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Förord

Vilken väggisoleringsmängd en professionell byggare väljer när denne uppför ett hyreshus 
kan bero på miljöpåverkan, rumsklimat och ekonomi. Under de treåriga studierna på 
byggnadsingenjörsprogrammet på Örebro Universitet har det gång på gång visat sig att det till 
sist nästan alltid är priset som avgör. Detta examensarbete kommer därför uteslutande att ta i 
beaktande de ekonomiska faktorerna som avgör isoleringstjockleken på ytterväggarna till 
hyresfastigheter. Arbetet kommer att vara avgränsat till bostadsbyggnader som byggs på en 
begränsad byggyta, vilket medför att en ökad isoleringstjocklek innebär en minskad boyta. 

Min målsättning med detta examensarbete är inte att få beställarna av hyresfastigheter att 
börja fokusera på sin egna ekonomiska vinning och därigenom bortse ifrån miljöaspekten utan 
målet är att få till en diskussion om hur dessa aspekter kan kombineras på ett bra sätt. En 
möjlighet skulle kunna vara att få beställare att börja titta på alternativa isoleringstyper som är 
tunnare men som isolerar lika bra.

Jag vill tacka min mentor Jan Andersson, Länsgården Fastigheter AB som var med och gav 
mig idén till detta examensarbete och för många andra intressanta diskussioner under de 
senaste åren.

Jag vill även tacka Bengt Dahlkvist, WSP Sverige AB och Henrik Johansson, AB 
adABACUM Bygg- & Fastighetsadministration som jag intervjuade under examensarbetets 
gång.

Slutligen vill jag tacka min examinator Tord Larsson, Örebro Universitet för hjälpen med ett 
matematiskt uttryck till energiberäkningen samt min handledare Camilla Persson, Örebro 
Universitet för hennes välbemötande.

Örebro 2011-09-01
Daniel Perman
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Sammanfattning

Miljömedvetenheten och ökat intresse för energieffektiva hus har gjort att byggnader isoleras 
som aldrig förr. Oftast är det på lång sikt ganska så lätt att räkna hem en ökad 
isoleringsmängd och det är just den ekonomiska vinsten som brukar lyftas fram som det 
främsta argument varför en beställare bör välja den tjockare isoleringen. För en beställare av 
hyresfastigheter är det oftast ekonomin som avgör ifall ett projekt ska påbörjas eller inte och 
denna studie ska därför vara en hjälp till att välja den mest ekonomiska isoleringstjockleken i 
väggar. 

Syftet med denna studie är att utreda var den optimala väggisoleringstjocken hamnar på en 
hyresfastighet med flerfamiljsbostäder som byggs på en begränsad byggyta. Inte sällan finns 
det krav på maximal byggyta från kommunen och då innebär det att ju tjockare isoleringen är 
desto mindre blir den uthyrningsbara boytan.

Kvalitativa intervjuer låg till grund för att bestämma några vanligt förekommande 
ytterväggskonstruktioner som isoleringen sedan skulle optimeras på. Dessa ytterväggar 
placerades på en teoretisk referensbyggnad som därefter energiberäknades med hjälp av 
handberäkningar där matematiska uttryck för en varierande isoleringstjocklek användes. De 
teoretiska ytterväggarna kalkylerades därefter med hjälp av kalkylprogrammet Sektionsdata.  
En livscykelkostnadsanalys utfördes sedan där historisk statistik på hyror, energipriser och 
räntor utnyttjades. Slutligen kunde en optimal isoleringstjocklek hittas för varje väggtyp.

Väggkonstruktionerna som valts var två betongväggar och två träregelväggar, båda med puts 
respektive tegel. Optimal isoleringstjocklek för väggkonstruktionen betongstomme med tegel 
hamnade på 84mm. För väggkonstruktionen betongstomme med puts hamnade optimal 
isoleringstjocklek på 88mm. För väggkonstruktionerna med trästomme kunde en optimal 
isoleringstjocklek inte hittas eftersom väggarnas uppbyggnad med två respektive tre 
isoleringsskikt gjorde att väggarna förblev överisolerade i ett ekonomiskt perspektiv även vid 
minsta möjliga tjocklek på isoleringsskiktet som skulle optimeras.

Studien visar på att det med dagens byggregler ger en stor vinst att hålla nere på 
väggisoleringstjockleken på flerfamiljsbostäder som byggs på en begränsad byggyta.

Nyckelord: Isolering, isoleringstjocklek, livscykelkostnadsanalys, LCC och energiberäkning.
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Abstract

Environmental awareness and increased interest in energy-efficient housing have made the 
buildings more insulated in Sweden. Usually, it is quite easy to calculate a profit from a 
greater amount of insulation, in the long term. This is usually the seller’s main argument to 
why the client should choose the thicker insulation. For a client that wants to build a rental 
property, it is usually the economy that determines whether a project should be started or not. 
Hopefully this study will be a help to choose the most economic insulation thickness in walls.

The purpose of this study is to investigate where the optimum of wall insulation thickness is 
in an apartment building for renting which is built on a limited area. Quite often there are 
requirements for a maximum building area from the municipality, which means that the 
rentable living space will come smaller when the insulation gets thicker.

Qualitative interviews were used to determinate the common wall constructions which the 
insulation would be optimized for. These walls were placed in a theoretical reference building 
in which the energy use were estimated using hand calculations where mathematical 
expressions of a variety of insulation thickness were used. Thereafter, the prices of the walls 
were calculated using a spreadsheet program called Sektionsdata. A life cycle cost analysis 
was performed in which the historical statistics on rents, energy prices and interest rates were 
used. Finally, the optimal insulation thickness was found for each wall type.

The wall types chosen were a wall of concrete and brick, a wall of concrete and rendering, a 
wall of wood and brick and a wall of wood and rendering. Optimal insulation thickness of the 
wall with concrete and brick ended up at 84mm. For the wall of rendered concrete, the 
optimal insulation thickness ended up at 88mm. The optimal insulation thickness of the walls 
of wood could not be found as the wall structure with two and three insulation layers made the 
walls too isolated in an economic perspective even at a minimal thickness of the layer that 
was going to be optimized.

The study shows that with current building codes in Sweden it is profitable to keep down the 
wall insulation thickness in an apartment building for renting, built on a limited area.

Keywords: Insulation, insulation thickness, life cycle cost analysis, LCC and energy use.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett högre elpris och skärpta lagkrav på byggnaders energianvändning har lett till en högre 
isoleringsmängd i fastigheter. Det finns även många aktörer på marknaden med egenintresse i 
att isoleringsmängden ska vara så stor som möjligt. Fördelar som lägre uppvärmningskostnad 
och miljöpåverkan, samt bättre rumsklimat och ljudisolering brukar lyftas fram (Swedisol 2011). 
Nackdelar som en dyrare byggnad, mindre boyta vid en begränsad byggyta, ökade risker för 
fukt- och mögelproblem och mindre ljusinsläpp brukar dock inte nämnas lika flitigt.

Det som avgör isoleringstjockleken kan vara komfortkrav från användare, t ex. ett behagligt 
rumsklimat, där hög- och lågtoppar av temperaturen utjämnas effektivt eller så kan en beställare 
vara mer mån om miljövinsten än om kostnaden. Boverket har även krav i sina byggregler på att 
byggnader inte får använda för mycket energi och på att klimatskärmen måste vara tillräckligt 
tät och inte får ha ett för högt U-värde (Olsson, C. 2011, s.93). Slutligen har vi ekonomin som 
vanligtvis är det som till sist avgör. I byggnader där man kan bygga utåt, dvs. där man inte har 
en begränsad byggyta, kan man vanligtvis räkna hem ganska så stora isoleringstjocklekar men 
för en beställare till en hyresfastighet i tät innerstadsmiljö är det inte alls lika säkert och det är 
här detta examensarbete kommer in.

Examensarbetet ska utreda vilken väggisoleringsmängd som är optimal på en hyresfastighet för 
boende ur ett ekonomiskt perspektiv. För en beställare av hyresfastigheter är balansgången 
mellan isoleringsmängd och ekonomi av stort intresse och detta examensarbete ska 
förhoppningsvis kunna fungera som ett hjälpmedel till dessa beställare.

1.2 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att utreda en ekonomisk optimal isoleringstjocklek för fyra 
olika väggtyper på en hyresfastighet med bostäder.

1.3 Avgränsning

Följande avgränsningar har gjorts:

 Gäller väggisoleringstjocklek för hyresbostäder.
 Begränsad byggyta.
 Tidshorisont 50 år.
 Räntenivån anses följa en 3-månaders boränta.
 Boverkets krav och hållfasthetskrav är inte kontrollerade.
 Klimatdata från Karlstad.
 Tak 500mm mineralull, grund 300mm mineralull, U-värde fönster 1,1 W·m-2·°C-1 samt 

U-värde dörr 1,0 W·m-2·°C-1.
 Fjärrvärmeanslutet och FTX-ventilation med verkningsgrad 0,75.
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2 Metod

2.1 Beskrivning

Som referensbyggnad användes en teoretisk trevåningsbyggnad med totalt sex stycken 
lägenheter belägen i Karlstad. Genom två kvalitativa intervjuer med Bengt Dahlkvist och
Henrik Johansson valdes bland annat fyra ytterväggstyper ut och utreddes därefter. Den 
teoretiska byggnaden energiberäknades med hjälp av handberäkningar där litteraturstudier låg 
som grund. Solinstrålningen beräknades med hjälp av energiprogrammet VIP-Energy (Structural 
Design Software in Europe AB, 2010). 

En livscykelkostnadsanalys gjordes därefter. Material- och montagekostnad för väggarna vid 
olika standardtjocklekar på isoleringen togs från kalkylprogrammet Sektionsdata (Wikells 
Byggberäkningar AB, 2009). Från SCB (Olsson, Å. 2011a) togs uppgifter om historisk inflation 
och ur den beräknades en framtida inflation. Därefter kunde reala prisändringar på hyresnivå, 
räntenivå och fjärvärmepris beräknas. Samtliga prisändringar beräknades ur historiska 
förändringar, där hyresförändringen togs från SCB (Olsson, Å. 2011b), ränteförändringar från 
Nordea (Nordea 2011) och fjärrvärmeprisförändringar från Svensk Fjärrvärme (Rehn 2011a).

Samtliga matematiska samband för samtliga fyra väggar skrevs in i beräkningsprogrammet 
MathCad. Slutligen konstruerades ett matematiskt samband med samtliga variabler beroende av 
isoleringstjockleken och genom prövning av olika isoleringstjocklekar kunde en lägsta 
livscykelkostnad hittas för var och en av väggtyperna.

2.2 Validitet/Reliabilitet

Väggkonstruktionerna och övrigt klimatskal som valdes var beräkningsmässigt enkla att för 
hand utföra U-värdesberäkningar på och därför anses dessa handberäkningar ha god 
tillförlitlighet. Att beräkna solinstrålningen är däremot mer komplext och därför utnyttjades ett 
energiberäkningsprogram (Structural Design Software in Europe AB, 2010) istället för 
handberäkningar för att öka reliabiliteten. Detta program användes även för att kontrollera 
rimligheten i några U-värdesberäkningar. Även vid beräkning av material- och 
montagekostnaden av väggarna valdes ett kalkylprogram (Wikells Byggberäkningar AB, 2009) 
som används aktivt ute i arbetslivet. 

Där schablonvärden har utnyttjats i beräkningen av energianvändningen har rimligheten i dessa 
kontrollerats med minst en annan källa. Genomgående i beräkningarna har det värde som vid 
motstridiga uppgifter inverkar sämst för energibalansen valts för att beräkningarna inte ska ge 
ett resultat som skulle kunna göra att byggnaden isoleras mindre än vad som är ekonomiskt 
riktigt. Nu kan optimum hamna på en något för hög nivå.

I en livscykelkostnadsanalys blir det många antaganden. Samtliga antaganden har utgått från 
historisk statistik från minst 10 år tillbaka i tiden och från pålitliga källor. En känslighetsanalys 
har även gjorts för en av väggtyperna där samtliga prisförändringar utvecklas sämre ur en 
beställares synvinkel än de gjort historiskt. En orolig beställare kan då välja en säkrare 
isoleringstjocklek än vad som egentligen är optimalt.
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2.3 Metodkritik

Byggnadens energibalans är inte fullständig utan den tar enbart hänsyn till värden som beror av 
U-värden, internvärme och boyta, eftersom det är dessa som enbart påverkar denna 
livscykelkostnadsanalys. Hade den varit fullständig med t.ex. distributionsförluster så skulle den 
kunna jämföras med ett dataenergiprogram och därigenom skulle det visa sig om den 
framräknade energibalansen var rimlig.

Antalet gradtimmar för olika utomhustemperaturer skiljer sig en del beroende på vilken källa de 
tas ifrån. Det kan ge en ganska så stor skillnad i resultatet för energibalansen. Gradtimmarna 
som användes i detta examensarbete har beräknats ur Halléns ekvation (Larsson 2008, s.71-72). 
SMHI tillhandahåller som betaltjänst antalet gradtimmar och möjligtvis skiljer sig dessa något 
från Halléns ekvation, vilket kan vara av intresse att utreda.

Linjära köldbryggor har inte beräknats utan för att korrigera för dessa gjordes ett påslag med 
20% av det genomsnittliga U-värdet för byggnaden enligt Boverkets anvisningar (Johansson & 
Norrman 2009, s.46). Resultatet hade blivit mer exakt om samtliga linjära köldbryggor hade 
beräknats.

5



3 Teori

Livscykelkostnadsanalysen utfördes på en teoretisk referensbyggnad. Det är en 
trevåningsbyggnad med totalt sex stycken lägenheter belägen i Karlstad (se bilaga B och C).

Fyra ytterväggstyper valdes ut i samråd med två erfarna byggkonsulter, Bengt Dahlkvist, WSP 
Sverige AB och Henrik Johansson, AB adABACUM Bygg- & Fastighetsadministration. De fyra 
väggtyperna är en betongstomme med puts, en betongstomme med tegel, en trästomme med puts 
samt en trästomme med tegel (se bilaga A). Dessa anses vara de vanligast förekommande 
typväggarna som byggs.

Den ekonomiskt optimala isoleringstjockleken för var och en av typväggarna togs fram med 
hjälp av livscykelkostnadsanalysen. Det som utreddes var byggnadens energibehov, kostnad för 
produktion, förväntad livslängd, räntenivån samt utvecklingen av energipriser och hyresnivåer. 
Då inflationen inte är av intresse i denna livscykelkostnadsanalys beräknades dessa nivåer realt, 
dvs. exklusive inflation (Petersson 2007, s.293). Livscykelkostnaden beräknades för olika 
isoleringstjocklekar genom att ta energikostnaden plus räntekostnaderna minus hyresintäkterna 
för den valda tidshorisonten. Enbart de variabler som påverkades av en förändrad 
isoleringstjocklek medtogs. Den lägsta livscykelkostnaden gav den ekonomiskt optimala 
isoleringstjockleken.

Teorin för samtliga utredningar visas i avsnitt 3.1 till och med avsnitt 3.5. För en djupare 
förståelse se bilaga H i avsnitt 7.8.

3.1  Energibehov

För att bestämma hur mycket energi som byggnaden kommer att använda kan energibalansen i 
Figur 1 studeras.

Figur 1. Energibalansen i en byggnad (Johansson et al. 2009, s.18).
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Det som kontrolleras är hur stora värmeförlusterna är som t ex. transmissionsförluster genom 
klimatskärmen, ventilationsförluster, luftläckage samt energiåtgång för tappvarmvatten. Dessa 
ska sedan balanseras mot tillförd energi som kan vara personvärme, uppvärmningsenergi, 
hushållsel, värmeåtervinning osv. (Petersson 2007, s.289). 

Energibalansen i denna studie är inte fullständig utan tar enbart hänsyn till värden som beror av 
U-värden, internvärme och boyta. Övriga värden som t ex. distributions- och reglerförluster är 
inte av intresse här då fläktar vanligtvis brukar vara placerade på vindar och där kan 
internvärmen inte tillgodogöras (Levin et al. 2007, s.34).

Genom att summera förlusterna, transmission (Qt), ventilation (Qv), luftläckage (Ql), varmvatten 
(Qv.v) och kylning (Wövertemperatur) och sedan dra ifrån summan av tillskotten internvärme 
(Wuppvärmning) och solinstrålning (Wsol) fås energibehovet som för byggnaden behöver tillsättas 
enligt ekvation 1 (Petersson 2007, s.289).

    
(1)

I avsnitt 3.1.1 till och med avsnitt 3.1.7 ges teorin för ovan nämnda förluster och tillskott.

3.1.1 Transmissionsförluster

En byggnads transmissionsförluster beror av klimatskärmens genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficient och temperaturskillnaden mellan inomhusluften och 
utomhusluften (Petersson 2007, s.297).

Klimatskärmens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient beskriver värmeförlusterna 
genom tak, väggar, fönster och golv inklusive deras köldbryggor (Petersson 2007, s.258).

Temperaturskillnaden mellan inomhusluften och utomhusluften anges med ett 
värmeförbrukningstal i enheten gradtimmar som beror på årsmedeltemperatur och 
inomhustemperatur.

Transmissionsförlusterna för ett år beräknas genom att multiplicera byggnadens genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficient (Um) med byggnadens omslutande area (Aom) och slutligen 
multiplicera det hela med värmeförbrukningstalet (Gb) för uppvärmning till balanstemperaturen 
enligt ekvation 2 (Petersson 2007, s.297). Balanstemperaturen nämns i avsnitt 3.1.2.

   (2)

Värmen genom byggnadens platta på mark anses gå mot utomhustemperaturen för området 
mellan ytterväggen och två meter in, medan den anses gå mot grundvattentemperaturen för den 
inre arean (Larsson 2009, s.2). På grund av detta användes två olika värmeförbrukningstal för att 
beräkna de totala transmissionsförlusterna.
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Nedan visas teorin bakom den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten och teorin bakom 
värmeförbrukningstalet.

U-värdesberäkning

Ett U-värde är en koefficient som beskriver den värmeförlust som en byggnadsdel avger. 
U-värdet definieras som inversen av byggnadsdelens värmemotstånd (RT).

       (3)

I de fall byggnadsdelen bara består av ett homogent materialskikt definieras värmemotståndet i 
sin tur av materialskiktets tjocklek i meter (d) dividerat med dess värmeledningsförmåga (λ) 
(Petersson 2007, s.239). Värmemotståndet för andra fall tas upp senare i texten.

                     (4)

Värmeledningsförmågan, även kallad värmekonduktiviteten, beskriver ett materials förmåga att 
släppa igenom värme och anger värmemängden som passerar igenom materialet (Petersson 
2007, s.141). Värmeledningsförmågan för vanliga material finns angivet i handböcker. I vissa 
fall ska värmeledningsförmågan för ett material korrigeras om det ligger i fuktig miljö 
(Petersson 2007, s.262-264).

(5)

Värmemotstånden ska även korrigeras i vissa fall för temporär påverkan av vatten (Petersson 
2007, s.261 & 484).

(6)

Flera homogena skikt

Vid en byggnadsdel av enbart homogena skikt, dvs. där varje skikt består endast av ett 
materialslag, summeras samtliga värmemotstånd. Värmemotståndet för var och ett av skikten i 
byggnadsdelen adderas alltså ihop. Ett yttre (Rse) och ett inre värmemotstånd (Rsi) tillkommer 
där deras storlek beror på om det är vägg, tak eller golv som avses (Anderlind & Stadler 2006, 
s.35). Totala värmemotståndet beräknas enligt ekvation 7.

(7)
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Inhomogena skikt

Består byggnadsdelen också av inhomogena skikt, t ex. en träregelvägg med isolering mellan 
reglarna, kan ovan beskrivna metod inte användas utan ett medelvärde mellan två 
gränsvärdesmetoder ska istället beräknas. De olika metoderna är λ-värdesmetoden som 
representerar det lägre gränsvärdet RT

λ samt U-värdesmetoden som representerar det högre 
gränsvärdet RT

U (Petersson 2007, s.329).  

λ-värdesmetoden (Petersson 2007, s.330-332) innebär att man delar in byggnadsdelen i 
planparallella skikt vinkelrät mot flödesriktningen där ett sammanvägt λ-värde beräknas. Om 
endast ett inhomogent skikt finns och inga homogena skikt finns så beräknas det sammanvägda 
λ-värdet (λ2) genom att multiplicera det ena materialets andel av ytan (pa) med dess 
värmeledningsförmåga (λa). På samma sätt multipliceras det andra materialets andel av ytan (pb) 
med dess värmeledningsförmåga (λb). Sedan adderas de två termerna ihop.

(8)

Även på inhomogena skikt ska det yttre och det inre värmemotståndet tas med. Det lägre 
gränsvärdet enligt λ-värdesmetoden kan sedan beräknas enligt ekvation 9 där d är 
materialskiktets tjocklek i meter.

(9)

Vid flera inhomogena skikt beräknas ett sammanvägt λ-värde för vart och ett av skikten. Varje 
materialskikts tjocklek dividerat med dess sammanvägda λ-värde adderas sedan ihop i ekvation 
9.

U-värdesmetoden (Petersson 2007, s.334-336) innebär att byggnadsdelen delas in i specifika 
ytor som endast innehåller homogena skikt parallellt med värmeflödesriktningen. Först beräknas 
det totala värmemotståndet (RTA) för den ena ytan och sedan på motsvarande sätt motståndet för 
den andra ytan (RTB). λ och d enligt tidigare.

(10)

(11)

Därefter vägs dessa värmemotstånd samman till ett vägt UU-värde genom att först multiplicera 
det ena materialets andel av totalytan (Pa) med inversen av dess värmemotstånd. På samma sätt 
multipliceras sedan det andra materialets andel av totalytan (Pb) med inversen av dess 
värmemotstånd och slutligen adderas dessa ihop till det vägda UU-värdet enligt ekvation 12.
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(12)

Det högre gränsvärdet enligt U-värdesmetoden beräknas sedan genom att ta inversen på 
UU-värdet.

(13)

Slutligen ger medelvärdet av λ-värdesmetodens och U-värdesmetodens resultat byggnadsdelens 
totala värmemotstånd.

(14)

När byggnadsdelens totala värmemotstånd är uträknat kan byggnadsdelens U-värde beräknas 
genom att ta inversen på det totala värmemotståndet. Det ska dock korrigeras om det finns 
köldbryggor i form av fästanordningar (ΔUf), vid springor och spalter (ΔUg) samt för nederbörd 
i omvända tak (ΔUr) enligt ekvation 15 (Petersson 2007, s.266-270).

(15)

För att kunna beräkna byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient måste samtliga 
byggnadsdelars korrigerade U-värde (Ukorr) beräknas. Varje U-värde ska sedan multipliceras 
med den aktuella byggnadsdelens yta (Ai) mot uppvärmd inneluft. Byggnadens totala 
omslutningsarea (Aom) mot uppvärmd inneluft ska även beräknas.

Ett ökat värmeflöde finns i vissa delar av klimatskärmen och måste därför utredas. Dessa så 
kallade köldbryggor kan antingen vara linjära eller punktformiga. Linjära köldbryggor finns 
t ex. där golv övergår till vägg och punktformiga köldbryggor kan t ex. hittas i hörn (Petersson 
2007, s.272-273). I denna studie utreddes inte de linjära köldbryggorna utan ett schablonpåslag 
med 20% av det genomsnittliga U-värdet för byggnaden antogs för att korrigera för dessa enligt 
Boverkets anvisningar. De punktformiga bortsågs ifrån då de vanligtvis är så små att de kan 
försummas (Johansson & Norrman 2009, s.46).

Byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient (Um) kan slutligen beräknas enligt 
ekvation 16.

(16)
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Värmeförbrukningstal

Ett värmeförbrukningstal, även kallat gradtimmar per år, beskriver skillnaden mellan 
temperaturmedelvärdet inomhus och temperaturmedelvärdet utomhus under en 
uppvärmningsperiod och används vid värmeförlustberäkningar (Petersson 2007, s.80). Det finns 
tabeller där värmeförbrukningstalet för en viss ort och vid en viss inomhustemperatur kan hittas. 

En grov överslagsberäkning kan göras genom att värmeförbrukningstalet beräknas som 
skillnaden mellan vald inomhustemperatur och en orts årsmedeltemperatur som sedan 
multipliceras med antalet timmar på ett år. Nackdelen med denna beräkning är att den även 
medtar perioder när ingen uppvärmning behövs (Petersson 2007, s.81).

I stället för att använda ett tabellvärde så har Halléns ekvation utnyttjats här. Sambandet är 
vedertaget accepterat och anses att med god precision kunna användas i energiberäkningar 
(Larsson 2008, s.71-72). Sambandet ser ut som i ekvation 17, där τ är timme mellan 400 och 
8000 av årets timmar för aktuell sökt utetemperatur, t är årsmedeltemperaturen i °C mellan -2 
och +8 i Sverige.

(17)

Värmeförbrukningstalen beräknades för uppvärmning till inomhustemperaturer för samtliga hela 
grader från 0 till och med 22 grader och för både årsmedeltemperaturen samt 
grundvattentemperaturen. Rumstemperaturen valdes till 22 grader (Olsson, C. 2011, s.94) och 
värmeförbrukningstalen för samtliga hela grader från 0 till och med 22 grader togs fram för att 
senare kunna beräkna internvärmen enligt avsnitt 3.1.2. Värmeförbrukningstalen för 
grundvattentemperaturen beräknades då värmen för inre delen av plattan på mark anses gå mot 
den (Larsson 2009, s.2). Se bilaga H i avsnitt 7.8 för mer information.

3.1.2 Internvärme

Internvärme är ett värmetillskott som generas inomhus av personer som vistas i byggnaden, dels 
genom kroppstemperaturen men även av hushållselen som används (Petersson 2007, s.80-81).

För att beräkna internvärmen för referensbyggnaden antogs två schablonvärden i två olika 
beräkningar. Den beräkning som gav det lägsta värdet på internvärmen utnyttjades. 

I den första beräkningen antogs internvärmen till 4W·m-2 boyta. I denna internvärme ingår även 
värme som ger övertemperaturer, dvs. värme som bidrar till att rummet håller en temperatur 
över önskad rumstemperatur. För att enbart beräkna den internvärme som sänker 
uppvärmningsbehovet utnyttjades balanstemperaturen, vilket är den temperatur som ett 
värmesystem behöver värma upp luften till från aktuell utomhustemperatur. Mellanskillnaden 
mellan gradtimmarna för uppvärmning till önskad inomhustemperatur och gradtimmarna för 
uppvärmning till balanstemperaturen anses motsvara internvärmen (Larsson 2009, s.2).
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Balanstemperaturen beräknas enligt ekvation 18, där trum är önskad inomhustemperatur och IVt 

är den totala summan hushållsel per timme för byggnaden beräknad utifrån antagna 4W·m-2 

boyta och övriga parametrar beräknade enligt avsnitt 3.1.1 (Larsson 2009, s.4).

 (18)

Internvärmen som sänker uppvärmningsenergin beräknas därefter enligt ekvation 19, där ΔTår är 
gradtimmar för inomhustemperaturen och Gb är gradtimmar för balanstemperaturen.

(19)

Det matematiska uttrycket som användes i beräkningen modifierades något på grund av det 
tidigare antagandet att en del av värmen genom plattan på mark går ner mot 
grundvattentemperaturen.

I beräkning två utnyttjades schablonvärden från Boverket, där elförbrukningen för en lägenhet 
antogs vara 2200 kWh·år-1 plus 22 kWh·år-1·m-2 (Levin et al. 2007, s.33). Även i dessa 
schablonvärden ingår övertemperaturer och för att inte tillgodoräkna dessa anses 70% av 
ovanstående användning motsvara internvärmen som sänker uppvärmningsenergin 
(Levin et al. 2007, s.35). Se bilaga H i avsnitt 7.8 för aktuell väggtyp för att se vilken metod som 
gav lägst värde.

3.1.3 Ventilationsförluster

För att skapa ett hälsosamt inomhusklimat utan dålig lukt och låg syrenivå behöver bostäder 
ventileras. Luft som ventileras bort behöver ersättas med ny som i sin tur behöver värmas upp 
till inomhustemperaturen. Om värmeåtervinnande ventilationsapparater används så kan 
värmeförlusterna reduceras i olika grad (Petersson 2007, s.132).

Boverket har ett krav på att en bostad ska hålla ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l·s-1 per 
m2 golvarea. Lägre uteluftsflöde kan tillåtas i rum om ingen vistas där, dock som lägst 0,1 l·s-1 

per m2 golvarea (Olsson, C. 2011, s.57).

För att beräkna en byggnads ventilationsförluster utnyttjas luftens värmekapacitet (cρ) samt 
densitet (ρ) (Burström 2007, s.50). Vid användning av värmeväxlare utnyttjas verkningsgraden 
(ν) och för denna referensbyggnad antogs en värmeväxling på 75% (Sandberg 2009, s.9). För 
trapphuset antogs uteluftsflödet till 0,1 l·s-1 per m2 golvarea.

Ventilationsförlusterna beräknas enligt ekvation 20 där ΔTår är gradtimmarna för uppvärmning 
till 22°C och q är det viktade totala uteluftsflödet som byggnaden behöver (Larsson 2009, s.5). 
Det totala uteluftsflödet beräknas genom att multiplicera uteluftsflödena med sina respektive 
golvareor.

(20)
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3.1.4 Luftläckage

En byggnads luftläckage beror på hur lufttät klimatskärmen utformas. Även vädring påverkar 
luftläckageförlusterna men är svårare att förutse då dessa är helt användarberoende. Det 
ofrivilliga luftläckaget sker främst i en byggnads anslutningar mellan olika byggnadsdelar 
(Petersson 2007, s.132).

Luftläckaget uppskattades på referensbyggnaden till 0,05 luftomsättningar per timme (Petersson 
2007, s.133). Denna luftomsättning görs sedan om till ett totalt uteluftsflöde (q) som beräknas 
genom att multiplicera byggnadens volym med antalet luftomsättningar per timme. Luftläckaget 
beräknas därefter enligt ekvation 21 som har samma utseende som ekvation 20 som användes i 
avsnitt 3.1.3 men med undantaget att ingen reduktion för värmeväxling kan göras (Larsson 
2009, s.5).

(21)

3.1.5 Varmvatten

Varmvattenbehovet för en byggnad är svårt att förutse då stora variationer hos användarna är 
vanligt (Petersson 2007, s.133). Som schablonvärde användes 2W·m-2 och timme (Larsson 2009, 
s.3). Varmvattenbehovet Qvv i Wh·år-1 beräknas sedan genom att multiplicera schablonvärdet 
med antal timmar per år och den totala bostadsarean.

3.1.6 Kylning

Eftersom internvärmen enligt avsnitt 3.1.2 beräknas utifrån avgiven effekt per kvadratmeter 
golvarea så anses övertemperaturerna pga. det interna tillskottet vara av intresse då det bör ge 
behov av kylning. Övrigt behov av kylning som från t ex. solinstrålning beräknas inte eftersom 
en sådan kylning enbart påverkar fullständiga energiberäkningar. I detta fall bör inte ett sådant 
behov av kylning påverka isoleringstjockleken.

En förenkling görs genom att energin som behöver kylas bort pga. övertemperaturen läggs på 
energibalansen som senare beräknas som en fjärrvärmekostnad. Egentligen bör den verkliga 
kostnaden för kylningen beräknas ur det energislag som används men även om elenergi antas så 
kommer denna förenkling att få en obetydlig påverkan på resultatet. Detta eftersom kyleffekten 
är större än el-insatsen (Andersson 2006, s.3), samtidigt som elpriset är högre än 
fjärrvärmepriset, vilket gör att de i stort sett tar ut varandra.

Kylningsbehovet ur övertemperatur beräknas alltså genom att subtrahera internvärmen (Qiv) som 
sänker uppvärmningsenergin från internvärmen med övertemperaturer (Winternt).
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3.1.7 Solinstrålning

Solinstrålning påverkar byggnaders värmebalans och ger stora värmetillskott under vår och 
sommar (Petersson 2007, s.90). Den del av solinstrålningen som inte ger övertemperaturer 
kommer att sänka uppvärmningsbehovet och för att utreda hur stor del denna är kan 
handberäkningar genomföras. Dessa beräkningar är dock av det komplexare slaget och för att 
öka reliabiliteten användes istället energiprogrammet VIP-Energy (Structural Design Software 
in Europe AB, 2010) för att beräkna solinstrålningen (se bilaga J). 

Energiberäkningsprogrammet gav byggnadens solinstrålning samt byggnadens 
övertemperaturer. I denna summa för övertemperaturer ingår övertemperaturer för internvärmen 
som beräknades i avsnitt 3.1.6 och därför subtraheras dessa från energiprogrammets beräknade 
övertemperaturer. Genom att därefter subtrahera detta nya värde för övertemperaturer från 
energiprogrammets beräknade värde för solinstrålningen fås solinstrålningen (Wsol) som sänker 
uppvärmningsbehovet.

3.2 Montering och materialkostnad yttervägg

För att bestämma de fyra typväggarnas material- och monteringskostnad kalkylerades de med 
hjälp av kalkylprogrammet Sektionsdata (Wikells Byggberäkningar AB, 2009) (se bilaga I, G 
och H).

Genom kalkylprogrammet kunde kostnaden per m2 vägg utredas och sedan sattes ett linjärt 
matematiskt samband upp mellan resultaten för de olika standardtjocklekarna på isoleringen 
som använts i kalkylen. Ett matematiskt uttryck för areans beroende av väggtjockleken sattes 
upp och den totala väggkostnaden kunde därefter beräknas för var och en av väggtyperna.

3.3 Räntekostnader

För att förenkla beräkningen av räntekostnaden så antogs en räntenivå i linje med en 3-månaders 
boränta. En räntenivå är svår att anta generellt då olika beställare kan ha helt olika 
upplåningskostnader beroende på t ex. bindningstid, säkerheter och eventuella räntetak. Vet en 
beställare om att den har en räntenivå signifikant över eller under den antagna boräntenivån kan 
isoleringsmängden behövas justeras uppåt eller nedåt något. I de fall en beställare inte behöver 
låna upp pengar till sitt byggprojekt bör en alternativ räntekostnad ändå beräknas, då kapitalet 
som binds upp annars hade kunnat placeras och förräntas.

Som utgångspunkt har Nordeas 3-månaders boränta använts (Nordea, 2011) och 
genomsnittsräntan beräknades sedan år 1999 (se bilaga E). Diskutabelt kan vara ifall det är en 
tillräcklig tidshorisont, men år 1999 ansågs som en bra tidpunkt eftersom räntorna då börjat 
stabilisera sig efter krisen på 90-talet med tillhörande övergång från fast växelkurs till ett 
inflationsmål (Srejber 2002, stycke 8). Skulle en tidshorisont tidigare ha valts så skulle inte 
samma förutsättningar ha gällt som nu.

Genomsnittsräntan har beräknats genom att räntan som gällde den första januari varje år har 
antagits gällt under hela året och därefter har inflationen som gällde det året räknats bort 
(Olsson, Å. 2011a).
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Avskrivningstiden är av intresse för att beräkna räntekostnaderna på den initiala kostnad som 
uppförandet av en byggnad medför. I detta fall valdes en avskrivningstid (t) på 50 år och ingen 
förbättringsåtgärd antas vara nödvändig under denna period (Anderlind et al. 2006, s.93). Som 
lån antas ett annuitetslån, vilket innebär att utgiften för lånet är lika hög under hela låneperioden. 
I ekvation 22 visas det matematiska uttrycket för summan att betala per månad vid ett 
annuitetslån, där r1 i detta fall är den reala räntenivån, b är antalet månader som lånet ska betalas 
av på samt VK är lånets storlek. (Annuitetslån.info, 2010).

(22)

Genom att därefter multiplicera denna summa med antalet månader under avskrivningstiden kan 
livscykelkostnaden för väggens material och monteringskostnad beräknas.

3.4 Fjärrvärmekostnader

Huset antas vara fjärrvärmeanslutet och den framtida fjärrvärmekostnaden beräknas utifrån 
statistik från Svensk Fjärrvärme som är en branschorganisation för Sveriges fjärrvärmeföretag 
(Rehn 2011b). Statistiken som användes (Rehn 2011a) sträcker sig från år 1999 och omfattar 
alla större fjärrvärmenät i Sverige, dvs. så kallat volymviktat så att mindre aktörer inte får så stor 
påverkan på det genomsnittliga priset.

När den genomsnittliga fjärrvärmeprishöjningen (fp) hade beräknats (se bilaga F) så sattes ett 
matematiskt uttryck upp för att beräkna totalkostnaden för fjärrvärmeanvändningen under 50 år. 
Som utgångspunkt så användes kostnaden (fk) för en kWh i Karlstad år 2010. I ekvation 23 visas 
det matematiska uttrycket för att beräkna totalkostnaden för fjärrvärmeanvändningen, med 
energibehovet Qenergi enligt avsnitt 3.1.

(23)

3.5 Hyresnivåer

Statistik för hyresnivåer för mindre flerfamiljshus med privata företag har tagits från SCB 
(Olsson, Å. 2011b) och sträcker sig från år 1997 (se bilaga D). I ekvation 24 visas det 
matematiska uttrycket för att beräkna de totala hyresintäkterna under 50 år, där hp är årlig 
hyreshöjning, At är uthyrningsbar boyta och h är beräknad hyra år 2010.

(24)
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4 Resultat 

De flesta delresultat beror på väggtyp och isoleringstjocklek och därmed redovisas dessa inte 
här. För uttömligare information se bilaga H i avsnitt 7.8. 

Den reala räntenivån bedöms ligga på 2,8 %. Fjärrvärmepriset bedöms öka realt med 1,0 % per 
år från nuvarande 76,3 öre per kWh (2010) och hyresnivån bedöms öka realt med 1,2 % per år 
från nuvarande 1121 kr per m2 och år (2009).

Nedan redovisas optimal isoleringstjocklek för samtliga väggtyper samt en känslighetsanalys för 
väggtypen, betongstomme med puts. Livscykelkostnader anges och kan användas för jämförelse 
mellan de olika väggtyperna. Differensen i jämförelserna är skillnaden i livscykelkostnaden på 
50 år i dagens penningvärde. Själva livscykelkostnaden ska inte användas annat än vid 
jämförelse eftersom livscykelkostnadsanalysen inte är fullständig. 

4.1 Betongstomme med tegel

Väggen består av en betongstomme med tegel och ett skikt isolering som ska optimeras 
(Figur 2). Optimal isoleringstjocklek hamnar på 84mm med en livscykelkostnad på 4 380 000kr. 
Vid standardmått på isoleringen ska väggkonstruktionen isoleras med 95mm mineralull. För 
livscykelkostnaden vid de olika standardtjocklekarna på isoleringen se bilaga H och den näst 
sista sidan i avsnitt 7.8.1.
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Figur 2. Optimal isoleringstjocklek för väggkonstruktionen betongstomme med tegel.

4.2 Trästomme med puts

Väggen är en enstegstätad trästomme med puts och tre skikt isolering där isoleringsskiktet 
mellan de bärande träreglarna ska optimeras (Figur 3). Optimal isoleringstjocklek hamnar på 
mindre än 45mm vilket innebär att den totala isoleringstjockleken bör vara mindre än 140mm 
med en livscykelkostnad på 810 000kr. Vid denna isoleringstjocklek skulle det bärande skiktet 
utgöras av en 45mm läkt. Hållfasthetsberäkningar ligger inte inom denna studie men vid ett 
antagande om att bärigheten kräver en 220mm stående regel, vilket kanske är mest rimligt för ett 
enplanshus, så skulle totala livscykelkostnaden under 50 år öka till 2 705 000kr.

På grund av väggens konstruktion med tre isoleringsskikt kommer väggen alltid att bli 
överisolerad ur ett ekonomiskt perspektiv och vid en sådan konstruktion kommer det alltid att 
vara hållfasthetskraven som blir dimensionerande. För livscykelkostnaden vid de olika 
standardtjocklekarna på isoleringen se bilaga H och den näst sista sidan i avsnitt 7.8.2.
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Figur 3. Optimal isoleringstjocklek för väggkonstruktionen trästomme med puts.
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4.3 Trästomme med tegel

Väggen är en luftad trästomme med tegel och två skikt isolering där isoleringsskiktet mellan de 
bärande träreglarna ska optimeras (Figur 4). Optimal isoleringstjocklek hamnar här på mindre än 
45mm med en total isoleringstjocklek på mindre än 90mm och en livscykelkostnad på 
1 890 000kr. Även för denna vägg kommer därför inte isoleringen att bli dimensionerade utan 
hållfasthetskraven. För livscykelkostnaden vid de olika standardtjocklekarna på isoleringen se 
bilaga H och den näst sista sidan i avsnitt 7.8.3.

Figur 4. Optimal isoleringstjocklek för väggkonstruktionen trästomme med tegel.
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4.4 Betongstomme med puts

Väggen är en betongstomme med puts och består av ett skikt isolering som ska optimeras (Figur 
5). Optimal isoleringstjocklek hamnar på 88mm med en livscykelkostnad på 1 820 000kr. Vid 
standardmått på isoleringen ska väggen isoleras med 80mm mineralull. För livscykelkostnaden 
vid de olika standardtjocklekarna på isoleringen se bilaga H och den näst sista sidan i avsnitt 
7.8.4.

Figur 5. Optimal isoleringstjocklek för väggkonstruktionen betongstomme med puts.
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4.5 Betongstomme med puts - känslighetsanalys

Väggkonstruktionen är samma som för väggtyp betongstomme med puts enligt avsnitt 4.4. 
Känslighetsanalysen består i att real prisökning fjärrvärme är en procentenhet högre per år (nu 
2,0%), reala räntan en procentenhet högre per år (nu 3,8%) och reala hyreshöjningar är en 
procentenhet lägre per år (nu 0,2%).

Optimala isoleringstjockleken hamnar på 119mm med en livscykelkostnad på 14 460 000kr 
(Figur 6). Med standardtjocklek på isoleringen bör en isoleringstjocklek på 120mm väljas i detta 
scenario. För livscykelkostnaden vid de olika standardtjocklekarna på isoleringen se bilaga H 
och den näst sista sidan i avsnitt 7.8.5.

Figur 6. Optimal isoleringstjocklek vid känslighetsanalys för väggkonstruktionen betongstomme med puts.
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5 Diskussion och slutsats

5.1 Diskussion

Miljömedvetenheten och ökat intresse för energieffektiva hus har gjort att intresset för 
välisolerade hus har ökat. Det som inte nämns lika mycket är nackdelarna som högre 
produktionskostnader, ökade risker för fuktproblem och något som är av stort intresse för 
hyresvärdar, nämligen den minskade boytan som en ökad väggtjocklek ger. 

För beställare av hyresfastigheter är det oftast ekonomin som avgör ifall ett projekt ska påbörjas 
eller inte och därför är det av största vikt att ha en korrekt långsiktig kalkyl. På många ställen 
där hyresfastigheter planeras har kommunen bestämt en maximal byggrätt och då måste 
beställaren hålla sig inom den begränsade byggytan. Det medför att den uthyrningsbara ytan 
minskar med lika mycket som väggisoleringens yta ökas. Hyresnivån sätts ofta efter 
kvadratmeterhyran på närliggande bostäder och det innebär att hyresintäkterna under hela 
byggnadens livscykel kommer att bli lägre ju tjockare väggsisolering som väljs.

Frågan som diskuterades inför starten av detta examensarbete var hur stor påverkan en ökad 
väggtjocklek hade på hyresintäkterna och sist men inte minst på den totala ekonomin. Från flera 
håll rekommenderas väggisoleringstjocklekar på mellan 300mm till 500mm och med de 
siffrorna som referenspunkt visar det sig att resultaten från denna studie är minst sagt 
överraskande. På två vanliga träväggskonstruktioner visar det sig att det är hållfastheten som blir 
dimensionerande och på de två betongväggarna hamnar optimal isoleringstjocklek på mindre än 
100mm.

Billigaste väggkonstruktionen är väggtyp två, trästomme med puts, men då utgörs det bärande 
skiktet av 45mm läkt. Hållfasthetsberäkningar ligger inte inom denna studie men vid ett 
antagande om att bärigheten kräver en 220mm stående regel, vilket kanske är mest rimligt för ett 
enplanshus, så skulle totala livscykelkostnaden under 50 år öka med 1 890 000kr. I det fallet är 
väggtyp två inte längre den billigaste väggkonstruktionen utan väggtyp fyra, betongstomme med 
puts blir den som är mest ekonomiskt fördelaktig. Total väggtjocklek för en sådan konstruktion 
skulle hamna på 250mm vid den optimala isoleringstjockleken på 80mm. 

Boverket har krav på ett högsta genomsnittligt U-värde för byggnader. Som högsta 
genomsnittliga U-värde för klimatskärmen gäller för närvarande 0,5 W·m-2·°C-1 
(Olsson, C. 2011, s.93). Detta värde är tänkt att skärpas till 0,4 W·m-2·°C-1 den 1 oktober 2011 
(Hultgren 2011, s.30). Det ligger egentligen utanför avgränsningen av denna studie men 
kontrolleras U-värdet på väggtyp fyra, betongstommen med puts, vid optimal isoleringstjocklek 
så hamnar det genomsnittliga U-värdet för klimatskärmen på 0,37 W·m-2·°C-1. Det innebär att 
väggen uppfyller Boverkets nuvarande krav och även det skärpta kravet om byggnaden är 
isolerad i övrigt som den teoretiska referensbyggnaden med 500mm isolering i tak, 300mm 
isolering i grund, fönster med U-värde på 1,1 W·m-2·°C-1 och dörrar på 1,0 W·m-2·°C-1.

Känslighetsanalysen på väggtyp fyra, betongstommen med puts, visar att även vid en försämring 
med en procentenhet på samtliga variabler som påverkar de framtida intäkterna och kostnaderna 
så ökar inte isoleringstjockleken till mer än 120mm vid val av standardtjocklek. Tror en 
beställare att framtiden kommer att utvecklas sämre än under de senaste tio åren så kan 
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lämpligen denna isoleringstjocklek väljas. För övriga väggtyper kan ett påslag om cirka 30mm 
göras i sådant fall.

För att sätta ett mått på hur stor ekonomisk påverkan en ökning av isoleringstjockleken medför 
studerades väggtyp fyra, betongstomme med puts. En beställare väljer att öka 
väggisoleringstjockleken från optimala 80mm isolering till 170mm isolering, dvs. en ökning 
med 90mm. Det medför att livscykelkostnaden ökar från 1 835 000kr till 2 483 000kr, vilket 
innebär en minskad vinst om 648 000kr på 50 års sikt i dagens penningvärde. Den minskade 
vinsten bör även bli ännu högre då pengarna även kunnat förränta sig.

Intressant kan även vara att titta på hur stor inverkan en ökad isolering har på hyresintäkterna, 
energikostnaden och väggkostnaden. För den studerande väggen försvinner alltså en 9cm bred 
remsa efter varje yttervägg från den uthyrningsbara ytan. Hyresintäkterna minskar då med 
1 264 000kr från 47 932 000kr till 46 668 000kr under livscykeln på 50 år. Samtidigt minskar 
energikostnaden med 772 000kr och väggkostnaden inklusive räntan ökar med 156 000kr vilket 
som tidigare nämnts ger en total minskad vinst om 648 000kr

Är det rätt väg att rent krasst se ekonomiskt på isoleringstjockleken? Den enskilda individen har 
självklart ett ansvar att påverka och göra val som är bra för miljön men i slutändan är det upp till 
de styrande organen att sätta upp spelregler för medborgarna att hålla sig inom och som är 
tillräckligt strama och lika för alla. Förhoppningsvis ser inte alla beställare bara till det 
ekonomiska perspektivet utan tar hänsyn till såväl miljön som inomhusklimatet. Möjligen kan 
en sådan hyresvärd ta ut en något högre hyra för att delvis kunna tillgodoräkna sig den ökade 
isoleringen.  

Det bästa vore att kombinera fördelarna från en tunnare isoleringstjocklek med fördelarna från 
en tjockare, dvs. höga hyresintäkter och låg energianvändning. I beräkningarna för denna studie 
antogs mineralull med värmekonduktiviteten 0,037 W·m-1·°C-1. Det finns nya typer av 
isoleringsmaterial med mycket lägre värmekonduktivitet och det bör ligga i en beställares 
intresse att utreda livscykelkostnaden för sådana. 

5.2 Slutsats

Denna studie har visat att det med dagens byggregler ger en stor vinst att hålla nere på 
väggisoleringstjockleken på flerfamiljsbostäder som byggs på en begränsad byggyta. 

Optimal isoleringstjocklek för väggtyp ett, betongstomme med tegel, hamnade på 84mm. För 
väggtyp fyra, betongstomme med puts, hamnade optimal isoleringstjocklek på 88mm. För 
väggtyperna med trästomme kunde en optimal isoleringstjocklek inte hittas mer än att de 
hamnade på mindre än 90mm respektive 140mm, eftersom väggarnas uppbyggnad med två 
respektive tre isoleringsskikt gjorde att väggarna förblev överisolerade i ett ekonomiskt 
perspektiv även vid minsta möjliga tjocklek på isoleringsskiktet som skulle optimeras.

Vid en känslighetsanalys av väggtyp fyra, betongstomme med puts, där en försämring med en 
procentenhet antogs för samtliga variabler som påverkar framtida intäkter och kostnader 
hamnade den optimala isoleringstjockleken på 119mm.
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