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Abstract 

This work is being conducted in order to verify through analysis in sustainability of 

two newly constructed apartment houses and pose the question whether it’s possible 

to create a questionnaire for future projects.  

Within ecological sustainability the embodied carbon dioxide in the frame material 

and carbon dioxide equivalent in the use phase due to energy consumption is studied. 

The study of social sustainability is made with a recent survey where residents of the 

houses gives their views on the houses. In economic sustainability a general 

calculation of life cycle cost (LCC) is used.  

The study shows that the building materials play a role in how much embodied carbon 

dioxide is part of the house frame, with the recommendation to analyze future projects 

with the intent to decrease greenhouse gas emissions. In the use phase it is 

recommended to look into the possibility of supplementing the heating of water by 

solar energy. The study shows that surveys are great tools for the study of social 

sustainability with the recommendation to conduct follow-ups with the opportunity 

for residents to explain which are good and not as good with the new buildings. 

Financial section shows that LCC calculations to some extent affect the economic view 

of the houses, but the theory also says that a LCC calculation has limitations.  

The study concludes with a questionnaire to help encourage all parties involved in 

future projects to think in terms of reducing greenhouse gas emissions, reducing 

energy consumption and increasing well-being of the residents. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete redovisar hållbarhetsanalys av två nybyggda hyresbostäder.  

I studien ställs även frågan om analysen är möjlig att användas som ett rådgivande 

underlag för kommande bostadsprojekt.  

Inom ekologisk hållbarhet genomförs en studie av koldioxidekvivalenter i stommens 

material och i brukarfasen av energiförbrukningen. Inom social hållbarhet analyseras 

en enkät där boende i husen ger sin syn på husen. Inom den ekonomiska hållbarheten 

används en översiktlig beräkning av livscykelkostnad (LCC).  

Studien visar att husens material spelar roll för hur mycket koldioxidekvivalenter som 

ingår i husets stomme, med rekommendationen att noga analysera kommande projekt 

i avsikt att om möjligt minska utsläpp av växthusgaser. I brukarfasen rekommenderas 

att se över möjligheten att komplettera uppvärmning av varmvatten genom solenergi. 

Studien visar att enkäter är ett bra verktyg för undersökning av social hållbarhet med 

rekommendationen att genomföra uppföljningar med möjlighet för boende att mer 

specifikt förklara vad som är bra och mindre bra. Ekonomiska delen visar att LCC-

beräkningar i viss mån påverkar den ekonomiska synen på husen, men teorin säger 

samtidigt att en LCC-kalkyl har begränsningar.  

Studien utmynnar i ett rådgivande underlag i form av frågeställningar där samtliga 

inblandade parter i kommande projekt blir uppmanade till att tänka i banor kring 

minskat utsläpp av växthusgaser, minskad energianvändning och hög trivsel hos de 

boende. 
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Termer och förkortningar 
 

Atemp Total uppvärmd invändig area för alla våningsplan. 

CO2 Koldioxid 

CO2e Koldioxidekvivalenter 

FTX-aggregat Ventilationsaggregat där tilluften värms upp av 

frånluften genom värmeväxling. 

 F=Frånluft, T=Tilluft, X=Värmeväxling. 

GWP Global Warming Potential. Ett mått på vilken potential 

något (exempelvis ett material) har att påverka global 

uppvärmning. 

ICE Inventory of Carbon & Energy. Databas med byggnads-

material, deras densitet och koldioxidekvivalenter. 

LCA Life Cycle Assessment, Livscykelanalys 

Mängdning Att uppskatta eller mäta mängden av ett eller flera 

material som finns i det objekt (exempelvis hus) som 

avses. 

SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 

  

LCC Life Cycle Cost, Livscykelkostnad 

   G    Grundinvestering 

   R    Restvärde 

   I    Intäkter 

   U    Utgifter 

   n    Antal år 

   r     Kalkylränta 
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Förord 
Som ett led i utbildningen Byggingenjör hållbart byggande vid 

Mittuniversitetet i Östersund ingår ett obligatoriskt moment i att skriva 

examensarbete. Arbetet genomförs vid avdelningen för ekoteknik och 

hållbart byggande. 

Jag är uppvuxen i Hälsingland och har ett personligt intresse för att bygden 

skall utvecklas och frodas och kontaktade därför kommunens bostadsbolag 

Bollnäs Bostäder AB för att höra om de hade något projekt på gång. De har 

två nyligen uppförda hyresbostäder som de gärna ville belysa på något sätt 

för att eventuellt kunna dra nytta av inför kommande projekt. Med 

utgångspunkt från mina studier inom hållbart byggande beslutade jag att 

perspektivet hållbarhet vore intressant och aktuellt då det skrivs och pratas 

om hållbarhet dagligen i medier och rapporter. 

Jag vill rikta ett tack till Bollnäs Bostäder AB för deras engagemang och 

tillhandahållande av information. 

Arbetet genomförs i mitt namn. I de fall det görs subjektiva bedömningar i 

rapporten är dessa mina åsikter och tolkningar och behöver inte 

överensstämma med andras åsikter eller de åsikter Bollnäs Bostäder AB har. 

Tack också till min handledare Jonas Jonasson som varit ett stort stöd i mitt 

arbete och hjälpt mig komma vidare. 

Till sist riktar jag det största tacket till min familj. Min sambo, mina barn 

och mina föräldrar som varit ett mycket stort stöd under hela utbildningen 

och under tiden för examensarbetet. Utan ert stöd och förståelse hade detta 

aldrig blivit av. 
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Introduktion 
I Bollnäs finns behov att bygga fler hyresrätter. I Hälsingland är det i 

Bollnäs folkmängden ökar mest och antal lediga lägenheter vid det 

kommunala bostadsbolaget Bollnäs Bostäder AB (fortsättningsvis kallad 

Bollnäs Bostäder) ligger på låg nivå. Det planeras för tillfället ett 90-tal nya 

lägenheter i staden som skall byggas under den kommande treårsperioden. 

Bland annat planeras en etapp två av bostadsområdet Säversta samt ett 

punkthus i närheten av nybyggda Sundsbro. (Olsson, 2015) 

Under de senaste åren har Bollnäs Bostäder AB låtit uppföra två nya 

hyresbostäder relativt centralt i staden. Det ena, Sundsbro, är ett sjuvånings 

passivhus beläget nordost om stadskärnan. Det andra, Säversta, är ett 

område bestående av fyra tvåvånings BoKlok-hus sydväst om stadskärnan. 

Då det kommunala bostadsbolaget Bollnäs Bostäder är i behov av 

ytterligare bestånd var de intresserade av en genomgång av dessa två 

nyligen byggda hus för att om möjligt använda materialet som rådgivande 

underlag för kommande bostadsprojekt. 

Hållbarhet ligger i tiden och en hållbarhetsundersökning på dessa båda 

byggnader i ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv synes vara ett 

sätt att tillgodogöra Bollnäs Bostäders behov och vara i linje med 

utbildningen. 

Hur kan investerare som Bollnäs Bostäder göra för att ta hänsyn till 

hållbarhet i sina beslut? Det finns en del teorier inom de tre hållbarhets-

dimensionerna. Då husen i denna studie är nybyggda och i olika stil är det 

intressant att testa dessa teorier på dem för att se om investerare kan ta 

hänsyn till hållbarhet i sina beslut. 
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Beskrivning av de studerade objekten 

Sundsbro 
Sundsbro är ett sjuvånings punkthus, 

se figur 1, med hyresbostäder uppfört 

på en öppen plats centralt i Bollnäs 

med utsikt över sjön Varpen. 

Sundsbro är uppfört som ett 

passivhus och klassificerad med 

miljöbyggnad GULD. Huset värms 

primärt upp genom solens 

instrålning, belysning, elektronisk 

hemelektronik samt de boendes egen 

kroppsvärme. För de fall då tillskott 

av värme behövs finns golvvärme 

indraget kopplat till fjärrvärmenätet. (Bollnäs Bostäder AB, 2014a) 

Sundsbro har ett gemensamt FTX-aggregat för alla lägenheter (Bollnäs 

Bostäder AB, 2015b). 

Passivhus, nollenergihus och minienergihus är hus som använder minimalt 

med energi och har små koldioxidutsläpp utan att tumma på hög komfort 

och god kvalitet. Det viktigaste i ett passivhus är att hålla värmeförlusterna 

nere. Energianvändningen i ett passivhus för värme, varmvatten och 

fastighetsenergi ligger på ungefär halva nivån jämfört med kraven enligt 

Boverkets byggregler. I passivhus finns även regler för hur hög ljudnivån 

får vara på ventilation och andra apparater och de ska ha minst ljudklass B 

i sovrum och vardagsrum. Det ska vara bra termisk komfort året om i 

passivhus, solvärmen kan exempelvis behöva skuggas på söderfönster. 

(Sveriges centrum för nollenergihus, 2012) 

Sweden Green Building Council är en organisation för hållbart byggande 

som har ett antal tjänster för certifiering av hållbara byggnader. En sådan 

certifiering är Miljöbyggnad. Certifiering Miljöbyggnad är anpassad efter 

svenska förhållanden, regelverk och normer inom byggbranschen. Det är 

tänkt att vara ett enkelt och relativt billigt system som ändå skall ge en 

indikation på en byggnads miljömässiga hållbarhet. Resultatet från en 

klassificering av Miljöbyggnad är betygen BRONS, SILVER eller GULD där 

GULD är det bästa. Nivå BRONS är i princip i nivå med svenska 

myndighetskrav. För att uppnå GULD får inget bedömningskriterium vara 

BRONS eller sämre. (Sweden Green Building Council, 2012) 

Figur 1 Sundsbro från söder. (Foto Henrik Lind) 
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Säversta 

 
Figur 2 Säversta från söder. (Foto Henrik Lind) 

Säversta är inte en huskropp som Sundsbro, utan ett område bestående av 

fyra huskroppar, se figur 2 och figur 3, med 8 lägenheter i varje huskropp 

vilket blir 32 lägenheter totalt. Skanska i samarbete med IKEA har byggt 

husen med ett koncept som kallas BoKlok. Byggnationen av Säversta visar 

att det går att bygga lägenheter snabbt, till bra pris och med hög 

trivselfaktor (Bollnäs Bostäder AB, 2014c). På Säversta har lägenheterna 

individuella FTX-aggregat (Bollnäs Bostäder AB, 2015b). 

BoKlok är ett koncept som ägs och grundades av IKEA och Skanska på 

1990-talet. Målet är att kunna erbjuda exempelvis ensamstående föräldrar, 

människor i vårdyrken och unga studerande familjer kvalitetsbostäder. Det 

är moderna hem med hög standard till överkomliga priser. Det är IKEA-

interiör med stomme från Skanska. Husen serietillverkas i en 

produktionsanläggning i Gullringen i Småland. Konceptet har hittills 

producerat ca 5.000 BoKlok-hus, de flesta i Sverige. Husen säljs på IKEA 

medan Skanska står för utveckling och byggnation. Priserna kan pressas 

genom att husen tillverkas genom upprepning och att likt IKEAs koncept 

om platta paket tillverka stora mängder och volymer enligt 

serieproduktion. Konceptet BoKlok vidareutvecklas och förbättras 

kontinuerligt och finns i flera versioner. På senare tid har satsningar gjorts 

för att energieffektivisera husen. Ett standardhus underskrider svensk 

standard med ca 30 procent och använder ca 80 kWh/m2. Det finns även 

tillval som reducerar energianvändningen ytterligare till ca 60 kWh/m2. 

(Skanska, 2015) 

Invändigt är det viktigt att använda ytorna maximalt, varje hörn ska nyttjas. 

Det ska vara ljust och materialen ska vara naturliga och hållbara, som 

exempelvis trä. För att skapa rymd och ljus inomhus har de relativt högt i 

tak och stora fönster. Alla lägenheter i flerfamiljshusen har fönster i tre 

riktningar. Det är ekgolv i rummen, kaklade badrum och öppen 

planlösning. (BoKlok, 2012) 
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Husen tillverkas inomhus där det 

är torrt och varmt vilket leder till 

flera fördelar, bland annat 

elimineras risken för fuktskador. 

När husen ska resas kan ett hus 

med åtta lägenheter transporteras 

på lastbil till byggnadsplatsen 

och huset kan resas och vara 

vattentätt på mindre än en dag. 

(BoKlok, 2012) 

Syfte 

Syftet med denna studie är att avgöra om det ur ett hållbarhetsperspektiv 

går att analysera två nyligen uppförda byggnader i olika stil, och om en 

sådan analys har sådan substans att det kan fungera som rådgivande 

underlag för kommande projekt. 

Syftet med underlaget - som blir en form av checklista och frågemall - är att 

väcka frågorna om hållbarhet hos alla inblandade parter i processen i ett så 

tidigt skede som möjligt.  

Underlaget innehåller frågor som skall besvaras, och där den som svarar på 

frågan måste lägga tid och energi på att ta reda på information rörande 

hållbarhetsfrågor tillräckligt väl för att kunna avge ett bra svar. Dessa frågor 

sprids i sin tur nedåt i produktionsled vilket leder till att även leverantörer 

och produkttillverkare måste analysera sin produkt för att kunna avge ett 

svar. 

Ett annat syfte är att undersöka om det förekommer tekniska lösningar i 

något hus som skulle kunna användas i andra typer av hus. 

Detta arbete har inte till syfte eller avsikt att jämföra dessa 

områden/byggnader för att bedöma vilket alternativ som är bäst eller vilket 

alternativ som på något sätt vinner.  

Forskningsfråga 

Är det ur ett hållbarhetsperspektiv möjligt att genom analys av dessa 

byggnader skapa ett underlag för kommande projekt, och hur skulle ett 

sådant underlag i sådana fall se ut? 

Kan tekniska lösningar kombineras från dessa byggnader? 

Figur 3 Säversta. (Foto Henrik Lind) 
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Avgränsningar 

Tiden som finns till förfogande för examensarbete är begränsat varför det 

är viktigt att avgränsa genomförandet av examensarbetet. Detta är en 

fallstudie och har inte för avsikt att bevisa teorier eller omkullkasta någon 

tes, studie eller annat data. Studien använder befintlig teori för att analysera 

dessa båda byggnader. 

LCC-beräkningarna i denna rapport är översiktliga och ger en bild av hur 

sådana beräkningar skall genomföras och vilka begränsningar de har. 

Husen är nybyggda och det är svårt att veta exakt vilka underhålls-

kostnader som kommer under den närmaste femtioårsperioden. I LCC-

beräkningarna har därför inte samtliga underhållskostnader identifierats.  

Inga miljökostnader har identifierats.  

Samma resonemang som för underhållskostnader gäller även beräkningar 

av koldioxidekvivalenter i material. Dessa hus är stora och komplexa med 

många ingående material. Vid beräkning av koldioxidekvivalenter kommer 

därför fokus att vara på husens grundstomme som reglar, betong, isolering, 

cellplast, stålpelare och liknande. Det vill säga de stora posterna för att få 

en grov uppskattning av mängden koldioxidekvivalenter i stommen. (The 

Edinburgh Centre for Carbon Management, 2008) 

Vid beräkning av koldioxidekvivalenter genomförs studien i Cradle-to-

gate1 och i brukarfasen då dessa poster är störst. (Innovation & Growth 

Team, 2010) 

  

                                                 
1 Vaggan till grinden. Se kapitel om koldioxidekvivalenter och Global Warming Potential. 
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Teori 

Begreppet hållbarhet 

Jorden har under de senaste decennierna upplevt en temperaturhöjning 

som beror på människans påverkan av miljön och naturen (Dahlin, 2014). 

Vi blir fler och använder mer resurser. Enligt Brundtlandrapporten från 

1987 ska vi värna om våra framtida generationer i de aktiviteter och 

utvecklingsprojekt vi tar oss för idag. Vi skall inte äventyra eller försämra 

för framtida generationer att tillgodose sina behov. Ett citat från rapporten 

som fortfarande är aktuell och viktig när det talas om hållbar utveckling: 

“Development that meets the needs of the present without compromising 

the ability of future generations to meet their own needs.”  

(World Commission on Environment and Development, 1987) 

Det talas mycket om hållbarhet inom byggbranschen. I studentlitteratur, 

forum, tidskrifter med mera finns att läsa om hållbarhet och om hållbart 

byggande. Begreppet är stort och inte så lätt att direkt förstå vad det 

innebär. 

För att kunna hantera det övergripande 

begreppet hållbarhet är det vanligt att det 

delas in i tre dimensioner: ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet, se figur 4. Det 

har visat sig användbart då olika 

hållbarhetsaspekter av ett visst problem ska 

analyseras. En hållbar lösning ska vara hållbar 

inom alla tre dimensioner. (Dahlin, 2014) 

Ekologisk hållbarhet 
Principen för ekologisk hållbarhet är att inte exploatera naturen i större 

utsträckning än att naturen själv hinner återskapa uttagna resurser. Inom 

skogsindustrin grundlades en princip i Sverige redan i början av 1800-talet 

av Israel Adolph Ström på Sveriges Skogsinstitut, då vetenskaplig metod 

och rationellt tänkande blev vägledande för hur den svenska skogen skulle 

förvaltas som resurs. Återplantering av avverkad skog infördes enligt nya 

metoder så återväxten skulle vara minst lika stor som uttaget av 

skogsråvaran. Då kallades principen hållbar avkastning. (Dahlin, 2014) 

Ekosystemen och de naturliga kretsloppen har en viss buffertkapacitet att 

ta hand om utsläpp från industriella processer. Ekologisk hållbarhet 

handlar även om att inte överskrida denna naturliga buffertkapacitet. 

Figur 4 Hållbarhetsdimensioner 
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Klimatpåverkan från exempelvis växthusgasen koldioxid har diskuterats 

och varit känd under lång tid och under de senaste årtiondena har 

konsekvenserna av dessa utsläpp blivit uppenbara. Klimatförändringarna 

kan komma att kosta enorma summor både ekonomiskt och i mänskligt 

lidande. (Dahlin, 2014) 

Sverige har antagit ett antal nationella miljökvalitetsmål för att uppnå en 

miljömässigt hållbar utveckling på sikt. Målet om begränsad miljöpåverkan 

är satt till år 2050 och övriga 15 mål är satt till år 2020. Förbränning av fossila 

bränslen (exempelvis för el och värme) står för de största utsläppen av 

klimatpåverkande gaser och att minska dessa anses därför vara viktigast 

för att nå målet på sikt (Dahlin, 2014). I målet om begränsad miljöpåverkan 

ingår att utsläppen av växthusgaser behöver kulminera före år 2020 och 

halveras till år 2050 jämfört med 1990 års nivå (Naturvårdsverket, 2012). 

Exempel på åtgärder för att uppnå målen kan vara uppförande av 

passivhus vid nybyggnation och vid renovering kan passivhusprinciper 

appliceras på befintliga byggnader för att uppnå energieffektivisering och 

nollutsläpp i Sverige. Andra åtgärder som nämns för att uppnå målet är att 

implementera energisnåla system som energieffektiva fönster, isolering, 

snålare belysning samt solceller hos fastighetsägarna. (Naturvårdsverket, 

2012) 

Social hållbarhet 
Social hållbarhet utgår från det mänskliga perspektivet, från individens 

perspektiv. För att uppnå social hållbarhet krävs ett långsiktigt stabilt och 

dynamiskt samhälle som kan uppfylla mänskliga rättigheter, trygghet och 

kan begränsa fattigdom. Det handlar om frihet och demokrati, hälsa, 

utbildning och arbetsmiljö men även frihet från fattigdom och 

diskriminering. Perspektiven blir olika beroende på vilket land det gäller 

och lösningarna beror på vilka värderingar, åsikter och politisk ideologi 

som föreligger. Globalt sett är demokrati, fattigdom, korruption, 

organiserad brottslighet och mänskliga rättigheter viktiga att komma 

tillrätta med inom det sociala hållbarhetsperspektivet. I industriländer som 

Sverige där det finns en grundläggande trygghet blir andra frågor viktiga, 

som psykosocial arbetsmiljö där stress, utsatthet och bristfälligt ledarskap 

ingår. Jämlikhet och miljöfrågor med social aspekt kommer också in här 

som exempelvis luftkvalitet och buller. (Dahlin, 2014) 

Social hållbarhet handlar om att människor ska känna glädje och 

tillhörighet och mening i tillvaron, att de ska ha det gott och leva gott. Det 
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handlar även om att städer och stadsdelar ska fungera tillfredsställande.  

(Olsson, 2012) 

I ett stadsdelsprojekt från Östersund finns mål identifierade utifrån social 

hållbarhet, exempelvis skapa tryggt och säkert boende, tillgodose god 

servicenivå och bättre folkhälsa. (Engberg & Nordberg, 2013) 

Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomisk hållbarhet handlar om att på ett ansvarfullt sätt generera värde 

av befintliga resurser utan att tillgången på dessa resurser äventyras på sikt. 

Ett genererat värde behöver inte mätas i kronor utan det är ett ekonomiskt 

värde som avses. För att befinna sig i ekonomisk hållbarhet ska varor och 

tjänster kunna produceras utan att produktionen i samhället förbrukar mer 

värde än den skapar. Ekonomisk hållbarhet innebär att ha ett långsiktigt 

perspektiv och då uppstår lätt konflikter mellan långsiktigt ekonomiskt 

hållbara lösningar och kortsiktiga ekonomiska vinster. (Dahlin, 2014) 

Fördelen med att mäta ekonomisk hållbarhet i kronor är att de flesta känner 

till måttet och kan relatera till det. För att vid investeringar kunna ta hänsyn 

till händelser i framtiden finns exempelvis livscykelkostnadsanalyser som 

tar hänsyn till kostnader under hela investeringens livslängd. (Gluch, 2014) 

Koldioxidekvivalenter och Global Warming Potential 

Global Warming Potential (GWP) är ett värde på hur mycket koldioxid 

(CO2) som måste släppas ut för att motsvara de utsläpp av olika 

växthusgaser (exempelvis metan och freoner) som ingår i ett material. Att 

ingå i ett material menas inte bokstavligt att gaserna finns i själva 

materialet, utan det är den mängd som gått åt för att skapa produkten från 

vaggan till grinden eller Cradle to gate på engelska. Det vill säga från 

brytning av råmaterial till det att produkten finns färdig för leverans. 

(Embodied Carbon Working Group, 2012) 

GWP för koldioxid är 1 då utsläpp av 1 ton koldioxid motsvarar utsläpp av 

1 ton koldioxid, medan GWP för metan är 25 vilket ger att utsläpp av 1 ton 

metan motsvarar utsläpp av 25 ton koldioxid. (Embodied Carbon Working 

Group, 2012) 

Vid beräkning av hur mycket växthusgaser som finns i en produkt finns 

databaser där koldioxidekvivalenter, CO2e, finns beräknade baserat på 

mängden av varje växthusgas som gått åt vid tillverkning av materialet. I 

denna rapport används en databas som utgår från brittiska förhållanden 

som heter The Inventory of Carbon and Energy. Denna databas, som 

förkortas ICE, finns hos Circular Ecology och är skapad av dr Craig Jones i 
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sin före detta roll som forskare på Bath University i Storbritannien. (Circular 

ecology ltd, 2011). 

Koldioxidekvivalenten för exempelvis betong C20/25 är 0,107 kgCO2e/kg. 

Mängden betong i kg ska räknas fram och sedan multipliceras med 

koldioxidekvivalenten vilket slutligen ger materialets utsläpp i kg CO2e. 

För byggnader blir mängden koldioxidekvivalenter störst för grund, 

bottenplan, mellanbjälklag, stomme och ytterväggar. (The Edinburgh 

Centre for Carbon Management, 2008). 

Innovation and Growth Team kommer i en rapport fram till att störst 

utsläpp för ett byggprojekt sker i tillverkning av råmaterial (Cradle-to-gate) 

och i brukarfasen. För transport står 1 procent av utsläppen (Innovation & 

Growth Team, 2010) 

Två tidigare examensarbeten genomförda vid högskolan i Gävle (Johansson 

& Rautio, 2010) och Lunds universitet (Tahiri, 2011) visar på skillnader i 

koldioxidutsläpp för olika stommar. Båda arbeten visar att trästommar har 

lägre utsläpp av koldioxid än stommar av betong. 

Att analysera materialens koldioxidutsläpp ger möjlighet att undersöka 

material ur fler aspekter än egenskaper och pris. Två material kan 

potentiellt ha samma tekniska egenskaper och pris, men de kan ha olika 

mängd koldioxidekvivalenter. En analys av material ger således möjlighet 

att påverka klimatet i ett tidigt skede i processen. 

Mäta social hållbarhet 

United Nations Environment Programme har tagit fram en metodik för att 

göra livscykelanalys i ett socialt perspektiv, S-LCA. Den går ut på att 

subjektivt bestämma vilka indikatorer som ska användas i det specifika 

fallet exempelvis säkerhet, bullernivå och trivsel, sedan genomföra mätning 

i form av enkäter eller intervjuer för att få värden på indikatorerna. Svaren 

från dessa kan sedan användas som underlag för beslut. Metodiken är 

framtagen för produkter men det går att dra paralleller till andra områden 

då den utgår från hur intressenterna, det vill säga de inblandade 

individerna, upplever situationen under hela livscykeln. Metodiken följer 

ramverket i ISO 14040 och är även avstämt mot flera internationella 

överenskommelser samt ISO 26000. Metodiken är framarbetad för att 

komplettera LCA och LCC med ett socialt perspektiv. Det finns inte ett mått 

som kan mäta social hållbarhet utan det behövs flera indikatorer, ofta 

kvalitativa, som väljs utifrån det som ska bedömas. Social hållbarhet ska ha 
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ett långsiktigt perspektiv och återkommande mätningar bör eftersträvas. 

(UNEP, 2015) 

Kvalitet och förbättringsverktyget PDSA 

Följande kapitel är hämtat från (Bergman & Klefsjö, 2012). Vid arbete med 

ständiga förbättringar finns flera olika verktyg och modeller som kan 

användas. Ett sådant är en förbättringscykel kallad PDSA som står för Plan, 

Do, Study, Act. Den svenska översättningen är Planera, Gör, Studera, Lär. 

Planera: När ett problem eller möjlighet uppstår skall orsak eller väg framåt 

fastställas. Här kan olika typer av förbättringsverktyg användas i 

hjälparbetet. Exempelvis sambandsdiagram, datainsamling, orsak-verkan-

diagram. 

Gör: När en väg och plan framåt finns genomförs de planerade åtgärderna. 

För detta bör en arbetsgrupp eller ansvarig utses. 

Studera: Studera resultatet av de genomförda åtgärderna. Gav aktiviteten 

önskad effekt? Här kan förbättringsverktyg användas som hjälp att 

analysera resultaten. 

Lär: Detta är en viktig del av PDSA-cykeln. Ta lärdom av resultatet från 

förbättringsarbetet. I det fall problem tillstötte under genomförandet skall 

erfarenhet från detta återkopplas till kommande cykler, och på samma sätt 

ska det som blev bra återanvändas i kommande cykler. 

PDSA är en återkommande cyklisk modell där erfarenhet från tidigare 

aktiviteter noggrant följs upp och återanvänds i syfte att successivt uppnå 

bättre resultat i kommande aktiviteter.  

Life Cycle Cost (LCC) 

Följande kapitel är hämtat från (Gluch, 2014), två stycken i slutet av kapitlet 

har andra referenser. När fastighetsbolag och andra aktörer gör 

investeringar är de ekonomiska konsekvenserna viktiga och investerings-

kalkyler upprättas för att kunna jämföra olika alternativ. Investeringar i 

fastigheter är ofta långsiktiga och kalkylerna sträcker sig över många år. 

Den ekonomiska uppoffringen är i kalkylens början och nyttan förväntas 

löpande i framtiden. I slutet av kalkylens period finns ett restvärde. I en 

ekonomisk kalkyl ska nyttan överstiga uppoffringarna. För att göra en 

kalkyl måste värdering av nytta och uppoffring vara möjlig.  

I långsiktiga investeringskalkyler i allmänhet, och i synnerhet när 

miljövärderingar ingår, är det framförallt tre problemområden som skall 

beaktas. 
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 Antaganden om händelser i framtiden är alltid osäkra. Ingen kan 

med säkerhet förutsäga hur stora intäkterna eller kostnaderna blir i 

framtiden. 

 Även om nyttan av en investering kan förutsägas kan det vara svårt 

att kvantifiera nyttan i mätbara termer. 

 In- och utbetalningarna sker under en lång tidsperiod och är därför 

ej direkt jämförbara.  

På de två första områdena finns ännu ingen färdig lösning inom ekonomisk 

teori. För det tredje problemet finns möjligheten att diskontera alla in- och 

utbetalningar till samma tidpunkt, till ett nuvärde. Ekonomiska händelser i 

framtiden värderas ner med en kalkylränta under antagandet att en krona 

idag inte är värd en krona i framtiden.  

Nuvärdesberäkningen har följande formel (Gluch, 2014, p. 13): 

𝐾𝑉0 = (𝐼 − 𝑈)𝑖 ∙
1 − (1 + 𝑟)−𝑛

𝑟
+ 𝑅 ∙ (1 + 𝑟)−𝑛 − 𝐺 

 
(Ekv 1) 

 
𝐼 = 𝐼𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 
𝑈 = 𝑈𝑡𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 
𝑛 = 𝐿𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 
𝑅 = 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 
𝐺 = 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 
𝑟 = 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 

En investering anses lönsam om kapitalvärdet, KV0, är större än noll. Vid 

jämförelse mellan olika alternativ är alternativet med högst kapitalvärde 

mest lönsamt.  

Företagen använder ofta en generell kalkylränta som motsvarar deras 

avkastningskrav på satsat kapital. I miljörelaterade analyser kan dock 

denna diskontering av exempelvis framtida miljöskador leda till att de 

kostnaderna nästan inte märks och av den anledningen finns åsikter om att 

inte diskontera överhuvudtaget och att kalkylräntorna anses för höga. En 

viktig grundprincip är att utforma kalkylerna på ett transparant sätt så 

ingående antaganden kan justeras vid behov. 

I en livscykelkostnadsanalys tar kalkylen hänsyn till kostnader under hela 

investeringens livslängd, både grundinvestering och löpande kostnader 

som exempelvis underhåll och energiförbrukning. 

En LCC har samma uppbyggnad som en traditionell nuvärdesberäkning 

och ger en totalkostnad för exempelvis en byggnad vilket är användbart vid 

val mellan olika alternativ av exempelvis byggnadstekniska lösningar.  
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LCC-beräkning har följande formel (Gluch, 2014, p. 15): 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐺 − 𝑅 ∙ (1 + 𝑟)−𝑛 + ∑
𝑈𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

 
 
(Ekv 2) 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐿𝑖𝑣𝑠𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 
𝐺 = 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 
𝑈𝑡 = 𝑈𝑡𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡 
𝑅𝑛 = 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑛 å𝑟 
𝑟 = 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 
𝑛 = 𝐿𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 
𝑡 = 𝐷𝑒𝑡 å𝑟 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑣𝑠𝑒𝑟 

Valet av kalkylränta är av stor vikt då tidsperspektivet är långt. Med hjälp 

av känslighetsanalys kan effekterna av förändrad ränta bedömas. Som vid 

alla slags kalkyler är kvaliteten på indata av stor betydelse för resultatets 

tillförlitlighet. För att uppnå hög kvalitet på indata behövs exempelvis 

expertbedömningar, projekteringshandlingar, uppgifter ur statistik och 

litteratur samt information från fastighetsförvaltare. (Gluch, 2014) 

En LCC kan göras väldigt ingående med risk- och osäkerhetsbedömningar 

och ända ner på komponentnivå i en byggnad men det kräver mycket tid 

och information. Viktigt att notera är dock att en kalkyl alltid har 

begränsningar och för en kalkyl med betoning på hållbarhet är det 

grundläggande problemet att det saknas fungerande marknads-

mekanismer för miljökostnader. En miljökostnad har inget marknadspris 

och syns därför inte i kalkylen. (Hansson, et al., 2008)  

De viktigaste delarna vid beräkning av LCC är energikostnader under hela 

livslängden, investeringskostnader och underhållskostnader under hela 

livslängden (Levin, et al., 2008).   
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Undersökningsmetod 
Detta examensarbete är genomförd i form av en fallstudie (Höst, et al., 2006) 

där de båda objekten analyseras oberoende av varandra men med samma 

utgångspunkt och mål. I en fallstudie är huvudsyftet utforskande, 

primärdatat huvudsakligen kvalitativ och designen flexibel vilket även är 

fallet i denna rapport. Det finns även inslag av kvantitativ data.  

Syftet är att avgöra om det ur ett hållbarhetsperspektiv går att analysera två 

nyligen uppförda byggnader i olika stil och om resultatet av analyserna kan 

användas som rådgivande underlag för kommande projekt. Hållbarhets-

perspektivet kommer att delas in i tre dimensioner; en ekologisk, en social 

och en ekonomisk dimension. 

Det ena huset, Sundsbro, består av ett enda punkthus. Det andra huset, 

Säversta, är egentligen ett område bestående av flera hus, men husen är 

identiska varför det i rapporten används samma nomenklatur vid 

benämning av båda dessa hus/områden. Säversta kommer således 

benämnas som ett hus men det är inget specifikt hus som avses. 

Genomförande 

Arbetet lades upp enligt induktiv metod (Hörte, 2010) med att till en början 

utföra litteraturstudier och utforska de båda husens uppbyggnad parallellt. 

När situationen klarnat något startade datainsamlingen om de båda husen.  

För att undersöka hur ett underlag skulle kunna se ut har 

hållbarhetsaspekter för de olika husen undersökts. Resultaten av dessa 

utmynnade i ett rådgivande underlag som kan användas vid kommande 

beslut om byggnationer.   

Den ekologiska hållbarheten är i denna studie inriktad på utsläpp av 

växthusgaser uttryckt i koldioxidekvivalenter i stommens material och 

under brukarfasen.  

När koldioxidekvivalenter i stommens material ska beräknas behövs först 

information om vilka mängder det är per material i objektet som ska 

undersökas. Då faktiska mängder ej funnits att tillgå har författaren upp-

skattat storleken av husens stommar genom att rita modeller i student-

utgåvan av Archicad 17. I Archicad kan ytterväggar, bjälklag och så vidare 

byggas upp med composites. Composites är ett sätt att definiera hur en 

byggnadsdel ser ut i genomskärning genom att bygga upp byggnadsdelen 

med byggnadsmaterial. Byggnadsmaterial heter Building materials i 

Archicad och flera material finns inlagda från start. Archicad levererar 
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sedan en lista med mänger av byggnadsmaterialen som används vid 

beräkning av koldioxidekvivalenter i byggnadsmaterialen.  

Energiförbrukningen är beräknad av Tyréns (Tyréns AB, 2012) för 

Sundsbro och av Skanska (Skanska Sverige AB, 2013) för Säversta. Den 

beräknade förbrukningen och de senaste uppgifterna om 

koldioxidekvivalenter per kWh ligger till grund för beräkning av utsläpp 

under brukarfasen.  

Den sociala hållbarheten är i denna studie inriktad på indikatorer på hur 

nöjda de boende i husen är och indikatorerna är avstämda mot ägardirektiv 

och företagsmål. Studien är gjord delvis utifrån enkäter som Bollnäs 

Bostäder genomfört (Bollnäs Bostäder AB, 2014b), men även genom 

avståndsmätning med GPS av närhet till samhällsfunktioner samt 

personliga besök av författaren hos boende på båda områdena tillsammans 

med bovärd. 

Den ekonomiska hållbarheten är i denna studie testad med LCC-

beräkningar. De underhållskostnader som valts av författaren i denna 

studie är: En underhållskostnad där kostnaden inträffar långt fram i tiden, 

i detta fall byte av fönster. En underhållskostnad som sker årligen och som 

Bollnäs Bostäder har prisuppgift om, i detta fall servicekostnad av 

ventilationsanläggningar samt en kostnad för underhåll som enligt 

författarens uppfattning sker på hus, i detta fall ommålning av fasad.  

Litteraturstudier 

För att få en grundläggande kunskap om de senaste rönen inom hållbart 

byggande kontaktades Svensk Byggtjänst som tipsade om en ny bok om 

hållbar utveckling (Dahlin, 2014). Utifrån den boken utkristalliserades 

upplägget med tre dimensioner av hållbarhet samt tips om vad som kan 

ingå i dem. Därefter inriktades litteraturstudierna på fördjupning inom 

respektive dimension.  

Till den ekologiska dimensionen lästes om Global Warming Potential och 

koldioxidekvivalenter genom sökning på internet efter rapporter och 

studier inom området och om hur den typen av analyser går till samt 

studier av ritningar vilket utmynnande i mängdning i Archicad.   

Till den sociala dimensionen gjordes en hel del sökningar på internet efter 

rapporter och forskning samt på olika benämningar av social hållbarhet, 

vilka oftast ledde till den sociala omvårdnaden av människor. Det finns 

dock stöd för att idén om enkäter till de boende är ett bra sätt att mäta social 

hållbarhet enligt United Nations Environment Programme (UNEP, 2015).  
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Att göra en LCC i den ekonomiska dimensionen kommer från boken om 

hållbar utveckling ovan och efter studier i en färsk forskningsrapport 

(Gluch, 2014) om olika perspektiv av LCC växte förståelsen för vikten av 

LCC inom byggbranschen.  

Har även studerat ett flertal andra böcker, rapporter och artiklar av olika 

författare för att verifiera att innehållen i lästa böcker och rapporter verkar 

korrekt och relevant. En stor del av information och fakta härrörande till 

svenska förhållanden är hämtade från svenska myndigheter. Studerade 

examensarbeten har sökts via DiVa och universitetens egna hemsidor. 

Datainsamling 

Detta arbete handlar om att genomföra en studie av två nybyggda hus i 

syfte att avgöra om det finns möjlighet att skapa ett underlag för kommande 

projekt. Arbetssättet är kvalitativt då det är en fallstudie. Det finns även 

inslag av kvantitativt arbetssätt. 

Den information som finns till förfogande för detta arbete är i de flesta fall 

information som redan finns tillgänglig i form av enkätsvar, ritningar, 

kostnader, uppskattningar av kostnader och liknande. Det har således varit 

arkivanalys av dokumentation som tagits fram i annat syfte. 

Information om koldioxidekvivalenter och densitet är hämtad från 

databasen The Inventory of Carbon and Energy (Circular ecology ltd, 2011). 

Generella värden är valda i de fall detaljerad information varit okänd. 

Emissionsvärden för fjärrvärme är hämtade från Svensk Fjärrvärme 

(Svensk Fjärrvärme, 2013) och emissionsvärden för el är hämtad från 

Elforsk (Gode, et al., 2011). 

Ritningsunderlag för mängdning är hämtade från Bollnäs Bostäder (Bollnäs 

Bostäder AB, 2015b).  

För studien relevanta enkätsvar har tillhandahållits av Bollnäs Bostäder 

(Bollnäs Bostäder AB, 2014b). 

Det finns tekniska livslängder på flera informationssidor på internet och till 

rapportens beräkningar har information hämtats från dolda fel (Doldafel, 

2013) som uppskattning av produkters livslängd. 

Intervjuer, samtal och kommunikation 

Succesivt under arbetets gång har diskussioner och samtal förts med en stor 

mängd personer på olika nivåer och med olika befattningar i flera 

organisationer. Dessa kommunikationer har skett via telefon, mail och 

personliga möten. Samtalen har varit av karaktären halvstrukturerade då 
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det från början funnits konkreta frågor men sedan har samtalet fortsatt 

utifrån framkommen information. Samtalen finns inte inspelade utan är 

istället sammanställda och de delar av kommunikationen som är av vikt 

finns som bilaga i rapporten (Bilaga 1).  

Enkät 

I ett tidigt skede av detta arbete formulerade författaren en enkät som var 

tänkt att skickas till de boende i de undersökta områdena. Frågorna var av 

social karaktär, som frågor kring trivsel, komfort och trygghet och syftade 

till att undersöka den sociala hållbarheten. I samtal med Bollnäs Bostäder i 

ett senare skede framkom att de nyligen genomfört en enkät där frågorna 

tänkta i denna studie fanns med och redan var besvarade (Bollnäs Bostäder 

AB, 2014b). 

Författaren bedömde sannolikheten liten att boende som redan svarat på en 

enkät skulle svara på en till. Därför beslöts att använda Bollnäs Bostäders 

enkät. I efterhand ett klokt beslut då denna studie annars gått miste om 

möjligheten att jämföra med hela bostadsbeståndet om författaren skickat 

ut en egen enkät enbart till de undersökta områdena.  

Bollnäs Bostäders enkät innehåller frågor inom varierande områden. De 

skickar ut enkäter vartannat år. Författaren har analyserat enkäten och valt 

indikatorer för denna studie inom den sociala hållbarheten och sedan gjort 

ett eget resultat. Enkätsvar relevanta för studien tillhandahölls av Bollnäs 

Bostäder. 

Reliabilitet 

Datainsamlingen är utförd på ett så tillförlitligt sätt som är möjligt i denna 

form av fallstudie. De som byggt husen har gjort uppskattning av 

kostnadernas storlek på kommande underhåll av fastigheterna. De tekniska 

livslängderna är hämtade från publika informationssidor på internet och 

flera utgivare av information har jämförts.  

Energiberäkningarna är utförda av Tyréns och Skanska medan författaren 

har hämtat koldioxidekvivalenter och aktuella emissionsfaktorer för att ge 

en bild av de studerade husens utsläpp av koldioxidekvivalenter.  

Fastighetsägaren har bedömt fastigheternas livslängd och angett 

kalkylränta. Alla kalkyler har dock begränsningar i sin natur, se även 

Avgränsningar. Mängdningar är ej kontrollerade av fackman.  
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Validitet 

Validiteten i undersökningens resultat anses god. Litteraturstudier av 

aktuellt datum ger att valda typer av analyser är att föredra i denna typ av 

studie. Trianguleringskontroll har gjorts av LCC genom att testa indatat i 

översiktliga modeller och program som finns hos exempelvis svenska 

myndigheter och i beräkning av koldioxidekvivalenter har information från 

ICE jämförts med en finsk sammanställning (Ruuska, 2013) av 

koldioxidekvivalenter. 

Representativitet 

Arbetet är en fallstudie och gör inga anspråk på att redovisat resultat kan 

generaliseras på andra typer av passivhus eller BoKlok-hus då båda sorters 

hus har flera olika varianter och utformningar. Det framarbetade 

underlaget däremot är utformat på ett generellt sätt och kan användas när 

beslut ska fattas för vilken typ av (flerbostads-)hus som helst.  
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Resultat 
I följande kapitel redogörs för de beräkningar som gjorts på de båda husen 

för att analysera hållbarhetsperspektivet inom de ekologiska, sociala och 

ekonomiska dimensionerna. 

Koldioxidekvivalenter i byggnadsmaterialen 

Mängdning Archicad 
Vid mängdning i denna rapport lades materialen in i Archicad i form av 

exempelvis cellplast, mineralull och lättbetongblock för att spegla 

verkligheten bättre så som den ser ut i byggnadernas ritningar. Se bilaga 3. 

Husen modelleras med de composites som byggts upp utifrån ritningar för 

väggtyper, bjälklag, stomme och grund. Se tabell 1 för använda ritningar. 

Ritningarna finns hos Bollnäs Bostäder AB (Bollnäs Bostäder AB, 2015b). 

I Archicad består composites av 

homogena material. Det vill säga 

sådana material som finns 

genomgående i den byggnadsdel som 

ritas. Reglar, exempelvis träreglar på 

cc600, cc450 eller glespanel som ligger 

på cc300 och stålpelare har placerats 

ut manuellt som pelare eller balkar i 

väggarna på det cc-avstånd som finns 

angivet i ritningsunderlagen. 

 

 Tabell 1 Använda ritningar 

Sundsbro Säversta 

A-40.1-001 A-40.0-10121T 

A-40.3-101 K-40.2-1001 

K-20.1-110 K-40.2-1002 

K-20.1-115 K-40.2-1004 

K-20.1-116  

K-20.6-001  

K-42.6-001  
 

Resultatet av mängdningen, se tabell 2, är i form av benämning på material 

och antal kubikmeter (m3).  

Tabell 2 Summa material Sundsbro och Säversta 

Sundsbro  Säversta 

Material Volym [m3]  Material Volym [m3] 

Arm betong C20/25 65  Lättbetong 19 

Arm betong C28/30 718  Cellplast 79 

Cellplast 159  Gips 27 

EPS 219  Spånskiva 10 

Lättbetongblock 206  Stenull 304 

Mineralull 149  Trä 63 

Stålpelare 0,72    
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Koldioxidekvivalenter 
Antal kg koldioxidekvivalenter fås genom beräkning i två steg: 

Tabell 3 och tabell 4 visar koldioxidekvivalenter för stommarna beräknade 

enligt ekvation 3 och ekvation 4. 
 

Tabell 3 Stomme Sundsbro koldioxidekvivalenter (CO2e) 

Sundsbro  

Material 
Volym 

(m3) 
Densitet 

(kg/m3) 
Vikt  
(kg) 

CO2e 
(kgCO2/kg) 

CO2e  
(kg) 

Arm betong C20/25 65    2 400 156 000    0,184 28 704    

Arm betong C28/35 718    2 400 1 723 200    0,197 339 470    

Cellplast 159    25 3 975    3,29 13 078    

EPS 219    25 5 475    3,29 18 013    

Lättbetongblock 206    550 113 300    0,3 33 990    

Stenull 149    50 7 450    1,12 8 344    

Stålpelare 0,72    7 800 5 616    2 11 232    

         452 831    
 

CO2e för armerad betong beräknas genom att dividera vikten av armering 

(kg/m3) i betongen med faktorn 100, sedan multiplicera med 0,077 och 

addera på värden för den specifika betongklassen (Circular ecology ltd, 

2011). Exempelvis har C20/25 värdet 0,107 (Circular ecology ltd, 2011) och 

enligt Eurokod 1 (SS-EN 1991-1-1) kan armering räknas som 1 kN/m3 

armering vilket är ca 100 kg/m3. Det ger ett CO2e för armerad C20/25 på: 

C20/25 = 0,107 + (0,077 · 100/100) = 0,184 kgCO2/kg 

Tabell 4 Stomme Säversta koldioxidekvivalenter (CO2e) 

Säversta  

Material 
Volym 

(m3) 
Densitet 

(kg/m3) 
Vikt  
(kg) 

CO2e 
(kgCO2/kg) 

CO2e  
(kg) 

Lättbetong 19 750 14 250    0,3 4 275    

Cellplast 79 25 1 975 3,29 6 498 

Gips 27 692 18 684 0,27 5 045 

Spånskivor 10 675 6 750 0,267 1 802 

Stenull 304 50 15 200 1,12 17 024 

Trä 63 510 32 130 0,4 12 852 

         47 496 

          x 4 hus 

          189 983    

  

𝑉𝑖𝑘𝑡 (𝑘𝑔) = 𝑚ä𝑛𝑔𝑑(𝑚3) ∙ 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 (
𝑘𝑔

𝑚3
) 

𝑉𝑖𝑘𝑡 𝐶𝑂2𝑒 (𝑘𝑔) = 𝑉𝑖𝑘𝑡 (𝑘𝑔) ∙ 𝑘𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 (
𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
) 

(Ekv 3) 

 

(Ekv 4) 
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Koldioxidekvivalenter i brukarfasen 

När koldioxidekvivalenter (CO2e) ska beräknas för värme och el skall 

förbrukad mängd energi i kWh multipliceras med en emissionsfaktor för 

respektive energislag (SABO, 2013).  

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑔𝐶𝑂2𝑒 = 𝐹ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛. (𝑘𝑊ℎ) ∙ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟(
𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑊ℎ
) 

 

(Ekv 5) 

 

Avseende fastighetsel köper Bollnäs Bostäder miljömärkt el baserad på 

vattenkraft (Bilaga 1) med emissionsfaktor 4,5 gCO2e/kWh (Gode, et al., 

2011) och då ursprungsmärkning av el fungerar som den skall sedan år 2013 

(Energimarknadsinspektionen, 2014) kommer beräkningar i denna rapport 

baseras på emissionsfaktor 4,5 gCO2e/kWh. 

Emissionsfaktor för Bollnäs värmeverk finns att tillgå hos 

branschorganisationen Svensk fjärrvärme. Där finns miljövärden för 

svenska fjärrvärmeverk fördelat per år. Den senaste upplagan av 

miljövärden visar att Bollnäs värmeverk har ett utsläpp på 80 gCO2e/kWh i 

förbränning med tillägg på 4 gCO2e/kWh för transport av bränslen (Svensk 

Fjärrvärme, 2013). Detta ger en total emissionsfaktor på 84 gCO2e/kWh 

vilket kommer att användas vid beräkning av koldioxidekvivalenter i 

brukarfasen. 

Sundsbro 
Enligt energiberäkning utförd av Tyréns beräknas husets energibehov bli 

45,1 kWh/m2Atemp per år. Energibehov för uppvärmning av tappvarm-

vatten på 22,7 kWh har reducerats med 11,6 kWh tack vare solpaneler. Atemp 

för Sundsbro är 2.314 m2. (Tyréns AB, 2012).  

Tabell 5 Förbrukning (Tyréns AB, 2012) och koldioxidekvivalenter Sundsbro 

Typ Energi 

kWh/ 

m2Atemp,år 

Emissionsfaktor 

kgCO2e/kWh 

kgCO2e/ 

m2Atemp,år 

Värmesystem Fjärrvärme 20,3 0,084 1,7 

Värme Vent-aggregat Fjärrvärme 6,7 0,084 0,6 

Värme Tappvarmvatten Fjärrvärme 11,1 
(22,7-11,6) 

0,084 0,9 

          

El till fläktar El 4 0,0045 0,0 

El till pumpar El 1,4 0,0045 0,0 

Övrig fastighetsel El 1,6 0,0045 0,0 

        3,2 
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Tabell 5 visar utsläpp på 3,2 kgCO2e/m2Atemp per år beräknat enligt  

ekvation 5. Vilket ger att Sundsbro under ett år släpper ut: 

2.314 m2Atemp · 3,2 kgCO2e/m2Atemp, år = 7,4 ton CO2e i brukarfasen per år 

Under en 50-års period blir det:  

50 år · 7,4 ton CO2e/år = 370 ton CO2e 

Säversta 
Enligt energiberäkning utförd av Skanska beräknas husets energibehov bli 

83 kWh/m2Atemp per år. Säversta har Atemp = 4 hus · 526,9 m2/hus = 2.108 m2. 

(Skanska Sverige AB, 2013) 

Tabell 6 Förbrukning (Skanska Sverige AB, 2013) och koldioxidekvivalenter Säversta 

Typ Energi 

kWh/ 

m2Atemp,år 

Emissionsfaktor 

kgCO2e/kWh 

kgCO2e/ 

m2Atemp,år 

Uppvärmning Fjärrvärme 52,4 0,084 4,4 

Tappvarmvatten Fjärrvärme 25 0,084 2,1 

          

Fastighetsel El 5,8 0,0045 0,0 

        6,5 
 

Tabell 6 visar utsläpp på 6,5 kgCO2e/m2Atemp per år beräknat enligt  

ekvation 5. Vilket ger att Säversta under ett år släpper ut:  

2.108 m2Atemp · 6,5 kgCO2e/m2Atemp, år = 13,7 ton CO2e i brukarfasen per år 

Under en 50-års period blir det: 

50 år · 13,7 ton CO2e/år = 685 ton CO2e 

Teknisk lösning för uppvärmning av varmvatten 

Sundsbro 
Författaren besökte Sundsbro tillsammans med bovärden och gick igenom 

hela huset för att titta på de tekniska lösningarna.  

Varmvattnet på Sundsbro värms dels upp av solpaneler och dels av värme 

från fjärrvärmenätet de perioder det råder sträng kyla eller svag sol. 

Solpanelerna är placerade på husets tak i sydost och sydvästlig riktning. 

(Bollnäs Bostäder AB, 2015b) 

På bottenplan står 6 stora tankar dit varmvatten från takets solpaneler leds 

genom grova slangar och rör. All teknik och tunga element som har med 

vattensystemet att göra finns på bottenplan. Det finns således ingen teknik, 
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förutom solpanelerna, på det övre planet avseende uppvärmning av 

varmvatten. (Bollnäs Bostäder AB, 2015b)  

Varmvattensystemet tillämpar individuell vattenmätning där förbrukning 

av varmvatten debiteras per använd mängd. Detta är ett led i att minska 

användandet av varmvatten (Bollnäs Bostäder AB, 2013). Kostnaden för 

systemet beräknas till 300.000 kr inklusive moms (Bilaga 1). 

Lösningen på Sundsbro är intressant och går att installera på andra 

hustyper vilket Bollnäs Bostäder har gjort på ett äldre hyreshus centralt i 

staden i ett område kallat Bläckhornet. Där är detta system installerat i 

efterhand. Se figur 5. 

 
Figur 5 Kv. Bläckhornet med solpaneler. (Foto Henrik Lind) 

Säversta 
Säversta värmer upp sitt varmvatten via fjärrvärme (Skanska Sverige AB, 

2013). Individuell vattenmätning tillämpas på Säversta vilket författaren 

sett vid platsbesök tillsammans med bovärden på Säversta.  

Nedan presenteras ett förslag på hur ett system lika som det på Sundsbro 

skulle kunna se ut om det installeras på Säversta. Det finns stor takyta som 

kan brukas för solpaneler. Husen på Säversta har begränsat utrymme i 

själva huskropparna så slangar från solpanelerna skulle kunna dras i en 

kulvert och kopplas ihop med områdets varmvattensystem i den fristående 

undercentralen.  

Figur 6 visar ett förslag på hur en installation av systemet kan se ut. 

Fjärrvärmen kommer idag in i undercentralen vid dörren. Värmeväxlare 

sitter på södra väggen av undercentralen för att sedan distribueras till 

lägenheterna via en kulvert. Undercentralen är rymlig och genom 

omdisponering av befintlig utrustning kan 6 vattentankar få plats. 

Utrymmet kan bli trångt med 6 vattentankar varför en utbyggnad på ca 1,5 

meter österut är att föredra, alternativt omdisponering av avfallsutrymmet 
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i utrymmet bredvid undercentralen. Varje tank mäter 900 mm i diameter. 

Systemet motsvarar det system som är installerat på Sundsbro.  

 
Figur 6 Skissförslag på system för solpaneler på Säversta (egen figur) 

Beräkning av energiförbrukning och koldioxidekvivalenter 
Vid installation av system för uppvärmning av varmvatten via solpaneler 

uppskattas elförbrukningen öka något på grund av ström till pumpar 

motsvarande 1,4 kWh/Atemp,år. Samtidigt uppskattas fjärrvärmebehovet 

minska motsvarande 11,6 kWh/Atemp,år. (Tyréns AB, 2012)  

Tabell 7 Energiförbrukning och koldioxidekvivalenter Säversta med solpaneler 

Typ Energi 
kWh/ 

m2Atemp,år 
Emissionsfaktor 

kgCO2e/kWh 
kgCO2e/ 

m2Atemp,år 

Uppvärmning Fjärrvärme 52,4 0,084 4,4 

Tappvarmvatten Fjärrvärme 13,4 
(25-11,6) 

0,084 1,1 

           

Fastighetsel El 5,8 0,0045 0,0 

El till pumpar El 1,4 0,0045 0,0 

        5,5 
  

Enligt tabell 6 har Säversta idag beräknade koldioxidekvivalenter på  

6,5 kgCO2e/m2Atemp,år. Enligt tabell 7 blir motsvarande värde med 

solpaneler 5,5 kgCO2e/m2Atemp,år beräknat enligt ekvation 5, vilket är en 

minskning med 1 kgCO2e/m2Atemp,år. Det ger en årlig minskning med:  

1 kgCO2e/m2Atemp,år · 2.108 m2Atemp = 2.108 kgCO2e/år. 
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Behovet av inköpt fjärrvärme minskar med 11,6 kWh/m2Atemp per år och 

med energikostnad 0,8 kr/kWh (Bilaga 1) ger det en kostnadsminskning på:  

11,6 kWh/m2Atemp,år · 0,8 kr/kWh · 2.108 m2Atemp = 19.562 kr per år. 

Behovet av inköpt el för pumpar ökar med 1,4 kWh/m2Atemp per år och med 

energikostnad 1,4 kr/kWh (Bilaga 1) ger det en kostnadsökning på:  

1,4 kWh/m2Atemp,år · 1,4 kr/kWh · 2.108 m2Atemp = 4.132 kr per år. 

Netto minskar årliga kostnaden med:  

19.562 – 4.132 = 15.430 kr per år 

Då mängden koldioxidekvivalenter minskar med 2.108 kg per år ger det 

under en 50-årsperiod minskade koldioxidekvivalenter med:  

2.108 kgCO2e/år · 50 år = 105 ton CO2e. 

En livscykelkostnadskalkyl är upprättad för ovanstående lösning, se kapitel 

om Life Cycle Cost. 

Enkät till de boende i Bollnäs Bostäders bestånd 

Utifrån teorin kring social hållbarhet har nedanstående punkter 

identifierats från ägardirektiven för Bollnäs Bostäder (Bollnäs Bostäder AB, 

2015a) och Bollnäs Bostäders egna miljömål (Bollnäs Bostäder AB, 2015c) 

som intressanta ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.  

 Bolaget ska vara etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 

 Bolagets verksamhet ska bland annat bygga på socialt hållbar 

utveckling. 

 Bolaget ska samarbeta med hyresgäster i hållbarhetsfrågor. 

 Bolaget ska medverka till social gemenskap. 

 Bolaget ska verka för ett hållbart boende. 

 Bolaget ska verka för ett tryggt boende. 

 Bolaget ska aktivt verka för de boendes inflytande. 

Teorin om social hållbarhet tillsammans med ägardirektiven och enkät-

svaren har lett till att följande indikatorer valts av författaren som relevanta 

ur socialt hållbarhetsperspektiv. Valda indikatorer är trivsel, komfort och 

praktiska frågor. 
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Enkäten 
Svarsfrekvens Sundsbro 83 procent 

Svarsfrekvens Säversta 82 procent 

Svarsfrekvens hela beståndet 53 procent 

Betyg 1 är likställt med Instämmer ej  

Betyg 5 är likställt med Instämmer helt. 

Följande enkätsvar är en del av den enkät som Bollnäs Bostäder nyligen 

skickat till alla boende i sitt bestånd. Svaren nedan är grupperade per 

bostadsområde och frågorna är ett urval av de frågor som ingick i enkäten.  

Trivsel 
Tabell 8 Enkätsvar Trivselfrågor (Bollnäs Bostäder AB, 2014b) 

Fråga Sundsbro Säversta Bollnäs 

Jag trivs bra i min bostad 4,8 4,9 4,5 

Jag trivs bra i mitt bostadsområde 4,9 4,9 4,5 

Jag trivs bra i kommunen 4,7 4,7 4,5 

Jag är nöjd med lägenhetens säkerhet 4,8 4,5 4,1 

Medel 4,8 4,8 4,4 

 

Tabell 8 visar att de boende i Sundsbro och Säversta över lag trivs bättre 

med sitt boende jämfört med snittet i hela Bollnäs Bostäders bestånd.  

Vid besök med bovärd hos boende på Säversta framkom att närheten till 

mataffär, butiker och stadens centrum är en fördel. Därför gjordes en 

avståndsmätning för att få en uppfattning om vilka avstånd som möjligen 

upplevs som bra. Tabell 9 nedan redovisar mätning av promenadavstånd 

från respektive hus till busshållplats, stadens centrum, matbutik och 

naturområde.  

Tabell 9 Avstånd bostadsområden till samhällsfunktioner 

Sundsbro Säversta 

Buss 550 och 400 meter Buss 150 meter 

Centrum 450 meter Centrum 900 meter 

Matbutik 300 meter Matbutik 250 meter 

Natur 150 meter Natur 300 meter 
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Komfort 
Tabell 10 Enkätsvar Komfortfrågor (Bollnäs Bostäder AB, 2014b) 

Fråga (Jag är nöjd med…) Sundsbro Säversta Bollnäs 

Lägenhetens ljudisolering 4,8 4,8 3,4 

Lägenhetens ventilation 4,4 4,5 3,5 

Lägenhetens temperatur sommartid 3,9 4,0 3,9 

Lägenhetens temperatur vintertid 3,3 3,8 3,1 

Inomhusmiljön som helhet 4,7 4,7 4,0 

Lägenhetens planlösning/möblerbarhet 4,6 3,9 4,2 

Lägenhetens standard på väggar och golv 4,7 4,6 3,8 

Standarden i köket 4,4 4,6 3,7 

Standarden på toalett/badrum 4,8 4,6 3,7 

Medel 4,4 4,4 3,7 

 

Tabell 10 redovisar svar angående komfort. När frågan om ljudisolering 

studeras framgår att båda husen har lika och mycket högt värde, 4,8 av 5 

möjliga. I beståndet i sin helhet är siffran 3,4 av 5. Detta resultat bekräftas 

vid besök då de boende uttrycker nöjdhet med att det inte förkommer 

störande ljud från grannar. 

På frågan om luftkvaliteten i boendet, det vill säga ventilationen, har även 

här de studerade alternativen höga värden jämfört med totala beståndet. 

Sundsbro har 4,4 medan Säversta har 4,5 och det totala beståndet 3,5. 

Inomhustemperaturen vintertid får bedömningen 3,3 för Sundsbro och 3,8 

för Säversta samt 3,1 för hela beståndet. 

Planlösning/möblerbarhet för Säversta är 3,9 vilket är lägre än för hela 

beståndet 4,2. Frågan fick en möjlig förklaring vid besök hos en av de 

boende. Köket och vardagsrummet sitter ihop i en gemensam planlösning 

med följden att vardagsrummet kändes svårt att möblera. 

Praktiska frågor 
Tabell 11 Enkätsvar Praktiska frågor (Bollnäs Bostäder AB, 2014b) 

Fråga (Jag är nöjd med bostadsområdets…) Sundsbro Säversta Bollnäs 

Trapphus – välkomnande 4,7 4,5 3,8 

Utomhusmiljö 4,7 4,3 4,0 

Lekplatser 4,5 3,6 3,8 

Antal bord och bänkar 4,6 3,5 3,5 

Utomhusbelysning 4,2 4,2 3,9 

Antal parkeringsplatser 3,8 4,2 3,3 

Utrymme för cyklar och barnvagnar 4,5 3,5 3,5 

Medel 4,4 4,0 3,7 
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Tabell 11 visar att boende på Sundsbro och Säversta över lag är mer nöjda 

avseende de praktiska frågorna än boende i hela beståndet. 

Svaren visar också att boende på Säversta saknar lekplatser på området 

vilket även har inkommit som önskemål till Bollnäs Bostäder (Bilaga 1).  

Vid rundvandring med bovärd på Säversta framkom att de boende där haft 

önskemål om cykelförvaring utomhus under tak (Se även bilaga 1). 

Området är relativt komprimerat och bovärden har lyckats lösa öppet 

cykelställ mot väggen till en förrådsbyggnad. 

I Bollnäs kommuns miljömål framgår att det primära valet i staden ska vara 

cykel år 2020. (Bollnäs kommun, 2015)  

 

 
Figur 7 Sammanställning av enkätsvar i Bollnäs Bostäders enkät (egen figur) 

I figur 7 är enkätsvaren sammanställda. Sundsbro och Säversta har blå 

respektive grön linje. Figuren visar att Bollnäs Bostäder har byggt två hus 

där de boende är nöjdare med sitt boende jämfört med hela beståndets 

boende. Det är enbart på två frågor som de boende på Säversta svarat lägre 

än hela beståndet, det är på lägenhetens planlösning/möblerbarhet och 

områdets lekplatser. Figur 7 ovan finns även i större format (Bilaga 5). 

Life Cycle Cost 

Vid beräkning av LCC behövs information om de viktigaste delarna, det 

vill säga energi-, investerings- och underhållskostnaderna. (Levin, et al., 

2008) 

Kostnaden per energityp är lika för båda husen; 1,40 kr/kWh för el och 0,80 

kr/kWh för fjärrvärme. (Bilaga 1) 

I tabell 12 nedan är energikostnaderna beräknade.  
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Tabell 12 Beräkning energikostnader 

Sundsbro 

Energikostnad   Kr/kWh 

kWh per 

Atemp, år 

Kr per 

Atemp, år   

Kr per 

år 

Energi El 1,4 7 9,8   22.677 

  Fjärrvärme 0,8 38,1 30,48   70.531 

              

Säversta 

Energikostnad   Kr/kWh 

kWh per 

Atemp, år 

Kr per 

Atemp, år   

Kr per 

år 

Energi El 1,4 5,8 8,12   17.117 

  Fjärrvärme 0,8 77,4 61,92   130.527 

 

Sundsbro 
 Grundinvesteringen (G) för Sundsbro är 55 miljoner kr inklusive 

moms (Bilaga 1) 

 Byte fönster en gång under en 50-års period (Doldafel, 2013) 

Kostnad ca 10.000 kr/st exklusive moms att byta (Bilaga 1) 

Antal fönster 120 (Bollnäs Bostäder AB, 2015b) 

 Service av ventilationsanläggning ca 4.000 kr/år inklusive moms 

(Bilaga 1) 

 Ommålning av putsad fasad efter 30 år (Doldafel, 2013) 

Kostnad ca 348 kr/m2 exklusive moms (Bilaga 1) 

Säversta 

 Grundinvesteringen (G) för Säversta är 46 miljoner kronor 

inklusive moms (Bilaga 1) 
 Byte fönster en gång under en 50-års period (Doldafel, 2013) 

Kostnad ca 6.500 kr/st exklusive moms att byta (Bilaga 1).   

Antal fönster 112 (Bollnäs Bostäder AB, 2015b) 

 Service av ventilationsanläggning ca 500 kr/aggregat inklusive 

moms (Bilaga 1). Antal lägenheter 32 (Bollnäs Bostäder AB, 2014c) 

 Ommålning av träfasad ca vart 10:e år (Doldafel, 2013) 

Kostnad ca 350.000 kr exklusive moms för hela området (Bilaga 1) 

Mängdning väggyta för målning 
Kostnad för målning av Sundsbro har ett pris angivet i kr/m2. För att 

uppskatta antal kvadratmeter vägg har författaren utgått från arkitekt-

ritningar (Bilaga 4) och manuellt mätt och uppskattat total väggyta för att 

sedan subtrahera bort uppskattad yta för öppningar. Se tabell 13 nedan för 

redovisning av uppmätta ytor och öppningar. 
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Tabell 13 Målningsbar yta Sundsbro. Längdmått i m, areamått i m2 och antal i st. 

Fasad Väster                                   Fasad Öster 

 Bredd Höjd Area   Bredd Höjd Area 

 18,0 18,0 324,0   18,0 18,0 324,0 

 14,7 2,7 39,7   14,7 2,7 39,7 

   363,7     363,7 

Öppningar    Öppningar   

Antal Bredd Höjd Area  Antal Bredd Höjd Area 

17 1,5 1,5 38,3  17 1,5 1,5 38,3 

5 2,4 1,9 22,8  5 2,4 1,9 22,8 

1 1,0 1,0 1,0  1 1,0 1,0 1,0 

1 1,2 2,0 2,4  1 1,2 2,0 2,4 

1 2,4 1,1 2,6  1 2,4 1,1 2,6 

   67,1     67,1 

Area   296,6  Area   296,6 
         

Fasad Norr                                      Fasad Söder 

 Bredd Höjd Area   Bredd Höjd Area 

 23,4 18,0 421,2   23,4 18,0 421,2 

 17,7 2,8 49,6   17,7 2,8 49,6 

   470,8     470,8 

Öppningar    Öppningar   

Antal Bredd Höjd Area  Antal Bredd Höjd Area 

27 1,3 1,5 52,7  12 1,5 1,5 27,0 

2 1,4 1,8 5,2  14 2,4 1,9 61,2 

3 0,9 0,7 1,9  12 1,1 2,2 29,0 

1 2,5 2,1 5,3  12 1,4 1,8 30,2 

5 1,0 2,2 11,0  12 1,1 2,2 29,0 

     2 1,2 1,9 4,4 

   75,9     181,0 

Area   394,8  Area   289,8 

 

Total area:  

296,6 m2 + 296,6 m2 + 394,8 m2 + 289,8 m2 = 1.277,8 m2 

Kostnad målning: 

1.278 m2 · 348 kr/m2 = 445.000 kr exklusive moms 

Fönster 
Denna kalkyl räknar med antagande att fönstren byts ut vid behov och att 

alla fönster byts ut någon gång mot slutet av 50-års perioden med snitt på 

40 år (Doldafel, 2013). 



32 

 

Beräkningar 
Bollnäs Bostäder har ingen uppskattning av restvärde efter kalkylerad 

livslängd 50 år, de har dock angivit att husen förväntas vara kvar i deras 

ägo och de ska inte rivas. Vid samtal med mäklarfirmor kan de inte ge något 

generellt råd om restvärden. Nedan finns olika utfall av LCC-beräkningar, 

se bilaga 2, där två exempel på restvärden antagits utan egen värdering av 

husen.  

Alternativen nedan är tänkta att visa hur olika parametrar påverkar LCC-

kalkylen och hur dessa parametrar kan styra hur framtida projekt skall 

beräknas. Resultatet redovisas i tabell 14. 

Alternativ 0 Utan hänsyn till eventuellt restvärde eller kommande 

rörliga kostnader. Enbart Grundinvestering beaktas. 

Alternativ 1 Ett fiktivt restvärde för båda husen beräknas på 20 procent 

av grundinvesteringen. 

Alternativ 2 Ett fiktivt restvärde för båda husen beräknas på 30 procent 

av grundinvesteringen. 

Alternativ 3 Ett fiktivt restvärde för båda husen beräknas till 0 kr och 

kalkylränta 4,5 procent. 

Alternativ 4 Ett fiktivt restvärde för båda husen beräknas till 0 kr, men i 

detta alternativ är även kalkylräntan 0 procent.  
 

Tabell 14 LCC-resultat.  

Sundsbro LCC (kr) Per Atemp (kr) 

Alt 0 55.000.000  23.768 

Alt 1 56.206.753 24.290 

Alt 2 55.597.850 24.027 

Alt 3 57.424.560 24.816 

Alt 4 62.013.538 26.799 

   

Säversta LCC (kr) Per Atemp (kr) 

Alt 0 46.000.000 21.822 

Alt 1 49.239.096 23.358 

Alt 2 48.729.831 23.117 

Alt 3 50.257.625 23.841 

Alt 4 57.443.345 27.250 

 

En LCC-kalkyl är även upprättad för installation av solpaneler på Säversta 

som visar att en sådan installation är lönsam. Kalkylen visar att 

installationen återbetalar sig på 18 år med kalkylränta 0 procent, och på 40 

år med kalkylränta 4,5 procent. Se bilaga 2 för samtliga LCC-kalkyler.   
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Diskussion 
Det här är en fallstudie av två hus i Bollnäs som utförts med induktiv 

metod.  

Hållbarhet har i detta arbete studerats i tre dimensioner: ekologisk, social 

och ekonomisk hållbarhet. Analyser inom dessa dimensioner utmynnar i 

ett rådgivande underlag inför kommande projekt. 

Under arbetet med denna rapport har författaren kommit till insikt om en 

del svårigheter en byggherre kan ställas inför vid upphandling av en 

entreprenad då hållbarhetsperspektiv, och inte enbart ekonomiska värden, 

ska vara en del av beslutsunderlaget. Det är enligt författaren nödvändigt 

att ta fram grunddata som detaljerad materialinformation för användning i 

beräkningar och uppskattningar för att kunna göra en hållbarhets-

bedömning. Det kommer att krävas att entreprenörerna tillhandahåller 

information till byggherren för beräkning, alternativt om det föreskrivs i 

upphandlingen att vissa hållbarhetsfaktorer skall redovisas och finnas med 

i anbudet.  

Ekologisk hållbarhet 

Den ekologiska hållbarheten har varit inriktad på växthusgaser i form av 

koldioxidekvivalenter i materialen och i brukarfasen då det finns ett 

nationellt mål att utsläppen av växthusgaser ska halveras till år 2050 jämfört 

med år 1990.  

Koldioxidekvivalenter i byggnadsmaterialen 
I studien har beräkning gjorts av mängden material i stommen på 

respektive hus. Mängdningen är baserad på en modellering av husen i 

Archicad med ritningar som underlag (Bollnäs Bostäder AB, 2015b). 

Beräkningarna i denna studie visar att koldioxidekvivalenterna i stommen 

på Sundsbro motsvarar 453 ton CO2e och för Säversta 190 ton CO2e.  

Att betongstomme ger högre nivåer stämmer överens med tidigare studier 

inom området. Sundsbro innehåller större mängder betong och 

stenmaterial som drar upp vikt och mängd i beräknade koldioxid-

ekvivalenter. 

Koldioxidekvivalenter i brukarfasen 
Koldioxidekvivalenterna under brukarfasen har undersökts utifrån 

energiförbrukningen.  
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Enligt energiberäkning utförd av Tyréns beräknas Sundsbros energibehov 

bli 45,1 kWh/m2Atemp per år. Egen beräkning av koldioxidekvivalenter i 

brukarfasen ger att huset under 50 år släpper ut 370 ton CO2e. 

Enligt energiberäkning utförd av Skanska beräknas Säverstas energibehov 

bli 83 kWh/m2Atemp per år. Egen beräkning av koldioxidekvivalenter i 

brukarfasen ger att huset under 50 år släpper ut 685 ton CO2e.  

Om soluppvärmning av varmvatten motsvarande det system som finns 

installerat på Sundsbro installeras på Säversta minskas utsläppen av 

koldioxidekvivalenter i brukarfasen med 105 ton under en 50-års period. 

Sammanfattning av växthusgaser 
Som vi sett i resultatet påverkas utsläppsnivåerna av växthusgaser av 

materialval och val av tekniska lösningar för effektivisering av 

energiförbrukning. 

Enligt beräkningarna i denna studie har stommen för Sundsbro högre nivå 

av koldioxidekvivalenter än Säversta men den har sedan lägre förbrukning 

av energi och lägre nivå av koldioxidekvivalenter under brukarfasen.  

Det visar att en analys av koldioxidekvivalenter för kommande projekt är 

intressant att genomföra. I ett underlag för kommande projekt bör det 

därför göras en undersökning av varje hus där mängder av material och 

dess motsvarande koldioxidekvivalenter framgår samt en totalsumma. 

Helst skall detta underlag innefatta inte enbart cradle to gate utan även en 

uppskattning av transporter till arbetsplatsen och om möjligt en 

uppskattning av utsläpp under uppförandet av huset. Vid val mellan olika 

alternativ kan en investerare då göra en bedömning utifrån koldioxid-

ekvivalenter i byggnaden, när investeraren har det som mål. 

I underlaget skall även framgå beräknad energiåtgång under brukarfasen 

genom energiberäkning. Energiberäkningen skall visa vilka typer av energi 

som används i brukarfasen samt dess koldioxidekvivalenter. 

Teknisk lösning för uppvärmning av varmvatten 
Varmvattnet på Sundsbro värms delvis upp av solpaneler placerade på 

husets tak. Lösningen på Sundsbro är intressant och går att installera på 

andra hustyper vilket Bollnäs Bostäder har gjort på ett äldre hyreshus. Där 

har systemet installerats i efterhand. Beräkning av vilken besparing av 

koldioxidekvivalenter Sundsbros anläggning skulle göra på Säversta under 

en 50-årsperiod är 105 ton. 
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Hus liknande de på Säversta har ett begränsat utrymme i själva 

huskropparna varför en fristående undercentral dit slangar från 

solpanelerna dras i kulvert och kopplas till områdets varmvattensystem 

skulle kunna vara en lösning. Det finns stor takyta som storleksmässigt kan 

brukas till solpaneler för tillskott av varmvatten. 

LCC-beräkning av kostnaden för denna lösning visar att installationen 

återbetalar sig på 18 år utan kalkylränta och på ca 40 år med kalkylränta 4,5 

procent, vilket borde göra långsiktiga investerare intresserade av lösningen 

med hänsyn även till den ekonomiska hållbarheten. 

Social hållbarhet 

I denna rapport finns resultat från en enkät som är besvarad av de boende 

i hela beståndet i Bollnäs kommun och i denna rapport är resultatet fördelat 

på respektive hus. Enkäten är gjord i Bollnäs Bostäders regi. 

I de frågor som författaren anser avser social hållbarhet framgår av 

enkätresultatet att de boende i de studerade husen är mer nöjda med sina 

boenden än i hela beståndet.  

Det bådar gott och är ett kvitto på att båda projekten lyckats bra. Båda husen 

är dock nyligen uppförda och Bollnäs Bostäder påpekar att de vill låta några 

uppvärmningssäsonger gå innan de kan dra riktiga slutsatser av 

enkätsvaren. Det framgår också att i båda husen är de boende lite mindre 

nöjda med inomhustemperaturen vintertid. Dock är betyget för inomhus-

temperatur vintertid något lägre för Bollnäs totalt. Slutsatsen är därför inte 

att husen i studien håller dålig komfort vintertid utan snarare att policyn 

för inomhustemperatur inte riktigt tillfredsställer de boende totalt sett. 

Ljudisoleringen får mycket bra betyg i båda husen. Det kan tolkas som att 

byggnadsdelar i lägenheterna är bra konstruerade och ger de boende en 

ljudmiljö de är mycket nöjda med.  

Betyget för nöjdhet med bostaden och bostadsområdet är också mycket bra. 

De boende anser att områdena som husen uppförts på är bra valda och de 

upplever bostaden som bra.  

Ett betyg som sticker ut något är lägenhetens planlösning/möblerbarhet för 

Säversta som är lägre än för Bollnäs i snitt. Detta är en fråga som vid besök 

hos en av de boende fick en möjlig förklaring. Köket och vardagsrummet 

sitter ihop i en gemensam planlösning med följden att vardagsrummet 

kändes svårt att möblera. 



36 

 

Båda husen står relativt centralt i staden med närhet till flera 

samhällsfunktioner. I bedömning av social hållbarhet är även sådana 

faktorer viktiga att ha med då det bidrar positivt till levnadsstandarden att 

ha en enkel och smidig vardag. 

Enligt det som finns att läsa om sociala livscykelanalyser rekommenderas 

återkommande enkäter vilket Bollnäs Bostäder utför. För de studerade 

husen skulle direktkontakt med de boende genom exempelvis 

dörrknackning ge de boende möjlighet att förtydliga vad som är specifikt 

bra med just dessa båda hus. Är det något som sticker ut jämfört med 

tidigare boenden? Svaren på dessa frågor kan sedan vara god grund för ett 

kvalitetsarbete där det finns möjlighet att jobba aktivt med hållbarhet och 

kvalitetsanalys genom exempelvis PDSA-cykler. En ständig förbättring 

genom att koppla in samtliga aktörer i projekten, även boende. Ta tillvara 

på bra erfarenheter likväl som dåliga erfarenheter. Vad blev bra? Varför? 

Vad blev mindre bra? Varför? Vad kan göras bättre? Hur göra nästa gång? 

Ekonomisk hållbarhet 

I den ekonomiska dimensionen gjordes översiktliga LCC-kalkyler med 

varierande indata för att se vilken effekt olika värden på indata kan ge. 

Då beräkningen skall ta hänsyn till ingående produkters och komponenters 

livslängd ställer det krav på exempelvis entreprenörer och leverantörer att 

redovisa för köparen vilken kvalitet och livslängd den enskilda produkten 

har vilket kan ses som en del av vinsten i arbetet: Att få alla inblandade 

aktörer att ta reda på, och redogöra för, produkters kvalitet och livslängd. 

Till exempel kan ett alternativ ha en något billigare ventilationsanläggning. 

Det kan därför vara lockande att välja det alternativet i ett kortsiktigt 

perspektiv. Om säljaren av det alternativet inte kan redogöra för 

produktens livslängd eller potentiellt kommande kostnader kommer den 

produkten inte att kunna räknas med i LCC-kalkylen. Om krav finns på att 

göra en LCC-kalkyl på de olika alternativen innan upphandling kommer 

det att ställa krav på leverantören att redogöra för kvalitet, livslängd och 

servicekostnader. LCC-beräkningen fyller således inte enbart syftet att 

kalkylera en översiktlig kostnadsbild för köparen, utan även att sålla bort 

eller välja bort sådana lösningar som inte kan redogöra för sin kvalitet eller 

kommande servicekostnader. 

Med alla fakta på bordet innan investeringen är beslutad uppnås därför en 

bra fingervisning om hur mycket den totala investeringen kostar med ett 

nuvärde. 
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Alternativet, och det är den metoden som använts i beräkningarna i denna 

rapport, är att slå upp förväntade tekniska livslängder på offentliga 

informationssidor. Det finns ett flertal sådana sidor och de är väldigt 

konsekventa gällande teknisk livslängd på byggvaror. Med det inte sagt att 

dessa tekniska livslängder är absoluta sanningar, men de ger ändå en 

fingervisning om vilka tidsperspektiv det kan handla om. 

Hur djuplodad LCC-beräkningen egentligen skall vara är en fråga som 

deltagare bör ställa sig tidigt i projektet. Kalkyler som avser många år blir 

väldigt beroende av vilken kalkylränta som väljs. Om kalkylräntan är för 

hög riskerar händelser långt fram i tiden att diskonteras till så små belopp i 

nuvärde att de eventuellt negligeras. 

Alternativet med 0 kr i restvärde och 0 procents kalkylränta valdes dels på 

grund av att kalkylerna i denna rapport inte räknar med någon 

prisuppgång av energi eller andra kostnader och därför borde även 

kalkylräntan tas bort i ett alternativ, dels på grund av att det även finns 

åsikter om att kalkylräntor är för höga och kanske inte ska förekomma alls 

enligt teorikapitlet.  

En LCC tar enbart hänsyn till kostnadssidan, om intäkterna skulle tas med 

kanske bilden skulle bli en annan. Ett byggnadsalternativ kanske på sikt är 

lättare att få uthyrt till marknadsmässig hyra och egentligen har en fördel 

som inte framgår av en LCC.  
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Slutsatser 
 

Forskningsfrågorna 

 Är det ur ett hållbarhetsperspektiv möjligt att genom analys av dessa 

byggnader skapa ett underlag för kommande projekt, och hur skulle ett 

sådant underlag i sådana fall se ut? 

 Kan tekniska lösningar kombineras från dessa byggnader? 
 

Kan underlag skapas genom hållbarhetsanalys?  
Ja. Fördelen med hållbarhetsanalys av två väldigt olika hus är att resultaten 

visar synbara skillnader. Om beräkningarna inte visat på skillnader mellan 

husen i denna studie hade beräkningarna inte haft lika stort värde i en 

hållbarhetsanalys.  

Hur skulle ett underlag i sådana fall se ut?  
Se Underlag på nästa sida. 

Kan tekniska lösningar kombineras? 
Ja. Lösningen med soluppvärmt varmvatten är energibesparande och 

bevisligen möjlig att installera på andra hus i efterhand.   

På Sundsbro värms varmvattnet upp med solpaneler på husets tak som 

minskar behovet av värme från fjärrvärmenätet. De boende kan se sin 

förbrukning av varmvatten och betalar för det varmvatten de faktiskt 

förbrukar.  
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Underlag 

Nedanstående förslag på rådgivande underlag för kommande projekt är 

baserad på resultatet men även på en del teorier kring hållbarhet och LCC. 

Det är frågeställningar som en byggherre kan ställa sig och information som 

byggherren behöver från entreprenörer och leverantörer för att kunna göra 

bedömningar om projektet är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. 

 Vilka miljömål och hållbarhetsambitioner gäller nationellt, lokalt och 

inom bolaget vid tillfället för kommande projekt 

 

 Ställ krav på att programmet/projektet/investeringen efterlever miljö- 

och hållbarhetsambitioner.  

 

 Vilka nya rön inom byggnation och hållbarhet gäller vid tillfället för 

kommande projekt? 

 

 Analysera vad som gått bra och mindre bra i tidigare projekt och 

använd den erfarenheten som kunskapsåterföring i kommande projekt 

enligt PDSA-metodiken 

 

 Beräkna och minimera koldioxidekvivalenterna i byggnadens material. 

Använd gärna LCC-kalkyler för att analysera olika alternativ av 

tekniska lösningar. 

 

 Beräkna och minimera koldioxidekvivalenterna i brukarfasen. Använd 

gärna LCC-kalkyler för att analysera olika alternativ av tekniska 

lösningar. Finns möjlighet att värma varmvatten med solpaneler? 

 

 Analysera byggnadsförslag och omgivning utifrån social hållbarhet 

såsom trivsel, komfort och praktiska lösningar som underlättar 

tillvaron för de boende 

 

 Finns fungerande infrastruktur och närhet till samhällsfunktioner som 

exempelvis matbutiker, lokaltrafik, naturområden?  

 

 Upprätta LCC-kalkyler för flera alternativ och kontrollera projektets 

ekonomiska ramar mot dem 

 

  



40 

 

För att skapa ett bra underlag behövs detaljerad information om: 

Analys av koldioxidekvivalenter i byggnadens material 

 Mängd av respektive material 

 Koldioxidekvivalenter för respektive material 

 Transporter till byggarbetsplatsen 

 Utsläpp under uppförandet av byggnaden 

Analys av koldioxidekvivalenter i brukarfasen 

 Energiberäkning – Redovisa typ av energi med den energitypens 

koldioxidekvivalenter 

 Beräkning av koldioxidekvivalenter i brukarfasen 

Analys av sociala värden  

 Kommer föreslagen teknisk lösning skapa en bra och bullerfri miljö? 

 Är den bullerdämpande tekniska lösningen hållbar på sikt? 

 Kommer föreslagen teknisk lösning skapa ett behagligt inomhusklimat 

både på sommar och vinter? 

 Är teknisk klimatlösning hållbar på sikt? 

 Finns tillräckligt utrymme för cykel- och barnvagnsförvaring? 

 Finns gemensamhetsytor som sittplatser och lekplatser med i 

planeringen? 

Analys av ekonomiska värden  

 Hur stor är grundinvesteringen  G: ____________ 

 Vilket restvärde beräknas  R: ____________ 

 Vilken kalkylränta används  r:  ____________ 

 Vilken livslängd beräknas  n: ____________ 

Återkommande kostnadsposter 

 Åtgärd ____________ vart _____ år till en kostnad ____________ 

 Åtgärd ____________ vart _____ år till en kostnad ____________ 

 Åtgärd ____________ vart _____ år till en kostnad ____________ 

 Åtgärd ____________ vart _____ år till en kostnad ____________ 

 Åtgärd ____________ vart _____ år till en kostnad ____________ 

 

Använd ekvationer redovisade i denna rapport för beräkningar. 

Utifrån svar och uppmaningar ovan görs en sammanvägd bedömning inom 

såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt hållbarhetsperspektiv vilket 

projektalternativ som är mest hållbart. 

  



41 

 

Praktiska rekommendationer 

Datorstöd för systemhandlingar 

I fastighetsbolag med höga ambitioner gällande miljö och trivsel kan 

datoriserade system för fastighetsinformation och ritningar vara intressant 

som informationsbas. Basen bör vara av sådan art att information med 

lätthet kan hittas och att det är enkelt hålla den a jour med nya uppgifter. 

Författarens åsikt är att utvecklingen går mer och mer mot BIM-lösningar i 

form av samlade informationsbaser och modellhantering. Lättillgängliga 

modeller både för beställare, förvaltare, leverantörer och övrig personal 

som underlättar arbetet i flera led. Datoriserade informationsbaser ligger i 

tiden och sådan lösning kan vara intressant för fastighetsbolag.  

Ett krav på entreprenörer och anbudsgivare skulle kunna vara att färdigt 

resultat inte enbart skall vara en byggnad utan även moderna 

relationshandlingar i form av datamodeller, BIM-modeller och samlade 

informationsbaser för objekten. 

Uppföljning av enkät 

Då enkätundersökningen gav så bra resultat på de undersökta husen kan 

en uppföljning genomföras för att få fram vad som är så bra och ha det som 

grund inför kommande beslut. Kanske i form av personliga intervjuer. 

Resultatet kan sedan användas i kvalitetsutvecklingen av nya eller 

befintliga bestånd.  

En PDSA-analys av bestånden och kontinuerlig uppföljning av resultat kan 

skapa goda förutsättningar för bra boenden. Inte enbart för Bollnäs 

Bostäder, utan även för Bollnäs kommun. 

Ytterligare jämförelse 

På andra sidan Nygatan byggs det för närvarande ytterligare ett punkthus 

med bostadsrätter i annat bolags regi.  

Dessa båda hus påminner 

utseendemässigt mer om 

varandra än vad Sundsbro och 

Säversta gör. Författarens 

kunskap om huset på andra 

sidan gatan är begränsad, men 

en intressant studie vore att 

göra en djuplodad jämförelse 

av dessa båda hus. 

Figur 8 Punkthus Nygatan. (Foto Henrik Lind) 
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Förslag till fortsatta studier 

LCC 

En intressant vinkling på fortsatta studier avseende LCC vore att undersöka 

hur det framräknade LCC-värdet kan fungera som komplement till, eller 

rent av ersätta anbudssumman i en upphandling.  

I offentlig sektor, där lagen om offentlig upphandling (LOU) är ett styrande 

regelverk vid upphandlingar, är detta extra intressant. Studien i det fallet 

skulle således undersöka möjligheten om livscykelkostnader kan ha stöd i 

LOU eller vilka ändringar i LOU som skulle vara nödvändiga. 

IT-stöd 

En intressant undersökning vore att skapa en modell för datainsamling, 

analys och värdering av material- och byggnadsdata för en mer 

automatiserad och bredare analysfunktion för koldioxidekvivalenter i en 

byggnad. 
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Bilaga 1  (Sid 1/2) 

 

Bilaga 1 – Sammanfattning av frågor/svar/samtal  
 

Hur stor är grundinvesteringen för respektive projekt? 

Sundsbro: 55 miljoner kronor inklusive moms 

Säversta: 46 miljoner kronor inklusive moms 

(Ulf Linde, Teknisk chef, Bollnäs Bostäder AB, april 2015) 

 

Är momsen avdragsgill på dessa fastigheter?  

Nej 

(Ulf Linde, Teknisk chef, Bollnäs Bostäder AB, april 2015) 

 

Vilken kalkylränta används för dessa projekt? 

Vi har ett avkastningskrav på ca 4,5 procent på nyproduktion 

(Ulf Linde, Teknisk chef, Bollnäs Bostäder AB, april 2015) 

 

Vilken livslängd beräknar/kalkylerar ni att husen kommer ha? 

Minst 50 år. 

(Ulf Linde, Teknisk chef, Bollnäs Bostäder AB, april 2015) 

 

Vilket restvärde beräknas husen ha och kommer dom säljas? 

Huset kommer att ha ett restvärde. Marknadsvärdet på en viss plats om 50 år är dock 

okänt. Vi avser inte att sälja. 

(Ulf Linde, Teknisk chef, Bollnäs Bostäder AB, april 2015) 

 

Beräknas husen behöva rivas och i sådana fall till vilken kostnad?  

Nej. 

(Ulf Linde, Teknisk chef, Bollnäs Bostäder AB, april 2015) 

 

Vad får ni betala per kWh för el och fjärrvärme? 

Vi betalar i snitt 1,40 kr/kWh för el och 0,8 kr/kWh för fjärrvärme inklusive moms. 

Dessa priser inkluderar alla avgifter/extrakostnader. 

(Fredrik Spinnars, Miljö- och kvalitetssamordnare, Bollnäs Bostäder AB, april 2015) 

 

Vilken el köper Bollnäs Bostäder AB? 

Vi köper el producerad av vattenkraft, så kallad ”grön el”.   

Bolaget köper den ”gröna elen” till hela driften av beståndet. 

(Fredrik Spinnars, Miljö- och kvalitetssamordnare, Bollnäs Bostäder AB, april 2015) 

  



Bilaga 1  (Sid 2/2) 

 

Har det inkommit förslag/önskemål på något som har med husen att göra? 

Det har inkommit önskemål om cykelställ och lekutrustning på Säversta och att 

porttelefonen sitter för högt på Sundsbro. 

(Ulf Linde, Teknisk chef, Bollnäs Bostäder AB, maj 2015) 

 

Vad kostar ett fönsterbyte på Säversta? 

Ca 6.500 kr exklusive moms per fönster 

(Mats Johansson, Projektledare, Skanska, april 2015) 

 

Vad kostar en ommålning av Säversta? 

Ca 350.000 kr exklusive moms. 

(Mats Johansson, Projektledare, Skanska, april 2015) 

 

Vad kostar ett fönsterbyte på Sundsbro? 

Ca 10.000 kr exklusive moms per fönster.  

Vid byte av många fönster samtidigt blir priset bättre. 

(Björn Johnson, Byggnadsingenjör, Ängabyggen, april 2015) 

 

Vad kostar ommålning på Sundsbro? 

Ca 348 kr exklusive moms per kvadratmeter. Taget ur sektionsfakta ROT. 

(Tomas Sjölund, Byggnadsingenjör, Leif Sjölunds byggkonsult, april 2015) 

 

Vad kostade systemet för soluppvärmt varmvatten på Sundsbro? 

Anläggningen uppskattas kosta ca 300.000 kr och har i dagens läge en pay-off tid på ca 35 

år Men med en förväntad framtida energiprisökning kommer dessa anläggningar att bli 

mer lönsam. Även ny teknik kommer att göra detta mer lönsamt, tror vi. 

(Fredrik Spinnars, Miljö- och kvalitetssamordnare, Bollnäs Bostäder AB, maj  2015) 

 

Vad kostar service/underhåll för individuella resp. centrala FTX-system? 

Räkna med en årlig kostnad på ca 500 kr/aggregat inklusive moms för enskilda aggregat 

och 4.000 kr inklusive moms för det centrala systemet på Sundsbro. 

(Fredrik Spinnars, Miljö- och kvalitetssamordnare, Bollnäs Bostäder AB, maj 2015) 
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Bilaga 2 – Beräkningar LCC 

 



Bilaga 2  (Sid 2/6) 
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Bilaga 2  (Sid 4/6) 
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Bilaga 2  (Sid 6/6) 

 

 



Bilaga 3  (Sid 1/1) 

 

Bilaga 3 – Composites i Archicad 

Sundsbro 

 
Bjälklag                      Grund                                           Skalvägg  

           
Yttervägg 

Säversta 

 
Grund                                                LGH skiljande Vägg 70                 LGH skiljande Vägg 95  

 
Mellanbjälklag                                   Yttervägg                                        Undertak plan 1  

 
Vindsbjälklag 



Bilaga 4  (Sid 1/2) 

 

Bilaga 4 – Arkitektritningar Sundsbro 

 
 Arkitektritning A-40.1-001 Hus A, planer och sektion (Med medgivande från BASARK AB) 
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Arkitektritning A-40.3-101 Fasader (Med medgivande från BASARK AB)



Bilaga 5  (Sid 1/1) 

 

Bilaga 5 – Sammanställning av enkätsvar 
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