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Abstract 
 
Demonstration platform for nearly zero energy buildings 
- Criteria for demonstration support for multi family 
buildings, offices, schools and hospitals  
 
On behalf of the Swedish Energy Agency, SP has compiled a set on technical criteria 
regarding properties related to energy use that should be met by demonstration projects 
within a platform for multifamily buildings, schools, offices and hospitals as nearly zero 
energy buildings. 
 
The work has been based on the existing Swedish building regulations (BBR19) and the 
Energy Agency report “National strategy for low energy buildings” (ER 2010:39). As a 
basis also different existing classification systems has been used. 
 
One presumption has been that a building 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. 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. Partly different 
criteria has been compiled for different types of buildings. The reason being that different 
buildings have different preconditions regarding operational hours, airflow rates and use 
of hot tap water as well as use of domestic and operational electricity. Target values for 
final specific energy use, including household and operational electricity, has also been 
proposed. The report also includes directions on how to measure and evaluate the criteria. 
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Förord 
 
Vi vill tacka Statens Energimyndighet som gett oss förtroendet att genomföra detta 
mycket intressanta arbete.  
 
Borås, februari 2012 
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Sammanfattning 
 
På uppdrag av Statens Energimyndighet har SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tagit 
fram förslag till kriterier för beviljande av stöd till demonstration av näranollenergi-
byggnader som flerbostadshus, samt lokaler av typen skolor, kontor och sjukhus. 
 
Arbetet med kriterier för demonstrationsstöd har utgått från Boverkets byggregler och 
Energimyndighetens rapport Nationell strategi för lågenergibyggnader, ER 2010:39. Som 
underlag har även använts energikrav som framtagits inom Energimyndighetens olika 
nätverk samt delar av befintliga frivilliga klassningssystem.    
 
En utgångspunkt har varit att samma byggnad skall klara kraven i hela landet. Därigenom 
gynnas ett industriellt och kostnadseffektivt byggande. Delvis separata kriterier har tagits 
fram för flerbostadshus, skolor kontor och sjukhus. Detta då olika byggnader har olika 
förutsättningar med avseende på driftstider, luftflöden, varmvattenanvändning och 
användning av verksamhetsel. I första hand ställs krav att på energieffektiva 
byggnadsskal och energieffektiva installationer. Kraven är därför mer detaljerade än i 
Boverkets byggregler. Målnivåer för specifik energianvändning, vilka inkluderar 
hushålls-och verksamhetsel, har dock också tagits fram. Boverkets klimatzoner används 
inte i målnivåerna som istället baseras på medeltemperaturen för ett normalår. Orsaken är 
att indelningen i tre stora klimatzoner enligt nuvarande byggregler inte bedöms lämplig 
att använda när man ska ställa riktigt hårda energikrav anpassade till det lokala klimatet. 
Även i andra avseenden bedöms inte nuvarande byggregler vara en bra utgångspunkt för 
en definition av näranollenergibyggnader. De grundläggande krav som föreslås är till 
skillnad från nuvarande byggregler oberoende av klimat och de boendes beteende. 
 
Kriterierna innehåller också anvisningar kring mätning och verifiering av ställda krav. 
Själva verifieringen i sig bedöms inte vara avsevärt mycket dyrare än vid normalt 
byggande. Däremot bedöms kostnaderna för utvärdering och kvalitetssäkring av 
mätningar bli högre än normalt. Vid en utvärdering av en näranollenergibyggnad är det 
också viktigt att det förutom en noggrann teknisk utvärdering även görs en ekonomisk 
utvärdering i form av en livscykelkostnad. Detta då projekten i en förlängning ska vara 
möjliga att genomföra utifrån företagsekonomiska grunder. Ett randvillkor vid 
bedömningen ska också vara att energibesparing inte sker på bekostnad av en försämrad 
innemiljö. 
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1 Syfte 
 
Syftet med föreliggande arbete är att föreslå kriteriegrunder för beviljande av stöd till 
demonstration av näranollenergibyggnader som flerbostadshus och lokaler. Framtaget 
underlag ska bidra till att en demonstrationsplattform kan upprätta riktlinjer för beviljande 
eller avslag av ansökningar.  
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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.  
 
2.2 Uppdragsbeskrivning 
 
SP har med anledning av ovanstående fått i uppdrag av Energimyndigheten att ta fram 
kriteriegrunder för beviljande av stöd till upprättandet av NNE-byggnader, lokaler och 
flerbostadshus. 
 
Föreslagna kriterier har tagits fram i samråd med Energimyndigheten och dess nätverk,  
detta för att få fram rimliga och förankrade kriterier för att ett demonstrationsprojekt skall 
få planerings- och utvärderingsstöd. En genom gång av olika förekommande energikrav 
har också gjorts. Framtagna kriterier gäller både för nyproducerade och för renoverade 
flerbostadshus och lokaler. Lokaltyperna har begränsats till skolor, kontor och sjukhus. 
Kriterierna har i möjligaste mån utformats för att vara teknikneutrala och inte 
teknikbegränsande. Kriterierna har vidare utformas på ett sådant sätt att man förutom 
uppfyllande av definitionen för en NNE-byggnad i projekteringen även 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 ska därtill omfatta fler systemgränser jämfört med 
Boverkets nuvarande byggregler, detta för att man i efterhand ska kunna studera inverkan 
av andra alternativa systemgränser. Mätningar ska också kompletteras med insamling av 
uppgifter kring beteenderelaterade frågor samt 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 förutsättningar för att dokumentera projektens lönsamhet.  
Ett randvillkor vid bedömningen ska vara att energibesparing inte sker på bekostnad av en 
försämrad innemiljö. 
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I uppdraget har även ingått att beskriva behov av stöd till anslagsmottagaren för att 
säkerställa att man i demonstrationsprojekten får en fullgod dokumentation och 
utvärdering av beviljade projekt. 
 

2.3 Avgränsningar 
 
Arbetet har i samråd med uppdragsgivaren avgränsats till att ta fram kriterier för 
flerbostadshus, samt lokaler av typen skolor, kontor och sjukhus. 
 
Tillagningskök och storkök har inte behandlats i föreliggande kravkriterier. I de fall 
byggnader innehåller sådan verksamhet måste detta särskilt beaktas vid projektering och 
utvärdering. Idrottshallar som förekommer som skolbyggnader har heller inte behandlats. 
 
Energianvändning som ligger utanför byggnaden, t.ex. motorvärmare, har inte behandlats. 
Inte heller har  processenergi som används inom byggnaden, men inte tillhör normal 
verksamhet för den typen av byggnad behandlats. I ett NNE-projekt bör man dock i varje 
enskilt fall identifiera all typ av energianvändning som förekommer på fastigheten och 
minimera den med hjälp av bästa tillgängliga teknik.   
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3 Förslag till kriterier för demonstrationsstöd 
 
3.1 Allmänt 
 
En demonstrationsplattform för NNE-byggnader ska huvudsakligen stödja byggprojekt 
med medel för: 
 

• Extra tid för kunskapsuppbyggnad, projektering och produktutveckling 
• Mätutrustning för uppföljning och verifiering av energiprestanda utöver vad som 

krävs enligt byggreglerna  
• Utveckling ny teknik som kan ha avgörande betydelse för en hög energiprestanda 
• Extra tid för utvärdering och rapportering av energiprestanda 
• Kostnader för informationsspridning och visning av demonstrationsprojektet 

 
Utgångspunkten är att det ska vara projekt med en tydlig ambition att nå en låg 
energianvändning (motsvarande definitionen för NNE-byggnad eller mer långtgående). 
Projekten ska vara möjliga att genomföra utifrån företagsekonomiska grunder. Därför ska 
det finnas goda förutsättningarna att dokumentera projekten, framför allt då det gäller 
deras lönsamhet. 
 
Ett uppfyllande av föreslagna krav i NNE-kriterierna ska vara en förutsättning för att en 
ansökan ska beviljas. Därutöver måste det av koordinator och styrelse göras en ytterligare 
bedömning utifrån plattformens önskemålet om geografisk spridning, olika tekniska 
lösningar och olika aktörer. För detta behöver det tas fram en urvalsstrategi baserat på 
geografiska regioner och tänkbara tekniska lösningar. För gruppområde med likadana 
byggnader föreslås att bidrag bara ges för en av byggnaderna. Om till synes likadana 
byggnader i ett gruppområde utrustas med väsentligt olika installationstekniska lösningar 
kan dock bidrag ges till flera byggnader. Bidrag för en översiktlig och mindre detaljerad 
utvärdering av flera likadana byggnader i ett område bör också kunna ges. Detta för att 
öka det statistiska underlaget. 
 
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, allt eftersom man visar på resultat som uppfyller NNE-kriterier. 
 
3.2 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 
eller nästan 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. Det ska 
t.ex. vara möjligt att redovisa energianvändning fördelat på olika förbrukningsposter 
(såsom varmvatten, uppvärmning, kyla, hushållsel, verksamhetsel 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/brukare och övergripande uppgifter om 
deras energirelaterade beteenden kartläggas. 
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För samtliga demonstrationsprojekt bör mätningarna pågå under minst 12 månader och 
minst omfatta vad som anges i tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1. Parametrar för kontinuerlig mätning och utvärdering av demonstrationsprojekt. 
Parameter Tidsupp-

lösning 
sampling 

Tidsupp- 
lösning  
medelvärde 

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 ev. hushållsel - 1 månad 5% 
Separat mätning av ev. verksamhetsel - 1 månad 5% 
Separat mätning av icke-byggnadsel* - 1 månad 5% 
Separat mätning av uppvärmningsenergi    
Separat mätning av ev. tillförd kyla - 1 månad 5% 
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  
*) El som inte ingår i byggnadens energianvändning, exempelvis motorvärmare. 
 
Detta är en miniminivå. I de flesta fall krävs både fler och mer detaljerade mätningar. För 
solvärmesystem föreslås i avsnitt 8.3 t.ex. två olika nivåer för utvärdering, en obligatorisk 
grundnivå och en frivillig utökad nivå. Rent generellt är en upplösning på en timma att 
rekommendera, speciellt om man skall studera egen energiproduktion eller samverkan 
med ett elnät. I vissa fall behöver mätning ske oftare än varje timme. Detta för att fånga in 
snabba förlopp eller för att bilda ett tillförlitligt medelvärde för en timme.  
 
Man måste skilja på spetsprojekt och basprojekt. Stöd från demonstrationsplattform för 
utrustning av demonstrationsprojektet med nödvändig mätutrustning ska därför 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 
deras resukltat i förhållande till kravnivåer. 
 
Ett inledande arbete inom en demonstrationsplattform bedöms vara att ta fram mer 
detaljerade mätföreskrifter för olika systemlösningar. Det kan också vara av intresse att 
upphandla ett eller flera gemensamma mätsystem som kan användas av samtliga 
demonstrationsprojekt. Detta för att säkerställa prestanda på mätinsamlingssystemen.  
 
Målnivåerna är något man vid projekteringen ska sikta på att nå eller underskrida. Men 
projekterade värden är alltid baserade på ett antagande om ett normalårsklimat och ett 
standardiserat beteende för brukarna. Vid en utvärdering måste dessa värden korrigeras 
beroende på avvikelser från normalårsklimatet och avvikelser från det standardiserade 
beteendet. Korrigering och redovisning av avvikelser från projekterade målnivåer kan ske 
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i flera steg. På så sätt kan man uppskatta hur stor del av en avvikelse som beror på 
byggnadens prestanda respektive de boendes beteende. 
 
3.3 Återkoppling till brukarna 
 
De boendes/brukarnas 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 brukarna så att de kan agera på ett 
energimedvetet sätt. Därför föreslås följande krav:  
 
Samtliga demonstrationsprojekt ska utrustas med system för kontinuerlig återkoppling till 
de boende/brukarna 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. När individuell 
mätning och debitering (IMD) tillämpas är det viktigt att räkningarna utformas på ett 
tydligt och pedagogiskt sätt. 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). 
 
Även utrustning för IMD och kontinuerlig återkoppling till de boende/brukarna ska 
givetvis vara eleffektiv och därigenom inte leda till ökad eleanvändning. 
 
3.4 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. Den ekonomiska utvärderingen ska baseras på en LCC-kalkyl (LCC = 
livscykelkostnad) enligt nuvärdesmetoden. För merkostnader skall man även göra en 
uppskattning hur dessa kostnader i framtiden kan reduceras vid en storskalig användning. 
Exempelvis bör inte alla kostnader för en produktutveckling anses ha belastat det aktuella 
demonstrationsprojektets LCC-kalkyl, utan bör fördelas ut på efterkommande 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. 
 
EU-kommissionen håller på att ta fram riktlinjer för hur kostnadseffektivitet ska beräknas 
för NNE-byggnader. Dessa riktlinjer förväntas dock inte i detalj fastställa alla nödvändiga 
randvillkor. För olika typer av byggnader bedöms att olika nationellt anpassade värden 
bör användas. För många byggnader är det inte heller ”samma plånbok” som betalar såväl 
investeringskostnader som löpande kostnader. Detta innebär då att det är svårare att 
argumentera för en låg LCC i dessa byggnader än i andra typer av byggnader. Det är 
därför bra med tydliga riktlinjer för hur LCC skall beräknas för olika byggnadstyper. En 
del av det inledande arbetet inom en plattform för NNE-byggnader kommer därför bli att 
ta fram detaljerade och enhetliga riktlinjer för hur kostnadseffektivitet i form av LCC ska 
beräknas för olika typer av byggnader. 
 
LCC-kalkylen ska vara utformad på ett transparent sätt med en tydlig redovisning av 
beräkningsförutsättningarna avseende livscykel, diskonteringsränta, energiprisökningar, 
etc. Kostnader för olika åtgärder, t.ex. FTX, ska också redovisas så att det går att räkna 
”baklänges” och korrigera värden för  förändrade förutsättningar.    
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3.5 Behov av stöd 
 
Behovet av stöd kommer att variera beroende på typ av byggnad och projektets 
omfattning. Därför kommer den sökande, förutom att uppfylla de tekniska kriterierna, att 
behöva tydligt specificera och motivera det sökta stödet.  
 
Stöd för kunskapsuppbyggnad, projektering och produktutveckling ska endast ges för tid 
som ligger utanför vad som normalt ingår i verksamheten. Vid eventuellt stöd till 
utveckling ny teknik som kan ha avgörande betydelse för att nå NNE-prestanda ska det i 
ansökan tydligt anges behov av och potential för den aktuella teknikutvecklingen. 
 
Stöd till extra mätutrustning för uppföljning och verifiering av energiprestanda ska endast 
ges till mätutrustning som går utöver vad som krävs enligt BBR19 och utöver vad som 
normalt ändå utvärderas i den aktuella typen av byggnad. Det bedöms att många av de 
sökande kommer att vara i behov av kunskapsuppbyggnad kring hur en detaljerad 
mätning och utvärdering av energianvändningen ska ske.  Beroende på projektens storlek 
och de tekniska installationernas komplexitet bedöms de sökande i olika grad behöva stöd 
till extra tid för utvärdering och rapportering av energiprestanda. 
 
För att sprida resultat och goda exempel bedöms det extra viktigt med stöd till kostnader 
för informationsspridning och visning av demonstrationsprojektet. För visningar föreslås 
att stöd ges till viss del av merkostnaden. Vid ett stort intresse för visningar föreslås 
vidare att man efterhand ska kunna söka extra medel för detta. Eventuellt kan man införa 
ett separat informationsstöd. 
 
3.6 Generellt om kriterierna 
 
Avsnittet 4-8 presenterar förslag  på tekniska  kriterier som skall vara uppfyllda för att 
kunna erhålla stöd från NNE-demonstrationsplattform för NNE-byggnader – 
flerbostadshus och lokaler. 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 1-4 
ges en kort sammanställning av föreslagna NNE-kriterier för flerbostadshus, skolor, 
kontor och sjukhus. 
 
Kriterierna innebär striktare och mer detaljerade krav än i Boverkets Byggregler 
(BBR19). Längst ned i södra Sverige föreslås krav som i flera fall tangerar FEBY:s 
kommande krav för Passivhus. Längre norrut tillåts något högre energianvändning. 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. Kravet på 
isolergrad varierar beroende på hur kompakt byggnadsutformningen är, vilket för mycket 
kompakta byggnadsformer innebär att ingen skärpning jämfört med BBR19 föreslås. 
 
Fokus i arbetet har legat på punkterna 1 och 2 ovan. Punkt 3 behandlas mer översiktligt.  
Det finns dock förslag till målnivåer som i vissa avseenden avviker från förslaget i 
rapport ER 2010:39. Dels föreslås nivåer som baseras på årsmedeltemperatur istället för 
klimatzon och dels föreslås att även hushålls- och verksamhetsel ska ingå i målnivåerna. 
Dessutom föreslås olika målnivåer för olika typer av byggnader/verksamheter. 
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Vid en utvärdering av uppmätt energianvändningen (enligt BBR19) måste man alltid ta 
hänsyn till inverkan av beteendet i form av vald inomhustemperatur, vädring, användning 
av varmvatten, hushålls- och verksamhetsel, etc. Vid en utvärdering av uppmätt 
energianvändning måste man givetvis också ta hänsyn till avvikelser från ett 
normalårsklimat (temperatur, vind, solinstrålning). Detta är ett komplicerat förfarande 
med relativt stora osäkerheter. Förslagna grundläggande krav för NNE-byggnader är 
därför utformade på ett sådant sätt att de är oberoende av beteende och omgivande klimat. 
 
Vid nybyggnation finns större möjligheter att påverka och utforma hela byggnaden. Det 
är därför svårare att uppnå lika låg energianvändning vid en renovering som vid en 
nybyggnation. I många fall har därför olika kravnivåer angetts för nybyggnation och för 
renovering. Om förutsättningarna är goda bör man dock försöka att klara kraven för 
nybyggnation även vid en renovering. 
 
För renoveringsprojekt som ingår i en demonstrationsplattform för NNE-byggnader antas 
att hela byggnaden ingår i energirenoveringen. Därför ställs även för renoveringsprojekt 
krav på övergripande energiprestanda, fast inte riktigt lika hårda som vid nybyggnation.  
 
3.7 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 presentera en fördjupad detaljnivå för tidigare föreslagna strategi och 
inte 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 

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

• Miljöbyggnad, Sweden Green Building Council, Tekniska förtydliganden 110529 
• Energirelaterade godhetstal för flerbostadshus – Ombyggnad, BeBo 1 , December 

2011  
• Energikrav för lokalbyggnader, Version 3, BELOK  2, Augusti 2011 
• Kravspecifikation för passivhus och nollenergihus - Bostäder, Version 

FEBY12 3, 
Remissversion, Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCNH), 2011 

• Kravspecifikation för passivhus och nollenergihus - Lokaler, Version FEBY12, 
Remissversion, Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCNH), 2011 

• Kriterier för stöd av demonstrationsprojekt Version 1: 100427, LÅGAN 4, 2010 
                                                      
1 BeBo - Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus är ett samarbete 
mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare med inriktning mot bostäder. 
2 BELOK - Beställargruppen för lokaler, är ett nätverk och ett samarbete mellan 
Energimyndigheten och 16 av Sveriges största fastighetsägare med inriktning på lokaler. 
3 FEBY – Forum för Energieffektiva Byggnader. Ett samarbete mellan IVL, SP, Lunds Tekniska 
Högskola och Aton Teknikkonsult, vilket numera har ombildats till Sveriges Centrum för 
Nollenergihus och har en annan och större medlemsorganisation. 
4 LÅGAN – Energimyndighetens program för implementering av byggnader med mycket låg 
energianvändning 
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I de fall BBR19 eller någon av de ovan nämnda  klassningssystem angivit krav som 
bedömts direkt användbara även som krav i kriterierna för flerbostadshus och lokaler 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. 
 
När det gäller mätning och utvärdering av energianvändning har det inom SVEBY 5 tagits 
fram en hel del dokumentation. SVEBY ställer dock inga krav på energianvändning utan 
huvudsyftet är att ta fram metodik för att verifiera att man uppfyller kraven i BBR.   
 
I avsnitt 4.3.2, 5.3.2, 6.3.2 och 7.3.2 presenteras förslag till målnivåer som i vissa 
avseenden avviker från förslagna målnivåer i rapport  ER 2010:39. Dels föreslås 
kravnivåer som baseras på årsmedeltemperatur istället för klimatzon och dels föreslås att 
även hushålls- och verksamhetsel ska ingå i målnivåerna. Därutöver har en differentiering 
av målnivåerna skett beroende på typ av byggnad/verksamhet. För flerbostadshus föreslås 
något skarpare målnivåer än vad som i SP Rapport 2011:83 har föreslagits för småhus. 
Vidare har olika målnivåer föreslagits för olika typer av lokaler. Detta då en väsentlig 
skärpning av kravnivåerna jämfört med BBR19 innebär att målnivåerna behöver anpassas 
till varje lokaltyps specifika förutsättningar. 
 
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. 
 
  

                                                      
5 SVEBY betyder ”Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader”. SVEBY är ett 
utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen och finansieras av SBUF och 
CERBOF.  I SVEBY-programmet fastställer bygg- och fastighetsbranschen standardiserade 
brukardata för beräkningar och hur verifiering av energiprestanda skall gå till. 
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4 Kriterier för flerbostadshus 
 
Flerbostadshus har relativt konstanta och låga luftflöden. Värmeförluster genom 
transmission och otätheter i byggnadsskalet har därför stor betydelse för energi- och 
effektbehov. För att uppnå riktigt låg energianvändning har i många fall även reduktion 
av ventilationsförluster stor betydelse. El-effektivitet hos tekniska installationer med 
långa driftstider (fläktar och pumpar) har också stor betydelse. Användning av 
varmvatten och hushållsel står vardera för en stor andel av energianvändningen i ett 
flerbostadshus utformat som ett lågenergihus. 
 
4.1 Mycket energieffektivt klimatskal 
 
När det gäller byggnadsskalet finns det huvudsakligen tre egenskaper som är avgörande 
för energieffektivitet och god termisk komfort; transmissionsförluster, lufttäthet, samt 
passiv solinstrålning. 
 
4.1.1 Krav på maximal transmissionsförlust 
 
I Boverkets Byggregler (BBR15-19) ställs endast ett övergripande krav på genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient, Um, för  hela byggnadens klimatskal. Eftersom den slutliga 
målnivån för energianvändning avser energianvändning per tempererad golvyta, Atemp, är 
det rimligt att ställa krav på transmissionsförlust per tempererad golvyta, Atemp. Att 
formfaktorn, d.v.s. förhållandet mellan ytan på omslutande klimatskal, Aom, och 
tempererad golvyta, Atemp, kan variera väsentligt mellan olika typer av flerbostadshus är 
ytterligare ett argument för ett krav per tempererad golvyta, Atemp. Vid nybyggnation  får 
dock inte Um-värdet överskrida kravet i BBR19 och även vid en renovering föreslås ett 
maximalt Um-värde. För större byggnader såsom flerbostadshus föreslås därför krav på 
specifik transmissionsförlust per golvyta samt genomsnittligt värmegenomgångstal för 
hela byggnaden enligt följande: 
   
Krav på maximal transmissionsförlust vid nybyggnation: 

Specifik transmissionsförlust per golvyta för hela byggnaden: 
  

Uspec ≤ 0,45   W/(K m2 Atemp) 
 
Maximalt genomsnittligt värmegenomgångstal för hela byggnaden 
 
Um ≤ 0,40   W/(K m2 Aom) 

 
Krav på maximal transmissionsförlust vid renovering: 

Specifik transmissionsförlust per golvyta för hela byggnaden: 
  

Uspec ≤ 0,675   W/(K m2 Atemp) 
 
Maximalt genomsnittligt värmegenomgångstal för hela byggnaden 
 
Um ≤ 0,60   W/(K m2 Aom) 

 
Föreslagna krav innebär att nybyggda flerbostadshus ska ha en specifik 
transmissionsförlust per golvyta som är mindre än eller lika med föreslaget krav i SP 
Rapport 2011:83 för ett småhus. Eftersom flerbostadshus genom sin storlek är lättare att 
utforma med en lägre formfaktor (Aom/Atemp) är det rimligt att de kan byggas med en lägre 
specifik transmissionsförlust per golvyta än småhus.  
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Som jämförelse kan nämnas att Boverkets Byggregler sedan 2009 (BBR16) har krävt ett 
maximalt Um-värde på 0,40 W/(K m2 Aom) för elvärmda bostäder.  Fr.o.m. 2012 (BBR19) 
kommer detta krav att gälla för alla bostäder. Många av dagens nybyggda flerbostadshus 
har ett Um-värde på mindre än 0,40 W/(K m2 Aom), vilket beroende på formfaktor innebär 
en specifik transmissionsförlust i intervallet 0,30-0,70 W/(K m2 Atemp). 
 
För mycket kompakta byggnadsformer med en formfaktor lägre än 1,125 framgår av 
diagram 1 och 2 nedan att kravet i Boverkets Byggregler BBR19 på ett maximalt Um-
värde på 0,40 W/(K m2 Aom) blir styrande vid nybyggnation. Detta innebär att för mycket 
kompakta byggnadsformer behöver man inte bygga mer välisolerade byggnadsskal än 
vad man i vissa fall redan gör idag. Vi renovering blir på samma sätt det maximala Um-
värdet 0,60 W/(K m2 Aom) styrande.  
 

 
Diagram 1. Um-värde som funktion av formfaktor 
 

 
Diagram 2. Specifik transmissionsförlust som funktion av formfaktor  
 
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 
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den specifika transmissionsförlusten per golvyta skall det totala värmeläckaget istället 
divideras med den tempererade arean (Atemp). 
 
Eftersom den omslutande arean hos kompaktare byggnader har en större andel fönsterarea 
är det också rimligt att man enligt diagram 1 ovan tillåter ett något högre Um-värde hos 
dessa byggnader. Detta då även mycket bra fönster är mycket sämre än en bra vägg.    
 
4.1.2 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 minimera fuktinträngning 
samt säkerställa att ventilationsluft passerar huset på avsett vis. Den slutliga målnivån för 
energianvändning är ställd per golvyta. En byggnad med låg formfaktor kan ha högre 
luftläckage per omslutande yta än en byggnad med en hög formfaktor, men ändå ha ett 
lägre luftläckage per golvyta. Luftläckage per omslutande yta innebär då ett sämre mått 
på byggnadsskalets energieffektivitet. Även när det gäller lufttätheten är det därför rimligt 
att ställa krav på luftläckage per golvyta (Atemp). Av andra skäl än ren energieffektivitet 
föreslås dock även maximala nivåer avseende genomsnittlig luftläckningskoefficient för 
den omslutande ytan. För större byggnader såsom flerbostadshus föreslås det därför att 
det ställs krav på specifikt luftläckage per golvyta samt genomsnittlig 
luftläckningskoefficient för hela byggnaden enligt följande: 
 
Krav på maximalt luftläckage vid nybyggnation: 

Specifikt luftläckage per golvyta för hela byggnaden: 
   
  qspec50 ≤ 0,45    l/(s m2

 Atemp) vid ±50 Pa 

Genomsnittlig luftläckningskoefficient för hela byggnaden: 

qn50 ≤ 0,30    l/(s m2
 Aom) vid ±50 Pa 

Krav på maximalt luftläckage vid renovering: 
Specifikt luftläckage per golvyta för hela byggnaden: 

   
  qspec50 ≤ 0,60  l/(s m2 Atemp) vid ±50 Pa 

Genomsnittlig luftläckningskoefficient för hela byggnaden: 

qn50 ≤ 0,40    l/(s m2
 Aom) vid ±50 Pa 

Flerbostadshus har vanligen en ”formfaktor”, d.v.s. ett förhållande mellan Aom och Atemp, i 
intervallet 0,8-2,2 där lägre värden uppnås för större punkthus, medan högre värden 
uppnås för mindre lamellhus. Omräknat till krav per omslutande yta motsvarar detta ett 
krav på en maximal genomsnittlig luftläckningskoefficient i intervallet 0,21-0,30 l/(s m2 
Aom) vid nybyggnation och 0,27-0,40 l/(s m2 Aom) vid renovering. Som jämförelse innebär 
detta att tillåtet maximalt läckage vid nybyggnation blir lägre eller lika med FEBY:s 
passivhuskrav på 0,30 l/(s m2 Aom). Vid renovering tillåts något högre läckage än 0,30 l/(s 
m2 Aom) för byggnader med en formfaktor lägre än 2,0. Det maximala värdet 0,40 l/(s m2 
Aom) vid renovering motsvarar BeBo:s 6 rekommenderade ”godhetstal” för flerbostadshus 
vid ombyggnad.  

                                                      
6 BeBo - Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus är ett samarbete 
mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare med inriktning mot bostäder 
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I Boverkets Byggregler (BBR19) ställs inga specifika krav på lufttäthet. Föreslaget krav 
vid renovering innebär en halvering av tidigare gällande krav i BBR (före BBR15) på en 
genomsnittlig luftläckningskoefficient < 0,80 l/(s m2 Aom). 
 
För byggnader med olika formfaktor innebär detta att det högsta tillåtna läckaget per 
omslutande yta, Aom, varierar med formfaktorn enligt diagram 3.   
 

 
Diagram 3. Maximalt luftläckage per omslutande yta som funktion av formfaktorn  
 
Ovanstående krav på lufttäthet ska verifieras genom mätning i färdig eller nästan 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. Vid renovering är det viktigt att i ett 
tidigt skede identifiera var det läcker och välja lämpliga tätningsåtgärder. Provning av 
lufttäthet bör ske i ett tidigt skede så att eventuella nödvändiga åtgärder kan göras innan 
byggnaden färdigställs.  
 
Täthetsprovning av flerbostadshus, speciellt på lägenhetsnivå, är mycket mer komplicerat 
och arbetskrävande än för ett småhus. Det är därför viktigt att man i ett tidigt skede 
bestämmer på vilket sätt ovanstående krav ska verifieras. Mätning på hela byggnaden 
eller trapphus rekommenderas framför mätning i samtliga lägenheter. Mätning i 
lägenheter har dock fördelen att man även kan säkerställa god intern täthet. God intern 
täthet medför mindre risk för spridning av lukt och ljud mellan lägenheter och mellan 
lägenheter och trapphus. Mer information och tips om hur man kan åstadkomma god 
lufttäthet kan sökas på  www.lufttathet.se  
 
4.1.3 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 

http://www.lufttathet.se/
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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. 
 
Byggnadens solvärmetillskott uttryckt som maximalt solvärmelasttal (SVLmax) ska 
beräknas enligt klassningssystemet Miljöbyggnad 7: 
  

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 för 
nybyggnation samma nivå som enligt Miljöbyggnad, klass Guld. För renovering föreslås 
samma nivå som enligt Miljöbyggnad, klass Silver. 
 
Krav på maximalt solvärmelasttal vid nybyggnation: 

Maximalt solvärmelasttal för bostadens mest solutsatta rum 
 
  SVLmax < 18  (W/m2)  
 
Krav på maximalt solvärmelasttal vid renovering: 

Maximalt solvärmelasttal för bostadens mest solutsatta rum 
 
  SVLmax < 29  (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. Under en 
utvärderingstid på 12 månader ska även inomhustemperaturen mätas. 
 
4.2 Mycket energieffektiva installationer 
 
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. 
 
4.2.1 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 vid nybyggnation. Vid renovering bedöms en rimlig kravnivå vara att 
begränsa ventilationsvärmeförlusten till maximalt hälften av ovanstående värde. Det 
                                                      
7 Miljöklassad byggnad, Manual för ny/projekterad byggnad, Utgåva version 2.0 2010 
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senare innebär att det är möjligt att använda en enklare frånluftsvärmepump.  Följande 
krav på maximal specifik ventilationsvärmeförlust, inklusive infiltration, föreslås därför: 
       
Krav på maximal ventilationsvärmeförlust vid nybyggnation: 

Specifik ventilationsvärmeförlust: < 0,14 W/(K m2 Atemp) 
 
  Skall uppfyllas vid DVUT och nominellt normflöde 0,35 l/( s m2 Atemp) 
 
Krav på maximal ventilationsvärmeförlust vid renovering: 

Specifik ventilationsvärmeförlust: < 0,21 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) 

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

⋅ Motsvarande reduktion av byggnadens behov av köpt värme genom bättre 
klimatskärm än skallkravet med avseende på specifik transmissionsförlust per 
tempererad golvyta (W/(K m2 Atemp)). 

 
Kravet kan också uppfyllas genom en kombination av ovanstående åtgärder. Genom att 
exempelvis isolera bättre än grundkravet avseende specifik transmissionsförlust per 
tempererad golvarea kan behovet av värmeåtervinning med FTX minskas. 
 
Kravet vid nybyggnation 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 vid värmeåtervinning med värmeväxlare (FTX) att 
temperaturverkningsgraden i ett ventilationsaggregat med värmeväxlare vid DVUT måste 
vara högre än 67% eller att värmepumpens COP för värmeproduktion måste vara större 
än 3 vid DVUT. 
 
Kravet vid renovering innebär att den totala ventilationsvärmeförlusten inklusive 
infiltration vid DVUT ska reduceras till mindre än 50% av den ventilationsförlust som 
annars skulle skett vid normenligt frånluftsventilation utan reducerande åtgärder och 
exklusive infiltration. Detta innebär vid värmeåtervinning med värmeväxlare (FTX) att 
temperaturverkningsgraden vid DVUT måste vara högre än 50% eller att värmepumpens 
COP för värmeproduktion måste vara större än 2 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. 
 



24 

 

För lösningar med självdragsventilation måste det visas hur man säkerställer kravet på 
reduktion av  ventilationsvärmeförlusten samtidigt som man säkerställer inomhusluftens 
kvalitet på rumsnivå.    
 
4.2.2 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. Men ett F-system som inte är el-effektivt kan också 
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). Vid ett fastställt flöde på 0,35 l/(s m2 Atemp) 
kan kravet på specifik fläkteleffekt även anges i enheten W/m2 Atemp. Även vid renovering 
bedöms värden bättre än de som anges i BBR19, avsnitt 9.95 vara rimliga kravnivåer. Vid 
nybyggnation bedöms ytterligare något skarpare kravnivåer vara motiverat. För olika 
typer av ventilationssystem föreslås därför kravnivåer enligt nedan. 
  
Krav på maximal specifik fläkteleffekt för olika ventilationssystem vid nybyggnation 
Typ av ventilationssystem W/(l/s) W/m2 Atemp 
Frånluft utan värmeåtervinning; F-ventilation  < 0,4 < 0,140 
Frånluft med värmeåtervinning; FX-ventilation  < 0,7 < 0,245 
Från- och tilluft med värmeåtervinning; FTX-ventilation < 1,3 < 0,455 
 
Krav på maximal specifik fläkteleffekt för olika ventilationssystem vid renovering 
Typ av ventilationssystem W/(l/s) W/m2 Atemp 
Frånluft utan värmeåtervinning; F-ventilation  < 0,5 < 0,175 
Frånluft med värmeåtervinning; FX-ventilation  < 0,8 < 0,280 
Från- och tilluft med värmeåtervinning; FTX-ventilation < 1,5 < 0,525 
 
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. Detta sker efter injustering och lämpligen i samband med den första 
OVK-besiktningen. 
 
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.  
 
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. 
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4.2.3 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 både vid 
nybyggnation och renovering:  
 
Krav på vädringsmöjligheter och/eller ”frikyla”(nybyggnation och renovering): 

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.  
 
I möjligaste mån ska bostäder utformas på ett sådant sätt att ett kylsystem inte behövs. I 
vissa fall är vädring 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 under 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. trapphus, hall 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. 
 
4.2.4 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. Följande krav på SPP och specifik pumpeleffekt 
föreslås för nybyggnation och renovering. 
 
 Krav på maximal specifik pumpeffekt (nybyggnation och renovering): 
Krav på komponentnivå (enskilda pumpar) < 0,5  kW:    < 100     W/(l/s) 

0,5-2  kW:    <   80     W/(l/s) 
  > 2   kW:    <   50     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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Samma krav ställs både vid nybyggnation och renovering då det bedöms både rimligt och 
möjligt att tillämpa bästa tillgängliga teknik i båda fallen. 
 
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 (4.2.2). 
 
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. 
 
4.2.5 Krav på maximal värmeförlust från 

varmvatteninstallationer 
 
Dåligt isolerade varmvatteninstallationer kan leda till stora värmeförluster. I en byggnad 
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: 
 
Krav på maximal värmeförlust från varmvatteninstallationer vid nybyggnation: 
  Maximal specifik värmeförlust från varmvatteninstallation: 
 
  ≤ 0,4  (W/m2 Atemp) * 
 
Krav på maximal värmeförlust från varmvatteninstallationer vid renovering: 
  Maximal specifik värmeförlust från varmvatteninstallation: 
 
  ≤ 0,5  (W/m2 Atemp) * 
 
*) I kombination med solvärmesystem kan dubbelt så hög värmeförlust 
    accepteras om det övergripande kravet på besparingsgrad i 8.3 uppfylls. 
 
Varmvattencirkulation (VVC) där flera hushåll delar på en gemensam lokal anläggning 
för värmning av varmvatten är vanligt förekommande i flerbostadshus. Orsaken är dels att 
snabbt ge tillgång till varmvatten men också för att förhindra uppkomst av legionella. 
VVC-förlusterna kan många gånger vara den dominerande delen av värmeförlusterna från 
varmvatteninstallationerna i ett flerbostadshus. Om flera byggnader delar på ett 
gemensamt system för varmvattencirkulation (VVC) ska dess värmeförluster fördelas i 
förhållande till byggnadernas tempererade area (Atemp) och ingå i ovanstående krav på 
maximal värmeförlust från varmvatteninstallationer. 
 



27 

 

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. 
 
4.2.6 Krav på individuell mätning och debitering av 

varmvattenanvändning 
 
I flerbostadshus är det vanligt att flera hushåll delar på en gemensam lokal anläggning för 
värmning av varmvatten. Individuell mätning och debitering (IMD) är, förutom 
rättviseaspekten, erfarenhetsmässigt ett effektivt sätt att styra beteendet mot en minskad 
användning av varmvatten i flerbostadshus. Därför föreslås följande krav: 
 
Krav på individuell mätning och debitering av varmvatten (nybyggnation och renovering)  
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)  

 
Verifiering av kravet sker i förekommande fall genom kontroll av att IMD-systemet har 
installerats och genom 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.      
 
4.2.7 Individuell mätning och debitering av 

värmeanvändningen 
 
I flerbostadshus är det vanligt att flera hushåll delar på en gemensam lokal anläggning för 
värmning av byggnaden. Det finns flera system på marknaden för individuell mätning och 
debitering (IMD) av använd värmemängd. Många nybyggda lågenergi flerbostadshus har 
också utformats på ett sådant sätt att det med automatik blir individuell debitering av hela 
eller delar av värmeanvändningen. Det är dock inte alltid självklart att IMD av värme är 
en lämplig och kostnadseffektiv åtgärd. Därtill är det inte heller säkert att det påverkar 
beteendet till en lägre energianvändning. I hyresrätter är det inte heller helt självklart ur 
en rättviseaspekt. Varför skall en boende i en lägenhet med mycket fönster åt norr betala 
mer för värmen än grannen med mycket fönster åt söder. Därför föreslås inget generellt 
krav på IMD av värme. 
  
4.2.8 Krav på snålspolande duschar och handfatsblandare 
 
Förutom IMD av varmvattenanvändning så är energieffektiva armaturer ett effektivt sätt 
att ytterligare minska energianvändningen. Krav på snålspolande armaturer föreslås vara 
samma som i Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader, 
Version 2.2, Nordisk Miljömärkning, 2009: 
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Krav på snålspolande duschar och handfatsblandare (nybyggnation och renovering) 
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). 
 
Förutom snålspolande funktion bör armaturerna dessutom vara utrustade med specifikt 
varmvattenbesparande funktioner, t.ex. endast kallvatten i neutralt läge rakt fram, 
återfjädrande fullflödes- och högtemperaturlägen, etc. 
 
Verifiering sker genom att kontrollera att krav ställda under planering och projektering 
överensstämmer med utförandet i den färdiga byggnaden. 
 
4.2.9 Krav på el-effektiva vitvaror 
 
El-effektiva vitvaror har stor betydelse för användning av hushållsel i flerbostadshus och 
hushållsel står för en betydande del av den totala elanvändningen i ett lågenergihus. Det 
är därför 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 byggherren 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: 
 
Krav på el-effektiva vitvaror (nybyggnation och renovering) 
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.  
 
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. 
 
4.2.10 Krav på fasta belysningsinstallationer  
 
Belysningen kan stå för en stor del av hushålls- och fastighetselen. Det föreslås att krav 
på fasta belysningsarmaturer ska vara samma som i Svanenmärkning av Småhus, 
flerbostadshus och förskolebyggnader, Version 2.2, Nordisk Miljömärkning, 2009: 
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Krav på fasta belysningsinstallationer (nybyggnation och renovering) 
  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. 
 
4.2.11 Krav på tvättstugor 
 
Många flerbostadshus byggs idag utan tvättstugor. I så fall finns utrymme för tvättmaskin 
och torkutrustning i varje lägenhet. Därigenom uppnås med automatik individuell 
debitering av energianvändningen genom att den hamnar på varje lägenhets elräkning. 
Om istället byggnaden förses med gemensamma tvättstugor kan dessa bidra till en stor 
del av byggnadens fastighetsel. För att i dessa fall minimera energianvändningen föreslås 
krav enligt BeBo:s Energirelaterade godhetstal för flerbostadshus – Ombyggnad: 
 
Krav på tvättstugor (nybyggnation och renovering) 

Tvättmaskiner:  energiklass ≥ A Restfuktighet < 50 %  
Torkutrustning:  energiklass ≥ B  fuktstyrning 
Debiteringssystem med individuell debitering 

 
Därutöver ska utredas möjlighet till varmvattenanslutning samt möjlighet till 
värmeåtervinning i torkprocessen. 
 
4.2.12 Krav på hissar 
 
De flesta flerbostadshus utrustas idag med hissar, även vid större renoveringar, detta för 
att uppfylla myndighetskrav och öka tillgängligheten. En gammal hydraulhiss förbrukar 
cirka 5500 kWh/år. Med idag bästa tillgängliga teknik kan man komma ned till cirka 
1000 kWh/år. Det är därför viktigt att ställa krav på att bästa teknik används. Följande 
krav föreslås: 
 
Krav på hissar(nybyggnation och renovering) 
Hissar ska såväl vid färd som vid stand-by uppfylla energiklass A enligt VDI 4707 
(Riktlinjer utfärdade av föreningen för tyska ingenjörer)  
 
Detta innebär i praktiken en direktdriven hiss med den mest el-effektiva motortekniken, 
hissautomatik utrustad med viloläge, aktivitetsstyrd belysning och ventilation vid drift, 
energiregenerering och el-effektiv belysning.  
 
4.2.13 Krav på maximal specifik värmeförlustkoefficient 
 
Kravet på maximal transmissionsförlust i avsnitt 4.1.1 och kravet på maximal 
ventilationsvärmeförlust i avsnitt 4.2.1 kan slås samman till ett gemensamt krav på en 
specifik värmeförlustkoefficient enligt följande. 
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Krav på maximal specifik värmeförlustkoefficient 
Specifik värmeförlustkoefficient vid nybyggnation  < 0,60  W/(K m2 Atemp) 

 
 Specifik värmeförlustkoefficient vid renovering < 0,90  W/(K m2 Atemp) 
 
Det bör dock observeras att omfördelning får ej göras på så sätt att man överskrider 
kravet på maximal transmissionsförlust i avsnitt 4.1.1. Däremot kan man genom att ha en 
lägre specifik transmissionsförlust än 0,45 respektive 0,675 W/(K m2 Atemp) sänka kravet 
på FTX-systemets värmeåtervinning. 
 
4.3 Målnivåer för energianvändning 
 
4.3.1 Målnivåer för 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 denne kan agera på ett energimedvetet sätt. 
 
I Boverkets handledning för energideklarationer finns formler 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 för småhus. En målnivå för hushållsel i en NNE-byggnad ges då enligt följande 
formel (i tabell 1 betecknad som NNE-schablon): 
 
 (530 + 12·Atemp +690·B)·0,75  (kWh/år) 
 
 där B är antalet boende i hushållet 
     
I tabell 1 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. Liksom för SVEBY:s 8grundschablon antas för NNE-
schablonen att det inte är någon skillnad i användning av hushållsel mellan flerbostadshus 
och småhus om man tar hänsyn både till bostadens storlek och antalet boende. Observera 
att detta inte omfattar användning av el utanför byggnaden (motorvärmare, 
garageuppvärmning, etc.). Inte heller antas någon skillnad i användning av hushållsel 
mellan nybyggnation och renovering. 
 
 
 
 

                                                      
8 SVEBY betyder ”Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader”. SVEBY är ett utvecklingsprogram 
som drivs av bygg- och fastighetsbranschen och finansieras av SBUF och CERBOF 
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Tabell 1. Olika schabloner för årlig användning av hushållsel i flerbostadshus 
Atemp per lägenhet (m2) 80 
Antal personer 2 
SVEBY-schablon småhus/flerbostadshus(kWh) 2400 
SVEBY-schablon småhus/flerbostadshus(kWh/m2) 30 
SVEBY-alternativ flerbostadshus (kWh) 3600 
SVEBY-alternativ flerbostadshus (kWh/m2) 45,0 
BBR-schablon småhus(kWh) 3588 
BBR-schablon småhus(kWh/m2) 44,8 
BBR-schablon flerbostadshus (kWh) 2486 
BBR-schablon flerbostadshus (kWh/m2) 31,1 
"NNE-schablon" småhus/flerbostadshus (kWh) 2153 
"NNE-schablon" småhus/flerbostadshus (kWh/m2) 26,9 
 
Som synes är det en stor skillnad mellan SVEBY:s två olika schabloner. SVEBY:s 
grundschablon stämmer väl överens med Boverkets schablon för flerbostadshus medan 
SVEBY:s alternativa schablon stämmer väl överens med Boverkets schablon för småhus. 
I ovanstående värden ingår även elanvändning för tvätt och tork. Det finns idag även 
värme- och varmvattenkopplade tvätt-, disk- och torkmaskiner. Därigenom sänks 
elanvändningen och energikostnaden, men den totala energianvändningen sänks inte. 
 
Vid användning av snålspolande armaturer antas schablonmässigt en användning av  
12 m3 per person och år och med ett energivärde av 55 kWh/m3. Detta innebär ett cirka 
20% lägre värde än SVEBY:s schablon på 20 kWh/m2 för flerbostadshus med individuell 
mätning och debitering. Orsaken är att vi för NNE-husen även antar installation av 
snålspolande och energieffektiva blandare. 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. 
 
4.3.2 Målnivåer för fastighetsel 
 
Fastighetselen består till stor del av driftel till fläktar, pumpar och belysning. Målnivåer 
för fastighetsel styrs därför till stor del upp av de installationstekniska krav som ställs i 
avsnitt 3.8.2. Fastighetselens målnivå styrs enligt ovan till stor del av vilken typ av 
ventilationssystem som valts. För F-ventilation bör målet vara att hamna på en årlig 
användning under 5 kWh/m2 medan för FX-ventilation bör målet vara att hamna på en 
årlig användning under 8 kWh/m2 och för FXT-ventilation bör målet vara att hamna på en 
årlig användning under 10 kWh/m2. Dessa målvärden förutsätter att energianvändning för 
tvätt och tork ingår i hushållselen enligt 3.8.3.1. 
 
4.3.3 Målnivåer för externt levererad energi, inklusive 

hushållsel 
 
Nedan anges förslag till målnivåer för specifik levererad energi för flerbostadshus som 
NNE-byggnader. Eftersom tappvarmvattenanvändningen som redan ingår i dagens 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 byggnadens 
placeringsort. Detta innebär målnivåer som varierar beroende på årsmedeltemperatur. 
Boverkets nuvarande definition och indelning i elvärmda och icke elvärmda hus har 
behållits. För att undvika att byggnader med en enklare frånluftsvärmepump och 
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fjärrvärmespets inte klassas som icke-elvärmt föreslås dock att gränsvärdet sänks från  
10 W/m2 till 5 W/m2. Detta då det inte är rimligt att ett byggnad 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 flerbostadshus med 
prestanda motsvarande kravnivåer i avsnitt 3.8.1 och 3.8.2. I bilaga 8 redovisas 
beräkningsresultat för ett antal flerbostadshus med olika storlek och utformning. Följande 
målnivåer föreslås för flerbostadshus som NNE-byggnader:  
 

  Icke-elvärmda nybyggnation  (115-Tårsm·5)  kWh/ (m2 år) 
   renovering  (140-Tårsm·6)  kWh/ (m2 år) 
 
  Elvärmda    nybyggnation  (65-Tårsm·5/3)  kWh/ (m2 år) 
   renovering  (80-Tårsm·6/3)  kWh/ (m2 år) 
 
I tabell 2 redovisas målnivåer för ett nybyggt och ett renoverat flerbostadshus i klimat 
med olika årsmedeltemperatur, samt beroende på om de är elvärmda och icke elvärmda.  
 
Tabell 2. Målnivåer för specifik energianvändning, inklusive hushållsel (kWh/m2, år) 

Årsmedeltemperatur 9°C 6°C 3°C 0°C 
Icke-elvärmt Nybyggnation 70 85 100 115 

Renovering 86 104 122 140 
Elvärmt Nybyggnation 50 55 60 65 

Renovering 62 68 74 80 
 
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, d.v.s. cirka 16 kWh/m2, år 
• Hushållsel motsvarande 60 % av Boverkets schablon vid energideklaration, 

d.v.s. cirka 27 kWh/m2, år 
 

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 2.    
 
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.  
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5 Kriterier för skolor 
 
Skolor har kraftigt varierande internlaster och därav stora variationer i luftflöden. 
Värmeförluster genom transmission och otätheter i byggnadsskalet har en relativt stor 
betydelse för energianvändningen. För att uppnå riktigt låg energianvändning har 
reduktion av ventilationsförlusterna ännu större betydelse. El-effektivitet hos tekniska 
installationer med långa driftstider (belysning, fläktar och pumpar) har också stor 
betydelse. Även vid användning av mycket el-effektiv utrustning står verksamhetselen för 
en relativt stor del av den totala energianvändningen. Användningen av varmvatten är i de 
flesta fall däremot låg. 
 
5.1 Mycket energieffektivt klimatskal 
 
När det gäller byggnadsskalet finns det huvudsakligen tre egenskaper som är avgörande 
för energieffektivitet och god termisk komfort; transmissionsförluster, lufttäthet, samt 
passiv solinstrålning. 
 
5.1.1 Krav på maximal transmissionsförlust 
 
I Boverkets Byggregler (BBR15-19) ställs endast ett övergripande krav på genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient, Um, för  hela byggnadens klimatskal. Eftersom den slutliga 
målnivån för energianvändning avser energianvändning per tempererad golvyta, Atemp, är 
det rimligare att ställa krav på transmissionsförlust per tempererad golvyta, Atemp. Att 
formfaktorn, d.v.s. förhållandet mellan ytan på omslutande klimatskal, Aom, och 
tempererad golvyta, Atemp, kan variera väsentligt mellan olika typer av skolbyggnader är 
ytterligare ett argument för ett krav per tempererad golvyta, Atemp. En skollokal har dock 
större interlaster än en bostad vid användning och när den inte används kan 
rumstemperaturen sänkas en hel del. Kravet på specifik transmissionsförlust behöver 
därför inte vara lika hårt som för bostäder. Vid nybyggnation föreslås därutöver att Um-
värdet inte får överskrida BELOK:s rekommenderade kravnivå A och vid en renovering 
föreslås att Um-värdet inte får överskrida BELOK:s rekommenderade kravnivå B 9. För 
skolbyggnader föreslås därför krav på specifik transmissionsförlust per golvyta samt 
genomsnittligt värmegenomgångstal för hela byggnaden enligt följande: 
   
Krav på maximal transmissionsförlust vid nybyggnation: 

Specifik transmissionsförlust per golvyta för hela byggnaden: 
  

Uspec ≤ 0,6   W/(K m2 Atemp) 
 
Maximalt genomsnittligt värmegenomgångstal för hela byggnaden 
 
Um ≤ 0,40   W/(K m2 Aom) 

 
Krav på maximal transmissionsförlust vid renovering: 

Specifik transmissionsförlust per golvyta för hela byggnaden: 
  

Uspec ≤ 0,9  W/(K m2 Atemp) 
 
Maximalt genomsnittligt värmegenomgångstal för hela byggnaden 
 
Um ≤ 0,60   W/(K m2 Aom) 

                                                      
9 Energikrav för lokalbyggnader, Version 3, Augusti 2011, BELOK (Beställargruppen för lokaler 
är ett nätverk och ett samarbete mellan Energimyndigheten och 16 av Sveriges största 
fastighetsägare med inriktning på lokaler) 
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För skolbyggnader med olika formfaktor innebär detta att maximalt tillåtet genomsnittligt 
värmegenomgångstal respektive maximal specifik transmissionsförlust per golvyta 
varierar med formfaktorn enligt diagram 4 och 5 nedan.  
 
Eftersom den omslutande arean hos kompaktare byggnader har en större andel fönsterarea 
är det också rimligt att man enligt diagram 4 nedan tillåter ett något högre Um-värde hos 
dessa byggnader. Detta då även mycket bra fönster är mycket sämre än en bra vägg.    
 
Spridningen i formfaktor mellan olika typer av skolbyggnader kan vara ganska stor. För 
enplans skolbyggnader hamnar formfaktorn ofta över 1,5 varför kravet på specifik 
transmissionsförlust i de fallen blir styrande. 
 

Diagram 4. Um-värde som funktion av formfaktor 
 

 
Diagram 5. Specifik transmissionsförlust som funktion av formfaktor  
 
För mer kompakta byggnadsformer med en formfaktor lägre än 1,5 framgår av diagram 4 
och 5 att BELOK:s kravnivå A med ett maximalt Um-värde på 0,40 W/(K m2 Aom) blir 
styrande vid nybyggnation. Vi renovering blir på samma sätt det maximala Um-värdet 
0,60 W/(K m2 Aom) enligt BELOK:s kravnivå B styrande. Som jämförelse kan nämnas att 
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Boverkets Byggregler sedan 2009 (BBR16) har krävt ett maximalt Um-värde på 0,60 
W/(K m2 Aom) för elvärmda lokaler.  Fr.o.m. 2012 (BBR19) kommer detta krav att gälla 
för alla lokaler. 
 
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). 
 
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 minimera fuktinträngning 
samt säkerställa att ventilationsluft passerar huset på avsett vis. Den slutliga målnivån för 
energianvändning är ställd per golvyta. En byggnad med låg formfaktor kan ha högre 
luftläckage per omslutande yta än en byggnad med en hög formfaktor, men ändå ha ett 
lägre luftläckage per golvyta. Luftläckage per omslutande yta innebär då ett sämre mått 
på byggnadsskalets energieffektivitet. Även när det gäller lufttätheten är det därför rimligt 
att ställa krav på luftläckage per golvyta (Atemp). Av andra skäl än ren energieffektivitet 
föreslås dock även maximala nivåer avseende genomsnittlig luftläckningskoefficient för 
den omslutande ytan. För skolbyggnader föreslås därför krav på specifikt luftläckage per 
golvyta samt genomsnittlig luftläckningskoefficient för hela byggnaden enligt följande: 
 
Krav på maximalt luftläckage vid nybyggnation: 

Specifikt luftläckage per golvyta för hela byggnaden: 
   
  qspec50 ≤ 0,45    l/(s m2

 Atemp) vid ±50 Pa 

Genomsnittlig luftläckningskoefficient för hela byggnaden: 

qn50 ≤ 0,30    l/(s m2
 Aom) vid ±50 Pa 

Krav på maximalt luftläckage vid renovering: 
Specifikt luftläckage per golvyta för hela byggnaden: 

   
  qspec50 ≤ 0,60  l/(s m2 Atemp) vid ±50 Pa 

Genomsnittlig luftläckningskoefficient för hela byggnaden: 

qn50 ≤ 0,40    l/(s m2
 Aom) vid ±50 Pa 

Skolbyggnader har vanligen en ”formfaktor”, d.v.s. ett förhållande mellan Aom och Atemp, 
i intervallet 1,2-3,2 där lägre värden uppnås för byggnader med flera våningar, medan 
högre värden uppnås för enplans byggnader. Omräknat till krav per omslutande yta 
motsvarar detta ett krav på en maximal genomsnittlig luftläckningskoefficient i intervallet 
0,14-0,30 l/(s m2 Aom) vid nybyggnation och 0,19-0,40 l/(s m2 Aom) vid renovering. Som 
jämförelse innebär detta att tillåtet maximalt läckage vid nybyggnation blir lägre eller lika 
med FEBY:s passivhuskrav på 0,30 l/(s m2 Aom). Vid renovering tillåts något högre 
läckage än 0,30 l/(s m2 Aom) för byggnader med en formfaktor lägre än 2,0.  
I Boverkets Byggregler (BBR19) ställs inga specifika krav på lufttäthet. Föreslaget krav 
vid renovering innebär en halvering av tidigare gällande krav i BBR (före BBR15) på en 
genomsnittlig luftläckningskoefficient < 0,80 l/(s m2 Aom). 
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För byggnader med olika formfaktor innebär detta att det högsta tillåtna läckaget per 
omslutande yta, Aom, varierar med formfaktorn enligt diagram 6 nedan.   
 

 
Diagram 6. Maximalt luftläckage per omslutande yta som funktion av formfaktorn  
  
Ovanstående krav på lufttäthet ska verifieras genom mätning i färdig eller nästan 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. Vid renovering är det viktigt att i ett 
tidigt skede identifiera var det läcker och välja lämpliga tätningsåtgärder. Provning av 
lufttäthet bör ske i ett tidigt skede så att eventuella nödvändiga åtgärder kan göras innan 
byggnaden färdigställs.  
 
Täthetsprovning av skolbyggnader, speciellt på klassrumsnivå, är mycket mer 
komplicerat och arbetskrävande än för ett småhus. Det är därför viktigt att man i ett tidigt 
skede bestämmer på vilket sätt ovanstående krav ska verifieras. Mätning på hela 
byggnaden eller större delar av byggnaden rekommenderas framför mätning i samtliga 
klassrum och övriga utrymmen. Mätning i klassrum har dock fördelen att man även kan 
säkerställa god intern täthet. God intern täthet medför mindre risk för spridning av lukt 
och ljud mellan klassrum och mellan klassrum och andra utrymmen. Mer information och 
tips om hur man kan åstadkomma god lufttäthet kan sökas på  www.lufttathet.se  
 
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. 

http://www.lufttathet.se/


37 

 

 
 
Byggnadens solvärmetillskott uttryckt som maximalt solvärmelasttal (SVLmax) ska 
beräknas enligt klassningssystemet Miljöbyggnad 10 : 
  

SVLmax = 800*g* Aglas/Agolv (W/m2) för byggnadens 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 för 
nybyggnation samma nivå som enligt Miljöbyggnad, klass Guld. För renovering föreslås 
samma nivå som enligt Miljöbyggnad, klass Silver. 
 
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. 
 
Krav på maximalt solvärmelasttal vid nybyggnation: 

Maximalt solvärmelasttal för byggnadens mest solutsatta rum 
 
  SVLmax < 32  (W/m2)  
 
Krav på maximalt solvärmelasttal vid renovering: 

Maximalt solvärmelasttal för byggnadens mest solutsatta rum 
 
  SVLmax < 43  (W/m2)  
 
Verifiering sker genom att kontrollera att beräkningarna utförda under planering och 
projektering överensstämmer med utförandet av den färdiga byggnaden. Under en 
utvärderingstid på 12 månader ska även inomhustemperaturen mätas. 
 
5.2 Mycket energieffektiva installationer 
 
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. 
 
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 värmeåtervinning fås exempelvis vid ett maximalt vid 
ett flöde på 1,5 l/(s m2 Atemp) en specifik ventilationsvärmeförlust på cirka 1,8 W/(K m2 
Atemp), d.v.s. en värmeförlust som är mycket större än den maximalt tillåtna specifika 
transmissionsförlusten. Utan återvinning av den värme som finns i frånluften fås 
ventilationsvärmeförluster från cirka 55 W/m2 Atemp i södra Sverige till cirka 110 W/ m2 
Atemp i norra Sverige vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT). Därför är det 
mycket viktigt att ställa krav på att denna värmeförlust ska begränsas. Att begränsa 
ventilationsvärmeförlusten till maximalt en fjärdedel av den förlust som skulle ske vid 
normenlig ventilation utan värmeåtervinning bedöms vara en rimlig kravnivå vid 
nybyggnation. Vid renovering bedöms en rimlig kravnivå vara att begränsa 
ventilationsvärmeförlusten till maximalt en tredjedel av den förlust som skulle ske vid 
normenlig ventilation utan värmeåtervinning.  Följande krav på maximal specifik 
ventilationsvärmeförlust, inklusive infiltration, föreslås därför:       
                                                      
10 Miljöklassad byggnad, Manual för ny/projekterad byggnad, Utgåva version 2.0 2010 
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Krav på maximal ventilationsvärmeförlust vid nybyggnation: 

Specifik ventilationsvärmeförlust: < 0,3· qn,max   W/(K m2 Atemp) 
 
  Skall uppfyllas vid DVUT och maximalt normflöde 11 qn,max  l/( s m2 Atemp) 
 
Krav på maximal ventilationsvärmeförlust vid renovering: 

Specifik ventilationsvärmeförlust: < 0,4· qn,max   W/(K m2 Atemp) 
 
  Skall uppfyllas vid DVUT och maximalt normflöde 4 qn,max  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. 

⋅ Reduktion av byggnadens behov av köpt värme genom bättre klimatskärm än 
skallkravet med avseende på specifik transmissionsförlust per tempererad golvyta 
(W/(K m2 Atemp)). 

 
Kravet kan uppfyllas genom en kombination av ovanstående åtgärder. Genom att 
exempelvis isolera bättre än grundkravet avseende specifik transmissionsförlust per 
tempererad golvarea kan behovet av värmeåtervinning med FTX minskas.  
 
Kravet vid nybyggnation innebär att den totala ventilationsvärmeförlusten inklusive 
infiltration vid DVUT ska reduceras till mindre än 25% av den ventilationsförlust som 
annars skulle skett vid normenligt frånluftsventilation utan reducerande åtgärder och 
exklusive infiltration. Detta innebär vid värmeåtervinning med värmeväxlare (FTX) att 
temperaturverkningsgraden i ett ventilationsaggregat med värmeväxlare vid DVUT måste 
vara högre än 75% eller att värmepumpens COP för värmeproduktion måste vara större 
än 4 vid DVUT. 
 
Kravet vid renovering 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 vid värmeåtervinning med värmeväxlare (FTX) att 
temperaturverkningsgraden vid DVUT måste vara 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 

                                                      
11 Maximalt normflöde vintertid är det dimensionerande flöde som bestäms utifrån den 
tempererade arean, Atemp, och det maximala antalet närvarande personer (nmax) som 
ventilationssystemet har dimensionerats för. Vanligen bestämt enligt:  qn,max = 0,35 + nmax·qp÷ 
Atemp, där qp = 7-10 l/s 
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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.    
 
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. Men ett F-system som inte är el-effektivt kan också 
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 
maximalt normflöde på qn,max l/(s m2 Atemp). Vid ett fastställt maximalt normflöde qn,max 
l/(s m2 Atemp) kan kravet på specifik fläkteleffekt även anges i enheten W/m2 Atemp. Även 
vid renovering bedöms värden bättre än de som anges i BBR19, avsnitt 9.95 vara rimliga 
kravnivåer. Vid nybyggnation bedöms ytterligare något skarpare kravnivåer vara 
motiverat. För FTX-system föreslås vid nybyggnation rekommenderade värden enligt 
BELOK:s ”Energikrav för lokalbyggnader” (Version 3, augusti 2011). För olika typer av 
ventilationssystem föreslås kravnivåer enligt nedan. 
 
Krav på maximal specifik fläkteleffekt för olika ventilationssystem vid nybyggnation 
Typ av ventilationssystem W/(l/s) W/m2 Atemp 
Frånluft utan värmeåtervinning; F-ventilation  < 0,4 < 0,4·qn,max 

Frånluft med värmeåtervinning; FX-ventilation  < 0,7 < 0,7·qn,max 
Från- och tilluft med värmeåtervinning; FTX-ventilation < 1,3 < 1,3·qn,max 
 
Krav på maximal specifik fläkteleffekt för olika ventilationssystem vid renovering 
Typ av ventilationssystem W/(l/s) W/m2 Atemp 
Frånluft utan värmeåtervinning; F-ventilation  < 0,5 < 0,5·qn,max 
Frånluft med värmeåtervinning; FX-ventilation  < 0,8 < 0,8·qn,max 
Från- och tilluft med värmeåtervinning; FTX-ventilation < 1,5 < 1,5·qn,max 
 
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. Detta sker efter injustering och lämpligen i samband med den första 
OVK-besiktningen. 
 
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. Vid 
användning av behovsstyrd ventilation (VAV) ska kravet på SFP-värde vara uppfyllt vid 
70 % av maximalt flöde i utrymmen med VAV.  
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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. 
 
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 både vid 
nybyggnation och renovering:  
 
Krav på vädringsmöjligheter och/eller ”frikyla”(nybyggnation och renovering): 

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.  
 
I möjligaste mån ska skolor utformas på ett sådant sätt att ett kylsystem inte behövs. 
Behov av kyla reduceras också av att skolor inte används under den varmaste 
sommarperioden. I vissa fall är vädring 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 under 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. trapphus, hall 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. 
 
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.  Nedanstående krav på SPP och specifik 
pumpeleffekt föreslås för nybyggnation och renovering. Samma krav ställs både vid 
nybyggnation och renovering då det bedöms både rimligt och möjligt att tillämpa bästa 
tillgängliga teknik i båda fallen. 
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 Krav på maximal specifik pumpeffekt (nybyggnation och renovering): 
Krav på komponentnivå (enskilda pumpar) < 0,5  kW:    < 100     W/(l/s) 

0,5-2  kW:    <   80     W/(l/s) 
  > 2   kW:    <   50     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. 
Kravet på komponentnivå motsvarar i princip rekommendationen i BELOK:s Energikrav 
för lokalbyggnader, Version 3, Augusti 2011, men tar även hänsyn till systemaspekten 
(d.v.s. installation i ett anpassat system med relativt låga tryckfall). 
 
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 (3.7.2.2). 
 
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. 
 
5.2.5 Krav på maximal värmeförlust från 

varmvatteninstallationer 
 
Dåligt isolerade varmvatteninstallationer kan leda till stora värmeförluster. I en byggnad 
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: 
 
Krav på maximal värmeförlust från varmvatteninstallationer vid nybyggnation: 
  Maximal specifik värmeförlust från varmvatteninstallation: 
 
  ≤ 0,4  (W/m2 Atemp) * 
 
Krav på maximal värmeförlust från varmvatteninstallationer vid renovering: 
  Maximal specifik värmeförlust från varmvatteninstallation: 
 
  ≤ 0,5  (W/m2 Atemp) * 
 
*) I kombination med solvärmesystem kan dubbelt så hög värmeförlust 
    accepteras om det övergripande kravet på besparingsgrad i 8.3 uppfylls. 
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Varmvattencirkulation (VVC) är vanligt förekommande i skolor. Orsaken är dels att 
snabbt ge tillgång till varmvatten men också för att förhindra uppkomst av legionella. 
VVC-förlusterna kan många gånger vara den dominerande delen av värmeförlusterna från 
varmvatteninstallationerna. Om flera byggnader delar på ett gemensamt system för 
varmvattencirkulation (VVC) ska dess värmeförluster fördelas i förhållande till 
byggnadernas tempererade area (Atemp) och 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. 
 
5.2.6 Krav på snålspolande duschar och handfatsblandare 
 
Energieffektiva armaturer är ett effektivt sätt att minska energianvändningen. Krav på 
snålspolande armaturer föreslås vara samma som i Svanenmärkning av Småhus, 
flerbostadshus och förskolebyggnader, Version 2.2, Nordisk Miljömärkning, 2009: 
 
Krav på snålspolande duschar och handfatsblandare (nybyggnation och renovering) 
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). 
 
Förutom snålspolande funktion bör armaturerna dessutom vara utrustade med specifikt 
varmvattenbesparande funktioner, t.ex. endast kallvatten i neutralt läge rakt fram, 
återfjädrande fullflödes- och högtemperaturlägen, etc. 
 
Verifiering sker genom att kontrollera att krav ställda under planering och projektering 
överensstämmer med utförandet i den färdiga byggnaden. 
 
5.2.7 Krav på el-effektiva utrustningar 
 
Användningen av datorer och annan elförbrukande utrustning (projektorer, 
storbildskärmar, kopiatorer, etc) ökar i dagens skolor. Det är därför mycket viktigt att 
ställa krav på den utrustning som införskaffas. För datorer föreslås energikrav enligt 
”Svanenmärkning av Datorer” Version 6.2, Nordisk Miljömärkning, 8 juni 2009 – 31 
december 2013. För övrig kontorsutrustning föreslås energikrav enligt ”Svanenmärkning 
av Kontorsmaskiner” Version 5.3, Nordisk Miljömärkning, 14 juni 2007 – 30 juni 2013. 
Följande krav föreslås: 
 
Krav på kontorsutrustning (nybyggnation och renovering) 
Datorer ska uppfylla kraven i den senaste giltiga versionen av ENERGY STAR:s 
kriterier för datorer. 
 
För övrig kontorsutrustning ska produktens energiförbrukning uppfylla 
energikraven i kriterierna för Blå Ängeln för en motsvarande produkt eller  
uppfylla energikraven i och Energy Stars kriterier för ”Imaging Equipment”.  
 
Tekniska lösningar och apparater med stand-by funktion ska så långt det är möjligt 
undvikas. Där de inte kan undvikas bör stand-by effekten inte överstiga 0,1 W. För 
datorer och övrig kontorsutrustning bör det finnas inköpsrutiner med energiutvärdering. 
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Förutom låg energianvändning vid drift bör även möjlighet till viloläge och avstängning 
utvärderas. 
 
5.2.8 Krav på fasta belysningsinstallationer  
 
Belysningen står för en stor del av verksamhets- och fastighetselen i en skola. Det är 
därför viktigt att begränsa belysningens elanvändning genom vala av bästa tillgängliga 
teknik. Det föreslås att krav på installerad belysningseffekt ska vara samma som 
rekommendationen i BELOK:s Energikrav för lokalbyggnader, Version 3, Augusti 2011: 
 
Krav på fasta belysningsinstallationer (nybyggnation och renovering) 
  Kontor/klassrum < 9 W/m2 
 Korridor:  < 5 W/m2 
 Källare:  < 3 W/m2 
 Driftsutrymmen: < 9 W/m2 
 
Rekommenderade armaturer är lågenergilampor, lysrör med HF-don och LED-belysning. 
Belysningen bör därutöver ha automatisk behovsstyrning. 
 
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. 
 
5.2.9 Krav på hissar 
 
Skolbyggnader i flera våningar utrustas idag med hissar, även vid större renoveringar, 
detta för att uppfylla myndighetskrav och öka tillgängligheten. En gammal hydraulhiss 
förbrukar cirka 5500 kWh/år. Med idag bästa tillgängliga teknik kan man komma ned till 
cirka 1000 kWh/år. Det är därför viktigt att ställa krav på att bästa teknik används. 
Följande krav föreslås: 
 
Krav på hissar(nybyggnation och renovering) 
Hissar ska såväl vid färd som vid stand-by uppfylla energiklass A enligt VDI 4707 
(Riktlinjer utfärdade av föreningen för tyska ingenjörer)  
 
Detta innebär i praktiken en direktdriven hiss med den mest e-leffektiva motortekniken, 
hissautomatik utrustad med viloläge, aktivitetsstyrd belysning och ventilation vid drift, 
energiregenerering och el-effektiv belysning.  
 
5.2.10 Krav på maximal specifik värmeförlustkoefficient 
 
Kravet på maximal transmissionsförlust i avsnitt 5.1.1 och kravet på maximal 
ventilationsvärmeförlust i avsnitt 5.2.1 kan slås samman till ett gemensamt krav på en 
specifik värmeförlustkoefficient enligt följande. 
 
Krav på maximal specifik värmeförlustkoefficient 
Specifik värmeförlustkoefficient vid nybyggnation < 0,60+0,3·qn,max W/(K m2 Atemp) 
 
Specifik värmeförlustkoefficient vid renovering      < 0,90+0,4·qn,max  W/(K m2 Atemp) 
 
Det bör dock observeras att omfördelning får ej göras på så sätt att man överskrider 
kravet på maximal transmissionsförlust i avsnitt 5.1.1. Däremot kan man genom att ha en 
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lägre specifik transmissionsförlust än 0,6 respektive 0,9 W/(K m2 Atemp) sänka kravet på 
FTX-systemets värmeåtervinning. 
 
5.3 Målnivåer för energianvändning 
 
5.3.1 Verksamhetsel och varmvattenanvändning 
 
Belysning är den helt dominerande delen av verksamhetselen i skolbyggnader. Enligt en 
STIL2-studie står belysningen för cirka 20 kWh/m2, år av totalt cirka 37 kWh/m2, år. 
Genom byte till bästa belysningsteknik bedöms dock att elanvändningen för belysning 
skulle kunna sänkas med cirka 12 kWh/m2, år. Trots antagande om val av i övrigt el-
effektiv utrustning antas denna elanvändning inte minska p.g.a. ökad datoranvändning. 
En uppskattning för en NNE-skola som uppfyller ovan ställda krav är därför att 
verksamhetselen skulle hamna kring cirka 25 kWh/m2, år. Även vid användning av bästa 
tillgängliga teknik står användningen av verksamhetsel för en stor andel av byggnadens 
totala energianvändning. Det är därför rimligt att även inkludera verksamhetselen i 
målnivån för en skola som NNE-byggnad. 
 
Förbrukningen av varmvatten, exklusive VVC-förluster, uppskattas till cirka 2 kWh/m2, 
år för en skolbyggnad utan tillagningskök.  
 
Ovanstående värden gäller för skolbyggnad utan tillagningskök. Spridningen i 
varmvattenanvändning och verksamhetsel kan därför vara stor, bl.a. beroende på om 
tillagningskök finns eller inte, varför hänsyn måste tas till detta vid en utvärdering. 
 
5.3.2 Målnivåer för fastighetsel 
 
Fastighetselen består till stor del av driftel till fläktar och pumpar. Målnivåer för 
fastighetsel styrs därför till stor del upp av de installationstekniska krav som ställs i 
avsnitt 3.9.2. Fastighetselens målnivå styrs enligt ovan till stor del av vilken typ av 
ventilationssystem som valts, samt vilket genomsnittligt specifikt luftflöde byggnaden 
har. Om man för en skola antar ett genomsnittligt specifikt luftflöde på 0,7 l/s, m2 fås att 
för F-ventilation bör målet vara att hamna på en årlig användning under 6 kWh/m2 medan 
för FX-ventilation bör målet vara att hamna på en årlig användning under 10 kWh/m2 och 
för FXT-ventilation bör målet vara att hamna på en årlig användning under 14 kWh/m2. 
 
5.3.3 Målnivåer för externt levererad energi, inklusive 

verksamhetsel 
 
Nedan anges förslag till målnivåer för specifik levererad energi för skolor som NNE-
byggnader. Eftersom tappvarmvattenanvändningen som redan ingår i dagen BBR-krav är 
minst lika beroende av beteende som verksamhetselen ses inget skäl att inte också 
inkludera verksamhetselen i NNE-målnivåer (och kommande BBR-krav). Målnivåerna är 
inte uppdelad i Boverkets klimatzoner, utan baseras på årsmedeltemperaturen för 
byggnadens placeringsort. Detta innebär målnivåer som varierar beroende på 
årsmedeltemperatur. Målnivåerna nås lättare om man tillämpar behovsstyrd ventilation. 
Boverkets nuvarande definition och indelning i elvärmda och icke elvärmda hus har 
behållits. För att undvika att byggnader med en enklare frånluftsvärmepump och 
fjärrvärmespets inte klassas som icke-elvärmt föreslås dock att gränsvärdet sänks från 10 
W/m2 till 5 W/m2. Detta då det inte är rimligt att en byggnad 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. 
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Målnivåerna är baserade på beräkningar som har gjorts för skolbyggnader med prestanda 
motsvarande kravnivåer i avsnitt 3.9.1 och 3.9.2. I bilaga 9 redovisas beräkningsresultat 
för en skola som uppfyller ställda krav. Följande målnivåer föreslås för NNE-skolor:   
 

 Icke-elvärmda nybyggnation (95-Tårsm·5) + (60-Tårsm·3)·(qmedel-0,35)       kWh/ (m2 år) 
  renovering (115-Tårsm·6) + (80-Tårsm·4)·(qmedel-0,35)       kWh/ (m2 år) 
 
 Elvärmda    nybyggnation (65-Tårsm·5/3) + (30-Tårsm·3/3)·(qmedel-0,35)   kWh/ (m2 år) 
  renovering (75-Tårsm·6/3) + (40-Tårsm·4/3)·(qmedel-0,35)   kWh/ (m2 år) 
 
I tabell 3 redovisas målnivåer för en nybyggd och en renoverad skolbyggnad i klimat med 
olika årsmedeltemperatur, ett genomsnittligt specifikt luftflöde qmedel på 0,7 l/s, m2, samt 
beroende på om de är elvärmda och icke elvärmda.  
 
Tabell 3. Målnivåer för specifik energianvändning, inklusive verksamhetsel (kWh/m2, år) 

Årsmedeltemperatur 9°C 6°C 3°C 0°C 
Icke-elvärmt Nybyggnation 50+12 65+15 80+18 95+21 

Renovering 61+15 79+20 97+24 115+28 
Elvärmt Nybyggnation 50+7 55+8 60+9 65+11 

Renovering 57+10 63+11 69+13 75+14 
 
Det standardiserade brukandet definieras bl.a. av följande: 
 

• Inomhustemperatur +21°C under uppvärmningssäsongen 
• Verksamhetsel (inget tillagningskök):  25 kWh/m2, år 
• Varmvattenanvändning, exkl. VVC:  2  kWh/m2, år 

 
Målnivåerna är värden som man vid projekteringen inte bör överskrida. Men då dessa 
värden är baserade på ett antagande om ett standardiserat brukande får dessa värden vid 
en utvärdering korrigeras beroende på avvikelser från det standardiserade brukandet (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 brukarnas 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 3.    
 
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. 
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6 Kriterier för kontor 
 
Kontor har kraftigt varierande internlaster och därav stora variationer i luftflöden. 
Värmeförluster genom transmission och otätheter i byggnadsskalet har en relativt stor 
betydelse för energianvändningen. För att uppnå riktigt låg energianvändning har 
reduktion av ventilationsförluster ännu större betydelse. El-effektivitet hos tekniska 
installationer med långa driftstider (belysning, fläktar och pumpar) har också stor 
betydelse. Verksamhetsel till kontorsutrustning (datorer, skrivare, etc.) är relativt 
omfattande varför användning av mycket el-effektiv utrustning också är av stor betydelse. 
Användningen av varmvatten är i de flesta fall däremot låg. 
 
6.1 Mycket energieffektivt klimatskal 
 
När det gäller byggnadsskalet finns det huvudsakligen tre egenskaper som är avgörande 
för energieffektivitet och god termisk komfort; transmissionsförluster, lufttäthet, samt 
passiv solinstrålning. 
 
6.1.1 Krav på maximal transmissionsförlust 
 
I Boverkets Byggregler (BBR15-19) ställs endast ett övergripande krav på genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient, Um, för  hela byggnadens klimatskal. Eftersom den slutliga 
målnivån för energianvändning avser energianvändning per tempererad golvyta, Atemp, är 
det rimligare att ställa krav på transmissionsförlust per tempererad golvyta, Atemp. Att 
formfaktorn, d.v.s. förhållandet mellan ytan på omslutande klimatskal, Aom, och 
tempererad golvyta, Atemp, kan variera väsentligt mellan olika typer av skolbyggnader är 
ytterligare ett argument för ett krav per tempererad golvyta, Atemp. Ett kontor har dock 
större interlaster än en bostad vid användning och när den inte används kan 
rumstemperaturen sänkas en hel del. Kravet på specifik transmissionsförlust behöver 
därför inte vara lika hårt som för bostäder. Vid nybyggnation föreslås därutöver att Um-
värdet inte får överskrida BELOK:s rekommenderade kravnivå A och vid en renovering 
föreslås att Um-värdet inte får överskrida BELOK:s rekommenderade kravnivå B 12. För 
kontorsbyggnader föreslås därför krav på specifik transmissionsförlust per golvyta samt 
genomsnittligt värmegenomgångstal för hela byggnaden enligt följande: 
   
Krav på maximal transmissionsförlust vid nybyggnation: 

Specifik transmissionsförlust per golvyta för hela byggnaden: 
  

Uspec ≤ 0,6   W/(K m2 Atemp) 
 
Maximalt genomsnittligt värmegenomgångstal för hela byggnaden 
 
Um ≤ 0,40   W/(K m2 Aom) 

 
Krav på maximal transmissionsförlust vid renovering: 

Specifik transmissionsförlust per golvyta för hela byggnaden: 
  

Uspec ≤ 0,9  W/(K m2 Atemp) 
 
Maximalt genomsnittligt värmegenomgångstal för hela byggnaden 
 
Um ≤ 0,60   W/(K m2 Aom) 

                                                      
12 Energikrav för lokalbyggnader, Version 3, Augusti 2011, BELOK (Beställargruppen för lokaler) 
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För kontorsbyggnader med olika formfaktor innebär detta att maximalt tillåtet 
genomsnittligt värmegenomgångstal respektive maximal specifik transmissionsförlust per 
golvyta varierar med formfaktorn enligt diagram 7 och 8 nedan.  
 

 
Diagram 7. Um-värde som funktion av formfaktor  
 

 
Diagram 8. Specifik transmissionsförlust som funktion av formfaktor  
 
För mer kompakta byggnadsformer med en formfaktor lägre än 1,5 framgår av diagram 7 
och 8 att BELOK:s kravnivå A med ett maximalt Um-värde på 0,40 W/(K m2 Aom) blir 
styrande vid nybyggnation. Vi renovering blir på samma sätt det maximala Um-värdet 
0,60 W/(K m2 Aom) enligt BELOK:s kravnivå B styrande. Som jämförelse kan nämnas att 
Boverkets Byggregler sedan 2009 (BBR16) har krävt ett maximalt Um-värde på 0,60 
W/(K m2 Aom) för elvärmda lokaler.  Fr.o.m. 2012 (BBR19) kommer detta krav att gälla 
för alla lokaler. 
 
Spridningen i formfaktor mellan olika typer av kontorsbyggnader kan vara relativt stor. 
För mindre kontorsbyggnader hamnar formfaktorn ofta över 1,5 varför kravet på specifik 
transmissionsförlust i de fallen blir styrande. 
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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). 
 
Eftersom den omslutande arean hos kompaktare byggnader har en större andel fönsterarea 
är det också rimligt att man enligt diagram 7 ovan tillåter ett något högre Um-värde hos 
dessa byggnader. Detta då även mycket bra fönster är mycket sämre än en bra vägg.    
 
6.1.2 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 minimera fuktinträngning 
samt säkerställa att ventilationsluft passerar huset på avsett vis. Den slutliga målnivån för 
energianvändning är ställd per golvyta. En byggnad med låg formfaktor kan ha högre 
luftläckage per omslutande yta än en byggnad med en hög formfaktor, men ändå ha ett 
lägre luftläckage per golvyta. Luftläckage per omslutande yta innebär då ett sämre mått 
på byggnadsskalets energieffektivitet. Även när det gäller lufttätheten är det därför rimligt 
att ställa krav på luftläckage per golvyta (Atemp). Av andra skäl än ren energieffektivitet 
föreslås dock även maximala nivåer avseende genomsnittlig luftläckningskoefficient för 
den omslutande ytan. För kontorsbyggnader föreslås krav på specifikt luftläckage per 
golvyta samt genomsnittlig luftläckningskoefficient för hela byggnaden enligt följande: 
 
Krav på maximalt luftläckage vid nybyggnation: 

Specifikt luftläckage per golvyta för hela byggnaden: 
   
  qspec50 ≤ 0,45    l/(s m2

 Atemp) vid ±50 Pa 

Genomsnittlig luftläckningskoefficient för hela byggnaden: 

qn50 ≤ 0,30    l/(s m2
 Aom) vid ±50 Pa 

 
Krav på maximalt luftläckage vid renovering: 

Specifikt luftläckage per golvyta för hela byggnaden: 
   
  qspec50 ≤ 0,60  l/(s m2 Atemp) vid ±50 Pa 

Genomsnittlig luftläckningskoefficient för hela byggnaden: 

qn50 ≤ 0,40    l/(s m2
 Aom) vid ±50 Pa 

 
För byggnader med olika formfaktor innebär detta att det högsta tillåtna läckaget per 
omslutande yta, Aom, varierar med formfaktorn enligt diagram 9 nedan.   
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Diagram 9. Maximalt luftläckage per omslutande yta som funktion av formfaktorn  
 
Kontorsbyggnader har vanligen en ”formfaktor”, d.v.s. ett förhållande mellan Aom och 
Atemp, i intervallet 0,8-2,2 där lägre värden uppnås för större kontorsbyggnader med 
många våningar, medan högre värden uppnås för mindre kontorsbyggnader. Omräknat till 
krav per omslutande yta motsvarar detta ett krav på en maximal genomsnittlig 
luftläckningskoefficient i intervallet 0,21-0,30 l/(s m2 Aom) vid nybyggnation och 0,27-
0,40 l/(s m2 Aom) vid renovering. Som jämförelse innebär detta att tillåtet maximalt 
läckage vid nybyggnation blir lägre eller lika med FEBY:s passivhuskrav på 0,30 l/(s m2 
Aom). Vid renovering tillåts något högre läckage än 0,30 l/(s m2 Aom) för byggnader med 
en formfaktor lägre än 2,0.  
 
I Boverkets Byggregler (BBR19) ställs inga specifika krav på lufttäthet. Föreslaget krav 
vid renovering innebär en halvering av tidigare gällande krav i BBR (före BBR15) på en 
genomsnittlig luftläckningskoefficient < 0,80 l/(s m2 Aom). 
 
Ovanstående krav på lufttäthet ska verifieras genom mätning i färdig eller nästan 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. Vid renovering är det viktigt att i ett 
tidigt skede identifiera var det läcker och välja lämpliga tätningsåtgärder. Provning av 
lufttäthet bör ske i ett tidigt skede så att eventuella nödvändiga åtgärder kan göras innan 
byggnaden färdigställs.  
 
Täthetsprovning av kontorsbyggnader är mycket mer komplicerat och arbetskrävande än 
för ett småhus. Det är därför viktigt att man i ett tidigt skede bestämmer på vilket sätt 
ovanstående krav ska verifieras. Mätning på hela byggnaden eller större delar av 
byggnaden rekommenderas. Mätning av mindre avgränsade utrymmen har dock fördelen 
att man även kan säkerställa god intern täthet. God intern täthet medför mindre risk för 
spridning av lukt och ljud mellan olika utrymmen. Mer information och tips om hur man 
kan åstadkomma god lufttäthet kan sökas på  www.lufttathet.se  
 
 
 

http://www.lufttathet.se/
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6.1.3 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 är ett effektivt sätt att minska den passiva 
solinstrålningen. Syftet med att ställa krav på ett maximalt solvärmelasttal (SVLmax) är att 
styra mot en byggnad med mycket lågt kylbehov samt att uppnå kravet på god 
inomhusmiljö. 
 
Byggnadens solvärmetillskott uttryckt som maximalt solvärmelasttal (SVLmax) ska 
beräknas enligt klassningssystemet Miljöbyggnad 13 : 
  

SVLmax = 800*g* Aglas/Agolv (W/m2) för byggnadens 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 för 
nybyggnation samma nivå som enligt Miljöbyggnad, klass Guld. För renovering föreslås 
samma nivå som enligt Miljöbyggnad, klass Silver. 
 
Krav på maximalt solvärmelasttal vid nybyggnation: 

Maximalt solvärmelasttal för byggnadens mest solutsatta rum 
 
  SVLmax < 32  (W/m2)  
 
Krav på maximalt solvärmelasttal vid renovering: 

Maximalt solvärmelasttal för byggnadens mest solutsatta rum 
 
  SVLmax < 43  (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. Under en 
utvärderingstid på 12 månader ska även inomhustemperaturen mätas. 
 
6.2 Mycket energieffektiva installationer 
 
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. 
 
6.2.1 Krav på maximal ventilationsvärmeförlust 
 
För att uppnå riktigt lågt värmebehov räcker det inte med låga transmissionsförluster och 
god täthet av byggnadsskalet. Utan värmeåtervinning fås exempelvis vid ett maximalt vid 

                                                      
13 Miljöklassad byggnad, Manual för ny/projekterad byggnad, Utgåva version 2.0 2010 
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ett flöde på 1,5 l/(s m2 Atemp) en specifik ventilationsvärmeförlust på cirka 1,8 W/(K m2 
Atemp), d.v.s. en värmeförlust som är mycket större än den maximalt tillåtna specifika 
transmissionsförlusten. Utan återvinning av den värme som finns i frånluften fås 
ventilationsvärmeförluster från cirka 55 W/m2 Atemp i södra Sverige till cirka 110 W/ m2 
Atemp i norra Sverige vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT). Därför är det 
mycket viktigt att ställa krav på att denna värmeförlust ska begränsas. Att begränsa 
ventilationsvärmeförlusten till maximalt en fjärdedel av den förlust som skulle ske vid 
normenlig ventilation utan värmeåtervinning bedöms vara en rimlig kravnivå vid 
nybyggnation. Vid renovering bedöms en rimlig kravnivå vara att begränsa 
ventilationsvärmeförlusten till maximalt en tredjedel av den förlust som skulle ske vid 
normenlig ventilation utan värmeåtervinning.  Följande krav på maximal specifik 
ventilationsvärmeförlust, inklusive infiltration, föreslås därför:       
 
Vid på maximal ventilationsvärmeförlust nybyggnation: 

Specifik ventilationsvärmeförlust: < 0,3· qn,max   W/(K m2 Atemp) 
 
  Skall uppfyllas vid DVUT och maximalt normflöde 14 qn,max  l/( s m2 Atemp) 
 
Vid på maximal ventilationsvärmeförlust renovering: 

Specifik ventilationsvärmeförlust: < 0,4· qn,max   W/(K m2 Atemp) 
 
  Skall uppfyllas vid DVUT och maximalt normflöde  qn,max  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. 

⋅ Reduktion av byggnadens behov av köpt värme genom bättre klimatskärm än 
skallkravet med avseende på specifik transmissionsförlust per tempererad golvyta 
(W/(K m2 Atemp)). 

 
Kravet kan uppfyllas genom en kombination av ovanstående åtgärder. Genom att 
exempelvis isolera bättre än grundkravet avseende specifik transmissionsförlust per 
tempererad golvarea kan behovet av värmeåtervinning med FTX minskas. 
 
Kravet vid nybyggnation innebär att den totala ventilationsvärmeförlusten inklusive 
infiltration vid DVUT ska reduceras till mindre än 25% av den ventilationsförlust som 
annars skulle skett vid normenligt frånluftsventilation utan reducerande åtgärder och 
exklusive infiltration. Detta innebär vid värmeåtervinning med värmeväxlare (FTX) att 
temperaturverkningsgraden i ett ventilationsaggregat med värmeväxlare vid DVUT måste 
vara högre än 75% eller att värmepumpens COP för värmeproduktion måste vara större 
än 4 vid DVUT. 
 
Kravet vid renovering innebär att den totala ventilationsvärmeförlusten inklusive 
infiltration vid DVUT ska reduceras till mindre än 33% av den ventilationsförlust som 

                                                      
14 Maximalt normflöde vintertid är det dimensionerande flöde som bestäms utifrån den 
tempererade arean, Atemp, och det maximala antalet närvarande personer (nmax) som 
ventilationssystemet har dimensionerats för. Vanligen bestämt enligt:  qn,max = 0,35·Atemp + nmax·qp, 
där qp = 7-10 l/s 



52 

 

annars skulle skett vid normenligt frånluftsventilation utan reducerande åtgärder och 
exklusive infiltration. Detta innebär vid värmeåtervinning med värmeväxlare (FTX) att 
temperaturverkningsgraden vid DVUT måste vara 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. 
 
6.2.2 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. Men ett F-system som inte är el-effektivt kan också 
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 
maximalt normflöde på qn,max l/(s m2 Atemp). Vid ett fastställt maximalt normflöde qn,max 
l/(s m2 Atemp) kan kravet på specifik fläkteleffekt även anges i enheten W/m2 Atemp. Vid 
renovering bedöms de värden som anges i BBR19, avsnitt 9.95 vara rimliga kravnivåer 
för F- och FX-system. Vid nybyggnation bedöms däremot att något skarpare kravnivåer 
vara motiverat. För FTX-system används rekommenderade värden enligt BELOK:s 
”Energikrav för lokalbyggnader” (Version 3, augusti 2011). För olika typer av 
ventilationssystem föreslås kravnivåer enligt nedan. 
  
Krav på maximal specifik fläkteleffekt för olika ventilationssystem vid nybyggnation 
Typ av ventilationssystem W/(l/s) W/m2 Atemp 
Frånluft utan värmeåtervinning; F-ventilation  < 0,4 < 0,4·qn,max 

Frånluft med värmeåtervinning; FX-ventilation  < 0,7 < 0,7·qn,max 
Från- och tilluft med värmeåtervinning; FTX-ventilation < 1,3 < 1,3·qn,max 
 
Krav på maximal specifik fläkteleffekt för olika ventilationssystem vid renovering 
Typ av ventilationssystem W/(l/s) W/m2 Atemp 
Frånluft utan värmeåtervinning; F-ventilation  < 0,5 < 0,5·qn,max 
Frånluft med värmeåtervinning; FX-ventilation  < 0,8 < 0,8·qn,max 
Från- och tilluft med värmeåtervinning; FTX-ventilation < 1,5 < 1,5·qn,max 
 
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. Detta sker efter injustering och lämpligen i samband med den första 
OVK-besiktningen. 
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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. Vid 
användning av behovsstyrd ventilation (VAV) ska kravet på SFP-värde vara uppfyllt vid 
70 % av maximalt flöde i utrymmen med VAV. 
 
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. 
 
6.2.3 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 både vid 
nybyggnation och renovering:  
 
Krav på vädringsmöjligheter och/eller ”frikyla”(nybyggnation och renovering): 

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.  
 
I vissa fall är vädring 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 under dessa förutsättningar att föredra. Komfortkylsystem är mycket 
vanligt i dagen kontor och förväntas så vara även i kontor som NNE-byggnader. I 
möjligaste mån skall då ”frikyla” (direktkyla) användas. Om förutsättningarna är sådana 
att tillräcklig mängd ”frikyla” (direktkyla) inte kan åstadkommas trots en genomtänkt 
konstruktion får fjärrkyla eller lokal kylmaskin användas. Det senare under förutsättning 
att COPkyla > 5,0 på den kalla sidan.  
 
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. trapphus, hall 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. 
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6.2.4 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. Följande krav på SPP och specifik pumpeleffekt 
föreslås för nybyggnation och renovering. 
 
 Krav på maximal specifik pumpeffekt (nybyggnation och renovering) 
Krav på komponentnivå (enskilda pumpar) < 0,5  kW:    < 100     W/(l/s) 

0,5-2  kW:    <   80     W/(l/s) 
  > 2   kW:    <   50     W/(l/s) 

Krav på systemnivå (hela byggnaden)  Värmefall:    <  0,3      W/m2 Atemp 
Kylfall:         <  0,5      W/m2 Atemp 

 
Kravet innebär i praktiken A-klassade cirkulationspumpar i kombination med relativt låga 
tryckfall. Kravet i värmefallet avser den eleffekt som pump(ar) kräver vid DVUT och vid 
placering i aktuellt distributionssystem. Kravet i kylfallet avser den eleffekt som 
pump(ar) kräver vid dimensionerande sommarutetemperatur och vid placering i aktuellt 
distributionssystem. Cirkulationspumparnas märkeffekt kan vara mycket högre. Kravet på 
komponentnivå motsvarar i princip rekommendationen i BELOK:s Energikrav för 
lokalbyggnader, Version 3, Augusti 2011, men tar även hänsyn till systemaspekten (d.v.s. 
installation i ett anpassat system med relativt låga tryckfall). 
 
Samma krav ställs både vid nybyggnation och renovering då det bedöms både rimligt och 
möjligt att tillämpa bästa tillgängliga teknik i båda fallen.  
 
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 (3.7.2.2). 
 
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. 
 
6.2.5 Krav på maximal värmeförlust från 

varmvatteninstallationer 
 
Dåligt isolerade varmvatteninstallationer kan leda till stora värmeförluster. I en byggnad 
med relativt kort uppvärmningssäsong bidrar dessutom värmeförlusterna inte i lika stor 
omfattning till uppvärmningen som i ett vanligt hus. Under stora delar av sommarhalvåret 
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kan de istället bidra till övertemperaturer inomhus. Det är därför rimligt att ställa krav på 
en maximal värmeförlust från varmvatteninstallationer. Följande krav föreslås: 
 
Krav på maximal värmeförlust från varmvatteninstallationer vidnybyggnation: 
  Maximal specifik värmeförlust från varmvatteninstallation: 
 
  ≤ 0,4  (W/m2 Atemp) * 
 
Vid på maximal värmeförlust från varmvatteninstallationer renovering: 
  Maximal specifik värmeförlust från varmvatteninstallation: 
 
  ≤ 0,5  (W/m2 Atemp) * 
 
*) I kombination med solvärmesystem kan dubbelt så hög värmeförlust 
    accepteras om det övergripande kravet på besparingsgrad i 8.3 uppfylls. 
 
Varmvattencirkulation (VVC) är vanligt förekommande i kontor. Orsaken är dels att 
snabbt ge tillgång till varmvatten men också för att förhindra uppkomst av legionella. 
VVC-förlusterna kan många gånger vara den dominerande delen av värmeförlusterna från 
varmvatteninstallationerna. Om flera byggnader delar på ett gemensamt system för 
varmvattencirkulation (VVC) ska dess värmeförluster fördelas i förhållande till 
byggnadernas tempererade area (Atemp) och ingå i ovanstående krav på maximal 
värmeförlust från varmvatteninstallationer. 
 
Användning av VVC i kontor med mycket låg användning av varmvatten kan dock 
ifrågasättas. Många gånger kan det vara effektivare med små direktelvärmda beredare vid 
varje tappställe. På toaletter behöver man kanske inte ens ha tillgång till varmvatten. 
 
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. 
 
6.2.6 Krav på individuell mätning och debitering av 

verksamhetsel 
 
Verksamhetsel står för en stor del av energianvändningen i en kontorsbyggnad. 
Användningen av verksamhetsel påverkar också kylbehovet. Förutom rättviseaspekten så 
är individuell mätning och debitering (IMD) erfarenhetsmässigt är ett mycket effektivt 
sätt att i styra beteendet mot en lägre elanvändning. I kontorsbyggnader med ekonomiskt 
separerade verksamheter föreslås därför följande krav: 
 
Krav på individuell mätning och debitering av verksamhetsel  
(nybyggnation och renovering) 
Om flera ekonomiskt separerade verksamheter delar på en gemensamt 
elabonnemang ska individuell mätning och debitering tillämpas. Levererad elenergi 
till respektive verksamhet ska mätas med en för ändamålet godkänd undermätare 
och debitering ske i förhållande till använd elmängd. 
 
Bäst incitament fås om även fasta kostnader för det gemensamma abonnemanget fördelas 
i förhållande till använd energimängd.  
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6.2.7 Individuell mätning och debitering av 
värmeanvändningen 

 
I kontorsbyggnader är det vanligt att flera verksamheter delar på en gemensam lokal 
anläggning för värmning av byggnaden. Det finns flera system på marknaden för 
individuell mätning och debitering (IMD) av använd värmemängd. Det är dock inte alltid 
självklart att IMD av värme är en lämplig och kostnadseffektiv åtgärd. Därtill är det inte 
heller säkert att det påverkar beteendet till en lägre energianvändning. Därför föreslås 
inget generellt krav på IMD av värme. 
 
6.2.8 Krav på snålspolande duschar och handfatsblandare 
 
Energieffektiva armaturer är ett effektivt sätt att minska energianvändningen. Krav på 
snålspolande armaturer föreslås vara samma som i Svanenmärkning av Småhus, 
flerbostadshus och förskolebyggnader, Version 2.2, Nordisk Miljömärkning, 2009: 
 
Krav på snålspolande duschar och handfatsblandare (nybyggnation och renovering)  
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). 
 
Förutom snålspolande funktion bör armaturerna dessutom vara utrustade med specifikt 
varmvattenbesparande funktioner, t.ex. endast kallvatten i neutralt läge rakt fram, 
återfjädrande fullflödes- och högtemperaturlägen, etc. 
 
Verifiering sker genom att kontrollera att krav ställda under planering och projektering 
överensstämmer med utförandet i den färdiga byggnaden. 
 
6.2.9 Krav på el-effektiv kontorsutrustning 
 
Kontorsutrustning står för en stor del av verksamhetselen i ett kontor. Värmeavgivning 
från kontorsutrustning bidrar också till ett ökat kylbehov i kontorsbyggnader. Det är 
därför mycket viktigt att ställa krav på den kontorsutrustning som införskaffas. För 
datorer föreslås energikrav enligt ”Svanenmärkning av Datorer” Version 6.2, Nordisk 
Miljömärkning, 8 juni 2009 – 31 december 2013. För övrig kontorsutrustning föreslås 
energikrav enligt ”Svanenmärkning av Kontorsmaskiner” Version 5.3, Nordisk 
Miljömärkning, 14 juni 2007 – 30 juni 2013. Följande krav föreslås: 
 
Krav på kontorsutrustning (nybyggnation och renovering) 
Datorer ska uppfylla kraven i den senaste giltiga versionen av ENERGY STAR:s 
kriterier för datorer. 
 
För övrig kontorsutrustning ska produktens energiförbrukning uppfylla 
energikraven i kriterierna för Blå Ängeln för en motsvarande produkt eller  
uppfylla energikraven i och Energy Stars kriterier för ”Imaging Equipment”.  
 
Tekniska lösningar och apparater med stand-by funktion ska så långt det är möjligt 
undvikas. Där de inte kan undvikas bör stand-by effekten inte överstiga 0,1 W. För 
datorer och kontorsutrustning bör det finnas inköpsrutiner med energiutvärdering. 
Förutom låg energianvändning vid drift bör även möjlighet till viloläge och avstängning 
utvärderas. 
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6.2.10 Krav på fasta belysningsinstallationer  
 
Belysningen står för en stor del av verksamhets- och fastighetselen i ett kontor. 
Värmeavgivning från belysning ökar också behovet av kyla. Det är därför viktigt att 
begränsa belysningens elanvändning genom vala av bästa tillgängliga teknik. Det föreslås 
att krav på installerad belysningseffekt ska vara samma som rekommendationen i 
BELOK:s Energikrav för lokalbyggnader, Version 3, Augusti 2011: 
 
Krav på fasta belysningsinstallationer (nybyggnation och renovering) 
  Kontor/mötesrum < 9 W/m2 
 Korridor:  < 5 W/m2 
 Källare:  < 3 W/m2 
 Driftsutrymmen: < 9 W/m2 
 
Rekommenderade armaturer är lågenergilampor, lysrör med HF-don och LED-belysning. 
Belysningen bör därutöver ha automatisk behovsstyrning. 
 
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. 
 
6.2.11 Krav på hissar 
 
Kontorsbyggnader i flera våningar utrustas idag med hissar, även vid större renoveringar, 
detta för att uppfylla myndighetskrav och öka tillgängligheten. En gammal hydraulhiss 
förbrukar cirka 5500 kWh/år. Med idag bästa tillgängliga teknik kan man komma ned till 
cirka 1000 kWh/år. Det är därför viktigt att ställa krav på att bästa teknik används. 
Följande krav föreslås: 
 
Krav på hissar(nybyggnation och renovering) 
Hissar ska såväl vid färd som vid stand-by uppfylla energiklass A enligt VDI 4707 
(Riktlinjer utfärdade av föreningen för tyska ingenjörer)  
 
Detta innebär i praktiken en direktdriven hiss med den mest el-effektiva motortekniken, 
hissautomatik utrustad med viloläge, aktivitetsstyrd belysning och ventilation vid drift, 
energiregenerering och el-effektiv belysning.  
 
6.2.12 Krav på maximal specifik värmeförlustkoefficient 
 
Kravet på maximal transmissionsförlust i avsnitt 6.1.1 och kravet på maximal 
ventilationsvärmeförlust i avsnitt 6.2.1 kan slås samman till ett gemensamt krav på en 
specifik värmeförlustkoefficient enligt följande. 
 
Krav på maximal specifik värmeförlustkoefficient 
Specifik värmeförlustkoefficient vid nybyggnation < 0,60+0,3·qn,max W/(K m2 Atemp) 
 
Specifik värmeförlustkoefficient vid renovering      < 0,90+0,4·qn,max  W/(K m2 Atemp) 
 
Det bör dock observeras att omfördelning får ej göras på så sätt att man överskrider 
kravet på maximal transmissionsförlust i avsnitt 6.1.1. Däremot kan man genom att ha en 
lägre specifik transmissionsförlust än 0,6 respektive 0,9 W/(K m2 Atemp) sänka kravet på 
FTX-systemets värmeåtervinning. 
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6.3 Målnivåer för energianvändning 
 
6.3.1 Verksamhetsel och varmvattenanvändning 
 
Enligt Boverkets ”Indata för energiberäkningar i kontor och småhus” är en normal årlig 
användning av verksamhetsel cirka 46 kWh/m2. SVEBY:s schablon för verksamhetsel i 
kontor är 50 kWh/m2, men man anger samtidigt att man med ”best practice” idag kan 
hamna strax under 40 kWh/m2 och att man inom några år, med ännu bättre teknik, bör 
kunna hamna under 20 kWh/m2. För NNE-byggnaderna antas därför att vi bör kunna 
hamna kring cirka 30 kWh/m2. Även vid användning av bästa tillgängliga teknik står 
användningen av verksamhetsel för en stor andel av byggnadens totala energianvändning. 
Det är därför rimligt att även inkludera verksamhetselen i målnivån för ett kontor som 
NNE-byggnad.  
 
Enligt SVEBY:s Brukarindata för energiberäkningar i kontor är användningen av 
tappvarmvatten för normal kontorsverksamhet, inkl personalduschar m.m., en betydligt 
mindre post i energibalansen än för bostäder. Tappvarmvattencirkulationen (VVC) i 
kontorsbyggnaderna kan ge långt större förluster än själva tappvattenanvändningen. 
Utgående från uppmätt tappvarmvattenanvändning i några nya kontorsbyggnader med i 
huvudsak kontorsverksamhet rekommenderar SVEBY en schablon på 2 kWh/m2, år, 
exklusive VVC.  
 
6.3.2 Målnivåer för fastighetsel 
 
Fastighetselen består till stor del av driftel till fläktar och pumpar. Målnivåer för 
fastighetsel styrs därför till stor del upp av de installationstekniska krav som ställs i 
avsnitt 3.10.2. Fastighetselens målnivå styrs enligt ovan till stor del av vilken typ av 
ventilationssystem som valts, samt vilket genomsnittligt specifikt luftflöde byggnaden 
har. Om man för ett kontor antar ett genomsnittligt specifikt luftflöde på 1,0 l/s, m2 fås att 
för F-ventilation bör målet vara att hamna på en årlig användning under 8 kWh/m2 medan 
för FX-ventilation bör målet vara att hamna på en årlig användning under 13 kWh/m2 och 
för FXT-ventilation bör målet vara att hamna på en årlig användning under 18 kWh/m2. 
 
6.3.3 Målnivåer för externt levererad energi, inklusive 

verksamhetsel 
 
Nedan anges förslag till målnivåer för specifik levererad energi för kontor som NNE-
byggnader. Eftersom tappvarmvattenanvändningen som redan ingår i dagen BBR-krav är 
minst lika beroende av beteende som verksamhetselen ses inget skäl att inte också 
inkludera verksamhetselen i NNE-målnivåer (och kommande BBR-krav). Målnivåerna är 
inte uppdelad i Boverkets klimatzoner, utan baseras på årsmedeltemperaturen för 
byggnadens placeringsort. Detta innebär målnivåer som varierar beroende på 
årsmedeltemperatur. Boverkets nuvarande definition och indelning i elvärmda och icke 
elvärmda hus har behållits. För att undvika att byggnader med en enklare 
frånluftsvärmepump och fjärrvärmespets inte klassas som icke-elvärmt föreslås dock att 
gränsvärdet sänks från 10 W/m2 till 5 W/m2. Detta då det inte är rimligt att en byggnad 
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. 
 
Nedanstående målnivåer är baserade på beräkningar som har gjorts för en skolbyggnad 
med prestanda motsvarande kravnivåer i avsnitt 3.10.1 och 3.10.2. Målnivåerna nås 
lättare om man tillämpar behovsstyrd ventilation. I bilaga 10 redovisas beräkningsresultat 
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för en skola som uppfyller ställda krav. Följande målnivåer föreslås för kontor som NNE-
byggnader:   
 

 Icke-elvärmda nybyggnation (100-Tårsm·4) + (60-Tårsm·3)·(qmedel-0,35)       kWh/ (m2 år) 
  renovering (120-Tårsm·5) + (80-Tårsm·4)·(qmedel-0,35)       kWh/ (m2 år) 
 
 Elvärmda    nybyggnation (70-Tårsm·4/3) + (30-Tårsm·3/3)·(qmedel-0,35)   kWh/ (m2 år) 
  renovering (80-Tårsm·5/3) + (40-Tårsm·4/3)·(qmedel-0,35)   kWh/ (m2 år) 
 
I tabell 4 redovisas målnivåer för en nybyggd och en renoverad kontorsbyggnad i klimat 
med olika årsmedeltemperatur, ett genomsnittligt specifikt luftflöde qmedel på 1,0 l/s, m2, 
samt beroende på om de är elvärmda och icke elvärmda.  
 
Tabell 4. Målnivåer för specifik energianvändning, inklusive verksamhetsel (kWh/m2, år) 

Årsmedeltemperatur 9°C 6°C 3°C 0°C 
Icke-elvärmt Nybyggnation 64+21 76+27 88+33 100+39 

Renovering 75+29 90+36 105+44 120+52 
Elvärmt Nybyggnation 58+14 62+16 66+18 70+20 

Renovering 65+18 70+21 75+23 80+26 
 
Det standardiserade brukandet definieras av följande: 
 

• Inomhustemperatur +21°C under uppvärmningssäsongen 
• Verksamhetsel:    25 kWh/m2, år 
• Varmvattenanvändning, exkl. VVC:  2  kWh/m2, år 

 
Målnivåerna är värden som man vid projekteringen inte bör överskrida. Men då dessa 
värden är baserade på ett antagande om ett standardiserat brukande får dessa värden vid 
en utvärdering korrigeras beroende på avvikelser från det standardiserade brukandet (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 brukarnas 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 4.    
 
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.  
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7 Kriterier för sjukhus 
 
Sjukhus har kraftigt varierande internlaster och stora variationer i luftflöden mellan olika 
verksamheter. Värmeförluster genom transmission och otätheter i byggnadsskalet har en 
relativt stor betydelse för energianvändningen. För att uppnå riktigt låg energianvändning 
har reduktion av ventilationsförluster ännu större betydelse. El-effektivitet hos tekniska 
installationer med långa driftstider (belysning, fläktar och pumpar) har också stor 
betydelse. Verksamhetsel till utrustning (röntgenapparater, strålningsutrustning, datorer, 
etc.) kan vara mycket omfattande varför användning av el-effektiv utrustning är av stor 
betydelse. För sjukhus gäller även att de kriterier som krävs för att leverera en bra 
sjukvård, när det gäller hygien och kvalitet på utrustning ska uppfyllas. Användningen av 
varmvatten kan ofta också vara mycket stor. Spridningen i varmvattenanvändning och 
verksamhetsel mellan olika sjukhusbyggnader kan vara mycket stor varför hänsyn måste 
tas till detta vid en utvärdering.  
 
7.1 Mycket energieffektivt klimatskal 
 
När det gäller byggnadsskalet finns det huvudsakligen tre egenskaper som är avgörande 
för energieffektivitet och god termisk komfort; transmissionsförluster, lufttäthet, samt 
passiv solinstrålning. 
 
7.1.1 Krav på maximal transmissionsförlust 
 
I Boverkets Byggregler (BBR15-19) ställs endast ett övergripande krav på genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient, Um, för  hela byggnadens klimatskal. Eftersom den slutliga 
målnivån för energianvändning avser energianvändning per tempererad golvyta, Atemp, är 
det rimligt att ställa krav på transmissionsförlust per tempererad golvyta, Atemp. Att 
formfaktorn, d.v.s. förhållandet mellan ytan på omslutande klimatskal, Aom, och 
tempererad golvyta, Atemp, kan variera väsentligt mellan olika typer av skolbyggnader är 
ytterligare ett argument för ett krav per tempererad golvyta, Atemp. Ett sjukhus har dock 
mycket större interlaster än en bostad vid användning. Kravet på specifik 
transmissionsförlust behöver därför inte vara lika hårt som för bostäder. Vid 
nybyggnation föreslås därutöver att Um-värdet inte får överskrida BELOK:s 
rekommenderade kravnivå A och vid en renovering föreslås att Um-värdet inte får 
överskrida BELOK:s rekommenderade kravnivå B. För sjukhusbyggnader föreslås därför 
krav på specifik transmissionsförlust per golvyta samt genomsnittligt 
värmegenomgångstal för hela byggnaden enligt följande: 
   
Krav på maximal transmissionsförlust vid nybyggnation: 

Specifik transmissionsförlust per golvyta för hela byggnaden: 
  

Uspec ≤ 0,6   W/(K m2 Atemp) 
 
Maximalt genomsnittligt värmegenomgångstal för hela byggnaden 
 
Um ≤ 0,40   W/(K m2 Aom) 

 
Krav på maximal transmissionsförlust vid renovering: 

Specifik transmissionsförlust per golvyta för hela byggnaden: 
  

Uspec ≤ 0,9  W/(K m2 Atemp) 
 
Maximalt genomsnittligt värmegenomgångstal för hela byggnaden 
 
Um ≤ 0,60   W/(K m2 Aom) 
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För sjukhusbyggnader med olika formfaktor innebär detta att maximalt tillåtet 
genomsnittligt värmegenomgångstal respektive maximal specifik transmissionsförlust per 
golvyta varierar med formfaktorn enligt diagram 10 och 11 nedan.  
 
För mer kompakta byggnadsformer med en formfaktor lägre än 1,5 framgår av diagram 
10 och 11 att BELOK:s kravnivå A med ett maximalt Um-värde på 0,40 W/(K m2 Aom) 
blir styrande vid nybyggnation. Vi renovering blir på samma sätt det maximala Um-värdet 
0,60 W/(K m2 Aom) enligt BELOK:s kravnivå B styrande. Som jämförelse kan nämnas att 
Boverkets Byggregler sedan 2009 (BBR16) har krävt ett maximalt Um-värde på 0,60 
W/(K m2 Aom) för elvärmda lokaler.  Fr.o.m. 2012 (BBR19) kommer detta krav att gälla 
för alla lokaler. 
 
Eftersom den omslutande arean hos kompaktare byggnader har en större andel fönsterarea 
är det också rimligt att man enligt diagram 10 tillåter ett något högre Um-värde hos dessa 
byggnader. Detta då även mycket bra fönster är mycket sämre än en bra vägg. 
 

 
Diagram 10. Um-värde som funktion av formfaktor 
 

 
Diagram 11. Specifik transmissionsförlust som funktion av formfaktor  
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Spridningen i formfaktor mellan olika typer av sjukhusbyggnader kan vara relativt stor. 
För mindre sjukhusbyggnader kan formfaktorn hamna över 1,5 varför kravet på specifik 
transmissionsförlust i de fallen blir styrande. 
 
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).    
 
7.1.2 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 minimera fuktinträngning 
samt säkerställa att ventilationsluft passerar huset på avsett vis. Den slutliga målnivån för 
energianvändning är ställd per golvyta. En byggnad med låg formfaktor kan ha högre 
luftläckage per omslutande yta än en byggnad med en hög formfaktor, men ändå ha ett 
lägre luftläckage per golvyta. Luftläckage per omslutande yta innebär då ett sämre mått 
på byggnadsskalets energieffektivitet. Även när det gäller lufttätheten är det därför rimligt 
att ställa krav på luftläckage per golvyta (Atemp). Av andra skäl än ren energieffektivitet 
föreslås dock även maximala nivåer avseende genomsnittlig luftläckningskoefficient för 
den omslutande ytan. För sjukhusbyggnader föreslås därför krav på specifikt luftläckage 
per golvyta samt genomsnittlig luftläckningskoefficient för hela byggnaden enligt 
följande: 
 
Krav på maximalt luftläckage vid nybyggnation: 

Specifikt luftläckage per golvyta för hela byggnaden: 
   
  qspec50 ≤ 0,45    l/(s m2

 Atemp) vid ±50 Pa 

Genomsnittlig luftläckningskoefficient för hela byggnaden: 

qn50 ≤ 0,30    l/(s m2
 Aom) vid ±50 Pa 

 
Krav på maximalt luftläckage vid renovering: 

Specifikt luftläckage per golvyta för hela byggnaden: 
   
  qspec50 ≤ 0,60  l/(s m2 Atemp) vid ±50 Pa 

Genomsnittlig luftläckningskoefficient för hela byggnaden: 

qn50 ≤ 0,40    l/(s m2
 Aom) vid ±50 Pa 

 
För byggnader med olika formfaktor innebär detta att det högsta tillåtna läckaget per 
omslutande yta, Aom, varierar med formfaktorn enligt diagram 12 nedan.   
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Diagram 12. Maximalt luftläckage per omslutande yta som funktion av formfaktorn  
 
Sjukhusbyggnader har vanligen en ”formfaktor”, d.v.s. ett förhållande mellan Aom och 
Atemp, i intervallet 0,8-2,2 där lägre värden uppnås för större sjukhusbyggnader med 
många våningar, medan högre värden uppnås för mindre sjukhusbyggnader. Omräknat till 
krav per omslutande yta motsvarar detta ett krav på en maximal genomsnittlig 
luftläckningskoefficient i intervallet 0,21-0,30 l/(s m2 Aom) vid nybyggnation och 0,27-
0,40 l/(s m2 Aom) vid renovering. Som jämförelse innebär detta att tillåtet maximalt 
läckage vid nybyggnation blir lägre eller lika med FEBY:s passivhuskrav på 0,30 l/(s m2 
Aom). Vid renovering tillåts något högre läckage än 0,30 l/(s m2 Aom) för byggnader med 
en formfaktor lägre än 2,0.  
 
I Boverkets Byggregler (BBR19) ställs inga specifika krav på lufttäthet. Föreslaget krav 
vid renovering innebär en halvering av tidigare gällande krav i BBR (före BBR15) på en 
genomsnittlig luftläckningskoefficient < 0,80 l/(s m2 Aom). 
 
Ovanstående krav på lufttäthet ska verifieras genom mätning i färdig eller nästan 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. Vid renovering är det viktigt att i ett 
tidigt skede identifiera var det läcker och välja lämpliga tätningsåtgärder. Provning av 
lufttäthet bör ske i ett tidigt skede så att eventuella nödvändiga åtgärder kan göras innan 
byggnaden färdigställs.  
 
Täthetsprovning av sjukhusbyggnader är mycket mer komplicerat och arbetskrävande än 
för ett småhus. Det är därför viktigt att man i ett tidigt skede bestämmer på vilket sätt 
ovanstående krav ska verifieras. Mätning på hela byggnaden eller större delar av 
byggnaden rekommenderas. Mätning av mindre avgränsade utrymmen har dock fördelen 
att man även kan säkerställa god intern täthet. God intern täthet medför mindre risk för 
spridning av lukt och ljud mellan olika utrymmen. I sjukhusmiljö kan den interna tätheten 
mellan olika utrymmen vara en mycket viktig aspekt.  Mer information och tips om hur 
man kan åstadkomma god lufttäthet kan sökas på  www.lufttathet.se  
 
 

http://www.lufttathet.se/
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7.1.3 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 är ett effektivt sätt att minska den passiva 
solinstrålningen. Syftet med att ställa krav på ett maximalt solvärmelasttal (SVLmax) är att 
styra mot en byggnad med mycket lågt kylbehov samt att uppnå kravet på god 
inomhusmiljö. 
 
Byggnadens solvärmetillskott uttryckt som maximalt solvärmelasttal (SVLmax) ska 
beräknas enligt klassningssystemet Miljöbyggnad 15 : 
  

SVLmax = 800*g* Aglas/Agolv (W/m2) för byggnadens 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 för 
nybyggnation samma nivå som enligt Miljöbyggnad, klass Guld. För renovering föreslås 
samma nivå som enligt Miljöbyggnad, klass Silver. 
 
Krav på maximalt solvärmelasttal vid nybyggnation: 

Maximalt solvärmelasttal för byggnadens mest solutsatta rum 
 
  SVLmax < 32  (W/m2)  
 
Krav på maximalt solvärmelasttal vid renovering: 

Maximalt solvärmelasttal för byggnadens mest solutsatta rum 
 
  SVLmax < 43  (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. Under en 
utvärderingstid på 12 månader ska även inomhustemperaturen mätas. 
 
7.2 Mycket energieffektiva installationer 
 
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. 
 
7.2.1 Krav på maximal ventilationsvärmeförlust 
 
För att uppnå riktigt lågt värmebehov räcker det inte med låga transmissionsförluster och 
god täthet av byggnadsskalet. Utan värmeåtervinning fås exempelvis vid ett maximalt vid 

                                                      
15 Miljöklassad byggnad, Manual för ny/projekterad byggnad, Utgåva version 2.0 2010 
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ett flöde på 1,5 l/(s m2 Atemp) en specifik ventilationsvärmeförlust på cirka 1,8 W/(K m2 
Atemp), d.v.s. en värmeförlust som är mycket större än den maximalt tillåtna specifika 
transmissionsförlusten. Utan återvinning av den värme som finns i frånluften fås då 
ventilationsvärmeförluster från cirka 55 W/m2 Atemp i södra Sverige till cirka 110 W/ m2 
Atemp i norra Sverige vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT). Därför är det 
mycket viktigt att ställa krav på att denna värmeförlust ska begränsas. Sjukhus har i vissa 
avseende speciella förutsättningar som gör att värmeväxlare med den tekniskt sett högsta 
återvinningsgraden inte alltid kan användas. Att begränsa ventilationsvärmeförlusten till i 
genomsnitt maximalt en fjärdedel av den förlust som skulle ske vid normenlig ventilation 
utan värmeåtervinning bedöms trots det vara en rimlig kravnivå vid nybyggnation av 
sjukhus. Vid renovering bedöms en rimligt att begränsa ventilationsvärmeförlusten till i 
genomsnitt maximalt en tredjedel av den förlust som skulle ske vid normenlig ventilation 
utan värmeåtervinning.  Följande krav på maximal specifik ventilationsvärmeförlust, 
inklusive infiltration, föreslås därför:       
 
Krav på maximal ventilationsvärmeförlust vid nybyggnation: 

Specifik ventilationsvärmeförlust: < 0,3· qn,max   W/(K m2 Atemp) 
 
  Skall uppfyllas vid DVUT och maximalt normflöde 16 qn,max  l/( s m2 Atemp) 
 
Krav på maximal ventilationsvärmeförlust vidrenovering: 

Specifik ventilationsvärmeförlust: < 0,4· qn,max   W/(K m2 Atemp) 
 
  Skall uppfyllas vid DVUT och maximalt normflöde  qn,max  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. 

⋅ Reduktion av byggnadens behov av köpt värme genom bättre klimatskärm än 
skallkravet med avseende på specifik transmissionsförlust per tempererad golvyta 
(W/(K m2 Atemp)). 

 
Kravet kan uppfyllas genom en kombination av ovanstående åtgärder. Genom att 
exempelvis isolera bättre än grundkravet avseende specifik transmissionsförlust per 
tempererad golvarea kan behovet av värmeåtervinning med FTX minskas. 
 
Kravet vid nybyggnation 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 vid värmeåtervinning med värmeväxlare (FTX) att 
temperaturverkningsgraden i ett ventilationsaggregat med värmeväxlare vid DVUT måste 
vara högre än 67% eller att värmepumpens COP för värmeproduktion måste vara större 
än 4 vid DVUT. 
 

                                                      
16 Maximalt normflöde vintertid är det dimensionerande flöde som bestäms utifrån den 
tempererade arean, Atemp, och det maximala antalet närvarande personer (nmax) som 
ventilationssystemet har dimensionerats för. Vanligen bestämt enligt:  qn,max = 0,35·Atemp + nmax·qp, 
där qp = 7-10 l/s 
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Kravet vid renovering innebär att den totala ventilationsvärmeförlusten inklusive 
infiltration vid DVUT ska reduceras till mindre än 50% av den ventilationsförlust som 
annars skulle skett vid normenligt frånluftsventilation utan reducerande åtgärder och 
exklusive infiltration. Detta innebär vid värmeåtervinning med värmeväxlare (FTX) att 
temperaturverkningsgraden vid DVUT måste vara högre än 50% eller att värmepumpens 
COP för värmeproduktion måste vara större än 2 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. 
 
7.2.2 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. Men ett F-system som inte är el-effektivt kan också 
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 
maximalt normflöde på qn,max l/(s m2 Atemp). Vid ett fastställt maximalt normflöde qn,max 
l/(s m2 Atemp) kan kravet på specifik fläkteleffekt även anges i enheten W/m2 Atemp. Även 
vid renovering bedöms värden bättre än de som anges i BBR19, avsnitt 9.95 vara rimliga 
kravnivåer. Vid nybyggnation bedöms ytterligare något skarpare kravnivåer vara 
motiverat. För FTX-system innebär det något högre värden än enligt BELOK:s 
”Energikrav för lokalbyggnader” (Version 3, augusti 2011). Motivet är att sjukhus i vissa 
installationer kan behöva använda andra typer av värmeväxlare och kan ha behov av att 
använda bättre filter, vilket medför större tryckfall. Den övervägande delen av sjukhusets 
ventilationssystemen bör dock klara även de något hårdare kraven enligt BELOK:s 
rekommendationer. För olika typer av ventilationssystem föreslås kravnivåer enligt 
nedan. 
 
Krav på maximal specifik fläkteleffekt för olika ventilationssystem vid nybyggnation 
Typ av ventilationssystem W/(l/s) W/m2 Atemp 
Frånluft utan värmeåtervinning; F-ventilation  < 0,4 < 0,4·qn,max 

Frånluft med värmeåtervinning; FX-ventilation  < 0,7 < 0,7·qn,max 
Från- och tilluft med värmeåtervinning; FTX-ventilation < 1,5 < 1,5·qn,max 
 
Krav på maximal specifik fläkteleffekt för olika ventilationssystem vid renovering 
Typ av ventilationssystem W/(l/s) W/m2 Atemp 
Frånluft utan värmeåtervinning; F-ventilation  < 0,5 < 0,5·qn,max 
Frånluft med värmeåtervinning; FX-ventilation  < 0,8 < 0,8·qn,max 
Från- och tilluft med värmeåtervinning; FTX-ventilation < 1,7 < 1,7·qn,max 
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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. Detta sker efter injustering och lämpligen i samband med den första 
OVK-besiktningen. 
 
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. Vid 
användning av behovsstyrd ventilation (VAV) ska kravet på SFP-värde vara uppfyllt vid 
70 % av maximalt flöde i utrymmen med VAV.   
 
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. 
 
7.2.3 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 både vid 
nybyggnation och renovering:  
 
Krav på vädringsmöjligheter och/eller ”frikyla”(nybyggnation och renovering): 

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.  
 
I vissa fall är vädring 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 under dessa förutsättningar att föredra. Komfortkylsystem är mycket 
vanligt i dagen sjukhus och förväntas så vara även i sjukhus som NNE-byggnader. I 
möjligaste mån skall då ”frikyla” (direktkyla) användas. Om förutsättningarna är sådana 
att tillräcklig mängd ”frikyla” (direktkyla) inte kan åstadkommas trots en genomtänkt 
konstruktion får fjärrkyla eller lokal kylmaskin användas. Det senare under förutsättning 
att COPkyla > 5,0 på den kalla sidan.  
 
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. trapphus, hall 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 
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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. 
 
7.2.4 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. Följande krav på SPP och specifik pumpeleffekt 
föreslås för nybyggnation och renovering. 
 
 Krav på maximal specifik pumpeffekt (nybyggnation och renovering): 
Krav på komponentnivå (enskilda pumpar) < 0,5  kW:    < 100     W/(l/s) 

0,5-2  kW:    <   80     W/(l/s) 
  > 2   kW:    <   50     W/(l/s) 

Krav på systemnivå (hela byggnaden)  Värmefall:    <  0,3      W/m2 Atemp 
Kylfall:         <  0,5      W/m2 Atemp 

 
Kravet innebär i praktiken A-klassade cirkulationspumpar i kombination med relativt låga 
tryckfall. Kravet i värmefallet avser den eleffekt som pump(ar) kräver vid DVUT och vid 
placering i aktuellt distributionssystem. Kravet i kylfallet avser den eleffekt som 
pump(ar) kräver vid dimensionerande sommarutetemperatur och vid placering i aktuellt 
distributionssystem. Cirkulationspumparnas märkeffekt kan vara mycket högre. Kravet på 
komponentnivå motsvarar i princip rekommendationen i BELOK:s Energikrav för 
lokalbyggnader, Version 3, Augusti 2011, men tar även hänsyn till systemaspekten (d.v.s. 
installation i ett anpassat system med relativt låga tryckfall). 
 
Samma krav ställs både vid nybyggnation och renovering då det bedöms både rimligt och 
möjligt att tillämpa bästa tillgängliga teknik i båda fallen.  
 
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 (7.2.2). 
 
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. 
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7.2.5 Krav på maximal värmeförlust från 
varmvatteninstallationer 

 
Dåligt isolerade varmvatteninstallationer kan leda till stora värmeförluster. I en byggnad 
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. Varmvatten är i sjukhusmiljöer 
extra känsligt för tillväxt av tex legionella bakterier.Varmvatten produceras och 
distribueras därför ofta med hög temperatur. Detta ställer ur energisynpunkt högre krav på 
att installationer för varmvatten är välisolerade och att varmvattencirkulation är rätt 
dimensionerad och injusterad. Följande krav föreslås: 
 
Vid på maximal värmeförlust från varmvatteninstallationer nybyggnation: 
  Maximal specifik värmeförlust från varmvatteninstallation: 
 
  ≤ 0,5  (W/m2 Atemp) * 
 
Vid på maximal värmeförlust från varmvatteninstallationer renovering: 
  Maximal specifik värmeförlust från varmvatteninstallation: 
 
  ≤ 0,6  (W/m2 Atemp) * 
 
*) I kombination med solvärmesystem kan dubbelt så hög värmeförlust 
    accepteras om det övergripande kravet på besparingsgrad i 8.3 uppfylls. 
 
Varmvattencirkulation (VVC) med höga temperaturer är vanligt förekommande i sjukhus. 
Orsaken är dels att snabbt ge tillgång till varmvatten men också för att förhindra 
uppkomst av legionella. VVC-förlusterna kan många gånger vara den dominerande delen 
av värmeförlusterna från varmvatteninstallationerna. Om flera byggnader delar på ett 
gemensamt system för varmvattencirkulation (VVC) ska dess värmeförluster fördelas i 
förhållande till byggnadernas tempererade area (Atemp) och 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. 
 
 
 
7.2.6 Krav på snålspolande duschar och handfatsblandare 
 
Energieffektiva armaturer är ett effektivt sätt att minska energianvändningen. Krav på 
snålspolande armaturer föreslås vara samma som i Svanenmärkning av Småhus, 
flerbostadshus och förskolebyggnader, Version 2.2, Nordisk Miljömärkning, 2009: 
 
Krav på snålspolande duschar och handfatsblandare (nybyggnation och renovering)  
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). 



70 

 

 
Förutom snålspolande funktion bör armaturerna dessutom vara utrustade med specifikt 
varmvattenbesparande funktioner, t.ex. endast kallvatten i neutralt läge rakt fram, 
återfjädrande fullflödes- och högtemperaturlägen, etc. 
 
Vid användning av snålspolande duscharmaturer i sjukhusmiljö bör risken för spridning 
av legionella särskilt beaktas. Duschmunstycket bör inte vara utformat så att det ökar 
bildningen av vattendimma. 
 
Verifiering sker genom att kontrollera att krav ställda under planering och projektering 
överensstämmer med utförandet i den färdiga byggnaden. 
 
7.2.7 Krav energieffektiv verksamhetsutrustning 
 
Elanvändning för verksamhetsutrustning i sjukhus kan stå för en dominerande del av den 
totala energianvändningen i sjukhusbyggnader. Det är därför mycket viktigt att denna 
elanvändning ingår i målvärden för sjukhus som NNE-byggnader. Det finns annars en 
uppenbar risk att man ”silar mygg och sväljer kameler”. Samtidigt ska de kriterier som 
krävs för att leverera en bra sjukvård, när det gäller hygien och kvalitet på utrustning 
uppfyllas. Inom ett sjukhus finns också en hel del kontorsliknande verksamhet vars 
energianvändning också behöver ställas krav på. För datorer föreslås energikrav enligt 
”Svanenmärkning av Datorer” Version 6.2, Nordisk Miljömärkning, 8 juni 2009 – 31 
december 2013. För övrig kontorsutrustning föreslås energikrav enligt Svanenmärkning 
av Kontorsmaskiner Version 5.3, Nordisk Miljömärkning, 14 juni 2007 – 30 juni 2013. 
Följande krav föreslås: 
 
Krav på medicinsk verksamhetsutrustning (nybyggnation och renovering) 
För medicinsk verksamhetsutrustning ska en dokumenterad energiutvärdering 
göras före inköp. I utvärderingen ska drifttider för användning och stillestånd 
uppskattas. 
 
Energianvändningen när utrustningen används ska vara så låg som möjligt. 
När utrustningen inte används ska energianvändningen vara noll eller så låg som 
möjligt. 
 
Utrustningen ska vara enkel att stänga av och sätta på. Tydliga instruktioner ska 
finnas. Instruktion om att stänga av utrustning ska ingå i information/utbildning av 
personal som använder den. 
 
Avstängning ska ske automatiskt om utrustningen inte används (EU norm på väg) 
Värmealstrande utrustning ska, om det finns att tillgå, vara vattenkyld. 
 
Krav på övrig verksamhetsutrustning (nybyggnation och renovering) 
Datorer ska uppfylla kraven i den senaste giltiga versionen av ENERGY STAR:s 
kriterier för datorer. 
 
För övrig kontorsutrustning ska produktens energiförbrukning uppfylla 
energikraven i kriterierna för Blå Ängeln för en motsvarande produkt eller  
uppfylla energikraven i och Energy Stars kriterier för ”Imaging Equipment”.  
 
Tekniska lösningar och apparater med stand-by funktion ska så långt det är möjligt 
undvikas. Där de inte kan undvikas bör stand-by effekten inte överstiga 0,1 W. För 
datorer och övrig kontorsutrustning bör det finnas inköpsrutiner med energiutvärdering. 
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Förutom låg energianvändning vid drift bör även möjlighet till viloläge och avstängning 
utvärderas 
 
7.2.8 Krav på fasta belysningsinstallationer  
 
Belysningen står för en stor del av verksamhets- och fastighetselen på ett sjukhus. Det är 
därför viktigt att begränsa belysningens elanvändning genom vala av bästa tillgängliga 
teknik. Det föreslås att krav på installerad belysningseffekt ska vara samma som 
rekommendationen i BELOK:s Energikrav för lokalbyggnader, Version 3, Augusti 2011: 
 
Krav på fasta belysningsinstallationer (nybyggnation och renovering) 
  Kontor/vårdrum < 9 W/m2 
 Korridor:  < 5 W/m2 
 Källare:  < 3 W/m2 
 Driftsutrymmen: < 9 W/m2 
 
Rekommenderade armaturer är lågenergilampor, lysrör med HF-don och LED-belysning. 
Belysningen bör därutöver ha automatisk behovsstyrning. 
 
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. 
 
7.2.9 Krav på hissar 
 
Sjukhusbyggnader i flera våningar utrustas idag med hissar, även vid större renoveringar, 
detta för att uppfylla myndighetskrav och öka tillgängligheten. En gammal hydraulhiss 
förbrukar cirka 5500 kWh/år. Med idag bästa tillgängliga teknik kan man komma ned till 
cirka 1000 kWh/år. Det är därför viktigt att ställa krav på att bästa teknik används. 
Följande krav föreslås: 
 
Krav på hissar (nybyggnation och renovering) 
Hissar ska såväl vid färd som vid stand-by uppfylla energiklass A enligt VDI 4707 
(Riktlinjer utfärdade av föreningen för tyska ingenjörer)  
 
Detta innebär i praktiken en direktdriven hiss med den mest el-effektiva motortekniken, 
hissautomatik utrustad med viloläge, aktivitetsstyrd belysning och ventilation vid drift, 
energiregenerering och el-effektiv belysning.  
 
7.2.10 Krav på maximal specifik värmeförlustkoefficient 
 
Kravet på maximal transmissionsförlust i avsnitt 7.1.1 och kravet på maximal 
ventilationsvärmeförlust i avsnitt 7.2.1 kan slås samman till ett gemensamt krav på en 
specifik värmeförlustkoefficient enligt följande. 
 
Krav på maximal specifik värmeförlustkoefficient 
Specifik värmeförlustkoefficient vid nybyggnation < 0,60+0,3·qn,max W/(K m2 Atemp) 
 
Specifik värmeförlustkoefficient vid renovering      < 0,90+0,4·qn,max  W/(K m2 Atemp) 
 
Det bör dock observeras att omfördelning får ej göras på så sätt att man överskrider 
kravet på maximal transmissionsförlust i avsnitt 7.1.1. Däremot kan man genom att ha en 
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lägre specifik transmissionsförlust än 0,6 respektive 0,9 W/(K m2 Atemp) sänka kravet på 
FTX-systemets värmeåtervinning. 
 
7.3 Målnivåer för energianvändning 
 
7.3.1 Verksamhetsel och varmvattenanvändning 
 
Statistik för befintliga sjukhus (STIL2) visar att det finns stora besparingspotentialer. Det 
finns också väldigt lite erfarenhet av hur låg energianvändning man kan uppnå i sjukhus. 
Det mest kända och senaste exemplet där man försökt att nå så långt som möjligt inom 
rimliga kostnadsramar är det så kallade ”Tehuset” vid Borås lasarett. Vi har därför utgått 
från projekterade värden för ”Tehuset” vid bestämning av målvärden för sjukhus som 
NNE-byggnader. För verksamhetselen antas därför att vi bör kunna hamna kring en årlig 
användning på cirka 35 kWh/m2. Även vid användning av bästa tillgängliga teknik står 
användningen av verksamhetsel för en stor andel av byggnadens totala energianvändning. 
Det är därför rimligt att även inkludera verksamhetselen i målnivån för ett sjukhus som 
NNE-byggnad.  
 
Utifrån projekterade värden för ”Tehuset” gör vi också ett antagande om att man bör 
kunna komma under en årlig användning av tappvarmvatten på cirka 10 kWh/m2, 
exklusive VVC, i byggnader som ej har storkök. 
 
7.3.2 Målnivåer för fastighetsel 
 
Fastighetselen består till stor del av driftel till fläktar och pumpar. Målnivåer för 
fastighetsel styrs därför till stor del upp av de installationstekniska krav som ställs i 
avsnitt 3.10.2. Fastighetselens målnivå styrs enligt ovan till stor del av vilken typ av 
ventilationssystem som valts, samt vilket genomsnittligt specifikt luftflöde byggnaden 
har. Om man för ett sjukhus antar ett genomsnittligt specifikt luftflöde på 1,3 l/s, m2 fås 
att för FXT-ventilation bör målet vara att hamna på en årlig användning under cirka 25 
kWh/m2. Frånluftsventilation är sannolikt inte möjligt att använda ett sjukhus. 
 
7.3.3 Målnivåer för externt levererad energi, inklusive 

verksamhetsel 
 
Nedan anges förslag till målnivåer för specifik levererad energi för sjukhus som NNE-
byggnader. Eftersom tappvarmvattenanvändningen som redan ingår i dagen BBR-krav är 
minst lika beroende av beteende som verksamhetselen ses inget skäl att inte också 
inkludera verksamhetselen i NNE-målnivåer (och kommande BBR-krav). Övergripande 
målnivå för energianvändning innefattar därför all köpt energi. Målnivåerna är inte 
uppdelad i Boverkets klimatzoner, utan baseras på årsmedeltemperaturen för byggnadens 
placeringsort. Detta innebär målnivåer som varierar beroende på årsmedeltemperatur. 
Boverkets nuvarande definition och indelning i elvärmda och icke elvärmda hus har 
behållits.  
 
Nedanstående målnivåer är baserade på uppskattningar en sjukhusbyggnad med prestanda 
motsvarande kravnivåer i avsnitt 3.10.1 och 3.10.2 samt projekterade värden för 
”Tehuset” (brutto energianvändning cirka 125 kWh/m2, köpt energi cirka 110 kWh/m2).  
Målnivåerna nås lättare om man tillämpar behovsstyrd ventilation. Följande målnivåer 
föreslås för sjukhus som NNE-byggnader:   
 

 Icke-elvärmda nybyggnation (120-Tårsm·3) + (60-Tårsm·3)·(qmedel-0,35)       kWh/ (m2 år) 
  renovering (145-Tårsm·4) + (80-Tårsm·4)·(qmedel-0,35)     kWh/ (m2 år) 
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 Elvärmda    nybyggnation (90-Tårsm·3/3) + (30-Tårsm·3/3)·(qmedel-0,35)   kWh/ (m2 år) 
  renovering (100-Tårsm·4/3) + (40-Tårsm·4/3)·(qmedel-0,35) kWh/ (m2 år) 
 
I tabell 5 redovisas målnivåer för en nybyggd och en renoverad sjukhusbyggnad i klimat 
med olika årsmedeltemperatur, ett genomsnittligt specifikt luftflöde qmedel på 1,35 l/s, m2, 
samt beroende på om de är elvärmda och icke elvärmda.  
 
Tabell 5. Målnivåer för specifik energianvändning, inklusive verksamhetsel (kWh/m2, år) 

Årsmedeltemperatur 9°C 6°C 3°C 0°C 
Icke-elvärmt Nybyggnation 93+33 102+42 111+51 120+60 

Renovering 109+48 121+56 133+68 145+80 
Elvärmt Nybyggnation 81+21 84+24 87+27 90+30 

Renovering 88+28 92+32 96+36 100+40 
 
Det standardiserade brukandet definieras av följande: 
 

• Inomhustemperatur +21°C under uppvärmningssäsongen 
• Verksamhetsel:    35 kWh/m2, år 
• Varmvattenanvändning, exkl. VVC:  10  kWh/m2, år 

 
Man måste beakta att olika sjukhusbyggnader har olika förutsättningar beroende på vilken 
verksamhet som bedriv i dem. Ovanstående målnivåer är därför riktvärden att sikta på vid 
projekteringen. Men då dessa värden är baserade på ett antagande om ett standardiserat 
brukande får dessa värden vid projektering och utvärdering korrigeras beroende på 
avvikelser från det standardiserade brukandet (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 och 
förutsättningar, respektive brukarnas beteende. Ovanstående målvärden är kanske därför 
snarare är något att sikta på som ett medelvärde för ett sjukhus samtliga byggnader. 
 
Ovanstående målnivåer bör kunna nås med värmepumpar, fjärrvärme och fjärrkyla utan 
kombination med solvärme eller solceller, samt med biobränsle kombinerat med solvärme 
men utan solceller. Vid användning av frikyla eller egna kylmaskiner bör lägre nivåer 
uppnås. Även vid användning av solceller och/eller solvärme bör lägre nivåer kunna 
uppnås. Vid användning av värmepumpande teknik i kombination med större marklager 
för kyla och värme bör avsevärt mycket lägre nivåer 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 5.    
 
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.  
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8 Kriterier för lokala 
energiproduktionssystem 

 
Det finns inga krav på att en NNE-byggnad skall ha ett lokalt energiproduktionssystem, 
men om den har det så föreslås att det ska uppfylla krav enligt vad som anges i följande 
delavsnitt. I de fall NNE-byggnaden inte har något lokalt energiproduktionssystem ska 
det redovisas hur man säkerställer att större delen av den externt levererad energi kan 
anses vara förnybar. Samma sak gäller om det lokala energiproduktionssystemet inte 
ensamt kan producera tillräcklig mängd förnybar energi, d.v.s. mer än hälften av det 
totala energibehovet. Ett inledande arbete för en demonstrationsplattform bör vara att 
definiera hur stor andel av externt levererad energi som kan antas vara förnybar under 
olika förutsättningar.  
 
Det finns flera sätt att lokalt, på byggnaden/fastigheten eller i dess omedelbara närhet, 
producera energi baserad på förnybara resurser. Tillgång till förnybara resurser är i de 
flesta fall begränsad och det är därför viktigt att de utnyttjas så effektivt som möjligt. I de 
följande föreslås kravnivåer för ett antal lokala energiproduktionssystem. Ingen 
särskiljning görs mellan nybyggnation och renovering då det bedöms både rimligt och 
möjligt att tillämpa bästa tillgängliga teknik i båda fallen. Fjärrvärme och fjärrkyla har 
inte bedömts vara ett lokalt energiproduktionssystem som ingått i föreliggande arbete att 
ställa krav på. Däremot behandlas närvärme i ett eget avsnitt. En samling byggnader med 
ett gemensamt system för el, värme- och varmvattenproduktion kan ses som en utökad 
systemgräns av intresse att studera. Detta då det kan vara mer optimalt att optimera ett 
helt område snarare än varje enskild byggnad. Det föreslås därför att det inom en 
demonstrationsplattform för NNE-byggnader ska vara möjligt att söka extra pengar för att 
studera, utvärdera och redovisa resultat från en sådan utökad systemgräns. 
 
8.1 Krav på 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: 
 
  Årsvärmefaktor (SPFva):  skallkrav  > 3,5 
 
  Specifik tomgångseffekt (elektricitet):   ≤ 0,30 *  (W/m2 Atemp) 
*) Vid varmvattenproduktion. I kombination med solvärmesystem kan dubbelt så hög 
    tomgångseffekt accepteras om det övergripande kravet på besparingsgrad i 3.12.3 uppfylls.  
 
Årsvärmefaktorn ska 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 
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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 3.12.3. 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.  
 
8.2 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 1 kW solel per lägenhet i ett flerfamiljshus. Följande krav föreslås: 
 

• Täckningsgrad elbehov på årsbasis, inkl. hushållsel > 20 % 
• 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 6 ska mätas 
kontinuerligt under minst 12 månader.  
 
Tabell 6. Parametrar för mätning och verifiering av solcellsanläggnings prestanda. 
Parameter Tidsupp-

lösning 
sampling 

Tidsupplösn. 
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. 
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8.3 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.  
 
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 (för 
flerbostadshus 30 liter/dag/person och 0,025 personer per m2 boyta). Av leverantör 
angiven verkningsgrad för biobränslepanna 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. För att 
uppnå de besparingsgrader som anges i kraven krävs för tappvattensystemet i 
flerbostadshus ca 0,5-1,0 m2 solfångare per hushållsmedlem och i kombisystemet 1-2 m2 
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per hushållsmedlem. Detta förutsätter effektiva solfångare och ett effektivt energisystem i 
övrigt. 
 
Figur 1. Principscheman på de två grundtyperna av solvärmesystem 

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

Systemlayout för ett enkelt solvärmt 
kombisystem. Motsvarande referenssystem har 
en mindre tankvolym. 

 
Följande krav föreslås för solvärmesystem: 
 
Besparingsgrad varmvattensystem   > 25 % 
Besparingsgrad kombisystem    > 20 % 
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. 
 
För att uppnå bra total verkningsgrad är det nästan en förutsättning att biobränslepanna/-
kamin kombineras med solvärme.  
 
För hus med solvärme ska verifiering ske dels genom beräkningar i projekteringsskedet 
och dels genom mätning och uppföljning av mätstorheter markerade med * i tabell 7 
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 7. 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 

1 min 1h 5%  



78 

 

styrutrustningar* 
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. 

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 
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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.  
 
8.4 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. Vid användning av biobränslepanna föreslås krav enligt den 
nyligen reviderad Europa-standarden EN 303-5 enligt den strängaste klassen, class 5, 
enligt nedan. I tabell 8 redovisas resulterande krav vid olika nominella effekter. 
 
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 8. 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 3.12.3. 
 
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.  
 
8.5 Närvärme/närenergi 
 
Förnybar närvärme kan produceras med en av eller en kombination av ovan nämnda 
lokala energiproduktionssystem. Om flera byggnader delar på ett gemensamt system för 
el, värme- och varmvattenproduktion ska individuell mätning och debitering (IMD) 
tillämpas för levererad energi till varje byggnad. Om byggnader som delar på ett 
gemensamt energiproduktionssystem tillhör samma fastighet eller ägare ska enligt 
BBR19 energislaget och kylsättet för den mottagande byggnaden vara detsamma som för 
den levererande byggnaden. Eventuella distributionsförluster, d.v.s. skillnaden mellan 
producerad och levererad energi, ska mätas upp och fördelas i förhållande till 
byggnadernas tempererade area (Atemp). 
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9 Slutsatser och diskussion 
 
En utgångspunkt har varit att samma byggnad skall klara kraven i hela landet. Därigenom 
gynnas ett industriellt och kostnadseffektivt byggande. Energiberäkningarna indikerar att 
det kan vara lönsammare att satsa på något mer isolering av byggnader desto kallare 
klimatet är. Detta behöver dock närmare studeras. Ur nationell synvinkel, för att nå 
energimålen, är det kanske inte nödvändigt eftersom relativt få byggnader uppförs i våra 
riktigt kalla klimat. 
 
Förslagna grundläggande krav för NNE-byggnader är utformade på ett sådant sätt att de 
är oberoende av beteende och omgivande klimat. Därigenom uteblir en hel del av de 
osäkerheter som idag uppstår vid utvärdering gentemot befintliga byggregler. 
 
I bilaga 6 och 7 redovisas transmissionsförluster som kan uppnås för några olika 
utformningar av flerbostadshus. Där framgår bl.a. att föreslagna kravnivåer är fullt 
möjliga att uppnå för olika typer av flerbostadshus. 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 transmissionsförluster i framtida konstruktioner. Eftersom kraven för 
lokaler inte är fullt lika hårda fanns det ingen anledning att göra motsvarande beräkningar 
för dessa byggnader.  
 
I bilaga 8, 9 och 10 har beräkningar gjorts för fyra olika flerbostadshus, en skola och ett 
kontor. Beräkningarna visar att föreslagna installationstekniska krav och målnivåer är 
rimliga.      
 
Inga specifika krav har ställts på fönstrens U-värde, men för att klara ställda krav bedöms 
att man i många 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. 
 
De övergripande kraven på maximal transmissionsförlust kan klaras genom en 
kombination av isolering och byggnadens form. För att klara kraven kan det i många fall 
vara viktigare ha kompakta och genomtänkta konstruktioner som minimerar linjära 
köldbryggor i anslutningar mellan olika byggnadsdelar än att använda sig av mer 
isolering och tjockare väggar. 
 
Vid kraftigt skärpta energikrav jämfört med dagens byggregler bedöms att man behöver 
ha olika nivåer för olika typer av lokaler. Detta då inte bara luftflöden utan också 
driftstider, verksamhetsel och varmvattenanvändning varierar kraftigt mellan olika typer 
av lokalbyggnader. Även flerbostadhus behöver ha andra kravnivåer än småhus. Tre stora 
klimatzoner enligt nuvarande BBR bedöms vidare inte lämpligt att använda när man ska 
ställa riktigt hårda energikrav. Även i andra avseenden bedöms inte nuvarande BBR vara 
en bra utgångspunkt för en definition av näranollenergibyggnader. 
 
De flesta befintliga klassningssystem har en direkt koppling till befintliga byggregler i 
form av en procentsats kravnivåerna i BBR. Detta innebär att de brister som finns i BBR 
direkt överförs även till dessa klassningssystem. För Miljöbyggnad som använder olika 
procentsatser för elvärmda och icke elvärmda byggnader får det dessutom rent absurda 
konsekvenser i klimatzon I. 
 
Eftersom tappvarmvattenanvändningen som redan ingår i dagens BBR-krav är minst lika 
beroende av beteende som hushålls- och verksamhetselen ses inget skäl att inte också 
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inkludera hushålls- och verksamhetselen i NNE-målnivåer och i framtida skärpningar av 
energikraven i Boverkets byggregler. 
 
I tabell 9 och 10 nedan görs en jämförelse mellan kravnivåer i BBR19, olika 
klassningssystem, samt föreslagna målnivåer i Energimyndighetens rapport ER 2010:39 
respektive i föreliggande SP-rapport. För att underlätta jämförelsen har NNE-schablonen 
för hushållsel dragits bort från de värden som angavs i tabell 2. Det har antagits att 
samma procentsatser tillämpas på BBR19 kraven som för tidigare BBR18-krav. 
 
Tabell 9. Skillnad mellan krav-/målnivåer för icke-elvärmda flerbostadshus (kWh/m2, år) 
Klimatzon I II III 
Årsmedeltemperatur 0°C 3°C 3°C 6°C 6°C 9°C 
BBR19 130 130 110 110 90 90 
Svanenmärkning 97,5 97,5 82,5 82,5 67,5 67,5 
Miljöbyggnad Guld 84,5 84,5 71,5 71,5 58,5 58,5 
ER 2010:39 75 75 65 65 55 55 
FEBY12 58 58 54 54 50 50 
SS-24300-2 klass A 65 65 55 55 45 45 
SP Rapport 2012:02 88* 73* 73* 58* 58* 43* 
*) Exklusive hushållsel motsvarande cirka 27 kWh/m2, år  
 
Tabell 10. Skillnad mellan krav-/målnivåer för elvärmda flerbostadshus (kWh/m2, år) 
Klimatzon I II III 
Årsmedeltemperatur 0°C 3°C 3°C 6°C 6°C 9°C 
BBR19 95 95 75 75 55 55 
Svanenmärkning 71,25 71,25 56,25 56,25 41,25 41,25 
Miljöbyggnad Guld 85,5 85,5 67,5 67,5 49,5 49,5 
ER 2010:39 50 50 40 40 30 30 
FEBY12 29 29 27 27 25 25 
SS-24300-2 klass A 47,5 47,5 37,5 37,5 27,5 27,5 
SP Rapport 2012:02 38* 33* 33* 28* 28* 23* 
*) Exklusive hushållsel motsvarande cirka 27 kWh/m2, år  
 
Föreslagna kravnivåer och målnivåer bör utvärderas i demonstrationsprojekt för att skapa 
praktisk erfarenhet av hur de kan och bör justera, både ur teknisk och ekonomisk 
synpunkt. För att skapa ett tillräckligt stort statistiskt och erfarenhetsmässigt underlag 
bedöms att det krävs en större satsning på demonstrationsprojekt. 
 
För en befintlig byggnad är det inte alltid bara rent praktiska och ekonomiska randvillkor 
som måste beaktas. Många gånger måste man också beakta estetiska och kulturella 
bevarandevärden. När det gäller renoveringsprojekt kanske därför även vissa förslagna 
grundläggande krav snarare ska ses som målvärden. Detta då befintliga byggnader, till 
skillnad från nybyggda, har väldigt olika individuella förutsättningar att kunna nå en viss 
energiprestanda.   
 
För att gynna långsiktigt lönsamma åtgärder är det viktigt att fortsätta arbeta med LCC-
kalkyler. För detta behöver enhetliga beräkningsrutiner och databaser för olika indata 
byggas upp. LCC-kalkylerna måste också redovisas på ett transparent sätt, inte bara som 
summerade nuvärden.  
 
Ett enhetligt sätt för mätning och verifiering av näranollenergi- och lågenergibyggnader 
bör tas fram. Det arbete som gjorts inom SVEBY kan ligga till grund för detta, men 
bedöms i flera avseenden behöva utökas och anpassas för lågenergihus. 
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10 Beteckningar 
 
Nedan förklaras kort några förkortningar som inte alltid förtydligas direkt i anslutning till 
den löpande texten där de förekommer. 
 
NNE  Näranollenergi 
 
BBR  Boverkets byggregler 
 
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 (l/(s m2))  
 
qmedel  Genomsnittligt specifikt luftflöde per golvarea vintertid (l/(s m2))  
 
qn,max  Maximalt normflöde vintertid är det dimensionerande flöde som bestäms  
   utifrån den tempererade arean, Atemp, och maximalt antalet närvarande  
   personer (nmax) som ventilationssystemet dimensionerats för (l/(s m2)). 
   Vanligen bestämt enligt:  qn,max = 0,35 + nmax•qp÷ Atemp, där qp = 7-10 l/s 
 
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 
 
IMD  Individuell Mätning och Debitering 
 
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. 
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Bilaga 1 Sammanfattning av föreslagna 
  NNE-kriterier för flerbostadshus 

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

Specifik transmissionsförlust per golvyta för hela byggnaden: 
  

Uspec ≤ 0,45   W/(K m2 Atemp) 
 
Maximalt genomsnittligt värmegenomgångstal för hela byggnaden 
 
Um ≤ 0,40   W/(K m2 Aom) 

 
 
Krav på maximal transmissionsförlust vid renovering 
 

Specifik transmissionsförlust per golvyta för hela byggnaden: 
  

Uspec ≤ 0,675   W/(K m2 Atemp) 
 
Maximalt genomsnittligt värmegenomgångstal för hela byggnaden 
 
Um ≤ 0,60   W/(K m2 Aom) 

 
 
Krav på maximalt luftläckage vid nybyggnation 
 

Specifikt luftläckage per golvyta för hela byggnaden: 
   
  qspec50 ≤ 0,45    l/(s m2

 Atemp) vid ±50 Pa 

Genomsnittlig luftläckningskoefficient för hela byggnaden: 

qn50 ≤ 0,30    l/(s m2
 Aom) vid ±50 Pa 

 
Krav på maximalt luftläckage vid renovering 
 

Specifikt luftläckage per golvyta för hela byggnaden: 
   
  qspec50 ≤ 0,60  l/(s m2 Atemp) vid ±50 Pa 

Genomsnittlig luftläckningskoefficient för hela byggnaden: 

qn50 ≤ 0,40    l/(s m2
 Aom) vid ±50 Pa 
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Krav på maximalt solvärmelasttal vid nybyggnation 
 

Maximalt solvärmelasttal för bostadens mest solutsatta rum 
 
  SVLmax < 18  (W/m2)  
 
Krav på maximalt solvärmelasttal vid renovering 
 

Maximalt solvärmelasttal för bostadens mest solutsatta rum 
 
  SVLmax < 29  (W/m2)  
 
*) enligt Miljöklassad byggnad, Manual för ny/projekterad byggnad, Utgåva version 2.0 2010 
 
 
Krav på maximal ventilationsvärmeförlust vid nybyggnation 
 

Specifik ventilationsvärmeförlust: < 0,14 W/(K m2 Atemp) 
 
  Skall uppfyllas vid DVUT och nominellt normflöde 0,35 l/( s m2 Atemp) 
 
 
Krav på maximal ventilationsvärmeförlust vid renovering 
 

Specifik ventilationsvärmeförlust: < 0,21 W/(K m2 Atemp) 
 
  Skall uppfyllas vid DVUT och nominellt normflöde 0,35 l/( s m2 Atemp) 
 
 
Krav på maximal specifik fläkteleffekt för olika ventilationssystem vid 
nybyggnation 
 
Typ av ventilationssystem W/(l/s) W/m2 Atemp 
Frånluft utan värmeåtervinning; F-ventilation  < 0,4 < 0,140 
Frånluft med värmeåtervinning; FX-ventilation  < 0,7 < 0,245 
Från- och tilluft med värmeåtervinning; FTX-ventilation < 1,3 < 0,455 
 
Krav på maximal specifik fläkteleffekt för olika ventilationssystem vid renovering 
 
Typ av ventilationssystem W/(l/s) W/m2 Atemp 
Frånluft utan värmeåtervinning; F-ventilation  < 0,5 < 0,175 
Frånluft med värmeåtervinning; FX-ventilation  < 0,8 < 0,280 
Från- och tilluft med värmeåtervinning; FTX-ventilation < 1,5 < 0,525 
 
 
Krav på vädringsmöjligheter och/eller ”frikyla”(nybyggnation och renovering) 
 

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 pumpeffekt (nybyggnation och renovering) 
 
Krav på komponentnivå (enskilda pumpar) < 0,5  kW:    < 100     W/(l/s) 

0,5-2  kW:    <   80     W/(l/s) 
  > 2   kW:    <   50     W/(l/s) 

Krav på systemnivå (hela byggnaden)                         < 0,3      W/m2 Atemp 
 
 
Krav på maximal värmeförlust från varmvatteninstallationer vid nybyggnation 
 
  Maximal specifik värmeförlust från varmvatteninstallation: 
 
  ≤ 0,4  (W/m2 Atemp) * 
 
Krav på maximal värmeförlust från varmvatteninstallationer vid renovering 
 
  Maximal specifik värmeförlust från varmvatteninstallation: 
 
  ≤ 0,5  (W/m2 Atemp) * 
*) I kombination med solvärmesystem kan dubbelt så hög värmeförlust 
    accepteras om det övergripande kravet på besparingsgrad i uppfylls. 
 
 
Krav på individuell mätning och debitering av varmvatten (nybyggnation och 
renovering)  
 
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 (nybyggnation och renovering) 
 
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 (nybyggnation och renovering) 
 
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. ** 
 
**) Enligt Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader, Version 2.2, 
      Nordisk Miljömärkning, 2009 
 



89 

 

Krav på fasta belysningsinstallationer (nybyggnation och renovering) 
 
  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 
 
Krav på tvättstugor (nybyggnation och renovering)* 
 

Tvättmaskiner:  energiklass ≥ A Restfuktighet < 50 %  
Torkutrustning:  energiklass ≥ B  fuktstyrning 
Debiteringssystem med individuell debitering 

*) enligt BeBo:s Energirelaterade godhetstal för flerbostadshus – Ombyggnad 
 
 
Krav på hissar (nybyggnation och renovering) 
 
Hissar ska såväl vid färd som vid stand-by uppfylla energiklass A enligt VDI 4707 
(Riktlinjer utfärdade av föreningen för tyska ingenjörer)  
 
 
Krav på maximal specifik värmeförlustkoefficient 
 

Specifik värmeförlustkoefficient vid nybyggnation  < 0,60  W/(K m2 Atemp) 
 
 Specifik värmeförlustkoefficient vid renovering < 0,90  W/(K m2 Atemp) 
 
 
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 
 
Byggnaden 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.  
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Krav på återkoppling till brukarna 
 
Byggnaden 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 specifik energianvändning, inklusive hushållsel (kWh/m2, år) 
 
  Icke-elvärmda nybyggnation  (115-Tårsm·5)  kWh/ (m2 år) 
   renovering  (140-Tårsm·6)  kWh/ (m2 år) 
 
  Elvärmda    nybyggnation  (65-Tårsm·5/3)  kWh/ (m2 år) 
   renovering  (80-Tårsm·6/3)  kWh/ (m2 år) 
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Bilaga 2 Sammanfattning av föreslagna 
  NNE-kriterier för skolor 

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

Specifik transmissionsförlust per golvyta för hela byggnaden: 
  

Uspec ≤ 0,6   W/(K m2 Atemp) 
 
Maximalt genomsnittligt värmegenomgångstal för hela byggnaden 
 
Um ≤ 0,40   W/(K m2 Aom) 

 
Krav på maximal transmissionsförlust vid renovering 
 

Specifik transmissionsförlust per golvyta för hela byggnaden: 
  

Uspec ≤ 0,9  W/(K m2 Atemp) 
 
Maximalt genomsnittligt värmegenomgångstal för hela byggnaden 
 
Um ≤ 0,60   W/(K m2 Aom) 

 
 
Krav på maximalt luftläckage vid nybyggnation 
 

Specifikt luftläckage per golvyta för hela byggnaden: 
   
  qspec50 ≤ 0,45    l/(s m2

 Atemp) vid ±50 Pa 

Genomsnittlig luftläckningskoefficient för hela byggnaden: 

qn50 ≤ 0,30    l/(s m2
 Aom) vid ±50 Pa 

 
Krav på maximalt luftläckage vid renovering 
 

Specifikt luftläckage per golvyta för hela byggnaden: 
   
  qspec50 ≤ 0,60  l/(s m2 Atemp) vid ±50 Pa 

Genomsnittlig luftläckningskoefficient för hela byggnaden: 

qn50 ≤ 0,40    l/(s m2
 Aom) vid ±50 Pa 
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Krav på maximalt solvärmelasttal vid nybyggnation 
 

Maximalt solvärmelasttal för byggnadens mest solutsatta rum 
 
  SVLmax < 32  (W/m2) * 
 
 
Krav på maximalt solvärmelasttal vid renovering 
 

Maximalt solvärmelasttal för byggnadens mest solutsatta rum 
 
  SVLmax < 43  (W/m2) * 
 
*) enligt Miljöklassad byggnad, Manual för ny/projekterad byggnad, Utgåva version 2.0 2010 
 
 
Krav på maximal ventilationsvärmeförlust vid nybyggnation 
 

Specifik ventilationsvärmeförlust: < 0,3· qn,max   W/(K m2 Atemp) 
 
  Skall uppfyllas vid DVUT och maximalt normflöde  qn,max  l/( s m2 Atemp) 
 
 
Krav på maximal ventilationsvärmeförlust vid renovering 
 

Specifik ventilationsvärmeförlust: < 0,4· qn,max   W/(K m2 Atemp) 
 
  Skall uppfyllas vid DVUT och maximalt normflöde  qn,max  l/( s m2 Atemp) 
 
 
Krav på maximal specifik fläkteleffekt för olika ventilationssystem vid 
nybyggnation 
 
Typ av ventilationssystem W/(l/s) W/m2 Atemp 
Frånluft utan värmeåtervinning; F-ventilation  < 0,4 < 0,4·qn,max 

Frånluft med värmeåtervinning; FX-ventilation  < 0,7 < 0,7·qn,max 
Från- och tilluft med värmeåtervinning; FTX-ventilation < 1,3 < 1,3·qn,max 
 
 
Krav på maximal specifik fläkteleffekt för olika ventilationssystem vid renovering 
 
Typ av ventilationssystem W/(l/s) W/m2 Atemp 
Frånluft utan värmeåtervinning; F-ventilation  < 0,5 < 0,5·qn,max 
Frånluft med värmeåtervinning; FX-ventilation  < 0,8 < 0,8·qn,max 
Från- och tilluft med värmeåtervinning; FTX-ventilation < 1,5 < 1,5·qn,max 
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Krav på vädringsmöjligheter och/eller ”frikyla”(nybyggnation och renovering) 
 

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.  
 
 
Krav på maximal specifik pumpeffekt (nybyggnation och renovering) 
 
Krav på komponentnivå (enskilda pumpar) < 0,5  kW:    < 100     W/(l/s) 

0,5-2  kW:    <   80     W/(l/s) 
  > 2   kW:    <   50     W/(l/s) 

Krav på systemnivå (hela byggnaden)                         < 0,3      W/m2 Atemp 
 
 
Krav på maximal värmeförlust från varmvatteninstallationer vid nybyggnation 
 
  Maximal specifik värmeförlust från varmvatteninstallation: 
 
  ≤ 0,4  (W/m2 Atemp) * 
 
 
Krav på maximal värmeförlust från varmvatteninstallationer vid renovering 
 
  Maximal specifik värmeförlust från varmvatteninstallation: 
 
  ≤ 0,5  (W/m2 Atemp) * 
*) I kombination med solvärmesystem kan dubbelt så hög värmeförlust 
    accepteras om det övergripande kravet på besparingsgrad i uppfylls. 
 
 
Krav på snålspolande duschar och handfatsblandare (nybyggnation och renovering) 
 
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).** 
**) Enligt Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader, Version 2.2, 
      Nordisk Miljömärkning, 2009 
 
 
Krav på kontorsutrustning (nybyggnation och renovering) 
 
Datorer ska uppfylla kraven i den senaste giltiga versionen av ENERGY STAR:s kriterier 
för datorer. 
 
För övrig kontorsutrustning ska produktens energiförbrukning uppfylla energikraven i 
kriterierna för Blå Ängeln för en motsvarande produkt eller  
uppfylla energikraven i och Energy Stars kriterier för ”Imaging Equipment”.  
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Krav på fasta belysningsinstallationer (nybyggnation och renovering)* 
 
  Kontor/klassrum < 9 W/m2 
 Korridor:  < 5 W/m2 
 Källare:  < 3 W/m2 
 Driftsutrymmen: < 9 W/m2 
*) Enligt rekommendationen i BELOK:s Energikrav för lokalbyggnader, Version 3, Augusti 2011 
 
 
Krav på hissar (nybyggnation och renovering) 
 
Hissar ska såväl vid färd som vid stand-by uppfylla energiklass A enligt VDI 4707 
(Riktlinjer utfärdade av föreningen för tyska ingenjörer)  
 
 
Krav på maximal specifik värmeförlustkoefficient 
 
Specifik värmeförlustkoefficient vid nybyggnation < 0,60+0,3·qn,max W/(K m2 Atemp) 
 
Specifik värmeförlustkoefficient vid renovering      < 0,90+0,4·qn,max  W/(K m2 Atemp) 
 
 
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 
 
Byggnaden 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, verksamhetsel 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 
 
Byggnaden ska utrustas med ett system för kontinuerlig återkoppling till brukarna 
avseende byggnadens energianvändning. Systemet ska minst en gång per månad ge 
brukarna information om deras energianvändning fördelat på värme, varmvatten, 
verksamhetsel 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 specifik energianvändning, inklusive verksamhetsel (kWh/m2, år)   
 

 Icke-elvärmda nybyggnation (95-Tårsm·5) + (60-Tårsm·3)·(qmedel-0,35)       kWh/ (m2 år) 
  renovering (115-Tårsm·6) + (80-Tårsm·4)·(qmedel-0,35)       kWh/ (m2 år) 
 
 Elvärmda    nybyggnation (65-Tårsm·5/3) + (30-Tårsm·3/3)·(qmedel-0,35)   kWh/ (m2 år) 
  renovering (75-Tårsm·6/3) + (40-Tårsm·4/3)·(qmedel-0,35)   kWh/ (m2 år)  
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Bilaga 3 Sammanfattning av föreslagna 
  NNE-kriterier för kontor 

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

Specifik transmissionsförlust per golvyta för hela byggnaden: 
  

Uspec ≤ 0,6   W/(K m2 Atemp) 
 
Maximalt genomsnittligt värmegenomgångstal för hela byggnaden 
 
Um ≤ 0,40   W/(K m2 Aom) 

 
Krav på maximal transmissionsförlust vid renovering 
 

Specifik transmissionsförlust per golvyta för hela byggnaden: 
  

Uspec ≤ 0,9  W/(K m2 Atemp) 
 
Maximalt genomsnittligt värmegenomgångstal för hela byggnaden 
 
Um ≤ 0,60   W/(K m2 Aom) 

 
 
Krav på maximalt luftläckage vid nybyggnation 
 

Specifikt luftläckage per golvyta för hela byggnaden: 
   
  qspec50 ≤ 0,45    l/(s m2

 Atemp) vid ±50 Pa 

Genomsnittlig luftläckningskoefficient för hela byggnaden: 

qn50 ≤ 0,30    l/(s m2
 Aom) vid ±50 Pa 

 
Krav på maximalt luftläckage vid renovering 
 

Specifikt luftläckage per golvyta för hela byggnaden: 
   
  qspec50 ≤ 0,60  l/(s m2 Atemp) vid ±50 Pa 

Genomsnittlig luftläckningskoefficient för hela byggnaden: 

qn50 ≤ 0,40    l/(s m2
 Aom) vid ±50 Pa 

  



96 

 

 
Krav på maximalt solvärmelasttal vid nybyggnation 
 

Maximalt solvärmelasttal för byggnadens mest solutsatta rum 
 
  SVLmax < 32  (W/m2) * 
 
 
Krav på maximalt solvärmelasttal vid renovering 
 

Maximalt solvärmelasttal för byggnadens mest solutsatta rum 
 
  SVLmax < 43  (W/m2) * 
 
*) enligt Miljöklassad byggnad, Manual för ny/projekterad byggnad, Utgåva version 2.0 2010 
 
 
Krav på maximal ventilationsvärmeförlust vid nybyggnation 
 

Specifik ventilationsvärmeförlust: < 0,3· qn,max   W/(K m2 Atemp) 
 
  Skall uppfyllas vid DVUT och maximalt normflöde  qn,max  l/( s m2 Atemp) 
 
 
Krav på maximal ventilationsvärmeförlust vid renovering 
 

Specifik ventilationsvärmeförlust: < 0,4· qn,max   W/(K m2 Atemp) 
 
  Skall uppfyllas vid DVUT och maximalt normflöde  qn,max  l/( s m2 Atemp) 
 
 
Krav på maximal specifik fläkteleffekt för olika ventilationssystem vid 
nybyggnation 
 
Typ av ventilationssystem W/(l/s) W/m2 Atemp 
Frånluft utan värmeåtervinning; F-ventilation  < 0,4 < 0,4·qn,max 

Frånluft med värmeåtervinning; FX-ventilation  < 0,7 < 0,7·qn,max 
Från- och tilluft med värmeåtervinning; FTX-ventilation < 1,3 < 1,3·qn,max 
 
 
Krav på maximal specifik fläkteleffekt för olika ventilationssystem vid renovering 
 
Typ av ventilationssystem W/(l/s) W/m2 Atemp 
Frånluft utan värmeåtervinning; F-ventilation  < 0,5 < 0,5·qn,max 
Frånluft med värmeåtervinning; FX-ventilation  < 0,8 < 0,8·qn,max 
Från- och tilluft med värmeåtervinning; FTX-ventilation < 1,5 < 1,5·qn,max 
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Krav på vädringsmöjligheter och/eller ”frikyla”(nybyggnation och renovering) 
 

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.  
 
 
Krav på maximal specifik pumpeffekt (nybyggnation och renovering) 
 
Krav på komponentnivå (enskilda pumpar) < 0,5  kW:    < 100     W/(l/s) 

0,5-2  kW:    <   80     W/(l/s) 
  > 2   kW:    <   50     W/(l/s) 

Krav på systemnivå (hela byggnaden)   Värmefall:    <  0,3      W/m2 Atemp 
Kylfall:         <  0,5      W/m2 Atemp 

 
 
Krav på maximal värmeförlust från varmvatteninstallationer vid nybyggnation 
 
  Maximal specifik värmeförlust från varmvatteninstallation: 
 
  ≤ 0,4  (W/m2 Atemp) * 
 
 
Krav på maximal värmeförlust från varmvatteninstallationer vid renovering 
 
  Maximal specifik värmeförlust från varmvatteninstallation: 
 
  ≤ 0,5  (W/m2 Atemp) * 
*) I kombination med solvärmesystem kan dubbelt så hög värmeförlust 
    accepteras om det övergripande kravet på besparingsgrad i uppfylls. 
 
 
Krav på individuell mätning och debitering av verksamhetsel  
(nybyggnation och renovering) 
 
Om flera ekonomiskt separerade verksamheter delar på en gemensamt elabonnemang ska 
individuell mätning och debitering tillämpas. Levererad elenergi till respektive 
verksamhet ska mätas med en för ändamålet godkänd undermätare och debitering ske i 
förhållande till använd elmängd. 
 
 
Krav på snålspolande duschar och handfatsblandare (nybyggnation och renovering) 
 
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).** 
**) Enligt Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader, Version 2.2, 
      Nordisk Miljömärkning, 2009 
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Krav på kontorsutrustning (nybyggnation och renovering) 
 
Datorer ska uppfylla kraven i den senaste giltiga versionen av ENERGY STAR:s kriterier 
för datorer. 
 
För övrig kontorsutrustning ska produktens energiförbrukning uppfylla energikraven i 
kriterierna för Blå Ängeln för en motsvarande produkt eller  
uppfylla energikraven i och Energy Stars kriterier för ”Imaging Equipment”.  
 
 
Krav på fasta belysningsinstallationer (nybyggnation och renovering)* 
 
  Kontor/klassrum < 9 W/m2 
 Korridor:  < 5 W/m2 
 Källare:  < 3 W/m2 
 Driftsutrymmen: < 9 W/m2 
*) Enligt rekommendationen i BELOK:s Energikrav för lokalbyggnader, Version 3, Augusti 2011 
 
 
Krav på hissar (nybyggnation och renovering) 
 
Hissar ska såväl vid färd som vid stand-by uppfylla energiklass A enligt VDI 4707 
(Riktlinjer utfärdade av föreningen för tyska ingenjörer)  
 
 
Krav på maximal specifik värmeförlustkoefficient 
 
Specifik värmeförlustkoefficient vid nybyggnation < 0,60+0,3·qn,max W/(K m2 Atemp) 
 
Specifik värmeförlustkoefficient vid renovering      < 0,90+0,4·qn,max  W/(K m2 Atemp) 
 
 
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 
 
Byggnaden 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, verksamhetsel och övrig 
användning av energi inom fastigheten. Vid förnybar energiproduktion på fastigheten 
eller i dess omedelbara närhet ska även dessa energimängder mätas och redovisas.  
 
 
 
 
 
 
 
 



99 

 

Krav på återkoppling till brukarna 
 
Byggnaden ska utrustas med ett system för kontinuerlig återkoppling till brukarna 
avseende byggnadens energianvändning. Systemet ska minst en gång per månad ge 
brukarna information om deras energianvändning fördelat på värme, varmvatten, 
verksamhetsel 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 specifik energianvändning, inklusive verksamhetsel (kWh/m2, år) 
 

 Icke-elvärmda nybyggnation (100-Tårsm·4) + (60-Tårsm·3)·(qmedel-0,35)       kWh/ (m2 år) 
  renovering (120-Tårsm·5) + (80-Tårsm·4)·(qmedel-0,35)       kWh/ (m2 år) 
 
 Elvärmda    nybyggnation (70-Tårsm·4/3) + (30-Tårsm·3/3)·(qmedel-0,35)   kWh/ (m2 år) 
  renovering (80-Tårsm·5/3) + (40-Tårsm·4/3)·(qmedel-0,35)   kWh/ (m2 år) 
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Bilaga 4 Sammanfattning av föreslagna 
  NNE-kriterier för sjukhus 

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

Specifik transmissionsförlust per golvyta för hela byggnaden: 
  

Uspec ≤ 0,6   W/(K m2 Atemp) 
 
Maximalt genomsnittligt värmegenomgångstal för hela byggnaden 
 
Um ≤ 0,40   W/(K m2 Aom) 

 
Krav på maximal transmissionsförlust vid renovering 
 

Specifik transmissionsförlust per golvyta för hela byggnaden: 
  

Uspec ≤ 0,9  W/(K m2 Atemp) 
 
Maximalt genomsnittligt värmegenomgångstal för hela byggnaden 
 
Um ≤ 0,60   W/(K m2 Aom) 

 
 
Krav på maximalt luftläckage vid nybyggnation 
 

Specifikt luftläckage per golvyta för hela byggnaden: 
   
  qspec50 ≤ 0,45    l/(s m2

 Atemp) vid ±50 Pa 

Genomsnittlig luftläckningskoefficient för hela byggnaden: 

qn50 ≤ 0,30    l/(s m2
 Aom) vid ±50 Pa 

 
Krav på maximalt luftläckage vid renovering 
 

Specifikt luftläckage per golvyta för hela byggnaden: 
   
  qspec50 ≤ 0,60  l/(s m2 Atemp) vid ±50 Pa 

Genomsnittlig luftläckningskoefficient för hela byggnaden: 

qn50 ≤ 0,40    l/(s m2
 Aom) vid ±50 Pa 
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Krav på maximalt solvärmelasttal vid nybyggnation 
 

Maximalt solvärmelasttal för byggnadens mest solutsatta rum 
 
  SVLmax < 32  (W/m2) * 
 
 
Krav på maximalt solvärmelasttal vid renovering 
 

Maximalt solvärmelasttal för byggnadens mest solutsatta rum 
 
  SVLmax < 43  (W/m2) * 
 
*) enligt Miljöklassad byggnad, Manual för ny/projekterad byggnad, Utgåva version 2.0 2010 
 
 
Krav på maximal ventilationsvärmeförlust vid nybyggnation 
 

Specifik ventilationsvärmeförlust: < 0,3· qn,max   W/(K m2 Atemp) 
 
  Skall uppfyllas vid DVUT och maximalt normflöde  qn,max  l/( s m2 Atemp) 
 
 
Krav på maximal ventilationsvärmeförlust vid renovering 
 

Specifik ventilationsvärmeförlust: < 0,4· qn,max   W/(K m2 Atemp) 
 
  Skall uppfyllas vid DVUT och maximalt normflöde  qn,max  l/( s m2 Atemp) 
 
 
Krav på maximal specifik fläkteleffekt för olika ventilationssystem vid 
nybyggnation 
 
Typ av ventilationssystem W/(l/s) W/m2 Atemp 
Frånluft utan värmeåtervinning; F-ventilation  < 0,4 < 0,4·qn,max 

Frånluft med värmeåtervinning; FX-ventilation  < 0,7 < 0,7·qn,max 
Från- och tilluft med värmeåtervinning; FTX-ventilation < 1,5 < 1,5·qn,max 
 
 
Krav på maximal specifik fläkteleffekt för olika ventilationssystem vid renovering 
 
Typ av ventilationssystem W/(l/s) W/m2 Atemp 
Frånluft utan värmeåtervinning; F-ventilation  < 0,5 < 0,5·qn,max 
Frånluft med värmeåtervinning; FX-ventilation  < 0,8 < 0,8·qn,max 
Från- och tilluft med värmeåtervinning; FTX-ventilation < 1,7 < 1,7·qn,max 
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Krav på vädringsmöjligheter och/eller ”frikyla”(nybyggnation och renovering) 
 

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.  
 
 
Krav på maximal specifik pumpeffekt (nybyggnation och renovering) 
 
Krav på komponentnivå (enskilda pumpar) < 0,5  kW:    < 100     W/(l/s) 

0,5-2  kW:    <   80     W/(l/s) 
  > 2   kW:    <   50     W/(l/s) 

Krav på systemnivå (hela byggnaden)   Värmefall:    <  0,3      W/m2 Atemp 
Kylfall:         <  0,5      W/m2 Atemp 

 
 
Krav på maximal värmeförlust från varmvatteninstallationer vid nybyggnation 
 
  Maximal specifik värmeförlust från varmvatteninstallation: 
 
  ≤ 0,5  (W/m2 Atemp) * 
 
 
Krav på maximal värmeförlust från varmvatteninstallationer vid renovering 
 
  Maximal specifik värmeförlust från varmvatteninstallation: 
 
  ≤ 0,6  (W/m2 Atemp) * 
*) I kombination med solvärmesystem kan dubbelt så hög värmeförlust 
    accepteras om det övergripande kravet på besparingsgrad i uppfylls. 
 
 
Krav på snålspolande duschar och handfatsblandare (nybyggnation och renovering) 
 
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).** 
**) Enligt Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader, Version 2.2, 
      Nordisk Miljömärkning, 2009 
 
 
Krav på fasta belysningsinstallationer (nybyggnation och renovering)* 
 
  Kontor/klassrum < 9 W/m2 
 Korridor:  < 5 W/m2 
 Källare:  < 3 W/m2 
 Driftsutrymmen: < 9 W/m2 
*) Enligt rekommendationen i BELOK:s Energikrav för lokalbyggnader, Version 3, Augusti 2011 
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Krav på medicinsk verksamhetsutrustning (nybyggnation och renovering) 
 
För medicinsk verksamhetsutrustning ska en dokumenterad energiutvärdering göras före 
inköp. I utvärderingen ska drifttider för användning och stillestånd uppskattas. 
 
Energianvändningen när utrustningen används ska vara så låg som möjligt. 
När utrustningen inte används ska energianvändningen vara noll eller så låg som möjligt. 
 
Utrustningen ska vara enkel att stänga av och sätta på. Tydliga instruktioner ska finnas. 
Instruktion om att stänga av utrustning ska ingå i information/utbildning av personal som 
använder den. 
 
Avstängning ska ske automatiskt om utrustningen inte används (EU norm på väg) 
Värmealstrande utrustning ska, om det finns att tillgå, vara vattenkyld. 
 
 
Krav på övrig verksamhetsutrustning (nybyggnation och renovering) 
 
Datorer ska uppfylla kraven i den senaste giltiga versionen av ENERGY STAR:s kriterier 
för datorer. 
 
För övrig kontorsutrustning ska produktens energiförbrukning uppfylla energikraven i 
kriterierna för Blå Ängeln för en motsvarande produkt eller  
uppfylla energikraven i och Energy Stars kriterier för ”Imaging Equipment”.  
 
 
Krav på hissar (nybyggnation och renovering) 
 
Hissar ska såväl vid färd som vid stand-by uppfylla energiklass A enligt VDI 4707 
(Riktlinjer utfärdade av föreningen för tyska ingenjörer)  
 
 
Krav på maximal specifik värmeförlustkoefficient 
 
Specifik värmeförlustkoefficient vid nybyggnation < 0,60+0,3·qn,max W/(K m2 Atemp) 
 
Specifik värmeförlustkoefficient vid renovering      < 0,90+0,4·qn,max  W/(K m2 Atemp) 
 
 
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 
 
Byggnaden 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, verksamhetsel och övrig 
användning av energi inom fastigheten. Vid förnybar energiproduktion på fastigheten 
eller i dess omedelbara närhet ska även dessa energimängder mätas och redovisas.  
 



104 

 

Krav på återkoppling till brukarna 
 
Byggnaden ska utrustas med ett system för kontinuerlig återkoppling till brukarna 
avseende byggnadens energianvändning. Systemet ska minst en gång per månad ge 
brukarna information om deras energianvändning fördelat på värme, varmvatten, 
verksamhetsel 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 specifik energianvändning, inklusive verksamhetsel (kWh/m2, år) 
 

 Icke-elvärmda nybyggnation (120-Tårsm·3) + (60-Tårsm·3)·(qmedel-0,35)       kWh/ (m2 år) 
  renovering (145-Tårsm·4) + (80-Tårsm·4)·(qmedel-0,35)     kWh/ (m2 år) 
 
 Elvärmda    nybyggnation (90-Tårsm·3/3) + (30-Tårsm·3/3)·(qmedel-0,35)   kWh/ (m2 år) 
  renovering (100-Tårsm·4/3) + (40-Tårsm·4/3)·(qmedel-0,35) kWh/ (m2 år) 
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Bilaga 5 Sammanfattning av föreslagna 
  NNE-kriterier för lokala    
   energiproduktionssystem 

 
Nedan ges en kort sammanfattning av föreslagna NNE-kriterier för lokala 
energiproduktionssystem. För en mer detaljerad beskrivning av kraven hänvisas till 
huvuddokumentet. 
 
Krav på värmepumpar 
 
  Årsvärmefaktor (SPFva):  skallkrav  > 3,5 
 
  Specifik tomgångseffekt (elektricitet):   ≤ 0,30 *  (W/m2 Atemp) 
*) Vid varmvattenproduktion. I kombination med solvärmesystem kan dubbelt så hög 
    tomgångseffekt accepteras om det övergripande kravet på besparingsgrad i 3.12.3 uppfylls. 
 
  
Krav på solcellsanläggningar 
 
- Täckningsgrad elbehov på årsbasis, inkl. hushållsel > 20 % 
- 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   > 25 % 
Besparingsgrad kombisystem    > 20 % 
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 biobränslepannor enligt i EN 303-5 ”class 5” 
 
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 
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Bilaga 6 Beräkning av transmissionsförlust för 
lamellhus 

 
Beräkningar har gjort för ett lamellhus på 3 våningar enligt figur nedan, samt för liknande 
lamellhus med 6 våningar.
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Lamellhus 3 våningar

Atemp 1277,7 m2
Formfaktor 1,260  -
Aom 1605,5 m2
Tillåten spec.  transm.förlust 0,450 W/(K m2 Atemp)

Sämst Bäst
Um (W/(K m2)) 0,343 0,173
Spec. transm.förlust (W/(K m2 Atemp)) 0,432 0,217

Isoleringsgrad Sämst Bäst
Tak (mm) 200 450
Väggar (mm) 200 450
Golv (mm) 200 450
Fönster/dörrar (W/(K m2)) 1,3 0,8

Lamellhus 6 våningar

Atemp 2555,4 m2
Formfaktor 0,930  -
Aom 2378,3 m2
Tillåten spec.  transm.förlust 0,450 W/(K m2 Atemp)

Sämst Bäst
Um (W/(K m2)) 0,379 0,200
Spec. transm.förlust (W/(K m2 Atemp)) 0,352 0,186

Isoleringsgrad Sämst Bäst
Tak (mm) 200 450
Väggar (mm) 200 450
Golv (mm) 200 450
Fönster/dörrar (W/(K m2)) 1,3 0,8
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Bilaga 7 Beräkning av transmissionsförlust för 
punkthus 

 
Beräkningar har gjort för ett punkthus på 4 våningar enligt figur nedan, samt för liknande 
punkthus med 8 våningar. 
 

  

 
 

Punkthus 4 våningar

Atemp 1411 m²
Formfaktor 1,08  -
Aom 1528 m²
Tillåten spec.  transm.förlust 0,275 W/(K m² Atemp)

Sämst Bäst Fall 1 Fall 2 Fall 3
Um (W/(K m2)) 0,370 0,193 0,243 0,253 0,243
Spec. transm.förlust (W/(K m2 Atemp)) 0,401 0,209 0,263 0,274 0,263

Isoleringsgrad Sämst Bäst Fall 1 Fall 2 Fall 3
Tak (mm) 200 450 450 450 450
Väggar (mm) 200 450 325 450 325
Golv (mm) 200 450 450 450 200
Fönster/dörrar (W/(K m2)) 1,3 0,8 1,1 1,3 0,8
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Punkthus 8 våningar

Atemp 2822 m²
Formfaktor 0,83  -
Aom 2344,04 m²
Tillåten spec.  transm.förlust 0,205 W/(K m² Atemp)

Sämst Bäst Fall 1 Fall 2
Um (W/(K m2)) 0,407 0,222 0,239 0,245
Spec. transm.förlust (W/(K m2 Atemp)) 0,338 0,184 0,198 0,203

Isoleringsgrad Sämst Bäst Fall 1 Fall 2
Tak (mm) 200 450 450 450
Väggar (mm) 200 450 325 450
Golv (mm) 200 450 450 450
Fönster/dörrar (W/(K m2)) 1,3 0,8 0,8 0,95
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Bilaga 8 Energiberäkningar för flerbostadshus 
 
Energiberäkning har gjorts för fyra olika flerbostadshus utformade enligt bilaga 6 och 7 
och som uppfyller föreslagna NNE-krav. Följande resultat erhölls: 
 

 
 
 

  

SAMMANSTÄLLNING
Indata Lamellhus 6 våningar
Atemp [m²] 1277,7 1277,7 1277,7 1277,7
Spec. transm.förlust [W/(Km² Atemp)] 0,448 0,448 0,448 0,448
qspec50 [l/(sm² Aom)] 0,3 0,3 0,3 0,3
Ventilationsflöde [l/(sm² Atemp)] 0,35 0,35 0,35 0,35
Fläkteffekt [W/(l/s)] 1,6 1,6 1,6 1,6
Värmeåtervinning från ventilation [%] 80 80 80 80
Pumpeffekt [W/m² Atemp] 0,3 0,3 0,3 0,3
Värmeförlust från 
varmvatteninstallation [W/m² Atemp] 0,4 0,4 0,4 0,4
Varmvattenanvändning [W/m² Atemp] 1,9 1,9 1,9 1,9
Antal boende [personer] 32 32 32 32
Hushållsel [W/m² Atemp] 2,5 2,5 2,5 2,5
Lägsta inomhustemperatur [°C] 21 21 21 21
Medeltemperatur utomhus [°C] 9 6 3 0

Resultat [kWh/m² Atemp]
Värmesystem 15,55 31,16 45,61 59,22
Tappvarmvatten (inkl. förluster) 20,14 20,14 20,14 20,14
Fastighetsel 7,54 7,54 7,54 7,54
Hushållsel 21,9 21,9 21,9 21,9
Summa 65,1 80,7 95,2 108,8

SAMMANSTÄLLNING
Indata Lamellhus 6 våningar
Atemp [m²] 2555,4 2555,4 2555,4 2555,4
Spec. transm.förlust [W/(Km² Atemp)] 0,451 0,451 0,451 0,451
qspec50 [l/(sm² Aom)] 0,3 0,3 0,3 0,3
Ventilationsflöde [l/(sm² Atemp)] 0,35 0,35 0,35 0,35
Fläkteffekt [W/(l/s)] 1,6 1,6 1,6 1,6
Värmeåtervinning från ventilation [%] 80 80 80 80
Pumpeffekt [W/m² Atemp] 0,3 0,3 0,3 0,3
Värmeförlust från 
varmvatteninstallation [W/m² Atemp] 0,4 0,4 0,4 0,4
Varmvattenanvändning [W/m² Atemp] 1,9 1,9 1,9 1,9
Antal boende [personer] 64 64 64 64
Hushållsel [W/m² Atemp] 2,5 2,5 2,5 2,5
Lägsta inomhustemperatur [°C] 21 21 21 21
Medeltemperatur utomhus [°C] 9 6 3 0

Resultat [kWh/m² Atemp]
Värmesystem 15,86 31,65 45,96 58,97
Tappvarmvatten (inkl. förluster) 20,14 20,14 20,14 20,14
Fastighetsel 7,54 7,54 7,54 7,54
Hushållsel 21,9 21,9 21,9 21,9
Summa 65,4 81,2 95,5 108,6
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SAMMANSTÄLLNING
Indata Punkthus 4 våningar
Atemp [m²] 1411,1 1411,1 1411,1 1411,1
Spec. transm.förlust [W/(Km² Atemp)] 0,45 0,45 0,45 0,45
qspec50 [l/(sm² Aom)] 0,3 0,3 0,3 0,3
Ventilationsflöde [l/(sm² Atemp)] 0,35 0,35 0,35 0,35
Fläkteffekt [W/(l/s)] 1,6 1,6 1,6 1,6
Värmeåtervinning från ventilation [%] 80 80 80 80
Pumpeffekt [W/m² Atemp] 0,3 0,3 0,3 0,3
Värmeförlust från 
varmvatteninstallation [W/m² Atemp] 0,4 0,4 0,4 0,4
Varmvattenanvändning [W/m² Atemp] 1,9 1,9 1,9 1,9
Antal boende [personer] 35 35 35 35
Hushållsel [W/m² Atemp] 2,5 2,5 2,5 2,5
Lägsta inomhustemperatur [°C] 21 21 21 21
Medeltemperatur utomhus [°C] 9 6 3 0

Resultat [kWh/m² Atemp]
Värmesystem 15,47 31,04 45,29 58,57
Tappvarmvatten (inkl. förluster) 20,14 20,14 20,14 20,14
Fastighetsel 7,54 7,54 7,54 7,54
Hushållsel 21,9 21,9 21,9 21,9
Summa 65,1 80,6 94,9 108,2

SAMMANSTÄLLNING
Indata Punkthus 8 våningar
Atemp [m²] 2822,2 2822,2 2822,2 2822,2
Spec. transm.förlust [W/(Km² Atemp)] 0,446 0,446 0,446 0,446
qspec50 [l/(sm² Aom)] 0,3 0,3 0,3 0,3
Ventilationsflöde [l/(sm² Atemp)] 0,35 0,35 0,35 0,35
Fläkteffekt [W/(l/s)] 1,6 1,6 1,6 1,6
Värmeåtervinning från ventilation [%] 80 80 80 80
Pumpeffekt [W/m² Atemp] 0,3 0,3 0,3 0,3
Värmeförlust från 
varmvatteninstallation [W/m² Atemp] 0,4 0,4 0,4 0,4
Varmvattenanvändning [W/m² Atemp] 1,9 1,9 1,9 1,9
Antal boende [personer] 71 71 71 71
Hushållsel [W/m² Atemp] 2,5 2,5 2,5 2,5
Lägsta inomhustemperatur [°C] 21 21 21 21
Medeltemperatur utomhus [°C] 9 6 3 0

Resultat [kWh/m² Atemp]
Värmesystem 15,46 31,06 45,09 57,66
Tappvarmvatten (inkl. förluster) 20,14 20,14 20,14 20,14
Fastighetsel 7,54 7,54 7,54 7,54
Hushållsel 21,9 21,9 21,9 21,9
Summa 65,0 80,6 94,7 107,2
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Bilaga 9 Energiberäkning för skolbyggnad 
 
En energiberäkning har gjorts för en skola som uppfyller föreslagna NNE-krav med 
följande resultat: 
 

 
  

SAMMANSTÄLLNING
Indata Kontor 9 Kontor 10 Kontor 11 Kontor 12
Atemp [m²] 1277,7 1277,7 1277,7 1277,7
Um [W/(Km² Aom)] 0,396 0,396 0,396 0,396
Spec. transm.förlust [W/(Km² Atemp)] 0,55 0,55 0,55 0,55
qspec50 [l/(sm² Aom)] 0,3 0,3 0,3 0,3
Ventilationsflöde [l/(sm² Atemp)] 1,0 1,0 1,0 1,0
Fläkteffekt [W/(l/s)] 1,3 1,3 1,3 1,3
Värmeåtervinning från ventilation [%] 80 80 80 80
Pumpeffekt [W/m² Atemp] 0,4 0,4 0,4 0,4
Värmeförlust från 
varmvatteninstallation [W/m² Atemp] 0,4 0,4 0,4 0,4
Varmvattenanvändning [W/m² Atemp] 0,23 0,23 0,23 0,23
Antal användare [personer] 71 71 71 71
Verksamhetsel [W/m² Atemp] 2,8 2,8 2,8 2,8
Lägsta inomhustemperatur [°C] 21 21 21 21
Medeltemperatur utomhus [°C] 9 6 3 0

Resultat [kWh/m² Atemp]
Värmesystem 16,87 36,55 54,99 71,35
Kylsystem 0 0 0 0
Tappvarmvatten (inkl. förluster) 5,3 5,3 5,3 5,3
Fastighetsel 14 14 14 14
Verksamhetsel 25 25 25 25
Summa 61,2 80,9 99,3 115,7
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Bilaga 10 Energiberäkning för ett kontor 
 
En energiberäkning har gjorts för ett kontor som uppfyller föreslagna NNE-krav med 
följande resultat: 
 

  

SAMMANSTÄLLNING
Indata
Atemp [m²] 1277,7 1277,7 1277,7 1277,7
Um [W/(Km² Aom)] 0,396 0,396 0,396 0,396
Spec. transm.förlust [W/(Km² Atemp)] 0,55 0,55 0,55 0,55
qspec50 [l/(sm² Aom)] 0,3 0,3 0,3 0,3
Ventilationsflöde [l/(sm² Atemp)] 1,0 1,0 1,0 1,0
Fläkteffekt [W/(l/s)] 1,3 1,3 1,3 1,3
Värmeåtervinning från ventilation [%] 80 80 80 80
Pumpeffekt [W/m² Atemp] 0,4 0,4 0,4 0,4
Värmeförlust från 
varmvatteninstallation [W/m² Atemp] 0,4 0,4 0,4 0,4
Varmvattenanvändning [W/m² Atemp] 0,23 0,23 0,23 0,23
Antal användare [personer] 71 71 71 71
Verksamhetsel [W/m² Atemp] 3,4 3,4 3,4 3,4
Lägsta inomhustemperatur [°C] 21 21 21 21
Medeltemperatur utomhus [°C] 9 6 3 0

Resultat [kWh/m² Atemp]
Värmesystem (fjärrvärme) 20,49 43,05 63,44 81,56
Kylsystem (fjärrkyla) 9,36 6,83 6,44 1,99
Tappvarmvatten (inkl. förluster) 5,3 5,3 5,3 5,3
Fastighetsel 18 18 18 18
Verksamhetsel 30 30 30 30
Summa 83,2 103,2 123,2 136,9
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