med Ross Arkitekter baserat på 
tidigare fakturor.  

1.4.3 Driftkostnad 
Driftkostnader beräknas baserat på hur mycket de olika husen behöver i tillförd energi multiplicerat 
med ett valt fiktivt energipris som speglar verkligheten baserat på en analys av elprisets förändring 
mellan åren 1996 och 2011, se Bilaga 6.  
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1.4.4 Jämförelse 
En jämförelse mellan produktions- och driftkostnader för de olika stomtyperna kommer att görs 
genom:  

En rent ekonomisk jämförelse där återbetalningstiden för den högre produktionskostnaden för Villa 
Betong Energi beräknas med hjälp av den sänkta driftkostnaden jämfört med produktions- och 
driftkostnaderna för de övriga två hustyperna.  

2. Nulägesanalys 
Ross Arkitektur & Design AB skapades 1996 av arkitekterna Pål och Desirée Ross för att tillhandahålla 
en plattform för att ”förverkliga exklusiva och livsbejakande livsmiljöer av hög kvalité” 
(http://www.ross.se 12-05-02) .”Welcome to Live in a work of art” är ett registrerat varumärke som 
tillhör Ross Arkitektur & Design. De har vunnit byggnadsvårdspriset för bästa nybyggnation 2010 och 
bland annat erhållit utmärkelsen Sveriges vackraste villa 2009. Ross Arkitektur & Design AB är ett 
arkitektkontor som i huvudsak är inriktade på att rita villor åt privatpersoner. Deras kunder är oftast 
kapitalstarka personer eller familjer som vill ha en ny bostad. Som ett miljömedvetet företag är de 
intresserade av att sänka husens uppvärmningsbehov och kunna erbjuda sina kunder ett energihus 
som alternativ. Det är i denna miljö som rapporten har skapats. Ross arkitekter har nyligen byggt ett 
passivhus och är intresserade av att fortsätta sitt arbete med att bygga energisnåla bostäder åt 
privatpersoner.   

http://www.ross.se/
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Lågenergihus 
”Lågenergihus är ett samlingsbegrepp för byggnader som använder mindre energi än hus byggda 
enligt gängse praxis eller enligt vad byggnormen kräver, alltså hus med god energiprestanda” - 
Definition hämtad från Energimyndighetens hemsida. 

Inom begreppet lågenergihus innefattas passivhus, minienergihus och nollenergihus enligt FEBY:s 
rapport: Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus. 

I rapporten kan man bland annat läsa att maxkravet för energianvändningen i ett passivhus är max 
25 kWh/m2,år. För nollenergihusen gäller samma krav som för ett passivhus men huset ska även 
kunna leverera lika mycket eller mer energi än det använder. Minienergihus är ett mellanting mellan 
passivhus och ett hus som uppfyller BBR19:s krav. Det är inget passivhus med det har en väsentligt 
mycket lägre nivå än vad BBR19 medger. (Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och 
minienergihus) 

3.2 Ventilationssystem 
Ett hus kan ha olika typer av ventilation. Den enklaste formen är självdrag (typ S) där den termiska 
drivkraften hos den uppvärmda inomhusluften får luften att stiga uppåt och ut genom taket eller en 
ventilationskanal/-ventil. I ett frånluftsventilationssystem (typ F) tas luften in i huset direkt utifrån, 
oftast bakom en radiator eller liknande, för att värmas och sugs sedan ut via ett fläktdrivet 
kanalsystem. Denna fläkt sitter ofta på vinden eller i ett liknande utrymme. I ett till- och 
frånluftsventilationssystem med värmeåtervinning (typ FTX) är luftflödet in och ut ur huset 
kontrollerat. Utomhusluften (tilluften) förs till en värmeväxlare och värms av den utåtgående 
inomhusluften (frånluften) innan den kommer in i huset. Detta sänker energibehovet för att värma 
byggnaden genom att man återanvänder den redan värmda inomhusluften. Två typer av 
värmeväxlare som finns är roterande värmeväxlare och plattvärmeväxlare. (Catarina Warfving, Mats 
Dahlblom, Projektering av VVS-installationer). Det valda ventilationssystemet för Grund Villan i 
denna rapport är ett FTX-system då detta återanvänder den redan uppvärmda inomhusluften och på 
så vis sänker behovet av ytterligare energitillförsel. 

3.3 Värmepump 
Värmepumpar som uppvärmningskällor är positivt eftersom att de minskar energibehovet jämfört 
med till exempel vattenburen elvärme. (Catarina Warfving, Mats Dahlblom, Projektering av VVS-
installationer).  En värmepump fungerar genom att ett köldmedium cirkulerar i pumpen och 
beroende på i vilken del av processen mediet befinner sig tar det antingen upp värme eller avger 
värme. Catarina Warfving förklarar processen i sin bok Projektering av VVS-installationer på följande 
sätt: 

”I en värmepump cirkulerar ett köldmedium som förångas vid lågt tryck och låg 
temperatur, t.ex. -10°C och som kondenserar vid högt tryck och hög temperatur, t.ex. 
+50°C. Det flytande köldmediet värms med uteluft, frånluft, mark, sjövatten etc. i 
förångaren och övergår till en kall ånga. Den eldrivna kompressorn höjer trycket och 
därmed också ångans temperatur. Varm ånga fortsätter till kondensorn som är 
ansluten till ett värmesystem. Ångan kondenseras till varm vätska och 
kondenseringsenergin växlas över till värmesystemet. När den varma vätskan passerar 
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strypventilen sjunker trycket och därmed också temperaturen på köldmedievätskan. 
Värme ´pumpas´ på detta sätt från en låg temperatur till en högre med kompressorn.” 

Värmepumpens COP-värde (Coefficient Of Performance) anger hur många gånger större effekten är 
som man får ut vid kondensorn jämfört med eleffekten tillförd till kompressorn.  

3.4 U-värde 
Vid beräkning av U-värdet för till exempel en vägg som består av både reglar och isolering 
(sammansatta skikt) kan man använda både U-värdesmetoden och λ-värdesmetoden enligt Kennets 
Sandins litratur Praktisk Byggnadsfysik. 

R = d/λ  [m2 x °C/W]    [1.1] 

d =  [m] 

λ = Värmekonduktiviter [W/m x °C] 

U=1/ΣR  [W/m2 x °C]    [1.2] 

 

U-värdesmetoden 

UU = α x Uisol + β x Uregel    [1.3] 

UU = Värmegenomgångskofficient för hela väggen [W/m2 x °C] 

Uisol = Värmegenomgångskofficient för hela isolerdelen [W/m2 x °C]  

Uregel  = Värmegenomgångskofficient för regeldelen [W/m2 x °C] 

α = Ytandel isolering   [%] 

β = Ytandel regel   [%] 

 

λ-värdesmetoden 

λres = α x λ isol + β x λregel  [W/m x °C]   [1.4] 

Uλ = 1/ΣRλ   [W/m2 x °C]   [1.5] 

Slutgiltigt U 

 Umedel = (2 x  Uλ x UU )/ (Uλ + UU) [W/m2 x °C]  [1.6] 

 

3.5 Energibehovsberäkningar 
Beräkningsformeln för energibehoven i byggnaden kommer från Catarina Warfvinge och Mats 
Dahlbloms bok Projektering av VVS-installationer. 
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3.5.1 En byggnads värmebalans 
En byggnads specifika värmeförlustfaktor Qtot är en summa av  

Qvent [W/°C ] Specifik värmeförlustfaktor för ventilation 

Qtrans [W/°C ] Specifik värmeförlustfaktor för transmission 

Qläck [W/°C ] Specifik värmeförlustfaktor för läckage 

Qtot= QTrans + QVent + QLäck  [W/°C ]  [2.1] 

Qvent = ρ x cp x qv  [W/°C ]  [2.2] 

 

Där  ρ = luftens densitet, 1,2 kg/m3 

cp = luftens specifika värmekapacitet, 1000 J/kgK 

qv = styrt ventilationsflöde, m3/s 

 

Qtrans = Σ Ui x Ai + Σ Ψk x lk + Σ Xj [W/°C ]  [2.3] 

Där  Ui = värmegenomgångstal för en byggnadsdel [W/m2K] 

 Ai = byggnadsdelens invändiga area [m2] 

 Ψk = värmegenomgångstal för linjära köldbryggor [W/mK] 

lk = Linjära köldbryggors längd [m] 

Xj = värmegenomgångstal för punktformiga köldbryggor [W/k] 

Qläck = ρ x cp x qläck  [W/°C ]  [2.4] 

Där  ρ = luftens densitet, 1,2 kg/m3 

cp = luftens specifika värmekapacitet, 1000 J/kgK 

qv = oavsiktligt ventilationsflöde, m3/s 

 

I en byggnad med ett värmeåtervinnande ventilationssystem summeras byggnadens specifika 
värmeförlustfaktor med ett tillägg på QVent 

Qtot= QTrans + QVent x (1 - η) + QLäck   [2.5] 

Där  η = Verkningsgraden för värmeåtervinningsaggregatet 
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Gratisvärme beräknas enligt 

Pg = Pi + Ps 

Pi = Eg x A  [W] 

Där Eg = Värmetillskott [W/m2,Atemp] 

 A = Atemp = BOA 

Ps = Solinstrålning (tas ej upp i denna rapport) 

Erforderlig momentan värmebehovseffekt från värmesystemet skrivs med  

Pw  = Qtot  x (Tinne – Tute) - Pg [W]   [2.6] 

Dimensionerande värmebehovseffekt 

Pdim = Qtot  x (DIT – DVUT) [W]   [2.7] 

Där  DIT = Dimensionerande innetemperatur, °C 

 DVUT = Dimensionerande vinter ute temperatur, °C 

 

3.5.2 En byggnads värmeenergibehov 
  

EUppv = Qtot x Gt [Wh/år]   [3.1] 

Där  Gt = Gradtimmar [°Ch/år] är en funktion av normalårstemperaturen 
(medeltemperaturen utomhus) och gränstemperaturen (inomhustemperaturen – 
Gratisvärmen) 

Eel = 4,5 x antalet lägenheter + 0,045 x Atemp  [kWh/dygn] [3.2] 

Där Atemp är area begränsad av omslutande väggars insida och som är värmd till mer än 
10°C 

Evv = 5,0 x antalet lägenheter + 0,015 x Atemp [kWh/dygn] [3.3] 

 

Etotal = (EUoppv/1000) + 365 x (Eel + Evv) + Evvs   [kWh/år] [3.4]  
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4. Faktainsamling 
I detta avsnitt redovisas hur all data samlats in. 

4.1 Intervju 
Som bakgrund till ”Grund Villans” storlek och utformning ligger intervjuer med två mäklarkontor i 
Stockholmsregionen. Intervjuerna skedde i en ”halvstrukturerad form” som Annika Lantz närmare 
beskriver i sin bok (Intervjumetodik, Annika Lantz). I intervjuerna behandlade frågor kring vad 
privatpersoner inom olika målgrupper söker efter när de ska köpa en ny bostad i specifika områden i 
Stockholm. Ett sammandrag av dessa intervjuer finns i Bilaga 1. 

4.2 Projektering 
Projekteringen av ”Grund Villan” föregicks av en studie och tolkning av Ross Arkitekters tidigare 
utförda projekt tillsammans med informationen erhållen från intervjuerna i bilaga 1.  

4.3 Produktionskostnad 
Produktionskostnadsberäkningen för de olika villorna har skett med hjälp av en á-prislista för olika 
byggelement (Sektionsfakta 10/11,Wikells). De á-priser på fönster och dörrar från tillverkaren RM 
fönster som används är fiktiva men verklighetsspeglande då det är baserade på tidigare offerter på 
byggnader som Ross Arkitekter har uppfört. Modellen innehåller flera olika fönstertyper  och ett 
ungefärligt genomsnittspris per fönster har konstruerats med tidigare fakturor som utgångspunkt, 
detta för att förenkla produktionskostnadsberäkningarna. Pris för installationer så som FTX-system, 
bergvärme, VVS och el kanalisation är ett ungefärligt pris som är baserat på information från 
Sektionsfakta 10/11 och en dialog med David Höglund hos Ross Arkitekter. 

Pris för kök och badrum i ”Grund Villan” kommer från en dialog med Ross Arkitekter och en analys av 
Ross Arkitekters tidigare projekt genom en uppskattning av en medelkostnad för deras valda kök och 
badrum. 

4.4 Driftkostnad 
Information för beräkning av driftkostnaden och U-värden: 

Grundplatta och yttertak -  Wikells, Sektionsfakta 10/11 

Ytterväggar – Kenneth Sandin, Praktisk Byggnadsfysik. Egna beräkningar i Bilaga 3. 

Fönster och dörrar från tillverkaren RM fönster – David Höglund, Ross Arkitektur & Design 

Information om väderförhållanden för beräkning av driftkostnader kommer från SMHI.  
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5. Genomförande 

5.1 Projektering av ”Grund Villan” 
Förslagshandlingarna till Grund Villan har skapats i Graphisoft ArchiCAD 16 efter en analys av 
intervjuer om vad den valda målgruppen vill ska ingå i ett hus, se Bilaga 1. Villan är anpassad enligt 
de rekommendationer för tillgänglighet som gjorts av Swedish Standards Institute, också kallt ”SIS-
mått”. 

5.2 Produktionskostnad 
Genom BIM-modellen av Grund Villan från Graphisoft ArchiCAD 16 erhölls antal kvadratmeter 
yttervägg, innervägg, tak, grundplatta och mellanbjälklag. Dessa multipliceras sedan med ett á-pris 
för vardera byggnadsdel som inkluderar material kostnad, tid för arbetet och timlön med alla 
arbetsgivartillägg från Sektionsfakta 10/11 av Wikells. 

Σ(á-pris per kvm byggnadsdel x kvm byggnadsdel) = Produktionskostnad för husstomme [4.1] 

Ett fast pris för kök, badrum, bergvärme, golvvärme, FTX-system och övriga kostnader adderades 
sedan till detta för att ge en komplett produktionskostnad, detta redovisas i bilaga 2. 

5.3 Driftkostnad 
Genom att beräkna de olika husens värmeenergibehov, enligt Catarina Warfving och Mats Dahlbloms 
bok Projektering av VVS-installationer, och multiplicera det med ett genomsnittligt elpris för ett år får 
man fram ett pris för vad Grund Villan uppförd med olika stomkonstruktioner skulle kosta att driva 
per år. Detta redovisas i Bilaga 4. 

U-värden för ytterväggarna i de olika stomkonstruktionerna är beräknade och redovisade i Bilaga 3.  

5.4 Jämförelse 
Genom att använda formlerna nedan jämförs villorna i ett ekonomiskt perspektiv baserat på 
återbetalningstiden mellan de olika husen. Detta presenteras i bilaga 5. 

Villa BProduktionspris – Villa AProduktionspris = ∆Pris [Kr]  [5.1] 

Villa BDriftkostnad  - Villa ADriftkostnad = ∆Drift [Kr/år]  [5.2] 

∆Pris / ∆Drift = Återbetalningstid  [år]  [5.3]  
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6.Resultat och Analys 
I detta avsnitt presenteras resultaten av uträkningarna samt en analys av dessa. 

6.1 Resultat 

6.1.1 Grund Villan 
Grund Villan är ett tvåplanshus med en BTA på 252 kvadratmeter och med ett tillhörande garage som 
man kan nå inifrån huset. Arkitekturen är en modernistisk villa med utvändigt vita putsväggar och ett 
vinklat pulpettak med avvattning i form av utvärtes häng- och stup-rännor. Innanför entrédörren 
möts man av en dubbel takhöjd och en vy under trappan in i matsalen och vidare ut i trädgården. 
Direkt till vänster ligger ett litet badrum och till höger en generös plats att hänga av sig ytterkläder. 
På andra sidan denna avhängningsyta ligger köket. Köket har ingen matplats utan är ett utrymme att 
arbeta i. Alla måltider intages i matsalen. Till vänster kommer man till vardagsrummet och trappan 
till övervåningen. Innanför vardagsrummet ligger ett sovrum som med fördel kan göras om till 
arbetsrum och bibliotek eller gästrum om inte behovet av ett sovrum på bottenplan finns. Bredvid 
sovrummet finns ett handikappanpassat badrum. Husets teknikrum ligger beläget bredvid köket och 
matsalen. I teknikrummet ligger även husets tvättstuga och ingång till garaget som även fungerar 
som förråd. På ovanvåningen finns ytterligare ett förråd ovanför trappan. Här kan man säga att huset 
delas in i två skilda avdelningar. Åt höger finns föräldrarnas avdelning med sovrum och tillhörande 
badrum och en generös klädkammare. Åt vänster ligger barnens rum, badrum och ett allrum avskilt 
från resten av huset. Ritningar för bygglovsansökan finns i Bilaga 7. 

6.1.2 Produktionskostnad 
Produktionskostnad för ett hus med träreglar, Villa Trä: Ca 7,1 miljoner kronor. 

Produktionskostnad för ett hus med platsgjutna betongväggar, ”Villa Betong”: Ca 7,3 miljoner kronor. 

Produktionskostnad för ett hus med platsgjutna betongväggar som är extraisolerade, ”Villa Betong” 
Energi: Ca 8,0 miljoner Kronor. 

6.1.3 Driftkostnad 
Driftskostnad för ett hus med träreglar, ”Villa Trä”: Ca 15 000 kr/år. 

Driftkostnad för ett hus med platsgjutna betongväggar, ”Villa Betong”: Ca 15 000 kr/år. 

Driftkostnad för ett hus med platsgjutna betongväggar som är extraisolerade, ”Villa Betong Energi”: 
Ca 13 000 kr/år. 

6.1.4 Jämförelse 
”Villa Betong Energi” och ”Villa Betong” 

Återbetalningstiden för den ökade produktionskostnaden i ”Villa Betong Energi” jämfört med ”Villa 
Betong” med hjälp av den sänkta driftkostnaden: 339 år. 

Produktionskostnad: 9 % ökad produktionskostnad för ”Villa Betong Energi” jämfört med ”Villa 
Betong”. 

Driftkostnad: 15 % lägre driftkostnad för ”Villa Betong Energi” jämfört med ”Villa Betong”. 
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”Villa trä” och ”Villa Betong” 

Återbetalningstiden för den ökade produktionskostnaden i ”Villa Betong” jämfört med ”Villa Trä” 
med hjälp av den sänkta driftkostnaden: - 2506 år. 

Produktionskostnad: 3 % ökad produktionskostnad för ”Villa Betong” jämfört med ”Villa Trä”. 

Driftkostnad: >1 % högre driftkostnad för ”Villa Betong” jämfört med ”Villa Trä”.  

”Villa Betong Energi” och ”Villa Trä” 

Återbetalningstiden för den ökade produktionskostnaden i ”Villa Betong Energi” jämfört med ”Villa 
Trä” med hjälp av den sänkta driftkostnaden: 445 år. 

Produktionskostnad: 12 % ökad produktionskostnad för ”Villa Betong Energi” jämfört med ”Villa Trä”. 

Driftkostnad: 14 % lägre driftkostnad för ”Villa Betong Energi” jämfört med ”Villa Trä”. 

6.2 Tolkning av Resultat 
Här följer en översättning till ord av vad resultaten ovan visar. 

”Villa Betong Energi” och ”Villa Betong” 

Den ökade produktionskostnaden i ”Villa Betong Energi” skulle ta 339 år att betala tillbaka med hjälp 
av de sänkta energikostnaderna jämfört med ”Villa Betong”. Detta förutsatt att energipriset förblir 
detsamma och att ingen inflation sker. ”Villa Betong Energi” har en driftkostnad som är cirka 2000 
kr/år lägre än den för ”Villa Betong” och en produktionskostnad som är cirka 800 000 kr högre, vilket 
motsvarar 15 % av produktionskostnaden. Detta på grund av den extra träregelväggen som är 
placerad utanför betongväggen och innehåller extra isolering. 

”Villa trä” och ”Villa Betong” 

Eftersom ”Villa Betong” är 3 % dyrare att producera och samtidigt ligger på nästan samma 
driftkostnad jämfört med ”Villa Trä” så finns det ingen ekonomisk vinning i att välja betong som 
stommaterial framför ett hus med träkonstruktion. Återbetalningstiden på -2506 år ska tolkas som 
att det inte blir någon återbetalning utan ”Villa Betong” aldrig kommer att löna sig i jämförelse med 
”Villa Trä”. 

”Villa Betong Energi” och ”Villa trä” 

På grund av en markant ökning av produktionspriset för ”Villa Betong Energi” jämfört med ”Villa Trä” 
så skulle återbetalningstiden genom en sänkt driftkostnad bli 445 år. Driftkostnadsbesparingarna är 
nästan desamma som mellan ”Villa Betong Energi” och ”Villa Betong”, men den ökade 
produktionskostnaden på cirka 700 000 kr, 12 %, gör att återbetalningstiden blir väldigt lång.  
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7. Diskussion 

7.1 Tumregel om ökad produktionskostnad 
Enligt uppgift från Zeev Bohbot finns en tumregel som säger att ett energihus kostar ungefär 10 % 
mer att producera än ett vanligt hus. Denna tumregel får stöd i detta fall. Den ökade 
produktionskostnaden mellan ”Villa Betong” och ”Villa Betong Energi” motsvarar i detta fall 9 %, 
vilket speglar tumregeln bra. Tumregeln är dock inte applicerbar på jämförelsen mellan ”Villa Trä” 
och ”Villa Betong Energi” då man i ”Villa Betong Energi” både använder ett dyrare stommaterial och 
extra isolering. Vilket innebär att dessa stomkonstruktioner inte är jämförbara och därmed inte ger 
en rättvis bild. 

7.2 Återbetalningstid 
Återbetalningstiden för den höjda produktionskostnaden för ”Villa Betong Energi” med hjälp av den 
sänkta driftkostnaden jämfört med ”Villa Betong” skulle bli nästan 340 år. Om man förutsätter att en 
person i normalfallet bor i ett hus i 30 år så skulle det krävas nästan 11 olika ägare innan huset har 
börjat ”lönat sig att byggas”. Denna beräkning baseras på att energipriset inte stiger under tiden. 
Skulle energipriset fördubblas till 240 öre/kWh så skulle återbetalningstiden mellan ”Villa Betong” 
och ”Villa Betong Energi” bli strax över 140 år. För att man ska göra en ekonomisk vinning på att 
bygga ett extraisolerat betonghus idag krävs en ökning av energipriset. I dagsläget finns det inte en 
rent ekonomisk vinning i att välja detta alternativ. Det kan dock finnas andra aspekter att ta hänsyn 
till, se fortsatt diskussion. 

7.3 Energipriser 
De senaste åren har energipriserna ökat drastiskt och min tolkning är att de kommer att fortsätta att 
göra så. 
 

 
 
Sedan 1996 har priset för en villa utan elvärme ökat från 26,7 öre/kWh till 92,3 öre/kWh år 2011. 
Detta motsvarar en ökning på 359 %, se Bilaga 6. 
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7.3 Nya energikraven 
Efter att Boverket har skärpt kraven för hur mycket energi ett hus får använda har det ställts väldigt 
höga krav på personer som vill bygga ett hus. För en person utan fackmannamässig kunskap och 
erfarenhet i ämnet kan det vara svårt att förstå energiförbrukningskrav och vilka åtgärder som måste 
göras för att klara dessa. I framtiden kommer det vara mer komplicerat för gemene man att 
producera ett hus som uppfyller dessa krav. Detta kommer leda till att behovet av professionella 
ingenjörer och arkitekter ökar i framtiden.  

Alla olika stommaterial klarar i detta arbete kraven på 55 kWh/m2 per år, men det bör poängteras att 
köldbryggor och solinstrålning inte är inräknat i denna rapport. Men även med dessa inräknade bör 
husen klara gränsvärdet.  

7.4 Hållbarhet 
I denna rapport görs en avgränsning som innebär att hänsyn inte tas till de olika konstruktionernas 
livslängd och hållbarhet, något som bör göras för att ge en helt rättvis jämförelse. Merparten av 
nyproducerade enfamiljshus i Sverige är idag producerade med träregelstomme. Ett hus som är 
producerat i betong kommer att ha en längre hållbarhet och livslängd än motsvarande hus uppfört i 
trä. Detta bland annat på grund av att betong är ett oorganiskt material och inte får en nedsatt 
bärförmåga när det blir utsatt för till exempel mögel eller röta. I ett samhälle som strävar efter en 
hållbar utveckling och där miljöaspekter blir av allt större vikt finns det dock anledning att ställa sig 
frågan om framtida hus bör trots allt bör byggas i betong. Även om utrymme i denna rapport inte 
finns för att gå in på denna analys så kan det konstateras att ett hållbart byggande gynnas av betong 
framför trähus.  

7.5 Miljöpåverkan 
Ur ett miljöperspektiv kan man inte bara titta på hur mycket energi de olika konstruktionerna 
använder. Trä är ett förnyelsebart material som reducerar mängden koldioxid i atmosfären och 
bidrar till den biologiska mångfalden i Sveriges fauna. Betongindustrin släpper ut mycket koldioxid i 
atmosfären och står för 4-5 % av jordens totala koldioxidutsläpp (Svenskbetong.se). Det finns betong 
som återanvänder gammal betong som ballast och på så vis har en mindre miljöpåverkan än normal 
betong. Betong måste dock ofta transporteras långa sträckor från fabriken vilket bidrar till ytterligare 
koldioxidutsläpp. Trä finns ofta på den lokala orten och är inte i samma utsträckning beroende av 
långa transporter. Även dessa faktorer bör beaktas när man väljer stommaterial till sitt hus.  

7.6 Jämförelse 
Av tidigare nämnda skäl framgår det att bygga ”Villa Betong Energi” inte är ett hus man producerar 
för att få en stor ekonomisk vinning genom sparad driftkostnad. Pengar är inte den drivande faktorn i 
motivationen att skapa detta hus. Motivationen är troligen att man vill försöka dra sitt strå till 
stacken i dagens miljömedvetna samhälle och väljer att betala mer för ett hus som är bättre ur en 
energisynpunkt än andra konstruktioner jämfört med att ta det billigaste alternativet och inte tänka 
på miljön. Trots den ökade miljöpåverkan som uppstår vid betongproduktion kan det ur 
hållbarhetssynpunkt vara försvarbart.  
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8. Slutsats 
 

Att producera ett lågenergihus i platsgjuten betong är ingenting man idag gör för att tjäna pengar. 
Med en återbetalningstid på 339 år så kommer den första ägaren troligen inte att göra en ekonomisk 
vinst på sin investering så länge han eller hon inte säljer huset och på så vis går med vinst. På grund 
av att det finns andra positiva aspekter med betonghus finns det ändå en marknad för detta.  

Tumregeln att ett lågenergihus kostar ungefär 10 % mer än ett vanligt hus kan appliceras på detta 
exempel då det ger en relativt korrekt produktionskostnad, under förutsättningen att stomtyperna är 
jämförbara. Skillnaden i produktionskostnad för ”Villa Betong Energi” jämfört med ”Villa Betong”, 
som är mest jämförbara, är cirka 700 000 kr vilket motsvarar 9 % av produktionskostnaden. 

Att producera ett hus med betong som stommaterial är dyrare att producera än ett likadant hus som 
är uppfört med träregelstomme. Samtidigt som betong är dyrare att producera är driftkostnaden för 
husen väldigt lika. Detta innebär att det inte finns någon ekonomisk vinning som grund för att välja 
att producera i betong istället för trä.  

Slutligen beror det på vilka aspekter man väljer att titta på som avgör vilket som är det bästa valet av 
stommaterial. ”Villa Trä” är billigast att producera men ”Villa Betong Energi” är billigast att driva. För 
”Villa Betong” finns det ingen ekonomisk motivation inom produktionskostnad eller driftkostnad för 
att bygga.  

Som det nämndes i diskussionen är merparten av nyproducerade enfamiljshus i Sverige uppförda 
med trästomme. Som resultatet visar är detta förståeligt på grund av den låga 
produktionskostnaden. Men frågan man borde ställa sig, som miljömedveten samhällsmedborgare, 
är ifall det verkligen är pengar som borde styra? För vad är viktigast; lite pengar vid produktion, eller 
att det man bygger har en lång hållbarhet? 
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9. Rekommendationer 
 
En liknande analys där man jämför produktionskostnad och driftkostnad skulle behöva göras för fler 
sorters väggtyper. En enkel arbetsgång för att undersöka om det skulle bli en ekonomisk vinst i det 
långa loppet om man väljer att bygga en lågenergivägg eller en vanlig vägg kan vara intressant för 
byggbolag och privatpersoner som är intresserade av att bygga ett hus. Detta behöver göras för flera 
storlekar på hus och med flera typer av uppvärmningssystem. En intressant punkt att undersöka 
skulle vara vid vilken punkt det blir mer ekonomiskt lönsamt att inte använda traditionell berg- eller 
jordvärme utan nya tekniker så som solfångare. En analys av livslängden för hus med de olika 
stommaterialen skulle även vara nödvändig för att man ska kunna gör en ännu rättvisare jämförelse 
av vad det innebär att använda olika material. 
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Bilaga 1 Sammanfattning av intervju med mäklare 

 
Vad vill en barnfamilj med små barn ha för typ av boende? 
Det är redan när barnen är små viktigt att familjens bostad har tillräckligt med sovrum så att alla 
barnen kan få ett eget rum. Föräldrarna delar rum men vill väldigt gärna ha ett arbetsrum. En 
tumregel kan man säga är ”ett rum per person”. Om en familj till exempel har 3 barn och två 
föräldrar så behövs det totalt 5 rum som kan användas som sovrum eller arbetsrum. Huset skall helst 
ha en traditionell planlösning i två plan med sovrummen på ovanvåningen och gemensamma ytor på 
bottenplanet. Matsal för att underhålla gäster är en aspekt som föräldrarna tittar efter. En källare 
uppskattas väldigt mycket på grund av dess förvaringsmöjligheter. Det skall vara minst två stycken 
badrum som alla har tillgång till och tvättstuga med groventré uppskattas. Garage uppskattas då 
även detta kan använda som förvaringsutrymme. Boarean bör ligga på 250 – 350 Kvm. 

Vad vill en barnfamilj med större barn, 14 – 18 år, ha för typ av boende? 
Typen av hus som denna målgrupp vill ha liknar väldigt mycket den typen av hus som 
småbarnsfamiljen vill ha. Skillnaden är att i denna målgrupp ökar kraven på ett allrum där barnen kan 
vara med sina kompisar. Om barnen vill titta på tv eller spela spel så vill de inte behöva sitta i det 
stora vardagsrummet på bottenplan tillsammans med övriga familjen. Man kan säga att barnen får 
ett eget vardagsrum. Att ha möjligheten att konvertera en del av källaren eller att bygga till en 
ovanvåning på garaget för att skapa en ”lägenhet” som ett av barnen kan flytta in i när det blir för 
stort för att bo hemma, men inte fullt så moget att flytta hemifrån än, är ett stort plus i kanten. I 
denna målgrupp börjar föräldrarna även vilja ha ett så kallat ”master bathroom” i direkt anslutning 
till sitt sovrum. Boarean bör ligga på 250 – 350 Kvm. 

Vad vill en familj där barnen flyttat hemifrån ha för typ av boende? 
Denna målgrupp brukar ofta sälja villan och flytta till en lägenhet i staden. Alternativet är att dom vill 
ha ett enklare boende och en mindre villa i ett plan. Bra utrymmen för att underhålla gäster får en 
högre prioritering på listan än tidigare och önskemålen om arbetsrum finns kvar. Gästrum blir mer 
aktuellt än tidigare och förvaringskraven är minst lika höga som tidigare. Ett badrum i direkt 
anslutning till föräldrarnas sovrum är väldigt uppskattat. Boarean bör ligga på ca 100 Kvm. 

 

Källor för intervjun 
 

Anders Tjärnvall på Vincent Forrsbeck i Danderyd 

 

Martin Larsson på Svensk Fastighetsförmedling i Ekerö



 

  

Bilaga 2 Produktionskostnadskalkyl 
 



 

  

 
 

Villa trä           
            
Produktion           
            

Byggnadsdel 
Á-pris / 
pris;Kr Kvm / St   Kostnad [4.1] 

BOA   252 Kvm     
Grundplatta 1114 156 Kvm 173784 Kr 
Ytterväggar 2475 272 Kvm 673200 Kr 
Mellanbjälklag 1548 117 Kvm 181116 Kr 
Innerväggar 765 280 Kvm 214200 Kr 
Tak  2089 157 Kvm 327973 Kr 
Balkong 1550 52 Kvm 110600 Kr 
Garage 8000 32 Kvm 256000 Kr 
Fönster 11200 29 st 324800 Kr 
Entrédörr 15200 1 st 15200 Kr 
Ytterdörrar 14200 4 st 56800 Kr 
Dörrar inne 6800 14 st 95200 Kr 
Trappa 100000 1 st 100000 Kr 
Installationer VVS       1400000 Kr 
Kanalisation el       252000 Kr 
Bergvärme       200000 Kr 
Sophantering       30000 Kr 
Stål i byggnad       130000 Kr 
Byggetablering       300000 Kr 
Bygg El       50000 Kr 
Transport       60000 Kr 
Projektering       1000000 Kr 
Bygglov + Admin       130000 Kr 
Köksinredning       500000 Kr 
Badrum       500000 Kr 
    Summa stomme:   6080873 Kr 
    Pris per kvm stomme: 24130 Kr/kvm 
    Summa kontinental standard: 7080873 Kr 
    Pris per kvm kontinental standard: 28099 Kr/kvm 
            
      

 

  



 

  

 

Villa betong         
            
Produktion           
            

Byggnadsdel Á-pris / pris; Kr Kvm / St   
Kostnad 

[4.1]   
BOA   252 Kvm     
Grundplatta 1114 156 Kvm 173784 Kr 
Ytterväggar 2500 272 Kvm 680000 Kr 
Mellanbjälklag 1471 117 Kvm 172107 Kr 
Innerväggar 930 280 Kvm 260400 Kr 
Tak  3089 157 Kvm 484973 Kr 
Balkong 1550 52 Kvm 110600 Kr 
Garage 8000 32 Kvm 256000 Kr 
Fönster 11200 29 st 324800 Kr 
Entrédörr 15200 1 st 15200 Kr 
Ytterdörrar 14200 4 st 56800 Kr 
Dörrar inne 6800 14 st 95200 Kr 
Trappa 100000 1 st 100000 Kr 
Installationer VVS       1400000 Kr 
Kanalisation el       252000 Kr 
Bergvärme       200000 Kr 
Sophantering       30000 Kr 
Stål i byggnad       130000 Kr 
Byggetablering       300000 Kr 
Bygg El       50000 Kr 
Transport       60000 Kr 
Projektering       1000000 Kr 
Bygglov + Admin       130000 Kr 
Köksinredning       500000 Kr 
Badrum       500000 Kr 
    Summa stomme:   6281864 Kr 
    Pris per kvm stomme: 24928 Kr/kvm 
    Summa kontinental standard: 7281864 Kr 
    Pris per kvm kontinental standard: 28896 Kr/kvm 
            
      

 

  



 

  

Villa Betong Energi         
            
Produktion           
            
Byggnadsdel Á-pris / pris;Kr Kvm / St   Kostnad [4.1] 
BOA   252 Kvm     
Grundplatta 1217 156 Kvm 189852 Kr 
Ytterväggar 4313 272 Kvm 1173136 Kr 
Mellanbjälklag 1471 117 Kvm 172107 Kr 
Innerväggar 930 280 Kvm 260400 Kr 
Tak  3199 157 Kvm 502243 Kr 
Balkong 1550 52 Kvm 110600 Kr 
Garage 8000 32 Kvm 256000 Kr 
Fönster 12200 29 st 353800 Kr 
Entrédörr 25200 1 st 25200 Kr 
Ytterdörrar 11000 4 st 44000 Kr 
Dörrar inne 6800 14 st 95200 Kr 
Trappa 100000 1 st 100000 Kr 
Installationer VVS       1400000 Kr 
Kanalisation el       252000 Kr 
Bergvärme       200000 Kr 
Sophantering       30000 Kr 
stål i byggnad       130000 Kr 
Byggetablering       300000 Kr 
Bygg El       50000 Kr 
Transport       60000 Kr 
Projektering       1200000 Kr 
Bygglov + Admin       130000 Kr 
Köksinredning       500000 Kr 
Badrum       500000 Kr 
    Summa stomme:   7034538 Kr 
    Pris per kvm stomme: 27915 Kr/kvm 
    Summa kontinental standard: 8034538 Kr 
    Pris per kvm kontinental standard: 31883 Kr/kvm 
            

 

 

  



 

  

Bilaga 3 U-värdesberäkning 
  



 

  

U-värdesberäkningar Villa Trä Yttervägg 
 

     
     Byggnadsdel 

 
Tjocklek d (m) Värmegenomgångsmotstånd λ R= d/λ [1.1] 

Rsi 
   

0,13 
Gips 

 
0,013 0,22 0,06 

Mineralull 
 

0,045 0,036 1,25 
Mineralull 

 
0,17 0,036 4,72 

Utegips 
 

0,013 0,22 0,06 
Isoleringskiva 

 
0,05 0,036 1,39 

Rse 
   

0,04 

  
0,291 

  
   

U = 1/ΣR [1.2] 0,13 

     
     λ-värdesmetoden 

   
     Byggnadsdel %/m2 Tjocklek d (m) Värmegenomgångsmotstånd λ %Rλ [1.4] 

     Rsi 
   

0,13 
Gips 100 0,013 0,22 0,06 
Mineralull 92,5 0,045 0,036 1,16 
Regel 45 x 45 7,5 0,045 0,14 0,02 
Mineralull 92,5 0,17 0,036 4,37 
Regel 45 x 170 7,5 0,17 0,14 0,09 
Utegips 100 0,013 0,22 0,06 
Isoleringskiva 100 0,05 0,036 1,39 
Rse 

   
0,04 

     
   

Uλ= 1/ΣRλ [1.5] 0,14 

     
     
     U-värdesmetoden 

   
      
Byggnadsdel 

 
Tjocklek d (m) Värmegenomgångsmotstånd λ 1/(d/λ)  

     Rmineralull 
    

  
   

Rsi 
   

0,13 
Gips 

 
0,013 0,22 0,06 

Mineralull 
 

0,045 0,036 1,25 
Regel 45 x 45 

 
0 0,14 0,00 

Mineralull 
 

0,17 0,036 4,72 
Regel 45 x 170 

 
0 0,14 0,00 



 

  

Utegips 
 

0,013 0,22 0,06 
Isoleringskiva 

 
0,05 0,036 1,39 

Rse 
   

0,04 

     
   

ΣRm 7,65 

     Byggnadsdel 
 

Tjocklek d (m) Värmegenomgångsmotstånd λ 1/(d/λ) 
 
Rträregel 

 
   

 
Rsi 

   
0,13 

Gips 
 

0,013 0,22 0,06 
Mineralull 

 
0 0,036 0,00 

Regel 45 x 45 
 

0,045 0,14 0,32 
Mineralull 

 
0 0,036 0,00 

Regel 45 x 170 
 

0,17 0,14 1,21 
Utegips 

 
0,013 0,22 0,06 

Isoleringskiva 
 

0,05 0,036 1,39 
Rse 

   
0,04 

   
ΣRr 3,21 

     
   

Uu [1.3] 0,14 

     
     
   

U= 2(Uλ x Uu)/(Uλ+Uu) [1.6] 0,14 
 

 

  



 

  

U-värdesberäkningar Villa Betong Yttervägg 
 

     
     Byggnadsdel Tjocklek d (m) Värmegenomgångsmotstånd λ R= d/λ [1.1] 
 
Rsi 

   
0,13 

Träullit 
 

0,025 0,075 0,33 
Cellplast 

 
0,08 0,036 2,22 

Betong 
 

0,14 1,7 0,08 
Cellplast 

 
0,13 0,036 3,61 

Rse 
   

0,04 

     
     
  

0,375 U = 1/ΣR [1.2] 0,16 

     
     λ-värdesmetoden 

   
     Byggnadsdel %/m2 Tjocklek d (m) Värmegenomgångsmotstånd λ %Rλ [1,4] 

     Rsi 
   

0,13 
Träullit 100 0,025 0,075 0,33 
Cellplast 100 0,08 0,036 2,22 
Betong 100 0,14 1,7 0,08 
Cellplast 100 0,13 0,036 3,61 
Rse 

   
0,04 

     
     
     
     
   

Uλ= 1/ΣRλ [1.5] 0,16 

     
     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

  

U-värdesmetoden 

     Rmineralull  
 
Byggnadsdel 

 
Tjocklek d (m) Värmegenomgångsmotstånd λ 1/(d/λ) 

     
     
  Rsi 

   
0,13 

Träullit 
 

0,025 0,075 0,33 
Cellplast 

 
0,08 0,036 2,22 

Betong 
 

0,14 1,7 0,08 
Cellplast 

 
0,13 0,036 3,61 

Rse 
   

0,04 

     
     
     
     
   

ΣRm 6,42 
     

     Rträregel 
     

Byggnadsdel 
 

Tjocklek d (m) Värmegenomgångsmotstånd λ          1/(d/λ) 
 
Rsi 

   
0,13 

Träullit 
 

0,025 0,075 0,33 
Cellplast 

 
0,08 0,036 2,22 

Betong 
 

0,14 1,7 0,08 
Cellplast 

 
0,13 0,036 3,61 

Rse 
   

0,04 

     
     
     
   

ΣRr 6,42 

     
   

Uu 0,16 

     
     
   

U= 2(Uλ x Uu)/(Uλ+Uu) [1.6] 0,16 
  



 

  

U-värdesberäkningar Villa Betong Energi 
 

     
     Byggnadsdel Tjocklek d (m) Värmegenomgångsmotstånd λ R= d/λ [1.1] 
 
Rsi 

   
0,13 

Träullit 
 

0,025 0,075 0,33 
Cellplast 

 
0,08 0,036 2,22 

Betong 
 

0,14 1,7 0,08 
Cellplast 

 
0,13 0,036 3,61 

Mineralull 
 

0,17 0,036 4,72 
Utegips 

 
0,013 0,22 0,06 

Rse 
   

0,04 

   
U = 1/ΣR [1.2] 0,09 

     
     λ-värdesmetoden 

   
     Byggnadsdel %/m2 Tjocklek d (m) Värmegenomgångsmotstånd λ %Rλ [1.4] 

     Rsi 
   

0,13 
Träullit 100 0,025 0,075 0,33 
Cellplast 100 0,08 0,036 2,22 
Betong 100 0,14 1,7 0,08 
Cellplast 100 0,13 0,036 3,61 
Mineralull 92,5 0,17 0,036 4,37 
Träregel 45 x145 7,5 0,17 0,14 0,09 
Utegips 100 0,013 0,22 0,06 
Isoleringskiva 100 0,05 0,036 1,39 
Rse 

   
0,04 

   
Uλ= 1/ΣRλ [1.5] 0,08 

     
     
     U-värdesmetoden 

   
     Byggnadsdel 

 
Tjocklek d (m) Värmegenomgångsmotstånd λ 1/(d/λ) 

     Rmineralull 
    

     Rsi 
   

0,13 
Träullit 

 
0,025 0,22 0,11 

Cellplast 
 

0,08 0,036 2,22 
Betong 

 
0,14 0,14 1,00 

Cellplast 
 

0,13 0,036 3,61 
Mineralull 

 
0,17 0,036 4,72 



 

  

Regel 45 x 145 0 0,14 0,00 
Utegips 

 
0,013 0,22 0,06 

Isoleringskiva 0,05 0,036 1,39 
Rse 

   
0,04 

   
ΣRm 13,29 

 
 
 
 
Byggnadsdel 

 
Tjocklek d (m) Värmegenomgångsmotstånd λ 1/(d/λ) 

 
Rträregel 
 

 
  

 
 

 Rsi 
   

0,13 
Träullit 

 
0,025 0,22 0,11 

Cellplast 
 

0,08 0,036 2,22 
Betong 

 
0,14 0,14 1,00 

Cellplast 
 

0,13 0,036 3,61 
Mineralull 

 
0 0,036 0,00 

Regel 45 x 145 0,17 0,14 1,21 
Utegips 

 
0,013 0,22 0,06 

Isoleringskiva 0,05 0,036 1,39 
Rse 

   
0,04 

   
ΣRr 9,65 

     
   

Uu 0,08 

     
     
   

U= 2(Uλ x Uu)/(Uλ+Uu) [1.6] 0,08 
 

     



 

  

Bilaga 4 Driftkostnadsberäkningar 
 

  



 

  

            
Energi Villa Trä           
            
Indata           
Utetemperatur  6,6 °C       
Innetemperatur 21 °C       
DVUT -17 °C       
Gratisvärme 9,5 °C       
Gt 48200  °Ch/år       
            
Transmition           
  U-värde W/m2°C Kvm   U-värde x Kvm 
Grundplatta 0,12 156   18,72 W/°C 
Ytterväggar 0,14 248   34,81 W/°C 
Tak 0,08 183   14,64 W/°C 
Fönster 1,1 30   33 W/°C 
Entrédörr 1 2,5   2,5 W/°C 
Dörrar 1 7   7 W/°C 
    Qt=   110,7 W/°C 
Umedel Σ(U-värde x Kvm)/ΣKvm   0,18 W/m2°C 
Qtrans 110,7 W/°C       
            
Ventilation           
            
Dimentionerande flöde           
Alt 1. Volym 936 m3     
  Oms/h 0,5 Oms/h     
  Flöde 468 m3/h     
            
Alt 2. Kvm 252 kvm     
  BBR krav 0,35 l/s ,m2     
  Flöde 318 m3/h     
            
Vald = alt 1. Ventilationsflöde 468 m3/h 0,130 m3/s 
            
Qvent           
´m=qv [m3/s] x ρ [kg/m3]           
qv 0,130 m3/s       
ρ 1,2 kg/m3       
´m= 0,156 kg/s       
Cp Luft 20°C 1005 Ws/kg°C       
Qvent = ´m * Cp W/°C       
Qvent= 157 W/°C       
Återvinning η 72 %       
            
            



 

  

Qläck           
Volym 936 m3       
läckage 0,1 oms/h       
ql 0,026 m3/s       
´m = 0,031 kg/s       
Qläck = ´m * Cp W/°C       
Qläck = 31,356 W/°C       
            
Qtot=Qtrans+Qvent (1-η)+Qläck           
Qtot 185,9 W/°C       
            
Gratisvärme           
Pg= Pi           
Energi från personvärme 1,5 W/m2,Atemp     
Energi från belysning 4 W/m2,Atemp     
Energi från elaparater 3 W/m2,Atemp     
Eg = Energi gratis= 8,5 W/m2,Atemp     
Pi = Eg x m2,Atemp 2142 W       
Tg = Tinne - (Pg/Qtot) 9,5 °C       
Energibehov           
Pw= Qtot x ΔT - Pg 915 W       
Pdim= Qtot x (DIT-DVUT) 7065 W       
            
E=Qtot x Gt 8962 kWh/år       
            
Extravärme som behövs           
            
Frånluft temp. 21 °C       
Till luft temp. 15 °C       
            
Extravärme som behövs           
Gt inne =ΔT FTX x h,år           
  51509  °Ch/år       
            
Eextra = Qvent (1-η) x Gtinne 2261 kWh/år       
            
Evv = 5,0 x antalet lägenheter + 0,015 x Atemp         
  9,095 kWh/dygn       
            
Eel = 4,5 x antalet lägenheter + 0,045 x Atemp        
  16,785 kWh/dygn       
            
Etot = E + Eextra + 365 (Evv 
+Eel) 20669 kWh/år       
kWh per m2 76 kWh/år,m2       



 

  

            
            
            
Antag ett COP värde för värmepumpen 3,5       
            
Etot 12653 kWh/år       
kWh per m2 50 kWh/år,m2       
            
Elpris  120 Öre/kWh       
Pris för drift med direktverkande el         
  15183 Kr/år       
  1265 Kr/månad       

 

  



 

  

            
Energi Villa Betong           
            
Indata           
Utetemperatur  6,6 °C       
Innetemperatur 21 °C       
DVUT -15 °C       
Gratisvärme 9,8 °C       
Gt 48200  °Ch/år       
            
Transmition           
  U-värde W/m2°C Kvm   U-värde x Kvm 
Grundplatta 0,12 156   18,72 W/°C 
Ytterväggar 0,16 248   39,67 W/°C 
Tak 0,08 183   14,64 W/°C 
Fönster 1,1 30   33 W/°C 
Entrédörr 1 2,5   2,5 W/°C 
Dörrar 1 7   7 W/°C 
    Qt=   115,5 W/°C 
Umedel  Σ(U-värde x Kvm)/ΣKvm   0,18   
  Qtrans 115,5 W/°C     
            
Ventilation           
            
Dimentionerande flöde           
Alt 1. Volym 936 m3     
  Oms/h 0,5 Oms/h     
  Flöde 468 m3/h     
            
Alt 2. Kvm 252 kvm     
  BBR krav 0,35 l/s ,m2     
  Flöde 318 m3/h     
            
Vald = alt 1. Ventilationsflöde 468 m3/h 0,130 m3/s 
            
Qvent           
´m=qv [m3/s] x ρ [kg/m3]           
qv 0,130 m3/s       
ρ 1,2 kg/m3       
´m= 0,156 kg/s       
Cp Luft 20°C 1005 Ws/kg°C       
Qvent = ´m * Cp W/°C       
Qvent 157 W/°C       
Återvinning η 72 %       
            
            



 

  

Qläck           
Volym 936 m3       
läckage 0,1 oms/h       
ql 0,026 m3/s       
´m = 0,031 kg/s       
Qläck = ´m * Cp W/°C       
Qläck = 31,356 W/°C       
            
Qtot=Qtrans+Qvent (1-
η)+Qläck           
Qtot 190,8 W/°C       
            
Gratisvärme           
Pg= Pi           
Energi från personvärme 1,5 W/m2,Atemp     
Energi från belysning 4 W/m2,Atemp     
Energi från elaparater 3 W/m2,Atemp     
Eg = Energi gratis= 8,5 W/m2,Atemp     
Pi = Eg x m2,Atemp 2142 W       
Tg = Tinne - (Pg/Qtot) 9,8 °C       
Energibehov           
Pw= Qtot x ΔT - Pg 2747 W       
Pdim= Qtot x (DIT-DVUT) 6868 W       
            
E=Qtot x Gt 9196 kWh/år       
            
Extravärme som behövs           
            
Frånluft temp. 21 °C       
Till luft temp. 15 °C       
            
Extravärme som behövs           
Gt inne =ΔT FTX x h,år           
  51509  °Ch/år       
            
Eextra = Qvent (1-η) x Gtinne 2261 kWh/år       
            
Evv = 5,0 x antalet lägenheter + 0,015 x Atemp         
  9,095 kWh/dygn       
            
Eel = 4,5 x antalet lägenheter + 0,045 x Atemp        
  16,785 kWh/dygn       
            
Etot = E + Eextra + 365 (Evv 
+Eel) 20903 kWh/år       



 

  

kWh per m2 77 kWh/år,m2       
            
            
            
Antag ett COP värde för värmepumpen 3,5       
            
Etot 12720 kWh/år       
kWh per m2 50 kWh/år,m2       
            
Elpris  120 Öre/kWh       
Pris för drift med direktverkande el         
  15263 Kr/år       
  1272 Kr/månad       

 

  



 

  

            
Energi Villa Betong 
Energi           
            
Indata           
Utetemperatur  6,6 °C       
Innetemperatur 21 °C       
DVUT -15 °C       
Gratisvärme 3,3 °C       
Gt 22397  °Ch/år       
            
Transmition           
  U-värde W/m2°C Kvm   U-värde x Kvm 
Grundplatta 0,07 156   10,92 W/°C 
Ytterväggar 0,08 248   19,83 W/°C 
Tak 0,07 183   12,81 W/°C 
Fönster 0,9 30   27 W/°C 
EntréDörr 0,6 2,5   1,5 W/°C 
Dörrar 0,6 7   4,2 W/°C 
    Qt=   76,3 W/°C 
Umedel  Σ(U-värde x Kvm)/ΣKvm Umedel  0,12   
  Qtrans 76,3 W/°C     
            
Ventilation           
            
Dimentionerande flöde           
Alt 1. Volym 936 m3     
  Oms/h 0,5 Oms/h     
    468 m3/h     
            
Alt 2. Kvm 252 kvm     
  BBR krav 0,35 l/s ,m2     
    318 m3/h     
            
Vald = alt 1. Ventilationsflöde 468 m3/h 0,130 m3/s 
            
Qvent           
´m=qv [m3/s] x ρ [kg/m3]           
qv 0,130 m3/s       
ρ 1,2 kg/m3       
´m= 0,156         
Cp Luft 20°C 1005 Ws/kg°C       
Qvent = ´m * Cp W/°C       
Qvent 157 W/°C       
Återvinning η 72 %       
            



 

  

            
Qläck           
Volym 936 m3       
läckage 0,004 oms/h       
ql 0,001         
´m = 0,001         
Qläck = ´m * Cp W/°C       
Qläck = 1,160172 W/°C       
            
Qtot=Qtrans+Qvent (1-η)+Qläck         
Qtot 121,3 W/°C       

      Gratisvärme           
Pg= Pi           
Energi från personvärme 1,5 W/m2,Atemp     
Energi från belysning 4 W/m2,Atemp     
Energi från elaparater 3 W/m2,Atemp     
Eg = Energi gratis= 8,5 W/m2,Atemp     
Pi = Eg x m2,Atemp 2142 W       
Tg = Tinne - (Pg/Qtot) 3,3 °C       
Energibehov           
Pw= Qtot x ΔT - Pg 1747 W       
Pdim= Qtot x (DIT-DVUT) 4368 W       
            
E=Qtot x Gt 2717 kWh/år       
            
Extravärme som behövs           
            
Frånluft temp. 21 °C       
Till luft temp. 15 °C       
            
Extravärme som behövs           
Gt inne =ΔT FTX x h,år           
  51509  °Ch/år       
            
Eextra = Qvent (1-η) x Gtinne 2261 kWh/år       
            
Evv = 5,0 x antalet lägenheter + 0,015 x Atemp         
  9,095 kWh/dygn       
            
Eel = 4,5 x antalet lägenheter + 0,045 x Atemp        
  16,785 kWh/dygn       
            
Etot = E + Eextra + 365 (Evv 
+Eel) 14425 kWh/år       



 

  

kWh per m2 53 kWh/år,m2       
            
            
            
Antag ett COP värde för värmepumpen 3,5       
            
Etot 10869 kWh/år       
kWh per m2 43 kWh/år,m2       
            
Elpris  120 Öre/kWh       
Pris för drift med direktverkande el         
  13042 Kr/år       
  1087 Kr/månad       

 

 

  



 

  

Bilaga 5 Jämförelse av resultat 
  



 

  

  
     
     Villa Betong Energi och Villa Betong 

    
     Produktionskostnad Villa Betong Energi 

  
8034538 Kr 

Driftkostnad Villa Betong Energi 
  

13042 Kr/år 

     Produktionskostnad Villa Betong 
  

7281864 Kr 
Driftkostnad Villa Betong 

  
15263 Kr/år 

     Återbetalningstid 
  

339 År 

     Procentuell prisskillnad produktionskostnad 
 

9 % 
Procentuell prisskillnad driftkostnad 

  
15 % 

     
     Villa Betong och Villa Trä 

    
     Produktionskostnad Villa Betong 

  
7281864 Kr 

Driftkostnad Villa Betong 
  

15263 Kr/år 

     Produktionskostnad Villa Trä 
  

7080873 Kr 
Driftkostnad Villa Trä 

  
15183 Kr/år 

     Återbetalningstid 
  

-2506 År 

     Procentuell prisskillnad produktionskostnad 
 

3 % 
Procentuell prisskillnad driftkostnad 

  
-1 % 

     
     Villa Betong Energi och Villa Trä 

    
     Produktionskostnad Villa Betong Energi 

  
8034538 Kr 

Driftkostnad Villa Betong Energi 
  

13042 Kr/år 

     Produktionskostnad Villa Trä 
  

7080873 Kr 
Driftkostnad Villa Trä 

  
15183 Kr/år 

     Återbetalningstid 
  

445 År 

     Procentuell prisskillnad produktionskostnad 
 

12 % 
Procentuell prisskillnad driftkostnad 

  
14 % 



 

  

Bilaga 6 Energipris utveckling 1996-2011 
  



 

  

Medelvärde, pris per kWh, öre (exklusive 
skatter) 

             
                   Källa: SCB 

                  
                   
                   
                   År 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Lägenhet 28,2 29,2 29 27,1 25,8 27 35,6 51,9 55,8 48,2 54,4 76 72,1 89,8 76,7 99,9 90 
 Villa utan elvärme 26,7 27,6 26,8 26,3 23,4 24,2 31,6 47,1 50,7 42,5 48,1 69,4 65,5 82,9 69,9 92,3 81,9 
 Villa med elvärme 24,7 25,9 25,1 24,4 21,8 22,5 29,6 44,7 48 39,7 45 66,1 62,2 79,6 66,7 88,6 78 
 

                   
                   
  

 

 
 

 
 
   

    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 

  

 



 

  

Bilaga 7 Presentation av ”Grund Villan” 
  



 

  

Teknisk beskrivning 
 

Konstruktion 

Grund 
Platta på mark med underliggande expanderad cellplast. Dränerande skickt av tvättat singel med 
underliggande fiberduk. 

Ytterväggar 
Bärande element i ytterväggarna är platsgjuten betong med isolering av expanderad cellplast. 
Ytterligare isolering i form av utanpåliggande träreglar med mellanliggande mineralull och 
putssystem som fasad. Insida av ytterväggen är målad. 

Takkonstruktion 
Det är ett varmt tak bestående av Kato-balk med mellanliggande lösull och underliggande glespanel 
med isoleringsskiva av mineralull.  

Innerväggar 
Bärande innerväggar av platsgjuten betong. Övriga innerväggar har träregelstome med gips. 

Mellanbjälklag och balkongbjälklag 
Platsgjuten betong. 

Energihushållning 

Ventilation 
Huset är utrustat med ett FTX-system med värmeväxlare och vattenburen tillskottsvärme.  

Uppvärming 
Huset värms upp av vattenburen golvvärme i mellanbjälklag och grundplatta. Energin från 
golvvärmen samt tillskottsvärmen för FTX-systemet utvinns med hjälp av en bervärmepump. 

Vatten, avlopp och el 
Vatten, avlopp och el är anslutet till den kommunala el-/vatten-/avlopps-nätet.  
 

Lämplighet för avsett ändamål  
Huset uppfyller de gällande tillgänglighetsnormerna.  

 
 

  



 

  

Ritningsförteckning 
 

Ritningsnamn: Beskrivning:   Skala: 

A 40 01 01  Plan 1   1:100 

A 40 01 02  Plan 2   1:100 

A 40 01 11  Plan 1 Rumsbenämning   1:100 

A 40 01 02  Plan 2 Rumsbenämning  1:100 

A 40 02 01  Snitt A_A, B_B   1:100 

A 40 02 02  Snitt C_C D_D   1:100 

A 40 03 01  Fasadritning Söder och Öster  1:100 

A 40 03 02  Fasadritning Norr och Väster  1:100 

A 42 02 01  Väggsnitt   1:20 

A 42 06 01  Fönsterdetalj ”Villa Betong Energi” 1:5 

A 42 06 02  Fönsterdetalj ”Villa Trä”  1:5 

A 42 06 03  Fönsterdetalj ”Villa Betong”  1:5 

Bilder  Illustrerande bilder på ”Grund Villan” 



1

Fa
sa
d 
Ö
st
er

Fa
sa
d 
Ö
st
er



Fasad Norr

Fa
sa
d 
V
äs
te
r

Fa
sa
d 
Ö
st
er

Fasad Söder



RUMSBETÄCKNING

RUMSBETÄCKNING



RUMSBETÄCKNINGRUMSBETÄCKNING

RUMSBETÄCKNING



SNITT

SNITT

SNITT A_A, SNITT B_B



SNITT C_C

SNITT D_D

SNITT C_C, SNITT D_D





Fasad Öster

Fasad Öster











VY ÖVER ENTRÉVARDAGSRUM BOTTENPLAN KÖK

VARDAGSRUM BOTTENPLAN VARDAGSRUM ÖVREPLANENTRÉ

VY FRÅN SÖDERVY FRÅN SYD-OST VY FRÅN SYD-VÄST


	En jämförelse av produktions- och driftkostnad av skilda stomtyper för enfamiljshus med målgruppsanpassad utformning.pdf
	Sammanfattning
	Summary
	Förord
	Innehåll
	1.Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.2.1 Frågeställning

	1.3 Avgränsningar
	1.3.1 Målgrupp
	1.3.2 Plats
	1.3.3 Stommaterial
	1.3.4 Tomt
	1.3.5 Köldbryggor och solinstrålning

	1.4 Arbetsmetod
	1.4.1 Projektering av Grund Villan
	1.4.2 Produktionskostnad
	1.4.3 Driftkostnad
	1.4.4 Jämförelse


	2. Nulägesanalys
	3. Teoretisk referensram
	3.1 Lågenergihus
	3.2 Ventilationssystem
	3.3 Värmepump
	3.4 U-värde
	3.5 Energibehovsberäkningar
	3.5.1 En byggnads värmebalans
	3.5.2 En byggnads värmeenergibehov


	4. Faktainsamling
	4.1 Intervju
	4.2 Projektering
	4.3 Produktionskostnad
	4.4 Driftkostnad

	5. Genomförande
	5.1 Projektering av ”Grund Villan”
	5.2 Produktionskostnad
	5.3 Driftkostnad
	5.4 Jämförelse

	6.Resultat och Analys
	6.1 Resultat
	6.1.1 Grund Villan
	6.1.2 Produktionskostnad
	6.1.3 Driftkostnad
	6.1.4 Jämförelse

	6.2 Tolkning av Resultat

	7. Diskussion
	7.1 Tumregel om ökad produktionskostnad
	7.2 Återbetalningstid
	7.3 Energipriser
	7.3 Nya energikraven
	7.4 Hållbarhet
	7.5 Miljöpåverkan
	7.6 Jämförelse


	8. Slutsats
	9. Rekommendationer
	10. Referenser
	Tryckta referenser
	Elektroniska referenser
	Muntliga referenser

	Bilaga 1 Sammanfattning av intervju med mäklare
	Vad vill en barnfamilj med små barn ha för typ av boende?
	Vad vill en barnfamilj med större barn, 14 – 18 år, ha för typ av boende?
	Vad vill en familj där barnen flyttat hemifrån ha för typ av boende?
	Källor för intervjun

	Bilaga 2 Produktionskostnadskalkyl
	Bilaga 3 U-värdesberäkning
	Bilaga 4 Driftkostnadsberäkningar
	Bilaga 5 Jämförelse av resultat
	Bilaga 6 Energipris utveckling 1996-2011
	Medelvärde, pris per kWh, öre (exklusive skatter)
	Bilaga 7 Presentation av ”Grund Villan”
	Teknisk beskrivning
	Konstruktion
	Grund
	Ytterväggar
	Takkonstruktion
	Innerväggar
	Mellanbjälklag och balkongbjälklag

	Energihushållning
	Ventilation
	Uppvärming
	Vatten, avlopp och el

	Lämplighet för avsett ändamål

	Ritningsförteckning


