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Abstract 

 
The importance of energy- and environmental issues have increased, and the work towards 
reducing carbon dioxide emissions plays a major part. The European Union has set up goals for 
the membership countries to work towards this to happen. The carbon dioxide emissions in 
Sweden have been reduced the last few years, but there is still a lot to do. About 30 per cent of 
Sweden’s carbon dioxide emissions generate from energy usage related to housing, this is why the 
housing sector is of interest to examine. Much of Sweden’s real estate is in need of renovation, 
especially many of the buildings built during the million program era between the 1960s and 
1970s. 

When comparing the construction of the houses of the million program to the buildings built 
today there is a big difference between choices of materials and structural solutions. These 
differences affect the energy usage, and thereby the carbon dioxide emissions. A change of, for 
example the ventilation system, the insulation or windows might lead to energy savings and 
reduced carbon dioxide emissions.  

This report has examined a specific million program house and a specific house recently built to 
perform a life cycle assessment considering carbon dioxide emissions. Different improvement 
measures have been investigated to see how they affect the life cycle and its carbon dioxide 
emissions.  

To support this life cycle assessment a model has been created where input for different 
parameters such as insulation, heating and lighting can be varied. The model calculates the energy 
usage of the different parameters and then translates them into carbon dioxide emissions. 

The results show that the single parameter that reduces the energy usage the most is an installation 
of a ventilation system with heat recovery. In combination with a change of windows and 
additional insulation the transferred heat per housing area during the usage phase can be reduced 
with 40 per cent. Adding further actions such as changing all the lights to low-power lights, more 
efficient transportation and energy-saving building facilities during the design- and construction 
phase the total carbon dioxide emissions per living area can be reduced with 20-30 per cent from 
the whole life cycle.  

Throughout the preparation of the report there has been a focus on the difficulties of making 
general life cycle assessments considering carbon dioxide emissions in apartment buildings. There 
are many aspects where there are big variations and normally as many opinions on how to 
implement them. This means that it is important to examine every single house and its specific 
qualities to find out what kind of influence the house has on the environment and what measures 
of improvement that are possible.  
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Sammanfattning 
 
Energi- och miljöfrågor har blivit allt viktigare i dagens samhälle, där arbetet för att minska 
koldioxidutsläppen har en stor roll. För att kunna göra detta har EU satt upp mål som 
medlemsländerna arbetar mot. Koldioxidutsläppen i Sverige under de senaste åren har visat på en 
reducering, men det finns mycket kvar att förbättra. Ca 30 procent av Sveriges koldioxidfotavtryck 
kommer från energianvändning relaterad till boende, varför bostadssektorn är intressant att 
studera. Många av Sveriges fastigheter är i behov av renovering, framförallt många av de byggnader 
som tillhör epoken miljonprogrammet som byggdes på 1960- och 1970-talet. 

En jämförelse mellan miljonprogramhusens konstruktion och dagens nybyggnationer visar på stora 
skillnader gällande materialval och byggnadstekniska lösningar. Dessa skillnader har stor inverkan 
på energianvändningen, och därmed också på koldioxidutsläppen. Byte av exempelvis 
ventilationssystem, isolering eller fönster kan leda till stora energibesparingar samt reducerade 
koldioxidutsläpp. 

Denna rapport har studerat ett specifikt miljonprogramhus samt ett specifikt nybyggt hus för att 
sedan utföra en livscykelanalys på dessa hus med avseende på koldioxidutsläpp. Därefter har en 
undersökning kring olika renoveringsåtgärder för miljonprogramhuset utförts för att se hur dessa 
åtgärder påverkar livscykeln och dess koldioxidutsläpp.  

Som hjälp till att kunna göra denna livscykelanalys har en modell tagits fram där indata för olika 
parametrar så som isolering, uppvärmning och belysning kan varieras. Modellen beräknar de olika 
parametrarnas energianvändning för att sedan omvandla dessa till koldioxidutsläpp.  

Resultaten visar att installation av ett ventilationssystem med värmeåtervinning är den enskilda 
parametern som reducerar energianvändningen mest. Detta tillsammans med ett byte av fönster 
samt tilläggsisolering kan reducera den bortförda värmen per boarea i användningsfasen med 40 
procent. I kombination med andra åtgärder så som byte till lågenergilampor, effektivare 
transporter och energisnålare byggbodar under design- och byggnadsfasen minskar de totala 
koldioxidutsläppen per boarea med ca 20-30 procent från hela livscykeln.  

Under arbetets gång har svårigheten i att göra generella livscykelanalyser med avseende på 
koldioxidutsläpp för flerbostadshus uppmärksammats. Det är många aspekter som varierar från fall 
till fall, och många olika åsikter kring hur det ska genomföras. Detta innebär att det är viktigt att 
studera varje enskilt hus och dess specifika egenskaper för att se vilken miljöpåverkan huset har 
samt vilka förbättringsåtgärder som är möjliga.  
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Nomenklatur 
 

Benämning      Tecken   Enhet 

 
Antal byggbodar     x   - 
Antal dagar      y   - 
Boarea       Ab   m2 
Bortförd värme, klimatskal    Ek   kWh/år m2 
Bortförd värme, ventilation    Evv   kWh/år m2 
Bortförd värme, totalt      Evärme   kWh/år m2 
Bortförd värme, övrig     Eo   kWh/år m2 
Bränsleförbrukning     b   l/km  
Densitet luft      ρl   kg/m3 
Densitet betong     ρb   kg/m3 
Effekt per specifik månad    qp   kW 
Elanvändning, byggbelysning    Ebel   kWh/år m2 
Elanvändning, byggbelysning per dag   Ebel,d   kWh/år m2 
Elanvändning, fjärrvärmeverk    Ehjälp   kWh/år m2 
Elanvändning, totalt     Eel   kWh/år m2 

Elanvändning, ventilation    Eve   kWh/år m2   
Elanvändning, övrig     Eo,el   kWh/år m2 

Emissionsfaktor, cementtillverkning   ec   kg CO2/ton cement 
Emissionsfaktor, elanvändning   eel   kg CO2/kWh 
Emissionsfaktor, förbränning bränsle   evärme   kg CO2/kWh 
Emissionsfaktor, transporter    et   kg CO2/l bränsle 
Energianvändning     E   kWh/år m2 
Energianvändning, månad p och boarea  Ep   kWh/m2 
Energianvändning, per byggbod och dag  Eb,d   kWh/dag 
Energianvändning, totalt byggbodar   Eb   kWh/m2 
Fastighetsel      Ef   kWh/år m2 
Grundarea      Ag   m2 
Husets livslängd     L   år 
Hushållsel      Eh   kWh/år m2 
Hushållsel, efter byte till lågenergilampor  Eh,r   kWh/år m2 
Höjd       H   m 
Inomhustemperatur     T1   K 
Koldioxidutsläpp, cementtillverkning   Cc   kg CO2/m2 
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Koldioxidutsläpp, indirekta    Ci   kg CO2/m2 
Koldioxidutsläpp, rivning    Cr    kg CO2/m2 
Koldioxidutsläpp, totalt per boarea   C   kg CO2/m2 
Koldioxidutsläpp, totalt per hus   CTOT   kg CO2

  

Koldioxidutsläpp, transporter    Ct    kg CO2/m2 
Massa, cement      mc   ton 
Massa, betong      mb   ton 
Medelutomhustemperatur per månad   Tp,medel   K 
Producerad energi i fjärrvärmeverk   Efj   kWh/år m2 
Specifik fläkteffekt     qs   kW/(m3/s) 
Specifik värmekapacitet    cp   kJ/kg K 
Sträcka       s   km 
Tid       t   h 
Tjocklek, material     δm   m 
Tvärsnittsarearea     At   m2 

Uteluftsflöde      f   m3/s m2 
Utomhustemperatur per månad   T2,n   K 

Verkningsgrad      η   -  
Volymsandel      ppm   - 
Värmegenomgångstal     U   W/m2K 
Värmeledningstal, material    km   W/m2K 
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1. Introduktion 
 
Under detta avsnitt presenteras en bakgrund till varför detta projekt har varit intressant att utföra. 
Sedan redogörs för projektets mål, problemformulering samt metod.  
 

1.1 Bakgrund  

 
Andelen koldioxid i atmosfären har sedan industrialismens början ökat från 280 till 380 ppm. Ju 
mer utsläppen ökar, desto mer förstärks växthuseffekten. Just koldioxid står för 60 procent av 
denna totala förstärkningseffekt. Det går idag tydligt att urskilja en temperaturökning som beror på 
den förstärkta växthuseffekten, och många förändringar är nödvändiga. (Världsnaturfonden, 
2013a)  

Sedan år 1999 ses i Sverige däremot en trend som visar på minskade koldioxidutsläpp som är lägre 
än 1990 års nivå. Detta är en effekt av EU:s så kallade 2020-mål som bland annat innebär att alla 
medlemsländer tillsammans ska minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent (jämfört med 
1990 års nivå), öka andelen förnybar energi till 20 procent samt reducera energikonsumtionen 
med 20 procent till år 2020. Varje land har fått ett specifikt mål för samma kategorier och 
Riksdagen har beslutat att målet för Sverige är att utsläpp av växthusgaser ska minska med 40 
procent till år 2020. (Naturvårdsverket, 2013a) 

Naturvårdsverket har tagit fram en prognos för Sveriges framtida växthusgasutsläpp. Denna 
rapport visar på utsläppsminskningar från år 2015 och framåt. År 2015 väntas de totala utsläppen 
vara 16 procent lägre jämfört med 1990 års nivå. År 2020 beräknas det vara 18 procent lägre 
jämfört med samma år, och år 2030 är prognosen 20 procent lägre. Den beräknade minskningen 
väntas till största del ske inom avfallssektorn och från bostäder. (Naturvårdsverket, 2013b) 

Vid en närmare granskning av bostadssektorn urskiljs hur konstruktion eller utformning av en 
byggnad kan ha en dramatisk effekt på koldioxidutsläppen, och därmed också på klimatpåverkan. 
Ca 30 procent av Sveriges koldioxidfotavtryck kommer från energianvändning relaterad till boende. 
För att kunna reducera denna påverkan på klimatet finns olika lösningar, bl.a. att öka 
energieffektiviteten, använda sig av ny design och nya byggnadsstandarder, gå över till förnybar 
energi samt att öka medborgarnas kunskap. (Världsnaturfonden, 2013b) 

I Sverige är en tredjedel av alla bostäder från 1960- och1970-talet. Då många av dessa är inom 
ramen för miljonprogrammet innebär det att större delen av dem har dåliga energistandarder och 
är i behov av energieffektivisering. Jämfört med hus byggda idag är det stor skillnad på val av 
isolering, uppvärmning, ventilation etc. Det är intressant att undersöka dessa skillnader för att se 
hur mängden koldioxidutsläpp varierar. Det är varken ekonomiskt eller tidsmässigt hållbart att 
endast bygga nya hus, vilket gör det angeläget att titta närmare på hur befintliga bostadshus kan 
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renoveras. (Världsnaturfonden, 2013b) 

Energieffektiviseringar och minskade koldioxidutsläpp går hand i hand. Energianvändning i 
fastigheter, t.ex. värme, kyla och elektricitet leder till koldioxidutsläpp. En effektivisering av 
energianvändningen leder därmed till reducerade koldioxidutsläpp. Storleken på 
utsläppsminskningen beror på vilka omvandlingsmetoder från energianvändning till 
koldioxidutsläpp som används. (ÅF, 2013) 

En energieffektivisering av miljonprogramhusen är nödvändig för att sträva mot en mer hållbar 
utveckling inom bostadssektorn. Begreppet hållbar utveckling myntades år 1987 under 
Brundtlandskommissionen och innebär ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov”. Hållbar utveckling 
består av tre dimensioner: en ekonomisk, en ekologisk samt en social dimension, vilka alla måste 
tas hänsyn till för att denna hållbara utveckling ska kunna uppnås. (Regeringen, 2013a)  

Energieffektivisering av flerbostadshus påverkar alla tre dimensioner i hållbar utveckling. Dels 
bidrar en energieffektivisering till minskade koldioxidutsläpp vilket går under den ekologiska 
aspekten. Flerbostadshus med dåliga energistandarder leder ofta till höga uppvärmnings- och 
elkostnader som med en energieffektivisering istället kan minskas, vilket ingår i den ekonomiska 
delen i hållbar utveckling. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till de sociala förhållandena i ett 
flerbostadshus. Hus med sämre standard, vare sig det är en energieffektivisering eller allmän 
upprustning som krävs, tenderar att befolkas av människor som har det sämre ställt eller som har 
segregerats från resten av samhället av någon anledning, vilket gör energieffektivisering och 
upprustning till en social fråga inom hållbar utveckling. (SABO, 2009a, 7) 
 

1.2 Projektmål 
 
Målen med detta projekt var:  
  

• att göra en livscykelanalys för koldioxidutsläpp från flerbostadshus 

• att skapa en modell som visar förändringar av koldioxidutsläpp beroende på indata 
• att använda modellen för att räkna fram ett förslag på åtgärder som behöver göras på den 

befintliga bostaden 
 
Delmålen under arbetets gång var:  
 

• att ta reda på hur dagens energianvändning ser ut i flerbostadshus 
• att ta reda på koldioxidutsläpp för alla skeden relaterade till ett flerbostadshus; design- och 

byggnadsfasen, användningsfasen samt rivningsfasen 
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• att ta reda på vilken parameter som står för den största delen av koldioxidutsläppen 
• att ta reda på vilken parameter som är mest lönsam att förändra ur ett miljöperspektiv  

 

1.3 Problemformulering 
 
En livscykelanalys för koldioxidutsläpp från ett miljonprogramhus samt ett nybygge har utförts. 
Olika incitament för energieffektivisering som t.ex. styrmedel samt olika intressenters åsikter har 
undersökts. Parametrar för energieffektivisering har jämförts: t.ex. uppvärmning och varmvatten, 
ventilation, klimatskal samt elanvändning. Projektet har undersökt om det är någon eller några av 
dessa parametrar som är möjliga att förändra i miljonprogramhuset för att minska 
koldioxidutsläppen. Olika varianter av renovering har presenterats och satts i jämförelse med både 
det befintliga miljonprogramhuset samt det nybyggda huset.  

 
1.4 Metod 
  
En litteraturstudie kring hur energianvändningen i bostadssektorn ser ut idag samt de incitament, 
lagar och regleringar för energieffektiviseringsåtgärder som finns har utförts. Dessutom har 
miljonprogramepoken studerats för att få information om hur de husen byggdes och information 
kring det valda, specifika miljonprogramhuset har insamlats. Därefter har fakta kring 
flerbostadshusens uppbyggnad tagits fram, detta för att få en djupare bild av vilka typer av åtgärder 
som är möjliga. Det valda nybyggda huset har studerats för att få information som kan användas 
vid en jämförelse med miljonprogramhuset. För att få en bredare synvinkel av området har 
intervjuer samt studiebesök med berörda aktörer genomförts, detta för att förstå olika intressenters 
tankar och prioriteringar kring de nödvändiga förändringarna som krävs vid en 
energieffektivisering. Litteraturstudien har även omfattat fakta kring de tre synsätten av hur energi 
omvandlas till koldioxidutsläpp. Sedan har en modell tagits fram vari beräkningar som visar hur 
förändringar av olika parametrar i bostaden påverkar koldioxidutsläppen gjorts. Resultaten av 
denna modell har varit grunden för den slutgiltiga analysen och för rekommendationer till 
framtida arbete. 
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2. Litteraturstudie 
 
I litteraturstudien presenteras hur energianvändningen i ett livscykelperspektiv för ett 
flerbostadshus har varierat de senaste åren, samt hur den skiljer sig åt beroende på när huset är 
byggt. Till en början beskrivs Sveriges nuvarande energianvändning inom bostadssektorn, därefter 
beskrivs de viktigaste mål, regleringar och lagar som gäller. Detta följs av ett avsnitt kring olika 
intressenters synvinkel i energieffektivisering. En beskrivning av hur en livscykelanalys går till, samt 
en närmare redogörelse av miljonprogramhus och en typ av nybyggnation ges. Byggnaden som 
system förklaras närmare med avseende på dess olika parametrar, och slutligen beskrivs olika 
perspektiv som måste tas hänsyn till vid omvandling från energianvändning till koldioxidutsläpp. 

 

2.1 Sveriges nuvarande energianvändning  

 
Under de senaste åren har världens energianvändning ökat dramatiskt, vilket främst beror på en 
ökad befolkningsmängd, industrialiseringen och ekonomisk tillväxt. (Energimyndigheten, 2012a, 
4) Under år 2011 var den totala energianvändningen inom bostads- och servicesektorn i Sverige 
147 TWh, vilket motsvarar 40 procent av Sveriges totala energianvändning under samma år. Inom 
nämnd sektor ingår bostäder, lokaler, areella näringar och övrig service. Den största delen av 
energianvändningen, närmare sagt ca 90 procent (Energimyndigheten, 2011a, 64), inom denna 
sektor kommer från bostäder och lokaler, vilka detta arbete ämnar till att undersöka närmare. 
(Energimyndigheten, 2012a, 14) 

Sektorn för bostäder, service, bygg samt jordbruk, skogsbruk och fiske delades år 1983 upp i 
mindre delsektorer. År 2010 var energianvändningen ungefär densamma som år 1983, 
(Energimyndigheten, 2012b, 31) men mellan år 1995 och år 2010 har däremot den totala 
temperaturkorrigerade energianvändningen per areaenhet för bostäder och lokaler minskat med 
12 procent, se figur 1. Då utomhustemperaturen kan variera kraftig mellan olika år används 
temperaturkorrigering för på bästa sätt kunna jämföra energianvändningen mellan åren. 
Konvertering av uppvärmningssystem och energieffektiviserande åtgärder är några förklaringar till 
den minskning som kan urskiljas hittills. (Energimyndigheten, 2012b, 95)  
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Uppvärmning och varmvatten är de största delarna i bostadssektorns energianvändning, 
tillsammans utgör de nästan 60 procent. (Energimyndigheten, 2012a, 14) I genomsnitt har den 
totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus minskat sedan år 
2004. En mätning år 2011 visar att den uppgick till 24,3 TWh, medan den år 2004 var 28,7 TWh, 
dessa siffror är dock inte temperaturkorrigerade. (Energimyndigheten, 2011b, 11)  

Energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i ett flerbostadshus under ett år skiljer sig åt 
mellan olika typer av hus och beror på husets s.k. energiprestanda. Den styrs av faktorer så som 
vilken isolering byggnaden har, vilka fönster som finns, vilken slags ventilation som används samt 
andra tekniska lösningar. Dessa val har påverkats av vilket årtionde huset är byggt eftersom olika 
byggregler, skillnader i materialval och i byggnadstekniska lösningar har sett olika ut, vilket i sin tur 
bidrar till skillnader i energianvändning mellan olika hus. (Energimyndigheten, 2011b, 13)  

Generellt sett är energianvändningen per kvadratmeter i flerbostadshus byggda efter år 1980 lägre 
än den genomsnittliga energianvändningen, och i flerbostadshus byggda tidigare urskiljs en högre 
energianvändning jämfört med snittet. I flerbostadshus byggda efter år 2000 användes 110 kWh 
per kvadratmeter och år, medan i flerbostadshus byggda mellan åren 1941 och 1960 var samma 
siffra istället 149 kWh per kvadratmeter och år, se figur 2. Denna skillnad i energianvändning före 
och efter år 1980 beror på en byggnorm som infördes år 1980, SBN 1980. Denna norm påverkade 
sättet som hus byggdes på genom att bland annat skärpa regler för isoleringen. Ett annat krav som 
infördes var en gräns för maximal energianvändning i byggnader som byggdes eller renoverades. 
(Energimyndigheten, 2011b, 14) 
 

Figur 1. Index över total temperaturkorrigerad energianvändning per kvadratmeter för bostäder 
och lokaler, år 1995-2010. (Energimyndigheten, 2012b, 95) 

 

År	  

kWh/m2	  
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2.2 Nationella mål, regleringar och lagar 
 
Sverige har tillsammans med resten av världen ett ansvar att se till att halten av växthusgaser i 
atmosfären stabiliseras på en nivå så att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. 
(Naturvårdsverket, 2013c) För att kunna åstadkomma detta är det viktigt med mål, regleringar och 
lagar som visar vägen och sätter standarder som måste hållas. Nedan presenteras de viktigaste av 
dessa som rör bostadssektorn.  
 

2.2.1 EU-rätten  

 
Sverige följer något som kallas för EU-rätten, vilket är olika fördrag och rättsakter som alla 
medlemsländer i EU ska följa. Inom energiområdet finns direktiv utifrån dessa rättsakter som har 
införts i svensk lag, varav flera har sin utgångspunkt i bindande mål till år 2020. 
(Energimyndigheten, 2012a, 6) Dessa bindande mål utgår från EU:s 2020-mål som sattes upp år 
2007. Målen innebär att EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20 procent jämfört med 
1990 års nivå, minst 20 procent av EU:s energianvändning ska komma från förnybara 
primärenergikällor, energieffektiviteten bör förbättras samt primärenergianvändningen ska minska 
med 20 procent innan år 2020. (Energimyndigheten, 2011a, 8) EU-kommissionen har som vision 
att EU, utan att störa energiförsörjningen eller skada konkurrenskraften, ska minska utsläppen av 
växthusgaser med 80 procent innan år 2050 relativt 1990 års nivå. Det har också fattats beslut om 
att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent innan år 2020 jämfört med år 1990. 
(Energimyndigheten, 2012a, 6) 

Figur 2. Genomsnittlig energianvändning i kWh/m2 för uppvärmning och varmvatten i 
flerbostadshus år 2011 fördelad efter byggår. (Energimyndigheten, 2011b, 14) 
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Besluten som fattas inom EU påverkar också Sverige och dess energi- och klimatpolitik. En 
sammanhållen klimat- och energipolitik är namnet på den nya politik som regeringen beslutade om år 
2009 och som skapades utifrån EU:s 2020-mål. Denna innebär bland annat att Sveriges andel 
förnybar energi ska vara 50 procent till år 2020 och att utsläppen av växthusgaser ska minska med 
40 procent till år 2020 jämför med 1990 års nivå. (Energimyndigheten, 2011a, 10) 
 

2.2.2 EU-direktiv  
 
EU har satt upp olika direktiv för dess medlemsländer, varav vissa gäller för alla medan andra 
endast gäller för ett specifikt antal länder. Direktiven anger vilka mål som länderna ska uppnå, 
men hur de skall uppnås får länderna själva bestämma, dock anger EU en tidsram för införlivandet 
av direktivet. Dessa direktiv måste i varje medlemsland integreras med respektive nationella rätt 
som anpassar det efter det specifika landets lagstiftning. (Europeiska Kommissionen, 2013) 

Det finns några direktiv som påverkar energianvändningen i flerbostadshus mer än andra, dessa 
nämns nedan: 

• Direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU). Detta direktiv styr minimikrav för 
byggnaders energiprestanda och ställer krav på att energideklarationer genomförs. Dessa 
minimikrav gäller för nybyggnationer och bör också gälla för omfattande renoveringar av 
existerande byggnader.  

• Ekodesigndirektivet (2009/125/EG). Ett direktiv som reglerar produkters energieffektivitet 
och bidrar till energibesparingar då de minst energieffektiva produkterna på marknaden 
förbjuds. För att bl.a. kylar, frysar, tvättmaskiner och belysning ska få släppas in på den 
europeiska marknaden måste de först uppfylla krav på en viss energieffektivitet.  

• Energimärkningsdirektivet (2010/30/EU). Detta direktiv hjälper konsumenterna att se hur 
energieffektiv en produkt är då det reglerar krav på tydlig energimärkning. Tvättmaskiner 
och TV-apparater är exempel på produkter som måste märkas, och med märkningen kan 
konsumenten enkelt ta hänsyn till energiprestandan för dessa produkter när de inhandlar 
dem. (Energimyndigheten, 2012a, 15) 

 

2.2.3 Styrmedel  

 
För att Sverige ska nå de energi- och miljömål som är uppsatta har staten infört s.k. styrmedel, vilka 
bland annat ska hjälpa till att minska utsläppen av växthusgaser och öka energieffektiviseringen. 
Styrmedlen finns inom fyra olika områden: ekonomi, administration, information samt forskning 
och utveckling. (Energimyndigheten, 2013b) 

Ekonomiska styrmedel är olika skatter, avgifter eller bidrag som styr en viss handling mot ett mer 
energieffektivt håll. (Energimyndigheten, 2013b) ROT-avdraget är ett exempel på ett ekonomiskt 
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styrmedel som infördes i december år 2008. Det innebär att en skattereduktion kan erhållas vid 
reparation, underhåll eller om- och tillbyggnad. Syftet med ROT-avdraget är främst att öka 
efterfrågan inom byggsektorn, men det stimulerar även minskad energianvändning genom att flera 
energibesparande åtgärder såsom borrning för bergvärme, byte av fönster och uppsättning av 
kakelugn blir aktuellt. (Energimyndigheten, 2012a, 16) 

Administrativa styrmedel använder t.ex. regleringar, krav eller uppsatta gränsvärden som styrning. 
Det kan exempelvis vara olika regler för hur en bostad får byggas med avseende på dess 
energieffektivitet. EU:s direktiv som nämns i avsnitt 2.2.2 är exempel på denna typ av styrmedel. 
(Energimyndigheten, 2013b) 

Information som styrmedel är utbildning, rådgivning eller upplysning inom gällande område för 
att få människor mer bildade och på så sätt få dem att fatta bra beslut. Detta styrmedel finns till för 
att försöka skapa attityd- och beteendeförändringar, men det är inget styrmedel som har 
skyldigheter på samma sätt som ekonomiska och administrativa styrmedel. (Energimyndigheten, 
2013b) Energideklaration är ett informativt styrmedel som infördes vid årsskiftet 2008/2009 för 
att tydligare se bostadens energistandard och vilka energieffektiviseringar som är möjliga i en 
bostad. Flerbostadshus och lokaler måste vara energideklarerade och denna deklaration är giltig i 
tio år, fastighetsägaren ansvarar själv för att den genomförs. Deklarationen innebär att en 
oberoende energiexpert för in uppgifter om den aktuella byggnadens energianvändning, ytor, 
tekniska system samt förslag på kostnadseffektiva energibesparande åtgärder i Boverkets register. 
(Energimyndigheten, 2012a, 16) Med dessa referensvärden kan energiprestandan mellan olika 
byggnader jämföras och hjälp med kostnadseffektiva åtgärder för att sänka energianvändningen fås. 
(Energimyndigheten, 2011a, 38) Efter deklarationen finns det inget krav på att åtgärderna faktiskt 
utförs, men eftersom det kan påverka kostnaderna för den nya ägaren är detta ändå ett incitament 
till att göra någonting. (Energimyndigheten, 2013a) 

Forskning och utveckling är relativt nytt att betrakta som styrmedel. Det bidrar inte direkt till en 
förändring, men genom forskning kan användning av nya tekniker med lägre energianvändning 
möjliggöras. (Energimyndigheten, 2013b)   
 

2.2.4 50/50-målen  

 
Sveriges riksdag har under de senaste åren fattat ett beslut angående byggnaders energianvändning. 
Beslutet innebär målet att minska den specifika energianvändningen i bebyggelsen med 50 procent 
till år 2050 jämfört med 1995 års nivå, och finns formulerat i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 
(IVA, 2012a, 8) Detta mål har fokus i att undersöka vad som kan åtgärdas i befintliga 
flerbostadshus, och just nu finns det ca två miljoner lägenheter i Sverige som är i behov av någon 
form av åtgärd för att målet ska kunna uppnås. (IVA, 2012a, 4)  
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2.3 Övriga intressenters synvinkel 
 
Ett antal intervjuer har genomförts för att undersöka hur olika intressenter inom bostadssektorn  
påverkas och ser på frågor kring energianvändning och koldioxidutsläpp. 
 

2.3.1 Hyresgästföreningen  
 
Hyresgästföringen är en medlemsorganisation för hyresgäster och har över en halv miljon hushåll 
som medlemmar. De arbetar efter att “alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad”, och 
har därför visionen om ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Några av deras 
uppgifter är att förhandla med hyresvärden om hyra, ge stöd åt hyresgästen i kontakten med 
hyresvärden, påverka olika beslutsfattare för att kunna förbättra hyresgästens villkor, svara på 
hyresgästernas frågor och hjälpa dem att påverka sitt boende på egen hand. (Hyresgästföringen, 
2013a)  

Hyresgästföreningen anser att beteendefrågan vad gäller energieffektiviseringar är viktig, eftersom 
en förändring i beteendet kring energianvändning kan bidra med en fjärdedels reducering. Det 
finns många åtgärder som hyresgästen kan göra för att minska sin energianvändning, men det 
svåra är att uppmuntra hyresgästen till en förändring. Hyresgästföreningen informerar sina 
medlemmar om nyttan med energieffektiviseringar i olika kampanjer och informationsprojekt, 
men information som styrmedel är svårt i och med att resultatet av dessa projekt inte direkt går att 
mäta. De har även ett tätt samarbete med olika fastighetsägare i frågan, och anser att detta 
samarbete är avgörande i och med att fastighetsägaren har möjlighet att påverka den största delen 
av energianvändningen i ett flerbostadshus. (Hyresgästföreningen, 2013b)   
 

2.3.2 SABO   

 
SABO är Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, vilket innebär att de är en bransch- och 
intresseorganisation för ungefär 300 allmännyttiga bostadsbolag. Branschorganisationsdelen 
arbetar med olika utvecklingsprojekt för att ta fram bättre sätt att renovera, vilket innefattar olika 
konferenser eller utbildningar för att ta fram billigare och mer effektiva lösningar för bostäderna 
samt att sätta upp olika rekommendationer till sina medlemmar. Intresseorganisationens uppgift är 
att kommunicera med olika myndigheter för att försöka påverka regler och bidrag gällande 
bostadsmarknaden. Deras uppgift är också att tolka olika EU-direktiv som ibland kan behöva 
översättas till en mer praktisk betydelse. Sammanfattningsvis vill SABO erbjuda sina medlemmar 
stöd för att de ska kunna vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på marknaden. De vill 
tillsammans med sina medlemmar bidra till en hållbar utveckling inom bostadsmarknaden, både 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt. (SABO, 2013ab)  
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Ett av SABOs nuvarande projekt är att installera individuell mätning av varmvatten vid alla 
stambyten i medlemmarnas bostäder. Med individuell mätning får varje hyresgäst en egen faktura 
på varmvattenförbrukningen, till skillnad från att denna förbrukning är inbäddad i hyran och 
därmed lika för alla hyresgäster. På så sätt ser hyresgästen hur mycket varmvatten som används och 
blir därmed mer medveten om hur energi samt pengar kan sparas. Det här är en långsiktig 
förändring som inte går att implementera i alla hus på en gång, men hittills har detta projekt visat 
på en minskning av varmvattenförbrukningen med ca 15 procent i de hus där det implementerats. 
(SABO, 2013b) 

SABO uppskattar att ca 500 000 av medlemmarnas bostäder är i behov av en teknisk upprustning, 
och har därmed ett intresse i renoveringsfrågor och att förbättra energieffektiviteten. De kan 
påverka sina medlemmar genom en rekommendation att utföra minskade 
energianvändningsåtgärder, men oftast utförs ingen renovering förrän någonting faktiskt är i 
behov av upprustning. Allmännyttiga bolag måste agera affärsmässigt, d.v.s. de får bara utföra 
projekt som är lönsamma och kan återbetalas. Det finns ingen ekonomisk kalkyl som går ihop ifall 
en renovering görs endast i syfte att minska energianvändningen, det måste även finnas ett behov 
av upprustning. Möjligheten till energieffektivisering beror också på var i Sverige bostaden är 
placerad. I storstäder som exempelvis Stockholm är det lättare att motivera en renovering då 
konkurrensen, och därmed betalningsviljan är större, till skillnad från mindre orter på 
landsbygden där vissa lägenheter istället står tomma och det inte finns något incitament till 
renovering. (SABO, 2013b) 

SABO har en målsättning om att minska energianvändningen bland dess medlemsföretag med 20 
procent från år 2007 till 2016, detta med syftet att dels sänka driftskostnaderna och dels minimera 
miljöpåverkan. Denna målsättning kallas Skåneinitiativet och har startats av SABO tillsammans 
med en referensgrupp för att ta fram förslag till riktlinjer för hur en värdering av 
energianvändningens miljöpåverkan i ett fastighetsbestånd kan utföras. (SABO, 2) 
 

2.3.3 Micasa 
 
Micasa Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar omsorgsfastigheterna i 
Stockholms stad, och är dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. Micasa äger och förvaltar även 
en del senior-, trygghets- och studentboenden. Fastighetsbolaget har genomfört ett s.k. 
energisparprojekt för att minska energianvändningen i några av deras bostäder, främst hus från 70- 
och 80-talet. I och med att de boende i deras hus är äldre eller sjuka människor som måste kunna 
bo kvar under en renovering, kan inga omfattande renoveringar, som t.ex. en fasadreparation 
utföras. Därför innebar projektet att ventilation och värmesystem byttes ut, samt att husen bytte 
från oljepannor till bergvärmepumpar. Micasa fick under tre år 250 miljoner kronor i 
stimulanspengar från Stockholms stad för att utföra detta projekt. Dessa åtgärder visade sig 
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lönsamma då energianvändningen i alla deras hus totalt har minskat med ca 15 procent sedan år 
2007 och med ca 30 procent i genomsnitt i de hus som faktiskt renoverades, vilket också var målet 
med projektet. (Micasa, 2013ab) 
 

2.4 Livscykelanalys  

 
En livscykelanalys (LCA) ger en bild av en produkts eller ett systems miljöpåverkan under hela dess 
livstid genom att miljöpåverkan kvantifieras. Genom att utvärdera alla steg i en produkts livscykel 
möjliggörs en estimering av den ökade miljömässiga påverkan som är ett resultat från respektive 
steg. (SAIC, 2006, 1) För varje steg i livscykeln beräknas resursanvändningen och utsläpp till luft, 
mark och vatten. (Blekinge Tekniska Högskola, 2008, 16) En LCA inkluderar även de steg som 
ofta utesluts i andra, mer traditionella analyser, som t.ex. utvinning av råmaterial, produktion och 
transport av material, användning av produkten, och slutligen omhändertagande av avfall. En 
livscykelanalys för ett flerbostadshus börjar med att studera insamlingen av material som används 
vid konstruktion av bostaden, design- och byggnadsfasen. Nästa steg i livscykeln är 
användningsfasen då huset är i bruk. Cykeln avslutas vid bostadens rivning och återvinning, 
rivningsfasen. Se figur 3 för en överskådlig bild. (SAIC, 2006, 1)  

Den som gör analysen väljer själv vilken miljöpåverkan som ska speglas, denna rapports avsikt är 
att spegla koldioxidutsläppen från flerbostadshus. Forskning som har gjorts visar på att 
energianvändningen under byggprocessen är ungefär 15 procent och 1 procent för rivning. Det 
innebär att resterande 84 procent omsätts under husets användningsfas. För att minska 
bostadssektorns energianvändning och miljöpåverkan behöver utformningen av byggnader samt 
val av tekniska system förbättras, både för nybyggnation och befintliga byggnader. (ABB, 2013a) 
 

 
 
 
  

Resurser	  

Design-‐	  och	  
byggnadsfasen	  

Användningsfasen	  

Rivningsfasen	  

Återvinning	  

	  

Figur 3. Livscykelanalys av en byggnad. (SGF, 2013a) 
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2.5 Miljonprogrammet  

 
Nästan 1,4 miljoner bostäder byggdes mellan åren 1961 och 1975, under perioden som kallas 
rekordåren. En tredjedel av dessa finns i småhus och ca två tredjedelar byggdes i “övriga hus” som 
mestadels är flerbostadshus. Bostäderna från rekordåren utgör idag en tredjedel av landets 
bostäder. (Reppen och Vidén, 2006, 19) Ungefär 40 procent av alla flerbostadshus som byggdes 
under åren 1961-75 byggdes i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö med 
kringliggande kommuner, allra mest byggdes det i Stockholmsområdet, där ca 25 procent av alla 
nybyggda flerbostadshus uppfördes. (Boverket, 1999a, 35) 

En del av rekordåren är miljonprogrammet som fick sitt namn efter Sveriges bostads- och 
bostadsbyggnadspolitik under perioden 1965-1974. (Nationalencyklopedin, 2013a) Sveriges 
riksdag beslutade år 1965 att bygga en miljon bostäder på tio år för att råda bot på den rådande 
bostadsbristen, detta var inledningen på projektet miljonprogrammet. (Energimyndigheten, 2011c, 
2) Under de år det byggdes som mest uppfördes 100 000 bostäder om året. (Boverket, 1999a, 5) 
 

2.5.1 Miljonprogrammets hus  

 
De vanligaste husen som byggdes under rekordåren och även under miljonprogrammet är s.k. 
lamellhus och skivhus. Båda typerna är friliggande hus med minst två trapphusblock. Skivhus har 
fem till åtta våningar, ibland ännu fler, medan lamellhus har tre våningar. Av alla lägenheter 
byggda under denna period är ca 85 procent lamellhus och skivhus. (Reppen och Vidén, 2006, 20) 
Dessa hus har oftast en fasad av puts, tegel, betong eller vit kalksandsten. De flesta av lamellhusen 
som byggdes under denna tid saknar vindsutrymme, och ca en femtedel är utan källare vilket 
innebär att de är grundlagda med platta på mark. (Reppen och Vidén, 2006, 20) Denna hustyp var 
grunden till den massiva produktion av flerbostadshus som skedde under miljonprogrammet. 
(Björk m.fl., 1984, 79-82)  

Under slutet av 1960-talet utvecklades också de s.k. loftgångshusen vilka gav möjlighet till färre 
antal hissar per lägenhet. Istället för traditionella trapphus med en hiss i varje trapphus har 
loftgångshus färre antal hissar per huskropp och en passage via loftgången till fler lägenheter på 
samma plan. Detta innebär ett mer ekonomiskt användande av hissarna. Dessa hus var dock mer 
anpassade till produktionskraven än till kraven på en god bostadsmiljö. (Björk m.fl., 1984, 84) 
Nästan 5 procent av de byggda husen under rekordåren var loftgångshus. (Reppen och Vidén, 
2006, 20)  
 
Fasad 
Val av fasad varierade kraftigt mellan husen under rekordåren och miljonprogrammet. Omkring 
en tredjedel av husens fasader är täckta av tegel, en tredjedel utgörs av putsad fasad, ca 15 procent 
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av husen har betongelementfasader och resterande del utgörs av asbestcement, plåt eller trä. 
(Reppen och Vidén, 2006, 40-41) Karaktäristiskt för flerbostadshusen under miljonprogrammet är 
det platta taket utan taksprång, vilket ungefär en tredjedel av husen har. (Reppen och Vidén, 2006, 
50) 
 
Fönster  
Under rekordåren var de vanligaste fönstertyperna enlufts- eller tvåluftsfönster. Det var ofta stora 
glasytor med en vädringslucka i anslutning till fönstret som antingen kunde öppnas helt eller 
användas för vädring genom ett filter. Ca 5-10 procent av fönstren byggdes med treglasfönster, 
men majoriteten fick tvåglasfönster. (Reppen och Vidén, 2006, 54)  
 
Värme   
Knappt 60 procent av alla flerbostadshus under rekordåren värmdes upp via en panncentral i eller 
utanför området för huset. Nästan 30 procent försörjdes av en grupp- eller kvarterscentral i eller i 
anslutning till ett av husen i gruppen. Resterande hus hade antingen en egen pannanläggning i 
källaren, värmdes upp med direktverkande el eller hade ett luftvärmesystem. (Reppen och Vidén, 
2006,116) 
 
Ventilation  
Mekanisk ventilation blev vanligt under rekordåren, där ett frånluftssystem installerades i båda låga 
och höga hus. Ungefär 75 procent av husen som byggdes under rekordåren byggdes med fläktstyrd 
ventilation, de allra flesta med F-ventilation. Resterande lägenheter byggdes med självdrag. 
(Boverket, 2003a, 37)  
 
Renoveringsbehov 
De flesta av miljonprogramhusen byggdes före 1973 då energikrisen inträffade. Då var oljan och 
elen fortfarande billig och kraven som ställdes på värmeisolering var låga. (Energimyndigheten, 
2011c, 2) När husen byggdes uppfylldes kraven för de byggregler som gällde då, men med tiden har 
dessa regler förändrats och behovet av en renovering är nu stor. 155 kWh per kvadratmeter, 
exklusive hushållsel, är den typiska energianvändningen i en miljonprogrambyggnad. Motsvarande 
siffra för nybyggda hus ligger idag på 90 kWh i södra Sverige, där cirka 70 procent av all 
energianvändning i husen används för värme, ca 20 procent används till tappvarmvatten och ca 10 
procent används till fastighetsel. (Energimyndigheten, 2011c, 15) 

Miljonprogramhusen är i stort behov av upprustning, både ur ett tekniskt perspektiv och ur 
energisynpunkt. Stammar för vatten och avlopp behöver bytas, elinstallationer behöver ses över, 
takläckage, fasadskador och ruttnande fönster förekommer i stor utsträckning och behöver 
renoveras. När dessa tekniska åtgärder utförs är det lika bra att de görs så energieffektiva som 
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möjligt, byte av värme- och ventilationssystem sänker energikostnaderna vilket även gör det 
ekonomiskt gynnsamt i längden. (SABO, 2009, 7) 

I rapporten Flerbostadshusens förnyelse - behov och förutsättningar 2002/03 beskrivs att ca 550 000 
lägenheter är i behov av byten av fläktar och styrsystem samt att ca 750 000 lägenheter eventuellt är 
i behov av att byta tak, fasad och fönster. Trots att denna rapport är 10 år gammal, visar den på att 
det finns stora behov av upprustning i hus byggda under miljonprogrameran. (Boverket, 2003a, 
38) 
 
Sociala aspekter  
Trots att miljonprogrammet är Nordens, och kanske till och med Europas största byggsatsning är 
det inget som allmänt framkallar stolthet eller beundran. Istället förknippar många 
miljonprogrammet med kritik och beklagan, och tänker på storskaliga flerfamiljshus i betong som 
ligger på platta markområden. (Boverket, 1999a, 7) Kritiken som riktas mot miljonprogramhusen 
rör främst de tillkortakommanden som förknippas med husen; segregation, visuell monotoni och 
isolering. Detta har lett till att lägenheter i vissa områden blivit svåra att hyra ut, det är snabb 
omsättning av hyresgäster och vandalisering är vanligt. (Boverket, 1999a, 8) Orsaker som dessa har 
föranlett vissa förnyelseprojekt. En del av dessa projekt har lyfts fram som positiva med varsam och 
hållbar strategi, medan andra har kritiserats för att inte ta hänsyn till människorna och ha en dålig   
bebyggelsekvalitet. (Boverket, 1999a, 8)  
 

2.5.2 Kungshamra  

 
I Bergshamra, Solna, ligger området Kungshamra som ägs och förvaltas av Stiftelsen Stockholms 
Studentbostäder, SSSB. Byggnaderna i Kungshamra är lamellhus med två till fyra våningar och 
består av 260 lägenheter samt 552 enrumslägenheter. (Stenberg, 2013b, 65-66) De flesta hus är 
byggda i mitten av 1960-talet, med undantag för sju hus som byggdes i mitten av 2000-talet. (SSSB, 
2013a) 

Husen i Kungshamra är placerade i sex grupperingar, med sju hus runt en gårdsplan i varje 
gruppering. Husen har en grå betongfasad med uppseendeväckande fönsterramar och dörrar i 
olika färger. Fasaden består av ett lager betong mot utsidan, följt av isolering, ett andra betonglager 
samt gips. (Stenberg, 2013b, 65-66) Denna rapport har fokuserat på den specifika adressen 
Kungshamra 12, se figur 4 för bild på byggnaden. Huset värms upp med fjärrvärme och har ett 
frånluftsventilationssystem. (Amble, 2013a) För ritningar på husets fasad, fasadsnitt samt 
normalplan, se bilaga E.  
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2.6 Nybyggnation   

 
Flerbostadshus som byggs idag blir allt mer energieffektiva, nedan beskrivs ett specifikt nybygge.   
 

2.6.1 TellHus  
 
Nybyggnationen som valts för denna rapport är den typ av hus som kallas TellHus och byggs av 
Veidekke. Dessa hus har tagits fram för att vara så energieffektiva som möjligt och minska 
koldioxidutsläppen, utan att byggnadskostnaderna ska öka. TellHus tar särskild hänsyn till att 
klimatskalet ska ha en effektiv värmeåtervinning. Energieffektiva fönster, en möjliggjord lägre 
inomhustemperatur utan komfortminskning, minst 80 procent värmeåtervinning och endast 5 cm 
extra tjocklek på skalet är några av de aspekter som det lagts extra fokus på. Andra saker som 
TellHus fokuserar på är att underlätta för användarna att minska sin energianvändning genom 
central avstängning för standbyfunktioner, induktionshällar som standarder i alla kök, display för 
de boende som visar värme- och vattenförbrukning samt möjliggjord användning av diskmaskin 
och tvättmaskin inkopplade på tappvarmvattnet. Det totala specifika energibehovet beräknas till 65 
kWh per kvadratmeter, vilket är betydligt lägre än Boverkets normer om 90 kWh per kvadratmeter 
för nybyggnationer. Specifik energianvändning inkluderar uppvärmning och varmvatten samt 
fastighetsel. Ett boende i TellHus innebär en koldioxidutsläppsminskning på ca 1500 kg per 
lägenhet jämfört med ett likvärdigt miljonprogramhus enligt dagens byggregler. (Svensk Fjärrvärme, 
2013a) Veidekkes TellHus blev först i Norden med att erhålla Svanens miljömärkning. Hus som 
erhåller detta ställer stora krav på miljö, energi och material under hela tillverkningsprocessen. 
(Veidekke, 2013a)  

Figur 4. Miljonprogramhus i Kungshamra. (SSSB, 2013a) 
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1 januari 2012 trädde skärpta regler angående energianvändning och värmeisolering i kraft. Detta 
innebar att kravnivån för byggnadens specifika energianvändning för bostäder skärptes från 
tidigare 110 kWh/år m2 till 90 kWh/år m2 i klimatzon 3, som innefattar landets södra delar 
inklusive Stockholm. Inom samma zon ändrades det genomsnittliga kravet på 
värmegenomgångstalet för värmeisolering från 0,50 till 0,40 W/m2K. (Boverket, 2013a) 

Kellner som är teknik- och miljöchef på Veidekke berättar att de flesta inom byggbranschen har 
gått ifrån eluppvärmda badrumsgolv för att istället nu använda fjärrvärme, vilket varje år sparar 
750 kg koldioxid. Vidare berättar han att de arbetar mycket med vitvaror, och har tillsammans 
med Electrolux tagit fram en lista på hur mycket koldioxidutsläpp olika vitvaror genererar. 
Veidekke har i ett hus använt sig av diskmaskiner som istället för el drivs av fjärrvärme. Det sparar 
ingen energi, men det leder till minskade koldioxidutsläpp eftersom den energi som används 
konverteras från el till fjärrvärme och generellt sett är har fjärrvärme lägre koldioxidutsläpp än el. 
Att använda sig av denna typ av maskiner är dyrt och kostar nästan tre gånger mer än en 
traditionell diskmaskin som drivs av el. Det finns även tvättmaskiner som drivs av fjärrvärme, och 
har av Veidekke provats i hus som byggs i Ytterskär. (Veidekke, 2013a) 
  
Kellner berättar också att eftersom hus som byggs idag är mer energieffektiva än äldre hus, gör det 
att koldioxidutsläppen som genereras under design- och byggnadsfasen blir en större del av de 
totala utsläppen under en livscykel. För äldre hus är koldioxidutsläppen under användningsfasen 
den dominerande delen i en livscykel. Ytterligare en faktor är att det under design- och 
byggnadsfasen används mer eldrivna maskiner, och under användningsfasen används mer 
fjärrvärme för uppvärmning. (Veidekke, 2013a) 

 

2.6.2 Annedal 
 
Det specifika TellHus som studeras i denna rapport är ett nybyggt hus som Veidekke byggt i 
Annedal, se figur 5. Intill Bällstaån i Bromma har en ny stadsdel växt fram där Veidekke varit en 
del av bygget. Totalt rör det sig om 68 klimatsmarta bostadsrätter som byggdes åt 
bostadsrättsföreningen Strandlyckan, där inflyttning skedde under hösten 2012. Annedal är en 
stadsdel som tar grund i de tre principerna barnvänligt, klimatsmart och vattennära. När hela 
området står klart år 2015 kommer det finnas drygt 2 000 bostäder. I och med att Annedal byggs 
enligt Veidekkes TellHus-koncept innebär det att koldioxidutsläppen halveras jämfört med 
Boverkets normer samt att husen underlättar för ett energisnålare boende som sparar både el och   
pengar. Huset värms upp med fjärrvärme och har ett ventilationssystem med värmeåtervinning. 
(Veidekke, 2013d) För ritningar på husets fasad samt normalplan, se bilaga E.  
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Figur 5. TellHus i Annedal. (Veidekke, 2013e) 

 

2.7 Design- och byggnadsfasen 
 
Den första delen av ett flerbostadshus livscykel är design- och byggnadsfasen. I kommande avsnitt 
berörs materialtillverkning, transporter och elektrisk utrustning som används på byggarbetsplatsen. 
De hus som denna rapport valt att studera är byggda av betong vars ena beståndsdel cement är ett 
material som bidrar till en stor mängd koldioxidutsläpp vid dess tillverkning, varför betong är det 
enda material som berörs i detta avsnitt.  

 
2.7.1 Betong  
 
Ett av världens mest använda byggnadsmaterial är betong och det används ofta vid byggnation av 
flerbostadshus. (Svensk Betong, 2013a) Cirka 8o procent av betong utgörs av bergmaterial, som är 
ett rent naturmaterial. Resterande del består till 6 procent av vatten och 14 procent av cement, 
som är finmalt kalkberg och lera. Hållfastheten på betongen bestäms av förhållandet mellan vatten 
och cement. (Svensk Betong, 2013b)  

EU ställer vissa krav på byggprodukter i det s.k. byggproduktdirektivet, vilket är ett direktiv som 
tagits fram för att effektivisera och förbättra arbetet med att samordna tekniska regler för olika 
produktområden. För att byggprodukterna ska godkännas måste de ha en viss nivå på olika 
egenskaper som exempelvis bärförmågan, brandsäkerhet, säkerhet under användningsfasen, skydd 
mot buller, samt energihushållning och värmeisolering. (Boverket, 2013b)  
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Betong klarar dessa krav vilket gör att materialet bl.a. inte möglar, det står emot brand, ger låga 
driftkostnader och ger hög komfort. (Svensk Betong, 2013a) Det negativa med betong är att 
tillverkningen är energikrävande. Cementtillverkningen står för nästan 5 procent av världens totala 
koldioxidutsläpp. (Svensk Betong, 2013c) Själva utsläppen från cement är ca 719 kg/ton. Denna 
siffra har minskat från 799 kg/ton på några år på grund av minskad andel klinker i cementen och 
att fossila bränslen har använts i en mindre utsträckning. (Svensk Betong, 2013d)  

De höga koldioxidutsläppen som genereras vid tillverkning av betong beror på användning av 
bränsle och den s.k. kalcineringsprocessen, där den sistnämnda utgör 60-65 procent av de totala 
utsläppen. (Cementa, 2013a) Under kalcineringsprocessen ändras den fysiska sammansättningen 
av kalksten och vatten, där koldioxid, svaveldioxid samt andra flyktiga ämnen avlägsnas. (Cementa, 
2013b) Eftersom största delen av betongens utsläpp kopplas till tillverkningen, är det extra viktigt 
att minska utsläppen i denna fas. (Svensk Betong, 2013d)  

Utsläppen som tillverkningen står för kan delvis kompenseras av fördelar under användningsfasen. 
Betongen har en god förmåga att lagra värme i hus, vilket gör att energianvändningen kan minska, 
samt att den binder tillbaka koldioxid i luften under hela byggnadens livstid genom 
karbonatisering. Slutligen har betongen en lång livslängd, vilket gör att det tar lång tid innan den 
behöver renoveras. (Svensk Betong, 2013d) Karbonatisering innebär att den koldioxid som finns i 
luften binds i en betongkonstruktion och omvandlas till karbonat, som är kalksten. Så fort en 
betongyta kommer i kontakt med luft startar denna process, som sedan fortsätter in i 
konstruktionen. Betongmaterialet påverkas inte av det karbonat som bildas mer än att den 
betongen på sikt kan påverkas av en förstärkande effekt. Forskare som studerat betong anser att 
denna karbonatisering kan bidra till att mer än en femtedel av utsläppen som kommer från 
tillverkningen kan återupptas. (Svensk Betong, 2013e) Även Malin Löfsjögård som är VD på 
Svensk Betong anser att betongen tar upp ca 15-20 procent av koldioxiden, detta motsvarar ca 300 
000 ton koldioxid per år som återupptas från befintliga betongkonstruktioner. (Svensk Betong, 
2013f)  

För att kunna reducera utsläppen från tillverkningsprocessen bör användningen av alternativa 
bränslen öka, klinkerinnehållet i cement bör minska och en förbättrad energieffektivitet i 
tillverkningen bör ske. (Cementa, 2013a) Löfsjögård beskriver även att den största 
cementtillverkaren i Sverige just nu byter ut tidigare byggcement mot ett s.k. bascement. 
Bascementet används för flerbostadshus och innebär ca 8 procent lägre koldioxidutsläpp, vilket 
innebär en emissionsfaktor på 662 kg CO2/ton cement. (Svensk Betong, 2013f)  
 

2.7.2 Transporter  
 
Vägtransporter är det enskilt största bidraget till utsläpp av växthusgaser. Transporten till och från 
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byggarbetsplatser står för ca en femtedel av Sveriges transporterade vikt, och gör således 
byggtransporten till en starkt bidragande orsak till utsläpp av växthusgaser. En faktor som försvårar 
situationen är att ansvaret för transporterna ligger på leverantören av godset och eftersom 
byggbranschen är beroende av byggtransporter känner många byggföretag att de inte kan påverka 
hur transporten går till. En effektivisering av transporterna skulle vara positivt dels ekonomiskt och 
även miljömässigt. Resurseffektiva transporter hjälper till att minska utsläppen av växthusgaser. 
(Sveriges Byggindustrier, 2010, 6) 

Ungefär 4-5 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser kommer ifrån transporter till och 
från byggarbetsplatser. KF Fastigheters projekt Gröna Transporter har inneburit samordning av 
transporter samt att användning av lastbil har övergått till användning av tåg i den utsträckning 
som varit möjligt. I de fall lastbil varit det bästa alternativet har miljöbränsle prioriterats. Dessa 
förändringar medförde varken förseningar eller effektivitetsförluster, istället förbättrades 
effektiviteten genom att skytteltrafik av bud- och lastbilar kunde undvikas på byggområdet. 
(Byggindustrin, 2013a) 

Enligt byggchefen på KF Fastigheter skulle gröna transporter på alla byggprojekt i Sverige innebära 
en minskning av 35 000 ton utsläpp koldioxid varje år. En siffra som motsvarar samma 
koldioxidpåverkan som 4300 bilresor runt jorden eller 27500 eluppvärmda villor. (Byggindustrin, 
2013a) 

Hur stora koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn blir beror på tre faktorer: hur mycket som 
körs i trafiken, hur mycket bränsle som används per kilometer samt hur fördelningen mellan 
fossila bränslen och alternativa bränslen så som exempelvis biobränslen ser ut. Ett fordons 
bränsleförbrukning beror dels på hur bränsleeffektiv motorn är, dels på fordonets vikt, körsättet, 
huruvida hastighetsbegränsningen hålls samt hur vägarna är utformade. (Trafikverket, 2013a) 

Det vanligaste bränslet för tunga lastbilar är diesel som släpper ut ca 2,48 kg CO2/l diesel 
(Konsumentverket, 2013a). Enligt en rapport från år 2000 var den genomsnittliga 
bränsleförbrukningen för en tung lastbil 0,43 l/km (VTI, 2000a, 9). Färskare siffror från 2011 
säger att motsvarande siffra är 0,36 l/km (Teknikföretagen, 2013a). En rimlig siffra att anta är 
därför att bränsleförbrukningen i snitt ligger på 0,4 l/km då alla lastbilar inte bytts ut till nya 
effektivare modeller.  

 
2.7.3 Elektrisk utrustning 
 
På en byggarbetsplats används elektrisk utrustning för belysning, kranar samt andra arbetsredskap. 
Denna energianvändning genererar koldioxidutsläpp eftersom de drivs av el.  
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2.7.4 Byggbodar  
 
Byggbodar som finns uppställda på byggarbetsplatser är ca 24 kvadratmeter stora. 
Energianvändningen är dock nästan lika stor som en halv villa och koldioxidutsläppen är högre än 
en genomsnittlig svensk bil. Lika mycket energi som används i 15 000 eluppvärmda villor 
motsvarar den energi som används i Sveriges alla byggbodar. Detta beror på att en stor del av alla 
bodar är dåligt isolerade och använder ett ventilationssystem som inte återvinner någon värme av 
ventilationens frånluft. Dessutom använder de flesta bodarna direktverkande el för uppvärmning. 
(Byggindustrin, 2013b)  

Genom att t.ex. isolera bodarna bättre kan energianvändningen halveras, vilket leder till mindre 
koldioxidutsläpp. Cramo har lanserat energibodar som har energieffektiva fönster, 
värmeåtervinning genom värmeväxlare, närvarostyrd belysning samt en effektivare isolering. Just 
isoleringen är den enskilt viktigaste åtgärden i detta fall. Genom att isolera även mellan bodarna 
och mot marken sparas ca 30 procent av energin. En gammal byggbod använder 8000 kWh per år 
jämfört med en ny som använder 4000-5000 kWh per år. (Byggindustrin, 2013b)  

Veidekke har använt sig av Cramos nya byggbodar i samband med en byggnation av 36 lägenheter 
i Västertorp. Tillsammans har Veidekke och Cramo utfört beräkningar som visar att dagens 
byggbodar som värms med el tillsammans med belysningen står för ca 70 procent av den el som 
används på byggarbetsplatser. (Veidekke, 2013c)  

Något som är nytt för dessa nya byggbodar är att värmesystemet är vattenburet och kan kopplas på 
fjärrvärmenätet via en mobil undercentral. (Byggindustrin, 2013b) Eftersom fjärrvärmen använder 
en hög andel biobränslen skulle koldioxidutsläppen i en ny byggbod kunna minska med ca 85 
procent. Detta skulle på ett normalt projekt med 10 byggbodar ge en reducering av utsläppen till 
ca 9 ton, jämfört med tidigare ca 60 ton koldioxid. (Veidekke, 2013c) 

 

2.8 Användningsfasen – byggnaden som system  
 
Hur mycket energi som används i en byggnad beror på flera faktorer, så som vilken isolering som 
används, vad för typ av ventilation som finns och hur mycket hushållsel som används. Alla dessa 
saker, tillsammans med flera andra, tas hänsyn till om byggnaden betraktas som ett system. 
Systemet kan i sin tur delas upp i ett flertal olika delar som nedan beskrivs närmare. 

Energibalans beskriver hur energi tillförs ett system samt hur det omvandlas och bortförs från 
systemet. (Nationalencyklopedin, 2013b) Energibalans appliceras på de flerbostadshus som 
studeras i rapporten. Med antagandet att systemgränsen är husets väggar, golv och tak blir tillförd 
energi den värme som kommer från fjärrvärmeverken och som värmer upp huset och varmvattnet. 
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Dessutom tillförs värme från personerna i huset, belysningen, den elektriska utrustningen samt 
från solinstrålningen. Värme bortförs i och med ledningsförluster i väggar, fönster, tak och golv 
samt konvektionsförluster i ventilationssystemet. Om temperaturen är konstant inom systemet vid 
en given tidpunkt måste lika mycket energi som tillförs systemet också bortföras enligt 
energibalansen. (CIT, 2007a, 7)  

I figur 6 visualiseras hur energibalansen i ett hus fungerar. Bilden visar ett småhus, men principen 
är lika för ett flerbostadshus. (LTH, 2009a)	  	    

	   	  
	  
	  
	  
	   	  
 
 
 
 
 
 
2.8.1 Klimatskalet 
 
Husets tak, väggar och golv inklusive husets fönster och ytterdörrar är det som tillsammans utgör 
husets klimatskal. Värme bortförs genom klimatskalet, där ytterväggar och fönster står för två 
tredjedelar av den bortförda värmen, och förändringar av dessa kan därför leda till ett minskat 
värmebehov. (Boverket, 2010a, 10) 

 
Ekvationer för värmegenomgång  
Värmegenomgång för klimatskalet beräknas med ett s.k. U-värde som beskriver hur mycket värme 
som går ut per kvadratmeter vid en grads skillnad mellan utomhus- och inomhustemperaturen. Ju 
bättre isolerad en byggnadsdel är, desto lägre U-värde har den. (Energimyndigheten, 2013i)  
 
Beräkning av U-värde sker enligt ekvation 1 (Holman, 2009a, 27-28): 
 

 𝑈 = !
!!
!!

!
!!!

      (1) 

 
U = värmegenomgångstal [W/m2K] 

Figur 6. Energibalans i ett hus. (LTH, 2009a)	  
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kn = värmeledningstal för material m [W/m2K] 
δn = tjocklek för material m [m] 
m = antal material i isoleringen [st] 
 

Värmegenomgång för fönster, isolering, tak och grund beräknas enligt ekvation 2, där 
medelutomhustemperaturen, Tp,medel, för varje månad har använts (Holman, 2009a, 27-28):   
 
  𝑞! = 𝑈𝐴!(𝑇! − 𝑇!,!"#"$)    (2) 

 
qp= effekt per specifik månad p [kW] 
U = värmegenomgångstal [W/m2K] 
At = tvärsnittsarea [m2] 
Tp,medel = medelutomhustemperatur för månad p [K] 
T1 = inomhustemperatur [K] 
 

Fönster 
För att så enkelt som möjligt veta ett fönsters energiprestanda infördes en energimärkning av alla 
fönster år 2006. Detta system är inte obligatoriskt, men det infördes som ett frivilligt system för att 
konsumenter lättare skulle kunna se hur energieffektiva olika fönster är, och på så sätt välja de mer 
energieffektiva fönstren för att spara både energi, pengar samt minska koldioxidutsläppen. 
Energimärkningen upprättades på initiativ av Energimyndigheten men togs under år 2009 över av 
intresseorganisationen EQ Fönster. (Energifönster, 2013a) 

Dåliga fönster kan leda till stora värmeförluster. Dessa förluster kan ske på flera sätt: 
strålningsförluster genom glas, karm och båge, konvektionsförluster genom den gas som finns 
mellan glasen samt ledningsförluster igenom själva glaset. (Energifönster, 2013b) De mest 
energieffektiva fönstren har energiklass A, vilket innebär ett U-värde på 0.9 W/m2K eller lägre. 
(Energimyndigheten, 2013h) 

De flesta äldre hus har vanliga 2-glasfönster, vilka har en relativt dålig energistandard. 
Värmeförlusterna är höga och ett s.k. kallras kan ofta upplevas, vilket uppkommer på grund av att 
kroppen har en högre temperatur än fönstret och därmed avger värme till det. (Energimyndigheten, 
2008a, 4) U-värdet för dessa fönster är ca 2.8 W/m2K. (Energimyndigheten, 2008a, 5) 

För att förbättra fönstrens energistandard är ett byte till 3-glas ett bra alternativ. Om dessa fönster 
dessutom är s.k. energiglas är de ännu mer energieffektiva. På energiglas har ett tunt oxidskikt lagts 
på glaset vilket hindrar 85-96 procent av strålningsförlusterna och släpper igenom nästan lika 
mycket ljus som själva glaset. Ca 50 procent mer värme stannar kvar i rummet vilket gör att 
inomhustemperaturen kan sänkas utan att komforten påverkas. (Energimyndigheten, 2008a, 6) 
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Inomhusklimatet i hus med energiglas blir också bättre i och med att kallraset minskar. En 
isolerruta består av tre glas där det inre glaset är ett s.k. energiglas och avståndet mellan glasen 
varierar mellan 6, 9, 12 eller 15 mm. Ju större mellanrum mellan glasen, desto bättre isolering. 
Mellan glasen finns ädelgas som förbättrar fönstrets isoleringsförmåga. (Energimyndigheten, 2008a, 
5) 

Vid renovering av hus kan hela det befintliga fönstret bytas ut mot ett nytt fönster med ett U-värde 
på 0.9 W/m2K. Om fönsterkarmar och bågar är i bra skick kanske det inte alltid är i behov av ett 
helt nytt fönster, utan istället kan de gamla fönstren förbättras så de blir effektivare. Ett alternativ 
är att byta ut den inre fönsterrutan mot ett glas som har försetts med ett oxidskikt. En sådan åtgärd 
gör att U-värdet går ner till ca 1,8 W/m2K tack vare att oxidskiktet gör att värmeförlusterna genom 
fönstret blir mindre. En annan åtgärd som kan göras är att ersätta det inre glaset med energiglas i 
form av en två-glas isolerruta som är fylld av ädelgas. U-värdet kommer då bli ca 1,3 W/m2K. 
(Energimyndigheten, 2011c, 6)  
 
Isolering 
Ordentligt isolerade ytterväggar, tak och grund är avgörande för att kunna minska den bortförda 
värmen genom denna del av klimatskalet. Isoleringsegenskaper för olika byggnadsdelar anges på 
samma sätt som för fönster med ett U-värde. (Energimyndigheten, 2013i) Tätning av fönster och 
dörrar är ett relativt billigt och enkelt sätt att spara energi. Det leder till minskade 
uppvärmningskostnader som gör att investeringskostnaden för tätningslisterna återbetalas relativt 
snabbt. (Energimyndigheten, 2013i) 

Den typ av ventilation som finns i huset är avgörande för hur bra isoleringen bör vara. När 
ventilationen styrs av från- och tilluftssystem ska husen vara helt täta. Om huset däremot har ett 
självdragsystem eller frånluftventilation ska det inte tätas för mycket då det systemet bygger på att 
luft ska komma in genom otätheter i huset. (Energimyndigheten, 2013i) 

När miljonprogrammet byggdes var isoleringen av ytterväggarna 100-140 mm tjocka. Idag krävs en 
isolering på 235 mm, och om ett passivhus byggs ska isoleringen vara drygt 400 mm. 
(Energimyndigheten, 2013i) I de husen med dålig isolering kan det vara aktuellt med 
tilläggsisolering, den kan dels göras från utsidan men även från insidan. Ibland kan tilläggsisolering 
inte göras från utsidan, exempelvis när fasaden inte får förändras p.g.a. det kulturvärde huset har. 
(Stenberg, 2013a) Vid dessa tillfällen är tilläggsisolering inifrån ett alternativ. Den befintliga väggen 
hamnar då i ett kallare klimat jämfört med tidigare, vilket gör att väggen också blir känsligare för 
fukt. Detta gör att en lufttät insida är extra viktigt att ha för att undvika kondens. (Isover, 2013a) 
Alternativet att isolera från utsidan är oftast det lämpligaste valet då den gamla ytterväggen istället 
får en varmare temperatur jämfört med tidigare. Ytterligare en fördel är att isolerskiktet blir 
obrutet och därmed ger bästa effekt. (Isover, 2013b)  
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För hus byggda mellan åren 1961-1975 är det genomsnittliga U-värdet för ytterväggar ca 0,41 
W/m2K för hus enligt BETSI-undersökningen. (Boverket, 2010a, 38) Vid tilläggsisolering av hus 
byggda under dessa år kan ett U-värde på 0,2 W/m2K uppnås. (Hunton, 2013a, 6) 
 
Platta på mark  
En stor del av husets värmeisolerande effekt utgörs av marken, där värmen bortförs genom husets 
grund till marken. Byggnader som har platta på mark samt byggnader med källargrundläggning går 
båda in under benämningen platta på mark. Det finns uppgifter om plattornas totala area i ett hus 
besiktningsprotokoll, men det finns ingen information om de enskilda plattornas storlek. De 
varierar mellan 15-6400 m2, och detta gör att U-värdet för plattan på marken eller källargolvet 
varierar mellan 0,08 och 1,66 W/m2K. Det genomsnittliga U-värdet för platta på mark i 
flerbostadshus är 0,30 W/m2K. För flerbostadshus byggda mellan åren 1961-1975 ligger det 
genomsnittliga U-värdet för plattorna på ca 0,275 W/m2K. (Boverket, 2010a, 35-36) 
Energimyndigheten rekommenderar att hus som byggs idag ska ha ett U-värde på 0,15 W/m2K. 
(Energimyndigheten, 2013i)  
 
Vindsbjälklag 
I klimatskalet ingår även vindsbjälklaget som har varierande U-värden. Flerbostadshus byggda 
mellan åren 1961-1975 har ett genomsnittligt U-värde på 0,22 W/m2K för horisontella 
vindsbjälklag. (Boverket, 2010a, 43) Idag är rekommendationen från Boverkets byggregler att U-
värdet för vindsbjälklag ska ligga på 0,13 W/m2K och att isoleringstjockleken för tak ska vara 400-
500 mm. (Energimyndigheten, 2013i)   
 
Köldbryggor 
Köldbryggor är de delar av klimatskalet som är sämre isolerat än resten och innebär en del av 
husets konstruktion som är i kontakt med både den kallare utsidan och den varmare insidan. 
Köldbryggan ger upphov till värmeförluster och kallare ytor på den del av köldbryggan som är på 
insidan. Dessa kan uppstå vid balkonginfästningar, mellan våningsplan, i takfoten och i ytterhörn 
på klimatskalet och kan t.ex. bero på att fönster är dåligt tätade eller att det finns bristningar i olika 
hörn av huset där isolerpartier möts. (Energimyndigheten, 2013j)   
 
Dörrar 
Ytterdörrar tillhör också husets klimatskal. Det rekommenderas att U-värdet för ytterdörren ska 
vara 1,3 W/m2K. (Energimyndigheten, 2013i)   
 

2.8.2 Uppvärmning & Varmvatten 
 
Det finns olika sätt att värma upp en bostad, i Sverige är det vanligast med fjärrvärme. Utöver det 
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finns även värmepumpar, värmepannor och direktverkande el. (Energimyndigheten, 2011b, 7) 
Under 2010 använde flerbostadshus 28,7 TWh för uppvärmning och varmvatten och motsvarande 
siffra under 2011 låg på 24,3 TWh. Fjärrvärme var 2010 det vanligaste uppvärmningssättet för 
uppvärmning och varmvatten av flerbostadshus, och stod då för 26,7 TWh. Denna siffra sänktes 
något under år 2011 och låg då på 22,2 TWh. Elvärme uppgick under år 2010 till 1,3 TWh 
samtidigt som oljeanvändningen minskade kontinuerligt och var under samma år uppe i 0,4 TWh 
för flerbostadshus. (Energimyndigheten, 2011b, 11) Under år 2011 låg elvärmen fortsatt på 1,3 
TWh och oljeanvändningen stod endast för drygt en procent av den totala energin för 
uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus, se tabell 1. (Energimyndigheten, 2011b, 7) 
 

Tabell 1. Total energianvändning för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus fördelad på primärenergikällor 
och energibärare år 2004-2011. (Data baserad på Energimyndigheten, 2011b, 11) 

  

 
Fjärrvärme 
Fjärrvärme innebär att värme produceras i stora fjärrvärmeverk och distribueras ut via nedgrävda 
rör till bostäderna. Detta kräver att bostaden har en värmeväxlare som överför värmen till husets 
värmesystem, men utöver det kräver fjärrvärmen inte särskilt mycket utrymme vid själva bostaden 
och det är en driftsäker uppvärmningsform. (Energimyndigheten, 2013c) Det är höga kostnader att 
dra dessa rör vilket gör att nätet av fjärrvärme är begränsat till städer och mer tätbebyggda orter, 
och att enskilda hus på landsbygden inte kan använda sig av detta. Men eftersom flerbostadshus 
generellt är belägna mer centralt är uppvärmning med fjärrvärme ett bra alternativ. Fastighetsägare 
har ingen möjlighet att välja leverantör av fjärrvärme och det kostar en viss summa att ansluta sig 
till nätet. De rörliga kostnaderna är dock lägre för fjärrvärme än för både oljepannor och 
direktverkande el. (Vattenfall, 2013a) Tillförd energi i fjärrvärmeverken varierar och har gått från 
mycket olja till mer och mer biobränslen. Fjärrvärmen använder sig även bland annat av avfall, kol 
och naturgas. I figur 7 visas den generella fördelningen av tillfört bränsle i Sveriges fjärrvärmeverk. 
(Svensk Fjärrvärme, 2013b) 

Energislag*
(TWh)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fjärrvärme 24,3 24,5 24,3 24,5 23,6 23,41 26,7 22,2
El 1,8 1,9 1,9 1,5 1,2 1,3 1,27 1,32
Olja 1,8 1,4 1,1 0,7 0,5 0,41 0,38 0,36
Naturgas 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,25 0,17 0,2
Närvärme 0,1 0,2 < < < < < <
Biobränsle 0,1 0,2 0,2 0,23 0,21 0,24 0,18 0,17
Övrigt < < 0,04 < < 0,04 0,03 0,02
TOTALT 28,7 28,6 27,9 27,2 25,7 25,63 28,73 24,25
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Figur 7. Tillförd energi till värmeproduktion år 2011. (Data baserad på Svensk Fjärrvärme 2013b) 

 
 
Värmepumpar 
Ett annat uppvärmningssätt är värmepumpar. Dessa kan vara utformade på olika sätt och tar 
värme från exempelvis berggrund, mark, sjö, uteluft eller spillvärme. (Energimyndigheten, 2013d) 
Under 2011 användes 22 800 värmepumpar i Sveriges flerbostadshus, varav hälften var berg-, jord- 
eller sjövärmepumpar och den andra hälften var luftvatten-, frånlufts- eller luftvärmepumpar. 
(Energimyndigheten, 2011b, 8) Vilken typ av värmepump som passar bäst för en viss bostad beror 
på dess energibehov och hur dess omgivning ser ut. (Energimyndigheten, 2013d) Värmepumpar 
drivs med el, men levererar tre gånger så mycket termisk energi än vad den förbrukar i el. Den 
täcker dock aldrig hela bostadens energibehov och måste därför kompletteras med en annan 
uppvärmningskälla. (Vattenfall, 2013b)  
 
Värmepannor 
Värmepannor är ytterligare ett uppvärmningsalternativ. Dess bränsle är antingen olja eller olika 
biobränslen, varav olja som bränsle har minskat kontinuerligt under de senaste åren. De 
biobränslen som används är bland annat pellets, briketter eller flis. Värmepannan är kopplad till 
bostadens värmesystem och värmer också upp husets varmvatten. (Vattenfall, 2013c) 
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Direktverkande el 
En bostad kan också värmas upp med direktverkande el. Det innebär att elen fördelas till element 
eller värmeslingor i tak eller golv och på så sätt värmer upp huset. Detta kan bli relativt kostsamt 
och ineffektivt om t.ex. golvslingorna installeras på fel sätt. Eftersom en viss del av elen kommer 
från icke-förnybart bränsle är det inte ett helt grönt uppvärmningsalternativ. (Vattenfall, 2013d) 
 
Personvärme 
Människor genererar värme, hur mycket beror på kön samt personens aktivitet, d.v.s. om den sover, 
är stillasittande eller aktiv. Vid beräkningar av detta används ofta värdet 100 W per vuxen och 60 
W per barn, viket ger det rekommenderade medelvärdet 80 W per person. Närvarotiden, d.v.s. 
den tid en person spenderar i bostaden är beräknad utifrån olika undersökningar och satt till 14 
timmar per dygn och person. (Sveby, 2012a, 27)  
 
Inomhustemperatur 
Sveby är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen och fastställer 
standardiserade brukardata för beräkningar och verifieringar av energiprestanda. Detta görs för att 
underlätta beräkningar och ge ett enhetligt svar på hur mycket energi som används i olika hus. 
(Sveby, 2013a) Enligt deras rapport Brukarindata Bostäder bör en inomhustemperatur på 21°C 
användas. Denna temperatur är egentligen lägre än den temperatur som uppmätts under 
undersökningar, men används ändå som ett mål att sträva mot för att minska energianvändningen. 
Energianvändningen kan minska ungefär 3-5 kWh/m2 för varje grads minskning av 
inomhustemperaturen i flerbostadshus i Stockholmsområdet. Variationen beror på om det finns 
värmeåtervinning i ventilationssystemet eller inte. Enligt rekommendationer från socialstyrelsen 
bör inomhustemperaturen inte understiga 20 grader eller överstiga 24 grader vintertid och 26 
grader sommartid. (Sveby, 2012a, 10-11) 
 

2.8.3 Ventilation  

 
Det finns olika ventilationssystem som används i Sverige idag. Många äldre hus från 1970-talet 
eller tidigare använder sig av självdragsventilation. Det innebär att ventiler, vädringsfönster eller 
otätheter i huset utnyttjas för att få in frisk luft som sugs in automatiskt när temperaturskillnaden 
inomhus och utomhus är stor. Varm luft stiger och sugs ut genom kanaler eller frånluftsventiler. 
Denna ventilation kräver ingen el men är beroende av att det blåser utomhus och kan inte 
kontrollera mängden luft som kommer in i huset. Detta kan indirekt ge högre elkostnader i och 
med att uppvärmningen av bostaden kan behöva öka när mer kalluft kommer in. (Vattenfall, 
2013e) 

En annan typ av ventilation är mekanisk ventilation som kan delas in i tre olika modeller: 
frånluftsventilation (F-system), från- och tilluftsventilation (FT-system) samt från- och 
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tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX-system). Frånluftsventilation innebär att luften ut ur 
bostaden drivs av fläktar som skapar ett undertryck. Denna ventilation kräver underhåll av 
fläktarna, ventilerna och kanalerna och har en viss elförbrukning. Från- och tilluftsventilation 
fungerar på liknande sätt, med skillnaden att luften som kommer in i bostaden också styrs av 
fläktar. Ny, frisk luft förs in i sovrum och vardagsrum, medan den varma luften förs ut via kök och 
badrum. Den tredje typen av mekanisk ventilation fungerar på samma sätt som från- och 
tilluftsventilation, med skillnad att den kan återvinna 50-80 procent av den energi som bortförs via 
ventilationen. (Vattenfall, 2013e) 

I boverkets byggregler finns bestämmelser som anger hur ett ventilationssystem ska vara uppbyggt. 
Det står bland annat att ventilationssystemet ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde på 0,35 l/s 
per m2 golvarea och att det ska finnas kontinuerlig luftväxling vid vistelse i rummet. (Boverket, 
2011a, 93) Det finns också vissa krav på hur stor effekt olika ventilationssystem maximalt får ha, 
s.k. specifik fläkteffekt. Ett FTX-system får ha en större effekt per kubikmeter och sekund eftersom 
ett sådant system kompenserar genom att ha värmeåtervinning, och dess gräns är därför 2,0 
kW/(m3/s). Ett FT-system har en maximal gräns på 1,5 kW/(m3/s) och ett F-system har en gräns 
på 0,6 kW/(m3/s). (Boverket, 2008a, 205)    
 
Bortförd värme i ventilationssystem beräknas enligt ekvation 3, inklusive eventuell 
värmeåtervinning (ATON, 2007a, 69):  
 

 𝐸!! = 𝑓𝜌!𝑐! 𝑇! − 𝑇!,!"#"$ 𝑡(1− 𝜂)   (3) 

 
Evv = bortförd värme via ventilation per år och boarea [kWh/år m2]  
f = uteluftsflöde [m3/s m2]  
ρl = densitet luft [kg/m3]  
cp = specifik värmekapacitet [kJ/kg K]  
T1 = inomhustemperatur [K]  
T2,medel = medelutomhustemperatur [K]  
t = antal timmar per år [h]  
η = verkningsgrad värmeåtervinning 
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2.8.4 Elektricitet 
 
Elektriciteten i ett flerbostadshus delas upp på fastighetsel och hushållsel.  
 
Fastighetsel 
Fastighetsel, eller med ett annat ord driftel, är den el som krävs för att kunna driva en byggnads 
installationer och gemensamma funktioner så att byggnaden ska kunna användas som avsett. 
Belysning i gemensamma utrymmen, fläktar, pumpar och hissar är exempel på elanvändning som 
infaller under fastighetselen, och den räknas in i en byggnads specifika energianvändning. (Sveby, 
2012a, 8)   
 
Hushållsel 
Hushållselen innefattar den elanvändning som sker hos de boende i flerbostadshusen, d.v.s. el som 
används till köksutrustning, TV, dator, lägenhetsbelysning etc. Denna siffra är svår att generalisera 
i och med att elräkningen kommer direkt till de boende och det därmed inte finns någon officiell 
statistik. Det har gjorts undersökningar kring elanvändningen i lägenheter och SCB använder sig 
av en äldre schablon som anger att en lägenhet på 66 m2 i genomsnitt använder ca 2600 kWh/år. 
Det innebär att hushållen i flerbostadshus i genomsnitt använder ca 39 kWh/år m2 i hushållsel. 
(Energimyndigheten, 2007a, 15) Uppdaterade värden som gäller nybyggnationer är istället 30 
kWh/år m2. (Sveby, 2012a, 5) I figur 8 visas fördelningen av elanvändningens olika delar i en 
lägenhet. (Kungl. Vetenskapsakademin & Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, 2011a, 21) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 8. Hushållsel fördelat på användningsområde. (Data baserat på Kungl. 
Vetenskapsakademin & Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, 2011a, 21) 
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Belysning 
Den traditionella glödlampan håller idag på att fasas ut ur Sveriges belysningssystem, eftersom den 
inte alls är energieffektiv. Knappt 10 procent av den energi som används blir till ljus och resten 
avges som värme. EU-länderna arbetar nu med att fasa ut glödlampan i olika steg, men de som 
fortfarande finns i butikerna får säljas och användas tills de tar slut. Beräkningar kring 
elbesparingar har gjorts och dessa prognoser visar på att Sverige kommer att spara 10 procent av 
hushållselen på grund av förbudet av glödlampor. Detta innebär en minskning med 2 TWh per år. 
(Energimyndigheten, 2013e) Ersättare till glödlamporna är lågenergilampor, halogenlampor samt 
LED-lampor, där den senare förväntas vara den som i framtiden kommer att ta över marknaden 
helt. (Energimyndigheten, 2013f) 

LED-lampor, eller lysdiodlampor, håller ca 50 gånger längre än en glödlampa. De är mer 
energieffektiva och kan sänka energianvändningen med upp till 80 procent. (Vattenfall, 2013g) De 
kan tillverkas så att de varken avger UV- eller IR-strålning vilket innebär att de kan användas för att 
belysa ljuskänsliga föremål. Priset för en LED-lampa är i dagsläget relativt högt, vilket innebär att 
den än så länge inte blivit särskilt stor på marknaden. (Energimyndigheten, 2013g) 

Lågenergilampan drar mindre el än en vanlig glödlampa, och är det alternativ som i dagsläget 
sparar mest energi, ca 70-80 procent. De har en livslängd som är 10 gånger bättre än glödlampan, 
men de kan inte användas överallt. (Energimyndigheten, 2013f, Vattenfall, 2013f)   

Det finns olika typer av halogenlampor, både en s.k. classic och en energiklass B. Halogenlampan 
classic har ungefär en tre gånger så lång livslängd som glödlampan och drar ca 30 procent mindre 
energi. Den ser ut som en glödlampa men har istället för glödtråden i mitten en liten 
halogenkapsel. Halogenlampan med energiklass B drar ca 50 procent mindre energi än en 
glödlampa och är fullt dimbar. (Vattenfall, 2013f) 

 

2.9 Rivningsfasen  
 
I rivningsfasen ingår transporter till och från byggarbetsplatsen, maskiner och elektrisk utrustning 
på byggarbetsplatsen samt återvinning av material. Fakta kring transporter samt elektrisk 
utrustning återfinns i avsnitt 2.7. Denna fas står för knappt 1 procent av livscykelns 
energianvändning vilket gör att denna fas inte kommer beskrivas i mer detalj i denna rapport. 
(ABB, 2013a)  
 

2.10 Energianvändning omvandlat till koldioxidutsläpp  

 
Tillsammans med Norge, Finland och Danmark har Sverige en gemensam nordisk elmarknad där 
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det sker ett utbyte av el mellan länderna. Allt mer el integreras även från övriga Europa, men 
denna överföring är fortfarande relativt begränsad.  (IVL, 2009a, 3) 

Det finns inget enkelt sätt att omvandla elanvändning till koldioxidutsläpp. Hur stora 
koldioxidutsläppen är påverkas av var elen anses komma ifrån, nedan presenteras tre olika synsätt 
på detta: ett svenskt perspektiv, ett nordiskt perspektiv samt ett marginalelsperspektiv. (Svensk 
Energi, 2013a) Därefter redogörs för vad ursprungsmärkt el är, samt hur fjärrvärmens 
koldioxidutsläpp ser ut. 

 
2.10.1 Svenskt perspektiv 
 
Om elen ses som enbart svenskt producerad är koldioxidutsläppen relativt låga, detta beror på att 
den svenska elproduktionen i stort sett endast består av vattenkraft och kärnkraft. Då en stor del 
av elproduktionen kommer från vattenkraft är tillgången till vatten i de svenska magasinen 
avgörande för hur mycket el som kan produceras. Detta kan variera från år till år, de år som 
tillgången är liten kallas för torrår, och de år som tillgången till vatten är god kallas för våtår. 
Under ett normalår motsvarar 1 kWh el utsläpp ca 20 gram koldioxid. Vid ett torrår, då 
produktionskapaciteten inte räcker till att täcka hela det svenska elbehovet, krävs import från 
omvärlden. Detta leder till att koldioxidutsläppen ökar till 40 g per kWh. Under ett våtår tillverkas 
mer el än vad Sverige behöver, och elen exporteras istället till omvärlden. Denna el är i huvudsak 
koldioxidfri och medför att koldioxidutsläppen i Sveriges grannländer kan reduceras. (Svensk 
Energi, 2013a)   
 

2.10.2 Nordiskt perspektiv  

 
I och med att Sverige har en gemensam elmarknad med de nordiska länderna kan därför den 
producerade elen också ses ur ett nordiskt perspektiv. Elsystemet i Norden är uppbyggt av tre olika 
krafter: baskraft, reglerkraft och intermittent/icke-reglerbar kraft. Kärnan i systemet utgörs av 
baskraften som består av kärnkraft, vattenkraft och bränslebaserad elproduktion. Vid variationer i 
tillförsel eller efterfrågan används reglerkraften som till största del utgörs av vattenkraft. Denna 
reglering görs för att t.ex. kompensera för bortfall från de icke-reglerbara kraftslagen som 
exempelvis kan vara vindkraftverk. (IVL, 2009a, 3) 

Nordens elmix består av ca 60 procent förnybar el, 25 procent kärnkraft och 15 procent 
fossilbaserad el. (IVL, 2009a, 3) Ur ett perspektiv där hänsyn tas till denna elmix ger 1 kWh el i 
genomsnitt ca 100 g koldioxidutsläpp. (Svensk Energi, 2013a) 
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2.10.3 Marginalelsperspektiv  

 
Den el som med ett marknadsekonomiskt synsätt är dyrast att producera vid ett givet tillfälle är 
marginalelen. (Energimyndigheten, 2013k) Marginalelen utgörs av den sist utnyttjade 
elproduktionen som i varje ögonblick utnyttjas. Alltså, vid en ökning av elanvändningen eller vid 
avveckling av elproduktionen är marginalelen den elproduktion som tillkommer. Den kan också 
användas för den elproduktion som försvinner vid en minskning av elanvändningen eller vid 
tillkommande elproduktion. (Elforsk, 2006, 6) 

Om en värdering över hela året görs kan marginalelsproduktionen ha producerats i flera olika 
typer av kraftverk, detta förutsatt att det under olika tider på året används olika tekniker i 
kraftsystemet. Mycket tyder på att det är samma teknik som används under samtliga årets veckor, 
nämligen kolkondenskraftverk framförallt i Danmark. Kolkraftverken utnyttjas sist på grund av 
kostnadsskäl, vilket innebär att det är i dessa som marginalelen idag produceras. (Elforsk, 2006, 7) 

Vilken primärenergikälla det är som används för marginalelsproduktionen är generellt sett svårt att 
avgöra. Den genomsnittliga elproduktionen i ett givet system är den elmix som kallas för medelel. 
Systemen som tittas på kan vara t.ex. Sverige, Norden eller Europa. Vid bedömning av hur dessa 
systems miljöpåverkan ser ut används medelelen. (Energimyndigheten, 2013k)  

Varifrån marginalelen kommer varierar från år till år, och påverkas bl.a. av tillgången till vatten i 
vattenkraftmagasinen. De olika årstiderna gör också att det kraftslag som används varierar mycket, 
men i snitt används 400 g CO2/kWh. (Elforsk, 2013)  
 

2.10.4 Ursprungsmärkt elperspektiv  
 
Ur konsumentens perspektiv finns det två möjligheter. Det första innebär att kunden kan välja att 
ha ett avtal med sitt elhandelsföretag som specificerar varifrån elen kommer, så kallad 
ursprungsspecificerad el. Vid ett avtal om specificerad el kan individuella beräkningar av hur 
mycket koldioxidutsläpp som görs baseras på ursprunget av elen som kunden i fråga har avtal om. 
El som baseras på vindkraft, vattenkraft, kärnkraft och biobaserad kraft släpper ut ytterst lite 
koldioxid, och den fossila elproduktionen släpper ut desto mer. (Svensk Energi, 2013a)  
 
Det andra fallet är då konsumenten inte väljer ursprungsmärkt el och ursprunget därmed är okänt, 
istället spåras elen med hjälp av den s.k. residualmixen. Detta innebär den el som är kvar när elen 
som är ursprungsmärkt har räknats bort, d.v.s. den el där ingen kunskap om ursprung finns. 
(Energimarknadsinspektionen, 2013) Ursprungsmixen för elleveranser utan känt ursprung 
fördelades under år 2011 som 42,9 procent fossilt inklusive torv, 22,7 procent förnybart samt 34,4 
procent kärnkraft. Utifrån ett nordiskt elperspektiv beräknas residualmixen släppa ut 291 g 
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CO2/kWh. (Svensk Energi, 2012, 7-8) 

  

2.10.5 Fjärrvärmens koldioxidutsläpp  
 
För att beräkna den mängd koldioxidutsläpp som uppkommer på grund av användningen av 
fjärrvärme måste hela dess livscykel tas hänsyn till. Den innefattar dels de utsläpp som sker vid 
elanvändningen när fjärrvärmeverket är i drift, och dels de utsläpp som sker till följd av 
förbränning av de olika bränslena i fjärrvärmeverket samt transporter och produktion av bränslen. 
I Stockholm är det Fortum som förser staden med värme och el. (Svensk Fjärrvärme, 2013c) Det 
finns fem fjärrvärmeverk i Stockholm placerade i Sigtuna, Hammarby sjöstad, Hässelby, Högdalen 
och Värtahamnen. (Fortum, 2013a) Det tillförda bränslet i fjärrvärmeverken i Stockholm är en 
blandning av stenkol, avfall och trädbränslen till största del. En fördelning kan ses i figur 9. (Svensk 
Fjärrvärme, 2013b) 
 
 

Figur 9. Tillförd energi till värmeproduktion för Stockholmsområdet år 2011.  
(Data baserad på svensk Fjärrvärme, 2013b) 

 
För att driva fjärrvärmeverken krävs en viss mängd el. Denna el måste också tas hänsyn till när 
koldioxidutsläppen från fjärrvärme beräknas och består av hjälpel, el från värmepumpar samt el 
från elpannor. Svensk Fjärrvärme använder sig av residualmix när de beräknar koldioxidutsläppen 
från själva elanvändningen som krävs när fjärrvärmeverket är igång. (Svensk Fjärrvärme, 2013d) 
För fjärrvärmeverken i Stockholm krävs 0,12 kWh el per producerad kWh värme, d.v.s. driftelen 
står för 12 procent av totalt producerad värme och el enligt Svensk Fjärrvärmes beräkningsprogram 
Bränsle och produktion 2011. (Svensk Fjärrvärme, 2013b)   
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I Svensk Fjärrvärmes beräkningsprogram har de utgått från den lokala fördelningen av tillfört 
bränsle i varje specifikt fjärrvärmeverk. I Stockholms nät är andelen fossilt bränsle 13 procent. 
Total tillförd energi i värmeproduktionen är 8151 GWh varav el i form av hjälpel, el från 
värmepumpar och el från elpannor står för 972,6 GWh. Enligt Svensk Fjärrvärmes beräkningar 
genererar förbränningen i fjärrvärmeverken 71 g CO2/kWh och transport och produktion av 
bränslen genererar 7 g CO2/kWh vilket gör att totala koldioxidutsläppen till följd av förbränning 
och distribution av bränslen landar på 78 g CO2/kWh. (Svensk Fjärrvärme, 2013e)  
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3. Modell 
 
Följande avsnitt presenterar den modell som tagits fram för att beräkna energianvändning 
omvandlat till koldioxidutsläpp från ett flerbostadshus hela livscykel. Först beskrivs modellen med 
en övergripande konceptbild där de olika parametrarna som kan varieras framgår. Därefter följer 
en modellbeskrivning som mer i detalj går in på de olika funktionerna i modellen. Slutligen 
beskrivs de indata, antaganden, begränsningar och ekvationer som gjorts och använts vid 
beräkningarna.  
 

3.1 Modellkoncept 
 
Den konceptuella bilden för modellen visas i figur 10. Den visar vilka parametrar modellen tar 
hänsyn till, samt i vilken ordning de behandlas.  
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Figur 10. Modellkoncept för beräkning av koldioxidutsläpp från flerbostadshus. 
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3.2 Modellbeskrivning 
 
Modellen har gjorts i MS Excel och dess främsta uppgift är att omvandla energianvändning till 
koldioxidutsläpp. För att simulera en renovering av miljonprogramhusen kan indata varieras, för 
att på så sätt se skillnaden i koldioxidutsläpp som blir till följd av de förändringar som görs. Den är 
uppdelad i tre faser i enlighet med livscykelanalysens: design- och byggnation, användning samt 
rivning. Dessutom finns själva omvandlingen från energianvändning till koldioxidutsläpp samt 
olika sidoberäkningar med i modellen. Uträkningar har gjorts för miljonprogramhuset i 
Kungshamra, för renovering av huset i Kungshamra samt för det nybyggda huset i Annedal. Nedan 
följer en beskrivning av varje del i modellen. Konstanta värden som använts under beräkningarna 
kan ses i tabell 2, 3 och 4 under bilaga A. Alla beräknade värden presenteras i tabell 5 och 6 under 
bilaga B.  

 
3.2.1 Design- och byggnadsfasen  
 
Denna del av modellen samlar all slutgiltig information om direkta koldioxidutsläpp till följd av 
transporter till och från byggarbetsplatsen samt från cementtillverkningen. Dessutom beräknas den 
totala elanvändningen under byggnationen vilken består av all elektrisk utrustning samt bruk av 
byggbodar.   
 
Antaganden 
Det första antagandet som gjorts rör hur mycket betong som går åt vid tillverkning av ett hus. 
Utgångspunkten för denna uppskattning har varit höghuset Turning Torso i Malmö. När detta hus 
byggdes gick det åt 25 000 m3 betong. (HSB, 2013a) Kvoten mellan husets volym och volymen på 
mängden betong har beräknats för att få ett förhållande dem emellan. Förhållandet som blev tre 
har använts för att uppskatta mängden betong i Kungshamra och Annedal. Husen antas vara 
uppbyggda på liknande sätt varför detta förhållande anses vara en bra utgångspunkt. Ett antagande 
gällande emissionsfaktorn för koldioxidutsläpp vid cementtillverkningen för Kungshamra har varit 
nödvändigt. Emissionsfaktorn för Annedal baseras på dagens siffra som är 719 kg CO2/ton 
cement, men motsvarande siffra för 60-talet har inte hittats. Det är rimligt att anta att 
emissionsfaktorn var samma eller högre som för några år sedan nämligen 799 kg CO2/ton cement, 
se avsnitt 2.7.1.  

Uppskattning av antal byggdagar har gjorts med utgångspunkt i att hela byggnationen av Annedal 
började våren 2011 och blev klar hösten 2012, alltså 1,5 år. Hela bygget innefattar 68 lägenheter, 
varav den byggnad som studerats består av 24 lägenheter. (Veidekke, 2013g) Då lägenheterna i alla 
tre byggnader anses ha samma fördelning av lägenhetsstorlek är det rimligt att uppskatta det 
specifika husets andel till 24 genom 68, vilket blir ungefär 35 procent. Utifrån detta har antal 
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dagar för byggnationen av det specifika huset uppskattats till 35 procent av 1,5 år, vilket ungefär 
blir 200 dagar. Antal dagar för byggnationen av Kungshamra har ansetts vara mindre då storleken 
på lägenheterna generellt är mindre än i Annedal och byggtiden har därför uppskattats till hälften, 
alltså 100 dagar.  

Generella siffror kring den totala transportsträckan till och från en byggarbetsplats har varit svårt 
att hitta, varför ett antagande har varit nödvändigt. Antagandet baseras på att körsträckan i 
genomsnitt är 8 mil per dag och att det tagit 100 dagar att bygga flerbostadshuset i Kungshamra. 
Det anses rimligt att anta att det i genomsnitt är en genomströmning på en lastbil i timmen vilket 
för en normal arbetsdag blir 8 lastbilar per dag. Detta resulterar i en total körsträcka på ca 6500 
mil för byggnationen av Kungshamra. Boarean på huset i Annedal är ca tre gånger större, varför 
antagandet att den totala körsträckan för denna byggnad var tre gånger så stor, ca 20000 mil, har 
gjorts.  

Bränsleförbrukningen hos en diesellastbil har antagits vara 0,4 l/km baserat på två olika källor som 
anger både högre och lägre siffror, se avsnitt 2.7.2. Denna siffra anses vara rimlig då inte alla 
lastbilar bytts ut till mer bränslesnåla modeller.   

Vid beräkningar kring en reducering av koldioxidutsläppen från transporter har åtgärder som 
minskad hastighet, mer optimalt lastade lastbilar och bränslesnålare motorer tagits hänsyn till, 
vilket gjort att energianvändningen antagits kunna minska med 20 procent. Detta är antagligen i 
underkant och skulle vara högre om bränslet byttes ut till t.ex. biobränslen.   

Antalet byggbodar som används i modellen har uppskattats utifrån antal byggbodar på ett 
normalstort bygge, som enligt Veidekke är 10 byggbodar för 36 lägenheter. (Veidekke, 2013f) I 
Annedal byggdes 68 lägenheter samtidigt, varför en uppskattning om att det fanns 20 byggbodar 
på plats anses rimligt. Gällande Kungshamra är området större, men det finns ingen information 
om att alla byggnader byggdes samtidigt. Därför har det antagits att det användes lika många 
byggbodar där.   

När det gäller förbättringsåtgärder kring koldioxidutsläpp från byggbodarna har beräkningar utgått 
från fakta om att varje bod kan minska sin energianvändning med 3000 kWh/år, se avsnitt 2.7.4. 

Energianvändningen för byggbelysning har uppskattats med utgångspunkt i ett examensarbete som 
undersökt energianvändningen på tre byggarbetsplatser. Denna undersökning kom fram till att 
belysningen på ett av de byggena uppgick till den totala effekten 24 kW. (Hatami, 2007a) Arean på 
detta bygge har jämförts med areorna på husen i denna rapport. Förhållandet mellan husen har 
använts för att beräkna den totala effekten. Med antagandet att belysningen är igång i 12 timmar 
per dag fås den totala energianvändningen per boarea i Kungshamra till ungefär 7 kWh/m2 och i 
Annedal till ungefär 14 kWh/m2.   
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Begränsningar 
Alla flerbostadshus är inte byggda av betong, men husen som denna rapport berör är mestadels 
byggda av betong varför fokus legat på att undersöka just detta material.  

Många antaganden har varit nödvändiga under denna fas, varför resultatet har ett begränsat 
trovärde. 
 
Beräkningar 
All indata och alla beräknade värden under design- och byggnadsfasen återfinns i bilaga A och B. 
Det första som beräknas i modellen är boarea, fasadarea, grundarea, takarea samt fönsterarea för 
respektive hus, se bilaga E och F för ritningar av Kungshamra respektive Annedal samt bilaga A för 
värden på areorna. Därefter beräknas mängden koldioxidutsläpp från tillverkning av betong. 
Mängden betong som krävs vid byggnationen av ett flerbostadshus beräknas enligt ekvation 4 där 
konstanten 3 förklaras i avsnittet om antaganden ovan. Vidare beräknas den mängd cement som 
finns i betongen, se ekvation 5 där procentsatsen förklaras i avsnitt 2.7.1. Slutligen beräknas 
koldioxidutsläppen per kvadratmeter boarea som uppkommer vid cementtillverkningen. I denna 
uträkning subtraheras även den mängd koldioxid som återbinds i betongen under husets livscykel, 
se ekvation 6 för uträkning och avsnitt 2.7.1 för andel koldioxid som återbinds.     

  
Mängd betong 

Mängden betong som går åt vid byggnation av ett flerbostadshus beräknas enligt ekvation 4:  
    

  𝑚! = 𝜌!
!!!
!

      (4) 

 
mb = massa betong [ton] 
ρb = densitet betong [ton/m3] 
Ag = grundarea [m2] 
H = höjd [m] 

 
Mängd cement 

Uträkning för mängden cement som krävs vid tillverkning av betong ges enligt ekvation 5:  
 
  𝑚! = 0,14𝑚!      (5) 
 
mc = massa cement [ton] 
mb = massa betong [ton] 
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Koldioxidutsläpp vid cementtillverkning 

Koldioxidutsläpp vid cementtillverkning per boarea beräknas enligt ekvation 6:    
  

 𝐶! =
!!!!
!!

(1− 0,80)     (6) 

 
Cc = koldioxidutsläpp vid cementtillverkning per boarea [kg CO2/m2] 
ec = emissionsfaktor koldioxidutsläpp vid tillverkning av cement [kg CO2/ton cement] 
mc = massa cement [ton] 
Ab = boarea [m2] 
 
 
Nästa steg är att beräkna mängden koldioxidutsläpp från transporter och arbetsmaskiner fördelat 
på boarea. Dessa beräknas båda enligt ekvation 7.  
 
Koldioxidutsläpp vid transporter 

Koldioxidutsläpp som orsakas av transporter samt arbetsmaskiner i samband med byggnation 
beräknas enligt ekvation 7:      
  

 𝐶! =
!!!"
!!

       (7) 

 
Ct = koldioxidutsläpp från transporter vid byggnation per boarea [kg CO2/m2] 
et = emissionsfaktor koldioxidutsläpp vid förbränning av bränsle [kg CO2/l] 
b = bränsleförbrukning [l/km] 
s = körd sträcka [km] 
Ab = boarea [m2]   

 
Därefter beräknas den totala energianvändningen per boarea på en byggarbetsplats fördelat på 
belysning, byggbodar samt övrig elanvändning. Byggbodarnas energianvändning beräknas enligt 
ekvation 8. Energianvändningen för belysningen beräknas enligt ekvation 9. Då byggbodarnas och 
belysningens energianvändning står för ca 70 procent av elanvändningen på en byggarbetsplats 
utgör således resterande elanvändning 30 procent, se avsnitt 2.7.4. Denna övriga elanvändning 
beräknas enligt ekvation 10. Till sist summeras energianvändning för byggbodar, belysning samt 
övrig elanvändning och omvandlas senare i modellen till koldioxidutsläpp, se avsnitt 3.2.4.   
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Byggbodar 

Energianvändning vid uppvärmning av byggbodar per boarea beräknas enligt ekvation 8:  
    

  𝐸! =
!!,!!"
!!

       (8) 

 
Eb = energianvändning för byggbodar per boarea [kWh/m2] 
Eb,d = energianvändning per byggbod per dag [kWh/dag] 
x = antal byggbodar  
y = antal dagar  
Ab = boarea [m2] 

 
Byggbelysning 

Energianvändning till följd av byggbelysning per boarea beräknas enligt ekvation 9:  
 

   𝐸!"# =
!!"#,!!
!!

     (9) 

 
Ebel = energianvändning för byggbelysning per boarea [kWh/m2] 
Ebel,d = energianvändning för byggbelysning per dag [kWh/dag] 
y = antal dagar  
Ab = boarea [m2] 

 
Övrig elanvändning 

Övrig elanvändning på en byggarbetsplats per boarea beräknas enligt ekvation 10:  
 

   𝐸!,!" = 0,3 !!!!!"#
!,!

    (10) 

 
Eo,el = energianvändning för övrig elanvändning per boarea [kWh/m2] 
Eb = energianvändning för byggbodar per boarea [kWh/m2] 
Ebel = energianvändning för byggbelysning per boarea [kWh/m2] 
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3.2.2 Användningsfasen   
 
Under denna del av modellen beräknas den totala elanvändningen per år och boarea samt den 
totala bortförda värmen per år och boarea för ett specifikt flerbostadshus under användningsfasen. 
Vissa värden är verkligt uppmätta, andra är beräknade och vissa snittvärden är tagna från andra 
undersökningar.   
 
Antaganden 
Inomhustemperaturen har antagits vara 21°C vilket rekommenderas av Sveby, och som även ligger 
inom ramen för vad social styrelsen rekommenderar, se avsnitt 2.7.3.  

Av de U-värden som används är en del beräknade, vissa har erhållits från byggföretaget Veidekke, 
andra är tagna från Boverkets undersökning av flerbostadshus och resterande är rekommenderade 
värden av Energimyndigheten. När det gäller förbättringar av Kungshamra har U-värden antagits 
till bästa möjliga som går att uppnå vid en renovering, även om så inte alltid är fallet i verkligheten.  

Vid byte av ventilationssystem i Kungshamra har värmeåtervinningsgraden antagits till 65 procent. 
Detta är inte den mest optimala värmeåtervinningen, men har använts för att det funnits en 
osäkerhet i vilken värmeåtervinningsgrad som är rimlig att uppnå. 

Hushållselen för miljonprogramhuset i Kungshamra antas vara 39 kWh/år m2, vilket är baserat på 
en undersökning av Energimyndigheten. (Energimyndigheten, 2007a) Hushållselen i det nybyggda 
huset i Annedal antas vara 30 kWh/år m2, vilket baseras på Svebys undersökning på 1210 relativt 
nybyggda lägenheter i Stockholm. (Sveby, 2012a)   

Kellner rekommenderade ett värde på 8 kWh/år m2 för övrig bortförd värme så som vädrings- och 
VVC-förluster, varför detta värde har antagits i modellen för Annedal. När det gäller Kungshamra 
har det varit svårt att uppskatta motsvarande värde. Istället har en procentandel på 17 procent för 
spillvattenförluster använts för övrig bortförd värme, vilket Energimyndigheten rekommenderar. 
(Energirådgivningen, 2013a)   

När det gäller livslängden på ett flerbostadshus har 100 år antagits som utgångspunkt. (JM, 2013a)  

I flerbostadshus är dörrens area så liten i jämförelse med hela fasaden och alla fönster, varför ett 
antagande om att värmeförlusterna genom ytterdörren kan försummas har gjorts.  
 
Begränsningar 
Det finns fler parametrar som tillför värme i ett flerbostadshus, dessa antas dock vara små varför de 
försummas. De aspekter som inte tagits hänsyn till är den värme som genereras från de boende, 
från belysning och elektrisk utrustning, samt från solinstrålning.   
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Inomhustemperaturen är inte densamma i alla delar av ett flerbostadshus, t.ex. är det lägre 
temperatur i källare och trapphus. Detta har inte tagits hänsyn till då det anses ge för liten 
påverkan på resultatet, dessutom har ritningarna inte alltid gett nödvändig information för att 
kunna ta hänsyn till detta.  

En genomsnittlig utomhustemperatur har beräknats utifrån värden de senaste fem åren. För att få 
en mer noggrannhet bör data från fler år inkluderas.  

Vid beräkning av areor har mätningar gjorts för hand utifrån de ritningar som varit tillgängliga, 
vilket gör att noggrannheten inte är exakt. Det bör tilläggas att den area som använts vid 
värmegenomgångsberäkningarna är arean som vetter utåt eftersom det är den som varit mest 
lättillgänglig på ritningarna. Egentligen ska den area som vetter mot inomhustemperaturen 
användas i beräkningarna. Detta kan påverka noggrannheten i areorna men bör inte påverka 
resultatet nämnvärt.  

I den övriga bortförda värmen kan även köldbryggors inverkan medräknas. Denna rapport har inte 
tagit med köldbryggornas direkta påverkan i beräkningen.  

Koldioxidutsläpp från fjärrvärme är det enda uppvärmningssätt som har beräknats, varför 
resultatet ger en begränsad bild av energianvändning vid uppvärmning.  
  
Beräkningar  
All indata och alla beräknade värden under användningsfasen återfinns i bilaga A och B. Till en 
början görs en beräkning av en medelutomhustemperatur per månad, se ekvation 11. Därefter 
beräknas de U-värden som inte redan är angivna enligt ekvation 1. Värmegenomgången för 
klimatskalet beräknas enligt ekvation 2, som tillsammans med ekvation 1 kan ses i avsnitt 2.8.1. I 
nästa steg beräknas medeleffekten per år vilken sedan omvandlas till energianvändning per boarea 
och år, se ekvation 12.    

 
Medelutomhustemperatur 

Medelutomhustemperaturen per månad har beräknats enligt ekvation 11. Data för respektive 
månad har hämtats från SMHI. (SMHI, 2013a): 
 

 𝑇!,!"#"$ =
!!,!!

!!!
!

      (11) 

 
Tp,medel = medelutomhustemperatur per månad p [K] 
T2,n = utomhustemperatur per månad p för varje år n [K] 
m = antal år 
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Energianvändning per år 

Omvandling från effekt till energi per år och boarea beräknas enligt ekvation 12:  
 

  𝐸! =
!!!"

!!!

!"
!
!!

     (12) 

 
Ep = energianvändning per månad p och boarea [kWh/m2] 
qp = effekt [kW] 
t = timmar per år [h] 
Ab = boarea [m2] 
 
 
För att beräkna den bortförda värmen i ventilationssystemet används ekvation 3, se avsnitt 2.7.3. 
Elanvändningen för driften av ventilationssystemet beräknas enligt ekvation 13.  
 
Elanvändning för drift av ventialtionssystem 

Elanvändningen för driften av ventilationssystemet beräknas enligt ekvation 13:   
    
  𝐸!" = 𝑓𝑞!𝑡      (13) 
 
Eve = elanvändning för drift av ventilationssystem per år och boarea [kWh/år m2] 
f = uteluftsflöde [m3/s m2] 
qs = specifik fläkteffekt [kW/(m3/s)] 
t = antal timmar per år [h] 

 

Den el som krävs för att driva fjärrvärmeverket i Stockholm beräknas enligt ekvation 14. För 
information om procentsatsen, se avsnitt 2.10.6 

 
Elanvändning för drift av fjärrvärme 

Den elanvändning som krävs för att driva fjärrvärmeverket i Stockholm beräknas enligt ekvation 14. 
 
  𝐸!!ä!" = 0,12𝐸!"     (14) 

 
Ehjälp = elanvändning för drift av fjärrvärme [kWh/år m2] 
Efj = producerad energi i fjärrvärmeverk [kWh/år m2]   
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Vid byte av glödlampor till lågenergilampor minskar elanvändningen, detta beräknas enligt 
ekvation 15. Kvoten 11/60 används för att få fram förhållandet mellan effekterna för en vanlig 
glödlampa (60 W) och en lågenergilampa (11 W). Konstanten 0,23 motsvarar andel belysning av 
hushållselen, se avsnitt 2.7.4.  
 

Elanvändning hushållsel efter byte till lågenergilampor 

Den elanvändning som fås efter byte från glödlampor till lågenergilampor beräknas enligt ekvation 
15: 
 

 𝐸!,! = 𝐸! − 0,23(𝐸! +
!!
!"
𝐸!)   (15) 

 
Eh,r = hushållsel per år och boarea efter byte till lågenergilampor [kWh/år m2] 
Eh = hushållsel per år och boarea [kWh/år m2] 
 

Total elanvändning beräknas enligt ekvation 16. Total bortförd värme beräknas enligt ekvation 17. 
Denna energianvändning omvandlas till koldioxidutsläpp senare i modellen, se avsnitt 3.2.4. 

 
Total elanvändning 

Den totala elanvändningen per år och boarea beräknas enligt ekvation 16: 
 
  𝐸!" = 𝐸! + 𝐸! + 𝐸!" + 𝐸!!ä!"    (16) 

 
Eel = total elanvändning per år och boarea [kWh/år m2] 
Eh = hushållsel per år och boarea [kWh/år m2] 
Ef = fastighetsel per år och boarea [kWh/år m2] 
Eve = elanvändning för drift av ventilationssystem per år och boarea [kWh/år m2] 
Ehjälp = elanvändning för drift av fjärrvärmeverk per år och boarea [kWh/år m2] 
 

Total bortförd värme 
 
Den totala bortförda värmen per år och boarea beräknas enligt ekvation 17: 
 
  𝐸!ä!"# = 𝐸! + 𝐸!! + 𝐸!    (17) 
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Evärme = total bortförd värme per år och boarea [kWh/år m2] 
Ek = bortförd värme genom klimatskalet per år och boarea [kWh/år m2] 
Evv = bortförd värme via ventilation per år och boarea [kWh/år m2] 
Eo = övrig bortförd värme [kWh/år m2] 

 
 
3.2.3 Rivningsfasen  
 
Under rivningsfasen anses transporten ha störst betydelse för koldioxidutsläppen och är därför den 
enda parameter som beräknats i denna modell.  
 
Antaganden 
Transporternas sträcka antas till 1000 mil för Kungshamra och 3000 mil för Annedal under 
rivningsfasen. Detta baseras på ett antagande om att huset i Kungshamra rivs på drygt tre veckor, 
och att 8 lastbilar kör 8 mil vardera per dag. På samma sätt som i design- och byggnadsfasen antas 
sträckan för Annedal vara tre gånger så stor.   
 
Beräkningar 
All indata och alla beräknade värden under rivningsfasen återfinns i bilaga A och B. Mängden 
koldioxidutsläpp från transporterna under rivningsfasen beräknas enligt ekvation 7. 
 

3.2.4 Koldioxidutsläpp 
 
I denna del av modellen sker omvandlingen från energianvändning till koldioxidutsläpp. Det görs 
beräkningar för de tre synsätten på elens koldioxidutsläpp: svenskt perspektiv, nordiskt perspektiv 
och marginalelsperspektiv som diskuterats i avsnitt 2.10. Se bilaga C för resultatvärden. 
 
Antaganden 
Utsläppsfaktorn som används för det svenska perspektivet är baserat på ett torrt år. Under torråren 
är faktorn 40 g CO2/kWh jämfört med 20 g CO2/kWh under ett normalår, se avsnitt 2.10.1. 
Värdet för ett torrt år har antagits för att se maximala utsläpp från ett svenskt perspektiv.  
 
Beräkningar 
Denna del av modellen börjar med att omvandla den energianvändning som fås i ekvation 8, 9, 10 
och 16 till koldioxidutsläpp enligt ekvation 18. Sedan adderas de direkta koldioxidutsläppen som fås 
till följd av cementtillverkning och transporter, se ekvation 19. Avslutningsvis beräknas de totala 
koldioxidutsläppen per hus, se ekvation 20. 
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Indirekta koldioxidutsläpp  

Omvandling från energianvändning till koldioxidutsläpp sker enligt ekvation 18.   
 
  𝐶! = 𝑒!"(𝐸! + 𝐸!"# + 𝐸!,!")+ 𝐿(𝑒!"𝐸!" + 𝑒!ä!"#𝐸!ä!"#) (18) 

 
Ci = indirekta koldioxidutsläpp per boarea [kg CO2/m2] 
eel = emissionsfaktor koldioxidutsläpp för elproduktion [kg CO2/kWh] 
Eb = energianvändning för byggbodar per boarea [kWh/m2] 
Ebel = energianvändning för byggbelysning per boarea [kWh/m2] 
Eo,el = energianvändning för övrig elanvändning per boarea [kWh/m2] 
Eel = total energianvändning per år och boarea [kWh/år m2] 
evärme = emissionsfaktor koldioxidutsläpp för förbränning i fjärrvärmeverk [kg CO2/kWh] 
Evärme = total bortförd värme per år och boarea [kWh/år m2] 
L = husets livslängd [år] 

 
Totala koldioxidutsläpp 

De totala koldioxidutsläppen per boarea summeras i ekvation 19:      
 
  𝐶 = 𝐶! + 𝐶! + 𝐶! + 𝐶!    (19) 
 
C = totala koldioxidutsläpp per boarea [kg CO2/m2] 
Cc = koldioxidutsläpp vid cementtillverkning per boarea [kg CO2/m2] 
Ct = koldioxidutsläpp från transporter vid byggnation per boarea [kg CO2/m2] 
Ci = indirekta koldioxidutsläpp per boarea [kg CO2/m2] 
Cr = direkta koldioxidutsläpp från transporter vid rivning per boarea [kg CO2/m2] 
 

Totala koldioxidutsläpp per hus 

De totala koldioxidutsläppen beräknas enligt ekvation 20: 
 
 𝐶!"! = 𝐶𝐴!       (20) 
 
CTOT = totala koldioxidutsläpp per hus [kg CO2] 
C = totala koldioxidutsläpp per boarea [kg CO2/m2] 
Ab = boarea [m2] 
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3.3 Känslighetsanalys 
 
Eftersom flera av de värden som använts i modellen är osäkra eller kan variera mycket har en 
känslighetsanalys genomförts. I denna analys varieras nämnda parametrar för att se hur stor 
påverkan de har på både del- och slutresultat. För analysen används samma ekvationer som 
presenterats tidigare under avsnitt 3. Resultatet av känslighetsanalysen visas löpande under avsnitt 4.  
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4. Resultat och Diskussion 
 
Nedan presenteras energianvändning och koldioxidutsläpp under varje fas i livscykeln för 
Kungshamra, Kungshamra efter en renovering samt Annedal. Avsnittet avslutas med att presentera 
koldioxidutsläpp för hela livscykeln hos de olika husen med tre olika elperspektiv. För all indata, 
alla beräknade värden, resultat samt data vid känslighetsanalyser, se bilaga A, B, C och D. 

 
4.1 Design- och byggnadsfasen 
 
I figur 11 presenteras hur koldioxidutsläppen är fördelade på cementtillverkning, transporter samt 
elanvändning under design- och byggnadsfasen för huset i Kungshamra. Fördelningen är liknande 
för Kungshamra efter renovering och Annedal. Cementtillverkningen ger upphov till cirka 190 kg 
koldioxidutsläpp per kvadratmeter boarea. Utsläppen från transporterna genererar något lägre 
utsläpp, cirka 165 kg per kvadratmeter boarea. Betydligt mindre utsläpp kommer från 
elanvändningen som knappt är 40 kg per kvadratmeter boarea.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Värt att notera är att koldioxidutsläppen till följd av elanvändningen har beräknats med 
marginalelsperspektiv men är ändå liten i förhållande till både cementtillverkningen och 
transporterna. Resultatet är dock osäkert då nästan all den data som använts vid beräkningarna 
har uppskattats. Det har varit svårt att hitta rapporter som ger t.ex. specifika körsträckor under ett 
bygge, de siffror som hittats har istället rört all transport under ett helt år i Sverige. Det som ändå 
tydliggörs via figuren är att cementtillverkningen och transporterna står för den största andelen 

Figur 11. Koldioxidutsläpp under design- och byggnadsfasen för Kungshamra fördelat på 
cementtillverkning, transporter samt elanvändning. 
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koldioxidutsläpp från denna fas, detta även om båda posterna skulle halveras. Ett känslighetstest 
som visar hur stor design- och byggnadsfasens andel påverkas av en halvering eller ökning med 50 
procent av dessa stora poster visas i figur 29.  

För att ändå presentera vilka förbättringar det går att göra under design- och byggnadsfasen har 
beräkningar gjorts på detta, se figur 12.   
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

I figur 12 redovisas de nuvarande utsläppen från design- och byggnadsfasen för Kungshamra i 
jämförelse med en potentiell förbättring. Denna förbättring innebär dels en 20-procentig 
reducering av koldioxidutsläpp från transporter till följd av bättre körteknik och optimerade 
körsträckor. Denna uppskattade siffra än antagligen i underkant, men visar ändå på en förbättring. 
Att kombinera detta med ett byte till alternativa bränslen är förmodligen ett bättre alternativ, men 
då inga undersökningar gjorts kring detta i denna rapport presenteras inga resultat för ett sådant 
scenario.  

Dessutom innebär förbättringen en övergång till mer energieffektiva byggbodar som ger en 
energibesparing på cirka 20 kWh/boarea, se avsnitt 2.7.4. Slutligen reduceras utsläppen från 
cementtillverkningen p.g.a. byte till en annan typ av cement med lägre emissionsfaktor, 662 kg 
CO2/ton cement jämfört med tidigare 799 kg CO2/ton cement för Kungshamra, se avsnitt 2.7.1.   

Den energieffektivisering som visas i figur 12 innebär en procentuell reducering av 
koldioxidutsläpp med ungefär 15 procent för alla perspektiv, vilket innebär en reducering från 355 
till 306 kg CO2/m2 för svenskt perspektiv, från 361 till 311 kg CO2/ m2 för nordiskt perspektiv 

Figur 12. Koldioxidutsläpp för design- och byggnadsfasen före och efter en potentiell förbättring,  
baserat på siffror för Kungshamra. 
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och från 388 till 331 kg CO2/ m2 för marginalelsperspektiv.   
 

4.2 Användningsfasen 
 
Energianvändningen i ett flerbostadshus fördelas på ett antal parametrar. En presentation av 
denna fördelning illustreras i figur 13 för huset i Kungshamra som det ser ut idag, Kungshamra 
efter en renovering samt huset i Annedal. Resultatet visar att den bortförda värmen genom 
klimatskalet utgör den största delen av energianvändningen för både Kungshamra och Annedal. 
Det syns tydligt att denna energianvändning är högre för Kungshamra än för Annedal, det skiljer 
29 kWh/år m2 mellan dessa hus. En annan stor skillnad mellan Kungshamra och Annedal är 
ventilationen och fastighetselen där differensen är 36 respektive 40 kWh/år m2.   

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den stora skillnaden i fastighetsel mellan Kungshamra och Annedal gör att det finns 
energibesparingspotential, denna rapport har inte lagt sitt fokus där p.g.a. begränsad information 
kring ämnet, men denna osäkerhet testas i figur 21. Istället har fokus lagts på klimatskalet och 
ventilationen eftersom en renovering av Kungshamra visar på stora förbättringar. För att tydligare 
se vilka förbättringsåtgärder som har gjort och hur energieffektiva de är har dessa studerats 
noggrannare.   
 
 

Figur 13. Energianvändning i Kungshamra, Kungshamra efter renovering samt Annedal fördelat  
på olika parametrar under användningsfasen. 
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Klimatskalet  
Inledningsvis har klimatskalet studerats, se figur 14 för fördelningen mellan fönster, isolering, tak 
och grund. I figuren tydliggörs att fönster och isolering står för den största delen bortförd värme. 
Skillnaden före och efter en renovering av Kungshamra är cirka 13 kWh/år m2 för fönster, cirka 6 
kWh/år m2 för isolering samt cirka 3 kWh/år m2 för både tak och grund. Anledningen till att 
fönster och isolering står för så stor del är dels att dess areor utgör den största delen av 
klimatskalets totala area. Dessutom är U-värdet för fönster och isolering högre än för tak och 
grund, för Kungshamra innan renovering är U-värdet för fönster 2,8 W/m2K och för isolering 
0,37 W/m2K vilket kan jämföras med 0,22 W/m2K och 0,28 W/m2K för tak respektive grund.   
 

 

 

 

 

  
  
  
 

 

  
  
  
 
Resultatet från figur 14 visar den bortförda värmen vid en renovering av Kungshamra. Det är inte 
alltid möjligt att nå de optimala U-värdena vid den renovering som krävs för att nå bästa resultat, 
varför en känslighetsanalys av U-värden för fönster och isolering har utförts, se figur 15. 
Känslighetsanalysen görs för fönster och isolering just för att dessa utgör en stor del av arean vilken 
genom värmen bortförs.  

Figur 14. Bortförd värme genom klimatskalets olika delar. 
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Känslighetstest 1 innebär ett relativt bra U-värde för isoleringen samt att fönstren har kompletterats 
med ett energiglas så att U-värdet har förbättrats, se avsnitt 2.8.1. Med dessa U-värden reduceras 
energianvändningen med ungefär hälften för fönster och med ungefär en tredjedel för isolering. 
Känslighetstest 2 avslöjar att även om renoveringen inte leder till optimala U-värden ger den ändå 
en relevant skillnad i bortförd värme för både fönster och isolering. I känslighetstest 2 har inte 
fönstren bytts ut men det inre glaset har bytts till ett glas med oxidskikt, se avsnitt 2.8.1, vilket 
resulterar i en tredjedels reducering av bortförd värme. En optimal renovering som innebär byte av 
befintliga fönster till 3-glas energifönster ger istället en reducering av bortförd värme med två 
tredjedelar. Studeras istället isoleringen ger känslighetstest 2 en reducering med cirka 23 procent, 
kontra cirka 46 procent för den optimala renoveringen. Utifrån figur 15 konstateras att en 
renovering av fönster ger störst skillnad i bortförd värme. För värden på känslighetstesten, se bilaga 
D.   
 
Ventilation 
Gällande skillnaden i figur 13 mellan Kungshamra och Annedals energianvändning i 
ventilationssystemet beror det till största del på att det inte finns någon värmeåtervinning i 
Kungshamras system. Genom att byta från ett F-system till ett FTX-system i Kungshamra kan 
energianvändningen minska olika mycket beroende på systemets värmeåtervinningsgrad, se figur 16. 

Resultatet visar att ett byte av ventilationssystem har stor påverkan på energianvändningen. Med 
en optimal värmeåtervinning på 80 procent reduceras energianvändningen från 52 till 16 kWh/år 
m2. Med en värmeåtervinning på 65 procent blir motsvarande siffror 52 till 24 kWh/år m2, och 
med en värmeåtervinning på 50 procent minskar energianvändningen från 52 till 31 kWh/år m2.  
 

Figur 15. Känslighetsanalys av U-värden för fönster och isolering i Kungshamra. 
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Ett byte till ett FTX-system kan alltså göra stora skillnader för energianvändningen oavsett vilken 
värmeåtervinningsgrad systemet har. Då många miljonprogramhus har F-ventilationssystem eller 
självdragsventilation kommer ett byte till ett värmeåtervinningssystem visa på stora skillnader. Ett 
FTX-system drar dock mer el men kompenserar detta genom att återvinna så pass mycket värme att 
den totala energianvändningen minskat, vilket är det som syns i figur 16.   

Elanvändning 
I figur 17 tydliggörs att hushållselen inte skiljer sig särskilt mycket mellan de tre olika husen, utan 
att det är fastighetselen inklusive drift av ventilation samt hjälpel till fjärrvärmeproduktion som 
varierar mest. Hushållselen utgör dock en stor del av den totala elen, framförallt i Annedal, och 
det finns därmed förbättringspotential.   

Figur 17. Total elanvändning inklusive hushållsel, fastighetsel samt hjälpel. 

Figur 16. Känslighetsanalys av värmeåtervinningsgraden hos ett ventilationssystem. 
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Det problematiska med hushållselen är att det är beteendet hos de boende som är avgörande för 
hur stor denna elanvändning blir. Fastighetsägare kan försöka påverka de boende och uppmuntra 
till vissa åtgärder så som att byta sina lampor till lågenergilampor. Se figur 18 för vilken skillnad ett 
byte från vanliga lampor till lågenergilampor kan resultera i för energibesparingar.  

  

 

 

 

. 

  

 

 

 

 

  
 

Figuren visar att denna åtgärd kan innebära att energianvändningen för hushållselen går från cirka 
40 till drygt 30 kWh/år m2, vilket är samma energianvändning för hushållsel som i Annedal. Bara 
genom att byta lampor kan alltså en energibesparing på 25 procent uppnås. Ytterligare åtgärder för 
energieffektivisering är att installera individuell mätning av elanvändningen för att de boende ska 
bli mer medvetna kring sin användning, samt byta till mer energieffektiva vitvaror. Enkla åtgärder 
som kan utföras av de boende är exempelvis att släcka lampan efter sig och stänga av standby-
funktioner. Ett stort ansvar ligger trots allt hos de boende eftersom endast de själva kan förändra 
sitt beteende och sin livsstil.   
 
Fördelning av el och värme   
Figur 19 visar fördelningen mellan elanvändning och bortförd värme för Kungshamra, 
Kungshamra efter renovering samt Annedal. Den visar att det för Annedal och Kungshamra efter 
renovering är en jämn fördelning mellan el och värme. För Kungshamra efter renovering ligger de 
båda runt 95 kWh/år m2 och för Annedal kring 55 kWh/år m2. För Kungshamra skiljer det sig 
något, elanvändningen är cirka 110 kWh/år m2 och den bortförda värmen är ungefär 145 kWh/år 
m2. Denna siffra är i samma storleksordning som det uppmätta värdet på 151 kWh/år m2 för 

Figur 18. Hushållselen i Kungshamra före och efter en renovering 
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uppvärmning och varmvatten som erhållits från fastighetsägaren, se tabell 3 i bilaga A. Skillnaden 
mellan det uppmätta och det beräknade värdet för Kungshamra skulle kunna bero på bortförd 
värme genom otätheter i huset. Den bortförda värmens höga värde för Kungshamra beror till stor 
del på att klimatskalet är av dålig kvalitet, samt att ventilationen inte har någon värmeåtervinning.  

 
Den bortförda värmens reducering genom en renovering av Kungshamra tydliggörs i figur 19 och 
uppgår till drygt 40 procent. Denna siffra sätts i jämförelse med att av de projekt Renovera 
Energismart gjort tillsammans med bl. a. Energimyndigheten där ett flerbostadshus byggt 1964 
genomgått en renovering med byte till FTX-system samt tilläggsisolering och byte av fönster. Denna 
byggnad reducerade energianvändningen för dessa med 50 procent. (Energimyndigheten, 2013l) 
En renovering av Kungshamra närmar sig detta värde, vilket gör att resultatet känns rimligt.  

Även om elanvändningen är ungefär lika stor som den bortförda värmen är det inte säkert att 
koldioxidutsläppen har samma förhållande. Detta beror på att emissionsfaktorn för 
koldioxidutsläpp till följd av elanvändningen och uppvärmning via fjärrvärme är olika. Dessutom 
varierar emissionsfaktorn för elanvändning beroende på vilket perspektiv som används, detta 
presenteras i figur 20.  
 

 
 

Figur 19. Fördelning av el och värme i Kungshamra, Kungshamra efter renovering samt 
Annedal. 
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I figur 20 syns tydligt vikten av vilket perspektiv som används vid beräkning av koldioxidutsläpp, 
framförallt vid jämförelse med koldioxidutsläpp från den bortförda värmen eftersom den 
emissionsfaktorn i detta fall baseras på bränslefördelningen i Stockholms fjärrvärmeverk och inte 
varieras. Med ett svenskt perspektiv ger elanvändningen i Kungshamra efter renovering mindre 
utsläpp än vad fjärrvärmen ger, 0,4 ton CO2/m2 för elen och 0,7 ton CO2/m2 för värmen. De 
andra två perspektiven motsäger dock detta, där det nordiska perspektivet ger utsläpp på 1 ton 
CO2/m2 och marginalelsperspektivet ger utsläpp på 3,8 ton CO2/m2.   
 
Total energianvändning  
Den totala energianvändningen som används i de tre olika husen redogörs för i figur 21 där ses 
även den energieffektivisering som gjorts i Kungshamra efter renovering. Värden som rör 
reducering av fastighetselen samt övrig bortförd värme har varit svåra att beräkna och har därmed 
inte förbättrats i alls lika hög utsträckning som t.ex. klimatskalet och ventilationen. Eftersom 
resultatet av den totala energianvändning är osäkert presenteras i figur 21 ett känslighetstest över 
hur energianvändningen i Kungshamra efter renovering kan förändras om stora förändringar på 
fastighetselen samt övrig bortförd värme genomförs. Dessa förändringar innefattar en halvering av 
övrig bortförd värme samt en reducering med 20 kWh/år m2 för fastighetselen för att närma sig 
Annedals värden ytterligare, även fast det fortfarande skiljer mycket.    

Figur 20. Koldioxidutsläpp fördelat på elanvändning och bortförd värme för alla perspektiv för 
Kungshamra efter renovering. 
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Energianvändningen för alla hus är stor i jämförelse med Boverkets normer på 90 kWh/år m2 som 
diskuteras i avsnitt 2.6.1. Det bör dock tilläggas att de siffror som presenteras i figur 21 även 
inkluderar hushållsel och hjälpel till fjärrvärmeproduktion. För att använda Annedal som exempel 
för att förklara detta ligger siffrorna i figuren gällande den totala energianvändningen på 108 
kWh/år m2. När hushållselen och hjälpelen dras bort hamnar istället siffran på 72 kWh/år m2 
vilket är nära Veidekkes egna mål på 65 kWh/år m2, se avsnitt 2.6.1.   
 
  
  
  
  
  
 

Efter en renovering av Kungshamra är den totala energianvändningen 188 kWh/år m2, en 
förbättring från den tidigare energianvändningen på 252 kWh/år m2. Känslighetstestet visar att 
energianvändningen kan minska ytterligare från 188 till 156 kWh/år m2. Med detta värde blir den 
totala energieffektiviseringen vid en renovering 96 kWh/år m2, vilket ses som en betydande 
förbättring. Nivån är trots renovering dock inte densamma som Annedals energianvändning. 
 
Totala koldioxidutsläpp  
De totala koldioxidutsläppen under användningsfasen presenteras i figur 22. För Kungshamra 
varierar de mellan cirka 1,5 och 5,5 ton beroende på vilket elperspektiv som används. Motsvarande 
siffror för Kungshamra efter en renovering är 1,1 och 4,5 ton, samt för Annedal 0,6 och 2,5 ton.  

Figur 21. Totala energianvändningen för alla tre hus, inklusive känslighetstest för Kungshamras 
energianvändning efter renovering. 
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De mest osäkra parametrarna som påverkar koldioxidutsläppen under användningsfasen rör 
renoveringen, eftersom renoveringen kommer genomföras mer eller mindre optimal. Hur 
resultatet påverkas presenteras i samband med de totala koldioxidutsläppen för hela livscykeln, se 
avsnitt 4.4 för vidare diskussion.  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

4.3 Rivningsfasen 

 
Denna undersökning har visat att rivningsfasen endast står för knappt en procent av de totala 
koldioxidutsläppen för en livscykelanalys vilket gäller för alla tre hus, varför denna fas inte 
analyseras vidare. Se avsnitt 4.4 för denna fas del av resultatet.  
 

4.4 Koldioxidutsläpp  
 
De totala koldioxidutsläppen för hela livscykeln i Kungshamra, Kungshamra efter renovering samt 
Annedal presenteras i figur 23, där både svenskt, nordiskt samt marginalelsperspektiv visas. 
Beroende på vilket perspektiv som används varierar koldioxidutsläppen. 

  

Figur 22. Koldioxidutsläpp för användningsfasen för Kungshamra, Kungshamra efter renovering och 
Annedal i tre olika elperspektiv. 
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Värdena för koldioxidutsläppen per boarea under husens livscykel räknad på 100 år är följande:  

• Kungshamra 
Svenskt perspektiv: 1,9 ton/m2 
Nordiskt perspektiv: 2,6 ton/m2 
Marginalelsperspektiv: 5,9 ton/m2 

 
• Kungshamra efter renovering 

Svenskt perspektiv: 1,5 ton/m2 
Nordiskt perspektiv: 2,0 ton/m2 
Marginalelsperspektiv: 4,9 ton/m2 
 

• Annedal 
Svenskt perspektiv: 1,0 ton/m2 
Nordiskt perspektiv: 1,4 ton/m2 
Marginalelsperspektiv: 3,0 ton/m2 

 
Olika renoveringsalternativ  
Hur stora de totala koldioxidutsläppen för Kungshamra efter en renovering blir beror på 
renoveringens omfattning, detta presenteras i figur 24. Känslighetstest 1 innebär den renoveringen 
med störst åtgärder så som optimala U-värden för klimatskalet, den högsta 

Figur 23. Totala koldioxidutsläppen under en livscykel för Kungshamra, Kungshamra efter 
renovering samt Annedal fördelat på de tre perspektiven. 
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värmeåtervinningsgraden för ventilationssystemet på 80 procent samt en stor förbättring av 
fastighetsel och övriga värmeförluster. Beräknad renovering är den renovering som använts i tidigare 
beräkningar med optimala U-värden för klimatskalet, en värmeåtervinning på 65 procent samt 
knappt några förbättringar av fastighetsel och bortförd värme. Känslighetstest 2 innebär sämre U-
värde på fönster och isolering, 1,9 respektive 0,33 W/m2K, en värmeåtervinning på 50 procent 
samt knappt några förbättringar av fastighetsel och bortförd värme.   
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Känslighetstest 1 visar ett renoveringsalternativ som reducerar de totala koldioxidutsläppen med 40 
procent för alla perspektiv. Denna minskning anses vara bra och fullt realistisk. För att detta ska 
vara möjligt måste flera åtgärder ske samtidigt, det räcker inte att förbättra klimatskalet utan att 
samtidigt byta till ett ventilationssystem med värmeåtervinning. Den renovering som används i de 
tidigare beräkningarna och som presenteras i figuren som Beräknad renovering har varit något 
återhållsam dels p.g.a. för lite kunskap kring förbättringsåtgärder för fastighetsel och även huruvida 
vilken värmeåtervinningsgrad som är rimlig att uppnå. Trots att den beräknade renoveringen inte 
ger lika stora reduceringar av de totala koldioxidutsläppen genererar det ändå i en total minskning 
av 20-30 procent beroende på perspektiv. För att även se vilken effekt en enklare renovering har 
visas detta i känslighetstest 2, vilken resulterar i en reducering av de totala koldioxidutsläppen med 
15-20 procent.   
 
 

Figur 24. Känslighetstest för hur de totala koldioxidutsläppen från hela livscykeln varierar 
beroende på hur renoveringen genomförs. 
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Husets livslängd och elperspektivets påverkan 
Husets livslängd har en stor inverkan på de totala koldioxidutsläppen vilket tydliggörs i figur 25. 

 
 

Skillnaden mellan de olika livslängderna är tydlig och varierar mellan 3 och drygt 8 ton koldioxid 
per boarea. Livslängden påverkar i högsta grad resultatet vilket är viktigt att ha i åtanke när en 
livscykelanalys diskuteras. Dessutom påverkar det fördelningen av utsläpp mellan de olika faserna i 
livscykeln. Vid en längre livslängd blir design- och byggnadsfasens del mindre i jämförelse med 
användningsfasen. I figur 26 presenteras detta för huset i Kungshamra.  
 

Figur 26. Koldioxidutsläpp i Kungshamra beroende på husets livslängd, med marginalelsperspektiv. 

Figur 25. Mängden koldioxidutsläpp beroende på husets livslängd, Kungshamra. 
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När livslängden är 50 år står design- och byggnadsfasen för 12 procent av de totala 
koldioxidutsläppen jämfört med 7 procent då livslängden är 100 år. För att addera ytterligare en 
aspekt till resultatet beror detta på vilket elperspektiv som används, vilket illustreras i figur 27 och 
figur 28. 

Med ett svenskt perspektiv utgör design- och byggnadsfasen 18 respektive 37 procent av de totala 
koldioxidutsläppen för Kungshamra och Annedal. Med ett marginalelsperspektiv blir motsvarande 
siffror lägre, nämligen 7 och 14 procent. Detta beror på att det under design- och byggnadsfasen 
genereras mestadels koldioxidutsläpp från transporter och cementtillverkning som inte använder 
någon elektricitet och därmed inte berörs av de tre elperspektiven.   

Figur 26, 27 och 28 visar alla på att det finns många olika faktorer som påverkar förhållandet 
mellan de olika faserna i livscykeln gällande koldioxidutsläpp. Tidigare i rapporten under avsnitt 
2.4 har det beskrivits att energianvändningen under en livscykel fördelas enligt 15, 84 och 1 
procent mellan de olika faserna. Detta förhållande går inte att översätta direkt till koldioxidutsläpp, 
dels beroende på vad som presenteras i figur 20 där det framgår att utsläppsfaktorn beror på vart 
primärenergin kommer ifrån. Dels beror det även på husets livslängd samt vilket elperspektiv som 
används. Detta tillsammans gör att det är svårt att få fram ett generellt förhållande för 
koldioxidutsläpp mellan de olika faserna.   

Figur 28. Koldioxidutsläpp fördelat på de tre faserna i livscykeln på 100 år, med ett svenskt perspektiv. 

Figur 27. Koldioxidutsläpp fördelat på de tre faserna i livscykeln på 100 år, med ett marginalelsperspektiv. 
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Variation av design och byggnadsfasen  
Eftersom det gjorts många antaganden under design- och byggnadsfasen bör osäkerheten testas. I 
figur 29 presenteras hur denna fas andel varieras beroende på hur utsläppen från 
cementtillverkning och transporter varieras. Jämfört med figur 28 då design- och byggnadsfasen står 
för 7 procent, visar Känslighetstest 1 hur andelen blir när utsläppen från cementtillverkning och 
transporter halveras. Känslighetstest 2 visar när dessa poster ökar med 50 procent.   
 

Som ses i figuren påverkar en halvering eller ökning med 50 procent av cementtillverkning och 
transporter hur fördelningen av de olika faserna ser ut. Känslighetstest 1 visar att design- och 
byggnadsfasen minskar med 3 procentenheter, och Känslighetstest 2 visar en ökning med 3 
procentenheter, men design- och byggnadsfasen blir med Känslighetstest 2 fortfarande bara 
marginellt större. Andra saker som varit osäkra under denna fas är t.ex. antalet byggdagar samt hur 
många timmar byggbelysningen är igång per dag på en byggarbetsplats. Dessa osäkerheter är dock 
små delar av denna fas och kommer inte påverka resultatet mer än vad Känslighetstest 1 och 2 visar.   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 29. Känslighetstest för cementtillverkningens och transporternas del av hela livscykeln. 
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Slutresultat 
I figur 30 presenteras de totala koldioxidutsläppen per hus under en hel livstid på 100 år.   
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdena för koldioxidutsläppen under husens livscykel är följande: 

• Kungshamra 
Svenskt perspektiv: 1 500 ton 
Nordiskt perspektiv: 2 000 ton 
Marginalelsperspektiv: 4 600 ton 

 
• Kungshamra efter renovering 

Svenskt perspektiv: 1 000 ton 
Nordiskt perspektiv: 1 500 ton 
Marginalelsperspektiv: 3 700 ton 
 

• Annedal 
Svenskt perspektiv: 2 500 ton 
Nordiskt perspektiv: 3 200 ton 
Marginalelsperspektiv: 7 000 ton 

Figur 30. De totala koldioxidutsläppen per hus. 
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Eftersom huset i Annedal är större till ytan än huset i Kungshamra blir de totala 
koldioxidutsläppen för hela livscykeln också högre. Skillnaden mellan Kungshamra innan och efter 
en renovering är 33 procent för det svenska perspektivet, 25 procent för det nordiska perspektivet 
och 18 procent för marginalelsperspektivet.  

De totala koldioxidutsläppen per hus är egentligen ointressanta att analysera i och med att husen 
inte kan jämföras p.g.a. deras olika storlekar. För analysen är figur 23 intressantare, men rapportens 
avsikt är också att ta fram en slutsiffra på de totala koldioxidutsläppen per hus under en hel 
livscykel varför detta resultat presenteras.   
 
Slutdiskussion  
Något som försvårat arbetet är framförallt att det under design- och byggnadsfasen är många 
aktörer att ta hänsyn till då det i samband med ett bygge kan vara flera entreprenader samt 
distributionsbolag inblandade. Detta gör det svårt att få  specifik information från varje aktör som 
är nödvändig för att göra en korrekt livscykelanalys. Efter kontakt med byggbolag har det framgått 
att energianvändningen per bygge inte statistikförs utan att de har en mer övergripande bild för ett 
helt år. Huruvida denna bild tar hänsyn till övriga berörda aktörer är oklart.  

Det beräkningsprogram som arbetats fram tar inte hänsyn till alla tekniska detaljer, vilket gör att 
resultatet inte är fullt tillförlitligt. Modellen är relativt linjär och bortser från aspekten att en åtgärd 
kanske inte alltid leder till den förbättring i verkligheten som modellen säger. Om exempelvis 
ventilationssystemet byts från självdrag till FTX utan att klimatskalet förbättras kommer effekten 
som modellen visar inte alls vara realistisk eftersom mer värme kommer bortföras genom otätheter 
i klimatskalet.  Resultaten känns ändå rimliga eftersom det vid jämförelse med andra renoveringar 
visat på siffror i samma storleksordning.  

Även om huset i Kungshamra faller inom ramen för typiska miljonprogramhus kan det inte 
användas som ett generellt typhus då det finns en uppsjö olika varianter. De totala 
koldioxidutsläppen som genereras från Kungshamra speglar inte miljonprogramhus i allmänhet, 
för att kunna generalisera krävs en omfattande undersökning på många fler objekt i och med att 
även liknande hustyper skiljer sig åt i uppbyggnad. En sådan undersökning har inte varit möjlig för 
denna rapport.   

Ovan nämnda generalisering ifrågasätts i sig då hus ser olika ut och består av olika material. Denna 
rapport tar hänsyn till hus byggda av betong, men det finns många hus byggda av helt andra 
material. Det är därför osäkert om det ens går att generalisera livscykelanalyser för flerbostadshus.  

Ytterligare en aspekt som försvårar en generalisering av ett flerbostadshus är att vissa parametrar 
varierar mycket beroende på geografisk belägenhet. T.ex. varierar fjärrvärmens emissionsfaktor i 
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olika fjärrvärmeverk beroende på sammansättningen av dess bränslen, och lokala 
utomhustemperaturer ser olika ut vilket således påverkar energianvändningen.   

Detta projekt har fokuserat på den ekologiska aspekten i hållbar utveckling eftersom fokus har 
legat på energieffektivisering som leder minskade koldioxidutsläpp. De två andra aspekterna som 
tillhör grunden i hållbar utveckling är ekonomiska och sociala, vilka inte denna rapport går in 
djupare på men som fortfarande bör nämnas.   

En social aspekt är kulturvärdet hos miljonprogramhusen då de representerar en epok i svensk 
bygghistoria, detta måste tas hänsyn till vid en renovering eller upprustning. Det kan innebära att 
tilläggsisolera inifrån istället för utifrån vid en förbättring av klimatskalet, för att inte förändra 
husets fasad. Varför inte tilläggsisolering inifrån alltid är föredra är att väggen bli känsligare för 
fukt, se avsnitt 2.8.1.   

Den ekonomiska aspekten spelar en stor roll för om en renovering görs eller inte, och i så fall i 
vilken omfattning. Efter de utförda intervjuerna har det framgått att en energieffektivisering ofta 
inte är lönsam om den inte görs i samband med en nödvändig teknisk upprustning. Syftet med 
renoveringen är sällan att energieffektivisera, men i samband med t.ex. ett stambyte kan sådana 
åtgärder göras samtidigt. Det är dock alltid viktigt att den ekonomiska kalkylen går ihop utan att 
de boende ska påverkas p.g.a. exempelvis högre hyror. Genom att använda mindre energi kommer 
kostnaderna i längden att minska, denna besparing måste täcka så mycket som möjligt av de 
kostnader som renoveringen medför för att den ska vara aktuell. Å andra sidan kan en renovering 
ses som en nödvändighet för att minska kostnaderna i framtiden. Miljonprogramhusen har en 
sämre energistandard och kostnaderna för energianvändningen är högre jämfört med 
nybyggnationer.  

Resultaten visar tydligt att beroende på vilket elperspektiv som väljs gör det stor skillnad för de 
totala koldioxidutsläppen. Under arbetets gång har det framgått att detta ämne är känsligt och 
diskuteras i energibranschen. Aktörerna beräknar koldioxidutsläpp med olika perspektiv utan att 
det alltid framgår vilket, detta gör det svårt att jämföra olika undersökningar och resultat. Det är 
därför viktigt att vara kritisk vid granskning av olika miljövärderingsresultat. Det skulle förenkla för 
många om en standard arbetades fram för att kunna göra mer säkra jämförelser.  
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5. Slutsatser och framtida arbete  
 
Nedan presenteras projektets främsta slutsatser.  

• Under arbetets gång har svårigheten i att göra en livscykelanalys framgått. Det är många 
aspekter i varje fas som ska tas hänsyn till, och många aspekter berörs av flera aktörer. I 
framtiden behövs en omfattande kartläggning av energianvändningen på en byggarbetsplats 
inklusive alla berörda aktörer undersökas närmare.  

• För att en mer rättvis bild av ett flerbostadshus livscykel ska vara möjlig krävs en större 
undersökning. En sådan studie görs i så fall för att se om det kan urskiljas något mönster 
för en viss typ av hus, då en generalisering inte är möjlig utifrån detta projekt.  

• Resultaten har visat att design- och byggnadsfasen har en större del av de totala 
koldioxidutsläppen för huset i Annedal jämfört med Kungshamra, varför slutsatsen dras att 
liknande scenarier gäller andra nybyggnationer. Detta innebär att framtida arbeten gällande 
energieffektivisering av flerbostadshus inte endast bör fokusera på användningsfasen utan 
även på design- och byggnadsfasen.   

• Med tanke på att hushållselanvändningen inte förändrats särskilt mycket över de senaste 
åren räcker det inte att endast skapa förutsättningar för de boende att minska den. Det är 
även viktigt att hitta incitament som får de boende att aktivt göra en förändring. 
Individuell mätning av el skulle kunna vara ett steg i rätt riktning, men det behöver 
undersökas närmare för att förstå hur de boendes beteende fungerar.   

• Ett byte till ett ventilationssystem med värmeåtervinning ger den största energibesparingen 
enligt resultaten. Med en värmeåtervinning på 80 procent minskar energianvändningen 
från 52 till 16 kWh/år m2.  

• Genom installation av ett FTX-system samt tilläggsisolering och byte av fönster uppnås en 
reducering i bortförd värme under användningsfasen med 40 procent.  

• Den totala reduceringen av koldioxidutsläpp för en hel livscykel vid en renovering av 
Kungshamra är 20-30 procent beroende på vilket elperspektiv som används.  

• Användningsfasen står för den största delen av koldioxidutsläppen, hur stor denna del är 
varierar dock beroende på ett flertal parametrar.  

• Utifrån projektets undersökningar och resultat finns det stora behov att renovera 
miljonprogramhusen.  
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Bilagor 
 
Bilaga A – Indata  
 
 

 
 

 

 

 

Beskrivning Värde Enhet Källa

Andel&el&per&producerad&värme&i&fjärrvärmeverk 0,12 8 (Svensk&Fjärrvärme,&2013b)

Antal&timmar&per&år 8760 h 8

Densitet&betong 2,4 ton/m3 (Nationalencyklopedien,&2013c)

Densitet&luft 1,2 kg/m3 (LTH,&2009a)

Emissionsfaktor&förbränning&fjärrvärme 0,078 kg&CO2/kWh (Svensk&Fjärrvärme,&2013e)&

Emissionsfaktor&marginalelsperspektiv 0,4 kg&CO2/kWh (Svensk&Energi,&2013a)&

Emissionsfaktor&nordiskt&perspektiv 0,1 kg&CO2/kWh (Svensk&Energi,&2013a)&

Emissionsfaktor&svenskt&perspektiv 0,04 kg&CO2/kWh (Svensk&Energi,&2013a)&

Inomhustemperatur 294,15 K (Sveby,&2012a)

Kvot&volym&hus/mängd&betong* 3 8 8

Livslängd&flerbostadshus 100 år (JM,&2013a)

Mängd&betong&Turning&Torso 25000 m3 (HSB,&2013a)

Specifik&fläkteffekt&F8system 0,6 kW/(m3/s) (Boverket,&2008a)

Specifik&fläkteffekt&FTX8system 2 kW/(m3/s) (Boverket,&2008a)

Specifik&värmekapacitet&luft 1 kJ/kg&K (LTH,&2009a)

Uteluftsflöde&ventilation 0,00035 m3/s&m2 (Boverket,&2010a)

Utomhustemperatur** 280,36 K (SMHI,&2013a)

Volym&Turning&Torso 76000 m3 (Turning&Torso,&2013a)

Värmeledningstal&cellplast 0,037 W/m2&K (Holman,&2009a)

Värmeledningstal&gipsskivor 0,25 W/m2&K (Holman,&2009a)

Värmeledningstal&lättbetong 0,12 W/m2&K (Holman,&2009a)

Värmeledningstal&puts 1 W/m2&K (Holman,&2009a)
*&Kvoten&är&beräknad&enligt&&volym&Turning&Torso&dividerat&med&mängd&betong&Turning&Torso.
**&Medelvärde&per&år,&men&energianvänd.&har&beräknats&med&temp.&för&varje&månad&och&medelvärde&på&det.

INDATA

Tabell 2. Indata gemensamma för Kungshamra och Annedal.  
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Beskrivning Värde Enhet Källa

Antal&byggbodar 20 st Uppskattning

Antal&byggdagar 100 dagar Uppskattning

Boarea 787,5 m2 (SSSB&(2013b),&Ritning&Kungshamra&Normalplan)

Bränsleförbrukning&diesel 0,4 L/km Uppskattning

Emissionsfaktor&dieselförbränning 2,48 kg&CO2/L&diesel (Konsumentverket,&2013a)

Emissionsfaktor&tillverkning&bättre&cement 662 kg&CO2/ton&cement (Svensk&Betong,&2013b)

Emissionsfaktor&tillverkning&cement 799 kg&CO2/ton&cement (Svensk&Betong,&2013b)

Energianvändning&byggbodar 8000 kWh/år (Byggindustrin,&2013b)

Energianvändning&effektivare&byggbodar 5000 kWh/år (Byggindustrin,&2013b)

Energianvändning&per&dag,&belysning 54 kWh/dag Uppskattning

Fasadarea&exkl.&fönsterarea 498,63 m2 (SSSB&(2013b),&Ritning&Kungshamra&Fasad)

Fastighetsel 52,2 kWh/år&m2 (SSSB,&2013c)

Fönsterarea 45,13 m2 (SSSB&(2013b),&Ritning&Kungshamra&Fasad)

Grundarea 262,5 m2 (SSSB&(2013b),&Ritning&Kungshamra&Normalplan)

Hushållsel 39 kWh/år&m2 (Energimyndigheten,&2007a)

Längd&körning,&byggnadsfas 65000 km Uppskattning

Längd&körning,&rivningsfas 10000 km Uppskattning

Takarea 262,5 m2 (SSSB&(2013b),&Ritning&Kungshamra&Normalplan)

Tjocklek&cellplast 0,03 m (Ritning&Kungshamra&Fasadsnitt)

Tjocklek&gipsskivor 0,05 m (Ritning&Kungshamra&Fasadsnitt)

Tjocklek&lättbetong 0,2 m (Ritning&Kungshamra&Fasadsnitt)

Tjocklek&puts 0,03 m (Ritning&Kungshamra&Fasadsnitt)

Värmegenomgångstal&fönster 2,8 W/m2&K (Energimyndigheten,&2008a)

Värmegenomgångstal&fönster&efter&renovering 0,9 W/m2&K (Energimyndigheten,&2013h)

Värmegenomgångstal&grund 0,275 W/m2&K (Boverket,&2010a)

Värmegenomgångstal&grund&efter&renovering 0,15 W/m2&K (Energimyndigheten,&2013i)

Värmegenomgångstal&isolering&efter&renovering 0,2 W/m2&K (Hunton,&2013a)

Värmegenomgångstal&tak 0,22 W/m2&K (Boverket,&2010a)

Värmegenomgångstal&tak&efter&renovering 0,13 W/m2&K (Energimyndigheten,&2013i)

Värmetillförsel&fjärrvärme 151,1 kWh/år&m2 (SSSB,&2013c)

Värmeåtervinningsgrad&ventilation 0,65 \ (Vattenfall,&2013e)

Övrig&bortförd&värme 25,69 kWh/år&m2 (Energirådgivningen,&2013a)

INDATA

Tabell 3. Indata Kungshamra. 
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Beskrivning Värde Enhet Källa

Antal&byggbodar 20 st Uppskattning

Antal&byggdagar 200 dagar Uppskattning

Boarea 2375 m2 (Ritning&Annedal&Normalplan&Hög&och&Låg)

Bränsleförbrukning&diesellastbil 0,4 L/km Uppskattning

Emissionsfaktor&dieselförbränning 2,48 kg&CO2/L&diesel (Konsumentverket,&2013a)

Emissionsfaktor&tillverkning&cement 719 kg&CO2/ton&cement (Svensk&Betong,&2013b)

Energianvändning&byggbodar 8000 kWh/år (Byggindustrin,&2013b)

Energianvändning&effektivare&byggbodar 5000 kWh/år (Byggindustrin,&2013b)

Energianvändning&per&dag,&belysning 162 kWh/dag Uppskattning

Fasadarea&exkl.&fönsterarea 1396 m2 (Ritning&Annedal&Fasad&Ö&V&samt&Fasad&N&S)

Fastighetsel&exkl.&ventilation 10 kWh/år&m2 (Svensk&Fjärrvärme&2013a)

Fönsterarea 415 m2 (Ritning&Annedal&Fasad&Ö&V&samt&Fasad&N&S)

Grundarea 504 m2 (Ritning&Annedal&Normalplan&Låg)

Hushållsel 30 kWh/år&m2 (Sveby,&2012a)

Längd&körning 200000 km Uppskattning

Längd&körning,&rivning 30000 km Uppskattning

Takarea 504 m2 (Ritning&Annedal&Normalplan&Hög)

Värmegenomgångstal&fönster 0,9 W/m2&K (Veidekke,&2013a)

Värmegenomgångstal&grund 0,15 W/m2&K (Energimyndigheten,&2013i)

Värmegenomgångstal&isolering 0,17 W/m2&K (Veidekke,&2013a)

Värmegenomgångstal&tak 0,12 W/m2&K (Veidekke,&2013a)

Värmetillförsel&fjärrvärme 55 kWh/år&m2 (Svensk&Fjärrvärme&2013a)

Värmeåtervinningsgrad&ventilation 0,8 ^ (Vattenfall,&2013e)

Övrig&bortförd&värme 8 kWh/år&m2 (Sveby,&2012a)

INDATA

Tabell 4. Indata Annedal 
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Beskrivning Bredd+(m) Höjd+(m) Antal+(st) Area+(m2)

Fasad%mot%söder 26,25 8,75 2 229,6875

Fasad%mot%väster 10 6,25 2 62,5

Fasad%mot%norr 26,25 6,25 2 164,0625

Fasad%mot%öster 10 8,75 2 87,5

Summa+fasadarea 543,75

Fönster,%stort 1,25 1,25 24 37,5

Fönster,%mellan 0,5 1,25 5 3,125

Fönster,%litet 0,5 0,5 18 4,5

Summa+fönsterarea 45,125

Fasadarea+A+fönsterarea 498,625

Grundarea 262,5

Takarea 262,5

Boarea 787,5

AREOR

Tabell 5. Uppmätta värden från ritningar för Kungshamra.  
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Beskrivning Bredd+(m) Höjd+(m) Antal+(st) Area+(m2)

Fasad%mot%söder 26 12,15 1 315,9

Fasad%mot%väster,%1 16 12,4 1 198,4

Fasad%mot%väster,%2 18,4 12,4 1 228,16

Fasad%mot%väster,%3 16,9 5,8 1 98,02

Fasad%mot%norr,%1 10,8 19 1 205,2

Fasad%mot%norr,%2 15,1 13,55 1 204,605

Fasad%mot%öster,%1 24 13,55 1 325,2

Fasad%mot%öster,%2 16,9 5,9 1 99,71

Fasad%mot%öster,%3 10,8 12,6 1 136,08

Summa+fasadarea 1811,275

Fönster,%litet 1,2 1,9 41 93,48

Fönster,%stort 1,5 1,9 28 79,8

Fönster,%glasdörr 0,8 1,7 29 39,44

Fönster,%trapphus%1 1,2 1,7 63 128,52

Fönster,%entré 1,7 2,9 4 19,72

Fönster,%trapphus%2 1 1,7 4 6,8

Fönster,%dubbel 2 1,7 14 47,6

Summa+fönsterarea 415,36

Fasadarea+C+fönsterarea 1395,915

Grundarea 503,88

Takarea 503,88

Boarea 2374,56

AREOR

Tabell 6. Uppmätta värden från ritningar för Annedal.  
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Bilaga B – Beräknade värden 

Beskrivning Värde Enhet Ekvation2(nr)

Bortförd(värme(fönster 19,22 kWh/år(m2 (1),(2),(13)

Bortförd(värme(fönster(efter(renovering 6,18 kWh/år(m2 (1),(2),(13)

Bortförd(värme(grund 10,98 kWh/år(m2 (1),(2),(13)

Bortförd(värme(grund(efter(renovering 7,99 kWh/år(m2 (1),(2),(13)

Bortförd(värme(isolering 28,01 kWh/år(m2 (1),(2),(13)

Bortförd(värme(isolering(efter(renovering 22 kWh/år(m2 (1),(2),(13)

Bortförd(värme(tak 8,78 kWh/år(m2 (1),(2),(13)

Bortförd(värme(tak(efter(renovering 5,99 kWh/år(m2 (1),(2),(13)

Bortförd(värme(ventilationssystem 50,31 kWh/år(m2 (3)

Bortförd(värme(ventilationssystem(efter(renovering 17,61 kWh/år(m2 (3)

Elanvändning(fjärrvärmeverk(efter(renovering 10,25 kWh/år(m2 (14)

Elanvändning(i(fjärrvärmeverk 18,13 kWh/år(m2 (14)

Elanvändning(ventilationssystem 1,84 kWh/år(m2 (4)

Elanvändning(ventilationssystem(efter(renovering 6,13 kWh/år(m2 (4)

Energianvändning(byggbodar 55,66 kWh/m2 (9)

Energianvändning(effektivare(byggbodar 34,79 kWh/m2 (9)

Energianvändning,(belysning 6,86 kWh/m2 (10)

Hushållsel(efter(renovering 31,67 kWh/år(m2 (15)

Koldioxidutsläpp(arbetsmaskiner 81,88 kg(CO2/m2 (8)

Koldioxidutsläpp(cementtillverkning 188,64 kg(CO2/m2 (7)

Koldioxidutsläpp(cementtillverkning(bättre 156,29 kg(CO2/m2 (7)

Koldioxidutsläpp(effektivare(transporter,(byggnadsf. 65,5 kg(CO2/m2 (8)

Koldioxidutsläpp(effektivare(transporter,(rivningsf. 10,08 kg(CO2/m2 (8)

Koldioxidutsläpp(transporter,(byggnadsfas 81,88 kg(CO2/m2 (8)

Koldioxidutsläpp(transporter,(rivningsfas 12,6 kg(CO2/m2 (8)

Massa(betong 1660 ton (5)

Massa(cement 232 ton (6)

Värmegenomgångstal(isolering 0,37 W/m2(K (1)

Övrig(elanvändning 26,79 kWh/m2 (11)

BERÄKNADE2VÄRDEN

Tabell 7. Beräknade värden för Kungshamra.  
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Beskrivning Värde Enhet Ekvation2(nr)

Bortförd(värme(fönster 18,86 kWh/år(m2 (1),(2),(13)

Bortförd(värme(grund 3,81 kWh/år(m2 (1),(2),(13)

Bortförd(värme(isolering 11,97 kWh/år(m2 (1),(2),(13)

Bortförd(värme(tak 3,05 kWh/år(m2 (1),(2),(13)

Bortförd(värme(ventilationssystem 10,06 kWh/år(m2 (3)

Elanvändning(i(fjärrvärmeverk 6,6 kWh/år(m2 (14)

Elanvändning(ventilationssystem 6,13 kWh/år(m2 (4)

Energianvändning(byggbodar 36,92 kWh/m2 (9)

Energianvändning,(belysning 13,64 kWh/m2 (10)

Koldioxidutsläpp(arbetsmaskiner 83,55 kg(CO2/m2 (8)

Koldioxidutsläpp(cementtillverkning 209 kg(CO2/m2 (7)

Koldioxidutsläpp(transporter 83,55 kg(CO2/m2 (8)

Koldioxidutsläpp(transporter,(rivning 12,5 kg(CO2/m2 (8)

Massa(betong 6170 ton (5)

Massa(cement 864 ton (6)

Övrig(elanvändning 23 kWh/m2 (11)

BERÄKNADE2VÄRDEN

Tabell 8. Beräknade värden Annedal. 
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Bilaga C - Resultatvärden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning Värde Enhet Ekvation2(nr)

Design62och2byggnadsfasen,2Kungshamra

Koldioxidutsläpp,-svenskt-perspektiv 356 kg-CO2/m2 (7),(8),(18),(19)

Koldioxidutsläpp,-nordiskt-perspektiv 361 kg-CO2/m2 (7),(8),(18),(19)

Koldioxidutsläpp,-marginalelsperspektiv 388 kg-CO2/m2 (7),(8),(18),(19)

Design62och2byggnadsfasen,2Kungshamra2efter2ren.

Koldioxidutsläpp,-svenskt-perspektiv 306 kg-CO2/m2 (7),(8),(18),(19)

Koldioxidutsläpp,-nordiskt-perspektiv 311 kg-CO2/m2 (7),(8),(18),(19)

Koldioxidutsläpp,-marginalelsperspektiv 331 kg-CO2/m2 (7),(8),(18),(19)

Användningsfasen,2Kungshamra

Koldioxidutsläpp,-svenskt-perspektiv 1553 kg-CO2/m2 (18),(19)

Koldioxidutsläpp,-nordiskt-perspektiv 2209 kg-CO2/m2 (18),(19)

Koldioxidutsläpp,-marginalelsperspektiv 5489 kg-CO2/m2 (18),(19)

Användningsfasen,2Kungshamra2efter2ren.

Koldioxidutsläpp,-svenskt-perspektiv 1043 kg-CO2/m2 (18),(19)

Koldioxidutsläpp,-nordiskt-perspektiv 1608 kg-CO2/m2 (18),(19)

Koldioxidutsläpp,-marginalelsperspektiv 4431 kg-CO2/m2 (18),(19)

Rivningsfasen,2Kungshamra

Koldioxidutsläpp,-svenskt-perspektiv 13 kg-CO2/m2 (8),(18),(19)

Koldioxidutsläpp,-nordiskt-perspektiv 13 kg-CO2/m2 (8),(18),(19)

Koldioxidutsläpp,-marginalelsperspektiv 13 kg-CO2/m2 (8),(18),(19)

Rivningsfasen,2Kungshamra2efter2ren.

Koldioxidutsläpp,-svenskt-perspektiv 10 kg-CO2/m2 (8),(18),(19)

Koldioxidutsläpp,-nordiskt-perspektiv 10 kg-CO2/m2 (8),(18),(19)

Koldioxidutsläpp,-marginalelsperspektiv 10 kg-CO2/m2 (8),(18),(19)

TOTALT2per2boarea,2Kungshamra

Koldioxidutsläpp,-svenskt-perspektiv 1921 kg-CO2/m2 (19)

Koldioxidutsläpp,-nordiskt-perspektiv 2582 kg-CO2/m2 (19)

Koldioxidutsläpp,-marginalelsperspektiv 5889 kg-CO2/m2 (19)

TOTALT2per2boarea,2Kungshamra2efter2ren.

Koldioxidutsläpp,-svenskt-perspektiv 1359 kg-CO2/m2 (19)

Koldioxidutsläpp,-nordiskt-perspektiv 1928 kg-CO2/m2 (19)

Koldioxidutsläpp,-marginalelsperspektiv 4773 kg-CO2/m2 (19)

TOTALT2per2hus,2Kungshamra

Koldioxidutsläpp,-svenskt-perspektiv 1513 ton-CO2 (20)

Koldioxidutsläpp,-nordiskt-perspektiv 2034 ton-CO2 (20)

Koldioxidutsläpp,-marginalelsperspektiv 4638 ton-CO2 (20)

TOTALT2per2hus,2Kungshamra2efter2ren.

Koldioxidutsläpp,-svenskt-perspektiv 1071 ton-CO2 (20)

Koldioxidutsläpp,-nordiskt-perspektiv 1519 ton-CO2 (20)

Koldioxidutsläpp,-marginalelsperspektiv 3758 ton-CO2 (20)

RESULTAT

Tabell 9. Resultatvärden för Kungshamra och Kungshamra efter renovering.  
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Beskrivning Värde Enhet Ekvation2(nr)

Design62och2byggnadsfasen,2Annedal

Koldioxidutsläpp,-svenskt-perspektiv 379 kg-CO2/m2 (7),(8),(18),(19)

Koldioxidutsläpp,-nordiskt-perspektiv 384 kg-CO2/m2 (7),(8),(18),(19)

Koldioxidutsläpp,-marginalelsperspektiv 406 kg-CO2/m2 (7),(8),(18),(19)

Användningsfasen,2Annedal

Koldioxidutsläpp,-svenskt-perspektiv 646 kg-CO2/m2 (18),(19)

Koldioxidutsläpp,-nordiskt-perspektiv 962 kg-CO2/m2 (18),(19)

Koldioxidutsläpp,-marginalelsperspektiv 2544 kg-CO2/m2 (18),(19)

Rivningsfasen,2Annedal

Koldioxidutsläpp,-svenskt-perspektiv 13 kg-CO2/m2 (8),(18),(19)

Koldioxidutsläpp,-nordiskt-perspektiv 13 kg-CO2/m2 (8),(18),(19)

Koldioxidutsläpp,-marginalelsperspektiv 13 kg-CO2/m2 (8),(18),(19)

TOTALT2per2boarea,2Annedal

Koldioxidutsläpp,-svenskt-perspektiv 1038 ton-CO2 (19)

Koldioxidutsläpp,-nordiskt-perspektiv 1358 ton-CO2 (19)

Koldioxidutsläpp,-marginalelsperspektiv 2962 ton-CO2 (19)

TOTALT2per2hus,2Annedal

Koldioxidutsläpp,-svenskt-perspektiv 2464 ton-CO2 (20)

Koldioxidutsläpp,-nordiskt-perspektiv 3226 ton-CO2 (20)

Koldioxidutsläpp,-marginalelsperspektiv 7035 ton-CO2 (20)

RESULTAT

Tabell 10. Resultatvärden för Annedal. 
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Bilaga D – Känslighetstest 
  

Beskrivning Värde Enhet

Figur215.2Test2av2U9värde2fönster

Optimal(renovering,(U1värde(=(0,9(W/m2(K 6,2 kWh/år(m2

Känslighetstest(1,(U1värde(=(1,3(W/m2(K 9,4 kWh/år(m2

Känslighetstest(2,(U1värde(=(1,9(W/m2(K 12,7 kWh/år(m2

Figur215.2Test2av2U9värde2isolering

Optimal(renovering,(U1värde(=(0,2(W/m2(K 15,2 kWh/år(m2

Känslighetstest(1,(U1värde(=(0,24(W/m2(K 18,4 kWh/år(m2

Känslighetstest(2,(U1värde(=(0,29(W/m2(K 21,6 kWh/år(m2

Figur216.2Test2av2värmeåtervinningsgrad2ventilation

Värmeåtervinning(=(50(% 16,2 kWh/år(m2

Värmeåtervinning(=(65(% 23,7 kWh/år(m2

Värmeåtervinning(=(80(% 31,3 kWh/år(m2

Figur221.2Total2energianvändning2användningsfasen

Ändring(i(Övrig(bortförd(värme(till: 14 kWh/år(m2

Ändring(i(Fastighetsel(till: 26 kWh/år(m2

Ger(total(energianvändning(användningsfasen: 156 kWh/år(m2

KÄNSLIGHETSTEST

Tabell 11. Indata och resultat från känslighetstesten.  
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Figur&24.&Känslighetstest&av&renoveringen&av&Kungshamra

Känsighetstest*1,*svenskt*perspektiv 1,115 ton*CO2/m2

Beräknad*renovering,*svenskt*perspektiv 1,359 ton*CO2/m2

Känslighetstest*2,*svenskt*perspektiv 1,503 ton*CO2/m2

Känslighetstest*1,*nordiskt*perspektiv 1,549 ton*CO2/m2

Beräknad*renovering,*nordiskt*perspektiv 1,928 ton*CO2/m2

Känslighetstest*2,*nordiskt*perspektiv 2,085 ton*CO2/m2

Känslighetstest*1,*marginalelsperspektiv 3,722 ton*CO2/m2

Beräknad*renovering,*marginalelsperspektiv 4,773 ton*CO2/m2

Känslighetstest*2,*marginalelsperspektiv 4,992 ton*CO2/m2

Figur&25.&Koldioxidutsläpp&beroende&på&husets&livslängd

Kungshamra,*50*år,*designD*och*byggnadsfasen 388 kg*CO2/m2

Kungshamra,*50*år,*användningsfasen 2744 kg*CO2/m2

Kungshamra,*50*år,*rivningsfasen 12 kg*CO2/m2

Kungshamra,*100*år,*designD*och*byggnadsfasen 388 kg*CO2/m2

Kungshamra,*100*år,*användningsfasen 5488 kg*CO2/m2

Kungshamra,*100*år,*rivningsfasen 12 kg*CO2/m2

Kungshamra,*150*år,*designD*och*byggnadsfasen 388 kg*CO2/m2

Kungshamra,*150*år,*användningsfasen 8233 kg*CO2/m2

Kungshamra,*150*år,*rivningsfasen 12 kg*CO2/m2

Figur&29.&Känslighetstest&design=&och&byggnadsfasen

Känslighetstest*1,*cementtillverkning 94 kg*CO2/m2

Känslighetstest*1,*transporter 81 kg*CO2/m2

Känslighetstest*1,*elanvändning 36 kg*CO2/m2

Känslighetstest*2,*cementtillverkning 376 kg*CO2/m2

Känslighetstest*2,*transporter 324 kg*CO2/m2

Känslighetstest*2,*elanvändning 36 kg*CO2/m2
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Bilaga E – Ritningar Kungshamra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31. Kungshamra fasad. 
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Figur 32. Kungshamra fasadsnitt. 
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Figur 33. Kungshamra normalplan. 
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Bilaga F – Ritningar Annedal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 34. Annedal fasad mot norr och söder. 
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Figur 35. Annedal fasad mot öster och väster. 
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Figur 36. Annedal normalplan våning 5 & 6. 
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Figur 37. Annedal normalplan våning 1-4. 


