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Förord 
I det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU) finns krav på att 

”nära nollenergibyggnader” ska vara nybyggnadskrav för alla byggnader 1 januari 2021. I 

januari 2014 fick Boverket ett regeringsuppdrag att analysera och föreslå en definition av 

energiprestanda att tillämpa för energihushållningskrav avseende nära-nollenergibyggnader.  

Belok som representerar lokalfastighetsägarna har i föreliggande rapport tagit fram ett 

förslag på definition av energiprestanda som är lämpligt att tillämpa vid utformning av 

energihushållningskrav i byggregler. 

Belok är Energimyndighetens beställargrupp för lokaler och har till syfte att sprida kunskap 

om effektiva metoder för energieffektivisering av lokaler, vilket bland annat görs genom att 

driva olika projekt. Nätverket startades år 2001 och drivs av medlemmarna bestående av 19 

av Sveriges största lokalfastighetsägare, i både den privata och den offentliga sektorn, vars 

fastigheter tillsammans står för ca 25 % av Sveriges totala area av lokalfastigheter. 

Förslaget har utarbetats i en arbetsgrupp bestående av:  

Kent Arvidsson Swedavia 

Mikael Gustavsson Statens fastighetsverk 

Annika Karlsson Locum 

Peter Karlsson Akademiska Hus 

Lennart Lifvenhjelm Vasakronan 

Per-Erik Nilsson Belok  

Christian Nordling Fortifikationsverket 

Lars Pellmark  Diligentia 

Karl-Johan Wall Hufvudstaden 

 

Arbetsgruppens förslag har ställts samman och dokumenterats av Åsa Wahlström 
(projektledare) och Catrin Heincke, CIT Energy Management. 
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Sammanfattning 
I det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU) finns krav på att 

”nära nollenergibyggnader” ska vara nybyggnadskrav för alla byggnader 1 januari 2021. I 

januari 2014 fick Boverket ett regeringsuppdrag att analysera och föreslå en definition av 

energiprestanda att tillämpa för energihushållningskrav avseende nära-nollenergibyggnader.  

Belok som representerar lokalfastighetsägarna, och tillsammans står för ca 25 % av Sveriges 

totala area av lokalfastigheter, har i föreliggande rapport tagit fram ett förslag på definition 

av energiprestanda som är lämplig att tillämpa vid utformning av energihushållningskrav i 

byggregler. 

Belok anser att byggregler bör utformas så att de baseras på två huvudkrav vid upprättande 
av en ny byggnad eller vid en större renovering av en byggnad. Dessa två krav är: 

1. Beräknad nettoenergi vid ansökan om bygglov  

2. Uppmätt "köpt" energi under ett år (24 månader efter idrifttagning) 

I Beloks förslag är byggreglerna dels utformade som ett funktionskrav vilket ger stora 

frihetsgrader för byggherren och dels krävs uppföljande mätning vilket har visat sig vara en 

god kvalitetssäkring av hela byggprocessen.  

I Beloks förslag styr byggreglerna mot den första prioriteten i energitriangeln dvs. en god 

kvalitet och utformning på byggnadens klimatskal vilket möjliggör att byggnadens värme- 

och kylbehov blir lågt under dess driftfas. I Beloks förslag främjas även den andra och tredje 

prioriteten i energitriangeln dvs. val av effektiva installationer och att tillgodose det slutliga 

energibehovet med förnybara och hållbara energikällor.  

En sammanfattande bedömning av väsentliga och indirekta konsekvenser av Beloks förslag 
visar att de samlade fördelarna av förslaget är betydligt större än de samlade nackdelarna i 
jämförelse med de två alternativen (enbart levererad energi eller enbart nettoenergi) både i 
ett samhällsekonomiskt och ett företagsekonomiskt perspektiv.  
 

Beloks förslag har fördelen att olika nivåer inte behövs när det gäller eluppvärmda 

byggnader kontra icke eluppvärmda byggnader eller någon form av primärenergi- eller 

vikningsfaktorer. Därmed råder fri konkurrens- och teknikneutralitet på marknaden för 

energiförsörjning. Beloks förslag har också fördelen att krav sätts direkt på byggnadens 

klimatskal vilket ger konkurrensneutralitet mellan byggherrar och styr mot både en långsiktig 

och kortsiktig energihushållning. Beloks förslag har dessutom fördelen att det främjar både 

innovation i energieffektiva installationer och användandet av mer hållbara eller förnybara 

energikällor och är därmed fördelaktig när det gäller miljökonsekvenser. Beloks förslag 

bedöms inte ha större verifieringskostnader än de som finns idag. Beloks förslag ger 

information som ger en förståelse för hur en byggnad fungerar och är därmed till nytta i 

fastighetsägarens energieffektiviseringsarbete och innebär dessutom en kunskapshöjning för 

alla aktörer i branschen och hos myndigheter. 
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1 Inledning 
Energi för uppvärmning, kylning, drift och verksamhet i byggnader utgör närmare 40 procent 

av Sveriges totala energianvändning. Energianvändningen kostar brukarna i Sverige 150 – 

200 miljarder kronor per år, vilket motsvarar 15 – 20 tusen kronor per invånare enligt 

www.iva.se. Energieffektiva byggnader innebär inte bara minskad påverkan på miljön utan 

också goda möjligheter att få lägre driftskostnader. Det finns goda tekniska möjligheter att 

bygga nya byggnader energieffektiva och att kraftigt reducera energianvändningen i 

befintliga byggnader i samband med annan upprustning. Boverkets byggregler, BBR, är i dag 

det huvudsakliga styrmedlet som samhället har för energianvändningen i byggnaderna där 

BBR preciserar den lägsta energiprestanda som måste uppfyllas. Vid ändring där man gör 

omfattande renovering ska i princip samma energiprestanda uppnås som för nya byggnader. 

I det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU) finns krav på att 

”nära nollenergibyggnader” ska vara nybyggnadskrav för alla offentliga byggnader 1 januari 

2019 och för alla byggnader 1 januari 2021. Därutöver ska medlemsstaterna vidta 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa att, när byggnader genomgår en större renovering, 

energiprestandan för byggnaden eller den renoverade delen av denna förbättras så att de 

uppfyller minimikrav avseende energiprestanda i den mån det är tekniskt, funktionellt och 

ekonomiskt genomförbart.  

De byggregler som är gällande 2014 härstammar i grunden från det första direktivet om 

byggnaders energiprestanda (EPBD, 2002/91/EG). Byggreglerna har ett övergripande 

energiprestandakrav som utgörs av så kallad köpt energi, dvs. årlig levererad energi till en 

byggnad för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. 

Kravnivåerna är olika för eluppvärmda och icke eluppvärmda byggnader och dessutom olika 

för bostäder och lokaler. Systemgränsen är vald så att det är till byggnaden levererad energi 

som räknas. Dock ingår inte all energi som levereras till byggnaden eftersom kraven inte 

omfattar hushållsel i bostäder eller verksamhetsel i lokaler. Egenproducerad energi på 

fastigheten dvs. solvärme eller el från solceller får tillgodoräknas utan att inräknas i 

mängden levererad energi. Värme som olika typer av värmepumpar placerade i byggnaden 

tar från berg, mark eller uteluft inräknas inte heller i mängden levererad energi. Utöver krav 

på energiprestanda finns krav på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient. Det utgör ett 

vägt genomsnittligt U-värde för byggnadsskalet inklusive inverkan av köldbryggor. Dessutom 

finns krav på installerad eleffekt för eluppvärmda byggnader och för samtliga byggnader ett 

indirekt krav på byggnadens lufttäthet. 

Utformningen med krav på energiprestanda kom med BBR år 2006 och har nu använts under 

ett antal år. Energi-, bygg- och fastighetsbranschen har därmed samlat en hel del 

erfarenheter av hur dagens utformning kan slå i olika situationer. Målsättningen med våra 

byggregler är att de ska vara teknik- och konkurrensneutrala samtidigt som de ska styra mot 

en god bebyggd miljö med hållbara byggnader som har god energihushållning och låg 

miljöpåverkan. Branscherfarenheter visar att systemgränsen med köpt energi kan leda till 
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mindre effektiva lösningar särskilt när det gäller en installation för produktion av värme eller 

kyla som skulle kunna placeras i ett centralt system istället för direkt i byggnaden för att bli 

mer effektiv. Vidare råder otydligheter, vilket kan leda till suboptimeringar, när det gäller om 

en byggnad ska förhålla sig till krav för eluppvärmda eller till krav för icke eluppvärmda 

byggnader. 

Med de nya erfarenheter som idag finns samlade hos energi-, bygg- och fastighetsbranschen 

är det lämpligt att innan dagens byggregler skärps göra en ordentlig genomgång för att se 

om de kan utformas på ett mer fördelaktigt sätt för att nå de övergripande samhällsmålen. 

I januari 2014 fick Boverket ett regeringsuppdrag att analysera och föreslå en definition av 

energiprestanda att tillämpa för energihushållningskrav avseende nära-nollenergibyggnader, 

samt föreslå kvantitativa riktlinjer för energihushållningskrav avseende nära-

nollenergibyggnader. Uppdraget ska ske i nära dialog med Energimyndigheten. 

I arbetet med att definiera begreppet energiprestanda för byggregler är erfarenheter från 

fastighetsägare en väsentlig kunskapsbank att tillvarata. Belok är Energimyndighetens 

beställargrupp för lokaler och har till syfte att sprida kunskap om effektiva metoder för 

energieffektivisering av lokaler, vilket bland annat görs genom att driva olika projekt. 

Nätverket startades år 2001 och drivs av medlemmarna bestående av 19 av Sveriges största 

lokalfastighetsägare i både den privata och den offentliga sektorn, vars fastigheter 

tillsammans står för ca 25 % av Sveriges totala area av lokalfastigheter. 

Lokalfastighetsägare, här representerade genom Belok, har därför studerat olika val av 

systemgränser för att definiera energiprestanda som kan användas i byggregler. Hur olika val 

påverkar möjligheter att energieffektivisera och vilka konsekvenser olika val leder till har 

genomlysts i ett fastighetsägarperspektiv. Genomgående i föreliggande rapport när Belok 

anges avses lokalfastighetsägare.  

Föreliggande rapport avser att tydligt återge Beloks syn på hur byggregler bör utformas. 

Rapporten kommer att tillställas Boverket i deras pågående utredningsarbete. Frågan har 

kommunicerats med Boverket innan arbetet påbörjades och under arbetets gång där 

Boverket har ställt sig positiva till projektets genomförande. 
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2 Syfte och målsättning 
Syftet med detta arbete är att beskriva Beloks förslag på definition av byggnaders 

energiprestanda, samt vilka effekter (för- och nackdelar) definitionen kan medföra.  

Målsättningen med rapporten är att den ska vara ett underlag vid diskussioner gällande 

utformning av byggregler och den definition av energiprestanda som ska komma att 

tillämpas för energihushållningskrav avseende nära-nollenergibyggnader. 

 

3 Avgränsning 
I arbetet har Belok utgått från att förslag för utformning av nya byggnader och renovering av 

byggnader regleras i BBR medan redovisning av befintliga byggnaders energiprestanda 

hanteras av systemet med Energideklarationer. Det har därmed beaktats att utformning av 

krav som i framtiden kommer att ställas i BBR kan komma att formuleras på samma sätt i 

energideklarationssystemet för att möjliggöra uppföljning.  

I arbetet har Belok enbart studerat systemgränser och dess konsekvenser för att definiera 

krav i byggregler. Inga diskussioner har förts angående nivåer på krav i föreliggande 

utredning. 

 

4 Utgångspunkt  
Det är många aspekter som bör beaktas för en hållbar systemutformning både på lång och 

kort sikt vid uppförandet av en byggnad. En bra riktlinje för att hantera alla aspekter är att 

följa prioriteringsordningen i den så kallade energitriangeln: 

1. Minimera energiförluster  

Börja med ett välisolerat och tätt klimatskal med få köldbryggor som möjliggör att 

energiförluster minimeras, dvs. att byggnadens energibehov blir lågt.  

2. Tillgodose energibehovet effektivt  

Förse byggnaden med mycket energieffektiva installationer, dvs. att byggnadens 

energibehov kan förses effektivt med en låg energianvändning.  

3. Använd hållbara energikällor  

Se till att den energi som byggnaden kommer att behöva kan förses med energikällor 

som har så låg miljöbelastning som möjligt.  
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Figur 1: Energitriangeln för uppförande av byggnader  - prioriteringsordning för att tillgodose en 

byggnads energibehov 

Denna prioriteringsordning avser att i första hand säkerställa att byggnaders energibehov 

blir lågt ,vilket ofta kan ge en bredare flexibilitet av teknikval och ett bredare urval av 

energibärare. Dessutom ökar möjligheterna av förändring till bättre energibärare längre 

fram i tiden. I andra hand ska prioriteringsordningen säkerställa att miljöpåverkan från den 

energianvändning som byggnaden ändå har blir liten ur ett samhällsperspektiv.  

Krav på byggregler 

Belok anser att byggregler övergripande bör styra mot den första prioriteten i 

energitriangeln dvs. en god kvalitet och utformning på byggnadens klimatskal vilket 

möjliggör att byggnadens värme- och kylbehov blir lågt under dess driftfas. Ett 

grundläggande skäl till detta är att byggnaden med dess klimatskal är konstruerad att stå 

länge, kanske ett århundrade, medan installationssystemen ofta har en kortare livslängd.  

På så sätt hjälper byggreglerna till att styra mot de samhälliga målen. Det är dock många 

aspekter som bör beaktas för en hållbar systemutformning både på lång och kort sikt vid 

uppförandet av en byggnad. Det är byggherren som är ansvarig för att byggregler följs och 

de aspekter som styrs i byggreglerna behöver därmed byggherren vara rådig över. För att 

tillgodose alla aspekter anser Belok att byggregler ska: 

 styra mot de samhälliga målen, 

 vara rimligt enkla att hantera för fastighetsägaren, 

 ge rimliga kostnader som uppstår vid verifiering,  
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 ge information som är till nytta vid fastighetsägarens drift- och 

energieffektiviseringsarbete, 

 vara teknikneutrala när det gäller val av energiförsörjning och 

 vara neutrala vad gäller kort- eller långsiktiga fastighetsägare. 

Belok anser att det är fördelaktigt om byggregler också kan visa på fördelar för den andra 

och tredje prioriteten i energitriangeln dvs. främja val av effektiva installationer och att 

tillgodose det slutliga energibehovet med förnybara och hållbara energikällor.  

Funktionskrav 

Vidare anser Belok att funktionskrav är en effektiv styrparameter för energikrav. Det vill säga 

att krav ställs på byggnadens energiprestanda men inte hur man ska bygga för att 

åstadkomma detta. Tidigare byggregler med detaljutformning anses ha varit hämmande för 

teknikutveckling. Att undvika detaljstyrning inspirerar till teknikutveckling för komponenter 

och byggnadens hela utformning med avseende på formfaktorer, orientering m.m. genom 

att de åtgärder som passar bäst i det enskilda fallet kan väljas. Funktionskrav stämmer väl 

med direktivet av byggnaders energiprestanda och hur flera andra europiska länder har 

utformat sina byggregler. Energikraven utrycks lämpligen som kWh/m2 per år.  

Verifieringskrav 

Verifiering via mätning anses av Belok vara en viktig styrparameter. Sveriges byggregler, som 

de är utformade idag, är i ett internationellt perspektiv unika genom att ställa krav på 

uppmätt energianvändning under ett års tid. I de flesta Europeiska länder ställs istället krav 

på beräknad energianvändning vid projektering av byggnaden. Att beräkna energiprestanda 

är betydligt enklare att hantera än att mäta den men har nackdelen att det i många fall 

stämmer dåligt överens med den energianvändning som byggnaden har i kommande drift.  

Att byggnadens energi ska mätas har inneburit att bygg- och fastighetsbranschen har skärpt 

sitt avtalsförhållande sinsemellan och kommit överens om branschstandarder som reglerar 

hur verifiering av byggnaden ska ske (SVEBY, www.sveby.org). Sannolikt har detta lett till en 

kvalitetssäkring i byggprocessen som har varit positiv för utvecklingen av mer energieffektiva 

byggnader. Ett installerat mätsystem med hantering av data ökar fastighetsägarens 

möjligheter till att kontinuerligt följa upp driften i byggnaden och minimera 

energianvändningen. Belok anser därför att kravet på mätuppföljning bör finnas kvar även 

om byggreglerna formuleras på ett annat sätt.  
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5 Alternativa systemgränser   
Det finns många olika sätt att dra systemgräns och att beskriva detaljer för att utforma en 

definition på en byggnads energiprestanda. När det gäller systemgräns finns två 

huvudsakliga alternativ som övergripande kan beskrivas som levererad energi eller 

nettoenergi, se bilaga A. Båda dessa kan sedan utformas vidare med en rad olika 

utformningar av detaljer och kompletterande detaljkrav. Genom att studera hur andra 

europeiska länder har utformat sina byggregler kan man konstatera att det finns flera olika 

varianter, se bilaga B. 

5.1 Levererad energi 

Levererad energi avser den energi som levereras till en fastighet. Systemgränsen kan här 

vara som i dagens byggregler att levererad energi är så kallad köpt energi, dvs. årlig 

levererad energi till en byggnad för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 

byggnadens fastighetsenergi.  

 

 

Figur 2: Illustration av systemgräns för levererad energi. Levererad energi är till byggnaden "köpt" 

energi för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi  (de två 

gröna pilarna). De bränslen eller den energi som levereras till byggnadens tekniska system för att 

producera den värme och kyla som behövs för att kompensera byggnadens transmissions-, 

ventilations- och infiltrationsförluster och den energi som behövs för uppvärmning av varmvatten 

utöver det energitillskott som sker med passiv solinstrålning, interna värmetillskott från personer och 

apparater och från solenergi placerad i anslutning till byggnaden. Levererad energi är därmed direkt 

beroende av byggnadens tekniska system.    
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Egenproducerad energi på fastigheten dvs. solvärme eller el från solceller får tillgodoräknas 

utan att inräknas i mängden levererad energi. Värme som olika typer av värmepumpar 

placerade i byggnaden tar från berg, mark eller uteluft inräknas inte heller i mängden 

levererad energi. Varianter av levererad energi skulle kunna vara att levererad energi också 

innefattar hushållsel i bostäder eller verksamhetsel i lokaler. 

5.2 Nettoenergi 

Nettoenergi avser därmed byggnadens behov av energi för uppvärmning och komfortkyla 

det vill säga den energi som tillförs/bortförs för att hålla byggnaden klimatiserad. 

Nettoenergi kan även benämnas byggandens använda energi. Liksom för levererad energi 

kan olika varianter av avgränsningar göras där även till exempel, tappvarmvatten, övrig 

fastighetsel (dsv. utöver den el som går till uppvärmning/kylning), hushållsel eller 

verksamhetsel ingår.  

En viktig skillnad i jämförelse med levererad energi är att för nettoenergi ligger installationer 

utanför systemgränsen och att dess verkningsgrad eller effektivitet inte utgör en faktor vid 

bestämning av byggnaders energibehov. Detsamma gäller för kylinstallationer. 

 

 

Figur 3: Illustration av systemgräns för nettoenergi. Nettoenergi är byggnadens behov av värme, 

komfortkyla och tappvarmvatten (de tre gröna pilarna). Den energi i form av värme och kyla som 

behöver tillföras för att kompensera byggnadens transmissions-, ventilations- och 

infiltrationsförluster och den energi som behövs för uppvärmning av varmvatten utöver det 

energitillskott som sker med passiv solinstrålning och interna värmetillskott från personer och 

apparater. Nettoenergi är därmed oberoende av byggnadens tekniska system.    
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Återvinning av värme 

Ett sätt att minska ventilationsförluster och förluster vid tappvarmvattenanvändning är att 

återvinna delar av värmen innan den förloras till omgivningen. Detta görs genom installation 

av värmeåtervinning vilket inte förbättrar byggnadens klimatskärm som sådan men det är 

ett effektivt och viktigt sätt att hushålla med energi. Värmeåtervinning kan därmed bli en 

integrerad del av byggnaden redan från början med till exempel både tillufts och 

frånluftskanaler. Belok anser därmed att definitionen för nettoenergi ska utgå från att 

återvinning ur ventilationsluft ligger innanför systemgränsen (trots att ett 

återvinningsaggregat är en installation).  

5.3 Nettoenergi och levererad energi 

Systemgränserna nettoenergi och levererad energi har båda klara fördelar och nackdelar 

vilket gör det svårt att avgöra om det ena är bättre än det andra. Belok anser dock att det 

går att definiera byggregler med en variant där båda systemgränsernas fördelar nyttjas.   

5.4 Alternativa systemgränser 

De två alternativa systemgränserna som övergripande kan beskrivas som levererad energi 

eller nettoenergi är sannolikt de mest realistiska alternativen till Beloks förslag och kan i 

denna studie betraktas som huvudalternativ.  Båda alternativen kan utformas ytterligare 

med en rad olika detaljer och kompletterande detaljkrav men oavsett kommer de att ha 

några övergripande nackdelar. Att definiera byggnadens energiprestanda med enbart 

levererad energi har nackdelen att det ger möjlighet till kortsiktiga suboptimeringar när det 

gäller energilösning, vilket ger snedvriden konkurrens mellan fastighetsägare. Att definiera 

byggnadens energiprestanda med enbart nettoenergi har nackdelen att det är mer krävande 

att mäta och hantera mätdata än för levererad energi samt att svårigheter avseende 

teknikneutralitet kvarstår och drivkraften för teknikutveckling blir försvagad.  
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6 Beloks förslag på definition av byggregler 

6.1 Byggregler bör ha två huvudkrav  

Belok anser att byggregler bör utformas så att de baseras på två huvudkrav vid upprättande 

av en ny byggnad eller vid en större renovering av en byggnad. Dessa två krav är: 

1. Beräknad nettoenergi vid ansökan om bygglov  

2. Uppmätt "köpt" energi under ett år (24 månader efter idrifttagning) 

 

Beräknad nettoenergi vid ansökan om bygglov 
Belok anser att funktionskrav ska ställas i form av nettoenergi vid ansökan om bygglov. 

Nettoenergi är den energi som används i en byggnad för uppvärmning, komfortkyla och 

tappvarmvatten vid normalt brukande för den aktuella verksamhetskategorin.  

Vid beräkning av nettoenergi används brukarindata för normalt brukande av verksamheten. 

Värden på normalt (standardiserat) brukande för den aktuella verksamhetskategorin kan 

fastställas direkt av Boverket eller genom branschpraxis via t.ex. Sveby eller liknande.   

Vid ansökan om bygglov hos fastighetskontoret skall en beräkning (med godkänt 

energiberäkningsprogram) visa dels byggnadens nettoenergi och att denna ligger under 

kravet och dels hur nettoenergibehovet skall tillgodoses i drift med tillhörande mätplan för 

levererad energi specificerad i "köpt" värme, "köpt" el, "köpt" kyla, solvärme, solel, 

geotermisk energi, återvunnen energi, frikyla etc. Detta ställer krav på 

byggnadsinspektörernas kompetens.  

Indirekt innebär detta att verkningsgrader för alla installationer kan beräknas men för att 

underlätta för byggnadsinspektören kan krav sättas på att verkningsgrader ska redovisas.  

"Köpt" energi uppmätt efter 24 månaders drift 
Belok anser att funktionskrav ska ställas i form av levererad energi efter 24 månaders drift. 

Kravet på levererad energi ställs i relation till kravet på nettoenergi vid bygglovsansökan och 

här kontrolleras att krav uppfylls enligt specifikation i bygglovsansökan. Kravet ställs på 

uppmätt "köpt" energi men rekommendation är att all levered energi mäts för kontroll mot 

nettoenergikravet. Krav ställs enlig: 

 Uppmätt "köpt" energi ≤ specificerad "köpt" energi i bygglovsansökan  

 Levererad energi redovisas dels för "köpt" energi i form av värme, el och kyla och 

dels för levererad energi som inte är "köpt" som till exempel solvärme, solel, 

geotermisk energi, återvunnen energi och frikyla. 

6.2 Kompletterande synpunkter 

Nedan följer ett antal kompletterande synpunkter som Belok anser behöver förtydligas i 

förhållande till huvuddefinitionen ovan.   
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Area i funktionell enhet  
Atemp anses av Belok vara den area som den funktionella enheten ska mätas med. Dock 

behövs en utredning och ändring av gränsen för vad som inberäknas i tempererade 

utrymmen (idag strikt 10C). Här kan behövas en mjukare övergång med till exempel viktad 

area i förhållande till temperatur.   

Kompletterande krav på Um-värde  
Krav på Um-värde (genomsnittlig värmegenomgångskoefficient) anses av Belok vara ett 

viktigt kompletterande krav för att säkerställa en minsta prestanda på klimatskärmen med 

köldbryggor. Kravet bör skärpas från < 0,6 till att vara < 0,3 [W/m2 K] för lokalbyggnader. 

Genomsnittligt Um-värde för byggnadsskalet kan följas upp genom noggrann kontroll under 

byggprocessen på U-värden för alla olika byggnadsdelar och för köldbryggor genom 

redovisning av beräkningar. 

Kompletterande krav på lufttäthet 

Belok anser att ett direkt krav på lufttäthet bör införas för att säkerställa att byggnaden 

byggs med en tät klimatskärm. Lufttätheten på klimatskalet bör vara < 0,3 l/s,m2 uppmätt vid 

± 50 Pa. 

Verksamhetsenergi 

Det är också viktigt att hushålla med energianvändning för byggnadens verksamhet eller 

själva hushållet även om storleken på denna energianvändning är oberoende av byggnadens 

klimatskal. Byggnaden är dock ett system där energianvändning för byggnadens verksamhet 

eller själva hushållet direkt kommer att ha en påverkan på energianvändning för 

uppvärmning eller kylning av byggnaden. Till exempel kan en energieffektivisering i en 

byggnad med avseende på verksamhetsenergi leda till ett ökat behov av energi till 

uppvärmning. Det kan dock vara svårt att ställa krav på hushålls- eller verksamhetsenergi 

eftersom den ofta hanteras av brukaren och fastighetsägaren eller byggherren är inte direkt 

rådig över dess kommande användning. Ett ökat samarbete mellan brukare och 

fastighetsägare/byggherre kan skapa stora möjligheter för energieffektivisering av 

byggnadens totala energianvändning. Eftersom verksamhetsenergin kan påverka 

byggnadens energiprestanda leder det till att den behöver redovisas tillsammans med 

byggnadens energiprestanda för att ge hela bilden av en byggnads funktion.  

Belok anser att redovisning av verksamhetsenergi bör bli ett krav. Vid inlämning av uppmätta 

data till fastighetskontoret ska verksamhetsenergin redovisas tillsammans med uppmätt 

BBR-energi och vid upprättande av energideklarationer bör det vara obligatoriskt att 

redovisa verksamhetsenergi. Det bör därmed lagstiftas att nätägare ska överlämna uppgifter 

om den verksamhetsenergi som används i byggnaden till fastighetsägaren. Fastighetsägarens 

arbete med energieffektivisering underlättas genom att fastighetsägaren får kännedom om 

verksamhetsenergin och genom att den tydligt redovisas minskar risker för suboptimeringar. 
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Korrigering av krav för utökat luftflöde (s.k. luftflödestillägget) 

Belok anser att det ska vara möjligt att få ett tillägg på energikravet om byggnaden har ett 

behov av utökat luftflöde. På så sätt kan utformningen av lokalen ske med till exempel 

utökat antal personer på mindre yta utan att riskera sämre luftkvalitet. För att använda sig 

av tillägget ska fastighetsägaren redovisa orsak till fastighetskontoret där det framgår tydligt 

att det är hygieniskt luftflöde som avses. Bör främst användas för lokalbyggnader där 

verksamheten kräver mycket stora luftflöden, som sjukhus och laboratorier. Hur lufttillägget 

beräknas och vad som avses med hygieniskt luftflöde behöver förtydligas. 

Olika byggnadskategorier 

Belok anser att det vore önskvärt att inte sätta olika krav för olika lokalkategorier. Därmed 

kan man undvika en krånglig uppdelning i kategorier och fastställande av vilken kategori en 

aktuell byggnad tillhör. Dessutom byts ofta verksamheter i lokaler efter några år. 

Om verksamhetsenergi (standardiserade och uppmätta värden) tydligt redovisas vid 

inlämning av data till fastighetskontoret och i energideklarationer, och om det förtydligas 

hur luftflödestillägget ska hanteras samt att tappvarmvatten och processenergi hanteras 

som verksamhetsenergi när det hör till verksamheten, så finns det egentligen ingen 

anledning att dela in lokalerna i olika byggnadskategorier.  

Viktningsfaktorer/primärenergifaktorer  

Belok anser att viktnings-/primärenergifaktorer inte är relevanta för att ta fram en byggnads 

energiprestanda. På så sätt kan det undvikas att en utformning sker av byggnaden som 

kortsiktigt passar en energikälla. Däremot bör det redovisas vilka energislag byggnaden 

använder.  

Solenergi och annan förnybar energi 

Belok anser att energi från solfångare, solceller eller annan förnybar energi ska redovisas. 

Denna energi betraktas precis som all annan tillförd energi vid fastställande av nettoenergi.   

Elvärmda/ icke elvärmda byggnader (gräns 10 W/m2 installerad eleffekt) 

Belok anser att byggregler ska styra på byggnadens kvalitet och inte ha någon skillnad på 

krav mellan olika uppvärmningssystem som kan ändras under byggnadens livslängd. Gränsen 

10 W/m2 för installerad eleffekt leder till suboptimeringar och bör tas bort. Med förslag på 

nettoenergi och leverad energi enligt ovan hanteras detta. 

Kompletterande krav på installerad eleffekt 

Belok anser att detta bör tas bort. Kravet försvårar att ha installationer som kan behöva 

användas i reserv.   

6.3 Rekommendationer på komponentkrav  

Belok har tagit fram en kravspecifikation för energikrav. I denna finns rekommendationer på 

komponentkrav som underlättar för beställaren att uppnå kraven. Denna lista borde ingå 

som rekommendation i Boverkets handbok eller genom hänvisning till www.belok.se.  
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7 Konsekvensanalys av Beloks förslag 
I föreliggande konsekvensanalys redovisas för- och nackdelar som Beloks förslag till 

definition av byggregler för med sig för samhället som helhet och för olika aktörer (särskilt 

fastighetsägare). Här avses samhällsekonomisk konsekvensanalys som väger den 

samhällsekonomiska kostnaden mot den samhällsekonomiska nyttan.  

Bakgrunden till förslaget är det regeringsuppdrag som i januari 2014 gavs till Boverket att 

analysera och föreslå en definition av energiprestanda att tillämpas för 

energihushållningskrav avseende nära-nollenergibyggnader. Beloks förslag begränsas till att 

föreslå en definition av energiprestanda och innehåller inga förslag på kvantitativa riktlinjer 

för energihushållningskraven. Därmed är det inte heller möjligt att göra en fullständigt 

kvantitativ konsekvensanalys. Målsättningen med konsekvensanalysen är därmed att på ett 

strukturerat sätt beskriva de mest betydande konsekvenserna. Att kvantifiera dem i termer 

om ökade eller minskade kostnader, kunskap, konkurrensneutralitet eller miljöpåverkan. 

Eftersom det inte går att kvantifiera konsekvenserna beskrivs de monetära konsekvenserna i 

ord.  

Genom att beskriva väsentliga direkta och indirekta konsekvenser kan det aktuella förslagets 

totala effekt på välfärden i samhället sammanställas. Ett förslag är samhällsekonomiskt 

lönsamt om de samlade fördelarna av förslaget är större än de samlade nackdelarna. 

7.1 Målformulering 

En definition på byggregler som avses att tillämpas för energihushållningskrav avseende 

nära-nollenergibyggnader bör styra mot de samhälliga målen. Det vill säga att de ska vara 

teknik- och konkurrensneutrala samtidigt som de ska styra mot en god bebyggd miljö med 

hållbara byggnader som har god energihushållning och låg miljöpåverkan. På så sätt främjas 

de samhällsekonomiskt mest effektiva lösningarna, och därmed skapar drivkrafter för 

konkurrens och teknikutveckling på marknaden. Med konkurrens- och teknikneutralitet 

avses dels lika villkor mellan långsiktiga och kortsiktiga byggherrar och dels lika villkor mellan 

olika försörjningssystem och val av energikälla. 

Definitionen på byggregler ska därmed ställas så att de ger förutsättningar för att en god 

energiprestanda ska kunna uppnås med konkurrens- och teknikneutralitet. På så sätt ska 

byggreglerna styra mot energihushållning både på lång och kort sikt genom både ett väl 

utformat klimatskal och energieffektiva installationer. För att tillgodose detta mål ska 

byggregler ur fastighetsägarens synvinkel även vara rimligt enkla att hantera och att de 

kostnader som uppstår vid verifiering ska vara rimliga samt att den information som måste 

tas fram bör vara till nytta för fastighetsägarens dagliga drift- och energieffektiviserings-

arbete. Åtgärden för att åstadkomma detta är Beloks förslag enligt figur 4. 

  
 



Belok 150421  16 
 

 
 
Figur 4: Beskrivning av målformulering av förslag på definition av byggregler.  

 

7.2 Referensalternativ 

Ett referensalternativ beskriver vad som händer om den föreslagna åtgärden inte 

genomförs. De sannolikt mest realistiska alternativen till Beloks förslag är att använda 

systemgränserna som övergripande kan beskrivas som enbart levererad energi (dagens 

byggregler) eller enbart nettoenergi. Båda alternativen kan utformas ytterligare med en rad 

olika detaljer och kompletterande detaljkrav men oavsett kommer de att ha några 

övergripande fördelar och nackdelar. 

I föreliggande arbete föreslås en definition på byggregler medan en kvantitativ nivå på 

kravet för en byggnads energiprestanda inte har beaktats. Därmed är det också svårt att 

kvantifiera kostnaderna för de olika alternativen och konsekvensanalysen utgår därför från 

att relativt jämföra Beloks förslag med de två referensalternativen.   

7.3 Konsekvenser för de olika alternativen 

Investeringskostnader för klimatskal  

Ett bra klimatskal möjliggör att energiförluster minimeras men kan innebära en högre 

investering. Krav på levererad energi innebär att en optimering sker mellan åtgärder för ett 

bra klimatskal och åtgärder för effektiva installationer. Detta ger byggherren fler 

frihetsgrader vilket sannolikt leder till en optimering av bygg- och installationskostnader.   

Nettoenergi och Beloks förslag innebär krav på en minsta prestanda på klimatskalet vilket 

sannolikt leder till högre kostnader i klimatskalsåtgärder jämfört med levererad energi.  

 

Målformulering
Ge förutsättningar för att en hög  
energiprestanda ska kunna uppnås med 
konkurrens- och teknikneutralitet

Åtgärd 
Beloks förslag för 
definition på 
byggregler

Konsekvenser
•Styr mot väl utformat klimatskal och 
främjar energieffektiva installationer  
(lång och kort sikt)
•Enkelt att hantera, rimliga kostnader
•Ger viktig information
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En miniminivå på prestanda för byggandens klimatskal kan styras med krav på Um-värde för 

isolering och köldbryggor, vilket finns i dagens byggregler, och krav på klimatskalets 

lufttäthet. Beloks förslag, liksom krav på nettoenergi,  ger dock större frihetsgrader att 

utforma och orientera byggnaden för att nyttja passiv solvärme och skapa solavskärmning 

för att optimera mot både lågt värmebehov och ett lågt kylbehov (krav på effektbehov för 

uppvärmning vid dimensionerande vinterutetemperatur ger ingen kontroll av kylenergi och 

är därmed ett sämre alternativ). 

Driftkostnader på kort sikt (10 - 30 år) 

Låg användning av köpt energi ger lägre driftkostnader. Krav på levererad energi innebär att 

det finns en begränsning på maximalt köpt energi som sannolikt optimeras i förhållande till 

investeringskostnader i klimatskalet. Fördelen med att kunna visa på låga driftkostnader ska 

därmed sättas i relation till den investering som ska göras vid byggtillfället vilket gör att det 

bedöms vara en drivkraft till att minimera driftkostnaderna. 

Krav på nettoenergi innebär att satsningar på investeringar i klimatskalet är oberoende av 

byggnadens framtida driftkostnad. Det innebär att det inte finns något fokus i själva 

byggreglerna på att satsa på investering i effektiva installationer för att ge låga 

driftkostnader. Det bedöms vara sannolikt att drivkraft till att minimera driftkostnaderna 

kommer att vara svaga. 

Krav enligt Beloks förslag innebär att satsningar på investeringar i klimatskalet i sig är 

oberoende av byggandens framtida driftkostnader. Mängden köpt energi ska dock redovisas 

både vid bygglovsansökan och vid uppföljande mätningar vilket stärker incitament till 

investering i effektiva installationer. Eftersom ingen optimering sker i förhållande till 

klimatskal bedöms det sannolikt att fördelar med låga driftkostnader i förhållande till något 

större investering i effektiva installationer blir marknadsdrivande. Drivkrafter till att 

minimera driftkostnader bedöms därmed vara mycket goda för alternativet.   

Marknadsvärde - driftkostnader på lång sikt (30 - 100 år) 

En byggnad som har lågt energibehov kan leda till att byggnaden får ett ökat marknadsvärde.  

Krav på nettoenergi innebär en minsta prestanda på klimatskalet vilket därefter kommer att 

vara styrande för byggnadens energianvändning under hela byggnadens livstid. Byggnadens 

framtida marknadsvärde kommer därmed att stå i relation till den nivå som kravet sätts på. 

Sannolikt leder detta till ett högre marknadsvärde. Detsamma gäller krav enligt Beloks 

förslag. Här skulle man kunna tänka sig att investering även i effektiva installationer ger 

ytterligare drivkraft för marknadsvärdet men detta har inte beaktats eftersom installationers 

livslängd är sådana att det inte kan tillgodoräknas på lång sikt.  

Krav på levererad energi innebär att det finns en begränsning på maximalt köpt energi som 

sannolikt optimeras i förhållande till investeringskostnader i klimatskalet. Fördelen med att 

kunna visa på låga driftkostnader längre fram i tiden ska därmed sättas i relation till den 

investering som ska göras vid byggtillfället i klimatskal (lång livslängd) eller effektiva 
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installationer (kort livslängd). Det bedöms vara en låg drivkraft till att minimera 

energibehovet på lång sikt. 

Innovation i effektiva installationer  

Krav på nettoenergi innebär att satsningar på investeringar i klimatskalet är oberoende av 

vilka byggnadens driftkostnad blir. Det innebär att det inte finns något fokus i själva 

byggreglerna på att satsa på investering i effektiva installationer för att ge låga 

driftkostnader. Det bedöms vara sannolikt att drivkraft till att utveckla energieffektivare 

installationer är lågt.  

Krav på levererad energi innebär att det finns en begränsning på maximalt köpt energi som 

sannolikt leder till god teknikutveckling av installationer för att kravet ska kunna uppnås 

kostnadseffektivt. Beloks förslag innebär att mängden köpt energi ska redovisas både vid 

bygglovsansökan och vid uppföljande mätningar vilket stärker incitament till utveckling av 

effektiva installationer.  

Kostnader för verifiering  

Beloks förslag innebär, liksom för levererad energi, att ordinarie debiteringsmätare för köpt 

energi kan användas vid uppföljande mätningar. Krav på nettoenergi innebär att energi 

behöver mätas efter uppvärmningssystem, system för beredning av varmvatten och 

kylsystem, och kräver att andra mätare än ordinarie debiteringsmätare kan behövas. Antal 

mätare är beroende av hur många olika installationssystem en byggnad har och hur de är 

uppdelade i delenheter. Exempelvis kan ett flerbostadshus endast behöva ett par mätare 

medan det kan bli många mätare i en mer komplex byggnad som har ett antal olika 

installationer, flera undercentraler eller flera luftbehandlingsaggregat. Vidare behövs ett 

system för att hantera och analysera mätdata. Kostnader för mätare och hantering av 

mätdata bedöms därför vara högre för nettoenergi än för de andra två alternativen.   

Samtliga alternativ kräver redovisning av beräknade värden vid bygglovsansökan och här 

bedöms arbetsinsatsen inte vara någon större skillnad mellan alternativen. För samtliga 

alternativ finns naturligtvis möjlighet att frivilligt komplettera mätningar för att till exempel 

bedöma installationers effektivitet eller fastställa uppmätt energibehov.  

Kunskapshöjning och enkelhet 

Krav på levererad energi motsvarar den energi som fastighetsägaren betalar för i driftskedet 

och är därmed relativt enkel att förstå och kommunicera. Krav på nettoenergi motsvarar 

byggnadens behov av värme och kyla och är därmed svårare att förklara. Hur kan en 

byggnad ha en energianvändning samtidigt som fastighetsägaren betalar för en annan?  

För att förstå hur en byggnad fungerar med dess energisystem behövs dock kunskap om 

både köpt energi, levererad energi från förnybara källor och byggnadens energibehov. 

Kunskap om köpt energi och levererad energi behövs för att förstå hur byggnaden fungerar 

idag och kunskap om byggnadens energibehov behövs för att kunna bedöma framtida 

investeringar i nya försörjningssystem. Beloks förslag har fördelen att den redovisar både 
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levererad energi och nettoenergi vilket främjar kunskapsuppbyggnad för samtliga aktörer 

om hur byggnadens energisystem fungerar. Förslaget bedöms därmed främja 

kunskapshöjning överlag för området, vilket i sin tur är en förutsättning för fortsatt 

utveckling av åtgärder för energihushållning.   

Miljökonsekvens  

Samtliga alternativ härstammar från utgångspunkten att styra på funktionskrav för 

byggnaden och inte i första hand på vilken energikälla som väljs för att tillgodose 

energibehovet. För att styra mot särskilda energikällor kan primärenergi- eller 

vikningsfaktorer för olika energislag behövas, vilket Belok anser skulle vara olämpligt. Detta 

eftersom det snedvrider teknik- och konkurrensneutralitet. Belok föredrar att energipriser 

och marknadskrafter styr val av försörjningssystem. Därmed är inte något alternativ av 

avgörande betydelse när det gäller miljökonsekvenser på kort sikt. Krav på enbart 

nettoenergi och Beloks förslag driver båda, som nämnt ovan, mot en bästa prestanda på 

klimatskalet vilket därefter kommer att vara styrande för byggnadens energianvändning 

under hela dess livstid. Med ett lågt energibehov kommer möjligheterna att tillgodose 

behovet vara större med större andel av förnybara energikällor vid byte av installationer 

Beloks förslag, liksom nettoenergi,  bedöms därmed att ha större betydelse för 

miljökonsekvenser på lång sikt.  

Konkurrens- och teknikneutralitet på energimarknaden 

Krav på levererad energi innebär att en optimering sker mellan åtgärder för ett bra 

klimatskal och åtgärder för effektiva installationer. För att inte snedvrida konkurrensen 

kommer detta alternativ att antingen kräva olika nivåer när det gäller eluppvärmda 

byggnader kontra icke eluppvärmda byggnader eller någon form av primärenergi- eller 

vikningsfaktorer. Beroende på hur de olika nivåerna eller faktorerna sätts kan fördel skapas 

åt det ena eller andra hållet och det är svårt att hitta generella nivåer som alltid stämmer i 

det enskilda fallet.  

Beloks förslag innebär att nivån sätts för nettoenergi vid bygglovsansökan och är därmed, 

liksom enbart krav på nettoenergi, oberoende av vilka tekniska system som tillför energin.  

Beloks förslag, liksom nettoenergi, bedöms därmed vara helt konkurrens- och 

teknikneutrala.  

Beloks förslag kräver därutöver att levererad energi ska redovisas i köpt och förnybar energi 

både vid bygglovsansökan och vid uppföljande mätning vilket förstärker konkurrens- och 

teknikneutralitet.   

Konkurrensneutralitet mellan byggherrar 

Krav på levererad energi innebär att en optimering sker mellan åtgärder för ett bra 

klimatskal samt val av åtgärder för effektiva installationer. Det finns en risk att en byggherre 

som ska äga byggnaden på kort sikt väljer en lägre investeringskostnad på bekostnad av en 

högre driftkostnad som sedan kommer att drabba nästa ägare.  



Belok 150421  20 
 

Beloks förslag, liksom krav på nettoenergi, innebär att en minsta prestanda på klimatskalet 

måste uppnås vilket därefter kommer att vara styrande för byggnadens energianvändning 

under hela byggnadens livstid. Det finns med andra ord inget utrymme för optimering och 

dessa alternativ bedöms därmed att vara mer konkurrensneutrala mellan kortsiktiga och 

långsiktiga byggherrar. 

7.4 Sammanfattande bedömning av de olika alternativen 

I tabell 1 sammanfattas bedömningen av väsentliga och indirekta konsekvenser för Beloks 

förslag och de två referensalternativen. En sammantagen bedömning är att de samlade 

fördelarna av Beloks förslag är större än de samlade nackdelarna. 

 
Tabell 1  Positiva och negativa bedömningar för olika konsekvenser för Beloks förslag 
 relativt till enbart levererad energi och enbart nettoenergi. 
  
Konsekvens Levererad energi Nettoenergi Beloks förslag 

Investeringskostnader 
för klimatskal  

+ - - 

Driftkostnader på kort 
sikt  

0 - + 

Marknadsvärde -
driftkostnader på lång 
sikt 

- + + 

Innovation i effektiva 
installationer  

+ - + 

Kostnader för 
verifiering  

+ - + 

Kunskapshöjning och 
enkelhet 

0 - + 

Miljökonsekvens  - + + 

Konkurrens- och 
teknikneutralitet på 
energimarknaden 

- + + 

Konkurrensneutralitet 
mellan byggherrar 

- + + 

Sammantaget  -1 -1 +7 

 

 
Samhällsekonomisk analys 
Att definiera byggregler enligt Beloks förslag bedöms vara samhällsekonomiskt lönsamt 

eftersom förslaget:    

 styr mot långsiktig och kortsiktig energihushållning, 
 styr mot energieffektivitet oavsett energislag och 
 ger möjlighet för konkurrens på energimarknaden. 
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Företagsekonomisk analys 
I ett företagsekonomiskt perspektiv för den professionella fastighetsägaren bedöms Beloks 

förslag vara fördelaktigt eftersom förslaget:    

 inte innebär några större verifieringskostnader än vad som finns idag (beräkningar 
görs ändå i projekteringsskedet),  

 är konkurrensneutralt mellan långsiktiga/kortsiktiga byggherrar, 
 ger konkurrens mellan olika energileverantörer,  
 ger information som ger en förståelse för hur en byggnad fungerar och är därmed till 

nytta i fastighetsägarens energieffektiviseringsarbete. 
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8 Exempel på process och riskbedömning  
Beloks förslag innebär att byggregler bör utformas så att de baseras på två huvudkrav vid 

upprättande av en ny byggnad eller vid en större renovering av en byggnad. Dessa två krav 

är: 

1. Beräknad nettoenergi vid ansökan om bygglov  

2. Uppmätt "köpt" energi under ett år (24 månader efter idrifttagning) 

Hur dessa två krav ska hanteras i förhållande till varandra i den ordinarie byggprocessen 

beskrivs nedan med några exempel. I samma exempel görs också en riskbedömning av hur 

sannolikt det är att suboptimering mellan de två kraven görs och att det resulterar i en totalt 

sett sämre byggnad än vad som avses.  Redovisning visas vid bygglovsansökan och vid 

uppmätt "köpt" energi. 

 Exempel 1: Byggnad med fjärrvärme, FTX, fjärrkyla, och solvärme. Levererad energi är i 

detta fall i samma storleksordning som nettoenergin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk: Solvärmeproduktionen underskattas för att ge marginal till "köpt" värme. Det är dock 

viktigt vid kommande uthyrning eller försäljning att visa på att andelen "köpt" energi är lågt 

för minskade driftkostnader och dessutom finns risken att köparen av byggnaden sätter in 

en mätare på solvärme och det blir därmed lätt att kontrollera kravet på nettoenergi. 

Därmed bedöms risken vara liten.  

 

  

Uppmätt "köpt" energi (24 mån) 

Levererad energi: 

"köpt" värme < A kWh/m2 

"köpt" kyla < B kWh/m2 

solvärme = redovisas kWh/m2 (frivillig 
mätare, eller uppskattning) 

Bygglovsansökan 

Beräknad nettoenergi < BBR krav 

Levererad energi som ska tillgodose 
nettoenergibehovet: 

"köpt" värme = A kWh/m2 

"köpt" kyla = B kWh/m2 

solvärme = C kWh/m2 

Levererad energi = A+B+C 
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Exempel 2: Byggnad med bergvärmepump, FTX och frikyla. Levererad energi är i detta fall i 

samma storleksordning som nettoenergin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk 1: Årsmedelvärmefaktor på bergvärmepump underskattas för att ge marginal till "köpt" 

el. Det är dock viktigt vid kommande uthyrning eller försäljning att visa på att andelen "köpt" 

energi är lågt för minskade driftkostnader varför det kan vara ofördelaktigt att visa på högre 

driftkostnader än vad som är sannolikt. Byggnaden håller fortfarande måttet på nettoenergi 

men med en effektivare värmepump.  

Risk 2: Årsmedelvärmefaktor på bergvärmepump underskattas för att ge marginal till "köpt" 

energi och byggherren bygger medvetet en sämre byggnad för att sedan investera i en 

betydligt bättre värmepump. Uppvisande av "köpt" el klarar kraven och uppmätt geotermisk 

energi redovisas inte. Byggnaden håller inte kravet på nettoenergi och det syns inte i 

uppmätta värden.  

Att undvika detta ställer krav på byggnadsinspektörens kompetens som ska bedöma att 

årsmedelvärmefaktor är rimlig vid bygglovsansökan. Till exempel att bergvärmepump med 

dagens standard bör ha årsmedelvärmefaktor på 3.2, vilket innebär att investering måste ske 

i en mycket bra värmepump för att kunna kalkylera med att bygga en sämre byggnad. 

Samtidigt finns risken att köparen av byggnaden sätter in en mätare på geotermisk energi 

och därmed är det lätt att kontrollera att kravet på nettoenergi inte är uppfyllt. Risken 

bedöms vara liten.  

  

Bygglovsansökan 

Beräknad nettoenergi < BBR krav 

Levererad energi som ska tillgodose 
nettoenergibehovet: 

"köpt" el = A kWh/m2 

geotermisk energi= B kWh/m2 

frikyla = C kWh/m2 

Levererad energi = A+B+C 

Uppmätt "köpt" energi (24 mån) 

Levererad energi: 

"köpt" el < A kWh/m2 

geotermisk energi redovisas 
kWh/m2(frivillig mätare t.ex. efter 
värmepump eller uppskattning)  

frikyla redovisas kWh/m2  (frivillig mätare, 
eller uppskattning) 



Belok 150421  24 
 

Exempel 3: Byggnad med frånluftsvärmepump och solel. 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: På detta sätt får frånluftsvärmepump visa att systemet återvinner energi ur 

ventilationsluften.  

Belok anser att definitionen för nettoenergi ska utgå från att återvinning ur ventilationsluft 

med värmeväxlare får tillgodoräknas. För att ställa begreppet teknikneutralt mot återvinning 

ur ventilationsluft med frånluftsvärmepump kan nettoenergi för ett 

frånluftsvärmepumpsystem få tillgodoräkna sig återvunnen energimängd på motsvarande 

sätt som för ett FTX-system.  

Exempel 4: Byggnad med pelletspanna och kompressorkyla. Levererad energi är i detta fall 

större än nettoenergin. 

 

 

 

 

 

 

Risk: Risk finns att verkningsgrad på pelletspannan underskattas så att god marginal skapas 

eller att en sämre byggnad kan byggas. Det är dock viktigt vid kommande uthyrning eller 

försäljning att visa på att andelen "köpt" energi är lågt för minskade driftkostnader Att 

undvika detta ställer krav på byggnadsinspektörens kompetens som ska bedöma att 

verkningsgraden är enligt dagens standard vid bygglovsansökan. Samtidigt finns risken att 

köparen av byggnaden sätter in en mätare på levererad energi från pelletspannan och 

därmed är det lätt att kontrollera att kravet på nettoenergi inte är uppfyllt. Risken bedöms 

vara liten.  

Bygglovsansökan 

Beräknad nettoenergi < BBR krav 

Levererad energi som ska tillgodose 
nettoenergibehovet: 

"köpt" el = A kWh/m2 

återvunnen energi= B kWh/m2 

solel = C kWh/m2 

Levererad energi = A+B+C 

Uppmätt "köpt"  energi (24 mån) 

Levererad energi: 

"köpt" el < A kWh/m2 

återvunnen energi redovisas kWh/m2 

(frivillig mätare t.ex. efter värmepump 
eller uppskattning)  

solel redovisas kWh/m2  (frivillig mätare, 
eller uppskattning) 

 

Bygglovsansökan 

Beräknad nettoenergi < BBR krav 

Levererad energi som ska tillgodose 
nettoenergibehovet: 

"köpt" el = A kWh/m2 

Bortförd värme - el till kylmaskin =  B kWh/m2 

"köpt" värme = C kWh/m2 

Levererad energi = A+B+C 

Uppmätt "köpt"  energi (24 mån) 

Levererad energi: 

"köpt" el < A kWh/m2 

Bortförd värme - el till kylmaskin 
redovisas kWh/m2  (frivillig mätare, eller 
uppskattning) 

"köpt" värme < B kWh/m2 
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9 Diskussion 

Föreliggande förslag från Belok har tagits fram i en arbetsgrupp under februari till april 2015. 

Med tanke på den korta tid som funnits till förfogande har inte alla aspekter beaktats och 

det finns flera detaljer som behöver tydligare formulering och fortsatt utredning.  Förslaget 

baseras på hur lokalfastighetsägarna ser på byggreglerna men det borde mycket väl gå att 

applicera även på bostäder, vilket då också skulle behöva ytterligare utredning.  

En sammanfattande bedömning av väsentliga och indirekta konsekvenser av Beloks förslag 
visar att de samlade fördelarna av förslaget är betydligt större än de samlade nackdelarna i 
jämförelse med de två referensalternativen (enbart levererad energi eller enbart 
nettoenergi) både i ett samhällsekonomiskt och ett företagsekonomiskt perspektiv. Detta 
visar på att Beloks förslag har goda förutsättningar men fler konsekvenser kan behöva 
utredas och Beloks förslag skulle behöva testas i några praktiska fall.  
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Bilaga A:  Systemgränser  
Standarden ISO 12655 (Energy performance of buildings — Presentation of measured energy 
use of buildings) anger olika definitioner på systemgränser för byggnaders 
energianvändning, där en av gränserna definieras som värme och kyla som når byggnadens 
rum, vilket motsvarar nettoenergi.  
 

 

Figur A.1: Illustration av olika systemgränser för en byggnads energianvändning enligt ISO 12655. 
Systemgräns ET representerar levererad energi och EB representerar nettoenergi. 
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Bilaga B:  Energikrav i olika länder  
Detta är en sammanställning av energikrav och hur dessa ska definieras i ett antal länder, 

jämförbara med Sverige, i norra Europa. Länderna som tagits med i jämförelsen är Sverige, 

Danmark, Norge, Finland, Tyskland och Estland. 

Norge 

Norge ska uppdatera sina krav under 2015. Idag baseras kraven (TEK 2010) på två 

standarder, en för lokaler och en för bostäder. I TEK 2010 finns energikrav för 13 olika 

byggnadstyper. Kravet anges som netto energibehov, definierat som byggnadens 

energibehov utan hänsyn till verkningsgrader eller förluster i energikedjan.  

Det finns flera gällande standarder som reglerar indata till hur man ska räkna fram 

energibehovet i den aktuella byggnaden. I standarderna regleras även hur indata till 

belysning ska anges, som även det ingår i energikravet. Standarden skiljer på indata 

beroende på om det är ett passivhus eller ett lågenergihus. Energikravet är däremot 

detsamma oavsett om det är lågenergihus eller passivhus. Anledningen till att det i 

standarden finns två olika indatanivåer beror på att man för byggnaden kan erhålla en 

passivhusmärkning om man valt de strängare indatakraven. 

Byggnadstyp Totalt nettoenergibehov 

(kWh/m2 uppvärmd BRA per år) 

Småhus, samt fritidshus över 150 m2 uppvärmd 
BRA 

120 + 1600/m2 uppvärmd BRA 

Flerbostadshus 115 

Förskolor 140 

Kontorsbyggnader 150 

Skolbyggnader 120 

Universitet/högskolor 160 

Sjukhus 300 (335) 

Sjukhem 215 (250) 

Hotell 220 

Idrottsbyggnader 170 

Handelsbyggnader 210 

Kulturbyggnader 165 

Lätt industri/ verkstad 175 (190) 

 

Tal inom parantes gäller för utrymmen där värmeåtervinning av ventilationsluft medför en 

risk för spridning av föroreningar/smittor.  
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Danmark   

Danmarks nuvarande krav gäller från 2010. Information om när dessa ska uppdateras har 

inte hittats. Kraven är formulerade i de danska byggreglerna, vilka har samma uppbyggnad 

som Sveriges BBR. Det finns två olika krav beroende på om det är bostäder, studentbostäder 

eller hotell etc. alternativt lokaler, skolor, institutioner etc. I kraven finns en klass benämnd 

”2015” som har skarpare krav än de anges från 2010. Kraven för 2015 gäller för 

lågenergibyggnader, som förväntas bli minimikrav från och med 2015. Huruvida detta inträtt 

är oklart, men högst sannolikt. Utöver kraven för 2015 finns även definierade krav för 2020.  

Energiprestanda har olika definition i de två byggnadstyperna. I den första byggnadstypen 

(bostäder) innefattar energiprestanda inte belysning. För den andra byggnadskategorin är 

belysningen inkluderad i energiprestandan. I byggnader med behov av mer belysning, 

ventliation eller tappvarmvatten kan ett tillägg göras. Om en byggnad innehållaer båda 

byggnadstyperna skall en fördelning av detta göras utefter ytorna som dessa upptar. 

De danska kraven varierar med avseende på energislag genom att man har olika 

energifaktorer. För el till uppvärmning gäller en faktor på 2,5 och för fjärrvärme 0,8. För 

fjärrvärme fanns ingen faktor på före ”2015-kravet”. Om man uppfyller kraven för 2020 

gäller en elfaktor på 1,8 och fjärrvärme på 0,6. För andra energiformer gäller faktorn 1.  

Kraven för 2020 innehåller mycket mer än de för 2015, tex krav på CO2, elanvändning för 

ventilation, värmeåtervinning etc. Kraven för 2020 antas bli gällande from 2018 för offentliga 

byggnadr och vid 2020 för övriga byggnader.  

Det finns även krav för ändring och/eller tillbyggnader som skiljer sig mot kraven för 

nybyggnationer.  

Byggnadstyp 

Energiprestanda (kWh/m2 uppvärmd yta) 

Före 2015 Klass 2015 Klass 
2020 

Hem, högskolor, hotell mm  52,5 + 1650/A 30 + 1000/A 20 

Kontor, skolor, institutuioner 
mm.  

71,3 + 1650/A 41 + 1000/A 25 
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Finland 

Finlands nuvarande krav gäller från den 1 juli 2012. Det som redovisas för en byggnad är en 

beräknad årlig energianvändning för köpt energi vid standardanvändning för aktuell 

byggnadstyp. Det finns krav som varierar med nio kategorier, vissa av dessa har olika 

energinivåer beroende på yta. I kravet tas även hänsyn till vilken typ av energikälla som 

används i byggnaden, genom olika viktningsfaktorer, enligt följande:  

 El     1,7 

 Fjärrvärme    0,7 

 Fjärrkyla    0,4 

 Fossila bränslen    1,0 

 Förnybara bränslen som används i byggnaden 0,5 

Kategori  Byggnadstyp Uppvärmd nettoarea 
Anetto 

Energiprestanda 
kWh/m2,år 

Kategori 1 Småhus Anetto < 120 m2 204 

120 m2 < Anetto < 150 m2 372 – 1,4 * Anetto 

150 m2 < Anetto < 600 m2 173 – 0,07 * Anetto 

Anetto > 600 m2 130 

Stockhus Anetto < 120 m2 229 

120 m2 < Anetto < 150 m2 397 – 1,4 * Anetto 

150 m2 < Anetto < 600 m2 198 – 0,07 * Anetto 

Anetto > 600 m2 155 

Radhus och kedjehus  150 

Kategori 2 Flervåningsbostadshus  130 

Kategori 3 Kontorsbyggnad  170 

Kategori 4 Affärsbyggnad  240 

Kategori 5  Inkvarteringsbyggnad  240 

Kategori 6 Undervisningsbyggnad och 
daghem  

 170 

Kategori 7  Idrottshall (simhallar och 
ishallar undantagna)  

 170 

Kategori 8  Sjukhus  450 

Kategori 9  Övriga byggnader och tillfälliga 
byggnader 

 * 

För kategori 9 finns inget specifikt krav, men energiprestandan måste ändå beräknas.  

I energiprestada ingår energi för uppvärmning, elapparater och kylning. Om byggnaden 
består av flera kataegorier delar man in den i respektive kategori, såvida kategorin inte utgör 
mindre än 10 % av den uppvärmda nettoarean. Då kan den införlivas i övriga delar.  
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Tyskland 

Tysklands energikrav är inte gratis tillgängligt och har inte beställts. Den information som 
finns är densamma som informationen från REHVAs rapport från 2013 och redovisas i 
sammanställningen som finns i bilaga 1.  

Estland 

De estländska kraven gäller från 2012 och ställer krav på både nybyggnation och 
ombyggnationer. Kraven är uttryckta i primärenergi och finns för NNE-byggnader, 
lågenergibyggnader samt för minimikrav. Energikraven baseras på pårimärenergi och 
systemgränserna följer REHVAs definition från 2011. Energianvändningen inkluderar allt, 
även belysning och verksamhetsel. Totalt finns krav för 9 byggnadstyper. Kraven för 
ombyggnation är annorlunda än för nybyggnation.  

Byggnadstyp NNE-nivå 

kWh/m2,år 

Lågenerginivå 

kWh/m2,år 

Miniminivå 

kWh/m2,år 

Småhus 50 120 160 

Flerbostadshus 100 120 150 

Kontorsbyggnader, bibliotek och 
forskningsbyggnader 

100 130 160 

Affärslokaler 130 160 210 

Offentliga byggnader 120 150 200 

Kommersiella byggnader och 
terminaler 

130 160 230 

Skolor 90 120 160 

Förskolor 100 140 190 

Vård 270 300 380 

Primärenergifaktorer är enligt följande: 

 El   2,0 

 Fjärrvärme  0,9 

 Fossila bränslen  1,0 

 Förnyelsebara  0,75 
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Tabell B.1- Sammanställning av samtliga länder 

    Sverige Danmark Norge Finland Tyskland Estland 

Specifik 
energianvändning 

[kWh/m
2
,år] 

Krav på beräknat värde Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Krav på uppmätt värde Ja Nej Nej Nej
5
 Nej   

Referenshus Nej Nej Nej   Ja Nej 

Energifaktorer 
Elvärmda och icke 

elvärmda 
Ja Nej

1
 Ja Ja Ja 

Kraven varierar med storlek på byggnad Nej Ja 
Ja för fristående 

småhus 
Ja för fristående 

småhus 
    

Krav varierar beroende på användning Bostad eller lokal 2 st 13 st 9 st    Ja 

Krav varierar beroende på klimatzon  Ja, 4 zoner   Ja Ja, 4 zoner     

Energi för kyla ingår Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Energi för belysning ingår Nej För lokaler Ja Nej   Ja 

Energi för övrig hushålls- och 
verksamhetsel ingår 

Nej Nej Ja Nej   Ja 

U-värde 
[W/m

2
 och K] 

Krav på byggnadsdel Nej Ja Ja Ja     

Krav på genomsnittligt U-värde Ja Ja Nej Ja Ja   

Övrigt 

Krav på värmeåtervinning ur frånluft Nej Ja
2
 Ja Ja

3
     

Explicit krav på lufttäthet Nej Ja Ja Ja     

Effektkrav Ja, om elvärmd Nej Nej Ja
4
     

Krav på SFP Nej Nej 

Ja två olika 
beroende på om 

det är bostad eller 
lokal 

Ja     

Lägre krav för timmerhus Nej Nej Ja Ja Nej   
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1) Kraven varierar inte med avseende på energislag. Däremot finns det begränsningar på att oljepanna inte får användas som grundlast. För byggnader 

större än en tempererad area på 500 m2 får direktel/fossila bränslen maximalt utgöra 40 % av uppvärmningsbehovet. För byggnader mindre än 

500 m2 gäller att max 60 % får komma från fossila bränslen eller direktverkande el. 

2) För kraven från och med 2020 hittar jag krav på verkningsgrader för ventilation. 

3) Alternativt ska de 45 % som kravet säger sparas genom bättre isolering, ökad lufttäthet eller genom minskning av uppvärmning av ventilationsluft. 

Det finns även möjlighet att slippa vvx om det inte är lämpligt i någon specifik byggnad. 

4) Det finns en paragraf som säger att effekten på uppvärmningssystemet ska dimensioneras för rätt DVUT, men det finns inget explicit krav. 

Det finns krav på att mätare ska sättas in som ska kunna mäta köpt energi, el till olika system, tvv etc 


