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Bakom renZEROTM-projektet står Paroc, den ledande tillverkaren av energieffektiva isoleringslösningar i Östersjöområdet, 
Nibe, Europas största producent av värmepumpar och Elitfönster, Sveriges största fönstertillverkare. Projektet stöds av 
Finska Tekes, och är delvis EU-finansierat. De tekniska beräkningarna kommer från Teknologiska forskningscentralen VTT. 
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Så har vi räknat 
 
Kostnader i båda fallen (Energirenovering med renZERO och traditionell renovering) 
I den totala renoveringskostnaden ingår för båda fallen, en bergvärmepump och FTX-aggregat 
inklusive kanaler från Nibe, nya dörrar samt fönster från Elitfönster, nya takpannor med ny papp 
och ströläkt, ny träpanel och spikläkt. Övriga kostnader som hyra byggnadsställning, täckning, 
hyra arbetsbod och lossning bygger på faktisk tidsåtgång. Kostnader är beräknade inkl. moms. 
 
Specifika kostnader renZERO 
renZERO renoveringen består av en utanpåliggande 300 mm PAROC renERGIA, fönster- och 
dörromfattningar. Taket har byggts på med ett nytt yttertak med totalt 360 mm PAROC eXtra. 
 
Specifika kostnader Traditionell Renovering 
Den traditionella renoveringen av väggen består av en utanpåliggande 95 mm stomme med 
PAROC eXtra och en heltäckande 45 mm Klimatskiva. Vindsbjälklaget har tilläggsisolerats med 
400 mm PAROC Lösull. 
 
Energianvändning 
Energianvändningen före renovering är den faktiska, baserat på uppgifter från fastighetsägaren. 
Den beräknade energianvändningen är gjord enligt beräkningar gjorda av VTT*. Siffrorna 
inkluderar värme, varmvatten och driftsel. 
 
Energibesparing 
Beräkningen är gjord baserad på ett energipris på 1.30 kr/kWh. Observera att vi har räknat med 
dagens energipris. 
 


