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Abstract 
 
Demonstration platform for nearly zero energy building - 
single family houses 
 
On behalf of the Swedish Energy Agency, SP has investigated and recommended how 
one could form a platform for demonstration of single family houses as nearly zero 
energy houses. SP suggests that TMF, the national trade and employers’ association of 
the wood processing and furniture industry in Sweden, should administrate this platform. 
The reason being that members of TMF produce almost 80% of all single family houses 
in Sweden. TMF also has the capacity to launch a demonstration platform in a reasonable 
short time.   
SP has also compiled a set on technical criteria regarding properties related to energy use 
that should be met by demonstration projects within the platform. One presumption has 
been that a house that meets the criteria in the south of Sweden also should meet the 
criteria in the north of Sweden. The reason being to promote an industrialized and cost 
effective building process. Another ambition has been not to disfavor smaller single 
family houses. The main criteria are on very energy efficient building envelopes and very 
efficient building services systems. The criteria are therefore more detailed than the 
current Swedish building regulations.  
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Förord 
 
Vi vill tacka Statens Energimyndighet som gett oss förtroendet att genomföra detta 
mycket intressanta arbete. Vi vill också tacka Anders Rosenkilde på TMF Trä och 
Möbelföretagen, samt Niklas Jakobsson på Statens Energimyndighet för värdefulla 
synpunkter under arbetets gång. 
 
Borås, december 2011  
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Sammanfattning 
 
På uppdrag av Statens Energimyndighet har SP tagit fram förslag till utformningen av 
demonstrationsplattform för småhus som näranollenergibyggnader samt förslag till 
kriterier för demonstrationsstöd. 
 
Småhusen har ekonomiska och beslutsmässiga förutsättningar som särskiljer dem från 
flerbostadshus och lokaler . Byggprocessen är i normalfallet väldigt annorlunda och 
storleken på byggprojekten är mycket mindre. Tekniska lösningar och systemlösningar är 
också delvis annorlunda. Detta motiverar en separat demonstrationsplattform som kan 
anpassa till småhusen speciella förutsättningar. 
 
SP föreslår Trä och Möbelföretagen TMF som anslagsmottagare och administratör för 
demonstrationsplattformen. Motiveringen är att TMF redan har ett upparbetat nätverk 
som omfattar närmare 80% av den svenska småhusindustrin. Dessutom finns inom TMF:s 
organisation också erfarenhet av att bygga upp stora forskningsprogram. Därigenom finns 
förutsättningar att snabbt få till en demonstrationsplattform med stor förankring bland 
svenska småhustillverkare. 
 
TMF föreslås upprätta ett kansli och en styrelse, samt anlita en koordinator som leder 
arbetet med demonstrationsplattformen. Det föreslås också att man bildar en  
plattformsförening med deltagande av småhustillverkare, underleverantörer och andra 
intressenter. Plattformsföreningen skall fungera som referensgrupp till styrelsen, men 
också agera aktivt med projektideér och sprida erfarenhet från NNE-projekt. Föreslagen 
projektorganisation har delvis tagits fram i samarbete med TMF. 
 
Det föreslås att man inom ramen för demonstrationsplattformen även skall arbeta med 
förstudier och teknikupphandlingar avseende tekniska lösningar och ekonomiska 
förutsättningar för en storskalig implementering av småhus som näranollenergihus. 
 
Arbetet med kriterier för demonstrationsstöd har utgått från Boverkets byggregler (BBR) 
och Energimyndighetens rapport Nationell strategi för lågenergibyggnader, ER 2010:39. 
Som underlag har även delar av befintliga frivilliga klassningssystem använts.    
 
En utgångspunkt har varit att samma hus skall klara kraven i hela landet. Därigenom 
gynnas ett industriellt och kostnadseffektivt byggande, I södra Sverige ligger de därför 
nära kraven för passivhus enligt FEBY:s kommande krav (FEBY12) men längre norrut 
tillåts högre energianvändning än i passivhus. Kraven har också utformats att de inte 
missgynnar minde småhus. I första hand ställs krav att på energieffektiva byggnadsskal 
och energieffektiva installationer. Kraven är därför mer detaljerade än i BBR. Målnivåer 
för specifik energianvändning, vilka inkluderar hushållsel, har dock tagits fram. 
Boverkets klimatzoner används inte i målnivåerna som istället baseras på 
medeltemperaturen för ett normalår. Kriterierna innehåller också anvisningar kring 
mätning och verifiering av ställda krav.    
 
 



8 

 

1 Demonstrationsplattformens syfte och mål 
 
Det övergripande syftet med demonstrationsplattformen ska vara att initiera utveckling av 
både metoder och tekniska lösningar för energi- och kostnadseffektivt byggande av 
småhus som kan demonstreras och utvärderas inom plattformen. Huvudmålen är att: 
 

• Initiera, genomföra och utvärdera 100 demonstrationsprojekt avseende småhus 
som uppfyller ställda krav för en NNE-byggnad. 

• Att cirka 10 % av demonstrationsprojekten ska vara ”äkta nollenergihus”, d.v.s. 
med målnivån ”netto noll köpt energi” över året räknat. 

• Sprida kunskap om metoder och tekniska lösningar för energi- och 
kostnadseffektivt byggande av småhus, samt att därigenom skapa förutsättningar 
för att radikalt öka marknadsandelen för småhus med NNE-prestanda. 

• Att främja en snabb implementering av småhus som uppfyller NNE krav.   
 

2 Bakgrund 
 
2.1 Allmänt 
 
Det omarbetade EG-direktivet om byggnaders energiprestanda (31/2010/EU) ställer bl.a. 
krav på att alla nya byggnader från och med den 31 december 2020 ska vara så kallade 
näranollenergibyggnader (NNE-byggnader). I rapport  ER 2010:39 ” Uppdrag 13: 
Nationell strategi för lågenergibyggnader” redovisar Energimyndigheten förslag på 
målnivåer för svenska NNE-byggnader samt en grov strategi i tre steg för att nå dessa 
nivåer. Målnivåerna innebär nästan en halvering av de energikrav som fr.o.m. 2012-01-01 
gäller enligt Boverkets Byggregler (BBR19). Energimyndigheten har för avsikt att 
etablera 500 demonstrationsprojekt av byggnader som kan definieras som NNE-
byggnader till år 2015. Demonstrationsprojekten inrymmer lokaler och bostäder och 
innefattar nybyggnad såväl som renovering. Som en del av denna satsning är 
målsättningen att upprätta 100 nybyggda småhus till år 2015 som är så energieffektiva att 
de klassas som NNE-byggnader.  
 
2.2 Uppdragsbeskrivning 
 
SP har med anledning av ovanstående fått följande uppdrag av Energimyndigheten: 
 

1. Utformning av demonstrationsplattform för NNE-byggnader - småhus1 
 
Den första delen av uppdraget handlar om att ge förslag och motiv till hur en 
demonstrationsplattform för småhus som NNE-byggnader bör utformas. I detta 
ingår att upprätta ett nätverk av nyckelpersoner och representanter för 
småhusbranschen för samverkan med Energimyndigheten, samt utifrån detta 
nätverket föreslå hur en demonstrationsplattform för småhus som NNE-
byggnader kan etableras. Plattformen ska ha till funktion att fungera som ett stöd 
för Energimyndigheten att nå målet att upprätta 100 nybyggda småhus som NNE-
byggnader till år 2015. Demonstrationsplattformen och dess styrgrupp ska: 
 
- Initiera förstudier som tar fram underlag för att bidra till en snabb 
  implementering för att komma över tekniska, ekonomiska och sociala barriärer. 
- Ta fram information om fördelarna med NNE hus ur ett energi, ekonomiskt och 

                                                      
1 Benämningen småhus omfattar gruppen en- och tvåbostadshus. Ett annat namn är villor. Även 
bostadsgruppen radhus räknas som småhus/villor. 
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  miljömässigt perspektiv. 
- Ta fram underlag till tekniktävlingar och teknikupphandlingar för utveckling av 
   teknik som bidrar till en snabbare implementering av NNE hus. Viktiga 
   aspekter är att ta fram kostnadseffektiva tekniklösningar ur ett LCC perspektiv 
- Arbeta för att ansökningar av god kvalitet, med geografisk spridning och 
  differentierad teknik inkommer. 
- Hantera och bevilja/avslå inkommande ansökningar. 
- Säkerställa att beviljade demonstrationsprojekt färdigställs, utvärderas och 
  dokumenteras.  
 
I uppdraget ingår att identifiera informationskanaler för att på lämpligt sätt 
marknadsföra stödet. Detta för att få in tillräckligt många ansökningar av god 
kvalitét och med stor geografisk spridning.  
 
I uppdraget ingår att övergripande undersöka vilka faktorer som är avgörande för 
att branschrepresentanter vill gå in i detta samarbete och vilka personer, nätverk 
och företag som kan fungera som ambassadörer i denna satsning.  
 
Därtill ingår också att beskriva hur ansökningshanteringen ska genomföras för att 
få ett effektivt arbetssätt. Eventuella hjälpmedel som kan komma att behövas i 
form av it- stöd eller dylikt ska även det presenteras i rapportunderlaget. 
 

2. Ta fram kriteriegrunder för beviljande av stöd till upprättandet av småhus 
som NNE-byggnader inom ramen för demonstrationsplattformen.  
 
Som andra del i uppdraget ingår att ta fram kriterieringsgrunder för beviljande av 
stöd till upprättande av småhus som NNE-byggnader. Föreslagna kriterier tas 
fram i samråd med Trä och Möbelföretagen TMF, Energimyndigheten och 
Energimyndighetens nätverk för att få fram rimliga och förankrade kriterier för 
att ett demonstrationsprojekt skall få planerings- och utvärderingsstöd. 
 
Kriterierna bör vara teknikneutrala och får inte vara teknikbegränsande. 
Kriterierna bör utformas på ett sådant sätt så att man förutom uppfyllande av 
definitionen för näranollenergibyggnad i projekteringen tar hänsyn till följande 
prioriteringsordning: 
 
1.  Mycket energieffektivt klimatskal  
2. Mycket energieffektiva installationer  
3.  En stor andel av den energi som behövs ska vara förnybar  
 
Detta innebär tekniska krav som är något mer detaljerade men framför allt 
innebär de en rejäl skärpning jämfört med nuvarande byggregler 
 
I kriterierna ingår även krav på att projektet bedrivs och dokumenteras på ett 
genomtänkt sätt med väl fungerande mätsystem för kontinuerlig uppföljning av 
byggnadens energianvändning. Mätningarna bör därtill omfatta vidgade 
systemgränser än i Boverkets nuvarande byggregler för att man i efterhand ska 
kunna studera inverkan av andra alternativa systemgränser. Mätningar bör också 
kompletteras med insamling av uppgifter kring beteenderelaterade frågor samt 
hur inomhuskomfort och andra egenskapskapskrav (t.ex. fukt, täthet, 
ventilationsflöden och dylikt). 
 
Projekten ska vara möjliga att genomföra utifrån företagsekonomiska grunder. 
Därför ska det även finnas goda förutsättningarna för att dokumentera projektens 
lönsamhet.  
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Ett randvillkor vid bedömningen skall vara att energibesparing inte sker på 
bekostnad av en försämrad innemiljö. 
 
I uppdraget ingår även att beskriva det kunskapsstöd som behövs knytas till 
demonstrationsplattformen. Kunskapsstödet ska framförallt bidra till att 
säkerställa att man i demonstrationsprojekten får en fullgod dokumentation och 
utvärdering av beviljade projekt. 
 

2.3 Marknadens förutsättningar 
 
Huvudbudskap: 

• Takten för nybyggnationen är låg pga världsekonomin. En slutsats är att det 
är viktigt att plattformen direkt eller via Energimyndigheten har en dialog 
både med politik och finans (banker). 

• En låg energianvändning i ett småhus kan uppnås genom kostnadseffektiva 
lösningar på klimatskal och installationer. Passivhus är ett vanligt koncept 
men det är viktigt att utforma teknikneutrala krav. 

• Energikraven i nuvarande byggregler missgynnar byggandet av mindre och 
därigenom både billigare och totalt sett energieffektivare småhus. Reglernas 
nuvarande grova uppdelning i tre klimatzoner är också ett problem. 

• Det finns flera frivilliga märkningssystem. Gemensamt för alla dessa är att 
deras krav är hårdare än gällande BBR, se tabell2. 

• Småhusindustrin organiserad via TMF täcker 80 % av marknaden. Flera av 
de större entreprenörerna bygger småhus såsom NCC, Skanska och Peab. 
Gemensamt för dessa är att de är organiserade via Sveriges Byggindustrier.  

• Det som skiljer småhusbranschen från övriga byggbranschen är att det 
vanligtvis är en privatperson som är köpare och byggherre. Det som är unikt 
är att det är en person som oftast inte har så hög kunskap om byggnader och 
byggprocessen jämfört med byggherrar för flerfamiljshus och lokaler. Den 
ekonomiska beslutsprocessen skiljer sig också vilket innebär att småhus bör 
behandlas separat från andra typer av byggnader. 

 
 Nybyggnation av småhus 2.3.1

 
Det byggs för närvarande väldigt lite småhus i Sverige (se figur 1 nedan). Orsaken är dels 
den instabilitet i världsekonomin som rått sedan 2008, dels ökande räntor och bankernas 
högre krav på egeninsats vid husköp. 
    

  
Diagram 1. Bygglov och byggstart för småhus 2004-2010. (Källa: Socialstyrelsen). 
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Historiskt sett har byggandet av småhus varierat mycket och varit kraftigt beroende av 
politiska beslut och yttre ekonomiska förhållanden (se figur 2 nedan). Ett tidigare 
exempel på ekonomisk påverkan är ”räntechocken” som inträffade hösten 1992. 
  

  
Diagram 2. Byggnation av småhus och flerbostadshus 1960-2004 
 
Enligt Statens Bostadskreditnämnd behöver det byggas 35 000- 40 000 nya bostäder per 
år framöver för att bygga bort bostadsbristen. En uppskattning är att mellan 1/3-del och 
hälften av dessa bostäder behöver vara småhus, d.v.s. 10 000 – 20 000 småhus per år. 
 

 Energianvändning i småhus 2.3.2
 
Antalet småhus i Sverige, inklusive småhus på lantbruksfastigheter som används för 
permanentboende, uppgick år 2009 till cirka 1 826 000 och totala energianvändningen i 
form av externt levererad energi uppgick till cirka 45 TWh, varav cirka 11 TWh 
hushållsel. Vid ett antagande om ett genomsnittligt tillskott på 10-20 tusen nybyggda 
småhus per år under de närmaste 40 åren innebär det att dessa 2050 kommer att utgöra 
20-30 % av alla småhus. Även om det årliga tillskottet är lågt är det därför ändå viktigt att 
de småhus som byggs framöver har en mycket bra energiprestanda. 
 
Dagens nybyggda småhus använder bara cirka hälften så mycket levererad energi för 
uppvärmning och varmvatten som småhus byggda före 1940 och cirka 20 % mindre 
levererad energi för uppvärmning och varmvatten än småhus byggda 1995. Dock finns 
potential för ytterligare energieffektivisering. I diagram 3 nedan visas ett exempel. 
 
För att denna potential ska kunna realiseras i större omfattning i nybyggda småhus krävs 
att det kan åstadkommas med investeringar som är rimliga i förhållande till den 
ytterligare besparing som görs. Kriterier och tekniska krav för demonstrationsprojekt 
inom Demonstrationsplattform för småhus som NNE-byggnader bör därför utformas på 
ett sådant sätt att det gynnar ett industriellt och kostnadseffektivt byggande, t.ex. så att 
samma hus kan kunna byggas i hela landet, från södra Skåne till Norrlands inland. 
 
Passivhus är egentligen svensk småhusteknik baserad på Svensk Byggnorm SBN80. Den 
”exporterades” till Tyskland i slutet av 1980-talet och förfinades där av Wolfgang Feist 
som skapade  på Passivhusinstitutet i Darmstadt. De första Svenska passivhusen i Lindås 
var klara för inflyttning våren 2001. Eldsjäl och initiativtagare var arkitekt Hans Eek som 
sedan startade Passivhuscentrum i Alingsås. Sedan cirka 2005 har det i Sverige byggts en 
hel del flerbostadshus som passivhus. Däremot har det byggts ytterst få småhus som 
passivhus. Även om många lågenergihus i framtiden kanske inte fullt ut kommer att 
uppfylla alla krav för ett passivhus så har ändå passivhusen lett till ett ökat fokus på 
välisolerade och täta byggnadsskal, samt högeffektiv ventilationsvärmeåtervinning. 
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Diagram 3. Exempel på utvecklingen av energianvändningen i småhus (Källa SP)       
 
Det finns även enstaka Svenska exempel på lågenergihus där fokus mer ligger på 
installationstekniska systemlösningar, t.ex, ”Villa Gustafsson” i Bollebygd där man 
kombinerat en värmepump en relativt stor termisk solfångaranläggning och ett marklager. 
 

 BBR-krav och frivilliga energiklassningar 2.3.3
 
Som en följd av det första EG-direktivet om byggnaders energiprestanda (91/2002/EC) 
skedde 2007 en kraftig omarbetning av kraven i Boverkets Byggregler, avsnitt 9 
Energihushållning. Kraven har sedan successivt skärps i flera steg enligt tabell 1 nedan. 
2009 infördes skärpta krav för elvärmda byggnader. Kraven är ställda som maximal 
specifik energianvändning per tempererad golvyta (kWh/m2 Atemp). Som elvärmda 
definieras byggnader med en installerad eleffekt på maximalt 10 W per m2 Atemp för 
uppvärmning och varmvatten. För elvärmda byggnader finns sedan 2009 också krav på 
installerad eleffekt.  
 
Tabell 1. Förändringar av energikraven i Boverkets Byggregler 2007-2012 (kWh/m2) 
Klimatzon BBR15 (2007) BBR16-18 (2009) BBR19 (2012) 

alla värmeformer  ej-elvärme elvärme ej-elvärme elvärme 
I 130 150 95 130 95 
II 130 130 75 110 75 
III 110 110 55 90 55 
 
Utöver kraven i Boverkets Byggregler, avsnitt 9 Energihushållning, finns det ett antal 
frivilliga klassningssystem, -standarder och –kriterier som ställer högre krav på småhus 
energi- och effektbehov än Boverkets Byggregler. Exempel på sådana är: 
 

• Svensk Standard SS-24300-1, Utgåva 1, Byggnaders energiprestanda – Del 1: 
Effektklassning av värmebehov, SIS Swedish Standards Institute, 2011 

• Svensk Standard SS-24300-2, Utgåva 1, Byggnaders energiprestanda – Del 2: 
Energiklassning av energianvändning, SIS Swedish Standards Institute, 2011 

• Kravspecifikation för passivhus och nollenergihus – Bostäder, Version FEBY 12, 
Remissversion, Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCNH), 2011 

• Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader, Version 2.2,  
Nordisk Miljömärkning, 2009 

• Miljöbyggnad, Sweden Green Building Council, Tekniska förtydliganden 110529 
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Svanenmärkningen som handhas av Nordisk Miljömärkning och Miljöbyggnad som 
handhas av Sweden Green Building Council ställer även krav på andra miljöegenskaper 
än de som är direkt relaterade till byggnadens energianvändning.    
 
Svensk Standard SS-24300-2, Miljöbyggnad, FEBY12 och Svanenmärkningen ställer 
krav på specifik energianvändning enligt samma systemgräns som Boverkets Byggregler. 
I Svensk Standard SS-24300-2 innebär klass A mindre än 50 % av BBR-krav. 
Miljöbyggnad Guld kräver mindre än 65 % av BBR-krav för icke-elvärmda och mindre 
än 10 % av BBR-krav för elvärmda byggnader.  FEBY12 ställer energikrav som 
motsvarar ungefär hälften av energikraven i BBR i den södra klimatzonen (III) men ännu 
hårdare krav i övriga klimatzoner (I och II). Svanenmärkningen ställer krav på mindre än 
75 % av BBR-kravet men ger pluspoäng för lägre energianvändning, vilket i praktiken 
innebär en energianvändning i intervallet 50-75 % av BBR-kravet. Se tabell 2 nedan, där 
även föreslagna målnivåer i Energimyndighetens rapport  ER 2010:39 ” Uppdrag 13: 
Nationell strategi för lågenergibyggnader” redovisas. För angivna procentsatser har 
nivåerna i BBR19 använts. 
 
Tabell 2. BBR-krav vs olika frivilliga klassningar och föreslagna NNE-nivåer (kWh/m2) 
Klimat-
zon 

Boverket 
BBR19 

Svanen- 
märkning 

Miljöbyggnad 
Guld 

SS-24300-2 
klass A 

SCNH 
FEBY12 

ER 
2010:39 

I ≤ 130/95 ≤ 97,5/71,25 < 84,5/85,5 < 65/47,5 63/31 75/50 
II ≤ 110/75 ≤ 82,5/56,25 < 71,5/67,5 < 55/37,5 59/29 65/40 
III ≤ 90/55 ≤ 67,5/41,25 <58,5/49,5 < 45/27,5 55/27 55/30 
    
Svensk Standard SS-24300-1, Miljöbyggnad och FEBY12 ställer även krav på 
effektbehov för uppvärmning. Dessa krav avser effektbehov för tillförd värme vid 
dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT), exklusive varmvatten. Dessa krav har 
därför i flera avseenden en systemgräns som avviker från BBR och är därför inte 
jämförbara med de krav på elvärmda byggnader som ställs i BBR. 
 
Varken Boverkets byggregler eller några av de frivilliga klassningssystemen tar hänsyn 
till att det är svårare för mindre småhus att klara kraven på specifik energianvändning. 
Flera småhustillverkare har påpekat att detta missgynnar byggandet av mindre och 
därigenom både billigare och totalt sett energieffektivare småhus. 
 
En grova indelningen i tre klimatzoner som finns i Boverkets byggregler innebär väldigt 
stora hopp i kravnivå när man passerar en klimatgräns. Det innebär i praktiken också 
väldigt stora skillnader i krav inom en klimatzon. Detta är delvis redan idag ett problem 
för småhusindustrin, men blir än mer accentuerat om man skärper kraven. Eftersom flera 
av de frivilliga klassningssystemen har en direkt procentuell koppling till Boverkets 
klimatzoner och kravnivåer föreligger samma problematik för dessa. För Miljöbyggnad 
Guld får det dessutom den märkliga konsekvensen att i klimatzon I får ett elvärmd 
småhus förbruka mer energi än en icke-elvärmd småhus.  
   

 Branschorganisationer 2.3.4
 
Inom småhusindustrin dominerar den svenska trähusindustrin med en marknadsandel på 
cirka 80 procent. Trä och Möbelföretagen TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen 
för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige, och företräder cirka 
750 medlemsföretag med över 30 000 anställda. Trähusgruppen inom TMF omfattar cirka 
80 företag som tillverkar små-, flerbostads- och fritidshus samt friggebodar. TMF är en 
god företrädare för den svenska trähusindustrin. Inom TMF finns en teknikergrupp som 
bland annat lämnar synpunkter på tekniska beslut som kommer från kommuner och 
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Boverket. Teknikgruppen inom TMF har tillsammans med SP tagit fram ett beräknings-
hjälpmedel benämnt TMF Energi för att uppfylla energikraven i Boverkets Byggregler. 
 
Förutom de företag som finns representerade genom TMF  så produceras småhus även av 
de större entreprenörerna NCC, Skanska och PEAB. Vanligtvis etablerar dessa 
entreprenörer småhus i form av större gruppområden med likartade byggnader i varje 
område. Även om dessa entreprenörer huvudsakligen uppför andra typer av byggnader än 
småhus, så är de ändå var för sig större än fler av TMF:s medlemsföretag. Det är därför 
rimligt dessa entreprenörer också deltar i en demonstrationsplattform för småhus som 
NNE-byggnader. Skanska Trähus AB är för övrigt också medlem i TMF.  
 
De större entreprenörerna är annars organiserade inom Sveriges Byggindustrier (BI) som 
är byggföretagens bransch- och arbetsgivarförbund med ca 3.200 medlemsföretag. Både 
TMF och BI ingår i sin tur i nätverket Svensk Byggnäring som består av 13 bransch- och 
arbetsgivarorganisationer som representerar olika delar av byggsektorn; arkitekter, 
tekniska konsulter, entreprenörer, installatörer och materialleverantörer. 
 
IQ Samhällsbyggnad - Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet - 
är en ideell organisation som syftar till att stärka arbetet med forskning, innovation och 
kvalitetsutveckling i samhällsbyggnadssektorn. Bland IQ Samhällsbyggnads cirka 140 
medlemmar finns myndigheter, byggherrar, fastighetsägare, entreprenörer, projektörer, 
leverantörer, forskningsinstitutioner, institut och brukare. IQ Samhällsbyggnad bildades 
2010 genom att föreningarna Byggsektorns Innovationscentrum (BIC) och Rådet för 
Byggkvalitet (BQR) slogs ihop till en förening. 
 

 Marknadens aktörer 2.3.5
 
På småhusmarknaden finns flera aktörer som interagerar på olika sätt. Först har vi 
husköparen som vanligen är två privatpersoner. Husköparen är vanligen också byggherre. 
Detta innebär att beställaren och byggherren för ett småhus är enskilda lekmän. Köparen 
av ett småhus är därför oftast behov av extern hjälp i sin roll som byggherre. Det är 
mycket att tänka på när man skall köpa ett nytt hus. Att fråga efter vilket värmesystem 
som har den lägsta livscykelkostnaden (LCC) och därigenom är den långsiktigt bästa 
lösningen är sannolikt något som den genomsnittlige husköparen behöver hjälp med. 
 
Det finns idag inget organiserat nätverk av beställare när det gäller småhus. En del, men 
långt ifrån alla, som köper ett småhus är organiserade i Villaägarnas riksförbund som 
idag har drygt 300 000 hushåll som medlemmar. Villaägarnas Riksförbund kan ge 
rådgivning och juridisk hjälp till sina medlemmar. Konsumentverket är en annan viktig 
aktör som kan gå in med vägledning, rådgivning och i vissa fall juridiskt hjälp till 
husköparen. Statens Energimyndighet och den lokala energirådgivaren är andra aktörer 
som på olika sätt kan stöda köparen i sin roll som byggherre och beställare. Genom att på 
olika sätt sprida kunskap sätt att effektivisera energianvändningen i småhus stödjer man 
husköparen i sin roll som beställare, så att man efterfrågar energieffektivare och 
långsiktigt lönsammare lösningar än de initialt billigare lösningar som erbjuds.    
 
När husköparen är byggherre är det också denna som är ytterst ansvarig gentemot 
Boverket när det gäller att uppfylla alla krav i Boverkets Byggregler (BBR). Boverket är 
det statliga verk som fastställer de regler som gäller för energi och andra egenskaper som 
ska uppfyllas i ett nybyggt hus. Skärpta krav i byggreglerna är vanligen ett effektivt sätt 
att driva på utvecklingen mot energieffektivare lösningar. Kommunen och dess tjänstemän 
gör den slutliga tolkningen av Boverkets byggregler i varje enskilt fall. Kommunen är 
tillsynsmyndighet när det gäller att bevaka att kraven i BBR uppfylls. Kommunerna kan 
också ställa särskilda krav på t.ex. energianvändning och fjärrvärmeanslutning i samband 
med försäljning av kommunal mark, vilket ofta också sker idag.     
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När man som privatperson köper ett småhus görs detta ofta genom en säljare som agerar 
ombud för hustillverkaren. Säljaren ombesörjer kontraktsskrivning, hjälper till med 
bygglov, finansiering samt andra juridiska och ekonomiska frågor i samband med 
husköpet. I samband med detta tar säljaren ut ett arvode, vanligen motsvarande en 
procentsats av ett totalpris. Säljaren ombesörjer vanligen också kontakter och avtal med 
lokala underentreprenörer för arbeten med grundläggning och markarbeten. Lokala 
entreprenörer anlitas också för andra arbeten såsom elinstallationer, installation av värme- 
och ventilationssystem, etc. 
 
För att kunna köpa ett småhus krävs i de allra flesta fall att man måste ta ett banklån. 
Bankerna är därför också en viktig aktör vid ett husköp. Bankerna gör en bedömning av 
det ekonomiska läget och köparens betalningsförmåga. För att minimera sitt risktagande 
kräver bankerna idag också en relativt hög egeninsats vid ett husköp. Bankerna tar dock 
sällan hänsyn till om ett småhus har lägre energikostnader. Därigenom finns ju faktiskt 
utrymme för ytterligare lån för att bekosta merkostnaden för åtgärder som har minskat 
energikostnaden. På så sätt kan man säga att bankerna avstår från intäkter som i ställer 
går till energibolagen.   
 
Hustillverkarna är givetvis en av de centrala aktörerna på småhusmarknaden. De flesta 
småhustillverkare producerar idag väggar, mellanbjälklag och tak i en fabrik. Dessa 
färdiga byggelement fraktas sedan på lastbil till tomten där de olika elementen sätts ihop 
till en färdig byggnad. En hel del förberedande arbete måste dock göras på tomten innan 
husbyggsatsen kommer. Detta då det måste finnas en grundläggning, vanligen i form av 
en platta på mark, att ställa byggelementen på. I grundläggningen måste finnas vatten, 
avlopp och el till byggnaden. Arbeten med grundläggning och markarbeten utförs av 
lokala entreprenörer som är mer eller mindre knutna till hustillverkaren. När det gäller 
själva sammansättningen av byggelementen använder hustillverkaren antingen egen 
personal eller lokala entreprenörer. För att få småhustillverkarna att frivilligt satsa på 
lågenergihus krävs att de ser en långsiktigt ökande efterfrågan/volym och lönsamhet i att 
producera denna typ av byggnader.    
 
Ett småhus består inte bara av en byggnadsstomme utan idag också av en hel del tekniska 
installationer i form av vatten, avlopp, värme, ventilation, m.m. För dessa funktioner har 
hustillverkaren knutit till sig ett stort antal underleverantörer. Prestanda på de produkter 
som levereras av underleverantörerna kan idag ha lika stor betydelse för småhusets 
slutliga energiprestanda som vad byggnadsskalet har. 
 
Energibolagen är också viktiga aktörer i sammanhanget. Fasta och rörliga energipriser 
har stor betydelse för vilka energitekniska systemlösningar som är lönsamma. Detta gäller 
särskilt fjärrvärmebolag som agerar på en monopolmarknad. Höga fasta avgifter leder till 
lägre incitament för energieffektivisering. Låga priser på fjärrvärme under sommartid gör 
att termisk solvärme inte blir lönsam. När det gäller möjligheten att sälja elöverskott från 
solceller är elbolag och nätägare viktiga aktörer.     
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3 Utformning av demonstrationsplattform 
  
3.1 Demonstrationsplattformens syfte och mål 
 
Det övergripande syftet med demonstrationsplattformen ska vara att initiera utveckling av 
både metoder och tekniska lösningar för energi- och kostnadseffektivt byggande av 
småhus som kan demonstreras och utvärderas inom plattformen. Huvudmålen är att: 
 

• Initiera, genomföra och utvärdera 100 demonstrationsprojekt avseende småhus 
som uppfyller ställda krav för en NNE-byggnad. 

• Att cirka 10% av demonstrationsprojekten ska vara ”äkta nollenergihus”, d.v.s. 
att den årliga summan av köpt och levererad energi är noll. 

• Sprida kunskap om metoder och tekniska lösningar för energi- och 
kostnadseffektivt byggande av småhus, samt att därigenom skapa förutsättningar 
för att radikalt öka marknadsandelen för småhus med NNE-prestanda. 

• Att främja en snabb implementering av småhus som uppfyller NNE krav. 
 
Genom att: 

• Vidareutveckla samverkansformer mellan näringsliv, myndighet och akademi. 
• Genom medverkan på gemensam workshop/seminarie minst en gång per år samt 

genom att skapa en övergripande överenskommelse om hur utbytet av kunskap 
skall ske mellan demonstrationsplattform och myndighet. 

• Skapa och förmedla goda exempel på 100 NNE småhus demonstrationer. 
• Ta fram metod/modell och etablera effektiva kanaler för kommunikation och 

resultatspridning till alla relevanta aktörer och mottagare.  
• Ta fram en plan och förutsättningar för demonstrationsplattformens fortsatta 

verksamhet efter 5 år 
• Ta fram förstudier som bidrar till en snabbare implementering av NNE hus, vilket 

kan omfatta att komma över tekniska, ekonomiska och sociala barriärer.  
• Ta fram en metod för att kunna följa upp att energieffektiviserings mål uppnåtts i 

valda demonstrationer 
• Medverka i konferenser och branschmöten, två per år. För att kommunicera nytta 

och framgång i resultatet. 
• Mäta och följa upp spridning av resultat genom att följa upp antal besök på 

hemsidan. Plattformen har som mål att antalet besökare skall växa med minst  
20 % per år. 

• Redovisa artiklar i tidskrifter, fack- och branschtidning, minst 5 st per år. 
• Genomföra kommunikationsinsatser via deltagande på seminarier, föredrag 

och/eller konferenser, minst 4 st per år. Det är speciellt viktigt att identifiera 
kanaler som når privatpersoner. Exempel kan vara ”Vi i villa”, mässor och även 
inredningstidningar 

• Ta fram målinriktad utbildning till småhustillverkare och köpare/byggherrar 
(privatpersoner) 
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3.2 Organisation av demonstrationsplattformen 
 

 Morötter och barriärer 3.2.1
 
För att främja en snabb implementering av NNE i småhusbranschen behövs det medel 
och metoder för att komma över barriärer. Detta kan ske dels genom att införa olika typer 
av morötter/stimulansåtgärder eller andra åtgärder såsom ökad kunskap och riktade 
informations/kommunikationsinsatser.  
Den enskilt största utmaningen som branschen står inför är att skapa en efterfrågan hos 
kunderna på mycket energieffektiva småhus. Investeringskostnaden är hög och i nuläget 
synliggörs inte energieffektiviteten fullt ut vid försäljningen. Säljare av småhus saknar 
ofta kompetens när det gäller energifrågor och det är ovanligt att energikostnaden lyfts 
upp av säljarna. En parallell kan göras med bilindustrin där man idag arbetar med ett antal 
instrument för att öka försäljningen av miljöbilar och för att bidra till en hållbar drift. 
Exempel är miljöbilspremier, årlig besiktning för säker och miljövänlig drift samt tydlig 
marknadsföring av energikostnad i annonser. 
  
Följande barriärer har identifierats för småhusbranschen: 
 

• Behov av ökad kunskap och engagemang hos beslutsfattare och politiker när det 
gäller energieffektivt byggande. Handlar inte bara om nationella energi- och 
miljömål. En ökad satsning kan dessutom bidra till tillväxt och export för 
småhusbranschen. 

• Lånetaket påverkar kundernas investeringsvilja och en något högre 
investeringskostnad kan vara hämmande även om LCC kostnaden blir lägre. 

• Finansiering av bostaden är en nyckelfråga och är avgörande för om det blir en 
husaffär eller ej. Bankernas schablonmodeller för beräkning av driftskostnad tar 
inte hänsyn till att det är ett energieffektivt hus. Detta innebär att den kalkylerade 
månadskostnaden blir felaktig och för hög. 

• Behov av effektivare byggprocesser för att få ner kostnaden. 
• Behov av att demonstrera olika systemlösningar som kan resultera i att man 

uppnår NNE krav. 
• Behov av kvalitetssäkring av byggprocess för att nå NNE mål. Detta  visar fler 

studier på SP och hos andra aktörer. 
• Bristande kunskap hos säljare när det gäller energifrågor och hur 

energianvändningen påverkar miljön. 
• Bristande systemkunskap hos småhusföretag när det gäller 

systemintegrationsfrågor gällande kopplingen mellan klimatskal, husets 
formfaktor och installationerna. 

• Bristande samverkan mellan alla aktörerna i byggprocessen. 
• Bristande kunskap hos kunderna när det gäller att ställa krav på energieffektivitet 

trots att det vanligtvis är den största affären i livet. Trots att dagens unga kunder 
inom många andra områden är aktiva när det gäller livsstilsval och beteende 
såsom tex mat och transporter. 

• Drift och underhåll är en fråga som värderas vid bilköp men som inte lyfts upp på 
samma sätt vid husaffärer. 

• Bristande kunskap om hur beteende och teknikval påverkar energianvändning 
både när det gäller energi för uppvärmning och hushållsel. 
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Nedan listas förslag på åtgärder för att komma över barriärer och därmed främja ett ökat 
byggande av NNE småhus: 
 

• Öka samarbetet med beslutsfattare/politiker för att skapa incitament och morötter 
för val av NNE hus. 

• Ökat intresse, kunskap delaktighet hos banker för energifrågor och korrekta 
beräkningsmodeller för investeringsbedömningar. 

• Öka kunskapen hos säljare och konsumenter om energifrågor. 
• Demonstrera energi- och kostnadseffektiva koncept för att nå acceptans och 

trovärdighet hos konsumenter. 
• Bidra till ett ökat systemtänkande i byggprocessen. 
• Sträva efter en harmonisering av krav för att skapa förutsättningar för ett mer 

industriellt byggande. 
• Försöka föra över kunskap och koncept från bilindustrin när det gäller kunskap 

om driftskostnader,  regelbundna besiktningar och styrmedel/morötter. 
• Kvalitetssäkra byggprocessen för att nå NNE mål och säkerhetsställa lyckade 

demonstrationer. 
• Målgruppsanpassade utbildningsinsatser och kommunikationsinsatser. 
• Lyfta upp livsstilsperspektivet när det gäller val av hus på samma sätt som när det 

gäller val av transport och livsmedel. 
• vidareutveckla samverkansformer mellan näringsliv, myndighet och akademi för 

att öka kompetensen i alla led i byggprocessen. 
• Visa att konsumenten blir mindre känslig för variationer i energipris. (Idag är 

både räntenivå och energikostnad osäkra faktorer). 
• Visa på mervärden med NNE hus såsom att bidra till ett uthålligt samhälle, 

demonstrera driftsäkerhet och bra innemiljö. 
 
Slutligen exempel på morötter: 
 

• Skapa incitament för NNE hus genom olika energi/miljöpremier såsom tex sänkt 
byggherrekostnad, rabatt på tomtpris mm. 

• Skapa förutsättningar för förbättrade lånevillkor vid val av NNE hus. 
• Skapa förbättrade försäkringsvillkor för energieffektiva och driftssäkra 

systemlösningar för NNe hus. 
• Erbjuda en energi coach som kan hjälpa husägaren med förbättrat beteende och 

kloka inköp. 
 
 

 Anslagsmottagare 3.2.2
 
För demonstrationsplattformen måste det finnas en ansvarig organisation som också är 
anslagsmottagare. Det bör vara en relativt neutral part som inte själv är sökande av 
enskilda projekt. SP anser att Trä- och Möbelföretagen TMF är en lämplig 
anslagsmottagare. Detta då TMF genom sitt befintliga nätverk redan organiserar en 
majoritet av småhustillverkarna, samt att det inom TMF:s organisation finns personal som 
dels har erfarenhet av att organisera stora forskningsprogram och dels har mycket goda 
kunskaper om just småhusbranschens förutsättningar. En annan alternativ organisation 
som anslagsmottagare är  IQ Samhällsbyggnad. Inom IQ Samhällsbyggnad finns också 
erfarenhet av och kapacitet att organisera stora forskningsprogram. Den direkta 
anknytningen till småhusindustrin är dock svagare än för TMF.     
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 Styrelse 3.2.3
 
En styrelse föreslås att utses för demonstrationsplattformen omfattandes sex till åtta 
ledamöter, samt två suppleanter. Dessa bör till hälften att utses av Energimyndigheten 
och till hälften av anslagsmottagaren. Följande är ett förslag på lämplig styrelse: 
 
Anders Rosenkilde   Trä och Möbelföretagen TMF  ordförande 
Anna Sander   IQ Samhällsbyggnad   sekreterare 
Maria Brogren    Sveriges Byggindustrier 
Karin Adalberth    Prime project AB 
Niklas Jakobsson  Statens Energimyndighet 
Monica Axell   SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Jan-Olof Dalenbäck  Chalmers Tekniska Högskola 
Jakob Eliasson   Villaägarnas Riksförbund 
 
Leif G Gustafsson  Trä och Möbelföretagen TMF  Suppleant 
Sara Winnfors    Statens Energimyndighet  Suppleant 
 
Den föreslagna styrelsen sammansättning täcker in olika företrädare för byggbranschen, 
myndigheter, akademin , institut och slutanvändare. Inom den föreslagna styrelsen finns 
personer med branschkunskap, såväl som djupa kunskaper inom såväl energieffektiv 
byggnadsteknik som installationsteknik, samt tekniker för alternativ energiproduktion. 
Även företrädare för andra byggnadstekniker än träbyggande finns inom gruppen. Vidare 
finns inom gruppen ett brett kontaktnät såväl nationellt som internationellt. Genom 
styrelsens sammansättning skapas både formella och informella kanaler för att informera 
om och marknadsföra stödet på ett effektivt sätt.    
 

 Kansli 3.2.4
 
Den programansvarige organisationen/anslagsmottagaren ska inrätta ett kansli vilket har 
ansvaret för löpande administration, inrapportering av lägesrapporter och ekonomisk 
uppföljning av programmet. I den löpande administrationen ska även ingå att sköta 
rutiner inom demoplattformen avseende ansökningsprocedur, sekreterare vid möten, 
protokoll, beslut, ekonomi, utbetalningar rekvirera medel, information, utskick, etc.  
SP föreslår att plattformen administreras av Trä- och Möbelföretagen TMF, med Anders 
Rosenkilde som ansvarig. Ett alternativ är att TMF samarbetar med IQ Samhällsbyggnad 
när det gäller själva kansliet. IQ Samhällsbyggnad skulle då inneha själva den 
administrativa kanslifunktionen för samtliga plattformar avseende demonstration av 
NNE-byggnader. Däremot bör TMF ha den operativa funktionen att leda själva arbetet 
med plattformen för småhus. 
 

 Plattformsförening 3.2.5
 
Det föreslås att anslagsmottagaren i bildar en plattformsförening som består av företag 
som är intresserade av att medverka till byggandet 100 småhus som NNE-byggnader 
inom ramen för demonstrationsplattformen. För deltagande i plattformsföreningen 
föreslås ett ”Letter of intent” samt en mindre årsavgift på förslagsvis 5-10 kkr, detta för 
att skapa ett incitament för ett aktivt deltagande. Föreningen föreslås bestå av 10-20 
småhustillverkande företag. I föreningen bör det ingå både mindre småhustillverkare och 
större entreprenörer. Det bör också vara småhustillverkare som använder olika 
byggnadstekniker och material. Till denna gruppering bör även viktiga underleverantörer 
knytas, t.ex. leverantörer av värmepumpar, ventilation, isolering, fönster etc. Det bedöms 
viktigt att initialt få med de tillverkare som ligger i framkant när det gäller lågenergihus, 
samt de som är på gång. Exempel på företag som bör kunna vara med i 
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plattformsföreningen är A-hus, NCC, Skanska, Fiskarhedenvillan, IVT, NIBE, REC, 
Elitfönster, Isover och Paroc.  
 
I plattformsföreningen ska det finnas kompetens för att kunna bedöma och ge inspiration 
till nya och föreslagna projekt. De kompetenser som bedöms behövas är följande: 
 

- Kunskap om klimatskalets funktion såsom täthet, isolering, fönster och dörrar 
- Installationsteknisk kompetens såsom kunskap om ventilation, VA och olika 

uppvärmningsalternativ 
- Kunskap om byggnaden som ett system och hur utformningen av byggnaden 

påverkar energibehovet 
- Kunskap om byggprocessen. 
- Beställarkunskap och förslag på hur man ska öka beställarnas kunskap och 

engagemang 
- Kunskap om försäljningsprocessen för god acceptans och ökad implementering 
- Kunskap om politiska och ekonomiska förutsättningar som kan påverkar 

implementeringen av NNE hus. 
- Kunskap om kvalitetssäkring av byggnaden och dess installationer 
- Kunskap mätning och uppföljning av demonstrationsprojekt 

 
Tanken är att småhustillverkarna själva tillsammans med sina underleverantörer ska 
initiera demonstrationsprojekt och därför delta mycket aktivt i hela processen från idé till 
genomförande. Därtill ska tillverkarna genomföra konkreta insatser för att sprida resultat 
och erfarenheter. Därigenom skapas ett engagemang som borgar för en hög acceptans för 
demonstrationsplattformen. Målet är att genom en öppen redovisning av varje 
demonstrationsprojekt få en naturlig resultatspridning och uppmärksamhet kring olika 
systemlösningar även bland övriga småhustillverkare. Genom att demonstrera och sprida 
kunskap om olika tekniska lösningar för energi- och kostnadseffektivt byggande av 
småhus som NNE-byggnader skapas förutsättningar för att radikalt öka marknadsandelen 
för småhus med NNE-prestanda. Som ett led i detta föreslås att samtliga projekt redovisas 
i en gemensam databas. Förslagsvis kan den databas för lågenergihus som tagits fram 
inom LÅGAN2 användas för detta. Därutöver föreslås att anslagsmottagaren upprättar en 
hemsida som löpande informerar om vad som händer inom demonstrationsplattformen.   
 
Plattformsföreningen föreslås ha fyra möten varje år. Vid dessa redovisas läget i och 
resultat från pågående demonstrationsprojekt. Vidare diskuteras och tas fram förslag till 
nya projekt. Plattformsföreningen ska inte ha någon formell beslutsrätt utan mer fungera 
som en referensgrupp till den programansvarige anslagsmottagaren och dess styrelse.  
 
Som namn på demonstrationsplattformen/plattformsföreningen för småhus som NNE-
byggnader föreslås: 
 
Demonstrationsplattform för Villor som NNE-bostäder - VinneBo 
   
 
 
 
 
 

                                                      
2 LÅGAN är ett av Energimyndigheten delfinansierat program för byggnader med låg 
energianvändning.  Programmet som beviljar stöd till demonstrationsprojekt och regionala/lokala 
samverkansinitiativ koordineras av Sveriges Byggindustrier och administreras av CIT Energy 
Management.   
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 Koordinator 3.2.6
 
Till plattformsföreningen föreslås att det knyts en koordinator, på samma sätt som man 
idag har koordinatorer för BEBO och BELOK3. Koordinatorns arbetsuppgifter ska vara 
att leda plattformsföreningen, sälja in verksamheten, ansvara för teknisk granskning av 
ansökningar, samt att supporta de som gör ansökningar. En inledande del i arbetet blir att 
i samarbete med kansli och styrelse upprätta informationskanaler för att på lämpligt sätt 
marknadsföra stödet. Detta för att få in tillräckligt många ansökningar av god kvalitét och 
med stor geografisk och teknisk spridning. Det föreslås även att koordinatorn ska etablera 
ett kunskapsnätverk vilket används av koordinatorn som ett stöd vid den tekniska 
granskningen av ansökningar. Koordinatorn ska arbeta på uppdrag av anslagsmottagaren. 
Som koordinator utses en person som av anslagsmottagaren efter samråd med Statens 
Energimyndighet anses lämplig för uppdraget. 
 

 Beslutsprocess 3.2.7
 
Ansökningar om projekt skickas in till anslagsmottagarens kansli. Det föreslås att 
ansökningar kan skickas in löpande och att dessa sedan bereds av koordinatorn med stöd 
av dennes kunskapsnätverk. Ansökningar behandlas sedan av styrelsen vid deras möten, 
vilka föreslås ligga i nära anslutning till plattformsföreningens möten. Det innebär att 
beslut om bidrag till projekt inom demonstrationsplattformen tas fyra gånger per år. 
Förutom att uppfylla grundläggande kravspecifikationer avseende projekterad 
energiprestanda, samt mätning och uppföljning (se avsnitt 4), så ska vid beslut om 
beviljande av projekt också vägas in aspekter avseende geografisk spridning, olika 
tekniska lösningar och olika aktörer. För detta behöver koordinatorn i samråd med 
styrelsen ta fram en urvalsstrategi baserat på geografiska regioner och tänkbara tekniska 
lösningar. För gruppområde med likadana hus föreslås att bidrag bara ges för ett av 
husen. Övriga beslutsrutiner tas fram av anslagsmottagaren i samråd med Statens 
Energimyndighet. Detta för att säkerställa att besluten alltid ligger inom ramen för 
Energimyndighetens regelverk.   
 

 Samverkan med andra program och satsningar 3.2.8
 
Det föreslås att demonstrationsplattformen för småhus som NNE-byggnader ska 
samverka med andra program och plattformar som Energimyndigheten helt eller delvis 
finansierar, samt även övriga satsningar på energieffektivt byggande som sker både inom 
och utanför Energimyndigheten. Ett gemensamt ”samverkansråd” bör bildas tillsammans 
med demonstrationsplattformar för andra typer av NNE-byggnader (flerbostadshus och 
lokaler). Företrädare för de olika programmen och plattformarna bör där träffas, dels för 
att informera om sina respektive verksamheter och dels för att undvika eventuella 
överlappningar. Vidare ska möjligheterna till gemensamma insatser vad gäller spridning 
och information koordineras. T.ex. kan den inom LÅGAN framtagna databasen för 
lågenergihus utnyttjas för att sprida resultat från demonstrationsprojekt genomförda inom 
samtliga demonstrationsplattformar för NNE-byggnader. Däremot bör ”samverkansrådet” 
inte ha någon beslutande status, utan varje demonstrationsplattform föreslås ha sin egen 
beslutande styrelse. 
 
 
 

                                                      
3 BELOK och BEBO är två av Energimyndigheten delfinansierade program för beställargrupper, 
ett för lokaler och ett för flerbostadshus.  Programmen koordineras av Byggherrarna och 
administreras av CIT Energy Management (BELOK) respektive WSP (BEBO). 
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4 Förslag till kriterier för demonstrationsstöd 
 
4.1 Kriteriernas syfte 
 
Syftet med kriterier är dels att ställa tekniska krav som är något mer detaljerade men 
framför allt innebär en rejäl skärpning jämfört med nuvarande byggregler, dels att ställa 
krav på mätning och uppföljning så att demonstrationsprojekt bedrivs och dokumenteras 
på ett genomtänkt sätt. 
 
4.2 Allmänt 
 
Demonstrationsplattformen ska huvudsakligen stödja byggprojekt med medel för: 
 

• Extra tid för kunskapsuppbyggnad, projektering och produktutveckling 
• Extra mätutrustning för uppföljning och verifiering av energiprestanda 
• Utveckling ny teknik som kan ha avgörande betydelse för att nå NNE-prestanda 

 
Utgångspunkten är att det ska vara projekt med en tydlig ambition att nå en låg 
energianvändning (motsvarande definitionen för näranollenergibyggnad eller mer 
långtgående). Projekten ska vara möjliga att genomföra utifrån företagsekonomiska 
grunder. Därtill ska det finnas goda förutsättningarna för att dokumentera projektens 
lönsamhet. 
 
Ett uppfyllande av föreslagna krav i NNE-kriterierna ska vara en förutsättning för att en 
ansökan ska beviljas. Därutöver måste det koordinator och styrelse göras en ytterligare 
bedömning utifrån plattformens önskemålet om geografisk spridning och spridning i 
tekniska lösningar. Detta för att undvika att de flesta hus byggs i en region eller att de 
flesta husen byggs med i princip samma installationstekniska lösning. I ett gruppområde 
med likadana hus beviljas bidrag bara för ett av husen. Om till synes likadana hus i ett 
gruppområde utrustas med väsentligt olika installationstekniska lösningar kan dock 
bidrag ges till flera hus. 
 
Genom god planering, projektering, uppföljning och utvärdering ska det verifieras att 
byggnaden uppfyller kraven i NNE-kriterierna. Del- och slutrapporter från projekten 
godkänns av styrelsen utifrån uppfyllande av kraven i NNE-kriterierna. Utöver 
energiprestanda ska även energirelaterade kostnader redovisas. Utbetalning av stöd 
föreslås ske stegvis, allteftersom man visar på resultat som uppfyller NNE-kriterier. 
 
4.3 Behov av kunskapsstöd 
 
Behovet av kunskapsstöd kommer att variera bland deltagande företag, men bland många 
av småhusföretagen bedöms ett relativt stort behov av inledande kunskapsstöd föreligga. 
Koordinatorn förväntas därför behöva bygga upp ett nätverk av externa kontakter som 
kan stödja dessa företag i deras kunskapsuppbyggnad. Syftet med ett sådant stöd bör vara 
att företagen antingen intern bygger upp nödvändig kunskap eller knyter till sig konsulter 
som de kan använda sig av framöver. Detta nätverk bör kunna samordnas med andra 
redan befintliga nätverk såsom Sveriges Centrum för Nollenergihus (f.d. Forum för 
Energieffektiva Byggnader /FEBY) och Passivhuscentrum i Alingsås. På SP finns också 
Plattformen ZEB, Zero Emission Buildings, som fokuserar på energieffektiva byggnader, 
vilken föreslås ingå i detta nätverk.  
 
Enligt TMF finns det idag behov och önskemål från branschen om att anordna kurser 
kring produktion av energieffektiva småhus. Inom ramen för anses det därav lämpligt att 
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anordna gemensamma kurser för småhustillverkare som vill bygga NNE-hus. Detta då 
behovet av kunskapsuppbyggnad är gemensamt för många av småhustillverkarna, främst 
då de mindre tillverkarna. Det som har identifierats är bristande systemkunskap hos 
småhusföretag när det gäller systemintegrationsfrågor gällande kopplingen mellan 
klimatskal, husets formfaktor och installationerna. Men det bedöms även behövas en 
kunskapshöjning när det gäller att optimera de byggnadsfysikaliska lösningarna, främst 
då avseende minimering av köldbryggor. 
 
Därutöver bör utbildningsinsatser göras mot småhusföretagens säljare, så att dessa  förstår 
energifrågorna på ett bättre sätt och kan argumentera på ett bra sätt för att köparen skall 
göra en långsiktigt ekonomisk investering. Säljaren bör också utbildas i hur han skall 
hjälpa köparen att argumentera mot banker för att motivera bättre lånevillkor för 
långsiktigt lönsamma energieffektiva investeringar. 
 
4.4 Utgångspunkter för val av kriterier 
 
En utgångspunkt i arbetet har varit den strategi och de målnivåer som föreslagits i rapport  
ER 2010:39 ” Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader”. Fokus i detta 
arbete har varit att på mer detaljnivå styra upp strategin än att ändra på målnivåerna. 
  
Andra utgångspunkter i arbetet har varit: 
 

• Boverkets Byggregler (BBR19), avsnitt 9 Energihushållning, BFS 2011:6 med 
ändringar t.o.m. BFS 2011:26), Boverket, 2011 

• Svensk Standard SS-24300-1, Utgåva 1, Byggnaders energiprestanda – Del 1: 
Effektklassning av värmebehov, SIS Swedish Standards Institute, 2011 

• Svensk Standard SS-24300-2, Utgåva 1, Byggnaders energiprestanda – Del 2: 
Energiklassning av energianvändning, SIS Swedish Standards Institute, 2011 

• Kravspecifikation för passivhus och nollenergihus – Bostäder, Version FEBY 12, 
Remissversion, Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCNH), 2011 

• Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader, Version 2.2,  
Nordisk Miljömärkning, 2009 

• Miljöbyggnad, Sweden Green Building Council, Tekniska förtydliganden 110529 
 
I de fall BBR19 eller någon av de ovan nämnda  klassningssystem (se även 2.3.3) angivit 
krav som bedömts direkt användbara även som krav i kriterierna för småhus som NNE-
byggnader har dessa krav valts. Hänvisning har då i gjorts till det klassningssystem som 
kravet hämtats från. Detta redovisas mer utförligt i respektive kravavsnitt.  
 
I avsnitt 4.5.4.2 presenteras ett förslag till målnivåer som i vissa avseenden avviker från 
förslaget i rapport  ER 2010:39. Dels föreslås kravnivåer som baseras på 
årsmedeltemperatur istället för klimatzon och dels föreslås att även hushållsel ska ingå i 
målnivåerna.  
 
En grundläggande förutsättning vid all energieffektivisering är att energibesparande 
åtgärder inte får ske på bekostnad av innemiljön. Detta innebär bl.a.  att man skall 
säkerställa en god luftkvalitet, en bra termisk komfort, samt en bra ljud- och ljusmiljö. 
Detta är också något som tydligt påpekas i direktivet om byggnaders energiprestanda. 
 
I rapporten anges krav som går utöver vad som anges i Boverkets Byggregler (BBR19), 
övriga krav i BBR19 antas vara randvillkor som skall vara uppfyllda, liksom för alla nya 
byggnader. 
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4.5 Tekniska krav 
 
Avsnittet presenterar förslag  på tekniska  kriterier som skall vara uppfyllda för att kunna 
erhålla stöd från NNE-demonstrationsplattform för näranollenergismåhus. Kriterierna 
utgår från följande prioritetsordning: 
 
Kriterierna utgår från följande prioritetsordning: 
 

1. Mycket energieffektivt byggnadsskal 
2. Mycket energieffektiva installationer 
3. Stor andel förnybar energi  

 
Till varje kriterie följer en motivering till varför det har satts och hur kravvärdet har 
bestämts. För varje kriterie ges även en kort diskussion kring dess innebörd. I bilaga 1 ges 
en kort sammanställning av föreslagna NNE-kriterier för småhus. 
 
Kriterierna innebär striktare och mer detaljerade krav än i Boverkets Byggregler 
(BBR19). Längst ned i södra Sverige föreslås krav som nästan tangerar FEBY:s 
kommande krav för Passivhus. Längre norrut tillåts något högre energianvändning än i 
Passivhus. Detta för att möjliggöra ett mer enhetligt och industriellt byggande i hela 
landet. Därför föreslås också kraven ställas på ett sådant sätt att man frångår Boverkets 
klimatzoner. Vidare har hänsyn tagits till att det räknat per golvyta är svårare att göra 
mindre småhus lika energieffektiva som större småhus.  
 
Fokus i arbetet har legat på punkterna  1 och 2 ovan. Punkt 3 behandlas mer översiktligt. I 
slutet finns även ett förslag till målnivåer som i vissa avseenden avviker från förslaget i 
rapport  ER 2010:39. Dels föreslås kravnivåer som baseras på årsmedeltemperatur istället 
för klimatzon och dels föreslås att även hushållsel ska ingå i målnivåerna. Dessutom 
föreslås olika målnivåer för olika stora småhus. 
 

 Mycket energieffektivt klimatskal 4.5.1
 
När det gäller byggnadsskalet finns det huvudsakligen tre egenskaper som är avgörande 
för energieffektivitet och god termisk komfort; transmissionsförluster, lufttäthet, samt 
passiv solinstrålning. 
 
4.5.1.1 Krav på maximal transmissionsförlust 
 
För en mindre byggnad av typen småhus är det rimligare att ställa krav på transmissions-
förlust per golvyta (Atemp) än per omslutande yta (Aom). Detta dels då de övergripande 
energikraven också är ställda per golvyta, men huvudsakligen därför att Um-värdet för 
mindre byggnader är ett dåligt mått på byggnadsskalets energieffektivitet. T.ex. är det 
lättare att uppnå ett lågt Um-värde baserat på Aom för ett enplans småhus jämfört med ett 
tvåplans. Detta innebär att ett tvåplans småhus med högre Um-värde än ett enplans 
småhus, ändå kan ha en lägre transmissionsförlust per golvyta. Vidare är det räknat per 
golvyta svårare att göra mindre småhus lika energieffektiva som större småhus. Detta 
framgår av bilaga 2 som redovisas beräkningar för tre olika stora byggda med exakt 
samma byggnadsteknik. Genom kurvanpassning har en korrektionsterm för olika Atemp 
tagits fram. Följande kravnivå föreslås: 
 

Specifik transmissionsförlust per golvyta: 
 
  Uspec ≤ 0,5·(2-0,2·ln(Atemp))  W/(K m2) 
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För olika stora småhus innebär detta en högsta specifik transmissionsförlust per golvyta 
enligt tabell 3 och diagram 4 nedan. 
 
Tabell 3. Maximal specifik transmissionsförlust per golvyta som funktion av Atemp 
Atemp 
(m2) 

80 100 120 140 160 80 200 220 

Uspec 
(W/K m2) 

0,562 0,539 0,521 0,506 0,492 0,562 0,470 0,461 

 

 
Diagram 4. Maximal specifik transmissionsförlust per golvyta som funktion av Atemp  
 
För de flesta småhus innebär ovanstående krav på maximal specifik transmissionsförlust 
per golvyta att maximalt Um-värdet varierar beroende på formfaktor, men ligger med 
varierande marginal under 0,3 W/(K m2 Aom).  
 
Småhus har vanligen en ”formfaktor”, d.v.s. ett förhållande mellan Aom och Atemp, i 
intervallet 2-3, där lägre värden vanligen uppnås för  1½ och 2-plans hus, medan högre 
värden uppnås för 1-plans hus. Omräknat till krav per omslutande yta motsvarar detta ett 
krav på ett Um-värde i intervallet 0,17-0,25 W/(K m2 Aom). I södra Sverige motsvarar 
detta nästan byggnadsskalet hos ett passivhus. Som jämförelse kan nämnas att dagens 
småhus vanligen har ett Um-värde i intervallet 0,22-0,32 W/(K m2 Aom) och en specifik 
transmissionsförlust i intervallet 0,6-0,7 W/(K m2 Atemp). I de energikrav som fr.o.m. 
2012-01-01 gäller enligt Boverkets Byggregler (BBR19) ställs ett krav på maximalt 0,4 
W/(K m2 Aom), vilket har liten relevans för småhus. 
 
Ovanstående krav på transmissionsförlust kan dels beräknas vid projekteringen och dels 
verifieras genom mätning i färdig byggnad. Totalt värmeläckage och Um-värde ska 
beräknas på samma sätt som anges i Boverkets Byggregler (BBR19), men när det gäller 
den specifika transmissionsförlusten per golvyta skall det totala värmeläckaget istället 
divideras med den tempererade arean (Atemp). 
 
Inga specifika krav har ställts på fönstrens U-värde, men för att klara ovanstående krav 
bedöms att man i de flesta fall behöver använda fönster med ett genomsnittligt U-värde 
bättre än 1,0 W/(K m2). För att minimera linjära köldbryggor i randen kring fönstren bör 
man även undvika många och små fönster. 
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För att klara de relativt tuffa övergripande kraven på maximal transmissionsförlust räcker 
det inte att bara använda mer isolering, utan man måste också ha genomtänkta 
konstruktioner som minimerar linjära köldbryggor i anslutningar mellan olika 
byggnadsdelar. Framför allt brukar man behöva titta närmare på den linjära köldbryggan 
längs bottenplattans rand. 
 
I bilaga 3 redovisas vilka U-värden och linjära köldbryggor som kan uppnås med olika 
tjocka träkonstruktioner. Där framgår bl.a. att fönster ger mycket stora linjära 
köldbryggor när de sätts in i en mycket välisolerad vägg. Vidare framgår att en kantbalk 
med ett isolerande U-element ger en mycket lägre linjär köldbrygga än med ett isolerande 
L-element. Beräkningarna har utgått från användning av normal isolering och har inte 
tagit hänsyn till möjligheten att använda vakuumisolering. Inte heller har man räknat med 
att använda cellglas (foamglas) för att bryta köldbryggor i bärande delar av 
konstruktionen. Detta innebär att det är möjligt att uppnå ännu lägre U-värden och linjära 
köldbryggor i framtida konstruktioner. Även med andra byggnadstekniker och material än 
träregelstommar bedöms det möjligt att uppnå likvärdiga värde. Detta under förutsättning 
att man arbetar med genomtänkta konstruktioner som är välisolerade och minimerar 
köldbryggor. 
 
4.5.1.2 Krav på maximalt luftläckage 
 
En god lufttäthet är viktig för att minimera värmeförluster genom infiltration och 
exfiltration av luft genom byggnadsskalet, men också för att säkerställa att 
ventilationsluft passerar huset på avsett vis.  Även när det gäller lufttätheten är det för en 
mindre byggnad av typen småhus rimligare att ställa krav på luftläckage per golvyta 
(Atemp) än per omslutande yta (Aom). Detta dels då de övergripande energikraven också är 
ställda per golvyta, men huvudsakligen därför att luftläckage per omslutande yta för 
mindre byggnader är ett sämre mått på byggnadsskalets energieffektivitet. Det är t.ex. 
lättare att uppnå ett lågt luftläckage baserat på Aom för ett enplans småhus jämfört med ett 
tvåplans. Detta innebär att ett tvåplans småhus med högre luftläckage per omslutande yta 
än ett enplans småhus, ändå kan ha ett lägre luftläckage per golvyta. Vidare är det räknat 
per golvyta svårare att göra mindre småhus lika lufttäta som större småhus. Följande krav 
på lufttäthet föreslås: 
 

Specifikt luftläckage per golvyta: 
   
  qspec50 ≤ 0,5·(2-0,2·ln(Atemp))   L/(s m2) vid ±50 Pa 

För olika stora småhus innebär detta ett högsta specifikt luftläckage per golvyta enligt 
tabell 4 och diagram 5 nedan. 
 
Tabell 4. Maximalt specifikt luftläckage per golvyta som funktion av Atemp 
Atemp 
(m2) 

80 100 120 140 160 80 200 220 

qspec50 
(L/s m2) 

0,562 0,539 0,521 0,506 0,492 0,562 0,470 0,461 

 
För de flesta småhus innebär ovanstående krav på maximal specifikt luftläckage per 
golvyta att maximalt luftläckage per omslutande yta varierar beroende på formfaktor, 
men ligger med varierande marginal under FEBY:s passivhuskrav på 0,3 l/(s m2 Aom).  
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Diagram 5. Maximalt specifikt luftläckage per golvyta som funktion av Atemp  
 
Småhus har vanligen en ”formfaktor”, d.v.s. ett förhållande mellan Aom och Atemp, i 
intervallet 2-3, där lägre värden vanligen uppnås för  1½ och 2-plans hus, medan högre 
värden uppnås för 1-plans hus. Omräknat till krav per omslutande yta motsvarar detta ett 
krav på en maximal genomsnittlig luftläckningskoefficient i intervallet 0,17-0,25 L/(s m2 
Aom), vilket är lägre än FEBY:s passivhuskrav på 0,3l/(s m2 Aom). Som jämförelse kan 
nämnas att dagens passivhus vanligen har en lufttäthet i intervallet 0,1-0,2 l/(s m2 Aom).  
I Boverkets Byggregler (BBR19) ställs inga specifika krav på lufttäthet och det tidigare 
kravet (före BBR15) på en genomsnittlig luftläckningskoefficient < 0,8 l/(s m2 Aom) har 
liten relevans för ett lågenergihus. 
 
Ovanstående krav på lufttäthet ska verifieras genom mätning i färdig byggnad. Totalt 
läckageflöde mäts och genomsnittlig luftläckningskoefficient beräknas enligt SS-EN 
13829, men när det gäller det specifika luftläckaget per golvyta ska det totala luftläckaget 
istället divideras med den tempererade arean (Atemp). Lufttäthet är svårt att beräkna vid 
projektering, men vid användning av genomtänkta tekniska lösningar för lufttäthet, 
genom arbetsberedning och noggrant utförande på arbetsplatsen är det erfarenhetsmässigt 
möjligt att uppfylla ställda krav. Provning av lufttäthet bör därför ske i ett tidigt skede så 
att eventuella nödvändiga åtgärder kan göras innan byggnaden färdigställs. Mer 
information och tips om hur man kan åstadkomma god lufttäthet kan sökas på  
www.lufttathet.se  
 
4.5.1.3 Krav på maximalt solvärmelasttal 
 
Fönstren har en stor betydelse för transmissionsförlusterna. Detta ingår dock i det 
övergripande kravet på transmissionsförluster enligt ovan. Men därutöver har fönstrens 
storlek och placering stor betydelse för mängden passiv solinstrålning. Vintertid, samt 
tidvis under höst och vår, bidrar den passiva solinstrålningen till att minska behovet av 
tillförd värme. Detta kan tas hänsyn till vid en årsenergiberäkning. Under andra tider på 
året kan den istället leda till övertemperaturer inomhus. Genomtänkta fönsterplaceringar i 
kombination med solavskärmningar, samt goda möjligheter till vädring, är ett sätt att 
undvika detta. Syftet med att ställa krav på ett maximalt solvärmelasttal (SVLmax) är att 
styra mot en byggnad med inget eller mycket lågt kylbehov samt att uppnå kravet på god 
inomhusmiljö. 
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Byggnadens solvärmetillskott uttryckt som maximalt solvärmelasttal (SVLmax) ska 
beräknas enligt klassningssystemet Miljöbyggnad 4 : 
  

SVLmax = 800*g* Aglas/Agolv (W/m2) för bostadens mest solutsatta rum   
  
där Aglas är fönsterglasarea och i solfaktorn (g) tas hänsyn till instrålad solvärme genom 
glaset också med hänsyn till solskyddsglas, persienn, markis eller annan typ av 
solavskärmning. Som krav på maximalt solvärmelaststal (SVLmax) föreslås samma nivå 
som enligt Miljöbyggnad, klass Guld: 
 

Maximalt solvärmelasttal för bostadens mest solutsatta rum 
 
  SVLmax < 18  (W/m2)  
 
Alternativt kan mer avancerade beräkningsmetoder användas för att visa att byggnaden är 
utformad på ett sådant sätt att övertemperaturer inomhus begränsas på ett effektivt sätt. 
 
Verifiering sker genom att kontrollera att beräkningarna utförda under planering och 
projektering överensstämmer med utförandet av den färdiga byggnaden. 
 

 Mycket energieffektiva installationer 4.5.2
 
Oberoende av energiförsörjningssystem finns det ett antal installationstekniska system 
som påverkar det samlade behovet av tillförd energi. I de följande föreslås kravnivåer för 
dessa system.  
 
4.5.2.1 Krav på maximal ventilationsvärmeförlust 
 
För att uppnå riktigt lågt värmebehov räcker det inte med låga transmissionsförluster och 
god täthet av byggnadsskalet. Utan återvinning av den värme som finns i frånluften fås då 
i alla fall höga ventilationsvärmeförluster, från cirka 12 W/m2 Atemp i södra Sverige till 
cirka 24 W/ m2 Atemp i norra Sverige vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT). 
Utan värmeåtervinning fås vid ett nominellt normflöde på 0,35 l/(s m2 Atemp) en specifik 
ventilationsvärmeförlust på cirka 0,42 W/(K m2 Atemp), d.v.s. en värmeförlust som är i 
samma storlek som den maximalt tillåtna specifika transmissionsförlusten. Därför är det 
rimligt att ställa krav på att även denna värmeförlust ska begränsas. Att begränsa 
ventilationsvärmeförlusten till maximalt en tredjedel av ovanstående värde bedöms vara 
en rimlig kravnivå. Följande krav på maximal specifik ventilationsvärmeförlust, inklusive 
infiltration, föreslås:       
 

Specifik ventilationsvärmeförlust: < 0,14 W/(K m2 Atemp) 
 
  Skall uppfyllas vid DVUT och nominellt normflöde 0,35 l/( s m2 Atemp) 
 
Kravet på reduktion av den specifika ventilationsvärmeförlusten för ventilation kan 
uppfyllas genom: 

⋅ Värmeåtervinning med värmeväxlare (FTX) 

⋅ Reduktion av byggnadens behov av köpt värme genom att utnyttja frånluft 
(FVP), uteluft (UVP), mark eller annan lågvärdig värmekälla med hjälp av 
värmepump. 

                                                      
4 Miljöklassad byggnad, Manual för ny/projekterad byggnad, Utgåva version 2.0 2010 
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Kravet innebär att den totala ventilationsvärmeförlusten inklusive infiltration vid DVUT 
ska reduceras till mindre än 33% av den ventilationsförlust som annars skulle skett vid 
normenligt frånluftsventilation utan reducerande åtgärder och exklusive infiltration. Detta 
innebär att temperaturverkningsgraden i ett ventilationsaggregat med värmeväxlare vid 
DVUT måste vara avsevärt mycket högre än 67% eller att värmepumpens COP för 
värmeproduktion måste vara större än 3 vid DVUT. 
 
Ovanstående krav på maximal ventilationsvärmeförlust ska verifieras dels genom 
beräkningar under projekteringsskedet och dels genom mätningar i den färdiga 
byggnaden. Mätmetod för verifiering i färdig byggnad ska på lämpligt sätt anpassas till 
vald systemlösning för reduktion av ventilationsvärmeförlusten. Beroende på vald 
systemlösning kan olika lång mätperiod behövas. Samtliga värmeflöden som påverkar 
ventilationsvärmeförlusten ska kontinuerligt mätas och följas upp separat, antingen direkt 
eller indirekt. Uppföljande mätning ska ske under en period på minst 12 månader och 
med redovisning av uppmätta värden minst en gång per kalendermånad. 
 
För lösningar med självdragsventilation måste det visas hur man säkerställer kravet på 
reduktion av  ventilationsvärmeförlusten samtidigt som man säkerställer inomhusluftens 
kvalitet på rumsnivå.    
 
4.5.2.2 Krav på maximal specifik fläkteleffekt 
 
Om man inte har ett el-effektivt ventilationssystem kan den vinst som man gör i minskad 
värmeanvändning vid användning av ett FTX-system till stor del tas ut av den ökade 
kostnaden för drift av fläktar. Ett F-system som inte är el-effektivt förbruka mer el än ett 
el-effektivt FTX-system. Elanvändningen för distribution av ventilationsluft måste därför 
vara rimlig i förhållande till den luftmängd som transporteras och den värmeåtervinning 
som sker. Krav på el-effektivitet för ventilationsfläktar avser den specifika fläkteleffekten 
(SFP = Specific Fan Power) i enheten W/(l/s) vid ett nominellt normflöde på 0,35 l/(s m2 
Atemp). För ett småhus med luftflöden < 200 l/s bedöms de kravnivåer som anges i BBR19 
vara rimliga. För olika typer av ventilationssystem föreslås därför kravnivåer enligt tabell 
5. Vid ett fastställt flöde på 0,35 l/(s m2 Atemp) kan kravet på specifik fläkteleffekt även 
anges i enheten W/m2 Atemp.  
  
Tabell 5. Krav på maximal specifik fläkteleffekt för olika ventilationssystem 
Typ av ventilationssystem W/(l/s) W/m2 Atemp 
Frånluft utan värmeåtervinning; F-ventilation  < 0,6 < 0,21 
Frånluft med värmeåtervinning; FX-ventilation  < 1,0 < 0,35 
Från- och tilluft med värmeåtervinning; FTX-ventilation < 2,0 < 0,70 
 
Ovanstående krav på maximal specifik fläkteleffekt ska verifieras dels genom 
beräkningar under projekteringsskedet och dels genom mätningar i den färdiga 
byggnaden. Krav ska i färdig byggnad verifieras genom korttidsmätningar av luftflöden 
och eleffekt till fläktar i enlighet med Svensk Standard SS-EN 15239:2007 
Luftbehandling - Byggnaders energiprestanda - Riktlinjer för kontroll av 
ventilationssystem.  
 
Energianvändning för fläktar, motorer och/eller pumpar som ingår i systemlösningen ska 
mätas kontinuerligt under en period på minst 12 månader och med redovisning av 
uppmätta värden minst en gång per kalendermånad.  
 
Krav ska uppfyllas med eventuella värmeväxlare, förvärmnings- och eftervärmnings-
batterier inkopplade, d.v.s. eventuella förbigångsspjäll (”by-pass”) ska vara stängda.  
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Vid beräkning av SFP-värdet ska elförbrukning för till ventilationssystemet hörande 
styrelektronik ingå i den totalt tillförda eleffekten, liksom eleffekt till motor(er) för 
drivning av rotor(er) i roterande värmeväxlare vid maximalt varvtal.   
 
4.5.2.3 Krav på vädringsmöjligheter och/eller ”frikyla” 
 
Under perioder med stora internlaster och/eller varmt utomhusklimat kan det uppstå 
övertemperaturer inomhus. Detta då det normenliga luftflödet under dessa förhållanden 
inte räcker till för att föra bort värmetillskottet på ett effektivt sätt. För att säkerställa en 
god termisk komfort under dessa förhållanden föreslås följande krav:  
 

Möjlighet ska finnas att öka luftväxlingen på rumsnivå, utöver nominellt 
  normflöde, genom forcerad mekanisk ventilation eller vädring.  
  Alternativt ska värme kunna transporteras bort i tillräcklig omfattning 
  genom luftkylare eller rumskylare anslutna till direktkyla med kall uteluft, 
  kall köldbärare från borrhål eller liknande.  
 
Vädring kanske inte är möjligt eller lämpligt p.g.a. yttre omständigheter, t.ex. om 
utemiljön är särskilt bullrig. För pollenallergiker kan det också vara en fördel om man kan 
undvika att föra in ofiltrerad uteluft i byggnaden. Alternativa metoder att föra bort 
överskottsvärme är undre dessa förutsättningar att föredra.  
 
Om kravet ska uppfyllas genom möjlighet till vädring på rumsnivå ska krav på minst ett 
öppningsbart fönster per rum finnas med i planering och projektering. Verifiering ska 
sedan göras genom kontroll i färdig byggnad. Kravet på öppningsbara fönster gäller inte 
rum där personer endast förväntas vistas tillfällig, t.ex. hall, pannrum eller förråd. 
 
Om ovanstående krav ska uppfyllas genom forcerad mekanisk ventilation eller ”frikyla” 
ska detta verifieras dels genom beräkningar under projekteringsskedet och dels genom 
mätningar i den färdiga byggnaden. Mätmetod för verifiering i färdig byggnad ska på 
lämpligt sätt anpassas till vald systemlösning. Beroende på vald systemlösning kan olika 
lång mätperiod behövas. Energianvändning för fläktar och/eller pumpar som ingår i 
systemlösningen skall mätas kontinuerligt under en utvärderingstid på minst 12 månader 
och med en minsta upplösning på energianvändning per månad. Samtliga kylflöden ska 
på samma sätt kontinuerligt mätas och följas upp separat, antingen direkt eller indirekt. 
 
4.5.2.4 Krav på maximal specifik pumpeleffekt 
 
Elanvändningen för distribution av värme och varmvatten måste vara rimlig i förhållande 
till den värme- och vätskemängd som distribueras. Kravet på el-effektivitet för 
distributionspumpar omfattar såväl system- som komponentnivå och ges på 
komponentnivå av den specifika pumpeleffekten (SPP = Specific Pump Power) i enheten 
W/(l/s) samt på systemnivå av total specifik pumpeleffekt i enheten W/m2 Atemp för det 
dimensionerande flödet vid DVUT. I tabell 6 ange föreslagna  kraven på SPP och specifik 
pumpeleffekt. 
 
 Tabell 6. Krav på maximal specifik pumpeffekt 
Krav på komponentnivå (enskilda pumpar) < 100     W/(l/s) 
Krav på systemnivå (hela byggnaden)  < 0,3      W/m2 Atemp 
 
Kravet innebär i praktiken A-klassade cirkulationspumpar i kombination med relativt låga 
tryckfall. Kravet avser den eleffekt som pump(ar) kräver vid DVUT och vid placering i 
aktuellt distributionssystem. Cirkulationspumparnas märkeffekt kan vara mycket högre. 
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Ovanstående krav på maximal specifik pumpeffekt ska verifieras dels genom beräkningar 
under projekteringsskedet (på komponent- och systemnivå) och dels genom momentana 
mätningar i den färdiga byggnaden (på systemnivå). Energianvändning för pump(ar) som 
ingår i systemlösningen ska mätas kontinuerligt under en period på minst 12 månader och 
med redovisning av uppmätta värden minst en gång per kalendermånad. 
 
Om flera byggnader delar på ett gemensamt lokalt system för värmedistribution eller 
varmvattencirkulation (VVC) ska eleffekt till pump(ar) fördelas i förhållande till 
byggnadernas tempererade area (Atemp). 
 
Vid luftburen värme avser kravet cirkulationspump(ar) till vattenburna värmebatterier. 
Ökad eleffekt till fläktar ingår i kravet maximal specifik fläkteleffekt (4.4.3.2). 
 
Pumpar som ingår i tillförselsystem som värmepumpar och solfångare ingår i 
distributionssystemen med den andel av pumpeffekten som används för distribution. 
 
Pumpar som används i system för värme- eller varmvattenproduktion ingår i kraven på 
system för lokal energiproduktion. 
 
4.5.2.5 Krav på maximal värmeförlust från varmvatteninstallationer 
 
Dåligt isolerade varmvatteninstallationer kan leda till stora värmeförluster. I ett 
lågenergihus med relativt kort uppvärmningssäsong bidrar dessutom värmeförlusterna 
inte i lika stor omfattning till uppvärmningen som i ett vanligt hus. Under stora delar av 
sommarhalvåret kan de istället bidra till övertemperaturer inomhus. Det är därför rimligt 
att ställa krav på en maximal värmeförlust från varmvatteninstallationer. Följande krav 
föreslås; 
 
  Maximal specifik värmeförlust från varmvatteninstallation: 
 
  ≤ 0,1 + 80/Atemp  (W/m2 Atemp) * 
*) I kombination med solvärmesystem kan dubbelt så hög värmeförlust 
    accepteras om det övergripande kravet på besparingsgrad i 4.4.4.3 uppfylls. 
 
Varmvattencirkulation (VVC) skall normalt inte användas i småhus och eventuell 
användning skall särskilt motiveras. Tänkbara situationer där det kan vara tillämpligt är 
parhus, radhus eller grupphusområden, där flera hushåll delar på en gemensam lokal 
anläggning för värmning av varmvatten. Om flera byggnader delar på ett gemensamt 
system för varmvattencirkulation (VVC) ska dess värmeförluster fördelas i förhållande 
till byggnadernas tempererade area (Atemp). I förekommande fall ska värmeförluster från 
VVC ingå i ovanstående krav på maximal värmeförlust från varmvatteninstallationer. 
 
Ovanstående krav ska verifieras dels genom beräkningar under projekteringsskedet och 
dels genom mätningar i den färdiga byggnaden. Mätning i den färdiga byggnaden görs 
lämpligen under tomgångsperioder när inget värmebehov föreligger och inget varmvatten 
används. I system med lokal energiproduktion underlättas verifieringen genom att 
tillfälligt endast använda direktel under mätningen, om detta är möjligt. 
 
4.5.2.6 Individuell mätning och debitering av varmvattenanvändning 
 
I parhus, radhus eller grupphusområden kan det förekomma att flera hushåll delar på en 
gemensam lokal anläggning för värmning av varmvatten. I dessa fall föreslås följande 
krav: 
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Om flera hushåll delar på en gemensam anläggning för värmning av varmvatten ska 
individuell mätning och debitering tillämpas. Levererad energi för värmning av 
varmvatten under ett år beräknas schablonmässigt enligt mätanvisning i SVEBY-
programmets projektrapport 2009-04-14, §10: 
 

          12 
Energivv = Σ volymvv, månad • 55  (kWh/år) 
  månad=1 

 
där: volymvv = volym levererat varmvatten per månad (m3)  

 
Orsaken är, förutom rättviseaspekten, att individuell mätning och debitering (IMD) 
erfarenhetsmässigt är ett mycket effektivt sätt att i genomsnitt styra beteendet mot en 
lägre användning varmvatten. 
 
Verifiering av kravet sker i förekommande fall genom kontroll av att IMD-systemet har 
installerats och redovisning av individuella mätvärdena för minst tolv månader. 
 
Det ställs inga krav på avloppsvärmeåtervinning, men det är önskvärt att detta finns med i 
några av demonstrationsprojekten. Detta under förutsättning att robusta och rimligt 
kostnadseffektiva systemlösningar kan presenteras.      
 
4.5.2.7 Krav på snålspolande duschar och handfatsblandare 
 
Krav på snålspolande armaturer ska vara samma som i Svanenmärkning av Småhus, 
flerbostadshus och förskolebyggnader, Version 2.2, Nordisk Miljömärkning, 2009: 
 
Alla duschar (eller blandare för duschar) och handfatsblandare ska vara försedda 
med snålspolande anordning som är aktiverad vid överlämnande av byggnad till 
kund. Med snålspolande menas maximalt 12 l/min vid normalt flöde 
(forceringsmöjlighet tillåten). 
 
Verifiering sker genom att kontrollera att krav ställda under planering och projektering 
överensstämmer med utförandet i den färdiga byggnaden. 
 
4.5.2.8 Krav på el-effektiva vitvaror 
 
El-effektiva vitvaror har stor betydelse för småhusets användning av hushållsel. Eftersom 
hushållsel står för en betydande del av den totala elanvändningen i ett lågenergihus är det 
av stor vikt att reducera denna förbrukning. I ett lågenergihus med relativt kort 
uppvärmningssäsong bidrar dessutom spillvärme från vitvaror inte i lika stor omfattning 
till uppvärmningen som i ett vanligt hus. Under stora delar av sommarhalvåret kan den 
istället bidra till övertemperaturer inomhus. Val av el-effektiva vitvaror är något som har 
påverkan på byggnadens energianvändning under lång tid efter överlämnandet samtidigt 
som det också är något småhustillverkaren kan påverka. Det är därför rimligt att ställa 
krav på el-effektiva vitvaror. Det föreslås att krav på el-effektiva vitvaror ska vara samma 
som i Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader, Version 2.2, 
Nordisk Miljömärkning, 2009 (se även 2.3.3): 
 
Om kyl/frys och/eller tvättmaskin installeras ska dessa minst vara i energiklass A+. 
Torktumlare ska vara i energiklass A (eller bättre).  
Installeras ugnar eller diskmaskiner ska dessa minst vara i energiklass A.  
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Vitvaror som inte omfattas av Energimärknings-direktivet undantas från kraven. 
Energiklasserna är enligt EU-kommissionens direktiv: 
 
2003/66/EG för kyl och frys 
95/12/EG för tvättmaskiner 
95/13/EG för torktumlare 
2002/40/EG för ugnar 
97/17/EG för diskmaskiner 
 
Användning av tvätt- och diskmaskiner som drivs av varmvatten är inget krav, men 
kommer att värderas positivt i ansökan om man kan visa på att det leder till minskad 
elanvändning och ingen ökning av den totala mängden köpt energi. 
 
Verifiering sker genom att kontrollera att krav ställda under planering och projektering 
överensstämmer med utförandet av vitvaror i den färdiga byggnaden. 
 
4.5.2.9 Krav på fasta belysningsinstallationer 
 
Belysning står för en stor del av hushållselen i ett småhus. Det föreslås att krav på fasta 
belysningsarmaturer ska vara samma som i Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus 
och förskolebyggnader, Version 2.2, Nordisk Miljömärkning, 2009 (se även 2.3.3): 
 
  Fasta armaturer för såväl inomhus- som utomhusbelysning ska ha ljuskällor 
  i energiklass B eller bättre. För reflektorljuskällor (riktningsbestämda 
  ljuskällor) krävs energieffektiva LED (Light Emitting Diode) eller andra 
  effektiva reflektorljuskällor. Utomhusbelysning ska ha automatisk 
  behovsstyrning om det samlade effektbehovet överstiger 30 watt. 
 
Verifiering ska ske genom en redovisning av typ av ljuskällor som är installerade i 
byggnaden samt en översikt över samlat effektbehov för installerad utomhusbelysning. 
För automatisk behovsstyrning ska typ av automatik dokumenteras och redovisas. 
 

 Lokala energiproduktionssystem 4.5.3
 

Det finns flera sätt att lokalt, på byggnaden/fastigheten eller i dess omedelbara närhet, 
producera energi baserad på förnybara resurser. Förnybara resurser är i de flesta fall 
begränsad i tillgång och det är därför viktigt att de utnyttjas så effektivt som möjligt. I de 
följande föreslås kravnivåer för ett antal lokala energiproduktionssystem. Fjärrvärme har 
inte bedömts vara ett lokalt energiproduktionssystem som man i det här sammanhanget 
kan ställa krav på. 
 
4.5.3.1 Krav värmepumpar 
 
Värmepumpar är ett effektivt sätt att utnyttja lokalt tillgängliga förnybara resurser i form 
av värme från mark eller luft. De drivs dock av el som inte nödvändigtvis är varken 
förnybar eller lokalt producerad. Det är därför viktigt att tillförd el utnyttjas så effektivt 
som möjligt. Särskilt viktigt är det om målet är ett ”äkta nollenergihus” där även elen ska 
produceras lokalt. Detta då fysiska utrymmet för solceller vanligtvis är begränsat liksom 
det ekonomiska utrymmet för investering i solceller. Följande krav föreslås för samtliga 
värmepumpar: 
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  Årsvärmefaktor (SPFva):  skallkrav  > 3,0 
 
  Specifik tomgångseffekt (elektricitet):   ≤ 0,1 + 50/Atemp * (W/m2 Atemp) 
*) I kombination med solvärmesystem kan dubbelt så hög tomgångseffekt 
    accepteras om det övergripande kravet på besparingsgrad i 4.4.4.3 uppfylls.  
 
Årsvärmefaktorn skall beräknas inklusive eventuell brinepump, fläkteffekt för 
uteluftcirkulation, eltillskott och styrelektronik. Men exklusive eventuell fjärrvärmespets. 
Eftersom årsvärmefaktorn inkluderar varmvattenproduktion, vilken står för en stor andel 
av energianvändningen i ett lågenergihus, är föreslagen kravnivå tuffare än för ett vanligt 
hus med större andel värme. Genom att ställa krav på en årsvärmefaktor har man som 
projektör en viss möjlighet att påverka hur effektivt värmepumpen går genom val av ett 
lågtempererat värmesystem. 
 
Ovanstående krav ska verifieras dels genom beräkningar under projekteringsskedet och 
dels genom mätningar i den färdiga byggnaden. Bestämning av årsvärmefaktorn kräver 
kontinuerlig mätning under minst 12 månader. Tillförd mängd el till värmepumpen, 
utgående värmemängd till värmesystemet, samt uppvärmd mängd varmvatten till en viss 
medeltemperatur bör mätas och redovisas per månad. Vid kombination med solvärme ska 
samplingsintervall korrelera med de intervall som anges i 4.4.4.3. Verifiering av 
tomgångseffekt görs lämpligen i den färdiga byggnaden under perioder när inget 
värmebehov föreligger, inget varmvatten används och ingen värme tillförs från annan 
värmekälla än värmepumpen.  
       
4.5.3.2 Krav på solcellsanläggningar 
 
Förutom självklara delar som utrustnings- och installationskostnader samt produkternas 
livslängd så beror ekonomin i en solelinvestering av en rad andra faktorer, exempelvis: 
 

• Tillgång till eventuellt investeringsstöd 
• Möjligheten att få betalt för överskottsel 
• Möjligheten att tillämpa nettodebitering  

och längden på debiteringsperioden 
 
I dagsläget är samtliga dessa faktorer föremål för diskussioner, utredningar och olika 
frivilliga initiativ från energiföretagen. Det är därför svårt att uttala sig om hur 
förutsättningarna kommer att se ut om bara ett år men det är tydligt att utvecklingen går åt 
rätt håll och förutsättningarna för små elproducenter blir stadigt bättre. I kravet på 
täckningsgrad nedan ligger därför ett antagande om att antingen nettodebitering på minst 
månadsbasis eller en anständig inmatningstariff kommer att göra det ekonomiskt rimligt 
att installera upp till 3 kW solel i ett enfamiljshus. Följande krav föreslås: 
 

• Täckningsgrad elbehov på årsbasis, inkl. hushållsel > 50 % 
• Solcellsmoduler ska vara väl integrerade i byggnaden d.v.s. infällda i tak- 

eller väggkonstruktion och monterade på ett sådant sätt att ventilation av 
modulerna säkerställs  

• Systemtypen ska vara nätansluten  
• Modulerna ska vara testade enligt IEC 61215 eller IEC 61646 och uppfylla 

kraven i IEC 61730. Moduler och växelriktare ska vara CE-märkta och 
anläggningen som helhet ska vara CE-märkt.   

 
Ovanstående krav ska verifieras dels genom beräkningar under projekteringsskedet och 
dels genom mätningar i den färdiga byggnaden. Parametrar enligt tabell 7 ska mätas 
kontinuerligt under minst 12 månader.  
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Tabell 7. Parametrar för mätning och verifiering av solcellsanläggnings prestanda. 
Parameter Tidsupp-

lösning 
sampling 

Tidsupp- 
lösning  
medelvärdes- 
bildning 

Max.  
osäkerhet 

Global solinstrålning i solcellsmodulens 
plan (två mätare om modulorienteringen 
skiljer sig 90 grader eller mer mellan två 
rader) 

10 s 1h 5% 

Spänning och ström från moduler till 
växelriktare 

10 s 1h 5% 

Effekt ut från / in till växelriktare på 
AC-sidan * 

10 s 1h 5% 

Modultemperatur på baksidan av 2 
moduler 

10 min 1h 0,5 °C 

Utomhustemperatur 10 min 1h 0,5 °C 
*) Ska registrera effekt i båda riktningarna. Energi beräknas i logger eller i efterbehandling av 
data. 
 
4.5.3.3 Krav på solvärmeanläggningar 
 
Vid dimensionering av solvärmeanläggningar i lågenergihus bör man, som i de flesta 
solvärmetillämpningar, utgå från tappvarmvattenbehovet i byggnaden. I ett mycket 
välisolerat hus blir detta särskilt relevant, eftersom energibehovet för uppvärmning av 
byggnaden blir mycket litet och dessutom förskjutet mot den solfattiga delen av året, 
jämfört med värmelasten i ett normalisolerat hus. Detta talar för att ett enkelt solvärmt 
tappvarmvattensystem baserat på en varmvattenberedare skulle vara den ekonomiskt mest 
optimala lösningen. Om man beaktar livslängden på tanken och möjligheten att 
kombinera solvärmen med andra energislag som t.ex. biobränsle så kommer i stället 
lösningar baserade på en ackumulatortank att vara mer attraktiva. I det senare fallet blir 
det dessutom mer naturligt att leverera solvärme till både byggnadsuppvärmning och 
tappvarmvatten i ett s.k. kombisystem. Mycket talar för att uppvärmning av hus och 
varmvatten kommer att integreras i större utsträckning i lågenergihus än vad som tidigare 
varit fallet, vilket talar för ackumulatortank och kombisystem.  Se figur 1 för 
principscheman på de två grundtyperna av system. Observera att det finns en mängd 
variationer på dessa typer och att gränsen mellan de två typerna är flytande.  
 
Som framgår av ovanstående resonemang så är valet mellan ett solvärmt 
tappvarmvattensystem och ett kombisystem inte självklart. I den mån solvärme ingår i 
husets energisystem så ska tappvattenvärmning betraktas som ett skallkrav, emedan 
solvärme till rumsuppvärmning inte är något krav. I den mån ett kombisystem trots allt 
installeras gäller krav enligt nedan för detta. 
 
Besparingsgraden väljs som godhetstal för solvärmeanläggningen då den talar om hur stor 
andel av den köpta energin i ett system utan solvärme som man sparar in genom att 
komplettera systemet med solvärme. Ingående variabler är dessutom förhållandevis enkla 
att mäta, de tar hänsyn till solvärmesystemets interna effektivitet och systemförluster 
fördelas ”rättvist” på solvärme och tillskottsvärme. 
 
Besparingsgraden bestäms med hjälp av beräkningar i simuleringsprogrammet Polysun 
eller motsvarande. Som referensklimat används Stockholm med global instrålning mot 
horisontalplanet på 979 ± 10 kWh/m2 och år och en medeltemperatur utomhus på 7,5 ± 
0,5 °C.  
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Besparingsgrad definieras enligt: 𝐵𝑔 = 1 − (𝑄𝑎𝑢𝑥+𝑄𝑝𝑎𝑟)𝑠𝑜𝑙
(𝑄𝑎𝑢𝑥+𝑄𝑝𝑎𝑟)𝑟𝑒𝑓

  där 
 
Qaux = Köpt tillskotts värmeenergi till systemet (till VV enbart eller till VV+Värme) 
Qpar = Drivenergi till systemet (till pumpar etc.)  
Sol = System med solvärme 
Ref = Ett referenssystem av motsvarande typ, utan solvärme 
 
Referenssystemet definieras i princip som kombisystemet i figur 1 men utan 
solfångarkrets och anpassas i enlighet med energianvändning och fördelning på 
tappvarmvatten och värme i det installerade systemet. För kontroll av projekterade värden 
används beräknade data för husets uppvärmning och antagen varmvattenförbrukning om 
30 liter/dag/person och 0,025 personer per m2 boyta. Av leverantör angiven 
verkningsgrad för biobränslepanna/-kamin samt av leverantör angivna, om möjligt 
certifierade, tank- och solfångardata används för beräkningen av besparingsgrad. 
Eftersom referenssystemet förutsätts arbeta utan solvärme antas något mindre volym för 
tanken i dessa system, jämfört med de solvärmekopplade tankarnas volymer. I exemplet i 
figuren har det solvärmda kombisystemet en ackumulatortank på 500 liter. Motsvarande 
referenssystem blir då på 300 liter. Generellt får gälla att för tankstorlekar upp till 320 
liter används samma volym i referenssystemet som i solvärmesystemet och för tankar 
över 320 liter används 300 liters tankvolym för referenssystemet. För att uppnå de 
besparingsgrader som anges i kraven krävs i tappvattensystemet ca 1-1,5 m2 solfångare 
per hushållsmedlem och i kombisystemet 2-3 m2 per hushållsmedlem. Detta förutsätter 
effektiva solfångare och ett effektivt energisystem i övrigt. 
 
 
Figur 1. Principscheman på de två grundtyperna av solvärmesystem 

  
Figur xx. Systemlayout för ett enkelt 
solvärmt tappvarmvattensystem. 
Motsvarande referenssystem har 
samma tankvolym. 

Figur yy. Systemlayout för ett enkelt solvärmt 
kombisystem. Motsvarande referenssystem har 
en tankvolym på 300 liter. 

 
Följande krav föreslås för solvärmesystem: 
 
Besparingsgrad varmvattensystem   > 45 % 
Besparingsgrad kombisystem    > 35 % 
Elförbrukning (cirkulationspump/styrelektronik) < 5 % av levererad energi 
      
Modulerna ska vara testade enligt EN 12975 och certifierade med Solar Keymark 
eller motsvarande. Styrutrustning och pumpar ska vara CE-märkta. Solfångarkrets 
ska vara dimensionerad för partiell förångning eller dränerande system.  

 
Kraven på drivenergi till solvärmesystemen är relativt lågt ställda och baserade på 
erfarenhetsmässigt rimliga värden. 
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För att uppnå bra total verkningsgrad är det nästan en förutsättning att biobränslepanna/-
kamin kombineras med solvärme.  
 
I Mellaneuropa är det ganska vanligt att man i lågenergihus kombinerar värmepump med 
solvärme. Tidigare svenska studier har visat låg energieffektivitet för sådana lösningar, 
främst beroende systemförluster. Frågan är om man med nyare och bättre teknik i form av 
A-klassade och smart styrda varvtalsstyrda cirkulationspumpar kan uppnå bättre resultat. 
Det är därför önskvärt att några av demonstrationsprojekten kombinerar värmepump med 
solvärme. Detta under förutsättning att energieffektiva och rimligt kostnadseffektiva 
systemlösningar kan presenteras. 
 
För hus med solvärme ska verifiering ske dels genom beräkningar i projekteringsskedet 
och dels genom mätning och uppföljning av mätstorheter markerade med * i tabell 8 
under en period av minst 12 månader. För övriga parametrar är det önskvärt om de kan 
mätas kontinuerligt på ett mindre antal system under minst sex månader, inklusive vinter, 
sommar och vår- eller höstperiod. Väl genomförda och analyserade kan dessa mätningar 
ge ökad kunskap och förståelse för hur systemen skall utvecklas vidare och optimeras.  
 
Tabell 8. Parametrar för mätning och verifiering av solvärmeanläggnings prestanda. 
Parameter Tidsupp-

lösning 
sampling 

Tidsupp- 
lösning 
medelv. 
bildning 

Max.  
osäker-
het 

Kommentar 

Global solinstrålning  
i solfångarens plan* 

10 s 1h 5%  

Utomhustemperatur* 10 min 1h 0,5 °C  
Rumstemperatur på ett par  
platser i huset och helst  
även temperatur i frånluften.* 

10 min 1h 0,5 °C  

Elenergi alternativt drifttid  
och effekt till pumpar och 
styrutrustningar* 

1 min 1h 5%  

Elenergi till ev. tillskottsvärme 
i tank e.d.* 

1 min 1h 5%  

Inloppstemperatur från  
solfångare till tank 

10 s 1h 0,2 °C  

Utloppstemperatur från tank  
till solfångare  

10 s 1h 0,2 °C  

Vätskeflöde i solfångarkrets Ackumu- 
lerande 

1h 2% Upplösning bättre 
än 10 pulser/liter 
 

Energi från solfångarkrets  
till tank 

10s 1h - Baserat på flöde 
och ΔT enligt ovan 

Inloppstemperatur från ev.  
panna, kamin eller VP till tank 

10 s  
(alt.1min) 

1h 0,2 °C  

Utloppstemperatur från ev.  
panna, kamin eller VP till tank 

10 s  
(alt.1 
min) 

1h 0,2 °C  

Vätskeflöde i ”pannkrets” Ackumu- 
lerande 

1h 2% Upplösning bättre 
än 10 pulser/liter 

Energi från ”pannkrets”  
till tank* 

10s  
(alt.1min) 

1h - Baserat på flöde 
och ΔT enligt ovan. 
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Inloppstemperatur kallvatten  
till tappvarmvattenberedning  
i tank eller VVX 

2 s under 
tappning  
om 
möjligt, 
annars 
10s 

1h 0,2 °C  

Utloppstemperatur varmvatten  
från tappvarmvattenberedning  
i tank eller VVX  
 

2 s under 
tappning  
om 
möjligt, 
annars 
10s 

1h 0,2 °C Obs! Tänk till på 
givarplaceringar så 
att relevanta 
temperaturer mäts 
och att flöde och 
ΔT korresponderar 

Vätskeflöde i tappvattenkrets Ackumu-
lerande 

1h 2%  

Energi från tank till  
tappvattenkrets*  

2 s under 
tappning 
om 
möjligt, 
annars 
10s 

1h  Baserat på flöde 
och ΔT enligt ovan 

Inloppstemperatur (retur)  
till shunt/tank eller VVX  
från värmesystem 

10 s  
(alt.1 
min) 

1h 0,2 °C Obs! Tänk till på 
givarplaceringar så 
att … (se ovan) 

Utloppstemperatur från 
shunt/tank eller VVX till 
värmesystem 

10 s  
(alt.1 
min) 

1h 0,2 °C  

Vätskeflöde i radiatorkrets Ackumu- 
lerande 

1h 2% Efter ev. shunt! 

Energi från tank eller panna 
till radiatorkrets, 
kanaleftervärmare e.d.*  

10s  
(alt.1 
min) 

1h - Baserat på flöde 
och ΔT enligt ovan 

 
4.5.3.4 Krav på biobränsleanläggningar 
 
Biobränsle är också en förnybar resurs genom vilken värme och i vissa fall elektricitet 
kan produceras i byggnaden, på dess fastighet eller i dess omedelbara närhet. I det senare 
fallet via ett närvärmenät. För ett småhus med lågt värmebehov bedöms i normalfallet en 
biobränslepanna ha en för hög effekt. Den mest sannolika lösningen för ett lågenergihus 
är därför en vattenmantlad biobränslekamin. Vid användning av en sådan föreslås krav på 
verkningsgrad och utsläpp enligt Svanenmärkning av Slutna eldstäder, Version 3.0.  
 
  Verkningsgraden, ηk, vid nominell last provas enligt respektive EN-standard 
  och ska uppgå till minst: 
  83 % för manuellt matade ackumulerande eldstäder enligt EN 15250 
  75 % för manuellt matade kaminer för tillfällig eldning enligt EN 13240 och 
  insatser enligt EN 13229 
  85 % för automatiskt matade pelletskaminer enligt EN14785 och för 
  manuellt matade vedkaminer för kontinuerlig eldning enligt EN 13240 
 
Om flera byggnader eller hushåll delar på en större biobränslepanna föreslås krav enligt 
den nyligen reviderad Europa-standarden EN 303-5 enligt den strängaste klassen, class 5.  
 



39 

 

Pannverkningsgrad: 87 + log Qn  (%) 
Detta skall gälla både vid nominell effekt Qn och vid dellast (30 % last). 
För emissioner ska också krav enligt ”class 5” i EN 303-5 uppfyllas 
 
Tabell 9. Krav på pannverkningsgrad för olika nominella effekter 
Pannverkningsgrad (%) Qn (kW) 
88,00 10 
88,18 15 
88,30 20 
88,48 30 
 
Uppfyllande av krav ska verifieras dels genom redovisning av fullständiga 
provningsrapporter för använda produkter och dels genom mätning under minst 12 
månader av utgående värmemängd till värmesystemet, uppvärmd mängd varmvatten till 
en viss medeltemperatur, samt månadsvis redovisning av använd mängd och typ av 
biobränsle. Uppmätt mängd biobränsle omräknas till kWh med hjälp av värmevärden för 
aktuell biobränsletyp. Vid kombination med solvärme ska samplingsintervall korrelera 
med de intervall som anges i 4.4.4.3. 
 
För småskalig kraftvärmeproduktion ställs inga ytterligare krav. Det är dock av särskilt 
intresse med teknik för lokal generering av el under vinterperioden när solceller har låg 
täckning.  Det är därför önskvärt att man i några av demonstrationsprojekten utvärderar 
teknik för småskalig kraftvärmeproduktion.  
 

 Målnivåer för energianvändning 4.5.4
 

4.5.4.1 Hushållsel och varmvattenanvändning 
 
Användning av hushållsel och varmvatten har stor betydelse för den totala 
energianvändningen i ett lågenergihus. Till viss del styrs detta upp av krav på vitvaror, 
fast belysning och snålspolande armaturer. Men därutöver kommer energianvändningen 
att till stor del bero på köp- och användarbeteende. Det är därför viktigt att de som flyttar 
in i välisolerade lågenergihus informeras om betydelsen av sitt beteende, dels för 
energianvändning och därtill kopplad energikostnad, men också vilken inverkan på den 
termiska komforten en överdriven och ogenomtänkt användning av hushållsel kan ha. Det 
är därför viktigt att lågenergihusen förutom genomtänkta och användarvänliga styr- och 
reglersystem även utrustas med system som tydligt visualiserar energianvändningen och 
ger återkoppling till brukaren  så att han kan agera på ett energimedvetet sätt. 
 
I Boverkets handledning för energideklarationer finns en formel för schablonmässig 
beräkning av hushållsel. Flera studier, bl.a. Energimyndighetens ” End-use metering 
campaign in 400 households In Sweden”, indikerar dock att dessa nivåer inte är relevanta 
för nyare hus med energieffektivare apparater. När man i ett lågenergiprojekt dessutom 
satsar på att installera de mest energieffektiva produkterna och kombinerar detta med 
olika åtgärder för att påverkan mot ett energimedvetet beteende bedöms att man bör 
kunna uppnå en användning av hushållsel som motsvarar cirka 60% av Boverkets 
schablon. En målnivå för hushållsel i en NNE-byggnad ges då enligt följande formel (i 
tabell 10 nedan betecknad som NNE-schablon): 
 
 (530 + 12·Atemp +690·B)·0,75  (kWh/år) 
 
 där B är antalet boende i hushållet     
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I tabell 10 nedan redovisas hushållsel i några olika stora småhus enligt några olika 
förekommande schabloner. I de fall schablonen tar hänsyn till antalet personer i hushållet 
så antas detta vara 1 person per 40 m2 Atemp. Observera att detta inte omfattar användning 
av el utanför byggnaden (motorvärmare, garageuppvärmning, etc.). 
 
Tabell 10. Målnivåer för hushållsel i olika stora lågenergihus 
Atemp (m2) 80 120 160 200 
Antal personer 2 3 4 5 
SVEBY-schablon (kWh/år) 2400 3600 4800 6000 
SVEBY-schablon (kWh/(m2 år)) 30 30 30 30 
SVEBY-alternativ (kWh/år) 4100 4900 5700 6500 
SVEBY-alternativ (kWh/(m2 år)) 51,3 40,8 35,6 32,5 
BBR-schablon (kWh/år) 3588 5050 6513 7975 
BBR-schablon (kWh/(m2 år)) 44,8 42,1 40,7 39,9 
"NNE-schablon" (kWh/år) 2153 3030 3908 4785 
"NNE-schablon" (kWh/(m2 år)) 26,9 25,3 24,4 23,9 
  
Som synes ökar i de flesta fall den specifika användningen av hushållsel per m2 Atemp. 
Detta bidrar också till att den totala specifika energianvändningen, inklusive hushållsel, 
blir något större i mindre småhus än i större småhus. 
 
Vid användning av snålspolande armaturer antas schablonmässigt en användning av  
12 m3 per person och år och med ett energivärde av 55 kWh/m3. Eftersom användningen 
av varmvatten är kraftig beteenderelaterad med stor spridning mellan olika individer 
kommer också användningen av varmvatten att variera långt utanför schablonvärdet. 
Detta innebär att man vid utvärdering av energianvändning alltid bör mäta den verkliga 
användningen av varmvatten.   
 
4.5.4.2 Målnivåer för externt levererad energi, inklusive hushållsel 
 
Nedan anges förslag till målnivåer för specifik levererad energi för småhus som NNE-
byggnader. Eftersom tappvarmvattenanvändningen som redan ingår i dagen BBR-krav är 
minst lika beroende av beteende som hushållselen ses inget skäl att inte också inkludera 
hushållselen i NNE-målnivåer (och kommande BBR-krav). Målnivåerna är inte uppdelad 
i Boverkets klimatzoner, utan baseras på årsmedeltemperaturen för placeringsorten.  
Detta innebär målnivåer som varierar beroende på årsmedeltemperatur. Dessutom 
varierar målnivåerna med storleken på småhuset, detta då vi enligt tidigare har visat att 
vid användning av exakt samma tekniska lösningar så är såväl specifikt behov av värme 
som specifikt användning av hushållsel större i ett mindre hus än i ett större hus. 
Boverkets nuvarande definition och indelning i elvärmda och icke elvärmda hus har 
behållits. För att undvika att småhus med en enklare frånluftsvärmepump och 
fjärrvärmespets inte klassas som icke-elvärmt föreslås dock att gränsvärdet sänkas från  
10 W/m2 till 5 W/m2. Detta då det inte är rimligt att ett småhus där halva elanvändningen 
för värme- och varmvatten,  eller 2/3-delar av den totala energianvändningen är el, inte 
klassas som elvärmt och därigenom har mycket lättare att klara ställda krav. 
 
Målnivåerna är baserade på beräkningar som har gjorts för olika stora småhus med 
prestanda motsvarande kravnivåer i avsnitt 4.4.3 och 4.4.4. I bilaga 4 redovisas 
beräkningsresultat för fyra olika stora fjärrvärmda småhus hus, samt för fyra olika stora 
småhus med bergvärmepump. Genom kurvanpassning har följande formler för olika stora 
småhus i olika klimat tagits fram.   
 
  Icke-elvärmda  (130-Tårsm·5)·(2-0,2·ln(Atemp)) kWh/ (m2 år) 
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  Elvärmda     (70-Tårsm·5/3)·(2-0,2·ln(Atemp)) kWh/ (m2 år) 
 
I tabell 11 redovisas målnivåer för olika stora hus i klimat med olika årsmedeltemperatur, 
samt för elvärmda och icke elvärmda småhus.  
 
Tabell 11. Målnivåer för specifik energianvändning, inklusive hushållsel (kWh/m2, år) 

Årsmedeltemperatur 9°C 6°C 3°C 0°C 
Icke-elvärmt 80 m2 96 112 129 146 

120 m2 89 104 120 136 
160 m2 84 98 113 128 
200 m2 80 94 108 122 

Elvärmt 80 m2 62 67 73 79 
120 m2 57 63 68 73 
160 m2 54 59 64 69 
200 m2 52 56 61 66 

 
Det standardiserade boendet definieras av följande: 

• Inomhustemperatur +21°C under uppvärmningssäsongen 
• 40 m2 Atemp per person 
• 12 m3 55°C tappvarmvatten per person och år 
• Hushållsel motsvarande 60 % av Boverkets schablon vid energideklaration 

 
Målnivåerna är värden som man vid projekteringen inte bör överskrida. Men då dessa 
värden är baserade på ett antagande om ett standardiserat boende får dessa värden vid en 
utvärdering korrigeras beroende på avvikelser från det standardiserade boendet (se ovan). 
Korrigering och redovisning av avvikelser från projekterade målnivåer kan sedan ske i 
flera steg. På så sätt kan man uppskatta hur stor del av en avvikelse som beror på 
byggnadens prestanda respektive de boendes beteende.  
 
Ovanstående målnivåer bör kunna nås med värmepumpar och fjärrvärme utan 
kombination med solvärme eller solceller, samt med biobränsle kombinerat med solvärme 
men utan solceller. Vid användning av solceller bör lägre nivåer kunna uppnås. Vid 
ogynnsam placering, främst med avseende på möjlighet till passiv solvärme, kan dock 
även något högre värden uppnås. Därför bör framtida BBR-krav för NNE-byggnader 
ligga något över de värde som ges i tabell 11.    
 
För en ”äkta nollenergi-byggnad” bör givetvis målnivån vara att nettomängden levererad 
energi över året skall vara noll, eventuellt med en viss viktning av olika energislag.  
 
4.6 Ekonomisk uppföljning 
 
Det förutsätts att projekten ska vara möjliga att genomföra utifrån företagsekonomiska 
grunder. Därför ska det även finnas goda förutsättningarna för att dokumentera projektens 
lönsamhet. För ett småhus kan man anta att det är ”samma plånbok” som betalar såväl 
investeringskostnader som löpande kostnader. Detta innebär att det är lättare att använda 
LCC (LCC = livscykelkostnad) i småhus än i andra typer av byggnader 
 
En ekonomisk uppföljning ska göras med en LCC-kalkyl. Alla energirelaterade 
kostnader ska beaktas såsom; energikostnader (fasta och rörliga), investeringskostnader, 
livslängder, återinvesteringskostnader, diskonteringsränta, drift- och underhållskostnader. 
 
Den ekonomiska utvärderingen ska baseras på en LCC-kalkyl  enligt nuvärdesmetoden.  
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För merkostnader skall man även göra en uppskattning hur dessa kostnader i framtiden 
kan reduceras vid en storskalig användning. 
 
EU-kommissionen håller på att ta fram riktlinjer för hur kostnadseffektivitet ska beräknas 
för NNE-byggnader. Dessa riktlinjer förväntas dock inte i detalj fastställa all nödvändiga 
randvillkor. Det är därför sannolikt att en del av det inledande arbetet inom plattformen 
blir att ta fram mer detaljerade och enhetliga riktlinjer för hur kostnadseffektivitet i form 
av LCC ska beräknas. Även i detta avseendet bedöms att i många fall andra värden bör 
gälla för småhus än för andra typer av byggnader.   
 
4.7 Dokumentation och utvärdering 
 
Dokumentation av att ställda krav är uppfyllda ska i de flesta fall ske dels vid projektering 
och dels genom verifiering i färdig byggnad. I vissa fall kan verifiering endast ske i färdig 
byggnad, exempelvis lufttäthet. 
 
Samtliga demonstrationsprojekt ska utrustas med mätsystem för kontinuerlig uppföljning 
av byggnadens energianvändning. Separata mätningar ska ske på olika energiflöden så att 
man i efterhand ska kunna studera inverkan av andra alternativa systemgränser. T.ex. ska 
det vara möjligt att redovisa brutto energianvändning fördelat på olika förbrukningsposter 
(såsom varmvatten, uppvärmning, hushållsel, etc.) innan tillskott av lokalt producerad 
förnybar energi har skett. De kontinuerliga mätningar ska också kompletteras med 
insamling av uppgifter kring hur inomhuskomfort och andra egenskapskapskrav uppfylls 
(t.ex. upplevt inneklimat, täthet, ventilationsflöden och dylikt). Därutöver bör uppgifter 
om antal boende och övergripande uppgifter om deras energirelaterade beteenden 
kartläggas. 
 
För samtliga demonstrationsprojekt bör mätningarna pågå under minst 12 månader och 
minst omfatta vad som anges i tabell 12 nedan. 
 
Tabell 12. Parametrar för kontinuerlig mätning och utvärdering av demonstrationsprojekt. 
Parameter Tidsupp-

lösning 
sampling 

Tidsupp- 
lösning  
medelvärdes- 
bildning 

Max.  
osäkerhet 

Utomhustemperatur 10 min 1h 0,5 °C 
Rumstemperatur på ett par  
platser i huset och helst  
även temperatur i frånluften. 

10 min 1h 0,5 °C 

Totalt tillförd elenergi - 1 månad 5% 
Separat mätning av hushållsel - 1 månad 5% 
Separat mätning av icke-byggnadsel* - 1 månad 5% 
Separat mätning av uppvärmningsenergi    
Separat mätning av el för ventilation    
Separat mätning av el för  
ev. cirkulationspumpar i värmesystem 

   

Mätning av varmvattentemperatur 10 min 1h 0,5 °C 
Mätning av varmvattenvolym  - 1 månad 2% 
Ev. tillförd fjärrvärme - 1 månad 5% 
Ev. tillfört biobränsle - 1 månad  
*) Exempelvis motorvärmare eller externt garage/förråd. 
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Detta är en miniminivå. I de flesta fall krävs både fler och mer detaljerade mätningar. För 
solvärmesystem föreslås i avsnitt 4.4.4.3 t.ex. två olika nivåer för utvärdering, en 
obligatorisk grundnivå och en frivillig utökad nivå.  
 
Stöd från plattformen för utrustning av demonstrationsprojektet med nödvändig 
mätutrustning ska stå i relation till hur omfattande mätningar som görs. D.v.s. varje 
projekt måste redovisa och motivera kostnaden för sin mätutrustning. 
 
Mätningarna ska sammanställas och redovisas i en rapport till plattformens styrelse. I den 
rapporten ska det också finnas en översiktlig redovisning av momentana mätningar och 
hur mätresultat hamnat i förhållande till kravnivåer.  
 
Ett inledande arbete inom plattformen bedöms vara att ta fram mer detaljerade 
mätföreskrifter för olika systemlösningar. Det kan också vara av intresse att upphandla ett 
eller ett par gemensamt mätsystem som kan användas av samtliga demonstrationsprojekt. 
Detta för att säkerställa prestanda på mätinsamlingssystemen.  
 
4.8 Återkoppling till brukarna 
 
De boendes beteende har stor betydelse för den slutliga energianvändningen i ett 
lågenergihus. Det är därför viktigt att lågenergihusen förutom genomtänkta och 
användarvänliga styr- och reglersystem även utrustas med system som tydligt visualiserar 
energianvändningen och ger återkoppling till brukaren  så att han kan agera på ett 
energimedvetet sätt. Därför föreslås följande krav:  
 
Samtliga demonstrationsprojekt ska utrustas med system för kontinuerlig återkoppling till 
de boende avseende byggnadens energianvändning. Systemet ska minst en gång per 
månad ge brukarna information om deras energianvändning fördelat på värme, 
varmvatten, hushållsel och övrig användning av energi inom fastigheten. Vid förnybar 
energiproduktion på fastigheten eller i dess omedelbara närhet ska även information om 
producerad mängd ges, fördelat på olika typer av produktion (t.ex. solvärme).   
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5 Tidplan 
 
Det tar tid att initiera och genomföra byggnationen och mätning bör ske under minst två 
år efter färdigställande. En slutgiltig rapport och utvärderingen för varje demoprojekt bör 
baseras på det sista av dessa två år. Det bedöms heller inte rimligt att alla projekt påbörjas 
samtidigt. För att både uppföra och utvärdera 100 småhus som NNE-byggnader bedöms 
därför 3 år som en för kort tid. Följande översiktliga tidplan på 5 år föreslås därför:  
 
jan 2012 Ansökan till Statens Energimyndighet från anslagsmottagare 
feb 2012 Beslut av Statens Energimyndighet om bildande av plattform 
mar 2012 Bildande av styrelse 
apr 2012 Tillsättande av koordinator 
maj 2012  Start av plattformsförening 
mar-maj 2012 Upprättande av kansli 
apr-jun 2012 Upprättande av ansökningsrutiner 
maj-sep 2012 Skapande av hemsida 
maj-sep 2012 Marknadsföring av plattformen 
aug 2012 1:a ordinarie styrelsemötet  
sep 2012 Ansökningar kan börja skickas in 
nov 2012  2.a ordinarie styrelsemötet och de första projektbesluten 
dec 2012 Lägesrapport till Statens Energimyndighet 
… 
dec 2015 100 småhus som NNE-byggnader är uppförda 
… 
mars 2017 100 småhus som NNE-byggnader är utvärderade 
jun 2017 Slutrapport och ekonomisk   
 
Efter ett beslut om start av demonstrationsplattformen får en mer detaljerad tidplan 
utarbetas av anslagsmottagare och koordinator i samråd med Energimyndigheten. 
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6 Budget 
Nedan anges en uppskattning av vilken budget som krävs för att få till stånd en 
demonstration av 100 villor/småhus som NNE-byggnader, inklusive utvärdering och 
rapportering. Budgeten har delvis tagits fram i samråd med TMF. 

Tabell 13. Budget: demonstrationsplattform för småhus som NNE-byggnader (i kkr) 

Aktivitet Total 
projekt-
kostnad 

Totalt sökt Medel som söks av Energimyndigheten 

Kalenderår   2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Projektkoordinering 
och administration 2 400* 2 000 500 300 300 300 300 300 

Medel för projekt 45 000 17 000 2 000 4 000 5 000 3 000 2 000 1 000 

Förstudier 2 000 2 000 400 500 300 200 150 50 

Teknik-
upphandlingar 2 000 2 000 50 100 400 500 800 300 

Informations-
spridning. 6 600 3 000 500 500 500 500 500 500 

Resor 6 000 600 150 100 100 100 100 50 

Summa 64 000 25 600 3 600 5 500 6 600 4 600 3 850 2 200 
*) Varav 400 kkr i medlemsavgifter 
 
Omräknat till ett genomsnittligt demonstrationsprojekt för ett småhus skulle kostnaderna 
fördela sig enligt följande: 
 

Tabell 14. Uppskattad fördelning av demonstrationsstöd  för ett småhus (i kkr)  

Aktivitet Total 
kostnad 

Totalt 
sökt 

Total kostnad per år 

Kalenderår   2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Deltagande i 
plattformsförening 50 

 

5 10 10 10 10 5 

Kunskapsuppbyggnad 50 20 10 30 10 5   

Produktutveckling 100 40  30 40 20 10  

Projektering 100 40 10 70 20    

Mätutrustning 75 30  15 50 10   

Uppföljning/verifiering 75 30   30 10 35  

Rapportering 50 20  5 5 5 30 5 

Informations-
spridning. 75 30  5 10 15 35 10 

Resor 50 

 

5 10 10 10 10 5 

Summa 625 210 30 175 185 85 130 25 
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7 Slutsatser och diskussion 
 
TMF organiserar närmare 80% av den svenska småhusindustrin. Genom TMF finns 
därför ett stort befintligt nätverk av småhustillverkare som kan utnyttjas som en 
utgångpunkt för skapande av en demonstrationsplattform för småhus som NNE-
byggnader. Inom TMF:s organisation finns också erfarenhet av att bygga upp stora 
forskningsprogram. TMF ses därför som en lämplig anslagsmottagare och administratör 
av en sådan plattform. Genom TMF:s befintliga nätverk bedömer SP också att man 
ganska snabbt kan starta upp plattformen. Med tanke på den relativt korta tidsperiod det 
handlar om för att få till stånd 100 demonstrationsbyggnader anses detta vara ännu en 
aspekt att ta hänsyn till.  
 
Eftersom plattformen utgår från TMF:s nätverk av trähustillverkare är det viktigt att man 
snabbt även knyter till sig småhustillverkare som använder andra material och 
byggnadstekniker. Även de större entreprenörerna NCC, Skanska, PEAB, m.fl. som 
bygger en hel del grupphusområden bör delta i plattformen. 
 
På grund av bl.a. lågkonjunktur och förändrade finansieringsvillkor byggs det för 
närvarande väldigt lite småhus i Sverige, mycket färre än vad det borde. Detta kan dock 
också ses som ett gyllene tillfälle för småhustillverkarna att ”se om sitt hus” inför att 
byggandet tar fart igen. Men för att detta ska ske krävs sannolikt viss yttre stimulans. En 
demonstrationsplattform för småhus som verkar i nära samverkan med myndigheter, 
beslutsfattare/politiker, banker, försäkringsbolag, branschföreningar, olika aktörer i 
byggprocessen och experter. Det är viktigt med en delaktighet från alla nyckelaktörer 
listade i denna förstudie. 
 
Småhusbranschen är unik och beslutsprocessen vid en nyinvestering, byggprocessen, 
kunskapen hos aktörerna och finansieringsvillkoren skiljer sig mot övriga bostäder och 
lokaler. Det som är speciellt är bland annat att köparen är en privatperson med begränsad 
kunskap som oftast ser husköpet som den största investeringen i livet och oftast för ett 
långsiktigt ägande. 
 
Småhusmarknaden saknar alla typer av ekonomiska incitament och morötter som 
stimulerar till energieffektiva och hållbara investeringar. En parallell kan göras med 
bilindustrin där det finns miljöbilspremier, gynnsamma försäkringsvillkor, årlig 
besiktning för hållbar drift och energidata som ingår i investeringskalkylen. 
 
Småhusbranschen har behov av riktade insatser för att demonstrera nya, kostnadseffektiva 
och innovativa systemval som fungerar från norr till söder. Branschen har behov av 
tydliga, långsiktiga och harmoniserade krav som kan bidra till ett mer industrialiserat 
byggande. Branschen har behov av förbättrade finansieringsvillkor där samverkan med 
banker och försäkringsbolag är viktigt. Det finns ett behov av stöd och engagemang från 
myndigheter för att främja implementering av NNE i småhusbranschen. Slutligen finns 
det behov av stöd från experter för att ta fram ny kunskap som kan bidra till att komma 
över dagens barriärer. 
 
Det viktigt att kriterierna för demonstrationerna bidrar till en stor geografisk spridning så 
att det kan nå konsumenterna på lokal nivå. Det är viktigt att en mångfald av koncept 
demonstreras från norr till söder för att bidra till en ökad innovationshastighet i 
branschen.    
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7.1 Analys och diskussion av WSPs förslag till 
samverkansråd för näranollenergibyggnader 

 
WSP har i ett separat uppdrag arbetat fram ett huvudförslag om en plattform som är 
gemensam för samtliga byggnadstyper. Det finns för- och nackdelar med en enda stor 
demonstrationsplattform. Fördelen är samordningsvinsterna. Nackdelen är att det blir en 
väldigt stor och ”bred” plattform om man ska täcka in alla byggnadstyper. 
  
Det föreslagna kansliet anses litet för att på ett vederhäftigt sätt kunna hantera 500 
ansökningar under mindre än tre års tid.  Med ett så litet kansli har SP svårt att se hur man 
skall kunna göra en kvalificerad bedömning av varje ansökan. Det kanske också är därför 
WSP föreslår : ”… att den sökande redan vid inlämnandet av ansökan ska veta att bidrag 
kommer att beviljas om ansökan uppfyller de uppställda NNE-kriterierna”. Hur skall man 
då få till en geografisk spridning och spridning i tekniska lösningar. SP anser att 
uppfyllande av NNE-kriterierna är en första förutsättning för att få igenom en ansökan, 
men att man sedan måste göra en ytterligare bedömning utifrån önskemålet om 
geografisk spridning och spridning i tekniska lösningar. Dessutom måste någon (eller 
några) göra en kvalificerad bedömning av om ansökan verkligen uppfyller ställda krav. I 
en dialog med den som tänker skicka in en ansökan bör man kanske också modifiera 
ansökan något.  
 
Det finns också en risk att de flesta småhustillverkarna eller deras representant tycker att 
mycket av det som behandlas i den stora plattformen inte berör dem, t.ex. stora kyl- och 
värmeväxlaranläggningar. Om man ska ha en gemensam plattform enligt WSP:s förslag 
bör man till den koppla undergrupper för olika byggnadstyper och där byggbranschen är 
representerad.   
 
Om det ska vara en ”tunn” organisation för en enda plattform bör den jobba mycket tätare 
med och utnyttja befintliga nätverk. Eftersom det saknas ett befintligt nätverk för småhus, 
bör man i så fall ändra inriktningen på SP:s föreliggande förslag till plattform för småhus 
så att det mer liknar hur BEBO är uppbyggt, men med den skillnaden att det är ett nätverk 
av småhustillverkare och deras underleverantörer. BEBO, BELOK och ett bildande av 
nätverk för småhus skulle i så fall vara separata nätverk som i nära samarbete med 
”samverkansrådet” och dess styrelse bedriver en mer praktisk verksamhet som stöd 
demonstrationsplattformen.  För att lyckas med målsättningen att få uppfört cirka 500 
demonstrationsbyggnader inom 3 år är ett starkt engagemang från befintliga nätverk 
sannolikt av yttersta vikt. Om en enda styrelse ska hantera beslut om alla 500 
demoprojekten behöver man till den koppla expertgrupper för olika byggnadstyper som 
går igenom ansökningarna och ger styrelsen beslutsunderlag. Personer till dessa 
expertgrupper hämtas lämpligen från de befintliga nätverken BEBO, BELOK och från det 
nybildade nätverket VinneBo. 
  
I WSP:s utredning nämns dock ett annat alternativ där man har ett gemensamt 
”Samverkansråd” och tre separata demonstrationsplattformar. SP:s föreliggande förslag 
passar mycket bättre in i det alternativet.  Enligt WSP:s huvudförslag skulle 
småhustillverkarna endast representeras av TMF. Deras enda roll skulle för övrigt vara i 
form av sökande av bidrag. Även om WSP föreslår att småhus skall ingå i den enda 
plattformen så tycks texten i stora delar vara anpassat för flerbostadshus och lokaler. Det 
föreligger därför en uppenbar risk att småhusen inte blir prioriterade och att man inte 
uppnår Energimyndighetens målsättning på en demonstration av 100 småhus som NNE-
byggnader. Från SP:s sida förordar vi därför alternativet med separata plattformar för 
olika byggnadstyper. 
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Några argument för att just småhusen bör ha en egen demonstrationsplattform är följande: 
 

• De ekonomiska förutsättningarna och beslutsprocesserna är annorlunda 
• Tekniska lösningar och systemlösningar är delvis annorlunda 
• Byggprocessen är i normalfallet väldigt annorlunda 
• Storleken på byggprojekten är mycket mindre 

 
Ett mellanalternativ skulle vara att flerbostadshus och lokaler har en gemensam plattform 
medan småhus har en egen plattform. Men även i det fallet anser vi att kansliet för 
flerbostadshus och lokaler är för litet även för 400 demonstrationsobjekt och att 
ansökningsbehandlingen måste vara grundligare, speciellt med tanke på att många av 
dessa byggnader kommer att vara ganska stora och komplexa. 
 
7.2 Diskussion och slutsatser kring föreslagna 

kriterier 
 
Genom arbetet med tekniska kravkriterier för småhus som NNE-byggnader har krav 
tagits fram som är speciellt anpassade till småhusens och småhustillverkarnas 
förutsättningar. Detta på ett sätt som SP inte har funnit exempel på varken i Boverkets 
Byggregler eller i några av de befintliga energiklassningssystemen. De tekniska kraven är 
formulerade så att samma byggnad ska kunna uppföras såväl i Skåne som i Norrbotten. 
Eftersom kraven på byggnadsskal och värmeåtervinning för större småhus motsvarar krav 
för elvärmd Miljöbyggnad klassning Guld i södra Sverige finner vi ingen anledning att 
ställa ännu hårdare krav på byggnader som uppförs i norra Sverige. För Sveriges totala 
energianvändning har det också liten betydelse om den relativt låga andelen småhus som 
byggs i norra Sverige inte uppfyller extremt höga energikrav. 
 
De tekniska kravkriterier för småhus som NNE-byggnader har också utformats på ett 
sådant sätt att de inte missgynnar mindre småhus, vilket i princip samtliga befintliga 
system gör.  Detta underlättar byggnation av mindre och därigenom totalt sett 
energieffektivare småhus. 
 
I bilaga 5 redovisas beräkningar gjorda utifrån ritningsunderlag för tre småhus. För två av 
de tre typhusen (A och C) kan genom olika kombinationer av byggnadsdelar klara det 
föreslagna kravet på maximal transmissionsförlust. För det tredje typhuset (B) klaras inte 
kravet trots bra isolering och minimering av de linjära köldbryggor som finns. Det finns 
dock utrymme att förbättra huset rent arkitektoniskt. T.ex. ger de fem väldigt smala och 
små  fönster extremt stora köldbryggor i förhållande till ljusinsläppet. Vidare är inte de 
förskjutna huskroppsdelarna helt optimalt då de ger fler linjära köldbryggor än 
nödvändigt. För att klara kravet räcker det därför inte att bara isolera väl och minimera 
befintliga köldbryggor i en given arkitektonisk utformning. Det krävs också att 
byggnadens formges arkitektoniskt på ett energieffektivt sätt med avseende på fönster och 
kompakthet. En samlad bedömning från SP är därför att föreslagen kravnivå är rimlig för 
ett mycket energieffektivt klimatskal i ett småhus.   
 
När man ställer hårdare krav på energianvändning är det inte längre rimligt att använda 
den grova indelning i klimatzoner som Boverket använder idag. Skillnaderna i 
årsmedeltemperatur inom klimatzon III är t.ex. mer än 3K. Det innebär givetvis att det 
med samma hus är mycket lättare att klara ett krav i Lund än i Uppsala. Dessutom blir det 
olyckligt stor skillnader i krav vid passerande av en klimatzonsgräns.  
 
Genom att slå ihop kraven på maximal transmissionsvärmeförlust med kravet på maximal 
ventilationsvärmeförlust kan man få en jämförelse med det värmeförlusttal som används 
vid kravställande i Miljöbyggnad och FEB12. För två olik DVUT redovisas detta i tabell 
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15a och 15b nedan. Där framgår att såväl Miljöbyggnad som FEBY12 inte på något sätt 
tar hänsyn till småhusets storlek. Miljöbyggnad tar dessutom inte hänsyn till klimatet, 
vilket innebär att klass Guld i norra Sverige närmar sig passivhusnivå och därigenom blir 
extremt svårt att bygga.  Det bör dock nämnas att de olika klassningssystemen inte räknar 
temperaturskillnad på exakt samma sätt varför Miljöbyggnad i norra Sverige egentligen 
ställer hårdare krav än FEBY12. 
  
Tabell 15a. Jämförelse av värmeförlusttal (VFT) i södra Sverige, DVUT = -10°C 

Atemp (m2)   80 120 160 200 
Miljöbyggnad Guld, icke-elvärmt   25,0 25,0 25,0 25,0 
Miljöbyggnad Guld, elvärmt (W/m2) 20,0 20,0 20,0 20,0 
FEBY12, DVUT-alternativ   14,5 14,5 14,5 14,5 
förslag NNE-krav   21,8 20,5 19,6 18,9 

      
 
Tabell 15b. Jämförelse av värmeförlusttal (VFT) i norra Sverige, DVUT = -30°C 

Atemp (m2)   80 120 160 200 
Miljöbyggnad Guld, icke-elvärmt   25,0 25,0 25,0 25,0 
Miljöbyggnad Guld, elvärmt (W/m2) 20,0 20,0 20,0 20,0 
FEBY12, DVUT-alternativ   19,1 19,1 19,1 19,1 
förslag NNE-krav   35,8 33,7 32,3 31,1 

 
Skillnaderna enligt ovan mellan föreslagna NNE-krav och befintliga klassningssystem 
gäller även när man tittar på total energianvändning. Där finns dessutom den skillnaden 
att SP föreslår att även hushållselen skall ingå i energianvändningen. Detta då hushållsel 
och uppvärmningsenergi till stora delar fungerar som kommunicerande kärl i ett 
lågenergihus. D.v.s. En ökad användning av hushållsel innebär att uppvärmningsbehovet 
minskar samtidigt som den totala energianvändningen ökar. Om man då exkluderar 
hushållselen finns det en uppenbar risk att ett hus med totalt sett större energianvändning 
klassas som ett ur energisynpunkt bättre hus än ett hus med lägre användning av 
hushållsel och en lägre total energianvändning. För småhus är det inte samma 
problematik att komma åt andelen hushållsel som det är för flerbostadshus och för en 
ägare av ett småhus är det dessutom naturligare att redovisa hela energianvändningen. 
 
Sammanfattningsvis bedöms föreslagna kriterier  innebär en god avvägning mellan krav 
på energieffektiva byggnader och krav på ett industriellt och kostnadseffektivt byggande.  
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8 Beteckningar 
 
Nedan förklaras kort några förkortningar som inte alltid förtydligas direkt i anslutning till 
den löpande texten där de förekommer. 
 
DVUT  Dimensionerande vinterutetemperatur (°C) 
 
Tårsm  Uteluftens årsmedeltemperatur (°C) 
 
Atemp   Arean av samtliga våningsplan för temperaturreglerade utrymmen, 
   avsedda att värmas till mer än 10 ºC, som begränsas av klimatskärmens 
   insida (m2) 
 
Aom  Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd 
   inneluft (m2) 
 
Um  Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelar och 
   köldbryggor (W/m2 K) 
 
qspec  Specifikt luftläckage per tempererad golvarea (W/(K m2)) 
 
SPFva  Systemårsvärmefaktor (system Seasonal Performance Factor)  (-) 
 
SFP  Specifik fläkteleffekt (Specific Fan Power) för ventilationssystemet 
   (W/(l/s)) eller (W/m2 Atemp) 
 
SPP  Specifik pumpeleffekt (Specific Pump Power) för värme- och 
   varmvattencirkulationssystemet (W/(l/s)) eller (W/m2 Atemp) 
 
VVC  Varmvattencirkulation 
 
L-element Vanligt förekommande isolering av bottenplattans bärande kantbalk 
 
U-element Köldbryggebrytande isolering av bottenplattans bärande kantbalk som i 
   en träregelstomme ger en väsentligt sänkning av den linjära köldbryggan. 
   Kallas ibland också ”Dubbla L-element” 
 
Cellglas Ett isoleringsmaterial som tillverkas av skummat glas. Det har mycket 
   hög tryckhållfasthet, är vatten- och diffusionstätt och tål fukt. 
   Tillverkningen är dock energikrävande. 
   
 
 
   
 
  
 
 
 
  



51 

 

9 Referenser 
 
EPBD2; Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 
2010 on the energy performance of buildings (recast) 
 
Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader, ER 2010:39, 
Statens Energimyndighet, oktober 2010 
 
SP Report 2010:43, Economical heating systems for low energy houses- Calculation, 
comparison and evaluation of different system solutions, SP Sveriges Tekniska 
Forskningsisntitut, 2010 
 
Rapport: Ekonomiska konsekvenser av NNE-definitionen, WSP, 2011 
 
Rapport: Plattform och samverkansråd för främjande av NNE-byggnader, WSP, 2011 
 
Indata för energiberäkningar i kontor och småhus – En sammanställning av 
brukarrelaterade indata för elanvändning, personvärme och tappvarmvatten,  
Boverket oktober 2007 
 
Brukarindata för energiberäkning i bostäder, SVEBY-programmet, Projektrapport, 
SVEBY, 2009 
 
Särskilda mätföreskrifter för energikrav, SVEBY-programmet, Projektrapport, 
SVEBY, 2009 
 
Regelsamling för energideklaration med kommentarer, Boverket maj 2010 
Energihushållning enligt Boverkets Byggregler, Boverket, Oktober 2009 
 
Regelsamling för byggande, BBR 2012 (BBR19), Boverket, 2011 
 
Statens Bostadskreditnämnd, Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? 
Marknadsrapport, Oktober 2010 
 
Svensk Standard SS-24300-1, Utgåva 1, Byggnaders energiprestanda – Del 1: 
Effektklassning av värmebehov, SIS Swedish Standards Institute, 2011 
 
Svensk Standard SS-24300-2, Utgåva 1, Byggnaders energiprestanda – Del 2: 
Energiklassning av energianvändning, SIS Swedish Standards Institute, 2011 
 
Kravspecifikation för passivhus och nollenergihus – Bostäder, Version FEBY 12, 
Remissversion, Sveriges Centrum för Nollenergihus, 2011 
 
Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader, Version 2.2,  
Nordisk Miljömärkning, 2009 
 
Svanenmärkning av Slutna eldstäder, Version 3.0, Nordisk Miljömärkning, 2010 
 
End-use metering campaign in 400 households In Sweden, Assessment of the Potential 
Electricity Savings, CONTRACT 17-05-2743 (STEM), Jean Paul Zimmermann, 2009 
 
Miljöklassad byggnad, Manual för ny/projekterad byggnad, Utgåva version 2.0 2010 
 
Klassningskriterier för nyproduktion i Miljöbyggnad, Tekniska förtydliganden 110529  



52 

 

10 Bilagor 
 
Bilaga 1. Sammanfattning av föreslagna NNE-kriterier för småhus 
Bilaga 2. Transmissionsförlust för olika stora småhus 
Bilaga 3. Linjära köldbryggor för träkonstruktioner 
Bilaga 4. Energiberäkningar för åtta olika småhus 
Bilaga 5. Transmissionsberäkningar för tre småhus 
 
 
  



53 

 

Bilaga 1 Sammanfattning av föreslagna NNE-kriterier 
för småhus 

 
Nedan ges en kort sammanfattning av föreslagna NNE-kriterier för småhus. För en mer 
detaljerad beskrivning av kraven hänvisas till huvuddokumentet. 
 
Krav på maximal transmissionsförlust 
 

Specifik transmissionsförlust per golvyta: 
 
  Uspec ≤ 0,5·(2-0,2·ln(Atemp))  W/(K m2) 

 
Krav på maximalt luftläckage 
 

Specifikt luftläckage per golvyta: 
   
  qspec50 ≤ 0,5·(2-0,2·ln(Atemp))   L/(s m2) vid ±50 Pa 

 
Krav på maximalt solvärmelasttal 
 

Maximalt solvärmelasttal för bostadens mest solutsatta rum 
 
  SVLmax < 18  (W/m2)  
 
 
Krav på maximal ventilationsvärmeförlust       
 

Specifik ventilationsvärmeförlust: < 0,14 W/(K m2 Atemp) 
 
  Skall uppfyllas vid DVUT och nominellt normflöde 0,35 l/( s m2 Atemp) 
 
 
Krav på maximal specifik fläkteleffekt 
 
Typ av ventilationssystem W/(l/s) W/m2 Atemp 
Frånluft utan värmeåtervinning; F-ventilation  < 0,6 < 0,21 
Frånluft med värmeåtervinning; FX-ventilation  < 1,0 < 0,35 
Från- och tilluft med värmeåtervinning; FTX-ventilation < 2,0 < 0,70 
 
 
Krav på vädringsmöjligheter och/eller ”frikyla”  
 
Möjlighet ska finnas att öka luftväxlingen på rumsnivå, utöver nominellt normflöde, 
genom forcerad mekanisk ventilation eller vädring. Alternativt ska värme kunna 
transporteras bort i tillräcklig omfattning genom luftkylare eller rumskylare anslutna till 
direktkyla med kall uteluft, kall köldbärare från borrhål eller liknande.  
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Krav på maximal specifik pumpeleffekt 
  
Krav på komponentnivå (enskilda pumpar) < 100     W/(l/s) 
Krav på systemnivå (hela byggnaden)   < 0,3      W/m2 Atemp 
 
 
Krav på maximal värmeförlust från varmvatteninstallationer 
 
  Maximal specifik värmeförlust från varmvatteninstallation: 
 
  ≤ 0,1 + 80/Atemp  (W/m2 Atemp) * 
*) I kombination med solvärmesystem kan dubbelt så hög värmeförlust 
    accepteras om det övergripande kravet på besparingsgrad uppfylls. 
 
 
Individuell mätning och debitering av varmvattenanvändning 
 
Om flera hushåll delar på en gemensam anläggning för värmning av varmvatten ska 
individuell mätning och debitering tillämpas. Levererad energi för värmning av 
varmvatten under ett år beräknas schablonmässigt enligt mätanvisning i SVEBY-
programmets projektrapport 2009-04-14, §10: 
 

          12 
Energivv = Σ volymvv, månad • 55  (kWh/år) 
  månad=1 

 
där: volymvv = volym levererat varmvatten per månad (m3)  

 
 
Krav på snålspolande duschar och handfatsblandare 
 
Alla duschar (eller blandare för duschar) och handfatsblandare ska vara försedda med 
snålspolande anordning som är aktiverad vid överlämnande av byggnad till kund. Med 
snålspolande menas maximalt 12 l/min vid normalt flöde (forceringsmöjlighet tillåten). * 
 
 
Krav på el-effektiva vitvaror 
 
Om kyl/frys och/eller tvättmaskin installeras ska dessa minst vara i energiklass A+. 
Torktumlare ska vara i energiklass A (eller bättre).  
Installeras ugnar eller diskmaskiner ska dessa minst vara i energiklass A. * 
 
 
Krav på fasta belysningsinstallationer 
 
Fasta armaturer för såväl inomhus- som utomhusbelysning ska ha ljuskällor i energiklass 
B eller bättre. För reflektorljuskällor (riktningsbestämda ljuskällor) krävs energieffektiva 
LED (Light Emitting Diode) eller andra effektiva reflektorljuskällor. Utomhusbelysning 
ska ha automatisk behovsstyrning om det samlade effektbehovet överstiger 30 watt. * 
 
*) Enligt Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader, Version 2.2,  
    Nordisk Miljömärkning, 2009 
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Krav värmepumpar 
 
  Årsvärmefaktor (SPFva):  skallkrav  > 3,0 
 
  Specifik tomgångseffekt (elektricitet):   ≤ 0,1 + 50/Atemp * (W/m2 Atemp) 
*) I kombination med solvärmesystem kan dubbelt så hög tomgångseffekt 
    accepteras om det övergripande kravet på besparingsgrad uppfylls.  
 
 
Krav på solcellsanläggningar 
 

• Täckningsgrad elbehov på årsbasis, inkl. hushållsel > 50 % 
• Solcellsmoduler ska vara väl integrerade i byggnaden d.v.s. infällda i tak- eller 

väggkonstruktion och monterade på ett sådant sätt att ventilation av modulerna 
säkerställs  

• Systemtypen ska vara nätansluten  
• Modulerna ska vara testade enligt IEC 61215 eller IEC 61646 och uppfylla 

kraven i IEC 61730. Moduler och växelriktare ska vara CE-märkta och 
anläggningen som helhet ska vara CE-märkt.   

 
 
Krav på solvärmeanläggningar 
 
Besparingsgrad varmvattensystem   > 45 % 
Besparingsgrad kombisystem    > 35 % 
Elförbrukning (cirkulationspump/styrelektronik) < 5 % av levererad energi 
      
Modulerna ska vara testade enligt EN 12975 och certifierade med Solar Keymark eller 
motsvarande. Styrutrustning och pumpar ska vara CE-märkta. Solfångarkrets ska vara 
dimensionerad för partiell förångning eller dränerande system.  

 
 
Krav på biobränsleanläggningar  
 
Vid användning av (vattenmantlade) braskaminer föreslås krav på verkningsgrad och 
utsläpp enligt Svanenmärkning av Slutna eldstäder, Version 3.0. Nordisk Miljömärkning, 
2010. Verkningsgraden, ηk, vid nominell last provas enligt respektive EN-standard och 
ska uppgå till minst: 

• 83 % för manuellt matade ackumulerande eldstäder enligt EN 15250 
• 75 % för manuellt matade kaminer för tillfällig eldning enligt EN 13240 och 

  insatser enligt EN 13229 
• 85 % för automatiskt matade pelletskaminer enligt EN14785 och för manuellt 

matade vedkaminer för kontinuerlig eldning enligt EN 13240 
 
Vid användning av biobränslepanna föreslås krav enligt den nyligen reviderad Europa-
standarden EN 303-5 enligt den strängaste klassen, class 5:  

Pannverkningsgrad:  > 87 + log Qn (%) där Qn är nominell effekt i kW 
  Detta skall gälla både vid nominell effekt Qn och vid dellast (30 % last). 

För emissioner ska också krav enligt ”class 5” i EN 303-5 uppfyllas 
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Krav på ekonomisk uppföljning 
 
En ekonomisk uppföljning ska göras med en LCC-kalkyl. Alla energirelaterade 
kostnader ska beaktas såsom; energikostnader (fasta och rörliga), investeringskostnader, 
livslängder, återinvesteringskostnader, diskonteringsränta, drift- och underhållskostnader. 
 
 
Krav på mätning och uppföljning 
 
Huset ska utrustas med ett system för kontinuerlig mätning och uppföljning av 
byggnadens energianvändning. Systemet ska minst en gång per månad registrera 
summerad energianvändning fördelat på värme, varmvatten, hushållsel och övrig 
användning av energi inom fastigheten. Vid förnybar energiproduktion på fastigheten 
eller i dess omedelbara närhet ska även dessa energimängder mätas och redovisas.  
 
 
Krav på återkoppling till brukarna 
 
Huset ska utrustas med ett system för kontinuerlig återkoppling till de boende avseende 
byggnadens energianvändning. Systemet ska minst en gång per månad ge brukarna 
information om deras energianvändning fördelat på värme, varmvatten, hushållsel och 
övrig användning av energi inom fastigheten. Vid förnybar energiproduktion på 
fastigheten eller i dess omedelbara närhet ska även information om denna ges.  
 
 
Målnivåer för externt levererad energi, inklusive hushållsel 
 

Icke-elvärmt  (130-Tårsm·5)·(2-0,2·ln(Atemp)) kWh/ (m2 år) 
 
  Elvärmt *     (70-Tårsm·5/3)·(2-0,2·ln(Atemp)) kWh/ (m2 år) 
*) Installerad eleffekt för värme och varmvatten > 5 W/m2 Atemp 
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Bilaga 2  Transmissionsförlust för olika stora småhus 
  

 

 
 

 
 

 

U-värdesberäkningar småhus 1 plan, låglutande nästan platt tak.

Hvåningsplan 2,6 m
Lbottenpl. 10 m
Bbottenpl. 8 m
Atemp 80 m2 Spec. transm.förlust 0,547 W/(K m2 Atemp)

Formfaktor 3,22  - Kravnivå 0,562 W/(K m2 Atemp)

Abottenpl. 80,0 m2 Ubottenpl. 0,10 W/(K m2) Uabottenpl. 8,00 W/K 18,3 %
Atak 84,0 m2 Utak 0,08 W/(K m2) UAtak 6,72 W/K 15,4 %
Avägg 75,7 m2 Uvägg 0,10 W/(K m2) UAvägg 7,57 W/K 17,3 %
Adörrar 5,9 m2 Udörrar 0,80 W/(K m2) UAdörrar 4,72 W/K 10,8 %
Afönster 12,0 m2 Ufönster 0,80 W/(K m2) UAfönster 9,60 W/K 21,9 %
Aom 257,6 m2 Um 0,170 W/(K m2) UAtot 36,6 W/K 83,6 %

Lkantbalk 36 m Ykantbalk 0,07 W/(K m) YLkantbalk 2,52 W/K 5,8 %
Ltakfot 36 m Ytakfot 0,04 W/(K m) YLtakfot 1,44 W/K 3,3 %
Lväggkant 10,4 m Yväggkant 0,02 W/(K m) YLväggkant 0,21 W/K 0,5 %
Ldörrar 14 m Ydörrar 0,06 W/(K m) YLdörrar 0,84 W/K 1,9 %
Lfönster 36 m Yfönster 0,06 W/(K m) YLfönster 2,16 W/K 4,9 %

YLtot 7,2 W/K 16,4 %

UAtot+YLtot 43,8 W/K 100,0 %

U-värdesberäkningar småhus 1 plan, låglutande nästan platt tak.

Hvåningsplan 2,6 m
Lbottenpl. 12 m
Bbottenpl. 10 m
Atemp 120 m2 Spec. transm.förlust 0,495 W/(K m2 Atemp)

Formfaktor 3,00  - Kravnivå 0,521 W/(K m2 Atemp)

Abottenpl. 120,0 m2 Ubottenpl. 0,10 W/(K m2) Uabottenpl. 12,00 W/K 20,2 %
Atak 126,0 m2 Utak 0,08 W/(K m2) UAtak 10,08 W/K 17,0 %
Avägg 90,5 m2 Uvägg 0,10 W/(K m2) UAvägg 9,05 W/K 15,2 %
Adörrar 5,9 m2 Udörrar 0,80 W/(K m2) UAdörrar 4,72 W/K 7,9 %
Afönster 18,0 m2 Ufönster 0,80 W/(K m2) UAfönster 14,40 W/K 24,3 %
Aom 360,4 m2 Um 0,165 W/(K m2) UAtot 50,3 W/K 84,6 %

Lkantbalk 44 m Ykantbalk 0,07 W/(K m) YLkantbalk 3,08 W/K 5,2 %
Ltakfot 44 m Ytakfot 0,04 W/(K m) YLtakfot 1,76 W/K 3,0 %
Lväggkant 10,4 m Yväggkant 0,02 W/(K m) YLväggkant 0,21 W/K 0,4 %
Ldörrar 14 m Ydörrar 0,06 W/(K m) YLdörrar 0,84 W/K 1,4 %
Lfönster 54 m Yfönster 0,06 W/(K m) YLfönster 3,24 W/K 5,5 %

YLtot 9,1 W/K 15,4 %

UAtot+YLtot 59,4 W/K 100,0 %

U-värdesberäkningar småhus 1 plan, låglutande nästan platt tak.

Hvåningsplan 2,6 m
Lbottenpl. 16 m
Bbottenpl. 10 m
Atemp 160 m2 Spec. transm.förlust 0,469 W/(K m2 Atemp)

Formfaktor 2,90  - Kravnivå 0,492 W/(K m2 Atemp)

Abottenpl. 160,0 m2 Ubottenpl. 0,10 W/(K m2) Uabottenpl. 16,00 W/K 21,3 %
Atak 168,0 m2 Utak 0,08 W/(K m2) UAtak 13,44 W/K 17,9 %
Avägg 105,3 m2 Uvägg 0,10 W/(K m2) UAvägg 10,53 W/K 14,0 %
Adörrar 5,9 m2 Udörrar 0,80 W/(K m2) UAdörrar 4,72 W/K 6,3 %
Afönster 24,0 m2 Ufönster 0,80 W/(K m2) UAfönster 19,20 W/K 25,6 %
Aom 463,2 m2 Um 0,162 W/(K m2) UAtot 63,9 W/K 85,2 %

Lkantbalk 52 m Ykantbalk 0,07 W/(K m) YLkantbalk 3,64 W/K 4,9 %
Ltakfot 52 m Ytakfot 0,04 W/(K m) YLtakfot 2,08 W/K 2,8 %
Lväggkant 10,4 m Yväggkant 0,02 W/(K m) YLväggkant 0,21 W/K 0,3 %
Ldörrar 14 m Ydörrar 0,06 W/(K m) YLdörrar 0,84 W/K 1,1 %
Lfönster 72 m Yfönster 0,06 W/(K m) YLfönster 4,32 W/K 5,8 %

YLtot 11,1 W/K 14,8 %

UAtot+YLtot 75,0 W/K 100,0 %
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Bilaga 3 Linjära köldbryggor för träkonstruktioner 
 

 

Lambda [W/m,k] U-värde [W/m²K] Köldbrygga [W/m,K]
Vägg [mm]
200 0,0407 0,2036
225 0,0388 0,1725
250 0,0386 0,1544
275 0,0377 0,1372
300 0,0380 0,1267
325 0,0376 0,1156
350 0,0377 0,1078
375 0,0379 0,1011
400 0,0377 0,0942
425 0,0375 0,0883
450 0,0378 0,0839

Fönster i vägg (mm) ytterplacering ref flöde flöde
200 0,0291 0,2036 0,2327
225 0,0332 0,1725 0,2057
250 0,0371 0,1544 0,1915
275 0,0397 0,1372 0,1769
300 0,0412 0,1267 0,1679
325 0,0448 0,1156 0,1604
350 0,0464 0,1078 0,1542
375 0,0478 0,1011 0,1489
400 0,0498 0,0942 0,144
425 0,0521 0,0883 0,1404
450 0,0531 0,0839 0,137

Anlutning vägg/vägg (mm/mm) utåtriktat hörn ref flöde flöde
200/200 0,01890 0,3962 0,4151
200/325 0,02080 0,3127 0,3335
200/450 0,02350 0,2813 0,3048
225/225 0,01830 0,3367 0,355
250/250 0,01900 0,3039 0,3229
275/275 0,01860 0,27 0,2886
300/300 0,01870 0,248 0,2667
325/325 0,01880 0,2293 0,2481
325/450 0,01980 0,1979 0,2177
350/350 0,01910 0,2132 0,2323
375/375 0,01930 0,1992 0,2185
400/400 0,01930 0,187 0,2063
425/425 0,01940 0,1761 0,1955
450/325 0,01980 0,1979 0,2177
450/450 0,01960 0,1665 0,1861

Anlutning vägg/vägg (mm/mm) inåtriktat hörn
200/200 -0,01890
200/325 -0,02080
200/450 -0,02350
225/225 -0,01830
250/250 -0,01900
275/275 -0,01860
300/300 -0,01870
325/325 -0,01880
325/450 -0,01980
350/350 -0,01910
375/375 -0,01930
400/400 -0,01930
425/425 -0,01940
450/325 -0,01980
450/450 -0,01960



59 

 

 
 

Lambda [W/m,k] U-värde [W/m²K] Köldbrygga [W/m,K]

Mellanbjälklag i vägg (mm) ref flöde flöde
200 0,0108 0,2036 0,2144
225 0,0091 0,1725 0,1816
250 0,0074 0,1544 0,1618
275 0,0061 0,1372 0,1433
300 0,0038 0,1267 0,1305
325 0,0042 0,1156 0,1198
350 0,0029 0,1078 0,1107
375 0,0018 0,1011 0,1029
400 0,002 0,0942 0,0962
425 0,0019 0,0883 0,0902
450 0,0011 0,0839 0,085

Tak/vindsbjälklag [mm]
200 0,040 0,2014
225 0,039 0,1743
250 0,038 0,1535
275 0,038 0,1374
300 0,037 0,1243
325 0,037 0,1136
350 0,037 0,1046
375 0,036 0,0969
400 0,036 0,0903
425 0,036 0,0845
450 0,036 0,0794

Anlutning vägg/tak (mm/mm)
200/200 0,01445
200/325 0,01520
200/450 0,01575
325/200 0,01415
325/325 0,01330
325/450 0,01365
450/200 0,01525
450/325 0,01310
450/450 0,01270

Bottenplatta [mm] 100 mm betong
200 0,0415 0,2073
225 0,0403 0,179
250 0,0394 0,1576
275 0,0387 0,1407
300 0,0381 0,1271
325 0,0377 0,1159
350 0,0373 0,1065
375 0,0369 0,0985
400 0,0366 0,0916
425 0,0364 0,0857
450 0,0362 0,0804
475 0,0360 0,0758
500 0,0359 0,0717
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Lambda [W/m,k] U-värde [W/m²K] Köldbrygga [W/m,K]

Kantbalk L  (300x300) med 100 (mm) isolering [mm] och vägg/bottenplatta (mm/mm) ref flöde flöde
200/200 0,3591 1,5992 1,9583
200/325 0,2885 1,1403 1,4288
200/450 0,1859 0,9061 1,092
325/200 0,2904 1,4688 1,7592
325/325 0,2294 1,0552 1,2846
325/450 0,0663 0,8209 0,8872
450/200 0,1822 1,4401 1,6223
450/325 0,1665 1,0254 1,1919
450/450 0,1305 0,7912 0,9217

Kantbalk U (300x300) med x isolering [mm] och vägg/bottenplatta (mm/mm) ref flöde flöde
200/200 0,1002 1,5992 1,6994
200/325 0,1497 1,1403 1,29
200/450 0,1962 0,9061 1,1023
325/200 0,0484 1,4688 1,5172
325/325 0,0482 1,0552 1,1034
325/450 0,1088 0,8209 0,9297
450/200 0,0348 1,4401 1,4749
450/325 0,036 1,0254 1,0614
450/450 0,0967 0,7912 0,8879
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Bilaga 4  Energiberäkningar för åtta olika småhus 
 
Fjärrvärmehus 80 m2 

 
 
 
Fjärrvärmehus 120 m2 

 
 
 
 
 
 
 

INDATA
Allmänt Värmeproduktion FVC6000 Direktelvärme, komplement
Hustillverkare: Sparehus Värmeläckage 88 (W) Elektriska handdukstorkar 0 st
Husmodell: NNE Solvärme nej SOL1000 termostat och/eller timer nej
Beställningsnummer: 1 Täckningsgrad, varmvatten 40 (%) årlig energianvändning 0 (kWh/år)
Ordernummer: 1 Täckningsgrad, värme 10 (%) Elgolvvärme (badrum/hall) 0,0 m2

Husets placering/ort: Ankeborg Q el cirk.pump, solvärme 200 (kWh/år) termostat och/eller timer nej
Klimatzon: III Värmedistribution årlig energianvändning 0 (kWh/år)
Fastighetsbeteckning: Spare 1:1 A-klassade cirk.pumpar ja Märkeffekt direktelvärme 0 (W)
Adress: Sparevägen 1 Pel cirk.pump, medel 6 (W) Annan specifik elförbrukare 0 (kWh/år)
Köpare: Kalle Anka Återkopplad reglering ja varav intern värmeavgivning 0 (%)

Kajsa Anka Vattenburen golvvärme 0,0 (m2)
Defaultvärden Resurseffektiva blandare ja UTDATA
Trum 21,0 (°C) Ventilation FTX100 E hushållsel 2153 (kWh/år)
Personvärme, specifik 80 (W/person) Eleffektiv ventilation ja E ut värmesystem 3882 (kWh/år)
Närvarotid, medel 14 (h/dygn) Pel fläktar, medel 42 (W) E varmvattenanv. 1754 (kWh/år)
Varmvattenanv. specifik 14 (m3/(person år)) Luftflöde, medel 28,0 (l/s) E värmeläckage VC 770,88 (kWh/år)
Antal personer 2 (st) Normaldrift E el fläktar 390 (kWh/år)
Byggnad Pel fläktar 42 (W) E el cirk.pump, värmedistr. 33 (kWh/år)
Tute, medel 6,0 (°C) Spec. luftflöde 0,35 (l/s/m2) E el cirk.pump, solvärme 0 (kWh/år)

Atemp 80,0 (m2) Luftflöde 28,0 (l/s) E direktelvärme, komplement 0 (kWh/år)

Agarage 0,0 (m2) SFP 1,5 (W/l/s) E annan specifik elförbrukare 0 (kWh/år)

Aom 257,6 (m2) Reducerat flöde nej E köpt el (exkl. hushållsel) 423 (kWh/år)

Um 0,170 (W/(K m2) Frånvarotid 0 (h/dygn) E fjärrvärme+sol 6407 (kWh/år)
UAtot 43,792 (W/K) Pel fläktar 16 (W) E fjärrvärme 6407 (kWh/år)

Lufttäthet q50 0,17 (l/(s m2) Spec. luftflöde 0,10 (l/s/m2) E köpt energi (exkl. hushållsel) 6830 (kWh/år)
Avskärmning måttlig (-) Luftflöde 8,0 (l/s) E köpt el totalt 2576 (kWh/år)
Passiv solinstrålning normal (-) Värmeåtervinning E köpt energi totalt 8982 (kWh/år)
q infiltration, medel 3,1 (l/s) Nominellt flöde 28,0 (l/s) E energianvändning värmesyst. 6830 (kWh/år)
Spisfläkt/-kåpa F200 Temp.verkn.grad (+2 °C) 80,0 % E energianvändning totalt 8982 (kWh/år)
Luftflöde, forcerat 80 (l/s) Temp.verkn.grad (-15 °C) 78,0 % E energibesparing solvärme 0 (kWh/år)
Pel, forcerat 70 (W) Specifik energianvändning* 112,3 (kWh/m2/år)
Drifttid 1,0 (h/dygn) Kravnivå i BBR 16 (BFS 2008:20) 110 (kWh/m2/år)

Installerad eleffekt, totalt 0,00 (kW)
Kravnivå i BBR 16 (BFS 2008:20) 0,00 (kW)
*) inklusive hushållsel

INDATA
Allmänt Värmeproduktion FVC6000 Direktelvärme, komplement
Hustillverkare: Sparehus Värmeläckage 92 (W) Elektriska handdukstorkar 0 st
Husmodell: NNE Solvärme nej SOL1000 termostat och/eller timer nej
Beställningsnummer: 1 Täckningsgrad, varmvatten 40 (%) årlig energianvändning 0 (kWh/år)
Ordernummer: 1 Täckningsgrad, värme 10 (%) Elgolvvärme (badrum/hall) 0,0 m2

Husets placering/ort: Ankeborg Q el cirk.pump, solvärme 200 (kWh/år) termostat och/eller timer nej
Klimatzon: III Värmedistribution årlig energianvändning 0 (kWh/år)
Fastighetsbeteckning: Spare 1:1 A-klassade cirk.pumpar ja Märkeffekt direktelvärme 0 (W)
Adress: Sparevägen 1 Pel cirk.pump, medel 8 (W) Annan specifik elförbrukare 0 (kWh/år)
Köpare: Kalle Anka Återkopplad reglering ja varav intern värmeavgivning 0 (%)

Kajsa Anka Vattenburen golvvärme 0,0 (m2)
Defaultvärden Resurseffektiva blandare ja UTDATA
Trum 21,0 (°C) Ventilation FTX100 E hushållsel 3030 (kWh/år)
Personvärme, specifik 80 (W/person) Eleffektiv ventilation ja E ut värmesystem 5168 (kWh/år)
Närvarotid, medel 14 (h/dygn) Pel fläktar, medel 63 (W) E varmvattenanv. 2631 (kWh/år)
Varmvattenanv. specifik 14 (m3/(person år)) Luftflöde, medel 42,0 (l/s) E värmeläckage VC 805,92 (kWh/år)
Antal personer 3 (st) Normaldrift E el fläktar 574 (kWh/år)
Byggnad Pel fläktar 63 (W) E el cirk.pump, värmedistr. 44 (kWh/år)
Tute, medel 6,0 (°C) Spec. luftflöde 0,35 (l/s/m2) E el cirk.pump, solvärme 0 (kWh/år)

Atemp 120,0 (m2) Luftflöde 42,0 (l/s) E direktelvärme, komplement 0 (kWh/år)

Agarage 0,0 (m2) SFP 1,5 (W/l/s) E annan specifik elförbrukare 0 (kWh/år)

Aom 360,4 (m2) Reducerat flöde nej E köpt el (exkl. hushållsel) 618 (kWh/år)

Um 0,165 (W/(K m2) Frånvarotid 0 (h/dygn) E fjärrvärme+sol 8605 (kWh/år)
UAtot 59,466 (W/K) Pel fläktar 24 (W) E fjärrvärme 8605 (kWh/år)

Lufttäthet q50 0,17 (l/(s m2) Spec. luftflöde 0,10 (l/s/m2) E köpt energi (exkl. hushållsel) 9223 (kWh/år)
Avskärmning måttlig (-) Luftflöde 12,0 (l/s) E köpt el totalt 3648 (kWh/år)
Passiv solinstrålning normal (-) Värmeåtervinning E köpt energi totalt 12253 (kWh/år)
q infiltration, medel 4,2 (l/s) Nominellt flöde 42,0 (l/s) E energianvändning värmesyst. 9223 (kWh/år)
Spisfläkt/-kåpa F200 Temp.verkn.grad (+2 °C) 80,0 % E energianvändning totalt 12253 (kWh/år)
Luftflöde, forcerat 80 (l/s) Temp.verkn.grad (-15 °C) 78,0 % E energibesparing solvärme 0 (kWh/år)
Pel, forcerat 70 (W) Specifik energianvändning 102,1 (kWh/m2/år)
Drifttid 1,0 (h/dygn) Kravnivå i BBR 16 (BFS 2008:20) 110 (kWh/m2/år)

Installerad eleffekt, totalt 0,00 (kW)
Kravnivå i BBR 16 (BFS 2008:20) 0,00 (kW)
*) inklusive hushållsel
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Fjärrvärmehus 160 m2 

 
 
 
Fjärrvärmehus 200 m2 

 
 
  

INDATA
Allmänt Värmeproduktion FVC6000 Direktelvärme, komplement
Hustillverkare: Sparehus Värmeläckage 96 (W) Elektriska handdukstorkar 0 st
Husmodell: NNE Solvärme nej SOL1000 termostat och/eller timer nej
Beställningsnummer: 1 Täckningsgrad, varmvatten 40 (%) årlig energianvändning 0 (kWh/år)
Ordernummer: 1 Täckningsgrad, värme 10 (%) Elgolvvärme (badrum/hall) 0,0 m2

Husets placering/ort: Ankeborg Q el cirk.pump, solvärme 200 (kWh/år) termostat och/eller timer nej
Klimatzon: III Värmedistribution årlig energianvändning 0 (kWh/år)
Fastighetsbeteckning: Spare 1:1 A-klassade cirk.pumpar ja Märkeffekt direktelvärme 0 (W)
Adress: Sparevägen 1 Pel cirk.pump, medel 10 (W) Annan specifik elförbrukare 0 (kWh/år)
Köpare: Kalle Anka Återkopplad reglering ja varav intern värmeavgivning 0 (%)

Kajsa Anka Vattenburen golvvärme 0,0 (m2)
Defaultvärden Resurseffektiva blandare ja UTDATA
Trum 21,0 (°C) Ventilation FTX100 E hushållsel 3908 (kWh/år)
Personvärme, specifik 80 (W/person) Eleffektiv ventilation ja E ut värmesystem 6444 (kWh/år)
Närvarotid, medel 14 (h/dygn) Pel fläktar, medel 84 (W) E varmvattenanv. 3508 (kWh/år)
Varmvattenanv. specifik 14 (m3/(person år)) Luftflöde, medel 56,0 (l/s) E värmeläckage VC 840,96 (kWh/år)
Antal personer 4 (st) Normaldrift E el fläktar 758 (kWh/år)
Byggnad Pel fläktar 84 (W) E el cirk.pump, värmedistr. 54 (kWh/år)
Tute, medel 6,0 (°C) Spec. luftflöde 0,35 (l/s/m2) E el cirk.pump, solvärme 0 (kWh/år)

Atemp 160,0 (m2) Luftflöde 56,0 (l/s) E direktelvärme, komplement 0 (kWh/år)

Agarage 0,0 (m2) SFP 1,5 (W/l/s) E annan specifik elförbrukare 0 (kWh/år)

Aom 463,2 (m2) Reducerat flöde nej E köpt el (exkl. hushållsel) 813 (kWh/år)

Um 0,162 (W/(K m2) Frånvarotid 0 (h/dygn) E fjärrvärme+sol 10793 (kWh/år)
UAtot 75,0384 (W/K) Pel fläktar 32 (W) E fjärrvärme 10793 (kWh/år)

Lufttäthet q50 0,16 (l/(s m2) Spec. luftflöde 0,10 (l/s/m2) E köpt energi (exkl. hushållsel) 11606 (kWh/år)
Avskärmning måttlig (-) Luftflöde 16,0 (l/s) E köpt el totalt 4720 (kWh/år)
Passiv solinstrålning normal (-) Värmeåtervinning E köpt energi totalt 15513 (kWh/år)
q infiltration, medel 5,3 (l/s) Nominellt flöde 56,0 (l/s) E energianvändning värmesyst. 11606 (kWh/år)
Spisfläkt/-kåpa F200 Temp.verkn.grad (+2 °C) 80,0 % E energianvändning totalt 15513 (kWh/år)
Luftflöde, forcerat 80 (l/s) Temp.verkn.grad (-15 °C) 78,0 % E energibesparing solvärme 0 (kWh/år)
Pel, forcerat 70 (W) Specifik energianvändning 97,0 (kWh/m2/år)
Drifttid 1,0 (h/dygn) Kravnivå i BBR 16 (BFS 2008:20) 110 (kWh/m2/år)

Installerad eleffekt, totalt 0,00 (kW)
Kravnivå i BBR 16 (BFS 2008:20) 0,00 (kW)
*) inklusive hushållsel

INDATA
Allmänt Värmeproduktion FVC6000 Direktelvärme, komplement
Hustillverkare: Sparehus Värmeläckage 100 (W) Elektriska handdukstorkar 0 st
Husmodell: NNE Solvärme nej SOL1000 termostat och/eller timer nej
Beställningsnummer: 1 Täckningsgrad, varmvatten 40 (%) årlig energianvändning 0 (kWh/år)
Ordernummer: 1 Täckningsgrad, värme 10 (%) Elgolvvärme (badrum/hall) 0,0 m2

Husets placering/ort: Ankeborg Q el cirk.pump, solvärme 200 (kWh/år) termostat och/eller timer nej
Klimatzon: III Värmedistribution årlig energianvändning 0 (kWh/år)
Fastighetsbeteckning: Spare 1:1 A-klassade cirk.pumpar ja Märkeffekt direktelvärme 0 (W)
Adress: Sparevägen 1 Pel cirk.pump, medel 12 (W) Annan specifik elförbrukare 0 (kWh/år)
Köpare: Kalle Anka Återkopplad reglering ja varav intern värmeavgivning 0 (%)

Kajsa Anka Vattenburen golvvärme 0,0 (m2)
Defaultvärden Resurseffektiva blandare ja UTDATA
Trum 21,0 (°C) Ventilation FTX100 E hushållsel 4785 (kWh/år)
Personvärme, specifik 80 (W/person) Eleffektiv ventilation ja E ut värmesystem 7715 (kWh/år)
Närvarotid, medel 14 (h/dygn) Pel fläktar, medel 105 (W) E varmvattenanv. 4385 (kWh/år)
Varmvattenanv. specifik 14 (m3/(person år)) Luftflöde, medel 70,0 (l/s) E värmeläckage VC 876 (kWh/år)
Antal personer 5 (st) Normaldrift E el fläktar 942 (kWh/år)
Byggnad Pel fläktar 105 (W) E el cirk.pump, värmedistr. 65 (kWh/år)
Tute, medel 6,0 (°C) Spec. luftflöde 0,35 (l/s/m2) E el cirk.pump, solvärme 0 (kWh/år)

Atemp 200,0 (m2) Luftflöde 70,0 (l/s) E direktelvärme, komplement 0 (kWh/år)

Agarage 0,0 (m2) SFP 1,5 (W/l/s) E annan specifik elförbrukare 0 (kWh/år)

Aom 566,0 (m2) Reducerat flöde nej E köpt el (exkl. hushållsel) 1008 (kWh/år)

Um 0,160 (W/(K m2) Frånvarotid 0 (h/dygn) E fjärrvärme+sol 12976 (kWh/år)
UAtot 90,56 (W/K) Pel fläktar 40 (W) E fjärrvärme 12976 (kWh/år)

Lufttäthet q50 0,16 (l/(s m2) Spec. luftflöde 0,10 (l/s/m2) E köpt energi (exkl. hushållsel) 13984 (kWh/år)
Avskärmning måttlig (-) Luftflöde 20,0 (l/s) E köpt el totalt 5793 (kWh/år)
Passiv solinstrålning normal (-) Värmeåtervinning E köpt energi totalt 18769 (kWh/år)
q infiltration, medel 6,3 (l/s) Nominellt flöde 70,0 (l/s) E energianvändning värmesyst. 13984 (kWh/år)
Spisfläkt/-kåpa F200 Temp.verkn.grad (+2 °C) 80,0 % E energianvändning totalt 18769 (kWh/år)
Luftflöde, forcerat 80 (l/s) Temp.verkn.grad (-15 °C) 78,0 % E energibesparing solvärme 0 (kWh/år)
Pel, forcerat 70 (W) Specifik energianvändning 93,8 (kWh/m2/år)
Drifttid 1,0 (h/dygn) Kravnivå i BBR 16 (BFS 2008:20) 110 (kWh/m2/år)

Installerad eleffekt, totalt 0,00 (kW)
Kravnivå i BBR 16 (BFS 2008:20) 0,00 (kW)
*) inklusive hushållsel
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Bergvärmehus 80 m2 

 
 
 
Bervärmehus 120 m2 

 
 
  

INDATA
Allmänt Värmeproduktion BVP4 Direktelvärme, komplement
Hustillverkare: Sparehus P vp värme, 0/35°C 3600 (W) Elektriska handdukstorkar 0 st
Husmodell: NNE COP, värme, 0/35°C 3,95 (-) termostat och/eller timer nej
Beställningsnummer: 1 P vp värme, 0/45°C 3300 (W) årlig energianvändning 0 (kWh/år)
Ordernummer: 1 COP, värme, 0/45°C 3,05 (-) Elgolvvärme (badrum/hall) 0,0 m2

Husets placering/ort: Ankeborg Markvärmepump nej termostat och/eller timer nej
Klimatzon: III Kollektorstorlek 100 (%) årlig energianvändning 0 (kWh/år)
Fastighetsbeteckning: Spare 1:1 Superheater, varmvatten nej Märkeffekt direktelvärme 0 (W)
Adress: Sparevägen 1 A-klassad brinepump ja Annan specifik elförbrukare 0 (kWh/år)
Köpare: Kalle Anka Tomgångseffekt, el 58 (W) varav intern värmeavgivning 0 (%)

Kajsa Anka Placering utanför klimatskal nej
Defaultvärden Installerad eleffekt 2500 (W) UTDATA
Trum, medel, uppv.säsong 21,0 (°C) Värmedistribution E hushållsel 2153 (kWh/år)
Personvärme, specifik 80 (W/person) A-klassade cirk.pumpar ja E ut värmesystem 6508 (kWh/år)
Närvarotid, medel 14 (h/dygn) Pel cirk.pump, medel 10 (W) E varmvattenanv. 1754 (kWh/år)
Varmvattenanv. specifik 14 (m3/(person år)) Återkopplad reglering ja E värmeläckage VVB 1092 (kWh/år)
Antal personer 2 (st) Vattenburen golvvärme 0,0 (m2) E el fläktar 170 (kWh/år)
Byggnad Resurseffektiva blandare ja E el cirk.pump, värmedistr. 60 (kWh/år)
Tute, medel 6,0 (°C) Ventilation F100 E el cirk.pump, VBX/FLM-modul 0 (kWh/år)
DVUT, 1-dygn (24 h) -19,4 (°C) VBX-/FLM-värmeåterv. nej E el vp kompressor+brinepump 2828 (kWh/år)
DVUT, 2-dygn (48 h) -18,5 (°C) A-klassad cirk.pump nej E elpatron, tillskott 0 (kWh/år)
DVUT, 3-dygn (72 h) -17,9 (°C) Pel cirk.pump, medel 0 (W) E direktelvärme, komplement 0 (kWh/år)
DVUT, 4-dygn (96 h) -17,2 (°C) Eleffektiv ventilation ja E annan specifik elförbrukare 0 (kWh/år)
Tidskonstant (τ) 105 (h) Pel fläkt(ar), medel 17 (W) E köpt energi (exkl. hushållsel) 3057 (kWh/år)
DVUT, aktuell -17,0 (°C) Luftflöde, medel 28,0 (l/s) E köpt energi totalt 5210 (kWh/år)
Atemp 80,0 (m2) Normaldrift E energianvändning värmesyst. 9584 (kWh/år)

Agarage 0,0 (m2) Pel fläkt(ar), medel 17 (W) E energianvändning totalt 11736 (kWh/år)

Aom, total 257,6 (m2) Spec. luftflöde 0,35 (l/s/m2) E energibesparing värmepump 6527 (kWh/år)

Aom, byggnadsskal 177,6 (m2) Luftflöde 28,0 (l/s) Specifik energianvändning 65,1 (kWh/m2/år)

Abottenplatta 80,0 (m2) SFP 0,6 (W/l/s) Kravnivå i BBR 16 (BFS 2008:20) 55 (kWh/m2/år)

Um 0,170 (W/(K m2)) Reducerat flöde nej P el max vp kompr.+brinepump 1,40 (kW)
UAtot 43,792 (W/K) Frånvarotid 0 (h/dygn) P elpatron, max, dim 0,02 (kW)
Värmeeffektbehov vid DVUT 3,30 (kW) Pel fläkt(ar), medel 7 (W) P direktelvärme 0,00 (kW)
Lufttäthet q50 0,17 (l/(s m2) Spec. luftflöde 0,10 (l/s/m2) Dim. eleffekt för uppvärmning 1,41 (kW)
Avskärmning måttlig (-) Luftflöde 8,0 (l/s) Installerad eleffekt, totalt 2,50 (kW)
Passiv solinstrålning normal (-) Spisfläkt/-kåpa F200 Kravnivå i BBR 16 (BFS 2008:20) 4,50 (kW)
q infiltration, medel 0,0 (l/s) Luftflöde, forcerat 80 (l/s) *) inklusive hushållsel
qinfiltr, normaldrift 0,0 (l/s) Pel, forcerat 70 (W)
qinfiltr, red. flöde 0,4 (l/s) Drifttid 1,0 (h/dygn)

INDATA
Allmänt Värmeproduktion BVP5 Direktelvärme, komplement
Hustillverkare: Sparehus P vp värme, 0/35°C 4800 (W) Elektriska handdukstorkar 0 st
Husmodell: NNE COP, värme, 0/35°C 4,00 (-) termostat och/eller timer nej
Beställningsnummer: 1 P vp värme, 0/45°C 4400 (W) årlig energianvändning 0 (kWh/år)
Ordernummer: 1 COP, värme, 0/45°C 3,10 (-) Elgolvvärme (badrum/hall) 0,0 m2

Husets placering/ort: Ankeborg Markvärmepump nej termostat och/eller timer nej
Klimatzon: III Kollektorstorlek 100 (%) årlig energianvändning 0 (kWh/år)
Fastighetsbeteckning: Spare 1:1 Superheater, varmvatten nej Märkeffekt direktelvärme 0 (W)
Adress: Sparevägen 1 A-klassad brinepump ja Annan specifik elförbrukare 0 (kWh/år)
Köpare: Kalle Anka Tomgångseffekt, el 62 (W) varav intern värmeavgivning 0 (%)

Kajsa Anka Placering utanför klimatskal nej
Defaultvärden Installerad eleffekt 3000 (W) UTDATA
Trum, medel, uppv.säsong 21,0 (°C) Värmedistribution E hushållsel 3030 (kWh/år)
Personvärme, specifik 80 (W/person) A-klassade cirk.pumpar ja E ut värmesystem 9215 (kWh/år)
Närvarotid, medel 14 (h/dygn) Pel cirk.pump, medel 14 (W) E varmvattenanv. 2631 (kWh/år)
Varmvattenanv. specifik 14 (m3/(person år)) Återkopplad reglering ja E värmeläckage VVB 1195 (kWh/år)
Antal personer 3 (st) Vattenburen golvvärme 0,0 (m2) E el fläktar 243 (kWh/år)
Byggnad Resurseffektiva blandare ja E el cirk.pump, värmedistr. 84 (kWh/år)
Tute, medel 6,0 (°C) Ventilation F100 E el cirk.pump, VBX/FLM-modul 0 (kWh/år)
DVUT, 1-dygn (24 h) -19,4 (°C) VBX-/FLM-värmeåterv. nej E el vp kompressor+brinepump 3860 (kWh/år)
DVUT, 2-dygn (48 h) -18,5 (°C) A-klassad cirk.pump nej E elpatron, tillskott 0 (kWh/år)
DVUT, 3-dygn (72 h) -17,9 (°C) Pel cirk.pump, medel 0 (W) E direktelvärme, komplement 0 (kWh/år)
DVUT, 4-dygn (96 h) -17,2 (°C) Eleffektiv ventilation ja E annan specifik elförbrukare 0 (kWh/år)
Tidskonstant (τ) 109 (h) Pel fläkt(ar), medel 25 (W) E köpt energi (exkl. hushållsel) 4187 (kWh/år)
DVUT, aktuell -16,9 (°C) Luftflöde, medel 42,0 (l/s) E köpt energi totalt 7217 (kWh/år)
Atemp 120,0 (m2) Normaldrift E energianvändning värmesyst. 13368 (kWh/år)

Agarage 0,0 (m2) Pel fläkt(ar), medel 25 (W) E energianvändning totalt 16398 (kWh/år)

Aom, total 360,4 (m2) Spec. luftflöde 0,35 (l/s/m2) E energibesparing värmepump 9181 (kWh/år)

Aom, byggnadsskal 240,4 (m2) Luftflöde 42,0 (l/s) Specifik energianvändning 60,1 (kWh/m2/år)

Abottenplatta 120,0 (m2) SFP 0,6 (W/l/s) Kravnivå i BBR 16 (BFS 2008:20) 55 (kWh/m2/år)

Um 0,165 (W/(K m2)) Reducerat flöde nej P el max vp kompr.+brinepump 1,82 (kW)
UAtot 59,466 (W/K) Frånvarotid 0 (h/dygn) P elpatron, max, dim 0,05 (kW)
Värmeeffektbehov vid DVUT 4,42 (kW) Pel fläkt(ar), medel 11 (W) P direktelvärme 0,00 (kW)
Lufttäthet q50 0,17 (l/(s m2) Spec. luftflöde 0,10 (l/s/m2) Dim. eleffekt för uppvärmning 1,87 (kW)
Avskärmning måttlig (-) Luftflöde 12,0 (l/s) Installerad eleffekt, totalt 3,00 (kW)
Passiv solinstrålning normal (-) Spisfläkt/-kåpa F200 Kravnivå i BBR 16 (BFS 2008:20) 4,50 (kW)
q infiltration, medel 0,0 (l/s) Luftflöde, forcerat 80 (l/s) *) inklusive hushållsel
qinfiltr, normaldrift 0,0 (l/s) Pel, forcerat 70 (W)
qinfiltr, red. flöde 0,4 (l/s) Drifttid 1,0 (h/dygn)
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Bergvärmehus 160 m2 

 
 
 
Bergvärmehus 200 m2 

 
 
 

INDATA
Allmänt Värmeproduktion BVP6 Direktelvärme, komplement
Hustillverkare: Sparehus P vp värme, 0/35°C 6000 (W) Elektriska handdukstorkar 0 st
Husmodell: NNE COP, värme, 0/35°C 4,05 (-) termostat och/eller timer nej
Beställningsnummer: 1 P vp värme, 0/45°C 5500 (W) årlig energianvändning 0 (kWh/år)
Ordernummer: 1 COP, värme, 0/45°C 3,15 (-) Elgolvvärme (badrum/hall) 0,0 m2

Husets placering/ort: Ankeborg Markvärmepump nej termostat och/eller timer nej
Klimatzon: III Kollektorstorlek 100 (%) årlig energianvändning 0 (kWh/år)
Fastighetsbeteckning: Spare 1:1 Superheater, varmvatten nej Märkeffekt direktelvärme 0 (W)
Adress: Sparevägen 1 A-klassad brinepump ja Annan specifik elförbrukare 0 (kWh/år)
Köpare: Kalle Anka Tomgångseffekt, el 66 (W) varav intern värmeavgivning 0 (%)

Kajsa Anka Placering utanför klimatskal nej
Defaultvärden Installerad eleffekt 3500 (W) UTDATA
Trum, medel, uppv.säsong 21,0 (°C) Värmedistribution E hushållsel 3908 (kWh/år)
Personvärme, specifik 80 (W/person) A-klassade cirk.pumpar ja E ut värmesystem 11907 (kWh/år)
Närvarotid, medel 14 (h/dygn) Pel cirk.pump, medel 18 (W) E varmvattenanv. 3508 (kWh/år)
Varmvattenanv. specifik 14 (m3/(person år)) Återkopplad reglering ja E värmeläckage VVB 1301 (kWh/år)
Antal personer 4 (st) Vattenburen golvvärme 0,0 (m2) E el fläktar 317 (kWh/år)
Byggnad Resurseffektiva blandare ja E el cirk.pump, värmedistr. 109 (kWh/år)
Tute, medel 6,0 (°C) Ventilation F100 E el cirk.pump, VBX/FLM-modul 0 (kWh/år)
DVUT, 1-dygn (24 h) -19,4 (°C) VBX-/FLM-värmeåterv. nej E el vp kompressor+brinepump 4852 (kWh/år)
DVUT, 2-dygn (48 h) -18,5 (°C) A-klassad cirk.pump nej E elpatron, tillskott 1 (kWh/år)
DVUT, 3-dygn (72 h) -17,9 (°C) Pel cirk.pump, medel 0 (W) E direktelvärme, komplement 0 (kWh/år)
DVUT, 4-dygn (96 h) -17,2 (°C) Eleffektiv ventilation ja E annan specifik elförbrukare 0 (kWh/år)
Tidskonstant (τ) 111 (h) Pel fläkt(ar), medel 34 (W) E köpt energi (exkl. hushållsel) 5279 (kWh/år)
DVUT, aktuell -16,8 (°C) Luftflöde, medel 56,0 (l/s) E köpt energi totalt 9186 (kWh/år)
Atemp 160,0 (m2) Normaldrift E energianvändning värmesyst. 17141 (kWh/år)

Agarage 0,0 (m2) Pel fläkt(ar), medel 34 (W) E energianvändning totalt 21048 (kWh/år)

Aom, total 463,2 (m2) Spec. luftflöde 0,35 (l/s/m2) E energibesparing värmepump 11862 (kWh/år)

Aom, byggnadsskal 303,2 (m2) Luftflöde 56,0 (l/s) Specifik energianvändning 57,4 (kWh/m2/år)

Abottenplatta 160,0 (m2) SFP 0,6 (W/l/s) Kravnivå i BBR 16 (BFS 2008:20) 55 (kWh/m2/år)

Um 0,162 (W/(K m2)) Reducerat flöde nej P el max vp kompr.+brinepump 2,22 (kW)
UAtot 75,0384 (W/K) Frånvarotid 0 (h/dygn) P elpatron, max, dim 0,07 (kW)
Värmeeffektbehov vid DVUT 5,54 (kW) Pel fläkt(ar), medel 14 (W) P direktelvärme 0,00 (kW)
Lufttäthet q50 0,16 (l/(s m2) Spec. luftflöde 0,10 (l/s/m2) Dim. eleffekt för uppvärmning 2,30 (kW)
Avskärmning måttlig (-) Luftflöde 16,0 (l/s) Installerad eleffekt, totalt 3,50 (kW)
Passiv solinstrålning normal (-) Spisfläkt/-kåpa F200 Kravnivå i BBR 16 (BFS 2008:20) 5,25 (kW)
q infiltration, medel 0,0 (l/s) Luftflöde, forcerat 80 (l/s) *) inklusive hushållsel
qinfiltr, normaldrift 0,0 (l/s) Pel, forcerat 70 (W)
qinfiltr, red. flöde 0,5 (l/s) Drifttid 1,0 (h/dygn)

INDATA
Allmänt Värmeproduktion BVP7 Direktelvärme, komplement
Hustillverkare: Sparehus P vp värme, 0/35°C 7200 (W) Elektriska handdukstorkar 0 st
Husmodell: NNE COP, värme, 0/35°C 4,10 (-) termostat och/eller timer nej
Beställningsnummer: 1 P vp värme, 0/45°C 6600 (W) årlig energianvändning 0 (kWh/år)
Ordernummer: 1 COP, värme, 0/45°C 3,20 (-) Elgolvvärme (badrum/hall) 0,0 m2

Husets placering/ort: Ankeborg Markvärmepump nej termostat och/eller timer nej
Klimatzon: III Kollektorstorlek 100 (%) årlig energianvändning 0 (kWh/år)
Fastighetsbeteckning: Spare 1:1 Superheater, varmvatten nej Märkeffekt direktelvärme 0 (W)
Adress: Sparevägen 1 A-klassad brinepump ja Annan specifik elförbrukare 0 (kWh/år)
Köpare: Kalle Anka Tomgångseffekt, el 70 (W) varav intern värmeavgivning 0 (%)

Kajsa Anka Placering utanför klimatskal nej
Defaultvärden Installerad eleffekt 4000 (W) UTDATA
Trum, medel, uppv.säsong 21,0 (°C) Värmedistribution E hushållsel 4785 (kWh/år)
Personvärme, specifik 80 (W/person) A-klassade cirk.pumpar ja E ut värmesystem 14589 (kWh/år)
Närvarotid, medel 14 (h/dygn) Pel cirk.pump, medel 22 (W) E varmvattenanv. 4385 (kWh/år)
Varmvattenanv. specifik 14 (m3/(person år)) Återkopplad reglering ja E värmeläckage VVB 1410 (kWh/år)
Antal personer 5 (st) Vattenburen golvvärme 0,0 (m2) E el fläktar 390 (kWh/år)
Byggnad Resurseffektiva blandare ja E el cirk.pump, värmedistr. 133 (kWh/år)
Tute, medel 6,0 (°C) Ventilation F100 E el cirk.pump, VBX/FLM-modul 0 (kWh/år)
DVUT, 1-dygn (24 h) -19,4 (°C) VBX-/FLM-värmeåterv. nej E el vp kompressor+brinepump 5807 (kWh/år)
DVUT, 2-dygn (48 h) -18,5 (°C) A-klassad cirk.pump nej E elpatron, tillskott 9 (kWh/år)
DVUT, 3-dygn (72 h) -17,9 (°C) Pel cirk.pump, medel 0 (W) E direktelvärme, komplement 0 (kWh/år)
DVUT, 4-dygn (96 h) -17,2 (°C) Eleffektiv ventilation ja E annan specifik elförbrukare 0 (kWh/år)
Tidskonstant (τ) 113 (h) Pel fläkt(ar), medel 42 (W) E köpt energi (exkl. hushållsel) 6339 (kWh/år)
DVUT, aktuell -16,8 (°C) Luftflöde, medel 70,0 (l/s) E köpt energi totalt 11124 (kWh/år)
Atemp 200,0 (m2) Normaldrift E energianvändning värmesyst. 20908 (kWh/år)

Agarage 0,0 (m2) Pel fläkt(ar), medel 42 (W) E energianvändning totalt 25693 (kWh/år)

Aom, total 566,0 (m2) Spec. luftflöde 0,35 (l/s/m2) E energibesparing värmepump 14569 (kWh/år)

Aom, byggnadsskal 366 (m2) Luftflöde 70,0 (l/s) Specifik energianvändning 55,6 (kWh/m2/år)

Abottenplatta 200,0 (m2) SFP 0,6 (W/l/s) Kravnivå i BBR 16 (BFS 2008:20) 55 (kWh/m2/år)

Um 0,160 (W/(K m2)) Reducerat flöde nej P el max vp kompr.+brinepump 2,61 (kW)
UAtot 90,56 (W/K) Frånvarotid 0 (h/dygn) P elpatron, max, dim 0,15 (kW)
Värmeeffektbehov vid DVUT 6,71 (kW) Pel fläkt(ar), medel 18 (W) P direktelvärme 0,00 (kW)
Lufttäthet q50 0,16 (l/(s m2) Spec. luftflöde 0,10 (l/s/m2) Dim. eleffekt för uppvärmning 2,76 (kW)
Avskärmning måttlig (-) Luftflöde 20,0 (l/s) Installerad eleffekt, totalt 4,00 (kW)
Passiv solinstrålning normal (-) Spisfläkt/-kåpa F200 Kravnivå i BBR 16 (BFS 2008:20) 6,25 (kW)
q infiltration, medel 0,0 (l/s) Luftflöde, forcerat 80 (l/s) *) inklusive hushållsel
qinfiltr, normaldrift 0,0 (l/s) Pel, forcerat 70 (W)
qinfiltr, red. flöde 0,6 (l/s) Drifttid 1,0 (h/dygn)
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Bilaga 5 Transmissionsberäkningar för tre småhus 
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Typhus B 
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Typhus C 
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