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UTVÄRDERING AV HYRESGRUNDANDE INVESTERINGAR FÖR LÅGENERGIBYGGNADER 

Förord 

E2B2 Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende är ett program där akademi 
och näringsliv samverkar för att utveckla ny kunskap, teknik, produkter och tjänster.  

I Sverige står bebyggelsen för cirka 35 procent av energianvändningen och det är en samhällsutmaning 
att åstadkomma verklig energieffektivisering så att vi ska kunna nå våra nationella mål inom klimat 
och miljö.  I E2B2 bidrar vi till energieffektivisering inom byggande och boende på flera sätt. Vi 
säkerställer långsiktig kompetensförsörjning i form av kunniga människor. Vi bygger ny kunskap i 
form av nyskapande forskningsprojekt. Vi utvecklar teknik, produkter och tjänster och vi visar att de 
fungerar i verkligheten.  

I programmet samverkar över 200 byggentreprenörer, fastighetsbolag, materialleverantörer, 
installationsleverantörer, energiföretag, teknikkonsulter, arkitekter etcetera med akademi, institut 
och andra experter. Tillsammans skapar vi nytta av den kunskap som tas fram i programmet.   

Utvärdering av Hyresgrundande investeringar för lågenergibyggnader är ett av projekten som har 
genomförts i programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av Futurum 
Fastigheter och har genomförts i samverkan med Fastighetsnätverket i Örebro län.  

Stockholm, 10 februari 2019  

 

 

 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
E2B2 har tagit ställning till innehållet. 
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UTVÄRDERING AV HYRESGRUNDANDE INVESTERINGAR FÖR LÅGENERGIBYGGNADER 

Sammanfattning 

Den framtagna kalkylmallen är ett verktyg i dialogen med fastighetsägaren för att förstå investeringen 
för en åtgärd och göra det begripligt. Ett beslut att använda kalkylen gör att den interna diskussionen 
kring hållbara investeringar väcks till liv då krav på avkastning och värde av CO2-besparing måste 
definieras. För Futurum Fastigheter har detta inneburit att hållberhetsaspekten fått en tydligare plats 
hos företagets ekonomer och VD. 

Hyran som en fastighetsägare tar ut baseras ofta på den totala investeringen och marknaden, även den 
delen av investeringen som leder till minskad andel köpt energi eller effektivisering av driften 
påverkar hyran. För byggnader som skolor och förskolor blir det än mer påtagligt då hyresnivån även 
ligger till grund för hur mycket pengar som finns kvar till verksamheten. 

Fokus i projektet har legat på framtagning av en kalkylmall för beräkning av lönsamhet för åtgärder 
som genomförs utöver en mer omfattande renovering eller fristående på en befintlig fastighet. Syftet 
med den framtagna kalkylmallen är att kunna undersöka lönsamheten vid genomförande av åtgärd 
som tillägg till en mer omfattande renovering i en byggnad.  Utifrån lönsamhetskrav kan kalkylen också 
visa på den erforderliga hyresjusteringen som krävs för att göra investeringen i åtgärden lönsam. 
Kalkylen kan användas som stöd i diskussion kring motivering av genomförande av åtgärden.   

Kalkylmallen diskuterades vid en workshop med ledningsrepresentanter i Fastighetsnätverket i 
Örebro län. Alla deltagare var överens om att kalkylen på ett användbart och enkelt sätt visade hur 
enskilda komponenter påverkar byggnadens ekonomi. Kalkylmallen kan komma att bli ett mycket 
användbart verktyg i dialogen med hyresgästen.   

 

LCC-beräkning, lågenergibyggnader, hyresgrundande investeringar, hållbara investeringar, kalkyl, 
ekonomisk analys
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UTVÄRDERING AV HYRESGRUNDANDE INVESTERINGAR FÖR LÅGENERGIBYGGNADER 

Summary 

The focus of the project has been on the development of a calculating template for calculating 
profitability for measures that are carried out in addition to a more extensive renovation or 
independent on an existing property. The purpose of the calculation model is to be able to investigate 
the profitability of implementing the measure in addition to a more extensive renovation in a building. 
Based on profitability requirements, the calculation can also show the required rent adjustment 
required to make the investment of the measure profitable. The calculation can be used as support in 
the discussion on the justification of the implementation of the measure. 

During the project, a workshop was conducted with management representatives from 
Fastighetsnätverket I Örebro län. At this workshop, the calculation model and other issues concerning 
rent-based investments for low-energy buildings have been discussed in groups. The participants 
agreed that the calculation model showed a useful and simple way how measures affect the economy 
of the building. The calculation model may become a very useful tool in the dialogue with the tenants 
in the future. 

LCC calculation, low energy buildings, rent-based investments, sustainable investments, calculations, 
financial analysis
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UTVÄRDERING AV HYRESGRUNDANDE INVESTERINGAR FÖR LÅGENERGIBYGGNADER 

1 Inledning och bakgrund 
Det blir allt vanligare att beslut om nybyggnation ska baseras på livscykelkostnader (LCC) som tar 
hänsyn till byggnadernas energibehov och tillhörande driftkostnader. I praktiken ligger dock ofta 
fokus på investeringskostnad för nybyggnation eftersom den idag ligger till grund för den hyra som 
tas ut. Ofta läggs inte samma vikt vid byggandens driftkostnad trots att det har stor inverkan på 
byggandens lönsamhet. Vidare görs sällan bedömningar att investeringar kan bokföras som underhåll 
eller särskilda satsningar och bör därmed inte ingå i den hyresgrundanade beräkningen. 

För byggnader som skolor och förskolor blir det än mer påtagligt då hyresnivån även ligger till grund 
för hur mycket pengar som finns kvar till verksamheten. Det är viktigt att hyresnivån kan hållas nere. 
För att det ska vara möjligt behöver byggnadens driftkostnader baseras på projekterade värden och 
inte schabloner för värmebehov, fastighetsel, verksamhetsel, vattenanvändning och övrigt underhåll). 
Vidare är det av vikt att tydliggöra fördelningen mellan hyresgrundande investeringar respektive 
investeringar som inte är direkt kopplade till verksamheten. Det kan vara investeringar som behöver 
genomföras på grund av andra faktorer. Det kan t.ex. handla om att byggnaden behöver ha en bättre 
utformning av energi- och miljöaspekter för att bidra till att uppnå miljökrav från ägaren.  

Hyran som en fastighetsägare tar ut baseras ofta på den totala investeringen och marknaden, även den 
delen av investeringen som leder till minskad andel köpt energi eller effektivisering av driften 
påverkar hyran. 

Nedanstående exempel i figur 1 syftar till att genom ett konkret exempel tydliggöra problematiken. 
Exemplet visar hur en utökad investering ger lägre driftkostnad och därigenom en bättre lönsam 
utformning men som samtidigt medför en förhöjd hyra. 
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UTVÄRDERING AV HYRESGRUNDANDE INVESTERINGAR FÖR LÅGENERGIBYGGNADER 

 
Figur 1 Ex på hur utökad investering medför lägre driftkostnad men samtidigt medför en högre hyra som 
vanligtvis betalas av verksamheten. 

Exemplet i figur 1 är för en investering av solel för att minska byggnadens behov av köpt energi men 
principen blir densamma för om byggnadens utformas för högre ställda energikrav till exempel med 
en tjockare isolering. Om beslut om projekts utformning tas baseras på investeringskostnad eller 
baserat på totalt hyra bör förskolan utformas utan solel. Om beslut tas baserat med hänsyn tagen till 
projekterad driftkostnad och total lönsamhet bör solel inkluderas i nybyggnationen. 

Investeringsbudgeten har oftast en övre gräns som det inte kompromissas om. Når ett projekt denna 
övre gräns riskerar effektiviserande åtgärder att prutas bort, även fast en ökad investering 
inledningsvis kan leda till sänkta driftskostnader och ökat driftnetto vilket över byggnadens livslängd 
innebära en lönsam investering.  

Till detta upplevs det också svårt att beräkna hur stor del av en investering som kan finansieras av en 
minskad driftskostnad och hur stor en erforderlig hyresjustering blir för att kunna finansiera 
investeringen. 

Syftet med projektet är att ta fram en kalkylmodell som kan beräkna en erforderlig hyresjustering för 
en åtgärd utifrån ett LCC-perspektiv. 

 

  



 

 

 

9 

UTVÄRDERING AV HYRESGRUNDANDE INVESTERINGAR FÖR LÅGENERGIBYGGNADER 

2 Genomförande 
Fokus i projektet har legat på framtagning av en kalkylmall för beräkning av lönsamhet för åtgärder 
som genomförs utöver en mer omfattande renovering eller fristående på en befintlig fastighet. Syftet 
med den framtagna kalkylmallen är att kunna undersöka lönsamheten vid genomförande av åtgärd 
som tillägg till en mer omfattande renovering i en byggnad.  Utifrån lönsamhetskrav kan kalkylen också 
visa på den erforderliga hyresjusteringen som krävs för att göra investeringen i åtgärden lönsam. 
Kalkylen kan användas som stöd i diskussion kring motivering av genomförande av åtgärden.   

För att ta fram kalkylmallen har WSP Sverige AB anlitats.  

Under projektet genomfördes en workshop med ledningsrepresentanter från fastighetsägare i Örebro 
län. På denna workshop har kalkylmallen och frågor kring hyresgrundande investeringar för 
lågenergibyggnader diskuterats i grupp. Detta ersatte intervjustudien för att effektivisera arbetet.  

Projektet och resultat från det presenterades på E2B2s årskonferens den 7:e februari 2019. 
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UTVÄRDERING AV HYRESGRUNDANDE INVESTERINGAR FÖR LÅGENERGIBYGGNADER 

3 Resultat 
Resultatet i detta projekt består till största del i den kalkylmall som tagits fram och beskrivs i avsnitt 
3.1 och finns bifogad denna rapport. Utifrån kalkylmallen genomfördes en workshop med lednings-
representanter i Fastighetsnätverket i Örebro län.  

3.1 Beskrivning av kalkylmallen 
Kalkylmallen som har tagits fram inom detta projekt är baserat på "Investeringskalkyl för solceller" av 
Mälardalens högskola och följer samma struktur. 

3.1.1 Kalkylmallens struktur 
I kalkylmall finns det en inledande flik där funktionerna och förutsättningarna beskrivs. Den flik om 
sedan används av användaren är den flik där denne fyller i de parametrar och förutsättningar för 
åtgärden som skall undersökas. Denna flik heter ” Dina indata & resultat”. 

De parametrar som kan anges för en åtgärd är: 

• Beskrivning av åtgärd 
• Ekonomisk livslängd – kalkylmallen hanterar maximalt 50 års livslängd för en åtgärd 
• Kalkylränta – vilket indikerar det lönsamhetskrav som ställs för investeringen 
• Investering för åtgärden 
• Eventuellt belopp för re-investering under åtgärdens livslängd och vilket år som detta sker 
• Eventuellt återstående ekonomiskt värde för investeringen efter kalkylperioden 
• Driftskostnad per år – om åtgärden medför någon ökad driftskostnad jämfört med att inte 

genomföra åtgärden 
• Kostnadsbesparing som åtgärden innebär – Besparingen kan komma från en energi-

effektiviserande åtgärd, verksamhetseffektivisering, minskat underhållsbehov etc. Om 
beräkningar görs på en solcellsinstallation, innefattar denna post de kostnadsbesparingar som 
görs genom att egenanvända energin som produceras och intäkter från försäljning av 
överskottsproduktionen. 

• Om åtgärden medför en koldioxidbesparing kan denna anges i kalkylen. Till den eventuella 
koldioxidbesparingen finns det en kostnad för klimatkompenseringen för den erhållna 
minskningen. Detta blir då en kostnadsbesparing om aktören som använder kalkylen 
klimatkompenserar sina koldioxidutsläpp.  

När parametrarna är ifyllda på korrekt sätt kan en erforderlig hyresjustering för att investeringen för 
åtgärden skall klara det ifyllda lönsamhetskravet. Den erforderliga hyresjusteringen är den 
hyresjustering som krävs för att internräntan för investeringen skall bli lika stor som den ifyllda 
kalkylräntan, som sätter lönsamhetskravet för investeringen.  

Hyresjusteringen räknas i kalkylmallen som en intäkt för genomförande av åtgärden och adderas till 
den totala kostnadsbesparingen som åtgärden leder till i den ekonomiska analysen.  
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UTVÄRDERING AV HYRESGRUNDANDE INVESTERINGAR FÖR LÅGENERGIBYGGNADER 

Om investeringen för åtgärden är lönsam utan att en hyresjustering krävs, kan inte denna funktion 
användas i kalkylen. 

3.1.2 Resultatpresentation 
Resultatet av den ekonomiska analysen presenteras för användaren direkt på samma sida som 
parametrarna för åtgärden fylls i. Detta ger ett flöde som användaren kan följa i kalkylmallen från 
toppen med de grundläggande parametrarna, till de ekonomiska parametrarna till resultatet längst 
ner på sidan.  

Resultatet av den ekonomiska analysen presenteras i tre fall:  

• Resultat exklusive kostnadsbesparing för reducering av koldioxidminskning 
• Resultat inklusive kostnadsbesparing för reducering av koldioxidminskning 
• Resultat med hyresjustering exklusive kostnadsbesparing för reducering av koldioxid-

minskning 

 

Figur 1 Presentation av resultat i kalkylmallen för två fall, till vänster utan en erforderlig hyresejustering och till 
höger ett fall med erforderlig hyresjustering. 

3.1.3 Ekonomisk analys 
Den ekonomiska analysen genomförs med tre ekonomiska metoder: 

Nuvärde 

Kostnader och intäkter beräknas som nuvärde med hjälp av kalkylräntan. 

Beräkningarna görs med PV-funktionen i Excel eller med formeln:  

 

A = kostnad eller intäkt som ska nuvärdesberäknas (kr) 
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UTVÄRDERING AV HYRESGRUNDANDE INVESTERINGAR FÖR LÅGENERGIBYGGNADER 

 

Diskonterad återbetalningstid 

Den diskonterade återbetalningstiden är här antagen som det år då det ackumulerade nuvärdet av 
kassaflödet blir positivt. 

 

Återbetalningstiden har beräknats med hänsyn till kalkylräntan och beloppen har diskonterats till 
nuvärden, enligt formeln ovan. 

Internränta (IRR) 

Internräntan är den räntesats som investeringen avkastar. 

Beräkningarna görs med IRR-funktionen i Excel baserat på värden för kassaflöden utan 
nuvärdesberäkning.  

 

I ekvationen ovan är IR internräntan, G grundinvestering, C kassaflödet och n antal år. 

3.1.4 Känslighetsanalys 
På resultatet exklusive kostnadsbesparingar för reducering av koldioxid görs två enklare känslighets-
analyser. En där kalkylräntan justeras till att vara 25 procent högre eller lägre än den angivna och en 
där den beräknade besparingen justeras till att vara 20 procent högre eller lägre än den förväntande. 
Se figur nedan.  
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UTVÄRDERING AV HYRESGRUNDANDE INVESTERINGAR FÖR LÅGENERGIBYGGNADER 

 

Figur 2 Presentation av känslighetsanalys i bräkningskalkylen. 

3.1.5 Grafisk jämförelse av resultat med eller utan hyresjustering 
En presentation fås också där resultatet av investeringen presenteras grafiskt, i samma graf 
presenteras också det fallet en erforderlig hyresjustering krävs för att göra investeringen lönsam. Se 
figur nedan. 

 

Figur 3 Presentation av resultat med och utan eventuell erforderlig hyresjustering. 
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UTVÄRDERING AV HYRESGRUNDANDE INVESTERINGAR FÖR LÅGENERGIBYGGNADER 

3.2 Resultat från workshop 
 

På den genomförda workshopen deltog representanter från fem stycken stora fastighetsägare i Örebro 
län, samt representanter från Region Örebro län och WSP.  

Det övergripande resultatet från workshopen visade på ett stort intresse för den framtagna 
kalkylmallen. Dock påtalades det att fastighetsägarna arbetar olika med sina respektive lönsamhets-
krav. Även internt kan uppfattningen variera för hur lönsamhetskravet vid investeringar ska tolkas. 
De representerade fastighetsägarna använder olika uppföljningssystem för att ta hänsyn till hållbara 
lösningar som ökar fastighetsvärdet. I kalkylmallen går det att justera lönsamhetskravet beroende på 
vilket användaren arbetar efter och den kan fungera som ett viktigt verktyg både internt och externt i 
dialogen kring en hållbar investering. 

Sammanfattningsvis var alla överens om att kalkylen på ett användbart och enkelt sätt visade hur 
enskilda komponenter påverkar byggnadens ekonomi. Kalkylen kan vara mycket användbar i dialogen 
med hyresgästen.    
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UTVÄRDERING AV HYRESGRUNDANDE INVESTERINGAR FÖR LÅGENERGIBYGGNADER 

4 Diskussion 
Den framtagna kalkylmallen är inte en direkt lösning på att ena synen på investeringar och 
lönsamhetskrav mellan olika fastighetsägare. Dock är den ett verktyg i dialogen med fastighetsägaren 
för att förstå investeringen för en åtgärd och göra det begripligt. Ett beslut att använda kalkylen gör 
att den interna diskussionen kring hållbara investeringar väcks till liv då krav på avkastning och värde 
av CO2-besparing måste definieras. För Futurum Fastigheter har detta inneburit att hållberhets-
aspekten fått en tydligare plats hos företagets ekonomer och VD.  



 

 

 

16 

UTVÄRDERING AV HYRESGRUNDANDE INVESTERINGAR FÖR LÅGENERGIBYGGNADER 

5 Referenser 
Stridh, B. och Larsson, D.: ”Investeringskalkyl för solceller”
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