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ABSTRACT  

In order to develop energy-efficient constructions all new buildings will be nearly-zero energy 

buildings by year 2021. A nearly-zero energy facility is a building with high energy 

performance and very low energy consumption, where the amount of energy that needs to be 

supplied to the building will largely originate from renewable sources that are often self-

produced on site or nearby. On December 15, 2016 BFS 2016: 13 - BBR 24 was introduced 

with requirements for verification of the building's specific energy use. The new regulations 

for nearly-zero energy buildings will be introduced in two stages through BBR (A) and BBR 

(B). BBR (A) implies no aggravation of requirements, but introduces a new way of calculating 

the energy performance of the building measured in primary energy. Primary energy factors 

are introduced per energy carrier, where the energy carrier for electric heating receives a 

higher value then other energy carriers. A projected five-storey apartment building located in 

Sigtuna, Stockholm has been investigated and energy calculations and simulations have been 

carried out in the energy calculation program IDA Indoor Climate and Energy. Simulations 

have been carried out on a reference object, focusing on analyzing how the energy utilization 

of the building is affected by various actions. The measures investigated are energy supply 

and origin of this, changes in the building construction and technical systems. The result 

shows that with relatively small changes the required demands of close-zero energy buildings 

can be reached. Changes to the building construction through better exterior wall insulation, 

better U-values of building constructions and increased efficiency of heat exchanger, make 

demands for near-zero energy buildings in BBR (B). With self-produced electricity via solar 

cells the primary energy for the building will be even lower. The hardest challenge comes for 

the electricity heated buildings which due to an increased primary energy factor, will get 

harder to meet the future requirements due to a higher demand level. 

Keywords: Nearly Zero-energy building, Energy performance, apartment buildings, 

coefficient of heat transmission, geographical adjustment, renewable energy 
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SAMMANFATTNING  

För att energieffektivt byggande ska utvecklas ska alla nya byggnader från och med år 2021 

vara nära-nollenergibyggnader. En nära-noll energibyggnad är en byggnad med hög 

energiprestanda och mycket låg energianvändning där den mängd energi som behöver 

tillföras byggnaden i hög grad ska ha ett ursprung från förnybara källor som gärna 

egenproduceras på plats eller produceras i närheten.  

Den 15 december 2016 införde Boverket BFS 2016:13 – BBR 24 där krav på verifiering av 

byggnadens specifika energianvändning ställs. Verifiering ska ske genom beräkning eller 

genom mätning och normalisering av uppmätta värden och ska utföras enligt BFS2016:12 - 

BEN 1. BEN 1 är Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens 

specifika energianvändning vid ett normalt brukande och ett normalår. Byggherren ska 

verifiera kravet och detta ska framgå i kontrollplanen. Boverket kommer införa de nya 

författningarna för nära-nollenergibyggnad i två etapper genom BBR (A) och BBR (B). BBR 

(A) innebär ingen skärpning av kraven utan introducerar ett nytt sätt att räkna då 

byggnadens energiprestanda kommer att mätas i primärenergital. Primärenergifaktorer 

införs per energibärare där energibäraren el får en faktor på 1,6 och övriga energibärare får 

faktorn 1. Geografiska justeringsfaktorer kommer att införas på kommunnivå och ska ersätta 

de tidigare fyra klimatzonerna. Denna författning är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2017. I 

BBR (B) kommer kraven för primärenergitalet att skärpas genom att primärenergifaktorn för 

el höjs till 2,5. Kraven på byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient skärps 

också. Exempelvis kommer kravet för flerbostadshus att sänkas från 0,4 W/m2, K till 0,35 

W/m2, K. Dessa krav är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2021.  

Ett projekterat femvånings flerbostadshus med framtida placering i Sigtuna, Stockholm har 

undersökts och energiberäkningar samt simuleringar har utförts i 

energiberäkningsprogrammet IDA Indoor Climate and Energy. Simuleringar har utförts på 

ett referensobjekt där fokus lagts på att analysera och se hur byggnadens energianvändning 

påverkas av olika åtgärder. De åtgärder som undersökts är energitillförsel och ursprung av 

denna, förändringar i byggnadens klimatskal och tekniska system samt kombination av 

dessa.  

Resultatet visar att man med relativt små medel kan nå kraven som ställs på nära-

nollenergibyggnader. Förändringar på byggnadens klimatskal genom bättre isolering i 

ytterväggar, bättre U-värden på fönster och ökad verkningsgrad på värmeväxlare gör att 

kraven för nära-nollenergibyggnader i BBR (B) nås. Med egenproducerad el via solceller kan 

fastighetselen sänkas och primärenergitalet för byggnaden bli ännu lägre. De eluppvärmda 

byggnaderna som genom en högre kravnivå på grund av den höjda primärenergifaktorn får 

något svårare att klara kraven. Med de presenterade resultaten kan frågan ställas om kraven 

är tillräckligt skärpta. Hårdare krav borde kunna ställas på framtidens byggnader utan att det 

påverkar marknaden negativt genom att tillexempel hämma nyproduktionen av byggnader.  

Nyckelord: Nära-nollenergibyggnad, Boverket, energianvändning, primärenergital, 

primärenergifaktor, geografiska justeringsfaktorer, flerbostadshus, klimatskal, 

värmegenomgångskoefficient 
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BETECKNINGAR 

Beteckning Beskrivning Enhet 

Um Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient  

W/m2, K 

Ebeaspec Byggnadens energianvändning fördelat 
på Atemp 

kWh/m2,år 

EPPET Energiprestanda uttryckt i 
Primärenergital 

W/m2,år 

Atemp Arean av samtliga våningsplan som 
avses värmas till mer än 10 °C 

m2 

Lambda-värde Värmekonduktivitet. Beskriver hur bra 
ett material isolerar.  

W/m,°C 

 

 

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

NNE Nära-nollenergibyggnad 

BBR Boverkets byggregler 

BEN Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
fastställande av byggnadens energianvändning vid 
normalt brukande och ett normalår 

SCOP Seasonal Coefficient of Performance 

 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Byggnadens 
specifika 
energianvändning 

Den energi som vid normalt brukande under ett 
normalår behöver levereras till en byggnad för 
uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 
fastighetsenergi fördelat på Atemp 



 

Definition Beskrivning 

Byggnadens 
fastighetsenergi 

Fast belysning i allmänna- och driftutrymmen. Energi 
till pumpar, fläktar, motorer, styr- och 
övervakningsutrustning mm.  

 

Primärenergital 

Värde som beskriver byggnadens energiprestanda. 
Primärenergitalet är byggnadens energianvändning 
med hänsyn tagen till byggnadens geografiska läge 
fördelat på Atemp 

Primärenergifaktor Given faktor för en specifik energibärare 
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1 INLEDNING 

I följande avsnitt presenteras en inledande beskrivning till projektet som mynnar ut i 

problemformulering och syfte. 

1.1 Bakgrund 

Energimyndigheten skriver i rapporten Energiläget (2015) att dagens samhälle präglas av en 

hög energianvändning. Energi behövs för uppvärmning, kyla, belysning, apparater och 

transporter samt vid produktion och distribution av produkter och tjänster. I det svenska 

energisystemet baseras energisystemet delvis på inhemska förnybara energikällor men också 

genom kärnkraft samt fossila bränslen som olja och naturgas. Energianvändningen i Sverige 

kan delas upp i tre användarsektorer. Industrisektorn, transport samt bostäder och 

servicesektorn. Bostadssektorn använder idag främst energi i form av fjärrvärme, el, olja eller 

biobränslen.  

Enligt energimyndigheten (2017) finns stor potential för att spara energi genom att förbättra 

byggnaders energiprestanda. I Sverige går en tredjedel av energianvändningen till bostäder 

och lokaler varav sextio procent används för uppvärmning. I den årliga rapporten 

energiindikatorer (2016a) beskrivs Sveriges nationella mål, där minst 50 % av den totala 

energianvändningen ska vara förnybar och energianvändningen 20 % effektivare år 2020. 

Forskning och innovationer inom energiområdet ska bidra till att den långsiktiga energi- och 

klimatpolitiken uppfylls. Tillämpning av ny teknik och tjänster ska möjliggöra Sveriges 

omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem där ekologisk hållbarhet, 

konkurrenskraft och försörjningstrygghet är utmärkande faktorer.  

Energimyndigheten beskriver därför i rapporten utformning av energieffektiviseringsmål 

(2016b) att ett viktigt medel för att uppnå de energipolitiska målen är således genom en 

effektiv energianvändning. Med minskade kostnader för energin genom effektivisering i hela 

energisystemet kan man nå en hållbar stadsutveckling med ökat välstånd och tillväxt. Detta 

då resurser kan läggas på andra samhällsområden.  

Boverket införde den 15 december 2016 nya föreskrifter och krav (BFS 2016:13 BBR 24) (BFS 

2016:12 BEN 1) utan någon övergångstid. Detta innebär att alla arbeten med startbesked den 

15 december 2016 eller senare ska tillämpa de nya kraven. Kraven innebär att byggnadens 

specifika energianvändning vid normalt brukande och ett normalår ska fastställas med 

bindande metoder enligt BFS 2016:12, BEN 1. Krav på verifiering har innan detta endast varit 

ett allmänt råd.  

Boverket och energimyndigheten fick i januari 2014 ett gemensamt uppdrag av regeringen att 

utvärdera befintliga och nya lågenergibyggnader, detta uppdrag har sammanställts i 
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rapporten Utvärdering av lågenergibyggnader - en fallstudie (2015). Bakgrunden till detta 

uppdrag grundar sig i regeringens nationella handlingsplan där EU direktivet om byggnaders 

energiprestanda säger att alla nya byggnader senast den 31 december 2020 ska vara nära-

nollenergibyggnader. Alla nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter ska 

vara nära-nollenergibyggnader efter den 31 december 2018. Direktivet innebär även att 

åtgärder ska vidtas för att stimulera att byggnader som renoveras omvandlas till nära-

nollenergibyggnader.  

Enligt förslaget för svensk tillämpning av nära nollenergibyggnader (2015) ska kravet på 

införande av nära-nollenergibyggnader bidra till att driva på utvecklingen mot ett mer 

energieffektivt byggande. Utvärderingen som utförts i samarbete mellan Boverket och 

energimyndigheten ska också redovisa risker och eventuell negativ påverkan på tekniska 

egenskaper av att bygga lågenergibyggnader.  

I energiprestandarkivet, artikel 2(2) definieras en nära-nollenergibyggnad enligt följande:  

”En byggnad som har mycket hög energiprestanda, som bestäms i enlighet med bilaga 

I. Nära nollmängden eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket 

hög grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från 

förnybara energikällor som produceras på plats, eller i närheten. ” (2010) 

Svensk byggtjänst skriver på sin webbplats (2017) att Boverkets införande av genomförandet 

för nära-nollenergibyggnader kommer att utföras i två steg. Det första steget kommer att 

innebära ett nytt sätt att räkna och är tänkta att träda i kraft den 1 juni 2017. Nya begrepp 

såsom primärenergital kommer att ersätta specifik energianvändning och geografiska 

justeringsfaktorer kommer att införas och ersätta de tidigare fyra klimatzonerna. Kraven på 

energianvändning ska i detta första steg i stort sett vara oförändrade men kan ses som en 

omställning för det nya sättet att räkna. En skärpning av kraven kommer att ske i det andra 

steget och det är dessa krav som är tänkta att träda i kraft den första januari 2021. Dessa 

författningssamlingar ligger idag ute som remisser hos Boverket vilket kan innebära 

justeringar i regelförslaget innan definitivt beslut är fattat.  

 

1.2 Problemformulering 

År 2021 kommer en skärpning av Boverkets byggregler i och med att kravet på nära-

nollenergibyggnader kommer införas. I Boverkets förslag på en svensk tillämpning av nära-

noll energibyggnader (2015) beskrivs att kravet på införande av nära-nollenergibyggnader 

grundar sig i att krav som är ambitiösa på lång sikt kommer generera teknisk utveckling och 

förbättra byggnaders energiprestanda.  

För att se om nybyggnationer idag med varierande energiprestandanivåer har förutsättningar 

för att kunna klara de nya framtida kraven krävs en analys. Genom att identifiera de tekniska 

förutsättningarna för flerbostadshus och analysera om dessa är tillräckliga för att klara 
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framtida krav kommer eventuella åtgärder som krävs kunna kartläggas och stärka 

förutsättningarna.  

Projektet ska bidra till att ge klarhet i vilka förutsättningar byggnader som projekteras idag 

med olika uppvärmningssätt har kopplat till de framtida kraven.  

1.3 Syfte 

Projektet avser att utreda om nybyggda flerbostadshus med olika uppvärmningsformer i 

Stockholmsområdet redan nu kan komma att klara de framtida krav som ställs för nära-

nollenergibyggnader. Målet är att analysera om byggnader förväntas klara de framtida 

kraven och att utreda om dess förutsättningar är tillräckliga redan idag. Om 

förutsättningarna ej är tillräckliga ska förslag på åtgärder som krävs för att klara kraven 

identifieras.  

1.4 Frågeställningar 

För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

● Vilka krav finns på flerbostadshus i Sverige redan idag?  

● Hur ser kommande krav för flerbostadshus i Sverige ut? 

● Har pågående projekteringar och nybyggnationer av flerbostadshus förutsättningarna att 

redan idag klara av de framtida kraven för nära-nollenergibyggnader? 

● Krävs komplettering med energi från förnybara energikällor som produceras på plats samt 

förändringar i byggnadens klimatskal och tekniska system för att uppnå de framtida kraven? 

● Kommer kravet att vara likvärdigt för eluppvärmda byggnader som för byggnader med andra 

uppvärmningssätt eller kommer den ena uppvärmningsformen att gynnas?  

 

1.5 Avgränsning 

Ett flerbostadshus med 3 tillhörande affärslokaler kommer att undersökas och generella 

slutsatser för denna typ av lågenergibyggnader dras utifrån detta objekt. Fokus i detta projekt 

kommer att ligga på nybyggnation och ej inkludera renoveringsobjekt. För att uppfylla syftet 

och svara på ovannämnda frågeställningar inom tidsramen för projektet kommer inga 

ekonomiska beräkningar att inkluderas.  
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2 METOD 

För att kunna besvara de frågeställningar som ska uppfylla syftet i detta projekt kommer en 

litteraturstudie och en analys av en byggnad att genomföras.   

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien utgör informationsinsamling från vetenskapliga artiklar, föreskrifter och 

handlingar. Denna genomfördes för att undersöka möjligheter för de olika typer av tekniska 

lösningar som finns för en mer energieffektiv byggnad men också för att identifiera och 

erhålla kunskap kring de nya krav och begrepp som införs i Boverkets föreskrifter. För att få 

en djupare förståelse för de nya krav och begrepp som införs förklaras dessa närmare i 

litteraturstudien.  

2.2 Analys av byggnad 

En fallstudie utförs på en projekterad byggnad som används som referens i projektet. 

Byggnaden som ska undersökas är ett femvånings-flerbostadshus med framtida placering i 

Sigtuna. På byggnadens bottenplan finns även 3 lokaler på 52 m2 vardera. I skrivande stund 

finns inte någon information om vad lokalerna kommer att användas till men förmodligen 

blir det för någon typ av affärsändamål. Data och informationsinsamling om byggnaden 

grundar sig på underlag som erhållits från Ramböll.  

De dataprogram som kommer att användas för att analysera byggnaden är IDA Indoor 

Climate and Energy (IDA ICE), Autocad och Navisworks. Autocad och Navisworks har 

använts för att studera ritningar och konstruktion. Med nödvändiga data från dessa program 

kan uppbyggnad av referensobjektet ske i IDA ICE. IDA ICE används sedan för att utföra 

årsenergisimuleringar på byggnaden.  

Autocad är ett ritnings-, redigerings-, och anteckningsverktyg för 2D samt 3D modellering. 

(2017) Autocad har använts för att studera 2D-ritningar av referensobjektet. Navisworks är 

ett program som samordnar data och geometrier från olika program i en 3D - modell. I detta 

program kan modellen av byggnaden och objektegenskaper lätt studeras. (2017) Detta 

program har främst använts för att kontrollera mått på byggnaden.   

IDA ICE är ett beprövat simuleringsverktyg där man kan modellera en byggnad med 

noggranna indata för klimatskal och tekniska system såsom det är tänkt att byggas i 

verkligheten. Detta används för att analysera en byggnads energianvändning och den 

termiska komforten. (2017) 
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2.2.1 Utförande - metodik 

Årsenergisimuleringar kommer att utföras på byggnaden i simuleringsprogrammet IDA ICE, 

detta kommer att ske i flertalet steg. Utgångspunkten för simuleringarna gäller den befintliga 

byggnaden så som den är tänkt att se ut idag utan några bygg- eller installationstekniska 

ändringar. Resultatet från denna simulering kommer sedan att användas för att beräkna om 

byggnaden med dagens förutsättningar klarar de framtida kraven i Boverkets Byggregler som 

träder i kraft den 1 januari 2021.  

En sammanfattning av metodiken för analys av byggnaden i punktlista: 

● Ett flerbostadshus utses som referensobjekt 

● Data och övrig information om referensobjektet samlas in 

● Byggnaden byggs upp i energisimuleringsprogrammet IDA ICE och utifrån resultatet av denna 

utvärderas om byggnaden klarar idag gällande krav enligt BFS 2016:13, BBR 24 

● Resultatet från energisimulering utvärderas gentemot Boverkets framtida krav för nära-

nollenergibyggnader 

● Byggnaden förändras teoretiskt sett ur energieffektiviserings synpunkt i simuleringsprogram 

för att se hur om byggnaden klarar nära-nollenergibyggnad nivå  

● Utvärdering av resultat där skillnader mellan referensobjekt och den teoretiska nära - 

nollenergibyggnaden lyfts fram och diskuteras  

● Slutsatser dras generellt för framtidens flerbostadshus  

 

Om byggnaden utifrån resultatet inte klarar kraven för nära-nollenergibyggnader kommer 

alternativ genom olika typer av tekniskt möjliga åtgärder analyseras för att byggnaden ska 

uppfylla målen. Förslag på åtgärder som kommer att analyseras är: 

● Energitillförsel och ursprung av denna  

● Förändringar i byggnadens klimatskal och tekniska system  

● Kombination av båda ovanstående punkter 

 

3 LITTERATURSTUDIE 

En litteraturstudie har genomförts för att identifiera de nya krav och begrepp som införs för 

flerbostadshus i samband med de nya författningssamlingarna från Boverket. För att på ett 

tydligt sätt beskriva och redogöra vad som gäller enligt Boverkets krav beskrivs i detta avsnitt 

dagens – och framtida kravnivåer. Litteraturstudien avser även undersöka förutsättningar för 

byggnaders potential till energieffektivare lösningar med avseende på energiteknisk 

utveckling för tekniska lösningar, byggnadssätt och användning av energislag samt hur dessa 

tas hänsyn till vid en energiberäkning. Tidigare rapporter som rör nära-noll energibyggnader 

kommer också studeras.  
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3.1 BFS 2016-13, BBR24/BFS 2016-12, BEN 1 

De författningar som trädde i kraft den 15 december 2016 är BFS 2016-13, BBR24/BFS 2016-

12, BEN 1 och det är dessa krav som i skrivande stund gäller. Dessa författningar infördes 

enligt Boverket (2016a) utan övergångstid då EU kommissionen utfärdade ett 

överträdelseärende mot Sverige där det framkom att en juridiskt bindande metod för att ta 

hänsyn till normalt brukande vid fastställande av en byggnads energiprestanda behövde 

införas. Detta innebär inte att nya krav ställs utan utgör ett förtydligande av reglerna för 

fastsällande av en byggnads energiprestanda utifrån byggnadens energianvändning vid 

normalt bruk.  EU – direktivet (2010/30/EU), energiprestandadirektivet innebär att 

byggnaders energiprestanda ska motsvara den energimängd som behövs för att klara 

energibehovet vid ett normalt brukande av byggnaden. Byggnadens energiprestanda ska 

bestämmas utifrån beräknade värden eller utifrån den faktiskt använda energin. Det är det 

normala brukandet av byggnaden som avser energianvändningen vilket måste inkluderas vid 

val av metod.  

Bindande metoder har införts för hur fastställandet av byggnaders energianvändning vid 

normalt brukande och ett normalår ska beaktas. I författningen (BFS 2016:12 BEN 1) 

beskrivs hur normalt brukande ska tas hänsyn till. Energianvändningen kan korrigeras till ett 

normalt brukande utifrån uppmätt energianvändning men kan också fastställas genom 

beräkning där givna brukarindata används. Oavsett vilken metod som väljs vid verifiering så 

ska (BFS 2016:12 BEN 1) tillämpas.  

I tidigare föreskrifter har verifiering av den specifika energianvändningen inte varit ett krav. I 

de nya föreskrifterna (BFS 2016:13 BBR 24; AEC, -) ändras detta från en rekommendation i 

allmänt råd till krav i föreskrift. Enligt konsekvensutredningen som Boverket utfört (2016a) 

ska specifik energianvändning verifieras av byggherren genom beräkning eller genom 

mätning. Vilken verifieringsmetod som valts ska framgå i kontrollplanen.  

3.1.1 Fastställande av energianvändning genom uppmätning och 

normalisering 

I Boverkets konsekvensutredning (2016a) beskriver Boverket att om energianvändningen 

enligt kontrollplanen ska verifieras genom mätning blir detta ett krav och mätning måste 

utföras för att byggnadsnämnden ska kunna utfärda ett slutbesked. Innan beslut om 

slutbesked är taget får byggherren inte använda byggnaden. Byggnadsnämnden utfärdar då 

ett tillfälligt slutbesked så att byggnaden kan börja användas och mätning kan göras. 

Uppfyller inte byggnaden kraven på specifik energianvändning kan ett rättelseföreläggande 

utfärdas om att åtgärder behöver vidtas. 

Uppmätta mätvärden måste sedan korrigeras mot ett definierat normalt brukande. Då det är 

svårt att verifiera hur en byggnad brukats i verkligheten under ett år ser hanteringen av 

denna metod något annorlunda ut. Normalisering sker av - energi till tappvarmvatten, -

energianvändningen på grund av avvikelser i innetemperatur och av energianvändningen på 

grund av avvikelser i internlaster. En normalårskorrigering av den uppmätta energin för 

byggnadens klimatberoende energianvändning ska också göras. 
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3.1.2 Fastställande av energianvändning med beräkning  

I denna metod används detaljerade givna brukarindata som anges i författningen (BFS 

2016:12 BEN 1) för att beräkna byggnadens energianvändning.  Boverket grundar dessa 

värden på Svebys brukarindata (2012). Normalt brukande tas alltså hänsyn till genom de 

data som används i beräkningen 

Boverket har i ett allmänt råd 2 kap 2 avsnitt §2 (BFS 2016:12 BEN 1) förklarat att när ett 

dynamiskt energiberäkningsverktyg används så bör dess lämplighet valideras enligt SS-EN 

15265:2007. Boverket beskriver i sina föreskrifter (BFS 2016:12 BEN 1) att vid beräkningar 

av byggnadens energianvändning ska fler av byggnadens egenskaper beaktas. Hänsyn ska tas 

till byggnaden utformning, vilken placering och orientering bygganden har samt vilket 

utomhusklimat och solinstrålning som är aktuell för byggnaden. De utomhusdata som 

används ska vara typisk för ett normalår där byggnaden är placerad. U-värden för tak, 

väggar, golv, fönster och ytterdörrar ska inkluderas likaså köldbryggor och klimatskärmens 

luftläckage.  

Följande tekniska byggnadssystem med verkliga driftförhållanden och reglerförluster ska 

inkluderas vid beräkning av byggnadens energianvändning:  

 Värmeförsörjning 

 Varmvattenförsörjning 

 Luftkonditionering 

 Ventilation 

 Belysning i allmänna utrymmen och driftutrymmen  

 Övrig fastighetsenergi  

 

 

Elenergi till elektriska kylmaskiner som används för komfortkyla räknas upp med en faktor 

på 3, detta om annat uppvärmningssätt än elvärme används. Eventuell energi från solfångare 

eller solceller som placeras på huvudbyggnaden, uthus eller byggnadens tomt behöver ej 

räknas med i energianvändningen om byggnaden kan utnyttja energin för uppvärmning, 

komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi. Detta innebär att elenergi från solceller 

som används till hushålls eller verksamhetsenergi inte kan tillgodoräknas vid beräkning av 

byggnadens energianvändning.   

3.1.3 Gällande krav BBR 24 flerbostadshus och lokaler 

Enligt (BFS 2016:13 BBR 24) idag gällande krav på den specifika energianvändningen så är 

den uppdelade i fyra klimatzoner med olika kravnivåer. Klimatzonerna med tillhörande län 

presenteras nedan i Tabell 1. I nedan avsnitt presenteras även de gällande krav på 

genomsnittlig värmegenomgångskoefficient och klimatskärmens luftläckage för byggnader 

och lokaler enligt BBR 24.  
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Tabell 1 Klimatzoner 

Klimatzon Län 

I 
Norrbotten, Västerbotten, Jämtland 

II 
Västernorrland, Gävleborg, Dalarna och 
Värmland 

III 

Jönköping, Kronoberg, Östergötland, 
Södermanland, Örebro, Västmanland, 
Stockholm, Uppsala, Gotland och Västra 
Götaland förutom kommunerna Göteborg, 
Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö.  

IV Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland samt 
Västra Götaland kommunerna Göteborg, 
Härryda, Mölndal Partille och Öckerö.  

 

3.1.3.1. Byggnad med annat uppvärmningsätt än elvärme 

För flerbostadshus som har annat uppvärmningssätt än elvärme och är placerade i zon III 

ska byggnaden vara utformade så att: 

 Byggnadens specifika energianvändning inte överstiger 80 kWh/m2 Atemp och år 

 Genomsnittlig värmegenomgångkoefficient inte överstiger 0,4 W/m2 K 

 Klimatskärmens genomsnittliga luftläckage vid 50 PA tryckskillnad ska vara så tät att krav på 

byggnadens specifika energianvändning uppfylls.  

 

För lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme och är placerade i zon III ska 

byggnaden vara utformade så att: 

 Byggnadens specifika energianvändning inte överstiger 70 kWh/m2 Atemp och år 

 Genomsnittlig värmegenomgångkoefficient inte överstiger 0,6 W/m2 K 

 Klimatskärmens genomsnittliga luftläckage vid 50 PA tryckskillnad ska vara så tät att krav på 

byggnadens specifika energianvändning uppfylls.  

  

3.1.3.2. Eluppvärmd byggnad 

Om en byggnad är eluppvärmd skiljer sig kraven mot om en byggnad har annat 

uppvärmningsätt. För att en byggnad ska räknas som eluppvärmd ska den installerade 

eleffekten för uppvärmning överstiga 10 W/m2. 

För flerbostadshus som har elvärme som uppvärmningsätt och är placerade i zon III ska 

byggnaden vara utformad så att: 

 Byggnadens specifika energianvändning inte överstiger 50 kWh/m2 Atemp och år 

 Installerad eleffekt för uppvärmning inte överstiger 4,5 kW 

 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient inte överstiger 0,4 W/m2, K  
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 Klimatskärmens genomsnittliga luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad ska vara så tät att krav på 

byggnadens specifika energianvändning uppfylls.  

 

För lokaler som har elvärme som uppvärmningsätt och är placerade i zon III ska byggnaden 

vara utformad så att: 

 Byggnadens specifika energianvändning inte överstiger 50 kWh/m2 Atemp och år 

 Installerad eleffekt för uppvärmning inte överstiger 4,5 kW 

 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient inte överstiger 0,6 W/m2, K  

 Klimatskärmens genomsnittliga luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad ska vara så tät att krav på 

byggnadens specifika energianvändning uppfylls.  

 

Byggnader med större Atemp än 130 m2 får göra ett tillägg enligt0,025(𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 − 130)   

  Formel 1 nedannedan på den installerade eleffekten för uppvärmning.  

  0,025(𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 − 130)     Formel 1 

Om byggnaden innehåller både bostäder och lokaler ska kravet på specifik energianvändning, 

installerad eleffekt för uppvärmning och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient viktas i 

proportion till golvarean, Atemp.  

3.2 BFS 2017: xx, BBR A – Remiss/ BFS 2017: xx, BEN 2 - Remiss 

I samband med att plan och byggförordningen (SFS, 2011:338)  har ändrats införs krav på 

nära-noll energibyggnader i BBR. I de nya föreskrifterna (BFS 2017:xx BBR (A)) presenteras 

en ny metod för att beräkna energiprestanda. Benämningen primärenergital införs som ett 

uttryck för en byggnads energiprestanda. Energiprestandan kommer att uttryckas med ett 

numeriskt värde för hela Sverige för respektive byggnadskategori, alltså småhus, 

flerbostadshus och lokaler samt att de fyra klimatzonerna tas bort. De fyra klimatzonerna 

kommer istället att ersättas med geografiska justeringsfaktorer, Fgeo med värden från 0,9-1,6 

som är baserade på byggnadens geografiska läge.   

Enligt Boverkets konsekvensutredning (2017a) beskrivs att i samband med införandet av 

krav på primärenergi flyttas också systemgränsen. Den mängd levererad energi som behövs 

för uppvärmning, kylning, ventilation, varmvatten och belysning vid normalt bruk används 

för att fastställa en byggnads energiprestanda. Vid beräkning av energiprestandan ska inte 

energi från sol, vatten, vind, mark eller luft som alstras i byggnaden räknas med. Den energi 

som levereras till byggnaden ska multipliceras med primärenergifaktorer. 

Primärenergifaktorerna varierar beroende på vilken typ av energibärare det gäller men 

föreslagna faktorer från Boverket är:  

 Primärenergifaktor för energibärare el = 1,6 

 Annan energibärare än el = 1,0 
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Tidigare har byggnader kategoriserats som ”elvärmda” eller som ”byggnader med annat 

uppvärmningssätt än elvärme” vilket tas bort då skilda kravnivåer för dessa inte längre 

behövs. Kravet på hushållningen av elenergi hålls således genom ett högre primärenergital 

för denna energibärare. Att primärenergifaktorn föreslås bli 1,6 grundar sig i att införandet 

av BFS 2017: xx BBR (A) inte ska innebära någon skärpning av nuvarande krav men 

samtidigt inte göra det lättare att klara kraven för nära – nollenergibyggnader. En stor del av 

byggandet idag utförs i nuvarande klimatzon III och viktningsfaktorn i denna klimatzon 

motsvarar 1,6. Denna faktor kommer att skärpas vid införandet av BFS 2017: xx BBR (B) 

2021. Har byggnaden en installerad eleffekt för uppvärmning och tappvarmvatten som är 

mindre än 10 W/m2 ska elenergin till komfortkyla multipliceras med 1,875.  

Enligt Boverkets konsekvensutredning (2017b) kommer författningsändringar som sker i 

BBR A kräva att Boverkets föreskrifter om fastställande av byggnadens energianvändning vid 

normalt brukande och normalår ändras. Detta sker genom införande av BFS 2016:13 BEN 2.  

Denna föreskrift ska tillämpas vid verifiering av byggnadens primärenergital. När 

byggnadens energianvändning bestäms ska den fastställas uppdelad på energibärare såsom 

el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och naturgas. Egenproducerad energi från förnybara 

källor som sol, vind, mark, luft eller vatten som används till byggnadens uppvärmning, 

komfortkyla, tappvarmvatten eller fastighetsenergi ska inte räknas med.   

Med anledning av att plan och byggförordningens krav på att byggnader ska hushålla med 

elenergi (SFS, 2011:338)  så regleras kravet på maximalt installerad eleffekt för uppvärmning 

vid dimensionerande utetemperatur med den geografiska justeringsfaktorn.   

3.2.1 Framtida krav i BBR (A) för flerbostadshus och lokaler  

Enligt Boverkets nya föreskrifter  (BFS 2017:xx BBR (A)) gäller följande föreslagna krav för 

flerbostadshus. 

 Högsta tillåtna primärenergital, EPPET är 85 kWh/m2 Atemp och år  

 Högsta installerad eleffekt för uppvärmning är 4,5+1,7*(Fgeo-1).  Den geografiska 

justeringsfaktorn för byggnader i Stockholm är 1,0. 

 Högsta tillåtna genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um är 0,4 W/m2 K 

 Klimatskärmens genomsnittliga luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad ska vara så tät att kraven 

på byggnadens primärenergital och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls.  

 

Följande föreslagna krav gäller för lokaler där Atemp är större än 50 m2. 

 Högsta tillåtna primärenergital, EPPET är 80 kWh/m2 Atemp och år  

 Högsta installerad eleffekt för uppvärmning är 4,5+1,7*(Fgeo-1).  Den geografiska 

justeringsfaktorn för byggnader i Stockholm är 1,0. 

 Högsta tillåtna genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um är 0,6 W/m2 K 

 Klimatskärmens genomsnittliga luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad ska vara så tät att kraven 

på byggnadens primärenergital och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls.  
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Byggnader med större Atemp än 130 m2 får göra ett tillägg enligt (0,025 + 0,02(𝐹𝑔𝑒𝑜 − 1)) ∗

(𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 − 130)    Formel 2 nedan på den installerade eleffekten 

för uppvärmning i kW.  

(0,025 + 0,02(𝐹𝑔𝑒𝑜 − 1)) ∗ (𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 − 130)    Formel 2 

 

Om byggnaden innehåller både bostäder och lokaler ska kravet på primär energitalet, 

installerad eleffekt för uppvärmning och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient viktas i 

proportion till golvarean, Atemp.  

3.3 BFS 2017: xx, BBR B – Remiss  

De föreslagna ändringarna i denna författning förväntas träda i kraft den 1 januari 2021. 

Ändringar i dessa föreskrifter (BFS 2017:xx BBR (B)) gäller skärpningar av energikraven. 

Boverkets förslag på ändringar kommer innebära att kravnivåerna skärps utifrån vad som är 

tekniskt möjligt idag. Skärpningen kommer innebära störst förändring för de byggnader som 

använder mycket elenergi. Primärenergifaktorn för el kommer i denna version att höjas till 

2,5 men behålls oförändrad för övriga energibärare – 1,0. Att primärenergifaktorn för el höjs 

innebär skärpta krav även om det högsta tillåtna primärenergitalet är oförändrat. 

Byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient kommer också att skärpas från 

tidigare 0,4 W/m2 till 0,35 W/m2.  

3.3.1 Framtida krav i BBR (B) för flerbostadshus och lokaler  

Enligt Boverkets nya framtida föreskrifter  (BFS 2017:xx BBR (B), 2017) gäller följande 

föreslagna krav för flerbostadshus. 

 Högsta tillåtna primärenergital, EPPET är 85 kWh/m2 Atemp och år  

 Högsta installerad eleffekt för uppvärmning är 4,5+1,7*(Fgeo-1).  Den geografiska 

justeringsfaktorn för byggnader i Stockholm är 1,0 

 Högsta tillåtna genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um är 0,4 W/m2 K 

 Klimatskärmens genomsnittliga luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad ska vara så tät att kraven 

på byggnadens primärenergital och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls.  

 

Följande föreslagna krav gäller för lokaler där Atemp är större än 50 m2. 

 Högsta tillåtna primärenergital, EPPET är 80 kWh/m2 Atemp och år  

 Högsta installerad eleffekt för uppvärmning är 4,5+1,7*(Fgeo-1).  Den geografiska 

justeringsfaktorn för byggnader i Stockholm är 1,0 

 Högsta tillåtna genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um är 0,45 W/m2 K 

 Klimatskärmens genomsnittliga luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad ska vara så tät att kraven 

på byggnadens primärenergital och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls.  
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Byggnader med större Atemp än 130 m2 får göra ett tillägg enligt formel 3 nedan på den 

installerade eleffekten för uppvärmning i kW.  

𝐹𝑔𝑒𝑜 ∗ 0,020(𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 − 130)    Formel 3 

 

3.4 Energiberäkning för flerbostadshus 

Adalberth och Wahlström (2009a) beskriver i boken energibesiktning av byggnader – 

flerbostadshus och lokaler vad som bör tas hänsyn till när en energiberäkning ska utföras. 

För att ett säkert resultat ska erhållas är kvalitéen på indata väsentlig. Nedan sammanfattas 

dessa parametrar och dess påverkan.  

Byggnadens geometri används för uppbyggnad i beräkningsprogram och hämtas från 

ritningar. Köldbryggor ska inkluderas vid energiberäkningar då dessa kan utgöra 2-20 % av 

den totala energianvändningen. Vanligtvis uppkommer köldbryggor vid anslutning mellan 

grunden kantbalk och ytterväg, mellan yttervägg och mellanbjälklag och mellan yttervägg och 

takfot. Andra områden som är drabbad av köldbryggor är ytterväggshörn, balkonginfästen 

och fönsteranslutningar.  

Byggnadens lufttäthet ska också tas hänsyn till vid energiberäkningar. God lufttäthet erhålls 

lättast för platsbyggda betong och lättbetongkonstruktioner. Luftläckage sker främst på dessa 

byggnader vid fönstrens anslutning till yttervägg. Byggnader med trä eller stålregelstomme 

har luftläckage vid t ex golv-yttervägg, yttervägg-takfot och yttervägg-fönster. Det som avgör 

byggnadens lufttäthet beror bland annat på vindhastigheten utomhus och lufttemperatur.  

Typ av ventilationssystem påverkar också hur stora de extra energiförlusterna blir. För 

byggnader med självdrag samt från och tilluftsventilerade byggnader ökar förlusterna i 

princip linjärt med byggnadens otäthet. I frånluftsventilerade byggnader är energiförlusterna 

inte kopplade på samma sätt till byggnadens otäthet då frånluftsfläktarna skapar undertryck i 

byggnaden som hämmar exfiltrationen.  

Vädring ska också tas hänsyn till vid beräkning. Boende i flerbostadshus vädrar när t.ex. 

inomhustemperaturen är för hög eller luftkvaliteten är dålig. 53 % av de boende i ett 

flerbostadshus vädrar dagligen och 21 % vädrar någon gång i månaden eller mer sällan. 

Vädringslängden varierar och 18 % av brukarna vädrar hela dagen eller natten och 30 % har 

öppet några timmar per dag.  

Antal personer som normalt vistas och närvarotiden för dessa beaktas och närvarofrekvensen 

ska bedömas då de interna lasterna är direktrelaterade till närvarotiden. Apparater och 

installationer bidrar också till värmeavgivning och inkluderas därför också i beräkningarna.  

El för fläktar, pumpar, hissar, belysning i källare, förråd, tekniska utrymmen, garage och 

trapphus räknas till fastighetsel och ska också ingå i beräkningarna. Fönstrens g-värde, 

skuggning och avskärmning ska också anges i indata samt typ av luftbehandlingssystem, 

varmvattenanvändning och inomhustemperaturer.  
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3.5 Energieffektiviserande åtgärder för byggnader 

I rapporten energieffektiva byggnader – kretslopprådets översikt (2010) kännetecknas en 

energieffektiv byggnad av lufttäta och välisolerade konstruktioner med effektiv återvinning 

på ventilationssystemet. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien beskriver i rapporten - 

energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus (2012) hinder och möjligheter för en 

effektivare energianvändning. Detta möjliggörs genom kontinuerlig utveckling av tekniska 

komponenter och nya lösningar. Förändringsprocesser inom byggnadstekniska områden 

såsom byggnaders klimatskal där tekniknivån redan idag kan ses som välutvecklad bidrar 

också till en minskad energianvändning. För att uppnå värme- och eleffektivisering krävs 

produktutveckling med fokus inom ventilationssystem och klimatskal.  

3.5.1 Luftbehandlingssystem  

Enligt svensk ventilation (2014) bidrar hårdare krav på energiförbrukning, komfort och hälsa 

till att allt fler bostadshus byggs med från och tilluftsventilation med värmeåtervinning, FTX 

system.  Ett FTX system kallas för balanserad ventilation då ny luft utifrån tillförs och använd 

luft transporteras bort. Innan den uppvärmda frånluften skickas ut passerar den ett 

värmeåtervinningsaggregat som nyttjar energin i frånluften till att värma upp den kalla 

inkommande tilluften. Det finns olika system för återvinning av värmen ur frånluften - 

plattvärmeväxlare, motströmsvärmeväxlare, roterande värmeväxlare samt vätskekopplad 

värmeåtervinning.   

3.5.2 Isolering 

Holm (2015) beskriver att 15 % av värmen försvinner ut genom taket, 20 % försvinner ut 

genom väggarna och 15 % av värmen försvinner ut genom golv och källare. Detta kan 

undvikas genom bättre isolering. Utvecklingen av högeffektiva isoleringsprodukter pågår och 

på marknaden finns idag många olika systemlösningar för tilläggsisolering av hus och 

byggnader. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (2012) hävdar att tak- och vägg 

isolering i framtiden sannolikt kommer vara hälften så tjock som den är idag.  

3.5.3 Fönster 

Enligt Åslund Hedman och Jensen Wennberg (2016) kan lågemissionsglas minska den 

utgående värmestrålningen vilket leder till att värmen istället riktas in mot rummet och 

mindre värme går förlorad. För att undvika köldbryggor bör även karmar vara väl isolerade 

och fönstret strategiskt placerat. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (2012)  menar att 

ett modernt 2 glasfönster släpper igenom cirka en tredjedel så mycket värme som ett 

traditionellt 2 glasfönster. Enligt Holm (2015) försvinner ca 35 % av värmen ut genom 

fönster och dörrar. 
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3.5.4 Belysning 

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien menar att upp till 90 % av elanvändningen kan 

sparas genom att installera LED – belysning med närvarostyrning. Nya belysningssystem 

använder en femtedel så mycket energi som den bästa tekniken under 1990 talet. (2012)   

Enligt Bångens (2013) dominerar elanvändningen för belysning i flerbostadshus av 

trapphusen och ca 2/3 av belysningselen används här.  Om ljuset släcks och tänds efter behov 

och ljusnivån kan regleras med styrning och reglering kan energianvändningen minskas 

väsentligt. Den möjliga reduceringen av energibehovet kan i allmänna utrymmen landa på 

mellan 25-75 % om närvaro och dagsljusreglering installeras.   

 

3.6 Egen elproduktion och lagring 

Enligt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (2012) har utvecklingen inom rent 

fastighetstekniska lösningar såsom egen energiproduktion och energilagring en avgörande 

betydelse för hur mycket energi som kommer behöva tillföras till byggnader nu och i 

framtiden. Utvecklingspotentialen av energitekniska system är stor och det pågår en intensiv 

utveckling inom området. Det som begränsar möjligheterna för mer utbredd 

solkraftsproduktion är Sveriges geografiska läge.  

Li, Yang och Lam beskriver i studien Zero energy buildings and sustainable development 

implications – A rewiev (Li, Liu, & Joseph, 2013) att solceller är en av det mest lovande 

teknikerna för att uppnå en hållbar utveckling. Alla undersökta nära-noll energibyggnader i 

denna studie använde sig av någon form av solcellsenergi. I stadsområden monteras ofta 

solcellsmoduler på taket men för att kunna maximera elproduktionen används även andra 

ytor på fasaden. Detta gör att solenergin blir mer konkurrenskraftig som ett alternativ för 

egen elproduktion men det kan också påverka det naturliga dagsljuset som kommer in i 

byggnaden negativt. Semitransparenta solcellsmoduler utvecklas därför för att kunna öka 

elproduktionen men samtidigt låta dagsljuset komma in. Den genererade elen från 

solcellsmodulerna används direkt i byggnaden och ett eventuellt överskott kan matas ut 

direkt till det lokala elnätet. Systemeffektiviteten hos ett solcellssystem varierar under olika 

tidpunkter under dygnet men också under de olika årstiderna med olika lokala 

klimatförhållande och hur mycket solinstrålning som faktisk är tillgänglig.  

Singh (2013) beskriver att energiproduktion från solceller är ren, enkel, pålitlig, lättillgänglig 

och i hög grad underhållsfri. Ett solcellsystem har dock låg verkningsgrad på grund av 

varierande väderförhållanden med varierande solinstrålning och temperaturer. Vid 

användning av solceller då belastningen är som högst, utan någon batterilagring är 

dimensioneringen av solcellernas yta, variationerna av solinstrålning och genererad effekt 

betydande parameterar för hur gynnsam en installation av solceller blir jämfört med andra 

konventionella energikällor.   
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3.6.1 Solceller i flerbostadshus 

Att placera solceller på ett flerbostadshus kan per kvadratmeter solcellspanel spara 100 

kWh/år för en investeringskostnad på ca 10 000 kr/m2 enligt Harryson (2009). I en rapport 

av BeBo beskriver Tarnawski, Penttilä och Winkler (2016) förutsättningar för 

bostadsrättföreningar och flerbostadshus att öka egenanvändningen av solel. Olika 

affärsmodeller och koncept baserat på nytänkande för inkoppling till elnät, samspel mellan 

solelproduktion och elbehov samt alternativt ägande. Studien visar att det finns möjligheter 

för att öka egenavändningen av solel för flerbostadshus genom att exempelvis ändra 

inkopplingar av solel till elnätet.  

Enligt Tarnawski et. Al (2016) ligger en stor utmaning i att nå en ekonomisk lönsamhet 

genom att utnyttja den egenproducerade elen på det mest optimala sättet. Fastighetsbolag 

och bostadsrättsföreningar som vill öka sin användning av egenproducerad kan då använda 

sig av energilagring och laststyrning. Överskottet av solenergi kan lagras i form av 

varmvatten eller i ett batteri. Batterilagring har idag en relativt låg lönsamhet då 

investeringskostnader för batterier är hög men fördelen är att energin kan användas när 

behov finns. Solelproduktionen är störst mitt på dagen då lasten för ett flerbostadshus är som 

lägst.  Om elanvändningen kan styras så att den på bästa sätt matchar lastprofilen för 

byggnaden kan egenanvändningen av solel öka.  

Tarnawski et. Al (2016) beskriver olika modeller för hur flerbostadshus kan hantera 

elmätningen. En modell baseras på att en kollektiv elmätare installeras så att elnotan 

inkluderar all hushålls- och fastighetsel. Med denna modell så betalar det enskilda hushållet 

sin elräkning fördelat på lägenhetsyta. Nackdelen med detta är att den enskilda hyresgästen 

ej får valmöjligheten att välja elleverantör och då man inte betalar för sin egen direkta 

elanvändning kan det innebära att användningen ökar. Varje enskild lägenhets elcentral kan i 

detta fall kopplas till två eller tre solcellsmoduler. På så sätt kan varje lägenhetsinnehavare 

välja elleverantör själv. Det krävs då en växelriktare för varje lägenhet vilket ökar 

installationskostnaden. Verkningsgraden blir även sämre då många små växelriktare 

används. 

En annan lösning är att istället mäta varje lägenhets elförbrukning och varmvatten separat. 

Använder hyresgästen i detta fall mindre energi än normalförbrukningen som ingår i hyran 

kan man genom denna modell få pengar tillbaka. Använder man mer betalar man som 

hyresgäst ett bestämt pris per förbrukad kilowattimme. Normalförbrukningen i detta fall 

baseras på lägenhetsstorlek. Halmstads kommunala fastighetsbolag har tillämpat den 

sistnämnda modellen och alla hyresgäster har fått pengar tillbaka. Framgången har enligt 

erfarenhet från projektet mycket berott på att hyresgästerna blivit informerade om 

fördelarna att om möjlighet finns köra hushållsmaskiner mitt på dagen då solenergin kan 

användas istället för att matas ut som överskott på elnätet.   

Fastighetsägare kan också leasa solcellsanläggningar som betalas årligen eller månatligt. 

Fastighetsägaren hyr en solcellsanläggning med ett energileveransavtal och behöver därför 

inte stå för investering, installation eller drift. Fördelen med detta är att fastighetsägare kan 

ha egenproduktion av solel men behöver inte lägga en stor investeringskostnad på en och 
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samma gång och man behöver inte ha personal som sköter drift och underhåll. Denna modell 

är vanlig i USA men har också lanserats i Sverige.  

3.7 Utvärdering av lågenergibyggnader  

Xiaodong, Xilei, & Junjie (2016) beskriver hur värme-, ventilation- och 

luftbehandlingssystem samt belysning påverkar energianvändningen i byggnader, där 

uppvärmning ofta står för den största delen av energianvändningen. Författarna menar att 

med dagens byggnadssystem och tekniker finns det goda möjligheter att spara energi för att 

nå kraven för nära-nollenergibyggnader. Enligt Xiaodong et. Al (2016) krävs tre steg för att 

framgångsrikt implementera och nå nära-noll energibyggnader. Dels kommer passiva 

energibesparande tekniker krävas, byggnadssystem kommer behöva vara mer energieffektiva 

och förnybar energi användas i större grad.  En kombination av noggrant övervägda 

energibesparingsåtgärder måste sammanställas redan i konstruktionsstadiet. Detta menar 

också Panagotis, Theodoros och Bikas (2016) som säger att ökning av isolertjocklekar, 

energieffektiva fönster och höga effektivitetsanläggningar tillsammans med en ökad 

installation av solceller för egenproduktion av energi ska bidra till att minimerade 

energibehovet och ge en ökad lufttäthet på byggnader. Dessa är förslag på åtgärder som ska 

bidra till att EU: s energieffektiviseringsmål uppfylls och kraven för en nära-noll 

energibyggnad nås.  

Stridh (2016) beskriver i rapporten Svenska kriterier för Nära nollenergihus vilka kriterier 

och krav ett NNE – hus ska uppfylla och vilka konsekvenser som införandet av dessa kriterier 

kan innebära. För att klara de framtidakraven kommer förnybara energikällor såsom 

solenergi behöva användas i större utsträckning för att sänka den specifika 

energianvändningen. Den framtida byggnadskonstruktionen kommer därför säkerligen att 

kompletteras med solceller eller solfångare, energieffektivare installationer kommer att 

installeras och mer eller effektivare isolering användas. Nya krav och kriterier innebär 

förändringar i byggprocessen och det kommer krävas tid för företagen att ställa om 

produktionen. Stridh menar dock att konsekvenserna inte kommer att bli stora då 

byggtekniken redan nu är etablerad på marknaden.  

I studien Nära-nollenergibyggnader har Allard (Allard, 2011) undersökt ett planerat 

bostadsområde i Alingsås. Fyra byggnader undersöktes och utifrån resultatet från 

undersökningen som grundades på energiberäkningar i VIP Energy, drogs slutsatser kring 

hur byggnadskonstruktion och tillhörande tekniska system behöver projekteras för att klara 

kraven för nära-nollenergibyggnader. Ett flerbostadshus med uppvärmd boyta på 2500 m2 

undersöktes för flera klimatzoner. I grundfallet baseras data på FTX ventilation med en 

verkningsgrad på värmeväxlaren för värmeåtervinning på 70 %. Resultatet av grundfallet 

landade på en specifik energianvändning på 59,4 kWh/m2Atemp. Efter eliminering av 

köldbryggor och simulering med värmeväxlare på 80 % verkningsgrad landade den specifika 

energianvändningen på 53.1 kWh/m2. Optimering av klimatskalet är det som främst krävs 

för att uppnå en byggnad med god energiprestanda. Energitillförselsystem och energikälla 

kan sedan vägas in. Fjärrvärme är ett bra alternativ i de stadsmiljöer det finns tillgängligt då 



17 

det till stor del produceras av miljövänliga energikällor. Då fjärrvärme ej finns tillgängligt är 

den vanligaste förekommande lösningen för lågenergibyggnader idag att använda någon 

form av värmepump. Nackdelen med värmepumpar är att det ökar elanvändningen vilket 

bidrar till ett högre primärenergital då primärenergifaktorn ökar. 

Enligt Boverkets bedömning (2017c) kommer skärpningar av energikraven att innebära en 

kostnadsökning på ca en till fyra procent för att bygga mer energieffektiva flerbostadshus. På 

uppdrag av den europeiska kommissionen har Ecofys (2013) utfört en stor studie för nära 

noll energibyggnader. I rapporten beskriver man att byggander med lågt energibehov är 

mindre utsatta för risker i samband med instabilitet av kostnader till exempel om 

energipriserna ökar. Byggnader med ett lågt energibehov har flera fördelar som bidrar till 

lägre kostnader. Fördelar med byggnader med ett lågt energibehov är ofta en mer enhetlig 

temperaturfördelning, mindre förluster och högre tillgänglighet av dagsljus. Generellt har 

byggander med lågt energibehov högre termisk och visuell komfort. Fortsatt politiskt stöd 

krävs för att stimulera byggbranschen och utvecklingen av byggnader med en hög 

energiprestanda.  

4  AKTUELL STUDIE 

Detta avsnitt avser presentera referensbyggnaden och en allmän beskrivning av hur studien 

har utförts. Autocad har använts för att studera ritningar och Navisworks har använts för att 

studera ritningar i 3D och hämta mått för korrekt uppbyggnad i energiberäkningsverktyget 

Ida Indoor Climate and Energy. Studien bygger på att tre olika fall med två olika 

uppvärmningssystem har simulerats i IDA ICE. För referensobjektet har 

uppvärmningssystemet varit fjärrvärme. Förändringar i byggnadens klimatskal och tekniska 

system utfördes sedan för att se hur byggnaden står sig mot Boverkets krav på en nära-

nollenergibyggnad. För den sista simuleringen har byggnaden även kompletterats med 

solceller. Dessa tre fall simulerades sedan på nytt men med bergvärmepump som 

uppvärmningssystem. Detta för att se skillnader och kunna jämföra resultaten för 

eluppvärmda och icke eluppvärmda byggnader gentemot nära-nollenergikraven. Enligt BBR 

ska lämpliga säkerhetsmarginaler användas för att säkerställa att kraven uppfylls.  

4.1  Referensobjekt  

Referensobjektet är ett projekterat, ännu ej byggt flerbostadshus på 5 våningar med framtida 

placering i Sigtuna, Stockholm. Flerbostadshuset består av 22 lägenheter och tre lokaler på 

bottenvåningen avsedda för kontor eller affärsverksamhet. Byggnaden har en total Atemp på 1 

858,5 m2. Kravnivåerna för specifik energianvändning, primärenergital, genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient och installerad eleffekt för uppvärmning ska viktas 

proportionellt mot golvarean, Atemp. Den totala arean 1 858,5 m2 fördelats enligt Tabell 2 
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uppdelat på lokaler, bostäder och kompletterande utrymmen. Dessa siffror grundar sig på 

värden från studerade ritningar.  

Tabell 2 Golvareor 

Golvareor 

Total golvarea  1858,5 m2 

Golvarea lokaler 155,7 m2 

Golvarea endast bostäder 1409,8 m2 

Golvarea lägenheter+komplement 1702,8 m2 

Golvarea komplement, trapphus osv.  293 m2 

 

De uppvärmningssystem för bygganden som analyserats är i detta första fall fjärrvärme, inget 

kylsystem installeras. En referensmodell av byggnaden byggdes upp i 

energiberäkningsprogrammet IDA ICE med hjälp av indata som beskrivs i detta avsnitt och 

bilagor. I Figur 1 visas en översiktsbild över byggnaden med inkluderat väderstreck.  

 

 

Figur 1 Byggnaden 
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4.2 Simulering referensobjekt  

I nedan avsnitt presenteras mer ingående hur hänsyn tagits till varje parameter vid 

beräkning i IDA ICE. De brukarindata som matats in i energiberäkningsprogrammet IDA ICE 

grundar sig på de brukarindata som gäller för flerbostadshus och lokaler som beskrivs i 

Boverkets föreskrifter (BFS 2016:12 BEN 1) och Svebys brukarindata för flerbostadshus 

(2012) samt kontor (2013). Varje lägenhet, lokal samt komplementutrymmen såsom förråd 

och trapphus har antagits vara enskilda zoner.  

4.2.1 Klimatskal – referensobjektet 

Referensbyggnadens sammantagna U-värden och tjocklek på de olika ytorna presenteras 

nedan i Tabell 3 och baseras på värden som erhållits från Ramböll. Dessa U-värden bidrar till 

att den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för byggnaden blir 0,41 W/m2,K.  

 

Tabell 3 U-värden - referensobjekt 

 

 

4.2.2 Rumstemperatur 

Innetemperaturen har i energiberäkningsprogrammet satts till lägsta temperatur 22°C och 

högsta temperatur 25 °C för bostadsytor. Lägsta innetemperatur i lokaler ansattes till 21°C 

och högsta temperatur 23 °C. Detta enligt brukarindata för flerbostadshus och kontorslokaler 

från Boverkets föreskrifter (BFS 2016:12 BEN 1). I komplement utrymmen såsom förråd och 

el- teleutrymmen har temperaturen satts till 15°C och 27 °C då detta räknats som rum utan 

stadigvarande vistelse.  

4.2.3 Personvärme/närvaro  

Enligt Boverkets författning (BFS 2016:12 BEN 1) finns rekommenderade brukarindata för 

antalet personer, närvaro och effektavgivning. Ett rekommenderat medelvärde på 80 W per 

person bör användas vid energiberäkningar för flerbostadshus. Närvarotiden ansätts till 14 

Yta U-värde [W/m2, K] Tjocklek [mm]

Ytterväggar 0,15 450

Ytterväggar plan 5 0,13 389

Innerväggar 4,16 120

Mellanbjälklag 3,04 270

Bottenbjälklag 0,12 600

Terassbjälklag 0,19 470

Bjälklag vid indragna entreér 0,12 490

Yttertak 0,10 470

Fönster (karm+glas) 1,28 -

Glasdörrar (karm+glas) 1,28 -
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timmar per dygn året runt och beräkning av antalet personer i bostaden bestäms enligt Tabell 

4 nedan där 1 antal rum och kök inkluderar kokvrå.  

Tabell 4 Antal personer 

Antal rum och 
kök 

1 2 3 4 5+ 

Antal personer 1,42 1,63 2,18 2,79 3,51 

 

För lokalerna har ett tidsschema för närvaro använts på 9 timmar per dygn, 5 dagar i veckan, 

47 veckor om året. Ett tidschema konstruerades därför med antagandet att personer vistas i 

lokalerna på vardagar mellan klockan 08:00-17:00. Undantaget 4 veckor på sommaren och 1 

vecka under vintern. Antalet personer för lokaler ställs in enligt 20 m2 Atemp/person med en 

effektavgivning på 108 W/person. All indata grundar sig på Boverkets brukarindata för 

kontorslokaler (BFS 2016:12 BEN 1).  

Enligt Svebys brukarindata (2012) antas byggnaden kunna tillgodogöra sig all personvärme 

om värmebehov finns, vilket tagits hänsyn till vid energiberäkningarna. 

 

4.2.4 Luftbehandlingssystem  

Bostäderna på alla fem våningar förses med ventilation från ett FTX aggregat med 

motströmsvärmeväxlare placerat i ett fläktrum på femte våningen. De tre lokalerna på 

bottenvåningen förses med ett FTX aggregat vardera med roterande värmeväxlare.  

Indata som använts i IDA ICE för luftbehandlingssystemen är erhållna från Rambölls 

projektdata och presenteras nedan i Tabell 5. 

Tabell 5 Indata luftbehandlingssystem - referensobjekt 

  
Ventilationsaggregat 

- bostäder 
Ventilationsaggregat 

- lokaler 

Typ av värmeåtervinning Motström Roterande  

Verkningsgrad  70% 75% 

SFP [kW/(m3/s)] 1,5 1,5 

Antal  1 3 
Lägsta tillåtna 
avlufttemperatur [°C] 1 - 15 

 

Bostäderna är projekterade med flöden som minst uppfyller myndighetskraven på 0,35 l/s, 

m2 (2017). Forcering av köksfläkt har tagits hänsyn till genom att forcering antagits ske 30 

minuter varje dag mellan klockan 17:00 – 17:30 enligt Boverkets brukarindata för 

flerbostadshus (BFS 2016:12 BEN 1). Denna forcering sker med 15 l/s tillägg på frånluften för 

alla bostäder och ställts in via ett tidsschema i energiberäkningsprogrammet. Enligt Svebys 

brukarindata (2012) rekommenderas att ett schablonpåslag på 4 kWh/m2 år görs på den 

beräknade energiprestandan för att kompensera för den vädring som sker i ett 
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flerbostadshus. Detta har lagts in som en extra förlust vid beräkning i 

energisimuleringsprogrammet.  

Enligt Boverkets brukarindata för kontorslokaler (BFS 2016:12 BEN 1) antas de 

verksamhetsberoende flödena för lokaler vara 1,3 l/m2, Atemp, s. Med hänsyn till närvarotiden 

som beskrivs i avsnitt 4.2.3 antas också aggregaten i lokalerna vara igång 1 timme före och 

efter antagen närvaro. Därför konstruerades ett tidsschema där aggregaten antas vara igång 

11 timmar per dygn mellan klockan 07:00-18:00 på vardagar, 47 veckor per år. 

För mer detaljerade data med projekterade ventilationsflöden för varje zon hänvisas till 

bilaga 1.  

 

4.2.5 Solavskärmning 

Beteenderelaterad solavskärmning sker med rörliga solskydd som är av typen invändig mörk 

gardin. Övrig avskärmning såsom andra närliggande byggnader som bidrar till skuggning har 

placerats ut i energiberäkningsprogrammet se Figur 2. 

 

Figur 2 Byggnad med skuggning 

  

Den rekommenderade faktorn för beteendestyrd solavskärmning ska enligt brukarindata för 

flerbostadshus och lokaler från Boverket (BFS 2016:12 BEN 1) vara 0,71.  

4.2.6 Tappvarmvatten 

Årsschablonen för användning av tappvarmvatten är enligt Boverket (BFS 2016:12 BEN 1)  

25 kWh/m2 Atemp och år dividerat med årsverkningsgraden för produktion av tappvarmvatten 

i byggnaden. För lokalerna används årsschablonvärdet 2 kWh/m2 Atemp och år dividerat med 
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årsverkningsgraden. Årsverkningsgrader för produktion av tappvarmvatten varierar 

beroende på vilken värmekälla som används. Om uppgifter om årsverkningsgraden ej finns 

tillgänglig kan de värden som presenteras i Tabell 6 användas enligt Boverket (BFS 2016:12 

BEN 1) för respektive värmekälla. Då detta är vägledande årsverkningsgrader justeras de inte 

utefter geografisk placering av byggnaden.  

Tabell 6 Årsverkningsgrad för produktion av tappvarmvatten 

Värmekälla  Årsverkningsgrad 

Biobränslepanna 0,75 

Olja  0,85 

Fjärrvärme 1 

Direktverkande el 1 

El frånluftsvärmepump 1,7 

El, uteluft-vattenvärmepump 2 
El, markvärmepump(berg, 
mark,sjö) 2,5 

 

Då bygganden innehåller både bostäder och lokaler har energianvändningen viktats 

gentemot golvarean. Den slutgiltiga energianvändningen för tappvarmvatten blir då 23 

kWh/m2 Atemp och år och detta värde matades in som schablonvärde i 

energiberäkningsprogrammet.  

Enligt JM:s energiklassning av bostäder (2015) kan VVC förlusterna för flerbostadshus antas 

bidra med 4 kWh/m2. Dessa förluster har adderats till den totala energianvändningen efter 

beräkning i IDA ICE.  

4.2.7 Hushållsenergi/Verksamhetsenergi 

Enligt Boverket (BFS 2016:12 BEN 1) ska hushållsenergin för flerbostadshus sättas till 30 

kWh/m2Atemp, år för flerbostadshus. I denna post ingår hushållsbelysning och övrig teknisk 

utrustning. 70 % av hushållsenergin kan tillgodogöras som uppvärmning, internlast. 

För lokalerna har verksamhetsenergin satts till 50kWh/m2 Atemp år med möjlighet att 

tillgodogöra sig all värme om värmebehov finns, detta enligt givna brukarindata.  

 

4.2.8 Övriga förluster och antaganden  

För att ta hänsyn till köldbryggor har ett schablonpåslag på ca 20 % adderats till det 

beräknade U*A värdet som hämtats från IDA ICE (2012). Vinddriven infiltration ställdes in 

med lufttäthet på 0,4 L/s, m2 utvändig yta vid tryckskillnaden 50 Pa där automatiska 

tryckkoefficienter från IDA ICE använts. Detta med referenspunkt att byggnaden ligger 

halvskyddad från vind och ska uppnå Boverkets krav på genomsnittligt luftläckage. 
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4.3 Simulering teoretisk nära-nollenergibyggnad 

Vid simulering av den teoretisk nära-noll energibyggnaden har vissa parametrar ändrats i 

energiberäkningsprogrammet för att klara Boverkets framtida krav för nära-noll 

energibyggnader. Utifrån den kunskap som erhållits under litteraturstudien valdes ett antal 

åtgärder att utföras på referensobjektet. Förändringar gjorde i klimatskalet och 

värmeväxlarnas verkningsgrad ökades. Övriga indata för denna simulering är samma som för 

referensobjektet.   

4.3.1 Klimatskal   

Förändringar gjordes i referensbyggnadens klimatskal. Tidigare bestod ytterväggar av betong 

och grafitcellplast. För att sänka U-värdet valdes att istället isolera med isolering som har ett 

lägre lambda-värde. Detta resulterade i en yttervägg med ett U-värde på 0,11 W/m2,K. Ingen 

ökning av tjocklek har antagits. Fönster och glasdörrar ersattes med bättre glas med lägre U-

värde vilket resulterade i ett totalt U-värde på 1,10 W/m2, K för både glas och karm. För 

jämförelse av referensobjekts U-värden och den teoretiskt- nära nollenergibyggnaden se 

Tabell 7. Den genomsittliga värmegenomgångskoefficienten blev då 0,36 W/m2,K.  

 

Tabell 7 U-värden Teoretisk NNE-byggnad 

Yta 
U-värde [W/m2, 

K] 
Referensobjekt 

U-värde [W/m2, K] 
Teoretisk nära-

nollenergibyggnad 
Tjocklek [mm] 

Ytterväggar 0,15 0,11 450 

Ytterväggar plan 5  0,13 0,13 389 

Innerväggar 4,16 4,16 120 

Mellanbjälklag 3,04 3,04 270 

Bottenbjälklag 0,12 0,12 600 

Terassbjälklag 0,19 0,19 470 
Bjälklag vid indragna 
entreér 0,12 0,12 490 

Yttertak 0,10 0,10 470 

Fönster (karm+glas) 1,28 1,10 - 

Glasdörrar (karm+glas) 1,28 1,10 - 

 

4.3.2 Luftbehandlingssystem  

Enligt svensk ventilation (u.å) kan en roterande värmeväxlare ha en verkningsgrad på ca 80 

% och en motströmsvärmeväxlare kan ha en verkningsgrad mellan 60-90 %.  För den 

teoretiskt nära noll – energibyggnaden höjdes därför verkningsgraden på alla 

ventilationsaggregatens värmeväxlare.  Från 70 % till 75 % på ventilationsaggregatet för 

bostäder och från 75 % till 80 % på ventilationsaggregaten för lokalerna se Tabell 8.  
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Tabell 8 Indata luftbehandlingssystem – teoretisk NNE-byggnad 

  
Ventilationsaggregat 

- bostäder 
Ventilationsaggregat 

- lokaler 

Typ av värmeåtervinning Motström Roterande  

Verkningsgrad  75% 80% 

SFP [kW/(m3/s)] 1,5 1,5 

Antal  1 3 
Lägsta tillåtna 
avluftstemperatur [°C] 1 -15 

 

4.4 Simulering – teoretiskt nära-nollenergibyggnad med solceller 

Byggnadens totala takarea är 227 m2 och ytan att placera solceller på begränsas av de 

takterasser som finns på femte våningen. I detta beräkningsfall har solceller placerats riktade 

mot söder med 40° lutning på den teoretiskt nära-noll energibyggnadens tak. Detta för att 

kunna tillgodogöra en del av den fastighetsenergin som annars måste köpas. 

Enligt energimyndigheten (2017) har en solcellsmodul en verkningsgrad på ca 15 %. Enligt 

Stridh (2012) kan arean som behövs för märkeffekten 1 kW beräknas med hjälp av 

verkningsgraden enligt formel 4 nedan.  

𝐴 =
1𝑘𝑊

𝜂
    Formel 4 

Först utfördes en simulering i IDA ICE med solceller på byggnadens tak endast för att se 

under vilken månad solcellerna genererar mest energi, alltså ej kopplat till något effektbehov. 

Totalt installerades 26,7 m2 med märkeffekten 4 kW på byggnadens tak. Resultatet av denna 

simulering visade att den högsta produktionen nås i Maj månad se Figur 3. 

 

Figur 3 Solceller 4 kW - produktion 
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Solcellsanläggningen dimensionerades sedan för att klara effektbehovet av fastighetsel under 

maj månad. Detta för att undvika ett överskott av el som annars skulle behöva säljas i det 

fallet då byggnaden har uppvärmningsätt fjärrvärme.  Det tidigare resultatet från 

simuleringen av den teoretiskt nära-nollenergibyggnaden utan installerade solceller visade 

att effektbehovet för fastighetsel under maj månad var ca 2 kW se Tabell 9.   

Tabell 9 effektbehov - Maj 

Fastighetsbelysning [W] 97,26 

Övrig fastighetsel [W] 1464,1 

Summa [kW]  2 

 

Med hjälp av de totala effektbehov för fastighetsel under maj månad kan den totala arean 

solceller som krävs bestämmas. För att täcka effektbehovet på 2 kW installerades 13 m2 

solceller beräknat enligt formel 4. Anläggningen producerar totalt 2 284,4 kWh/år. 

Resultatet från simuleringen visas nedan i Tabell 10 där den producerade elen från solceller 

visas per månad. 

 

Tabell 10 Solceller 2 kW - produktion 

Månad Solcell elenergi [kWh] 

Januari 61,8 

Februari 105,0 

Mars 174,6 

April 253,4 

Maj 322,9 

Juni 310,5 

Juli 316,9 

Augusti 274,2 

September 196,4 

Oktober 143,4 

November 70,6 

December 54,7 

Totalt 2 284,4 

4.5 Simulering – bergvärmepump 

En simulering utfördes på alla ovan beskrivna simulerade fall men uppvärmningssystemet 

byttes ut från fjärrvärme till bergvärmepump. Enligt en studie som Energimyndigheten 

(2014) utfört på tio olika bergvärmepumpar har en bergvärmepump en årsmedelfaktor, 

SCOP mellan 3,0 och 4,1. Årsmedelfaktorn är ett mått på bergvärmepumpens verkningsgrad 

under ett helt år. Bergvärmepumpen har därför vid simulering i IDA ICE antagits ha ett 

SCOP värde på 3. Årsverkningsgraden för tappvarmvatten sattes till 2,5 enligt Boverkets 

vägledande årsverkningsgrad för produktion av tappvarmvatten (BFS 2016:12 BEN 1). Övriga 

indata i energiberäkningsprogrammet har inte ändrats - endast uppvärmningssystemet har 

bytts ut. 
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4.6 Beräkningar enligt BBR 

Följande beräkningar har utförts för både referensobjektet, den teoretiskt nära noll 

energibyggnaden och den teoretiskt nära-nollenergibyggnaden med solceller.  

4.6.1 Specifik energianvändning 

Kravet på byggnadens specifika energianvändning beräknas enligt Boverkets byggregler  

(BFS 2016:13 BBR 24) med formel 4 nedan. Eftersom ingen komfortkyla finns installerad i 

byggnaden sätts Ekyl till noll.  

𝐸𝑏𝑒𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐 =
𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣+𝐸𝑘𝑦𝑙+𝐸𝑡𝑣𝑣+𝐸𝑓

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
     Formel 5 

     

Förklaringar till förkortningar i formel:  

Ebeaspec = Byggnadens specifika energianvändning, kWh/år 

Euppv = Levererad energi för uppvärmning, kWh/år 

Ekyl = Levererad energi för komfortkyla, kWh/år 

Etvv = Levererad energi för tappvarmvatten, kWh/år 

Ef = Fastighetsenergi, kWh/år 

Atemp = Area uppvärmd över 10°C [m2] 

4.6.2 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 

Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, Um för byggnadsdelar och köldbryggor 

kan hämtas direkt ur resultatet från energiberäkningen i IDA ICE och kan beräknas enligt 

Boverkets byggregler (BFS 2016:13 BBR 24) med nedanstående formel. 

𝑈𝑚 =
∑ 𝑈𝑖∗𝐴𝑖+∑ 𝑙𝑘∗𝜓𝑘+∑ 𝜒𝑗

𝑝
𝑗=1

𝑚
𝑘=1

𝑛
𝑖=1

𝐴𝑜𝑚
    Formel 6 

 

Ui = Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel, W/m2, K 

Ai = Area för byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmd inneluft i m2. För fönster, dörrar, portar 

och dylikt beräknas Ai med karmyttermåttet  

Ψk = Den linjära köldbryggan k:s värmegenomgångskoefficient  

lk = Den linjära köldbryggans k:s längd mot uppvärmd inneluft, m 

χj = Den punktformiga köldbryggan j:s värmegenomgångskoefficient, W/K 

Aom=Omslutningsarea [m2] 
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4.6.3 Primärenergital  

Framtida kravet på energiprestanda kommer att ställas på byggnadens primärenergital. 

Byggnadens primärenergital beräknas enligt Boverkets byggregler (BFS 2017:xx BBR (A)) 

med formel nedan.  

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 =
∑ (

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑖
𝐹𝑔𝑒𝑜

+𝐸𝑘𝑦𝑙,𝑖+𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑖+𝐸𝑓,𝑖)∗𝑃𝐸𝑖
6
𝑖=1

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
     Formel 7 

Förklaringar till förkortningar i formel. 

EPpet = Byggnadens primärenergital, kWh/m2,år 

Euppv,i = Energi till uppvärmning per energibärare, kWh/år 

Ekyl,i =Energi till komfortkyla per energibärare,  kWh/år 

Etvv,i = Energi till tappvarmvatten per energibärare, kWh/år 

Ef,i=Fastighetsenergi per energibärare, kWh/år  

PEi = Primärenergifaktor per energibärare   

Fgeo= Geografisk justeringsfaktor 

Atemp=Area med temperatur över 10°C, m2 

Då ingen komfortkyla finns installerad i byggnaden sattes Ekyl,i  till noll.  

Primärenergifaktorer varierar beroende på typ av energibärare. Boverket har i deras framtida 

byggregler (BFS 2017:xx BBR (A)) (BFS 2017:xx BBR (B)) gett nedan förslag på 

primärenergifaktorerna som presenteras i Tabell 11 nedan. 

Tabell 11 Primärenergifaktorer 

Energibärare 
Primärenergifaktor 

BBR (A) 
Primärenergifaktor 

BBR (B) 

El 1,6 2,5 

Fjärrvärme 1 1 

Fjärrkyla 1 1 

Pellets 1 1 

Olja 1 1 

Naturgas 1 1 
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4.7 Analys av parametrar och dess påverkan  

En analys utfördes i IDA ICE för att simulera hur förändringar i klimatskalet kan påverka den 

specifika energianvändningen och byggnadens primärenergital.  Den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten ändrades först för att klara Boverkets kravnivåer precis, utan 

någon säkerhetsmarginal. Byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient 

ändrades sedan för att klara Boverkets kravnivåer med 10 % säkerhetsmarginal. För att få 

önskat värde på byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient ändrades U-

värden på glasytor och terassbjälklag då dessa var sämst i den utvändiga konstruktionen.  

För att se hur primärenergital och specifik energianvändning påverkas av värmeväxlarnas 

verkningsgrad utfördes även en analys av dessa. Verkningsgraden justerades med 5- 

respektive 10 procent ökning. 

En analys utfördes även på SCOP – värdet för bergvärmepumpen för att se hur avgörande 

detta värde blir vid beräkning av byggnadens primärenergital. 

Förändringarna analyserades enskilt för att se vilket utslag respektive parameter gör för det 

slutgiltiga resultatet. 

5 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet från energisimuleringarna sammanställt i tabeller och 

diagram. I alla tabeller och diagram visas resultatvärden avrundade till närmaste heltal då 

Boverkets kravnivåer är presenterade som heltal. Kravnivåerna från Boverket är i tabellerna 

visade som viktade värden då byggnaden består av både bostäder och lokaler.  

5.1 Energisimuleringar  

Resultatet från energisimuleringarna fördelat på uppvärmning, tappvarmvatten och 

fastighetselvisas nedan sammanställt i diagram.   

Totalt installerades 13 m2 solceller på byggnadens tak med en total märkeffekt på 2 kW för att 

kunna använda egenproducerad el. Resultatet från IDA ICE visar att solcellsanläggningen 

producerar total 2284 kWh el per år och all egenproducerade el har antagits nyttjas till 

fastighetsel se Tabell 12 . Inköpt fastighetsenergi minskar med ca 2 kWh/m2.  

Tabell 12 Solceller - resultat 

  Utan solceller  Med Solceller  

Fastighetsbelysning [kWh/m2, år] 0,46 0,27 

Övrig fastighetsel [kWh/m2, år] 8,10 6,45 

Summa  9 7 
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För referensobjektet med fjärrvärme som uppvärmningssystem krävs 37 kWh/m2, år för 

uppvärmning. Efter förbättringar i referensobjektets klimatskal och med ökad verkningsgrad 

på värmeväxlarna i samtliga aggregat sänks uppvärmningsbehovet med 8 kWh/m2, år.  En 

tydlig fördelning av uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel per år för varje simulerat 

fall presenteras i Figur 4Fel! Hittar inte referenskälla.

 

Figur 4 Resultat - Fjärrvärme 
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Då uppvärmningssystemet för referensobjektet byttes ut från fjärrvärme till bergvärmepump 

minskar energianvändningen för uppvärmning och tappvarmvattenanvändningen men 

fastighetselen blir den samma som för simulerade fall med fjärrvärme, se Figur 5. 

 

Figur 5 Resultat – Bergvärmepump 
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Resultat - Bergvärmepump 
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5.2 BBR 24 - resultat 

Energiberäkningarna utförda på alla simulerade fall visar att byggnaden klarar kraven på 

specifik energianvändning och den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten se Tabell 

13. BBR:s krav är inkluderade i tabellen och grönmarkerade siffror indikerar godkänd 

kravnivå. Den specifika energianvändningen för referensobjektet blev 73 kWh/m2 och klarar 

alltså det viktade BBR kravet på 79 kWh/m2. Den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten för referensbyggnaden klarar kravet på 0,42 W/m2 precis 

med en liten säkerhetsmarginal. En högre säkerhetsmarginal för den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten erhölls för den teoretiska NNE – byggnaden på ca 17 %. 

Tabell 13 BBR 24 - fjärrvärme 

BBR 24 
Referensobjekt - 
Fjärrvärme  

Teoretisk 
NNE-
byggnad 
Fjärrvärme 

Teoretisk NNE-
byggnad med 
solceller och 
fjärrvärme 

Specifik energianvändning [kWh/m2,år] 73 65 63 

Specifik energianvändning BBR -krav [kWh/m2,år] 79 79 79 

Um [W/m2, K] 0,41 0,36 0,36 

Um BBR-krav [W/m2, K]  0,42 0,42 0,42 

 

Då byggnadens uppvärmningssystem ändrades till bergvärmepump med ett SCOP värde på 3 

klarade byggnaden även då Boverkets kravnivåer för specifik energianvändning. I detta 

resultat inkluderas även en rad för installerad eleffekt för uppvärmning och kravnivå på 

denna, se Tabell 14 nedan. Denna visas inte i Tabell 13 då inget eleffektbehov för 

uppvärmning finns i det referensfallet.  

Tabell 14 BBR24 - Bergvärmepump 

BBR 24 
Referensobjekt -
Bergvärmepump 

Teoretisk NNE-
byggnad 

Bergvärmepump 

Teoretisk NNE-
byggnad med 
solceller och 

bergvärmepump 

Specifik energianvändning [kWh/m2,år] 37 34 32 
Specifik energianvändning BBR -krav 
[kWh/m2,år] 50 50 50 

Um [W/m2, K] 0,41 0,36 0,36 

Um BBR-krav [W/m2, K]  0,42 0,42 0,42 

Installerad eleffekt för uppvärmning [kW] 14 13 13 

Installerad eleffekt för uppvärmning [kW] BBR 48 48 48 
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I stapeldiagrammet nedan Fel! Hittar inte referenskälla.visas en tydlig jämförelse av 

resultaten mellan de olika uppvärmningssystemen fördelat på specifik energianvändning och 

den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten. Kravnivåer från Boverket är inkluderade 

och visas som raka horisontella linjer i diagrammet, se Figur 6.  

 

Figur 6 Resultat BBR 24 
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5.3 BBR (A) – resultat 

I denna del har beräkningar för byggnadens specifika energianvändning bytts ut mot 

primärenergital men kravnivåerna har som nämnts tidigare inte skärpts. Resultatet från 

energiberäkningarna visar att alla simulerade fall med uppvärmningssystem fjärrvärme 

klarar Boverkets krav på primärenergital och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient se 

Tabell 15. I tabellerna indikerar grönmarkerade värden godkänd kravnivå.  

 

Tabell 15 BBR(A) - fjärrvärme 

BBR (A) 
Referensobjekt - 
Fjärrvärme  

Teoretisk 
NNE-
byggnad 
Fjärrvärme 

Teoretisk NNE-
byggnad med 
solceller och 
fjärrvärme 

Primärenergital, EPEPpet [kWh/m2,år] 79 70 67 

Primärenergital, EPEPpet BBR - krav [kWh/m2,år] 85 85 85 

Um [W/m2, K] 0,41 0,36 0,36 

Um BBR-krav [W/m2, K]  0,42 0,42 0,42 

 

Resultatet från beräkningar av primärenergital, genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 

och installerad eleffekt för simulerade fall med bergvärmepump visas i Tabell 16 nedan. Alla 

simulerade fall klarar Boverkets kravnivåer.  

 

Tabell 16 BBR(A) - bergvärmepump 

BBR (A) 
Referensobjekt -
Bergvärmepump 

Teoretisk NNE-
byggnad 

Bergvärmepump 

Teoretisk NNE-
byggnad med 
solceller och 

bergvärmepump 

Primärenergital, EPpet [kWh/m2,år] 58 54 51 

Primärenergital, EPpet BBR - krav [kWh/m2,år] 85 85 85 

Um [W/m2, K] 0,41 0,36 0,36 

Um BBR-krav [W/m2, K]  0,42 0,42 0,42 
Installerad eleffekt för uppvärmning 
[kW] 14 13 13 
Installerad eleffekt för uppvärmning BBR-krav 
[kW]  48 48 48 
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I Figur 7 visas resultatet från energiberäkningarna i ett stapeldiagram där primärenergitalet 

för både fjärrvärme- och bergvärmepumpsfallen visas tillsammans med den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten för byggnaden. Boverkets kravnivåer för primärenergitalet 

visas med röd horisontell linje och kravet på den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten visas med horisontell ljusblå linje.  

 

Figur 7 Resultat BBR (A) 
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5.4 BBR (B) - resultat 

Resultatet från energiberäkningarna som är gjorda enligt BFS2017: xx -BEN 2 och jämförts 

med kraven i BFS2017: xx – BBR (B) visar att referensobjekten, både installerade med 

fjärrvärme och värmepump inte klarar kravnivåerna för primärenergital och genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient. 

Den förbättrade teoretiska NNE-byggnaden med fjärrvärme klarar kraven för 

primärenergital men kravet för den genomsnittlig värmegenomgångskoefficient klaras precis 

utan någon säkerhetsmarginal, se Tabell 17. Då solceller installerades på den teoretiska NNE-

byggnadens tak klarades kravet med en säkerhetsmarginal på ca 16 %.   

 

Tabell 17 BBR(B) - fjärrvärme 

BBR (B) 
Referensobjekt - 
Fjärrvärme  

Teoretisk 
NNE-
byggnad 
Fjärrvärme 

Teoretisk NNE-
byggnad med 
solceller och 
fjärrvärme 

Primärenergital, EPpet [kWh/m2,år] 86 78 73 

Primärenergital, EPpet BBR - krav [kWh/m2,år] 85 85 85 

Um [W/m2, K] 0,41 0,36 0,36 

Um BBR-krav [W/m2, K] 0,36 0,36 0,36 

 

Den teoretiskt nära-nollenergibyggnaden med värmepump får ett primärenergital på 86 

kWh/m2, år och missar alltså kravnivån på 85 kWh/m2, år precis. Installeras solceller klaras 

dock kravet på primärenergital med ca 5 % säkerhetsmarginal se resultat nedan i Tabell 18.  

Tabell 18 BBR (B) - bergvärmepump 

BBR (B) 
Referensobjekt -
Bergvärmepump 

Teoretisk NNE-
byggnad 
Bergvärmepump 

Teoretisk NNE-
byggnad med 
solceller och 
bergvärmepump 

Primärenergital, EPpet  [kWh/m2,år] 93 86 81 
Primärenergital, EPpet BBR - krav 
[kWh/m2,år] 85 85 85 

Um [W/m2, K] 0,41 0,36 0,36 

Um BBR-krav [W/m2, K] 0,36 0,36 0,36 
Installerad eleffekt för uppvärmning 
[kW] 14 13 13 
Installerad eleffekt för uppvärmning [kW] 
BBR 35 35 35 
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I stapeldiagrammet visas beräknade primärenergital för båda uppvärmningsätten samt 

byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient. Boverkets kravnivåer som en 

lodrät linje för respektive parameter. De värden som inte klarat kravnivåerna visas med 

rödmarkerad text, se Figur 8. 

 

Figur 8 Resultat - BBR (B) 
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5.5 Analys av Um, VVX verkningsgrad och SCOP-värde   

En analys utfördes på referensobjektet för att se hur den specifika energianvändningen och 

primärenergitalet påverkas då byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient 

ändrades. Först ändrades värdet på den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för 

att precis klara Boverkets kravnivå på denna. Den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten ändrades sedan med förutsättning att klara Boverkets 

kravnivåer med 10 % säkerhetsmarginal. Samtliga fall klarar kravet på specifik 

energianvändning, resultatet av simuleringarna visas i Tabell 19. 

Tabell 19 känslighetsanalys Um - BBR 24 

BBR 24  

Specifik 
energianvändning 

- BBR 24 krav 
[kWh/m2,år]  

Specifik 
energianvändning 

[kWh/m2,år]  

Um-värde 
[W/m2, K] 

Förklaring till valt 
Um 

Referensobjekt 
fjärrvärme  

79 
69 0,38 

10 % 
säkerhetsmarginal  

73 0,41 Nuvarande värde 

74 0,42 Um BBR-krav 

Referensobjekt 
bergvärmepump 

50 
37 0,38 

10 % 
säkerhetsmarginal 

37 0,41 Nuvarande värde  

37 0,42 Um BBR-Krav 

 

Förändringen på primärenergitalet då den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten 

ändras enligt samma princip som ovan beräknad enligt BBR (A) visas i Tabell 20. Samtliga 

simulerade fall klarar kravet på primärenergital.  

Tabell 20 Analys Um - BBR (A) 

BBR (A) 
Primärenergital 
- BBR (A) krav 
[kWh/m2,år]  

Primärenergital 
[kWh/m2,år]  

Um-värde 
[W/m2, K] 

Förklaring till valt 
Um 

Referensobjekt 
fjärrvärme  

85 
76 0,38 

10 % 
säkerhetsmarginal  

79 0,41 Nuvarande värde 

80 0,42 Um BBR-krav 

Referensobjekt 
bergvärmepump 

85 
59 0,38 

10 % 
säkerhetsmarginal 

60 0,41 Nuvarande värde  

60 0,42 Um BBR-Krav 

 

En beräkning utfördes även på primärenergitalet beräknat enligt BBR (B). Resultatet från 

detta visas i Tabell 21. Ingen av det beräknade fallen på referensobjektet med 

bergvärmepump klarar Boverkets kravnivåer på primärenergitalet.   
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Tabell 21 Um - BBR (B) 

BBR (B) 
Primärenergital 
- BBR (B) krav 
[kWh/m2,år]  

Primärenergital 
[kWh/m2,år]  

Um-värde 
[W/m2, K] 

Förklaring till valt 
Um 

Referensobjekt 
fjärrvärme  

85 80 0,32 
10 % 
säkerhetsmarginal  

86 0,41 Nuvarande värde 

81 0,36 Um BBR-krav 

Referensobjekt 
bergvärmepump 

85 
87 0,32 

10 % 
säkerhetsmarginal 

93 0,41 Nuvarande värde  

92 0,36 Um BBR-Krav 

 

 

En analys utfördes även på den teoretiskt nära-nollenergibyggnaden för att studera hur 

verkningsgraden på värmeväxlarna påverkar primärenergitalet beräknad enligt BBR (B). 

Resultatet visas i Tabell 22.  

Tabell 22 Analys VVX verkningsgrad - BBR (B) 

BBR (B) 
Primärenergital - 

BBR (B) krav 
[kWh/m2,år]  

Primärenergital 
[kWh/m2,år]  

Verkningsgrad VVX lokaler/bostäder 
[%] 

Teoretisk NNE 
byggnad - 
fjärrvärme  

85 

81 75/70 

78 80/75 

75 85/80 

Teoretisk NNE 
byggnad - 

bergvärmepump 
85 

89 75/70 

86 80/75 

84 85/80 

 

Bergvärmepumpens SCOP värde analyserades för att se hur primärenergitalet beräknad 

enligt BBR (B) påverkas av denna. Resultatet visar att om ett SCOP värde på 3,5 används 

istället för nuvarande värde på 3 kan kravnivån på primärenergitalet klaras för den teoretiska 

NNE-byggnaden med bergvärmepump se Tabell 23.  

Tabell 23 Analys SCOP-värde 

BBR (B) 
Primärenergital - 

BBR (B) krav 
[kWh/m2,år]  

Primärenergital 
[kWh/m2,år]  

SCOP-
värde  

Teoretisk NNE-byggnad bergvärmepump 85 

90 2,5 

86 3 

83 3,5 

81 4 
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6 DISKUSSION  

Precis som nämnts i tidigare studier kommer högre krav främst att ställas på byggnaders 

klimatskal, tekniska system och ursprung av energi för att klara de nya kravnivåerna. Då 

utvecklingen av byggnadsmaterial och teknik ständigt går framåt borde det inte vara omöjligt 

att utveckling också ska kunna ske av mer energieffektiva byggnader. En förutsättning för att 

kravnivåerna ska klaras är att kompetensen i branschen är tillräcklig för att hålla en hög 

byggkvalité och att det samtidigt finns tid för att kunna anpassa sig och ställa om.   

6.1 Huvudresultat 

Resultatet visar att alla simulerade fall klarar dagens krav i BBR 24 och så även de 

oförändrade kraven som ställs i BBR (A) på byggnadens primärenergital. Den teoretiskt nära-

noll energibyggnaden med fjärrvärme klarar kravet på primärenergitalet för NNE-byggnader 

som införs 2021 i samband med BBR (B) med relativt små förändringar. Analysen som 

utfördes på referensobjektets genomsnittliga värmegenomgångskoefficient visar att 

byggnaden med fjärrvärme påverkas betydligt mer av förändringar av denna parameter än då 

byggnaden har uppvärmningsätt bergvärmepump. Då den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten sänks från 0,41 W/m2,K till 0,38 W/m2,K sänks den 

specifika energianvändningen vid uppvärmningsätt fjärrvärme med 4 kWh/m2,år. Då samma 

förändring utförs på den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten på byggnaden med 

bergvärmepump blir förändringen på den specifika energianvändningen oförändrad. Detta 

beror på att uppvärmningen i fallet med bergvärmepumpen blir betydligt mindre än i fallet 

med fjärrvärme. Då den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten sänks från 0,36 

W/m2,K till 0,32 W/m2,K för att klara kraven i BBR (B) med 10 % säkerhetsmarginal klarar 

också referensbyggnaden med fjärrvärme kravet på primärenergital. I fallet med 

referensbyggnaden och bergvärmepumpen klaras inte kravnivåerna i BBR (B) trots väldigt 

låga värden på den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten.  

Resultatet visar även hur primärenergitalet påverkas av värmeväxlarnas verkninsgrad. Ökar 

verkningsgraden med 5 % på både motströmsvärmeväxlaren och den roterande 

värmeväxlaren sparar man 3 kWh/m2, år. Ökar man verkningsgraden med 10 % kan man 

spara mellan 5-6 kWh/m2, år.  

Det blir svårare för eluppvärmda byggnader att klara kraven då primärenergifaktorn för el 

höjs till 2,5. Genom att skärpa denna faktor för el undviker man alltså att de nya 

energikraven främjar el för uppvärmning. Att primärenergifaktorn för el höjs innebär att 

värmepumpstillverkarna får svårare att konkurrera med fjärrvärmeleverantörerna. 

Resultatet av analysen som utfördes på bergvärmepumpens SCOP-värde visar att ökar denna 

från 3 till 3,5 klaras Boverkets framtida krav på primärenergital enligt BBR (B).  För 

byggnader som använder värmepump som uppvärmningssystem kommer alltså SCOP-värdet 

på värmepumpen bli väldigt avgörande.  Den teoretiska NNE-byggnaden med 

bergvärmepump klarar inte kravet på primärenergital 85 kWh/m2, år då primärenergitalet 
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för denna byggnad blev 86 kWh/m2,år. Installeras solceller klaras dock kravet med en 

säkerhetsmarginal på ca 5 %.   

Som beskrivet i litteraturstudien kommer egenproducerad el förmodligen att behöva 

användas i större utsträckning för att sänka den specifika energianvändningen och klara 

kraven som ställs på byggnadens primärenergital. Solcellernas elproduktion påverkar inte 

den totala energianvändningen i detta examensarbete i någon större utsträckning då de 

endast är tänkta att täcka en del av fastighetselen under året. Resultatet visar dock att i alla 

de simulerade fallen med solceller, oavsett uppvärmningssystem så klaras kravnivåerna för 

primärenergital i BBR (B). En större yta solceller hade kunnat installeras men det skulle 

innebära att ett överskott av el skulle behöva säljas, framförallt under sommarmånaderna då 

byggnaden har uppvärmningssätt fjärrvärme. Problemet med att placera solceller på 

flerbostadshus är att de producerar som minst el när behovet är som störst, exempelvis under 

vinterhalvåret och på kvällarna när närvarobelastningen är större. Det vore dock mest 

fördelaktigt att installera en större yta solceller i kombination med bergvärmepump eftersom 

elen som produceras av solcellerna då kan nyttjas på ett bättre sätt. Detta då 

bergvärmepumpen drivs av el och den el som annars skulle behöva säljas som ett överskott 

kan användas. Bergvärmepump i kombination med solceller skulle förmodligen bli ännu mer 

fördelaktigt i byggnader som exempelvis kontor där närvarograden är stor under dagen och 

eventuell komfortkyla från kylmaskin finns installerad. I detta examensarbete har inte någon 

hänsyn tagits till att det eventuella överskottet från solcellerna skulle kunna användas till 

hushålls- eller verksamhetsenergi då denna inte påverkar resultatet av den specifika 

energianvändningen eller primärenergitalet i Boverkets krav.   

De föreslagna framtida kraven är som nämnts utlagda som remisser och förändringar genom 

revideringar kan komma att ske i dessa innan det datum de är tänkta att träda i kraft. Att 

primärenergifaktorn för el idag ligger på 2,5 och 1 för övriga energibärare representerar inte 

hur dessa olika energibärare är resurseffektiva sett ur ett samhällsekonomiskt- och 

miljöperspektiv. En lägre energianvändning och en större del förnybar energi ska bidra till 

goda effekter på miljön och att fossila bränslen fasas ut.  Med de föreslagna faktorerna 

likställs exempelvis olja med fjärrvärme då primärenergifaktorn för båda dessa är 1. Detta är 

inte ett effektivt resursutnyttjande som kommer leda till minskad klimatpåverkan. Därför 

kommer primärenergifaktorerna att uppdateras fram tills BBR(B) med skärpningar av 

kraven planeras att träda i kraft.  

Frågan är om inte kravnivåerna för primärenergitalet skulle kunna skärpas ytterligare eller 

om detta eventuellt skulle innebära risker för negativa effekter som begräsningar vid 

nyproduktion av bostäder. Som beskrivet i litteraturstudien hävdar Boverket att den 

förväntade kostnadsökningen för flerbostadshus borde bli en till fyra procent och 

övergripande blir kostnaderna högre för eluppvärmda byggnader. Den minskade 

energianvändningen bör dock kunna kompensera för en del av de ökade kostnaderna.     

Då hårdare krav ställs på byggnadens energiprestanda krävs också skärpningar av kraven på 

byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient.  Det nya kravet på byggnadens 

genomsnittliga värmegenomgångskoefficient säkerställer ett bra klimatskal med låga 

energiförluster. Huruvida detta krav eventuellt kan leda till att byggnader eventuellt utformas 



41 

med begränsade fönsterytor vilket också påverkar dagsljusinsläppet är en fråga som kvarstår. 

Som resultatet visar klarar den teoretiskt nära-nollenergibyggnaden kravet på den 

genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten precis. Ytterliggare förbättringar skulle alltså 

behövas i byggnadens klimatskal för att denna ska klaras med en säkerhetsmarginal.   

6.2 Begränsningar i studien  

Indata i energiberäkningsprogrammet har valts utifrån Boverkets brukarindata och hög 

noggrannhet har lagts på att indata, närvarotider och drifttider ska stämma överrens med 

verkligheten. Säkerhetsmarginaler har använts vid antaganden av storlek på köldbryggor och 

andra förluster. Dessa är dock antaganden och måste såklart beaktas som osäkerheter och 

ska alltid finnas i åtanke vid bedömning av tillförlitlighet kring resultatet. Ytterliggare en 

osäkerhet är att resultatet grundas på simuleringar från ett energiberäkningsprogram och 

beräknade värden eftersom inga uppmätta data finns. Det innebär att det verkliga resultatet 

kan komma att skilja sig från det värden som presenterats. Att endast ett flerbostadshus har 

undersökts och generella slutsatser för flerbostadshus i Stockholmsområdet har dragits 

utifrån det kan också ses som en begräsning. Resultatet grundar sig i att framtidens 

flerbostadshus projekteras och byggs utifrån samma förutsättningar som är tänkta för det 

presenterade fallen i detta examensarbete. I verkliga fallet har självklart byggnader olika 

förutsättningar och möjligheter att nå kravnivåerna men resultatet kan ändå visa en 

indikation på att kraven bör kunna uppnås utan några större förändringar i projektering och 

byggnadssätt och att detta är överförbart på flerbostadshus inom samma geografiska område.  

7 SLUTSATSER 

Syftet med detta arbete har varit att ta reda på om flerbostadshus som projekteras och byggs 

idag har förutsättningarna för att klara de framtida krav som kommer på nära-noll 

energibyggnader. Utifrån resultat och diskussion besvaras de frågeställningar som 

presenterades i inledningen med slutsatser  

7.1 Vilka krav finns på flerbostadshus redan idag? 

Dagens kravnivåer beskrivs i BBR 24 som trädde i kraft den 15 december 2016. Krav ställs på 

specifik energianvändning, byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, 

installerad eleffekt för uppvärmning och klimatskärmens genomsnittliga luftläckage.  

I BBR 24 infördes krav på verifiering av byggnadens specifika energianvändning som ska ske 

genom beräkning eller genom uppmätta värden och normalisering av dessa. Vid båda 
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metoderna ska BFS 2016:12, BEN 1 användas för att fastställa byggnadens energianvändning 

vid ett normalt brukande och normalår. 

För flerbostadshus som har annat uppvärmningssätt än elvärme och är placerade i zon III 

ska byggnaden vara utformade så att: 

 Byggnadens specifika energianvändning inte överstiger 80 kWh/m2 Atemp och år 

 Genomsnittlig värmegenomgångkoefficient inte överstiger 0,4 W/m2 K 

 Klimatskärmens genomsnittliga luftläckage vid 50 PA tryckskillnad ska vara så tät att krav på 

byggnadens specifika energianvändning uppfylls.  

 

 

För att en byggnad ska räknas som eluppvärmd ska den installerade eleffekten för 

uppvärmning överstiga 10 W/m2. För flerbostadshus som har elvärme som uppvärmningsätt 

och är placerade i zon III ska byggnaden vara utformad så att: 

 Byggnadens specifika energianvändning inte överstiger 50 kWh/m2 Atemp och år 

 Installerad eleffekt för uppvärmning inte överstiger 4,5 kW 

 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient inte överstiger 0,4 W/m2, K  

 Klimatskärmens genomsnittliga luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad ska vara så tät att krav på 

byggnadens specifika energianvändning uppfylls.  

7.2 Hur ser framtida krav för flerbostadshus i Sverige ut?  

I framtida kravnivåer byts specifik energianvändning ut mot byggnadens primärenergital. 

Detta införs i BBR (A) som ej förändrar kravnivåerna utan kan ses som ett nytt sätt att 

bestämma byggnadens energiprestanda genom ett primärenergital. BFS 2017: xx, BEN 2 

införs därför för att verifiera byggnadens primärenergital. Följande kravnivåer gäller i BBR 

(B) och är tänkta att träda i kraft 1 januari 2021. 

Följande föreslagna krav gäller för flerbostadshus 

 Högsta tillåtna primärenergital, EPPET är 85 kWh/m2 Atemp och år  

 Högsta installerad eleffekt för uppvärmning är 4,5+1,7*(Fgeo-1).  Den geografiska 

justeringsfaktorn för byggnader i Stockholm är 1,0 

 Högsta tillåtna genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um är 0,4 W/m2 K 

 Klimatskärmens genomsnittliga luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad ska vara så tät att kraven 

på byggnadens primärenergital och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls.  
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7.3 Har pågående projekteringar och nybyggnationer av 

flerbostadshus förutsättningarna att redan idag klara av de 

framtida kraven för nära-nollenergibyggnader? 

Resultatet visar att inget utav referensobjekten klarar kraven i BBR (B) utan förbättringar av 

byggnadens klimatskal och tekniska system. Med relativt små förändringar som bättre 

isolering och högre verkningsgrad på värmeväxlare kan en nära-nollenergiprestanda nås. 

Dagens flerbostadshus har alltså goda förutsättningar att klara de framtida kraven. Med 

dagens välutvecklades byggtekniker och material finns goda förutsättningar för att 

flerbostadshus kommer att uppnå de framtida kraven utan några större omställningar. 

7.4 Krävs komplettering med egenproducerad el? 

I fallet då byggnader är eluppvärmda kommer egenproducerad el via exempelvis solceller 

krävas i större utsträckning. Då byggnader ej är eluppvärmd kan endast fastighetselen 

tillgodoräknas vid beräkning av byggnadens primärenergital varpå den egenproducerade elen 

inte kommer får samma slagkraft.  

7.5 Vilket uppvärmningssätt gynnas? 

Med de förutsättningar som presenterats i detta examensarbete kommer byggnader med 

fjärrvärme som uppvärmningssätt gynnas framför eluppvärmda byggnader. Detta i samband 

med att primärenergifaktorn för el blir 2,5 och för övriga energibärare 1. Dock kommer 

årsvärmefaktorn för bergvärmepumpen bli avgörande för om kravnivåerna nås.  

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

I denna studie har inga ekonomiska faktorerna berörts. Det vore intressant att undersöka 

vidare hur kostnaderna påverkas för varje simulerat fall genom exempelvis en LCC-

beräkning.  

Vidare skulle man även kunna undersöka hur byggander i kombination med en större yta 

solceller klarar Boverkets framtida kravnivåer. Det skulle vara intressant att studera vidare 

om eluppvärmda byggnader i kombination med solceller gynnas i de framtida kraven jämfört 

med icke eluppvärmda byggander i kombination med solceller.  
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BILAGA 1: VENTILATIONSFLÖDEN (IDA ICE) 

Zoner Luftbehandlingsaggregat  

Tilluft, 

L/(s.m2) 

Frånluft, 

L/(s.m2) 

LOKAL FTX-aggregat, Lokal 1,31 1,31 

LOKAL-1 FTX-aggregat, Lokal 1 1,31 1,31 

LOKAL-2 FTX-aggregat, Lokal 2 1,31 1,31 

1RoK-1 FTX-aggregat, lägenheter 0,865 1,27 

4RoK FTX-aggregat, lägenheter 0,467 0,633 

KOMPLEMENT-3 FTX-aggregat, lägenheter 0 0,833 

KOMPLEMENT-9 FTX-aggregat, lägenheter 0 0,833 

TEKNIK-1 FTX-aggregat, lägenheter 0 0,5 

2RoK-18 FTX-aggregat, lägenheter 0,711 1,044 

2RoK-19 FTX-aggregat, lägenheter 0,628 0,744 

2RoK-20 FTX-aggregat, lägenheter 0,628 0,744 

2RoK-21 FTX-aggregat, lägenheter 0,711 1,044 

4RoK-7 FTX-aggregat, lägenheter 0,467 0,633 

4RoK-8 FTX-aggregat, lägenheter 0,467 0,633 

TRAPPHUS-12 - 

  2RoK-27 FTX-aggregat, lägenheter 0,711 1,044 

2RoK-28 FTX-aggregat, lägenheter 0,628 0,744 

2RoK-29 FTX-aggregat, lägenheter 0,643 0,762 

2RoK-30 FTX-aggregat, lägenheter 0,711 0,822 

4RoK-11 FTX-aggregat, lägenheter 0,467 0,633 

4RoK-12 FTX-aggregat, lägenheter 0,467 0,633 

TRAPPHUS-16 - 

  3RoK-16 FTX-aggregat, lägenheter 0,385 0,549 

4RoK-14 FTX-aggregat, lägenheter 0,467 0,633 

FLÄKTRUM-3 - 

 

 

TRAPPHUS-20 - 

  2RoK-8 FTX-aggregat, lägenheter 0,711 1,044 

2RoK-9 FTX-aggregat, lägenheter 0,628 0,744 

2RoK-10 FTX-aggregat, lägenheter 0,628 0,744 

2RoK-11 FTX-aggregat, lägenheter 0,711 1,044 

4RoK-3 FTX-aggregat, lägenheter 0,467 0,633 

4RoK-4 FTX-aggregat, lägenheter 0,467 0,633 

TRAPPHUS-8 - 

  TRAPPHUS-3 FTX-aggregat, lägenheter 1,11 0,6025 
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