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Sammanfattning 

För att driva på utvecklingen mot energieffektivare byggnader sattes målet från EU att alla 

byggnader som uppförs efter den 1 januari 2021 ska vara klassade som nära-nollenergi 

hus. Följden av denna målsättning förväntas komma som skärpta energikrav 2020 och 

byggföretagen som projekterar byggnaderna står nu inför en förändring.  

 

Studien görs på uppdrag av Sweco Architects AB i Umeå med syftet att ta reda på vilka 

effekter kommande kravändringar har på ett av deras projekterade flerbostadshus. Vidare 

är syftet att ge en bredare syn på vilka effekter energikraven som presenteras 2020 har för 

projektering av flerbostadshus i Umeå.  

 

Målet med rapporten är att ta fram ett primärenergital beräknat med hänsyn till de 

kommande ändringarna, samt att undersöka hur mycket ett flerbostadshus primärenergital 

påverkas av de kommande energikraven. Ytterligare är målet att kunna se hur 

primärenergitalet påverkas utifrån de kommande ändringarna angående källor för 

byggnadens värmeproduktion.  

 

En referensbyggnad beräknas i energiberäkningsprogrammet BV2 för att sedan kunna 

jämföra byggnadens energianvändning och genomsnittliga värmegenomgångskoefficient 

med de gällande samt kommande kraven för NNE-byggnader. Studier görs därefter för att 

se hur primärenergitalet påverkas av de ändringar som presenteras 2020.  

 

Efter beräkning i BV2 fastställdes flerbostadshusets primärenergital till 71,7 kWh/m2 och 

år samt ett medelvärde på värmegenomgångskoefficienten till 0,288 W/m2K. Dessa klarar 

och uppfyller de gällande såväl som de kommande kraven. Referensbyggnaden står sig 

således bra mot de NNE-kraven som träder i kraft 2020. Flera simuleringar på ett 

flerbostadshus med ett primärenergital på 85 kWh/m2 och år beräknades utifrån 

kommande värden på primärenergifaktor och geografisk justeringsfaktor och i samtliga 

fall minskade primärenergitalet med ungefär 12 %. Eftersom att det kommande kravet 

samtidigt skärps med ungefär 9 % kunde slutsatsen dras att om ett flerbostadshus i Umeå 

med fjärrvärme som primärkälla, uppfyller dagens krav kommer de även att uppfylla det 

kommande. Kraven kommer dock att slå hårdare mot byggnader som får sin uppvärmning 

från biobränslen, gas och olja, men hårdast kommer kraven bli för eluppvärmda hus.  
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Abstract 

In order to steer development towards more energy efficient buildings, the EU parliament 

have ruled that all buildings produced after the 1st of January 2021 should be classified as 

near-zero energy houses. This objective is expected to come as stricter energy 

performance requirements in 2020, and the companies that design the buildings are now 

facing a change. 

 

This study has been made on behalf of Sweco Architects AB in Umeå with the purpose to 

evaluate what the effects of the EU directive has on one of their designed multi-family 

houses. Furthermore, the purpose is to give a broader view on what effects the coming 

energy performance regulations have on other multi-family houses in Umeå. 

 

The aim of the report is to obtain a primary energy number, calculated with regard to the 

forthcoming changes, as well as to study how much a multi-family house’s primary 

energy number is affected by the forthcoming energy requirements. Furthermore, the aim 

is to investigate how the primary energy number is affected by the regulations regarding 

sources heat production of buildings.  

 

A reference building is calculated in the energy calculating software BV2 in order to 

compare energy use and average heat transfer coefficient to the current as well as the 

future energy performance requirements for near-zero energy houses. After that, studies 

are made to see how the primary energy number is affected by the changes taking effect 

2020.  

 

After calculations in BV2, a primary energy number of 71.7 kWh/m2 per year was 

established along with an average heat transfer coefficient of 0.288 W/m2K. These pass 

and fulfill the current as well as the forthcoming requirement levels, and therefore the 

reference building is well put-up against the regulations that take effect in 2020. Several 

simulations of a multi-family house with a primary energy number of 85 kWh/m2 per year 

were calculated on the basis of future values for primary energy factor and geographical 

adjustment factor. In all cases the primary energy number decreased with about 12 %. As 

the forthcoming requirement level reduces with about 9 %, it could be concluded that if a 

multi-family house in Umeå with central heating fulfills the current regulations, it will 

fulfill the forthcoming ones as well. However, the regulations will be tougher for 

electricity-heated buildings followed by buildings that obtain their heating from biofuels, 

gas or oil.  
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Förord 

Detta examensarbete utgör 15 av byggingenjörsprogrammets totala 180 högskolepoäng 

och är den sista kursen på utbildningen, det vill säga det sista steget innan examen. 

Projektet har pågått från mars -18 till maj -18 och har skrivits på Umeå Universitet under 

institutionen för tillämpad fysik och elektronik.  

 

Till min hjälp under arbetets gång har jag haft min handledare på Sweco Architects, 

Magnus Enström, samt min handledare här på Umeå Universitet, Fredrik Häggström, som 

jag vill passa på att tacka. Båda två har varit ett stöd i handledningen och kommit med 

snabba återkopplingar och svar på mina funderingar. Jag vill också passa på att tacka de 

personer som har delat med sig av tid, kunskap och erfarenhet för att tillhandahålla 

information som legat till grund för projektet.  

 

Umeå, maj 2018 

 

Manne Lodmark 
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1 INLEDNING 

Europas strävan mot ett bättre klimat och ett energieffektivt byggande har mynnat ut i 

kravändringar i Boverkets byggregler och de framtida energikraven förväntas bli skärpta. 

Företagen som projekterar nybyggnationerna står nu inför en förändring. 

 

Ett av företagen som påverkas av kravändringarna är Sweco Architects AB. I deras arbete 

mot ett hållbart byggande är det av intresse att ta reda på vilka effekter det kommande 

energikravet får för projektering av flerbostadshus.  

1.1 Bakgrund  

För att driva på utvecklingen till mer energieffektiva byggnader i Europa sattes målet att 

alla nya byggnader ska vara klassade som nära-nollenergihus (NNE-hus) den 1 januari 

2021 [1]. Följden av denna målsättning blev att ett regeringsbeslut togs, och Boverket fick 

i uppdrag att ta fram ett förslag på en definition samt hur energikraven på NNE-hus ska se 

ut [2].  

 

Det nya kravet gällande NNE-hus införs i två steg med författningsändringar 2017 och 

2020. Den första ändringen kom med BBR 25 och trädde i kraft den 1 juli 2017. Dessa 

ändringar gäller krav på energihushållning, definitionen av en byggnads energiprestanda 

och regler för nära-nollenergi-byggnader. Kravnivån behålls i princip oförändrad i den 

första författningsändringen men skärpta energikrav förväntas träda i kraft 2020 [3]. 

 

Att projektera och utforma flerbostadshus är en av de huvudsakliga sysslorna för Sweco 

Architects AB. Genom erfarenhet och ett driv mot en effektivare process förekommer 

planlösningar och koncept för flerfamiljshus återkommande i flera olika projekt. Dessa 

koncept som återanvänds konstrueras enligt de regler som är aktuella och utformas med 

hänsyn till de gällande kraven i BBR 25 kap. 9 energihushållning.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att visa på hur ett av Sweco Architects projekterade flerbostadshus 

ter sig mot de framtida energikraven. Detta för att underlätta deras fortsatta arbete med att 

projektera flerfamiljshus i linje med klimatmålen. Vidare är syftet att genom ytterligare 

studier ge en bredare syn på vilka effekter de kommande energikraven har för 

flerbostadshus i Umeå.  

 

Målet med rapporten är att beskriva ett flerbostadshus utifrån det kommande sättet att 

bestämma en byggnads energiprestanda genom att ta fram ett primärenergital beräknat i 

enlighet med den andra författningsändringen. Vidare är målet att utreda hur kommande 

kravändringar påverkar primärenergitalet utifrån vilken källa för värmeproduktion 

byggnaden har, samt hur mycket de kommande kraven i sin helhet påverkar 

primärenergitalet för flerbostadshus i Umeå.  

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

1.3 Frågeställningar  

 Hur ser flerbostadshuset ut energimässigt, beskrivet utifrån det nya sättet att 

bestämma en byggnads energiprestanda?  

 Vilka nya energikrav gällande flerfamiljshus kommer att presenteras 2020?  

 Hur står sig de flerbostadshus som Sweco Architects AB projekterat gentemot de 

kravändringarna i BBR 25 kap. 9 energihushållning som trädde i kraft 2017 samt 

de som planeras vara gällande 2020?  

 Hur påverkar de kommande ändringarna primärenergitalet för flerbostadshus i 

Umeå och vilka effekter får ändringarna av primärenergifaktorer? 

1.4 Avgränsningar  

Rapporten behandlar eller inriktar sig inte på andra krav än de som direkt påverkar det 

specifika flerbostadshuset. Fokus ligger på kraven i BBR 25 kap. 9 energihushållning.  

 

Det flerbostadshus som ingår i rapporten beräknas utifrån den faktiska geografiska 

placeringen, det vill säga Umeå.  

1.5 Metodik 

En litteraturstudie genomförs för att hitta information om Boverkets byggregler, de 

kommande ändringarna i BBR 25 och energiberäkning av byggnader. Detta sker genom 

att leta relevant fakta i vetenskapliga artiklar, handlingar och föreskrifter. 

 

Ytterligare genomförs en analys av en referensbyggnad. Byggnaden beräknas med hjälp 

av energiprogrammet BV2 där resultatet, i form av värden på energianvändning och 

egenskaper hos klimatskärmen jämförs med föreskrifter angående gällande samt 

kommande krav. Vad gäller brukarindata som elanvändning, personvärme och liknande 

används rekommenderade schablonvärden. 
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2 TEORI 

Detta avsnitt behandlar och beskriver första samt andra författningsändringen av BBR 25. 

Vidare förklaras den brukarindata som används vid energiberäkningar och den teoretiska 

bakgrunden till beräkningar gällande värmegenomgångskoefficienten för byggnadens 

klimatskärm. 

2.1 Första författningsändringen 2017 

Första författningsändringen, BFS 2017:5 BBR 25 trädde i kraft den 1 juli 2017 [4] och 

innehåller nya regler om nära-nollenergihus. Eftersom det inte är förrän 2021 som alla 

nybyggnationer ska vara NNE-hus innehåller inte denna författning några större 

förändringar på kravnivåer. Det som istället presenteras är systemgränser och det nya 

sättet att bestämma en byggnads energiprestanda. Genom att införa geografiska 

justeringsfaktorer påverkas dock energikravnivåerna till en viss skärpning i klimatzon I 

och II [3], det vill säga mellersta och norra Sverige.  

 

2.1.1 Nära- nollenergibyggnader 

I kravformuleringarna som tagits fram av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd 

framgår begreppet NNE-byggnader. Enligt artikel 2.2 i energiprestandaarkivet [1] 

definieras en nära-nollenergibyggnad som 

 

”en byggnad som har mycket hög energiprestanda, som bestäms i enlighet med bilaga 1. 

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.” 

 

En byggnads energiprestanda definieras som den mängd levererad energi som behövs för 

att uppfylla det energibehov som är knutet till ett normalt brukande. Inkluderat i 

energiprestandan är energi som används för uppvärmning, ventilation, varmvatten, 

kylning och belysning [1]. Undantaget är sådan energi som alstrats i byggnaden eller på 

dess tomt, såsom energi från sol, vind, mark, luft eller vatten [3].  

 

Ändringarna som trädde i kraft den 1 juli 2017 medförde att energiprestandan anges med 

byggnadens primärenergienergital (EPPET). För att ange den levererade energin till 

byggnaden i primärenergi görs en multiplikation med primärenergifaktorer per 

energibärare. Genom att införa en geografisk justeringsfaktor i beräkningen tar också 

metoden större hänsyn till olika klimatmässiga förutsättningar i Sverige [3]. Beräkning av 

primärenergital (EPPET) görs enligt ekvation 1.  

 

𝐸𝑃𝑃𝐸𝑇 =
∑ (

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑖

𝐹𝑔𝑒𝑜
+𝐸𝑘𝑦𝑙,𝑖 +𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑖+𝐸𝑓,𝑖) × 𝑃𝐸𝑖

6
𝑖=1

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
 (1) 

 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑖 Energi till uppvärmning, energibärare i (kWh/år) 

𝐸𝑘𝑦𝑙,𝑖  Energi till komfortkyla, energibärare i (kWh/år) 

𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑖 Energi till tappvarmvatten, energibärare i (kWh/år) 

𝐸𝑓,𝑖 Fastighetsenergi, energibärare i (kWh/år) 

𝑃𝐸𝑖 Primärenergifaktor för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas 

𝐹𝑔𝑒𝑜 Geografisk justeringsfaktor 

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 Area med temperatur över 10°C (m2) 
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Till följd av att Boverket införde primärenergifaktorer och geografiska justeringsfaktorer 

kunde uppdelningen av icke el- och eluppvärmda hus och skilda krav beroende på 

klimatzon tas bort. Numera finns det endast en kravnivå per byggnadskategori för hela 

landet. Primärenergifaktorn för eluppvärmda hus fastställdes till 1,6 och till 1,0 för 

byggnader med fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, gas eller olja [3]. För värden på 

geografisk justeringsfaktor, se bilaga A.1 samt figur 1, där även de ersatta klimatzonerna 

är inritade.  

 

 
Figur 1. Geografiska justeringsfaktorer [5]. 

 

Ett kriterium för NNE-byggnader är även att de ska erhålla en god värmeisolering. 

Förutom primärenergitalet används därför också byggnadens genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient som ett värde för att bestämma hur energieffektiv en 

byggnad är. Um, definieras enligt ekvation 2 [4]. 

 

𝑈𝑚 =
∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖+∑ 𝑙𝑘𝜓𝑘+ ∑ 𝑋𝑗 

𝑝
𝑗=1

𝑚
𝑘=1

𝑛
𝑖=1

𝐴𝑜𝑚
 (2) 

 

𝑈𝑖 Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel (W/m2K) 

𝐴𝑖 Arean för byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmd inomhusluft (m2) 

𝑙𝑘 Längden av den linjära köldbryggan k (m) 

𝜓𝑘 Värmegenomgångskoefficient för den linjära köldbryggan k (W/mK) 
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𝑋𝑗 Värmegenomgångskoefficient för den punktformiga köldbryggan j (W/K) 

𝐴𝑜𝑚 Sammanlagda arean för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd 

inomhusluft (m2) 

 

2.1.2 Gällande energikrav för flerbostadshus 

Högsta tillåtna primärenergital är 85 kWh/m2, Atemp och år, enligt BFS 2017:5 BBR 25. 

Tillägg på denna siffra får dock göras i flerbostadshus om den tempererade arean 

överstiger 50 m2, som till övervägande del innehåller lägenheter med en boarea om högst 

35 m2 vardera. Tillägget görs med 70(qmedel - 0,35) där qmedel är uteluftsflödet i 

temperaturreglerade utrymmen som överstiger 0,35 l/s per m2. Tillägg får bara göras på 

grund av krav på ventilationen i särskilda utrymmen så som badrum, kök och toalett [4].  

 

Kravet för installerad eleffekt för uppvärmning, PMAX är 4,5 + 1,7 x (Fgeo - 1). Om Atemp är 

större än 130 m2 får tillägg göras med (0,025 + 0,02(Fgeo - 1)) x (Atemp - 130). Om Fgeo är 

mindre än 1,0 sätts den vid beräkning av installerad eleffekt till 1,0.  

 

Den högsta tillåtna genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, Um, är satt till 0,4 

W/m2K. Ytterligare krav på klimatskärmen är att den ska vara så pass tät att byggnaden 

uppfyller kraven för högsta tillåtna primärenergital samt installerad eleffekt för 

uppvärmning [4]. 

2.2 Andra författningsändringen 2020 

Det är den andra författningen som avser att innehålla de huvudsakliga skärpningarna av 

krav [3]. Eftersom författningen planeras att presenteras först 2020 finns i skrivande stund 

inga garantier för att remissen som finns att tillgå kommer att bli den slutliga. Den andra 

författningsändringen kommer att träda i kraft den 1 januari 2020 med övergångstid på ett 

år. Den senaste remissen [6] utkom 7 mars 2018 och är den som behandlas nedan.  

 

Strukturen i kap. 9 Energihushållning kommer att hållas kvar, dock med ändringar 

gällande primärenergital, geografiska justeringsfaktorer och faktorer för energibärare. 

Energikravet, det vill säga det nya primärenergitalet fastställs till 78 kWh/m2 och år för 

flerbostadshus. Tillägget på detta värde på grund av krav på ventilationen finns kvar i 

samma utformning fast görs nu med 40(qmedel - 0,35). Till följd av det skärpta energikravet 

fastställs även en skärpning gällande den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten 

till 0,35 W/m2K, detta krav ska generellt inte vara styrande [6]. Kravet gällande maximalt 

installerad eleffekt ändras till PMAX = 4,5 + 1,5 (Fgeo - 1) till följd av att prestandan hos 

anordningar har förbättrats och att skärpta energikrav ger reducerat effektbehov. Tillägget 

om Atemp är större än 130 m2 behålls.  

 

De föreslagna primärenergifaktorerna, se tabell 1, är framtagna så att kravförhållandet 

mellan el- och icke eluppvärmda byggnader hålls kvar. För fjärrvärme och el baseras 

faktorerna på prognoser mellan 2020-2025 [7].  

 

Tabell 1. Föreslagna primärenergifaktorer [6]. 

Energislag Förslag 

El 1,85 

Fjärrvärme 0,95 

Komfortkyla 0,62 

Biobränsle 1,05 

Olja 1,09 

Gas 1,11 
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De geografiska justeringsfaktorerna enligt figur 2 är föreslagna utifrån klimatdata för 

perioden 1981-2010 samt beräkning av klimatindex från drygt 300 orter. 

Energianvändning för olika typhus har simulerats med en metod utvecklad av SMHI och 

är validerad med ett kommersiellt beräkningsprogram [7]. För Umeå innebär ändringarna 

att justeringsfaktorn istället sätts till 1.4 för 1.3. 

 

 
Figur 2. Föreslagna justeringsfaktorer [6]. 

 

2.3 Brukarindata för flerbostadshus 

Vid energiberäkningar ska indata som är knutet till flerbostadshus och energianvändning 

vid normalt brukande och ett normalår användas. Normalt brukande definieras som den 

användning av en byggnad som antingen avspeglar ett standardiserat brukande eller den 

verksamhet byggnaden är avsedd för [8]. Brukarindata ges från Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och 

normålår (BEN), samt Svebys föreskrifter om brukarindata för energiberäkning i bostäder.  

 

2.3.1 Inomhustemperatur 

Enligt branschstandarden Sveby är schablonvärdet 21°C för utrymmen avsedda för 

bostadsändamål och 22°C för äldreboenden, om inte andra temperaturer kan påvisas [9]. 
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Här skiljer sig Sveby mot BEN som rekommenderar en inomhustemperatur på 22°C för 

flerbostadshus. Detta på grund av att det är 22°C som oftast hålls i flerbostadshus och 

påverkar uppmätt energianvändning. Beräkningsresultatet kommer därför avspegla den 

faktiska energianvändningen på bäst sätt [10].  

 

2.3.2 Personvärme 

I Boverkets föreskrifter [8] finns rekommenderade brukarindata för personvärme, närvaro 

och effektavgivning. De rekommenderade värdena visas nedan i tabell 2 och 3. 

 

Tabell 2. Rekommenderad brukarindata för flerbostadshus [8]. 

Effektavgivning per person 80 W 

Närvarotid per dygn 14 h 

Antal personer per lägenhet Enligt tabell 3 

 

Tabell 3. Värden för beräkning av antal personer i bostäder [8]. 

Antal rum och kök 1a) 2 3 4 5+ 

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

a) Inklusive 1 rum och kokvrå 

 

2.3.3 Tappvarmvatten 

Det rekommenderade värdet för tappvarmvattenanvändning för flerbostadshus är 25 

kWh/m2 och år dividerat med årsverkningsgraden hos värmekällan för produktionen av 

tappvarmvatten, ηtvv, enligt [8]. Årsverkningsgraden varierar beroende på värmekälla och 

om den inte går att fastställa kan värden från tabell 4 användas. 

 

Tabell 4. Vägledande årsverkningsgrad för produktion av tappvarmvatten [8]. 

Värmekälla Årsverkningsgrad, ηtvv 

Fjärrvärme 1,0 

El (direktverkande och elpanna) 1,0 

El, frånluftsvärmepump 1,7 

El, uteluft-vattenvärmepump 2,0 

El, markvärmepump (berg, mark, sjö) 2,5 

Biobränslepanna (pellets, ved, flis mm) 0,75 

Olja 0,85 

 

Eftersom värdena i tabell 4 är vägledande justeras de inte efter geografiskt läge av 

byggnaden.  

 

2.3.4 Elanvändning 

Beträffande hushållsenergin hos flerbostadshus är det rekommenderade schablonvärdet  

30 kWh/m2 och år. Medräknat i denna summa är elanvändning för belysning och annan 

teknisk utrustning. Andelen elanvändning som kan tillgodoses för byggnadens internlast, 

främst uppvärmning, sätts till 70 % [8].  

 

2.3.5 Luftflöden 

Boverkets byggregler ställer krav på att ventilationsflödet minst ska vara 0,35 l/s, Atemp då 

någon vistas i bostaden. När utrymmet är tomt ska det alltid finnas ett grundflöde på minst 

0,10 l/s, Atemp. Det ska också tas hänsyn till en behovsstyrd ventilation, för flerbostadshus 

betyder detta att köksfläkten forceras 30 minuter per dag [8].  
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2.3.6 Solavskärmning 

Brukarindata gällande solavskärmning delas upp i två delparametrar, den fasta 

solavskärmning samt den rörliga, beteendestyrda solavskärmningen. Den fasta 

solavskärmningen avser skuggning som är till följd av fasta objekt, såsom närliggande 

byggnader eller träd. Medan den beteenderelaterade avskärmningen avser gardiner, 

markiser och persienner [9]. Avskärmningsfaktorer för dessa presenteras nedan i tabell 5. 

Vid beräkning ska avskärmningsfaktorer multipliceras, vilket ger oss den totala 

avskärmningsfaktorn.  

 

Tabell 5. Värden för beräkning av solavskärmning [9]. 

Total avskärmningsfaktor 0,5 

Fast avskärmningsfaktor 0,71 

Rörlig avskärmningsfaktor 0,71 

 

2.4 BV2 

BV2 är ett energiberäkningsprogram som bygger på en simuleringsmodell med 

värmelagring, solinstrålning, luftläckage, internvärme med mera för att få fram en 

byggnads energianvändning. Programmet uppfyller kraven för beräkningsprogram i 

energidirektivet om energicertifiering av byggnader. Tillsammans med detta och att BV2 

är testat mot internationellt erkända beräkningsprogram med god överenstämmelse, erhålls 

tillförlitliga resultat [11].  

 

2.4.1 U-värdes beräkningar 

Vid beräkning av klimatskärmens värmegenomgångskoefficienter används teorin från 

boken Praktisk Byggnadsfysik [12]. 

 

Det inre värmeövergångsmotståndet, Rsi, ska vid beräkning av väggar sättas lika med 0,13 

m2K/W och det yttre, Rse, till 0,04 m2K/W. Vanligt förekommande är en ventilerad 

luftspalt bakom väggens ytskikt. Enligt europastandarden klassificeras en ventilerad 

luftspalt antingen som svagt ventilerad eller väl ventilerad. Vid en väl ventilerad luftspalt 

sätts värmemotståndet för luftspalt samt alla skikt utanför luftspalten lika med noll och det 

yttre värmeövergångsmotståndet sätts lika med det inre. För en svagt ventilerad luftspalt 

får man högst räkna med ett värmemotstånd på 0,15 W/m2K samtidigt som man kan 

använda halva värdet från tabell 6, där praktiskt tillämpbara värden för en vertikal 

oventilerad luftspalt visas. 

 

Tabell 6. Värmemotstånd för en vertikal oventilerad luftspalt. 

Luftskiktets tjocklek, mm 5 10 20 50-100 

Värmemotstånd, m2K/W 0,11 0,14 0,16 0,17 

 

För att kunna beräkna U-värdet för tak när det är fråga om ett ventilerat vindsutrymme 

behöver man räkna med ett värmemotstånd som varierar mellan 0,06 och 0,30 m2K/W. 

Detta värde är inklusive yttertaket men exklusive det yttre övergångsmotståndet. Här är 

värmekapaciteten och ventilationsgraden avgörande för vilket värde som väljs. Ett litet 

värmemotstånd kan väljas om det är fråga om ett lätt tak, exempelvis plåttak utan 

undertak, tillsammans med kraftig ventilation. Samtidigt kan ett tungt tak, exempelvis 

tegelpannor på undertak av råspont med liten ventilation, motivera ett val av ett högre 

värde i det angivna intervallet. I regel brukar man välja 0,30 för ett tungt tak som 

tegelpannor och 0,15 för ett plåttak. Vid takberäkningar ska det också beaktas att det inre 

värmeövergångsmotståndet sätts till 0,10 m2K/W. 
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Vid beräkning av grundkonstruktionens värmegenomgångskoefficient sätts det inre 

värmeövergångsmotståndet till 0,17 m2K/W i enlighet med. U-värdet beräknas i BV2 

enligt samband med den europeiska normen CEN 89 N455E eftersom följande 

förutsättningar gäller: 

 Värmetransporten i vertikalled i anslutning till vägg-grundplatta antas vara lika 

med noll (eller mycket liten) 

 Värmeflödet ut från grundplattans kant är försumbar. Kantbalken är isolerad. 

 Byggmaterialets värmekonduktivitet är konstant 

 Grundvattenflödet påverkar inte värmeförlusten genom grundplattan. 

 Värmeisoleringens tjocklek i grunden är konstant 

 Höjdskillnaden mellan golvytan inomhus och marknivån är mindre än 0.6 m.  

 

För värden på värmekonduktivitet, λ, för de olika materialen som används vid 

beräkningar, se bilaga A.2.  

 

Köldbryggor i byggnader, det vill säga lokala förändringar i klimatskärmen som medför 

ett högre värmeflöde, tas med vid beräkning av byggnadens genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient. Schablonvärden för dessa finns att få genom att anta en 

ökning av den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten på 20 %. I detta påslag 

ingår effekterna för de punkt- och linjära köldbryggorna. Tillvägagångssättet är vedertaget 

och påslaget görs för att vid beräkning vara på den säkra sidan [13]. 
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3 GENOMFÖRANDE 

Detta avsnitt presenterar och beskriver det referensobjekt som ska utredas energimässigt 

och konstruktionsmässigt samt de ytterligare undersökningar som görs angående 

kravändringarna 2020. Tillvägagångssättet vid beräkning i BV2 kommer att förtydligas 

genom att beskriva byggnadens klimatskärm, areor och interna värmegenerering för att 

sedan koppla flerbostadshuset till ett klimathållningssystem.  

 

Byggnaden som analyseras har ritats av Sweco Architects i Umeå och uppförts av PEAB. 

Beställaren av projektet samt fastighetsägaren är HSB. Byggnaden är ett fem våningar 

högt flerbostadshus med 30 lägenheter och ingår i etappen BRF Mariehöjd 3 som ligger 

nära Mariehems centrum i Umeå. 20 av de 30 bostäderna består utav två rum och kök, 7 

bostäder utgörs av treor och 3 bostäder som ettor. BRF Mariehöjd 3 utgörs av tre 

byggnader, M, N och L, varav hus L är rapportens referensobjekt. Byggnaden började 

byggas i februari 2017 och planeras att vara färdigställd för inflyttning 2018/2019 [14]. Se 

figur 3 nedan för en 3D-bild av huset. 

 

 
Figur 3. 3D-bild från Nordöst av referenshuset. 

 

Geografiska justeringsfaktorn för Umeå är 1,3 enligt bilaga A.1. Ingen hänsyn tas till 

horisontsavskuggning utifrån det geografiska läget. Solinstrålning och avskärmning 

behandlas mer ingående i kapitel 3.1.2 Fönster.  

3.1 Klimatskärm  

Med hjälp av tillgången till flerbostadshusets Revit-modell erhålls ritningar över 

byggnadens konstruktion. Vidare kan BIM fördelar utnyttjas, exempelvis med snabb 

tillgång till mängd- och materiallistor. 

 

Genom att ange konstruktionens tyngd i BV2 bestäms värmetrögheten i byggnaden, det 

vill säga hur mycket värme som lagras i konstruktionen och hur påverkad byggnaden blir 

av snabba temperaturförlopp utomhus. Med en hög värmetröghet kan en byggnad jämna 

ut dessa temperaturändringar utomhus och på så sätt erhålls ett jämnare värmebehov. 

Flerbostadshusets tyngd väljs som en ”tung byggnad” då denna definition motsvarar den 

ungefärliga fasadmassan hos en byggnad med tegelfasad eller betong innanför isoleringen 

[15], vilket är aktuellt för byggnaden i fråga.  
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Vid val av byggnadens luftläckage, det vill säga den ofrivilliga ventilationen [15], behövs 

flera parametrar tas hänsyn till, konstruktionen i sig men också noggrannheten vid 

byggandet. Boverkets nuvarande krav för luftläckage säger att klimatskärmen ska vara så 

pass tät så att byggnaden uppfyller kraven för högsta tillåtna primärenergital [4]. I 

beräkningen måste dock ett värde användas, luftläckaget i byggnadens stomme samt 

luftläckagets variation i avseende på termisk drivkraft sätts till 0,15 l/s, Atemp, eftersom det 

är grundvärdet i BV2 för en typisk byggnad.  

 

Då uppgifter om den tempererade arean, Atemp, inte finns med i bygglovet eller är 

framtaget från Sweco Architects ABs sida gjordes en beräkning i Autodesk Revit där den 

sammanlagda arean för varje rum sammanställdes. Denna kan anses tillförlitlig på grund 

av att all yta innanför byggnadens klimatskärm värms upp över 10°C. Atemp uppskattades 

till 2224 m2. 

 

3.1.1 Fasader 

Husets fasader består huvudsakligen av tegel, undantagen sker ovanför balkonger där det 

sitter träpaneler, se bilaga A4-7. Fasadernas areor bestämdes genom beräkning och 

uppskattning i Autodesk Revit. Norrsidan uppskattades till 581 m2 fasadarea, gavlarna på 

öst- och västsidan till 163 m2 och den södra fasaden till 534 m2.  

 

Väggkonstruktioner skiljer sig åt mellan de olika fasaderna, se nedan i tabell 7 för en 

sammanställning av de olika konstruktionslösningarna. För beräkningsgångens skull har 

dessa namngetts till vägg 1, vägg 2 och så vidare för att göra det lättare att följa med. 

Beräkning av väggkonstruktionernas U-värden har gjorts i BV2 och i enlighet med kap. 

2.4.1 U-värdes beräkningar. Väggens luftspalt har klassificeras som en väl ventilerad 

luftspalt.  

 

Tabell 7. Sammanställning av de olika väggtyperna.  

Konstruktionsdel U-värde, W/m2K Materialskikt, mm Bild 

Vägg 1 0,173 87 Tegel 

30 Luftspalt 

200 Skalmursskiva 

180 Betong 

 

 

Vägg 2 0,157 87 Tegel 

30 Luftspalt 

80 Skalmursskiva 

9 Weatherboard 

45x145 ST. c600 + Min.ull 

Plastfolie 

45x45 LI. C450 + Min.ull 

13 Gips 

 

 

Vägg 3 0,175 22 Träpanel 

28 Läkt 

9 Weatherboard 

45x220 ST. c600 + Min.ull 

Plastfolie 

Läkt 45x45 s450 + Min.ull 

13 Gips 
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Vägg 4 0,227 87 Tegel 

30 Luftspalt 

150 Skalmursskiva 

150 Betong 

 

Vägg 5 0,175 22 Träpanel 

28 Läkt 

9 Weatherboard 

45x45 LI. c600 + Min.ull 

45x220 ST. c600 + Min.ull 

150 Betong 

 

 

 

Vägg 6 0,232 22 Träpanel 

28 Läkt 

9 Weaterboard 

45x195 ST. c600 + Min.ull 

180 Betong 

 

 

 

 

 

För att erhålla ett rimligt U-värde för byggnadens klimatskärm måste ett viktat medelvärde 

räknas ut. Detta görs genom att uppskatta andelen av varje typ av väggkonstruktion på 

respektive fasad för att sedan räkna ut ett medelvärde. Se sammanställning nedan i tabell 

8. För de slutliga viktade medel U-värdena, se resultatdelen kapitel 4.3. 

 

Tabell 8. Andelen av varje typ av vägg på respektive fasad, anges i %. 

 Vägg 1 Vägg 2 Vägg 3  Vägg 4 Vägg 5 Vägg 6 

Fasad Norr 41 49 5 1 4 - 

Fasad Väst (Gavel) 100 - - - - - 

Fasad Söder - 58 42 - - - 

Fasad Öst (Gavel) 86 - - - - 14 

 

På Norrsidans grundplan finns en entré på 32x21, denna skrivs in som portar och med ett 

U-värde på 1,0 W/m2K. 

 

3.1.2 Fönster 

För att få fram den totala fönsterytan görs sammanställningar och uppskattningar i 

Autodesk Revit. Utöver fönster finns även fönsterdörrar vid balkonger. Dessa räknades in 

som fönsteryta då de till mestadels består av glas och delar de tekniska egenskaperna. U-

värdet för fönsterkonstruktionen som är av typen 2+1-glas sätts till 1,0 W/m2K då 

leverantören sätter ett värde på 0,9-1,1 W/m2K [16]. På flerbostadshuset förekommer det 4 

olika fönsterstorlekar, 10x16, 10x6, 6x16 och 10x10. Fönsterdörren har modulmåttet 

10x22. För sammanställning av fönsterantal och total fönsteryta, se tabell 9 nedan.   

 

Tabell 9. Antal fönster och total fönsteryta för respektive fasad. 

Fasad FD 10x22 10x16 10x6 6x16 10x10 Fönsteryta, m2 

Norr 3 34 9 - 1 67 

Väst (Gavel) - 13 2 3 - 25 

Söder 27 32 44 - 2 139 

Öst (Gavel) 4 8 - 3  24 
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Fönstrets sol-faktor, det vill säga G-faktor är 0,51 och erhölls vid mailkontakt med Jonas 

Virensjö på Leiab, fönsterleverantören till referensbyggnaden. En yttre 

avskärmningsfaktor på 0,71 enligt BEN räknades med.  

 

3.1.3 Tak 

Taket består av en enlagstäckning i form av bandtäckt plåt och en underlagstäckning som 

vilar på råspont. Taket bärs upp av takstolar som bildar en kallvind. Takbjälklaget består 

utav 220 mm betong och ovanför detta ligger 450 mm lösull, se figur 4 för ett tvärsnitt. 

Takkonstruktionens tyngd valdes som tung. Detta på grund av att takbjälklaget 

huvudsakligen består utav betong med isoleringen på utsidan.  

 

 
Figur 4. Takets utformning vid ett tvärsnitt över västra delen av byggnaden. 

 

Vad gäller vilken takarea som anges i beräkningsprogrammet är det den area där det 

huvudsakliga temperaturfallet sker [15], så i detta fall används samma area som 

grundkonstruktionen på grund av ett isolerat takbjälklag, det vill säga 518 kvm. 

 

I beräkningarna av takkonstruktionens U-värde antas värmemotståndet för vindsutrymmet 

till 0,20 m2K/W, då det är ett värde som ligger mellan värmemotståndet för ett lätt plåttak 

och ett tungt tegeltak. 

 

3.1.4 Grund 

Grundkonstruktionen är av typen platta på mark med sulor. Plattan består utav 160 mm 

betong, isolerad med 200 mm cellplast som vilar på ett 150 mm tjockt dräneringslager. 

Mellan dräneringslagret och den befintliga jorden finns en geotextilduk. 

 

Genom att studera grundplanen för sockelelementen kan man beräkna arean för 

grundkonstruktionen direkt i Autodesk Revit genom en “filled region”. Denna beräknades 

till 518 kvm. Omkretsen räknades ut till 110 m. 

 

För att på bäst sätt motsvara det verkliga förhållandet vid beräkning av 

grundkonstruktionens U-värde tas markens egna värmemotstånd med. Markförhållanden 

antas till silt, icke dränerad sand och grus, morän, se bilaga A.2 för värden på 

värmekonduktivitet. Temperaturen för marken sätts lika med den aktuella ortens 

årsmedeltemperatur, som enligt [17] är 3,9 grader för Umeå, detta baseras på 

klimatdatafiler mellan 1981-2010.  
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3.1.5 Köldbryggor 

Schablonvärde för köldbryggorna fås genom tumregeln att göra ett påslag på byggnadens 

genomsnittliga värmegenomgångskoefficient med 20 %, och sedan bestämma värdet på 

köldbryggorna i BV2 tills värmegenomgångskoefficienten inklusive köldbryggor är 

uppfylld.  

3.2 Intern värmegenerering 

Värdena som sattes in i parametrarna för maskiner och belysning valdes så att totalen av 

parametrarna likställde det rekommenderade schablonvärdet på 30 kWh/m2 och år. 

 

Personvärme ges av att studera antal och typer av bostäder. Genom att multiplicera det 

rekommenderade värdet för antalet personer med lägenhetstypen och sedan lägga ihop 

dessa, får man ut det totala antalet personer i byggnaden. Resultatet av detta blev 52,12 

personer för hela huset, se tabell 10. 

 

Tabell 10. Antal personer i byggnaden. 

Bostad Antal Antal personer 

1 rok 3 4,26 

2 rok 20 32,60 

3 rok 7 15,26 

  Summa: 52,12 

 

Av schablonvärden i BV2 framgår det att fördelningen av närvaro för dessa är 30 % på 

dagtid och 70 % nattetid.  

3.3 Klimathållningssystem 

Värmeförsörjningen till byggnaden står fjärrvärme för. Denna går från en gemensam 

undercentral ut till radiatorer som är placerade i lägenheterna. Radiatorerna är försedda 

med termostatventiler som är begränsade till max 22°C. Vattenburen golvvärme finns i 

samtliga badrum [14]. Eftersom uppvärmning tillgodoses av fjärrvärme tar inte BV2 

hänsyn till kravet för maximalt installerad eleffekt. Detta för att den installerade eleffekten 

blir så låg i förhållande till kravet.  

 

Angående ventilationssystemet är huset utrustat med ett FTX-system, det vill säga ett 

mekaniskt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning. Aggregatet som är installerat är 

från Fläkt Woods med storleken eQ Prime-011. Verkningsgraden på fläktaggregatet är   

82 % och den specifika fläkteffekten, SFP som anger hur mycket effekt 

luftdistributionssystemet behöver för att transportera ett luftflöde [15], är 1,27 kW/(m3/s). 

Luftflödet på tilluften och frånluften är 0,95 m3/s och 0,43 uttryckt i l/s, Atemp. Information 

om ventilationssystemet och teknisk specifikation av fläktaggregatet erhölls vid 

mailkontakt med Joakim Gustafsson på Creanova i Umeå, se kortfattad datakörning i 

bilaga A.3. 

 

Eftersom 22°C är den innetemperatur som oftast hålls i flerbostadshus och som påverkar 

uppmätt energianvändning används denna inomhustemperatur vid beräkning för att på 

bäst sätt avspegla den faktiska energianvändningen. 
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3.4 Ytterligare studier 

Nedan presenteras undersökningar angående andra effekter av kommande kravändringar 

än de som direkt påverkar referensbyggnaden. Det som undersöks är effekterna i Umeå av 

de kommande primärenergifaktorerna samt hur mycket kravändringarna påverkar 

primärenergitalet. 

 

3.4.1 Primärenergitalet vid olika värmekällor 

För att ta reda på vad de kommande kraven skulle ha för påverkan på byggnadens 

primärenergital om flerbostadshuset skulle ha en annan primärenergikälla än fjärrvärme 

görs en undersökning där värdena på primärenergifaktorer, PEi, från den andra 

författningsändringen 2020 används vid simuleringar. 

 

3.4.2 Effekterna av det skärpta kravet 

Genom att simulera flera olika fall av flerbostadshuset i BV2, så att det når upp till det i 

skrivande stund gällande primärenergitalet 85 kWh/m2 och år, för att sedan beräkna ett 

nytt primärenergital med den nya justeringsfaktorn och primärenergifaktorn, kan man se 

hur mycket de kommande ändringarna i beräkningsgången kommer att påverka 

primärenergitalet i förhållanden till kravet.  

 

Simuleringarna gjordes genom att testa att höja energianvändningen för tappvarmvatten 

eller för uppvärmning eller båda två samtidigt, tills primärenergitalet blev 85 kWh/m2 och 

år.  
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4 RESULTAT  

I detta avsnitt redovisas resultaten från energiberäkningarna utav byggnadens nuvarande 

primärenergital och det primärenergital som beräknades utifrån de kommande ändringarna 

2020. Vidare presenteras byggnadens medel U-värde och resultaten från de ytterligare 

undersökningarna.  

4.1 Nuvarande primärenergital 

Primärenergitalet i tabell 11 är beräknat med den geografiska justeringsfaktorn 1,3 för 

Umeå och primärenergifaktorn 1,0 för fjärrvärme i enlighet med BBR 25. 

 

Tabell 11. Byggnadens beräknade PE-tal och medel U-värde. 

BBR 25 (2017) Krav Beräknat 

PE-tal (kWh/m2) 85 71,7 

 

4.2 Primärenergital beräknat utifrån ändringarna 2020 

Resultatet som följer nedan i tabell 12 är uträknat med hänsyn till de föreslagna 

ändringarna i den andra författningsändringen 2020. De aktuella värdena som tagits i 

beaktande är den föreslagna primärenergifaktorn för fjärrvärme 0,95 samt den geografiska 

justeringsfaktorn på 1,4.  

 

Tabell 12. Byggnadens PE-tal beräknad utifrån kommande ändringar och medel U-värde. 

BBR 25 (2020) Krav Beräknat 

PE-tal (kWh/m2) 78 64,1 

 

4.3 Byggnadens medel U-värde 

I tabell 13 visas en sammanställning över de viktade slutliga U-värdena för varje fasad 

samt U-värden för tak och bottenplatta och byggandens genomsnittliga U-värde exklusive 

samt inklusive köldbryggor. Det är dessa värden som används som indata i 

beräkningsprogrammet.  

 

Tabell 13. Sammanställning av byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient. 

 Tak Söder 

vägg 

Öster 

vägg 

Väster 

vägg 

Norr 

vägg 

Grund Summa 

Area baskonstruktion (m2) 

U-värde (W/m2K) 

518 

0,125 

395 

0,165 

139 

0,181 

138 

0,173 

507 

0,166 

518 

0,134 

2215 

0,152 

Area fönster (m2) 

U-värde (W/m2K) 

 139 

1,0 

24 

1,0 

25 

1,0 

67,3 

1,0 

 255,3 

1,0 

Area Entré (m2) 

U-värde (W/m2K) 

    6,72 

1,0 

 6,72 

1,0 

Medel U-värde exkl. 

köldbryggor (W/m2K) 
0,125 0,382 0,302 0,300 0,272 0,134 0,240 

Medel U-värde inkl. 

köldbryggor (W/m2K) 
      0,288 
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4.4 Primärenergitalet vid olika värmekällor 

I tabell 14 nedan undersöks de vanligaste primärenergikällorna och hur ändringarna 

gällande primärenergifaktorer påverkar flerbostadshusets primärenergital.  

 

Tabell 14. Kravändringens påverkan vid andra primärenergikällor. 

Primärkälla PEi (2017) PEi (2020) PE-tal (2017) PE-tal (2020) 

Fjärrvärme 1,0 0,95 71,7 64,1 

Elpanna 1,6 1,85 110,8 119,5 

Pelletspanna 1,0 1,05 86,4 84,4 

Oljepanna 1,0 1,09 81,7 82,7 

Gaspanna 1,0 1,11 81,7 84,1 

 

4.5 Effekterna av de kommande kraven 

Resultatet från undersökningen visar att byggnadens primärenergital minskar i genomsnitt 

med 12 % när man räknar med den kommande geografiska justeringsfaktorn och 

primärenergifaktorn, det vill säga att talet nu ligger mellan 75-77 kWh/m2 och år istället 

för det ursprungliga 85 kWh/m2 och år.  
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5 DISKUSSION 

Resultatet visade att byggnaden har primärenergitalet 71,7 kWh/m2 och år, och en 

genomsnittlig värmegenomgångskoefficient på 0,288 W/m2K. Ur en energisynpunkt är det 

bra värden som väl uppfyller kraven och de riktlinjer för husbyggande som finns idag. 

Eftersom flerbostadshuset är bra byggt ur energisynpunkt med väl isolerade väggar och 

tak, moderna fönster och FTX-system verkar också värdena rimliga. Resultatet visade 

även att flerbostadshuset kommer, enligt de teoretiska beräkningar som gjorts i rapporten, 

klara sig bra mot de föreslagna framtida kraven, till och med så pass bra att inga åtgärder 

behöver göras för att uppfylla dessa.  

 

På grund av att referensobjektet är en nybyggnation och i ett tidigt skede kan vissa indata 

skilja sig från verkligheten. Exempelvis är värdet på luftläckage väldigt svårt att koppla 

till en viss byggnadstyp och beror till stor del på noggrannheten vid byggandet. Utan en 

provtryckning av huset är det svårt att anta ett värde. Detta kan ha påverkat säkerheten i 

resultatet både till det bättre och det sämre. Energideklaration för byggnaden saknas 

eftersom det inte är färdigställt ännu, därav kunde faktisk och verklighetsbaserad indata 

inte användas vid energiberäkningar vilket stärker den teoretiska aspekten på rapporten. 

Vidare osäkra indata är köldbryggorna där en utförligare beräkning i ett bättre lämpat 

beräkningsprogram inte hanns med. Här användes istället ett schablonvärde utifrån en 

tumregel för att vara på den säkra sidan. Detta påslag kan tyckas ganska högt och 

rapporter gällande ämnet har påvisat att den faktiska procentsatsen för köldbryggor i 

förhållande till medel U-värdet ligger lägre. I rapporten användes dock tumregeln, vilket 

kan ha påverkat resultatet till viss del. För en undersökning kring hur 

beräkningsprogrammets parametrar påverkar resultat, se kap 5.2 Granskning av indata.  

5.1 Kommande kravändringar 

En osäkerhet i rapportens validitet är såklart att man ännu inte vet säkert vilka 

kravändringar som kommer presenteras 2020. De föreslagna ändringarna för med sig att 

den geografiska justeringsfaktorn sätts till 1,4 istället för 1,3. Detta kan tolkas som något 

mildare krav för Umeå eftersom det blir lättare att uppnå kravet för högsta tillåtna 

primärenergital. När man samtidigt kollar närmare på kraven för primärenergifaktorer, 

inser man att ändringen från 1,0 till 0,95 för fjärrvärme också innebär att det blir lättare för 

flerbostadshus med fjärrvärme i Umeå att få ett lägre PE-tal. Av undersökningen som 

gjordes om effekterna av det skärpta kravet visade det sig att flerbostadshusets 

primärenergital minskade med i genomsnitt 12 % när man beräknade energianvändningen 

utifrån de kommande ändringarna. Studerar man sedan vad kravändringen säger, med 

förslaget att fastställa EPPET till 78 istället för 85 kWh/m2 och år, innebär detta en 

skärpning med 9 %. Slutsatsen kring simuleringarna är att om ett flerbostadshus i Umeå 

med fjärrvärme som primärkälla uppfyller de gällande kraven idag, kommer de också att 

uppfylla kravändringarna som presenteras 2020, det vill säga ändringsförslaget från 

Boverket som utkom 7 mars 2018.  

 

Med risk att rapportens resultat gör den miljömedvetna avskräckt, för att byggnaden i sig 

inte behöver minska sin energianvändning, ska det också tilläggas att viljan att driva 

utvecklingen mot energieffektivare bostäder i Europa existerar. Om de nästkommande 

kraven inte påverkar en viss byggnadstyp i större utsträckning så kommer de säkerligen 

göra det i framtiden. Om man tittar på byggnadstrenden 50 år tillbaka till där vi är idag har 

kravändringar gjort att byggnaders energiprestanda bara pekat åt ett håll, nedåt. Det är mer 

aktuellt än någonsin att hitta och använda sig av energisnålare lösningar, för att de 

kommer bli måsten i framtidens byggnader.  
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De föreslagna kravändringarna i remissen från Boverket som finns ute i skrivande stund, 

kommer däremot slå hårdare mot byggnader som får sin uppvärmning från gas, olja eller 

biobränslen. Hårdast kommer kraven bli för eluppvärmda hus. Av undersökningen som 

gjordes om primärenergitalet vid olika värmekällor kan man utifrån resultatet tyda att om 

byggnaden hade varit eluppvärmd hade det inte klarat av Boverkets krav i dagsläget. Att 

notera är också att flerbostadshuset skulle stå sig bra mot gällande krav på PE-talet om det 

hade gas, olja eller pellets som primärenergikälla, men inte mot kommande krav. Detta 

kan tolkas som att Boverket vill ha en utveckling av fjärrvärmeuppvärmda byggnader och 

föreslagna ändringar i remissen gynnar därför dessa. 

5.2 Granskning av indata 

För att kunna förankra det teoretiska resultatet ytterligare utförs en undersökning på vilka 

parametrar som spelar större roll i energiberäkningen. Genom att ändra parametrar med 

+/- 10 % erhålls ett större spann med högre sannolikhet att flerbostadshuset faktiska PE-tal 

ligger någonstans mellan gränserna. De parametrar som behandlas i tabell 15 är i 

huvudsak de som har att göra med de tekniska installationerna och konstruktionen, men 

även andra provas.  

 

Tabell 15. Undersökning av parametrars vikt vid beräkning. 

Parameter +/- 10 % PE-tal (min) PE-tal (max) ΔPE-tal 

Luftläckage 0,13 l/s, omslutarea 69,6 73,5 3,9 

Fönstrets G-värde 0.51 70,4 73,2 2,8 

Fönster U-värde 1,0 W/m2K 70,4 72,8 2,4 

Fasadernas U-värde1) 0,165–0,181 W/m2K 70,7 72,5 1,8 

Grundplattans U-värde 0,134 W/m2K 71,4 71,9 0,5 

Takets U-värde 0,125 W/m2K 71,4 71,9 0,5 

Köldbryggor2) 20 % av U-medel 66,1 69 2,9 

Tappvarmvatten 25 kWh/m2 69,7 73,7 4,0 

Inomhustemperatur3) 22°C 65,1 78,5 13,4 

Fullflöde (vent) 0,95 m3/s 70,1 73,3 3,2 

Tilluftstemperatur4) 16 °C 68,9 74,0 5,1 

SFP-tal 1,27 kW/(m3/s) 71,0 72,4 1,4 
1) Här minskas/höjs samtligas fasaders U-värde med 10 %. 
2) Här undersöks PE-tal exkl. köldbryggor samt med schablonpåslag 10 % av U-medel.  
3) Här sätts inomhustemperaturen istället +/- 1 grad.  
4) När utetemperatur underskrider tilluftstemperatur. 

 

Med hjälp av ovanstående tabell kan man skaffa sig en uppfattning om vilka parametrar 

som har större betydelse i beräkningen. Vi ser också av undersökningen att byggnadens 

primärenergital håller sig mellan 66-78 kWh/m2 och år beroende på vilken parameter som 

ändras. Parametrar med störst påverkan är innetemperatur, tilluftstemperaturen och 

tappvarmvatten. Förutom tilluftstemperaturen är andra parametrar relativt säkra och tagna 

från rekommenderade värden. Som det syns utifrån undersökningen har också luftläckaget 

en något större påverkan på byggnadens slutliga PE-tal. Det styrker att osäkerhet kring 

värdet på parametern har betydelse för resultatet.  
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5.3 Vidare studier 

Följer är förslag på vidare undersökningar som kan göras, dels för att förankra och granska 

rapportens resultat men även för att få en djupare förståelse av de kommande 

kravändringarna.  

 

5.3.1 Fjärrvärme som framtidskälla 

Att tyda av rapportens resultat är att Boverket vill gynna en av utveckling av 

fjärrvärmeuppvärmda byggnader. Med visionen att framtidens byggnader ska få värme 

från en viss källa bör man även granska källan och hur dess värmeproduktion sker, för att 

få full förståelse för Boverkets riktning.  

 

En vidare studie som påvisar pålitligheten hos värmekällan och undersöker potentiella 

framtida svagheter och risker med en utveckling av fjärrvärme hade kunnat göras för att 

granska Boverkets kommande kravändringar.  

 

5.3.2 Energianvändning vid annan utformning 

Flerbostadshus med olika utformningar får olika värden på energianvändning. Detta på 

grund av olika förhållanden mellan ytan på klimatskärmen och den inre volymen. 

Byggnader med stor inre volym i förhållande till ytan på väggar och tak har mindre 

uppvärmningsytor och kan på så sätt ta tillvara värmen på ett mer effektivt sätt, eftersom 

det finns mindre ytor som behöver värmas upp. En kompakt och kubformad byggnad 

håller således värme på ett mer effektivt sätt än exempelvis ett radhus, enplanshus eller 

liknande.  

 

Det hade därför varit intressant att se hur utformningen på ett flerbostadshus påverkar 

energianvändningen, då man kan undersöka om slutsatsen kring effekterna av det 

kommande kravet ser likadan ut som för referensobjektet. En lämplig byggnad att 

undersöka hade då varit ett radhus eller liknande, med mer uppvärmningsytor i förhållande 

till volymen.  

 

5.3.3 Effekterna av kommande krav, sett i hela Sverige 

En av rapportens avgränsningar var att kraven och flerbostadshuset som analyserades 

skulle göras utifrån hur det ser ut i Umeå. Det vill säga att de enda klimatmässiga 

förutsättningarna som behandlades i rapporten var de som gäller i Umeå. Det hade varit 

intressant med en större studie som utredde hur de kommande kraven påverkar 

flerbostadshus placerade i kommuner över hela Sverige. Detta för att man då hade fått en 

större bild över hur den andra författningsändringen, nationellt sett, faktiskt kommer att 

påverka projektering av flerfamiljshus. 
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6 SLUTSATSER 

 Hur ser flerbostadshuset ut energimässigt, beskrivet utifrån det nya sättet att 

bestämma en byggnads energiprestanda?  

- Byggnaden är bra projekterad ur en energisynpunkt, klimatskärmen är väl 

isolerad och tillsammans med FTX-systemet skapas goda möjligheter att 

hålla nere energianvändningen. Flerbostadshusets primärenergital 

beräknades till 71,7 kWh/m2 och år. 

 Vilka nya energikrav gällande flerfamiljshus kommer att presenteras 2020?  

- I dagsläget finns inga slutliga bestämmelser på de krav som kommer att 

träda i kraft den 1 januari 2020. Det som finns att tillgå är de remisser som 

kommit ut varav den senaste utkom den 7 mars 2018. Om det blir den 

slutliga eller inte beror på de remissvar som kommer in till Boverket. 

Ändringsförslaget sätter dock ett PET på 78 kWh/m2 och år för 

flerbostadshus och till följd av detta ett krav på Um till 0,35 W/m2K. För en 

utförligare beskrivning av de skärpta energikraven, se kapitel 2.2 Andra 

författningsändringen 2020. 

 Hur står sig det flerbostadshus som Sweco Architects AB projekterat gentemot de 

kravändringarna i BBR 25 kap. 9 energihushållning som trädde i kraft 2017 samt 

de som planeras vara gällande 2020?  

- De i dagsläget gällande kraven för högsta tillåtna primärenergital, maximal 

installerad eleffekt och byggnadens genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient uppfylls alla av flerbostadshuset. Likaså är 

det med de föreslagna kraven i den kommande kravändringen.  

 Hur påverkar de kommande ändringarna primärenergitalet för flerbostadshus i 

Umeå och vilka effekter får ändringarna av primärenergifaktorer? 

- Av resultatet kan man tyda att kravändringarna gynnar flerbostadshus med 

fjärrvärme. Hårdare blir ändringarna mot byggnader med uppvärmning från 

gas, olja eller biobränslen, men hårdast slår ändringarna mot eluppvärmda 

hus. Om ett flerbostadshus har fjärrvärme idag och uppfyller gällande krav 

kommer det även uppfylla det kommande, eftersom kravet skärps med 9 % 

medan primärenergitalet minskar med 12 % beräknat utifrån den andra 

författningsändringen.  
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A BILAGOR 

A.1 Bilaga 1 

 
Figur A.1. Geografiska justeringsfaktorer [4].  
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A.2 Bilaga 2 

Tabell A.1. Använda värden på värmekonduktivitet [12].  

Material Värmekonduktivitet, λ, W/mK 

Tegel 0,60 

Träpanel 0,14 

Weatherboard 0,22 

Skalmursskiva 0,037 

Träregel vägg + isolering (12 % reglar) 0,05 

Betong 1,70 

Plastfolie Försumbar 

Gips 0,22 

Mineralull (Lösull) 0,06 

Cellplast 0,039 

Makadamm 0,20 

Silt, icke dränerad sand och grus, morän 2,3 
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A.3 Bilaga 3 

 
Figur A.2. Kortfattad datakörning av FTX aggregat. 



 

26 

 

A.4 Bilaga 4 

 
Figur A.3. Fasadelevation Norr från K-modell. 
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A.5 Bilaga 5 

 
Figur A.4. Fasadelevation Söder från K-modell. 
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A.6 Bilaga 6 

 
Figur A.5. Fasadelevation Öst från K-modell.  
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A.7 Bilaga 7  

 
Figur A.6. Fasadelevation Väst från k-modell.  

 


