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Energideklaration och energiförbrukning för småhus och flerbostadshus

Samuel Hilberts

Energi börjar nuförtiden bli ett allt hetare samtalsämne, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Inom EU
har man tagit fram ett direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda och genom detta ställt krav
på sina medlemsländer att redovisa byggnaders energianvändning. I Sverige har det tagits fram en lag
(SFS 2006:985) om energideklaration för byggnader som kräver att fastighetsägare ska redovisa vilken
energianvändning som deras byggnader har. Viktigt att beakta är att denna lag inte omfattar alla
byggnader och att det största undantaget gäller alla industribyggnader. 

Rapporten syftar till att bringa klarhet i vad den nya lagen om energideklaration för byggnader och dess
tillhörande föreskrifter kommer att innebära i stort och för Riksbyggens del. Dessutom görs
energiberäkningar vars syfte är att kunna jämföra Riksbyggens byggnader med de nya krav och normer
som kommer. Utöver energideklarationens betydelse för byggnader och fastighetsägare samt
energiberäkningar kommer Boverkets Byggregler (BBR) gällande energi att beaktas. Från och med 1:e
juli i år kommer nya regler i BBR att träda i kraft och min uppgift har varit att utreda hur dessa påverkar
kraven på effektiv energianvändning i nya byggnader.

De energiberäkningar som gjorts har klart visat att Riksbyggens byggnader klarar de nya krav som finns
med god marginal.

Det finns ett uppenbart syfte med den nya lagen om energideklaration för byggnader och det är att få
upp allmänhetens ögon för den ökande energianvändningen. Vid samtal med olika företag visar det sig
att många känner till den nya lagen men att den upplevs som väldigt oklar då direktiv för hur den ska
kunna följas först kommit på senare tid.
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Sammanfattning 
Energi börjar nuförtiden bli ett allt hetare samtalsämne, inte bara i Sverige utan i hela Europa. 
Inom EU har man tagit fram ett direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda och 
genom detta ställt krav på sina medlemsländer att redovisa byggnaders energianvändning. I 
Sverige har det tagits fram en lag (SFS 2006:985) om energideklaration för byggnader som 
kräver att fastighetsägare ska redovisa vilken energianvändning som deras byggnader har. 
Viktigt att beakta är att denna lag inte omfattar alla byggnader och att det största undantaget 
gäller alla industribyggnader.  
 
Rapporten syftar till att bringa klarhet i vad den nya lagen om energideklaration för 
byggnader och dess tillhörande föreskrifter kommer att innebära i stort och för Riksbyggens 
del. Dessutom görs energiberäkningar vars syfte är att kunna jämföra Riksbyggens byggnader 
med de nya krav och normer som kommer. Utöver energideklarationens betydelse för 
byggnader och fastighetsägare samt energiberäkningar kommer Boverkets Byggregler (BBR) 
gällande energi att beaktas. Från och med 1:e juli i år kommer nya regler i BBR att träda i 
kraft och min uppgift har varit att utreda hur dessa påverkar kraven på effektiv 
energianvändning i nya byggnader. 
 
De energiberäkningar som gjorts har klart visat att Riksbyggens byggnader klarar de nya krav 
som finns med god marginal. 
 
Det finns ett uppenbart syfte med den nya lagen om energideklaration för byggnader och det 
är att få upp allmänhetens ögon för den ökande energianvändningen. Vid samtal med olika 
företag visar det sig att många känner till den nya lagen men att den upplevs som väldigt oklar 
då direktiv för hur den ska kunna följas först kommit på senare tid. 
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Summary 
Energy is today a very common topic, not only in Sweden but in the whole Europe. In EU 
they have given out a directive 2002/91/EG about buildings energy use and throw this they 
have forced their members to show how much energy their buildings use. In Sweden has the 
gouvernment established a law (SFS 2006:985) about energy declaration for buildings which 
demands that the building owner needs to show how much their buildings energy 
consumption are. Important to know is that this law doesn´t applies for industrial buildings. 
 
The report will show what the new law about energy declaration for buildings and 
appurtenant directions will mean for Riksbyggen. Also energy calculations will be done to be 
able to compare Riksbyggen buildings with the new law and directions. Besides the energy 
declaration meaning for buildings and house-owner will Boverkets construction roules (BBR) 
about energy to be observed. From 1 July this year the new roules in BBR will be in use and 
my task is to investigate if this roules affect the demands on effective energy consumption for 
new buildings. 
 
The energy calculation that has been made shows that Riksbyggen buildings are low under the 
energy demands in the new law.  
 
There is an obvious purpose with the new law about energy declaration for buildings and that 
is to get the public to pay attention to the increasing energy consumption. At conversation 
with different companies many says they know about the new law but not exactly how it will 
effect them and this is because of that the directives has come first now. 
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Förord 
Tre år kändes för tre år sedan som en väldigt lång tid men idag känns tre år av studier på 
Linköpings Universitet i Byggnadsteknik som en väldigt kort del av mitt liv. Det här arbetet 
är ett resultat av en del av vad jag har lärt mig under min tid på Linköpings Universitet 
Campus Norrköping. När jag nu till sommaren 2007 åter igen ställer mig till 
arbetsmarknadens förfogande är det delvis som en ny människa med en ny inblick i vad livet 
har att ge men även vad det kräver av oss. 
 
Jag kommer fortfarande ihåg den där första dagen jag kom till Universitetet och tankarna for 
runt i huvudet på mig och jag undrade vad det var jag gett mig in på och hur jag skulle klara 
av detta. Någonstans där inom mig fanns alltid det där tvivlet på att det här klarar jag aldrig 
men gång på gång har jag bevisligen klarat det. Jag kommer aldrig att glömma den stressen 
och pressen som kom inför varje tenta period och den oerhörda känslan av frihet när en tenta 
period var över. Nu har jag nog gjort min sista tenta men prövningarna är inte över för det de 
har bara börjat men skillnaden kommer att vara att jag slipper betala för dem och istället få 
betalt för att ta sig igenom dem. 
 
Nu står jag redo att visa världen vad jag går för och hoppas genom mina studier att jag skaffat 
mig en bra grund för att göra mig ett namn inom byggindustrin. 
 
Under min tid på Riksbyggen har jag blivit välbemött och vill speciellt tacka Anders G 
Jacobson, Christer Josefsson och Marie Åberg på Riksbyggen som ställt upp för mig i vått 
och torrt. Jag vill även passa på att tacka Lotta Lanne, min examinator för hennes stora 
intresse och engagemang i mitt arbete. Inger Andersson energirådgivare på Linköpings 
kommun har även hon varit ett stort stöd med sina åsikter och hjälp med att få delta vid en 
konferens om energideklaration. 
 
Tack för all hjälp och stöd jag har fått från nära och kära och alla trevliga kurskamrater. Även 
om vissa av er fortfarande har en bit kvar på er utbildning så vill jag passa på att önska er 
lycka och framgång i ert fortsatta liv och arbetsliv. 
 
Ta vara på dagens idéer och gör dem till morgondagens verklighet. 
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1 Inledning 
Vi lever i en värld av ständiga förändringar och där dagens beslut i allt högre grad påverkar 
morgondagen. Ett stort problem som världen står inför är människans överutnyttjande av 
energitillgången. För att vi i Europa ska komma till rätta med vår del av energislöseriet har 
EU genom direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda ställt krav på sina 
medlemsländer att redovisa byggnaders energianvändning. I Sverige har regeringen valt att 
stifta en lag (SFS 2006:985) om energideklaration för byggnader. Lagen berör i stort sett alla 
byggnader i Sverige frånsett alla industrier och ett fåtal andra undantag. 
 
Under 2006 kom även en rad nya förändringar i Boverkets Byggregler (BBR) vad gäller 
energihushållningen. Reglerna för nya byggnader har skärpts och den gamla lagtexten har i 
stort ersatts med paragrafer som på ett enklare och klarare sätt redogör för hur mycket energi 
en ny byggnad får använda. 
 
Min uppgift har varit att för Riksbyggens räkning ta reda på hur en del av husen Riksbyggen 
bygger idag lever upp till de nya krav som har kommit i BBR och kraven som kom i och med 
lagen om energideklaration för byggnader. För att bilda mig en uppfattning om vilka 
möjligheter som finns för att få ner energiförbrukningen har jag valt att studera passivhus eller 
även kallade lågenergihus som ett sidospår. De är ett uttryck för att försöka bygga hus som 
inte behöver något värmesystem utan helt bygger på att värmen kommer från människor som 
vistas i husen, elektronikutrustning och belysning. 
 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till arbetet är den nya lagen om energideklaration för byggnader vilken kom 2006 
och som under 2007 fått riktlinjer om hur den ska tillämpas. Under min kurs, ”Tillämpad 
byggteknik” på Riksbyggen, i början av 2007, kom Christer Josefsson, projektledare på 
Riksbyggen, med förslaget att göra en utredning kring energideklarationen och dess innebörd. 
Detta byggdes sedan på med att även omfatta nya regler i BBR och energiberäkningar av 
några byggnader som Riksbyggen har byggt eller tänker bygga. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utreda energideklarationens innebörd vid byggande av 
småhus och flerbostadshus för Riksbyggens räkning. Anledningen till att Riksbyggen vill 
utreda energideklarationens betydelse är för att få fördjupade kunskaper om lagens innebörd. 
Dessutom kommer beräkning av deras byggnaders energiförbrukning att göras för att kunna 
bedöma vilken påverkan den nya lagen har för Riksbyggen. 
 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer att begränsas till att i huvudsak handla om hur energideklarationen 
påverkar Riksbyggen vid nybyggnation av småhus och flerbostadshus. Utöver detta kommer 
beräkningar att göras på energiförbrukning för några av de byggnader Riksbyggen bygger 
idag för att kunna utreda hur väl de uppfyller de nya krav som ställs i lagen om 
energideklaration för byggnader och de nya krav som kommit i BBR. Bakgrunden till lagen 
och vad den innebär kommer också att utredas. 
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1.4 Metod 
Egna litteraturstudier har varit min stora informationskälla då mycket av all fakta i ämnet är 
publicerad på Internet i olika former. För att komplettera informationen från 
litteraturstudierna och för att verifiera att denna är korrekt har en intervju med Inger 
Andersson, Energirådgivare Linköpings kommun, genomförts. Dessutom har deltagande vid 
ett seminarium om energieffektivt byggande samt en konferens om energideklaration varit en 
del av den metod som använts för att bredda kunskaperna och få in andras åsikter. Utöver 
detta har två studiebesök gjorts ett i Smålandsvillans husfabrik och ett hos Myresjöhus 
huvudkontor. Tanken med stuide besöken var att få en djupare förståelse för hur Camillavillan 
är tänkt att byggas samt för att inhämta data för den kommande energiberäkningen.  
 
För att lyckas göra beräkningar av olika byggnaders energianvändning har jag dels tagit hjälp 
av Mathias Karlstad, anställd på Myresjöhus, använt mig av programmet E-norm och tagit ut 
fakta om energianvändningen på Tekniska verkens hemsida. 
 

1.5 Metodkritik 
För att få en klarare bild om hur intresset för energideklarationen är kunde jag ha genomfört 
fler intervjuer och medverkat vid fler seminarier/konferenser men eftersom tiden varit 
begränsad har jag varit tvungen att rikta in mig på det som kan anses mest relevant för denna 
rapport. 
 
Beräkningarna av de olika byggnadernas energianvändning kunde ha gjorts i ett tidigare skede 
vilket även var planerat men på grund av tekniska missöden lyckades jag inte få igång 
energiberäkningsprogrammet E-norm förrän i slutfasen av mitt arbete. Därför vill jag tillägga 
att min kunskap om programmet är begränsad. Vissa felantaganden kan ha förekommit vid 
inmatning av indata för beräkning av energiförbrukningen. Samtidigt är det en sak att beräkna 
energiåtgång innan något är byggt och en annan hur mycket energi en byggnad kommer att 
förbruka när den tas i bruk. 
 

1.6 Struktur 
Rapporten inleds med en presentation av lagen om energideklaration för byggnader och 
bakgrunden till denna. Detta följs upp med djupare förklaringar om lagens innebörd. Därefter 
behandlas de förändringar som skett av BBR angående energi. Sedan kommer ett sidospår 
som handlar om passivhus och förklaringar kring detta begrepp. Efter detta redovisas de 
energiberäkningar som gjorts och vilka slutsatser som kunnat dras av detta i en 
energijämförelse. Rapporten avslutas sedan med en sedvanlig slutsats och diskussions del 
samt ett antal relevanta bilagor. Dessutom finns i rapporten: intervju, seminarium, konferens, 
studie besök, resultat och ordlista. 
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2 Energideklaration 
En energideklaration är en deklaration över en byggnads energianvändning. Lagen (SFS 
2006:985) om energideklaration för byggnader kom till efter direktiv 2002/91/EG från 
Europaparlamentet, se figur 1, och Europeiska Unionens Råd om att byggnaders 
energiprestanda ska dokumenteras i varje EU-land. Några av anledningarna till att detta 
direktiv upprättats är för att: 
 
- naturresurser ska utnyttjas varsamt och rationellt. 
 
- kunna uppfylla en del av de handlingsprogram och åtgärder som finns med i 

Kyotoprotokollet. 
 
- kunna styra efterfrågan på energi och på så sätt påverka den globala 

energimarknaden. 
 
- tidigare slutsatser som gjorts inom EU kräver särskilda åtgärder i byggsektorn 

för att öka energieffektiviteten. 
 
- bostads- och tjänstesektorn tillsammans står för 40 % av den totala 

energianvändning och fortsätter att öka sin andel. 
 
- tidigare direktiv som Europeiska Unionens Råd gett ut kräver kompletterande 

dokumentering för att uppnå den effekt som med tidigare direktiv var avsedda. 
 
- kunna vidta ytterliggare åtgärder för att förbättra byggnaders energiprestanda 

genom att beakta klimatförhållanden och lokala förhållanden samt 
inomhusklimat och kostnadseffektivitet. 

 
- byggnader påverkar energianvändningen över lång tid och då är det viktigt med 

specifika krav för nybyggnationer som är anpassade till det lokala klimatet. 
 
- vid större renoveringar bör möjligheten att vidta kostnadseffektiva åtgärder ses 

över för att förbättra den befintliga byggnadens energiprestanda.1 
 

 
               Figur 1. EU-parlamentet i Bryssel 

 
                                                 
1 Europaparlamentet och Rådets Direktiv 2002/91/EG, 2007-03-21 
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2.1 Omfattning 
Lagen (SFS 2006:985) om energideklaration för byggnader omfattar: 
 
♦ Specialbyggnader större än 1 000 kvadratmeter 
Byggnader klassade som specialbyggnader, se taxeringsbeviset, ska energideklareras senast 
den 31 december 2008. Exempel på specialbyggnader är biografer, skolor, vårdbyggnader och 
simhallar. Ytterligare information om vilka byggnader som är klassade som specialbyggnader 
finns på Rättsnätets hemsida, www.notisum.se/rnp/sls/lag/19791152.htm.1

 
♦ Flerbostadshus med hyres- och/eller bostadsrätter 
Byggnader som är flerbostadshus med hyres- och/eller bostadsrätter ska energideklareras 
senast den 31 december 2008. Vid försäljning av enstaka andelar i bostadsrätter krävs inte att 
en ny energideklaration upprättas.1 
 
♦ Övriga byggnader med nyttjanderätt 
Byggnader med nyttjanderätt som exempelvis butiker, restauranger, hotell, kontor och en- 
eller tvåbostadshus som är hyres- eller bostadsrätt ska energideklareras senast den 1 januari 
2009.1 
 
♦ Nya byggnader 
Byggnader vars bygganmälan kommit in efter den 31 december 2008 ska energideklareras 
från och med den 1 januari 2009.1 
 
♦ Försäljning 
Byggnader som säljs, oavsett byggnadstyp, ska alltid vara energideklarerade från och med den 
1 januari 2009.1 
 
♦ Giltighet och undantag 
Energideklarationen för en byggnad är giltig i tio år därefter krävs att en ny energideklaration 
görs för de tre översta kategorierna.1 Undantagna byggnader från kravet på energideklaration 
är: 
 

- byggnader som förklarats som byggnadsminnen. 
- byggnader som anses särskilt värdefulla historiskt, kulturhistoriskt, 

miljömässigt eller konstnärligt. 
- byggnader vars främsta användning är religiös. 
- industri- och verkstadsbyggnader. 
- hus som används som fritidshus och inte har mer än två bostäder. 
- byggnader som är avsedda att användas tillfälligt i mindre än två år. 
- ekonomibyggnader som används inom jordbruk, skogsbruk och liknande 

näringar. 
- byggnader som är fristående och där den totala användbara golvarean är 

mindre än 50 kvadratmeter. 
- byggnad i totalförsvarets ägo som har en utformning eller används på ett 

sådant sätt att verksamheten är hemlig.2 
 

                                                 
1 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2501&epslanguage=SV, 2007-04-04 
2 Förordning (SFS 2006:1592) om energideklaration för byggnader, 2007-03-12 
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~ Energideklaration & energiförbrukning för småhus & flerbostadhus – Samuel Hilberts 2007 ~ 
 

Det är ett omfattande arbete som blivande energiexperter har framför sig de närmaste åren. De 
ska uppskattningsvis hinna med att deklarera 120 000 av de 135 000 flerbostadshusen som 
finns i Sverige. Huvudorsaken är att minst en lägenhet hyrs ut i de flesta av flerbostadshusen 
varje år. Hälften av de 60 000 kommersiella lokalerna byter ägare eller hyresgäst varje år och 
behöver därför deklareras. Offentliga byggnader med större golvarea än 1000 m2 är 55 000 – 
80 000 stycken och antalet nya byggnader varje år ligger på mellan 10 000 – 15 000 stycken. 
Tidsåtgång till varje byggnadstyp är uppskattad till:1

 
 - Småhus  4-6 timmar 
 - Flerbostadshus 8-12 timmar 
 - Byggnad med lokaler 8-30 timmar 
 
För Riksbyggen skulle detta innebära att 22 000 hyreslägenheter behöver deklareras. 
Observera att deklaration för deras egna lägenheter måste enligt lagen om energideklaration 
för byggnader göras av utomstående. Under konferensen som jag deltog i om 
energideklaration hävdade Jan Thorsson, Fastighetsägarna Öst, att Riksbyggen mycket väl 
skulle kunna utföra energideklaration av sina egna hyresrätter. Detta genom att se till att ha en 
anställd som är certifierad och därigenom kunna ackreditera Riksbyggen som kontrollorgan. 
För Riksbyggens del gäller det att övertyga Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 
(SWEDAC) som utför ackrediteringen om att den anställde är oberoende från förvaltningen 
och därmed har rätt att upprätta en energideklaration för företagets egna byggnader. 
 
Utöver detta tillkommer alla Riksbyggens bostadsrättsföreningar som eventuella köpare av 
tjänsten energideklaration från Riksbyggen. Dessa är totalt 2 140 föreningar med 147 300 
lägenheter. För Riksbyggen region öst innebär det 4 000 hyreslägenheter och 250 
bostadsrättsföreningar med 17 600 lägenheter.2 Riksbyggen ser en möjlighet att själva utföra 
energideklarationer åt andra fastighetsägare än de som redan idag är knutna till Riksbyggen. 
 
 

                                                 
1 Energideklarering av byggnader, för effektivare energianvändning, SOU 2004:109, 2007-05-02 
2 Riksbyggens årsredovisning 2005, 2007-05-02 
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~ Energideklaration & energiförbrukning för småhus & flerbostadhus – Samuel Hilberts 2007 ~ 
 

2.2 Energideklarationens innehåll 
Energideklarationen ska innehålla följande uppgifter: 
 

- Energiprestanda för byggnaden 
 
- Om den obligatoriska kontrollen av ventilationssystemets funktion har 

utförts 
 
- Uppgifter från en eventuell radonmätning 
 
- Om inomhusmiljön går att påverka för att uppnå en högre 

energiprestanda och om detta är möjligt även ge förslag på 
kostnadseffektiva åtgärder 

 
- Referensvärden från liknande byggnader för att konsumenter ska ha 

möjligt att bedöma byggnadens energiprestanda 
 
- Om eventuellt luftkonditioneringssystem finns med en effekt som är 

högre än 12 kilowatt 
 
 
Om en energideklaration ska innehålla rekommendationer om åtgärder för förbättring av 
byggnadens energiprestanda ska den föregås av en besiktning. Vid luftkonditioneringssystem 
större än 12 kilowatt ska det anges vilken energieffektivitet och storlek som systemet har i 
förhållande till vilket behov av kyla som finns för byggnaden. Dessutom ska det anges om det 
går att effektivisera det befintliga systemet eller om det går att minska energianvändning 
genom att byta till ett annat system eller en annan metod för att förse byggnaden med kyla.1

                                                 
1 Lag (SFS 2006:985) om energideklaration för byggnader, 2007-03-12 
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~ Energideklaration & energiförbrukning för småhus & flerbostadhus – Samuel Hilberts 2007 ~ 
 

2.3 Byggnadsägarens skyldigheter 
Ägare av en byggnad är skyldig att se till att en energideklaration upprättas i enlighet med de 
krav för de olika byggnadskategorierna som nämns i föregående stycke. Energideklarationen 
får endast utföras av ett ackrediterat företags experter. Det är upp till varje byggnadsägare att 
samla in den information som en energiexpert behöver för att utföra en energideklaration. 
Även om en byggnad är undantagen från kravet på energideklaration kan ägaren vara tvungen 
att upprätta ett besiktningsprotokoll för luftkonditioneringssystem, se vidare avsnitt 2.2 
Energideklarationens innehåll.1,2

 
 
Upprättande av energideklaration 
 
1. Börja med att ta fram det underlag för byggnaden som 

krävs, se bilaga 1 och 2, lämna sedan detta till en 
energiexpert som är certifierad och arbetar för ett 
ackrediterat företag. 

 
2.  Energiexperten gör sedan en genomgång med 

byggnadsägaren. Om det saknas uppgifter eller om 
byggnaden har en väldigt hög energiförbrukning per kvm 
och år kan energiexperten se till att byggnaden 
besiktigas.  

 
3.  Om energiexperten upptäcker brister i byggnadens 

energiprestanda kommer experten att ge förslag på 
åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda. 
Förslagen ska vara av ett sådant slag att byggnadsägaren 
ska känna att ett utförande av åtgärdsförslagen kommer 
leda till minskade utgifter för energi. 

 
4.  Energiexperten ger byggnadsägaren ett exemplar av 

energideklarationen samt registrerar in uppgifterna i 
Boverkets databas. Boverket är den myndighet som är 
ansvarig för att föra register över alla energideklarationer 
som utförs. 

 
5.  Sammanfattningen av uppgifterna som kom fram i 

energideklarationen ska för specialbyggnader och 
byggnad som upplåts med nyttjanderätt, anslås på en 
plats i byggnaden så att det är lätt för alla besökare och 
boende att ta del av informationen. Förslag på hur en 
sådan sammanfattning kan se ut är figur 2. 1,2,3,4

                                                 
1 www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2502&epslanguage=SV, 2007-04-04 
2 www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2923&epslanguage=SV, 2007-05-17 
3 www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2924&epslanguage=SV, 2007-05-17 
4 www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2927&epslanguage=SV, 2007-05-17 
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Figur 2. Förslag till sammanställning av energideklaration1

                                                 
1 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2502&epslanguage=SV, 2007-04-04 
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~ Energideklaration & energiförbrukning för småhus & flerbostadhus – Samuel Hilberts 2007 ~ 
 

2.4 Energiprestanda 
Energiprestanda avser byggnadens energianvändning per golvarea i utrymmen som är 
temperaturreglerade och avsedda att värmas till mer än 10 grader Celsius. Energiprestanda ska 
redovisas på följande sätt: 
 

 
……kWh/kvm energi varav el …… kWh/kvm 
 

 
Energi för uppvärmning, komfortkyla, tappvatten och drift av byggnadens installationer t.ex. 
pumpar och fläktar samt övrig fastighets el ska redovisas.1

 
 

2.5 Utförande av energideklaration 
Utförande av energideklaration får endast ske av en oberoende expert som arbetar för ett 
ackrediterat certifieringsorgan. Det är upp till byggnadens ägare att utse en sådan expert och 
se till att en energideklaration blir upprättad inom den tid som lagen kräver. Om en 
energideklaration inte utförs inom lagstadgad tid kan tillsynsmyndigheten besluta om 
föreläggande som kan förenas med vite för att fastighetsägaren ska fullgöra sina förpliktelser. 
Vilket ungefär kommer att motsvaras av vad en energideklaration skulle kosta.1,2,3 

                                                 
1 www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2504&epslanguage=SV, 2007-04-04 
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~ Energideklaration & energiförbrukning för småhus & flerbostadhus – Samuel Hilberts 2007 ~ 
 

2.6 Oberoende expert 
Oberoende expert är en expert som certifierats och därmed uppfyller de krav som finns i 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2007:5) för certifiering av energiexpert. Den 
oberoende experten ska även vara anställd på ett ackrediterat företag. Certifiering och 
ackreditering sköts av den statliga myndigheten SWEDAC. Det finns tre olika 
behörighetsnivåer för energiexperter Normal, Kvalificerad och Luftkonditionering. Enligt den 
tidplan som finns idag kommer arbetet med certifiering att påbörjas under sommaren och i 
slutet av sommaren beräknas de första oberoende experterna vara ute och arbeta.1,2,3,4,5

 
 
För samtliga behörigheter krävs: 
 

-  examen från teknisk utbildning med relevant inriktning t.ex. 
högskoleutbildning om minst 80-poäng (byggnadens energisystem, 
installationsteknik eller byggnadsteknik) alternativt yrkesteknisk 
utbildning (KY eller YTH). 

 
 
-  minst fem års dokumenterad praktisk erfarenhet från tidigare 

arbete inom bygg- eller fastighetsförvaltningsbranschen varav 
minst två år ska ha en nära anknytning till arbete med 
energianvändning och inomhusmiljö motsvarande den 
byggnadskategori som certifieringen avser. 

 
 
-  att personen som ansöker om certifiering ska anses lämplig vilket 

styrks med intyg får tidigare arbeten. 
 
 
-  kunskap inom en rad relevanta lagar och förordningar (se 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2007:5) för 
certifiering av energiexpert 10§).3 

 
 
Utöver dessa krav finns en rad olika krav för respektive behörighet (se Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd (BFS 2007:5) för certifiering av energiexpert 7-9§§). För att kontrollera en 
sökandes kunskaper skall ett teoretiskt prov erläggas vilket delvis kan bestå i att utföra en 
energideklaration för ett verkligt fall.3 
 

                                                 
1 Lag (SFS 2006:985) om energideklaration för byggnader, , 2007-03-12 
2 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2007:4) om energideklaration för byggnader, 2007-03-14 
3 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2007:5) för certifiering av energiexpert, 2007-03-14 
4 www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2925&epslanguage=SV, 2007-05-17 
5 www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2929&epslanguage=SV, 2007-05-17 
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~ Energideklaration & energiförbrukning för småhus & flerbostadhus – Samuel Hilberts 2007 ~ 
 

En expert som är godkänd är tvungen att årligen komma med en rapport om vilka uppdrag 
som genomförts samt vilken ny kunskap som fortbildning inom de områden som 
certifieringen omfattar har gett. Inrapportering ska ske oavsett om några uppdrag utförts eller 
inte under det aktuella året. Certifieringens giltighetstid är max fem år. 
 
För förnyelse av certifikat skickas en ny ansökan in och det kan då räcka med att den sökande 
genomgår ett enklare kunskapsprov om inte särskilda skäl föreligger för ett grundligare prov. 
Om en expert visar sig olämplig eller har fått sin behörighet på felaktiga grunder får 
kontrollorganet återkalla certifieringen och i sin tur meddela detta till Boverket. För att förstå 
hur det är tänkt att systemet med kontroller och liknande är tänkt att fungera se figur 3.1,2,3

                                                 
1 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2007:5) för certifiering av energiexpert, 2007-03-14 
2 Konferens, ”Energideklaration” - Fastighetsägarnas riksorganisation i Norrköping, 2007-05-23 
3 Intervju Inger Andersson, Energirådgivare Linköpings kommun, 2007-04-10 
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Figur 3. Energideklarationsregistrets uppbyggnad1

                                                 
1 Energideklarationer: Metoder, utformning, register och expertkompetens (SOU 2005:67), 2007-04-04 
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~ Energideklaration & energiförbrukning för småhus & flerbostadhus – Samuel Hilberts 2007 ~ 
 

2.7 Tillsyn och kostnader 
Tillsynsmyndighet kommer kommunen att vara, de har befogenhet att komma med 
förelägganden och viten för fastighetsägaren om kraven inte efterlevs. Enligt uppgift från 
konferensen om energideklaration så kommer vitet att bli i storleksordning med vad en 
deklarering skulle ha kostat. Kommunen ansvarar också för tillsynen av att besiktningar av 
eventuella luftkonditioneringssystem utförs. I Linköping lutar det åt att Byggnadskontoret 
kommer få ansvaret för att utföra kontroller och utdöma eventuella viten. 1,2,3,4

 
Kostnaden för en energideklaration kommer att hamna någonstans runt 1 500 – 2 000 kr. För 
en besiktning av en fastighet får man räkna med kostnader från 10 000 kr och uppåt beroende 
på byggnad och dess komplexhet.4 
 
 

 

                                                 
1 www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2507&epslanguage=SV, 2007-04-04 
2 www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2926&epslanguage=SV, 2007-05-17 
3 Intervju Inger Andersson, Energirådgivare Linköpings kommun, 2007-04-10 
4 Konferens, ”Energideklaration” - Fastighetsägarnas riksorganisation i Norrköping, 2007-05-23 
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~ Energideklaration & energiförbrukning för småhus & flerbostadhus – Samuel Hilberts 2007 ~ 
 

3 BBR, förändringar 
Förändringar av BBR (Boverkets Byggregler) har skett under 2006 och dessa förändringar 
påverkar bl.a. avsnittet om energihushållning. I den allmänna texten har det lagts till att 
byggnader ska utformas så att energianvändningen begränsas genom lågt kylbehov och 
effektiv kylanvändning. En rad rubriker och stycken har helt tagits bort och ersatts med nya. 
En del av de ändringar som är gjorda är:1,2

 
 

- Tydligare krav på projektering, utförande och verifiering. 
- Ändring av undre gränsen för luftflöden som reduceras. 
- Tydligare krav på solljus. 
- Golvtemperaturens maxvärde har sänkts. 
- För att minska risken för vattenskador har nya krav införts. 
- Energianvändningen för byggnader har fått övergripande krav och 

dessa krav har delats in i två klimatzoner. Klimatzon norr och 
söder. 

 
Norr: Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, 
Västernorrlands län, Gävleborgs län, Värmlands län och Dalarnas 
län. 
 
Söder: Övriga län. 
 

 - Småhus uppvärmda med direktverkande el har fått skärpta krav. 
- Byggnader som saknar kylbehov med en uppvärmd golvarea som 

inte överstiger 100 m2 och där fönster- och dörrarean inte är större 
än en femtedel av den uppvärmda golvarean, har fått alternativa 
krav. 

- Ett nytt areabegrepp Atemp har införts och används även för 
energideklarationer. 

- Verifieringskravet har skärpts genom att mätningar av det faktiska 
energibehovet kan göras i efterhand.1,2,3,4

 

                                                 
1 Boverkets Byggregler BBR 12, 2007-04-02 
2 Boverkets Byggregler BBR 10, 2007-04-02 
3 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2334&epslanguage=SV, 2007-04-18 
4 Konferens om energideklaration anordnat av Fastighetsägarnas Riksorganisation i Norrköping, 2007-05-23 
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~ Energideklaration & energiförbrukning för småhus & flerbostadhus – Samuel Hilberts 2007 ~ 
 

4 Passivhus 
För att få en uppfattning av vad som kan göras för att få ner energiförbrukningen har jag valt 
att titta närmare på konceptet ”passivhus”. Passivhus bygger på att sänka energikostnaderna så 
mycket som möjligt med de konstruktionsmetoder som finns idag samt att utnyttja 
gratisenergin från bl.a. solen och kroppsvärmen. Idéer om passivhus (nollenergihus) kom från 
USA under 1970-talet och ledde framtill det första experimenthuset under 1980-talet. I 
Sverige har intresset för passivhus sedan dess inte ökat nämnvärt utan det är istället i 
Tyskland som stora framsteg har gjorts inom detta område. Först nu under de senaste åren har 
vi i Sverige återigen börjat få upp ögonen för möjligheten med passivhus men än så länge är 
det dock bara de sydvästra delarna av Sverige som visat intresse för att bygga passivhus.1

 
Vad krävs för att få använda begreppet passivhus? Forum för Energieffektiva Byggnader har 
gjort en sammanställning över olika krav som måste uppfyllas för att få använda begreppet 
passivhus. Det dokument jag tagit del av är en förhandsversion som är ute på remiss och 
därför inte säkert överensstämmer med vad som exakt kommer gälla. Däremot ger det en 
överblick om vad ett passivhus är.2

 
Enligt Forum för Energieffektiva Byggnader krävs att byggnaden inte avger mer effekt än 10 
W/m2 i söder respektive 14 W/m2 i norr för den direkta uppvärmningen. För fristående 
byggnader mindre än 200 m2 höjs kravet med 2 W/m2, alltså 12 respektive 16 W/m2. Köpt 
energi bortsett från hushållsel (dvs driftsel, varmvatten och värme) får inte överstiga 45 
kWh/m2 i söder respektive 55 kWh/m2 i norr. För fristående byggnader mindre än 200 m2 höjs 
kravet med 10 kWh/m2, alltså 55 respektive 65 kWh/m2. Klimatskalet får maximalt släppa 
igenom 0,3 l/s luft vid +/- 50 Pa. För fönster och övriga glaspartier får inte U-värdet överstiga 
0,9 W/(m2K). I sovrum ska ventilationssystemet minst klara kraven för ljudklass B och när 
tilluftssystemet används som värmebärare får inte tillufttemperaturen vara mer än 52 grader.2 
 

                                                 
1 Seminarium Energieffektivt byggande lönar sig! Miljöförbundet Jordens Vänner, 2007-04-12 
2 http://www.passivhus.nu/rapporter/FEBY%20Rapport%20nr3_passivhus_remissversion_8%20mars.pdf,  
2007-04-16 
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Enligt Wiktoria Glad (Forskningsrådet Formas) har man visat att passivhus kan minska 
energianvändningen med upp till 80 % jämfört med ett traditionellt byggt hus. För att uppnå 
detta är det viktigt att byggnaden: 
 
 
 -  förses med bra ventilation. 

-  används för normalt bruk för att uppvärmningen av husen ska 
fungera optimalt. 

-  förses med värmeväxlare för att ta till vara på ”gratis” värmen i 
husen. 

-  kontrolleras noga under byggtiden för att försäkra att husen 
verkligen blir täta. 

-  utformas på ett sådant sätt att användandet av lågenergiprodukter 
inte påverkar inomhusklimatet negativt och medför lägre 
temperatur inomhus än vad som krävs (22 ºC brukar vara en bra 
inomhustemperatur).1 

 
 

Kostnaden för att bygga passivhus är något högre än traditionella hus men det är tänkt att 
kompenseras av betydligt lägre energikostnader under husets livslängd. Det går alldeles 
utmärkt att kombinera husen ihop med förnyelsebar energi som t.ex. biobränsle, pellets etc.1 
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4.1 Passivhus i Sverige 
Här nedan följer en lista över de passivhusprojekt som genomförts, genomförs eller som 
eventuellt kommer att genomföras i Sverige.1

 
Genomfört 
20 radhus   Lindås/Göteborg 2001, se figur 4 och 5 
35 radhus   Glumslöv/Landskrona 2004 
40 lägenheter   Värnamo-Oxtorget 2005/06 
12 lägenheter   Frillesås/Eksta 2006, se figur 6 
 
Under genomförande 
Enfamiljsvilla  Lidköping  2007 
300 lägenheter renovering  Brogården/Alingsåshem Start våren 2007 
 
Eventuella projekt 
116 lägenheter  Älvstranden/Göteborg Inflytt 2007/08 
70 lägenheter   Alingsås/Alingsåshem 2007/08 
18 lägenheter   Borås/Viskaforshem Oklart 
Skola   Filipstad  Oklart 
100 lägenheter  Växjö/Hyresb. Växjö Oklart 
Energihus, 44 lägenheter  Karlstad/KBAB Våren 2007 
Radhus Torslanda  Göteborg/Egnahemsb. 2007  
16 radhus Tensta  Stockholm/JM Oklart 

Figur 4. Lindås Park2

 
 
 
 
 

               Figur 5. Lindås Park från ovan3

 
 
 
 
 Figur 6. Frillesås1

                                                 
1 www.energimagasinet.com EM 1/07, 2007-04-18 
2 http://www.iea-shc.org/task28/final_reps/Sweden_LindasGoteborg.pdf, 2007-04-18 
3 www.eniro.se, 2007-04-18 
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4.2 Isolering passivhus 
För att passivhusen ska kunna hålla kvar värmen krävs extra mycket isolering för att uppnå ett 
lågt U-värde, se figur 7. Jämfört med ett normalt isolerat hus, se figur 8, blir väggarna något 
tjockare vilket i sin tur påverkar BOA (boarean) med någon kvadratmeter i ett normal stort 
hus.2 För mer information om respektive ytterväggskonstruktion gå in på Isovers hemsida, 
www.isover.se. 
 
 

           
Figur 7. Isolering passivhus U-värde 0,100 W/m2ºC3           Figur 8. Isolering normalhus U-värde 0,168 
W/m2ºC4

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
1 http://www.eksta.se/, 2007-04-18 
2 Seminarium Energieffektivt byggande lönar sig! Miljöförbundet Jordens Vänner, 2007-04-12 
3 http://www.isover.se/sw22478.asp, 2007-04-17 
4 http://www.isover.se/sw22496.asp, 2007-04-17 
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5 Energiberäkningar 
 

5.1 Referensvärden 
För att få fram referensvärden för en byggnad som redan är byggd utgår man från följande 
formel i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2007:4) om energideklaration för 
byggnader: 
 
 

 
kylaelfastighetsvärmekällavvpbyggnadstykommunålderuppvref EEXEXXXEEP ++⋅+⋅⋅⋅= )(  

 
 
 
EPref:  Byggnadsreferensvärde 
Euppv:  Energi för uppvärmning 
Xålder:  Justering för ålder 
Xkommun:  Justering för kommun 
Xbyggnadstyp:  Justering för byggnadstyp 
Evv:  Energi för varmvatten 
Xvärmekälla:  Justering för värmekälla 
Efastighetsel:  Energi för fastighetsel 
Ekyla:  Energi för kylproduktion 
 
 
Samtliga indata är hämtade från Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2007:4). 
 
Friliggande en- och tvåbostadshus i Linköping (fram till 1975) 
Euppv = 90 kWh/m2 
Xålder = 1,3 
Xkommun = 1,0 
Xbyggnadstyp = 1,0 
Evv = 30 kWh/m2 
Xvärmekälla = 1,0 (fjärrvärme) 
Efastighetsel = 0 (anses som försumbar) 
Ekyla = 0 (beaktas ej) 
 

årmkWhEPref ,/147000,1)300,10,13,190( 2=++⋅+⋅⋅⋅=  
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Friliggande En- och tvåbostadshus i Linköping (efter 1975) 
Euppv = 90 kWh/m2 
Xålder = 1,0 
Xkommun = 1,0 
Xbyggnadstyp = 1,0 
Evv = 30 kWh/m2 
Xvärmekälla = 1,0 (fjärrvärme) 
Efastighetsel = 0 (anses som försumbar) 
Ekyla = 0 (beaktas ej) 
 

årmkWhEPref ,/120000,1)300,10,10,190( 2=++⋅+⋅⋅⋅=  

 
 
Friliggande Flerbostadshus i Linköping (framtill 1975) 
Euppv = 75 kWh/m2 
Xålder = 1,4 
Xkommun = 1,0 
Xbyggnadstyp = 1,0 
Evv = 25 kWh/m2 
Xvärmekälla = 1,0 (fjärrvärme) 
Efastighetsel = 20 
Ekyla = 0 (beaktas ej) 
 

årmkWhEPref ,/1500200,1)250,10,14,175( 2=++⋅+⋅⋅⋅=  

 
 
Friliggande Flerbostadshus i Linköping (1975-2005) 
Euppv = 75 kWh/m2 
Xålder = 1,2 
Xkommun = 1,0 
Xbyggnadstyp = 1,0 
Evv = 25 kWh/m2 
Xvärmekälla = 1,0 (fjärrvärme) 
Efastighetsel = 20 
Ekyla = 0 (beaktas ej) 
 

årmkWhEPref ,/1350200,1)250,10,12,175( 2=++⋅+⋅⋅⋅=  
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Friliggande Flerbostadshus i Linköping (2006-) 
Euppv = 75 kWh/m2 
Xålder = 1,0 
Xkommun = 1,0 
Xbyggnadstyp = 1,0 
Evv = 25 kWh/m2 
Xvärmekälla = 1,0 (fjärrvärme) 
Efastighetsel = 20 
Ekyla = 0 (beaktas ej) 
 

årmkWhEPref ,/1200200,1)250,10,12,175( 2=++⋅+⋅⋅⋅=  

 
 
Samtliga referensvärden har en intervallgräns på +/- 10%. 
 
Alla intervall för flerbostadshus är beräknade för att ge läsaren en möjlighet och skapa sig en 
uppfattning om hur mycket energi olika flerbostadshus får förbruka. Observera att endast det 
intervall som är intressant för jämförelserna kommer användas vidare i rapporten. 
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Camillavillan: (se bilaga 4) 
Camillavillan, se figur 9, är en ny villa som tagits fram av Riksbyggen där kunden kan välja 
mellan att köpa en 1-plansvilla med möjlighet att inreda vinden eller att köpa en 1½-plansvilla 
fullt inredd. Eftersom det är en helt ny villa som till stor del kommer att byggas i fabrik är 
Riksbyggen intresserad av att se att de klarar de nya krav som kommer. 
 
Beräkningar har gjorts med programmet E-norm och genom korrespondens med Mathias 
Karlstad, Konstruktör Myresjöhus, med inblick i Camillavillans konstruktion och kunskaper i 
programmet E-norm. Korrespondens har även skett med Patrick Gustafsson, Konstruktör AB 
Byggritningar, som hjälper Riksbyggen att konstruera Camillavillan samt besitter kunskaper 
inom energiberäkning. Endast radiatorer är möjliga att använda sig av för att värma 
Camillavillan i dagsläget.1,2

 
Enplans villa (för beräkningsresultat se bilaga 5) 
 
Ukrypgrund = 0,208 W/m2K 
Uvägg = 0,185 W/m2K 
Utak inre = 0,188 W/m2K 
Utak yttre = 0,157 W/m2K 
Um = 0,225 W/m2K (Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient) 
 
Energibehov för värme/varmvatten/ventilation = 96 kWh/m2 
Totalt energibehov inkl. hushållsel  = 142 kWh/m2 
 
 

 
Figur 9. Camillavillan3

                                                 
1 Korrespondens Mathias Karlstad, Myresjöhus, 2007-04-25 
2 Korrespondens Patrick Gustafsson, AB Byggritningar, 2007-04-25 
3 Riksbyggensintranät, 2007-06-03 
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Figur 8. Isolering snedtak U=0,1631

 
En och en halvplans villa (för beräkningsresultat se bilaga 6) 
För att kunna genomföra beräkningarna har tak konstruktion enligt figur 8 antagits. Utöver 
detta har jag använt mig av de beräkningar som Mathias Karlstad, Myresjöhus, gjort för en 
enplans Camillavilla. Genom att mäta upp och räkna ut de ytor som tillkommer för en inredd 
övervåning har jag fått fram de energivärden som behövs för att kunna få fram Camillavillans 
energibehov för värme, varmvatten och ventilation. 
 
 
Ukrypgrund = 0,208 W/m2K 
Uvägg = 0,185 W/m2K 
Utak  = 0,163 W/m2K 
 
Energibehov för värme/varmvatten/ventilation =  95 kWh/m2 
Totalt energibehov inkl. hushållsel  =  136 kWh/m2 
 
 
 
För att kunna få fram de beräknade resultaten har vissa antaganden varit tvungna att göras 
bl.a. har en frånluftsvärmepump NIBE Fighter 310P, se figur 10, valts att installeras. För att 
förstå hur frånluftsvärmepumpen fungerar, se figur 11. 
 
 

                                                 
1 http://www.isover.se/sw22512.asp, 2007-05-04 
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Figur 10. Frånluftsvärmepump NIBE FIGHTER 310P1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Principskiss frånluftsvärmepumpssystem med NIBE Fighter 310P2

 
                                                 
1 www.nibeonline.com/pdf/639150-1.pdf, 2007-04-26 
2 www.nibeonline.com/pdf/639150-1.pdf, 2007-04-26 
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Bostadsrättsföreningen Lustgården: 
Bostadsrättsföreningen Lustgården äger en byggnad med bostadsrätter som Riksbyggen 
byggde för några år sedan. Byggnaden är nio våningar hög med fyra lägenheter i varje plan. 
Riksbyggen är intresserade av att ta reda på om en så pass ny byggnad håller måttet och klarar 
de nya kraven som kommit i och med energideklarationen.  
 
All data är hämtad från Tekniska verkens hemsida där bostadsrättsföreningen är kund. 2006 
och 2007 års förbrukning har kontrollerats och sammanställts för att kunna få fram ett 
medelvärde.1

 
BOA:  2703 m2 
Byggår:  2005 
 
Förbrukning:   2006      20072  
El (kWh)   24 452  23 018 
Fjärrvärme (kWh)  301 400  312 319  
TOTALT Energi (kWh)  325 852  335 337  
 
       
kWh/m2 år, energi  120,6  124,1 
kWh/m2 år, el  9,1  8,5 
kWh/m2 år, fjärrv.  111,5  115,6 
 
 
 

 
Medelförbrukning 2006-2007, energi (kWh/m2 år): 122,4 
 
Medelförbrukning 2006-2007, el (kWh/m2 år): 8,8 
 
Medelförbrukning 2006-2007, fjärrv. (kWh/m2 år): 113,6 
 

 

                                                 
1 www.tekniskaverken.se, 2007-05-11 
2 Uppskattad förbrukning av Tekniska Verken 
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6 Energijämförelse 
I detta avsnitt görs jämförelser mellan de resultat som genom beräkningar och på annat sätt 
tagits fram med de lagar och regler som finns. 
 
Camillavillan: 
Enligt de beräkningar som gjorts i föregående kapitel klarar Camillavillan de krav på 
energiförbrukningen som finns i den senaste upplagan av BBR, se tabell 1.1

 
 
Tabell 1. Energijämförelse Camillavillan 

Energibehov Beräknat  Krav Anmärkning 

1 Plan 96 kWh/m2 < 110 kWh/m2 BBR krav 
1 ½ Plan  95 kWh/m2 < 110 kWh/m2 BBR krav 

 
 
Camillavillan klarar gott och väl de krav som finns i nya BBR oavsett om den byggs som 1-
plan eller 1 ½-plan. För 1 ½-plan beror det beräknade värdet på vilken typ av 
isoleringskonstruktion som väljs till taket, vilket i dagsläget inte är bestämt utan jag har själv 
fått anta en konstruktion och räknat fram energibehovet för detta. 
 
 
Bostadsrättsföreningen Lustgården: 
Enligt de beräkningar som gjorts i föregående kapitel klarar Lustgården de krav på 
energiförbrukningen som finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
energideklaration för byggnader, se tabell 2. Dessutom klaras de riktvärden som finns i Rolf 
Eriksson Produktionsplanering AB:s (REPAB) sammanställning över nyckeltal för kostnader 
och förbrukningar för bostäder med god marginal.2,3

 
 
Tabell 2. Energijämförelse Lustgården 

Medelförbrukning Beräknat  Krav Anmärkning 

El 8,8 kWh/m2 år < 30 kWh/m2 år Riktvärde REPAB 
Fjärrvärme  113,6 kWh/m2 år < 130 kWh/m2 år Riktvärde REPAB 
Energi 122,4 kWh/m2 år < 135 kWh/m2 år Boverkets krav 

 
 
En av anledningarna till att förbrukningen av el är så pass låg i förhållande till riktvärdet är att 
riktvärdet är baserat på en hög andel barnfamiljer vilket inte är fallet för Brf Lustgården. 
 

                                                 
1 Boverkets Byggregler BBR 12, 2007-04-02 
2 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2007:4) om energideklaration för byggnader, 2007-03-14 
3 REPAB, Bostäder Nyckeltal för kostnader och förbrukningar 2007 (ISSN 1404-6377), 2007-05-03 
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7 Intervju 
Intervju har gjorts med Inger Andersson energirådgivare Linköpings kommun tisdagen den 10 
april 2007. Frågeställningar bifogas rapporten, se bilaga 3. De svar som kom fram under 
intervjun och som kan anses intressanta för denna rapport finns invävda i de stycken där 
intervjun är en av källorna. 
 

7.1 Inger Anderssons bakgrund 
Inger tog sin byggnadsingenjörsexamen efter fyra år på Berzeliusskolans gymnasium i 
Linköping och hade dessutom sedan tidigare en realexamen. Hon har under sitt verksamma 
arbetsliv fortsatt att utbilda sig inom det byggnadstekniska området och dels arbetat som 
tekniskt biträde med att hjälpa ingenjörerna att bl.a. räkna ut k-värden. Hennes karriär har dels 
omfattat arbete på länsbostadsnämnder i olika städer. Senare i livet har Inger läst upp sin 
kompetens till högskolenivå. 
 
Efter detta genomgick Inger flera internutbildningar i energibesparing och kom då i kontakt 
med Christer Josefson för första gången som på den tiden arbetade som energisparrådgivare. 
Nu tog karriären en ny vändning och hon erbjöds ett vikariat som chef för förmedlingsorganet 
där hon arbetade med statliga lån och bidrag. Christer och Inger var arbetskollegor under 
några år på Linköpings länsbostadsnämnd. 
 
När sedan många statliga lån och bidrag försvann började hon arbeta med kretslopp och 
återvinning. Hon var även med och arbetade fram en handlingsplan för Agenda 21. För tio år 
sedan beslutades det att det skulle finnas ett antal energirådgivare i varje kommun. Ingers chef 
tyckte då att hon var lämplig för arbetet och för att få behörighet genomgick hon en kurs som 
energirådgivare på 20-poäng. Energirådgivarnas uppgifter är dels att svara på allmänhetens 
frågor men även ordna seminarier och informationskvällar för allmänheten. Under dessa 
seminarier och informationskvällar ges tips om allt som har med energi att göra och även en 
del filmvisningar förekommer. Linköpings kommun har idag tre energirådgivare som delar på 
1,5 tjänst. Inger har varit med länge i byggsvängen och besitter idag 30-40 års erfarenhet. 
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8 Seminarium och konferens 
Jag har deltagit i ett seminarium om energieffektivt byggande den 12.e april och en konferens 
om energideklaration den 23:e maj, båda i Norrköping. 
  

8.1 Seminarium Energieffektivt Byggande 
Seminariet anordnades av Miljöförbundet Jordens Vänner. Under seminariet gavs en djupare 
inblick i begreppet energi och hur byggande kunde ske för att hålla nere energiförbrukningen. 
Vi fick bl.a. djupare insikt i begreppet passivhus, information kring byggandet av 
flerbostadshus i Lindås och övriga Sverige. Utöver bostadsbyggande gavs information om det 
stundande klimat hotet som mänskligheten står inför och lite vad vi skulle kunna göra för att 
komma tillrätta med problemen. Den föreläsare som jag ansåg mest intressant var Wiktoria 
Glad, Forskningsrådet Formas, som höll ett längre föredrag om energieffektivt byggande. 
Wiktoria visar att det faktiskt finns sätt att bygga energisnålt redan idag. 
 
Utöver detta har jag själv sett filmen ”En obehaglig sanning” av Al Gore för att få ytterliggare 
inblick i det stundande klimathotet. I filmen behandlas den globala uppvärmningen och Al 
Gore (före detta presidentkandidat i USA) håller en enda lång föreläsning om vad vi håller på 
att göra med vår jord inom en mycket snar framtid om inget görs snart. En film som bör ses 
av alla, gammal som ung, den berör oss alla oavsett om vi vill det eller inte. 
 

8.2 Konferens Energideklaration 
Konferensen om energideklaration riktade sig till blivande energiexperter och fastighetsägare 
och hölls av Fastighetsägarnas riksorganisation, se bilaga 7. Under konferensens gång gavs 
möjlighet till djupare diskussioner kring energideklarationen och dess innebörd för 
fastighetsägare. Efter någon timme delades konferensdeltagarna in i två grupper en för 
blivande energiexperter och en för fastighetsägare. Energiexperterna fick lyssna på föredrag 
om olika hjälpmedel som de kan ha användning för under sitt framtida arbete. Själv valde jag 
att följa gruppen fastighetsägare då jag trots allt gör mitt examensarbete åt Riksbyggen som 
själva äger ett stort antal fastigheter. Det var intressant att lyssna till de frågeställningar som 
dök upp men samtidigt kändes det som jag själv redan visste svaret på de flesta av de frågor 
som dök upp. 
 
Jag fick även själv möjlighet till ett litet samtal med en av föreläsarna, Jan Thorsson 
(Fastighetsägarna Öst). Jan gav mig ett intressant svar på en fråga om energideklaration får 
utföras av Riksbyggen för deras egna byggnader. Svaret på frågan finns i kapitel 2.1 
Omfattning. Under konferensen fick jag även möjlighet att genom Inger Andersson, 
Energirådgivare Linköpings kommun, bekanta mig med ytterliggare tre energirådgivare inom 
Östergötland. Jag tog till vara på tillfället och ställde några frågor till energirådgivarna för att 
försäkra mig om att mina slutsatser var korrekta. 
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9 Studiebesök 
Studiebesök har gjorts i Smålandsvillans fabrik i Vrigstad samt Myresjöhus huvudkontor 
strax utanför Vetlanda, den 19:e april 2007. 
 

9.1 Smålandsvillans fabrik 
Under studiebesöket på Smålandsvillans fabrik fick vi (Jag, Anders G Jacobson Byggchef, 
Marie Åberg Assistent, Kenneth Carlsson Säljare Riksbyggen samt Patrick Gustafsson 
konsult AB Byggritningar) följa arbetet med montering av nyckelfärdiga hus (hus som 
tillverkas i fabrik och sedan monteras ihop på byggplatsen färdiga att flytta in i). I fabriken 
sätts först några reglar ihop för att bilda en vägg och när huset kommit till slutstationen i 
fabriken är det så gott som färdigt fördelat på några få byggelement med tapetsering, kök, 
badrum och utvändig målning utförd. Det enda som återstår nu är att köra ut byggelementen 
till där huset ska stå och sätta upp dessa på en färdig grund samt koppla in el, vatten och 
avlopp. Självklart kan kunden välja bort vissa moment av tillverkningen som målning, 
tapetsering m.m. Tanken är att Camillavillan ska monteras i denna fabrik. 
 

9.2 Myresjöhus huvudkontor 
Vid besöket på Myresjöhus huvudkontor gicks en del detaljer igenom kring beställningen och 
utförandet av Camillavillan. Under pågående möte fick jag tillfälle att gå ifrån och träffa en av 
Myresjöhus konstruktörer för att ta reda på lite mer om Camillavillans energiprestanda. Jag 
fick även möjlighet att träffa Patrick Gustafsson som utför en del konstruktionsarbete åt 
Riksbyggen och som besitter en del kunskaper om energiberäkningar. 
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10 Resultat 
Energideklaration är ett bra verktyg för en byggnads ägare att ta reda på vilka energieffektiva 
åtgärder som är kostnadseffektiva för just deras byggnader. Energideklarationen hjälper även 
allmänheten att påverka sitt boende energimässigt genom att välja ett boende med låg 
energianvändning. Det blir lätt för vem som helst att se vilken energianvändning 
flerbostadsbyggnader har genom det energianslag som ska sitta på en väl synlig plats i 
byggnaden efter genomgången energideklaration. 
 
Inger Andersson tror att energideklarationen kommer leda till minskad energianvändning på 
sikt och att passivhus kommer bli mer attraktivt framöver. Hon tycker att det börjar hända 
saker på energiområdet, mycket tack vare ökade driftkostnader men upplever som så många 
andra, byggbranschen som mycket konservativ. Hon tror dock att det i Linköping kommer ta 
ett tag innan energiförbrukningen blir avgörande vid köp av fastighet p.g.a. det tryck efter 
bostad som är idag.1

 
De energiberäkningar som genomförts har visat på att Riksbyggens byggnader som 
undersökts klarar de nya krav som energideklarationen ställer och även de krav som finns i 
den senaste upplagan av BBR. 
 
 

                                                 
1 Intervju med Inger Andersson, energirådgivare Linköpings kommun, 2007-04-10 
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11 Diskussion 
Energideklarationen känns efter att ha satt mig in i hur det är tänkt att fungera och hur det 
troligtvis kommer att fungera eller inte fungera, mer som en lag för att tillgodose EU:s krav än 
som en lag som verkligen kommer att ha någon direkt effekt på den svenska 
energiförbrukningen. Lagen som från början sågs som en möjlighet att få kontroll över 
energiförbrukningen och få ett verktyg att sänka den samma har i slutändan resulterat i en 
ganska tandlös lag. 
 
Ta t.ex. kommunens möjlighet att utdöma vite vilket ofta brukar vara ett effektivt sätt att få 
människor att följa en lag. Dessvärre har vitet som kommunen har möjlighet att utkräva satts 
alldeles för lågt för att de som tilldelas ett vite ska bry sig. Vitet kommer enligt uppgift (se 
avsnitt 2.6 Tillsyn och kostnader) att motsvara ungefär vad det hade kostat att utföra en 
energideklaration. Observera även att vitet är den sista utvägen och att det tar säkert tre år från 
det att kommunen uppmärksammat att någon inte utfört sin energideklaration till dess att 
något vite utdöms. 
 
Lagen om energideklaration har dessutom först trätt i kraft utan att det funnits några som helst 
möjligheter för fastighetsägare att uppfylla de krav som ställs. Istället har det först nu på 
senaste tiden tagits fram underlag som beskriver vilka som har vilket ansvar och hur en 
energideklaration ska genomföras i praktiken. Dessutom kommer det som tidigast att finns 
utbildade experter och ackrediterade företag till slutet av denna sommar. Detta innebär att det 
kommer vara ett enormt arbete som väntar energiexperterna och om de ska följa lagen ska en 
stor del av arbetet utföras inom ett drygt år, vilket känns som en omöjlig uppgift. 
 
Vem är det då som drabbas när energiexperterna inte hinner med? Jo, det är den enskilde 
fastighetsägaren som får stå tillsvars för att obligatorisk energideklaration inte blivit utförd i 
tid, även fast det inte är deras fel att det inte finns tillräckligt med resurser. Å andra sidan 
verkar det vara ett lågt intresse hos kommunerna i landet att prioritera kontroller av att 
energideklarationer blir utförda, i alla fall om man ska tro vad som kom fram under 
konferensen om energideklaration som jag medverkade i. 
 
En annan aspekt är alla de småföretagare som inledningsvis ställt sig positiva att utföra 
energideklarationer. Småföretagarna kommer p.g.a. att kraven för certifiering och 
ackreditering blivit hårdare och mer specifika än vad som kunde antas från början få svårt att 
bli certifierade och ackrediterade. Detta spär ytterliggare på bristen som kommer att uppstå på 
certifierade experter och ackrediterade företag. Dessutom är giltighetstiden för en 
energideklaration tio år och eftersom de allra flesta byggnader ska deklareras omgående 
kommer det sedan att uppstå ett glapp på nästan tio år då energiexperter kommer att finnas i 
överflöd. Detta kommer att leda till en svår kris för många av de företag som valt att 
ackreditera sig och framförallt uteslutande sysslar med energideklaration. 
 

 31



~ Energideklaration & energiförbrukning för småhus & flerbostadhus – Samuel Hilberts 2007 ~ 
 

Energiberäkningarna har visat att Riksbyggens byggnader som undersökts klarar de nya krav 
angående energiförbrukningen (kWh/m2 år) som kommit i och med energideklarationen men 
även de nya krav som kommit i BBR angående energiförbrukningen. Detta måste tolkas som 
ett positivt resultat för Riksbyggen men samtidigt vill jag understryka att min egen kunskap 
om energiberäkningsprogrammet är begränsad. Den begränsade kunskapen om 
energiberäkningsprogrammet kan ha lett till att vissa felinmatningar har gjorts men genom 
kontroll med vad Mattias Karlstad kom fram till får ändå resultaten av mina beräkningar ses 
som rimliga. Samtidigt bör tilläggas att en beräkning alltid är en beräkning och det är först när 
byggnaden är byggd och i bruk som det går att se den verkliga energiförbrukningen. 
 
Även jämförelse med REPAB:s riktvärden för förbrukning av el och fjärrvärme har visat att 
Riksbyggens bostadsrättsförening Lustgården har en relativt låg energikonsumtion. Intressant 
är att elförbrukning ligger så pass lågt som den gör och den enda anledning till detta bör vara 
att riktvärdena i REPAB baseras på en hög andel barnfamiljer vilket inte är fallet för 
Lustgården.  
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12 Slutsats 
Vad kan då sägas om denna nya lag om energideklaration för byggnader? 
Sammanfattningsvis kan sägas att lagen skapades med ett gott syfte och en välvilja hos våra 
politiker och lagstiftare att göra något åt energiförbrukningen. Dessvärre hjälper det inte alltid 
med att ha en fin vision utan det måste finnas rejäla och tydliga lagar med mer tvingande 
åtgärder för att alla ska följa dem. Nu har vi fått en ny lag och som de allra flesta 
fastighetsägare tycker är ytterliggare en lag till högen lagar som försvårar deras ägande.  
 
Risken är ytterst stor att många fastighetsägare struntar i lagen eftersom den inte innebär 
något tvingande mer än att energideklarationen utförs. En fastighetsägare som struntar i att 
utföra en energideklaration har ju inga stora viten att se fram emot då de är ungefär lika stora 
som kostnaden för energideklarationen. Det är ju lättare för en fastighetsägare att bara behöva 
betala ett vite som ändå har samma kostnad som det arbete som en fastighetsägare måste 
utföra vid framtagande av energiuppgifter om sina fastigheter. Dessutom verkar det som att 
risken att bli upptäckt av kommunen är ytterst liten då kontroller knappast lär bli ett prioriterat 
område. 
 
För Riksbyggens del innebär deklarationen en möjlighet att utöka kompetensen inom 
företaget och erbjuda en ny tjänst till sina kunder och även knyta nya kundkontakter. Trots allt 
så finns det en framtida marknad för energideklarationer inte minst nu i början under de första 
åren. Eftersom Riksbyggen är ett så pass stort och rikstäckande företag kan en ny avdelning 
utan koppling till förvaltning startas med uppgift att utföra energideklarationer. När sedan 
efterfrågan efter några år mattas av kan de anställda under denna period ges andra uppgifter 
inom företaget för att sedan återgå till sina huvuduppgifter om tio år igen då efterfrågan 
återigen kommer att öka. Den ökade efterfrågan beror på att giltighetstiden för en 
energideklaration är tio år och därför kommer marknaden gå i tio års intervall till en början 
för att med tiden spridas ut med ett jämnare behov. 
 
Riksbyggen har redan idag personal inom företaget som har den kompetens som krävs för att 
klara av ett certifieringsprov. Samtidigt tror jag att det är viktigt att redan i ett tidigt skede 
vara med och utveckla sin organisation om intresset finns att utföra energideklarationer. För 
företag är det viktigt att utnyttja den kunskap som finns inom företaget på ett så effektivt sätt 
som möjligt. Min rekommendation till Riksbyggen är att våga satsa nu innan alla andra stora 
företag som äger fastigheter blir medvetna om att de faktiskt får utföra energideklarationer för 
sina egna byggnader. Det finns många marknadsandelar att ta och det gäller att ta dem från 
början innan någon annan gör det. 
 
Beräkningarna som jag gjort visar att Riksbyggens samtliga byggnader som kontrollerats 
klarar de nya krav som kommit i och med energideklarationen och BBR. Dessutom har jag för 
Lustgården jämfört REPAB:s riktvärden för el och fjärrvärme vilka de ligger jämförelsevis 
lågt under. 
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13 Ordlista 
Energiprestanda ”den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att 

uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av 
byggnaden under ett år” (SFS 2006:985). 

 
Nyckelfärdigt hus Hus som är färdigt att flytta in i utan att husägaren behöver utföra 

något arbete mer än att flytta in sina möbler m.m. 
 
Referensvärde Värde som anger vad en byggande bör ha för värde och bygger på 

statistik och tidigare erfarenheter. 
 
Atemp  Arean för en byggnad omsluten av ytterväggarnas insida. 
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Intervjufrågor om energideklaration och energiförbrukning 
 
Hur ser din bakgrund ut? 
 
Hur kommer det sig att du blev energirådgivare? 
 
Hur tror du att den nya lagen kommer påverka fastighetsmarknaden? 
 
Vem kommer att vara certifieringsorgan? 
 
Vem kan ansöka om att bli kontrollorgan? 
 
Hur går ackreditering till? 
 
Vad anser du är bra respektive dåligt med den nya lagen? 
 
Vilken effekt tror du att den nya lagen om energideklaration för byggnader kommer få på 
framtida byggen? 
 
Vad innebär de nya förändringarna i BBR som trädde i kraft den 1 juli 2006 och där de gamla 
bestämmelserna gäller fram t.o.m. den 30 juni 2007 ur energisynpunkt för husbyggnationen? 
Fördelar/Nackdelar 
 
Vad anser du om nollenergihus? 
 
Hur arbetar kommunen för att allmänheten att minska energianvändningen? 
 
Vad tror du kommer ske med byggandet de närmaste tio åren ur energisynpunkt? 
 
Vilka åtgärder kan man vidta vid byggande för att minska energianvändningen?
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------------------------------------------------------------------ 
*** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. © 2004 EQUA Simulation AB *** 
                 Program 0000. EQUA Simulation AB 
------------------------------------------------------------------ 
Objekt: Camillavillan. Linköping                  
Radiator. NF310P                                                   
 
Beräknat av Mathias Karlstad, 0383-96 807.  
Indatafil: C:\PROGRA~1\WINENO~1\WinTempo.en 
 
Byggnadsort: Motala                  2007-04-25. Beräkning nr: 496 
 
BYGGNADSDATA                   Zon 1     Zon 2     Zon 3    Totalt 
------------------------------------------------------------------ 
Typ mht BBRs värmeisolerkrav  Sm-Lgh      ----      ----      ---- 
Antal bostadslägenheter            1         0         0         1 
Uppvärmd golvarea, Aupp, m²     90.4       0.0       0.0      90.4 
Fönsterarea i % av uppv. area  14.71      0.00      0.00     14.71 
Spec.läckn. vid 50 Pa, l/m²,s  0.600     0.000     0.000     0.600 
Värmekapacitet, Wh/m²,K           25         0         0        25 
Omslutande area, Aom, m²       280.4       0.0       0.0       280 
 
Krav på effektiv värmeanvändning gäller för byggnaden enl BBR 9:3. 
 
GLASAREOR OCH INSTRÅLNINGSDATA. SOLDATA FÖR STOCKHOLM 
------------------------------------------------------------------ 
Riktning               Zon 1              Zon 2              Zon 3 
Nord           2.3 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Ost            2.3 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Syd            2.3 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Väst           2.3 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Ovan redovisas:  Glasarea i m² (Solfaktor * Avskärmning ; Lutning) 
 
TRANSMISSIONSDATA          Zon 1            Zon 2            Zon 3 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadsdel          Area  Ukorr      Area  Ukorr      Area  Ukorr 
Vindsbjälklag inre   58.6  0.188       0.0  0.000       0.0  0.000 
Vägg,jord    (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Vägg,luft            82.1  0.185       0.0  0.000       0.0  0.000 
Golvbjlg 1   (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Golvbjlg 2   (*)     90.4  0.208       0.0  0.000       0.0  0.000 
Fönster m karm       13.3  1.300       0.0  0.000       0.0  0.000 
Dörrar m karm         4.2  1.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Vindsbjälklag yttre  31.8  0.157       0.0  0.000       0.0  0.000 
Yta 2,luft            0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Yta 3,jord   (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
(*) Red.faktor a1 =         0.75             0.00             0.00 
------------------------------------------------------------------ 
Köldbryggor, W/K             6.8              0.0              0.0 
Totalt U*A, W/K             73.6              0.0              0.0 
 
PROCESSENERGI       kWh/dygn: Vardagar   Lördag   Söndag    kWh/år 
------------------------------------------------------------------ 
Behov av tappvarmvatten           9.39     9.39     9.39      3427 
Gratisvärme (personvärme mm)      2.17     2.17     2.17       792 
Elprocesser som inte ger värme    2.30     2.30     2.30       838 
Elprocesser som ger värme         9.18     9.18     9.18      3351 
Pumpar/fläktar för värmedistr.    ----     ----     ----       302 
El till ventilation (Årsmedelbehov  = 0.90 kW/m³/s)            249 
Tillförd elenergi (drivenergi) till värmepumpsystemet         3232 
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DRIFTDATA FÖR VÄRMEANLÄGGNINGEN.                    Nr 496 - Sid 2 
------------------------------------------------------------------ 
Basenergi: Värmepump,uppv. och varmvatten 
Dist: Vattenradiatorer.Termostater i rum. Ingen effektstyrning     
Värmepumpen producerar både tappvarmvatten och uppvärmningsenergi. 
Tillsatsenergi:  Eltillsats i värmepump               
Dist: Vattenradiatorer.Termostater i rum. Ingen effektstyrning     
Separat värmeproduktion.  Gemensamt värmedistributionsystem. 
 
                                         Basenergi        Tillsats 
Förbränningsverkningsgrad, %                   100             100 
Värmeförluster från panna e dyl, kW          0.120           0.120 
Varav utnyttjat värmetillskott, kWh/år         790             387 
Värmedistributionsförluster, W/K (*)         2.712           2.712 
Värmeregleringsförluster, W/K    (*)         2.712           2.712 
(*) /K avser temperaturdifferensen mellan värmebärare och rumsluft 
Produktionstimmar/Uppvärmningstimmar     8760/4313       4272/1735 
Årsverkningsgrad/Täckningsgrad, %           93/ 64          95/ 36 
Dim. framledningstemperatur 55°C. Distrib.pumpar/fläktar  0.050 kW 
 
VENTILATIONSDATA               Zon 1          Zon 2          Zon 3 
------------------------------------------------------------------ 
Typ av ventilation               FVP         ------         ------ 
 
Vent.volym,m³ (Fukt,g/kg)     231(0)           0(0)           0(0) 
Effekt,kW/m³/s (% värme)   0.900( 0)      0.000( 0)      0.000( 0) 
Luftläckning,m³/h(oms/h)  24.2(0.10)      0.0(0.00)      0.0(0.00) 
 
Mån/fredag: Rumstemp,°C         22.0            0.0            0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn    113.9*24.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn      0.0* 0.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)   113.9(0.49)      0.0(0.00)      0.0(0.00) 
 
Lördagar:   Rumstemp,°C         22.0            0.0            0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn    113.9*24.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn      0.0* 0.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)   113.9(0.49)      0.0(0.00)      0.0(0.00) 
 
Söndagar:   Rumstemp,°C         22.0            0.0            0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn    113.9*24.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn      0.0* 0.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)   113.9(0.49)      0.0(0.00)      0.0(0.00) 
 
Kanalförlust,frånluft (K=tempdiff över kanalvägg)  12 m,0.25 W/m,K 
Kanalförlust,tilluft med högst rumstemperatur       0 m,0.00 W/m,K 
Kanalförlust,värmd tilluft i luftvärmesystem        0 m,0.00 W/m,K 
Kanalförlusten i FTX-systemet har beräknats till         0 kWh/år. 
 
VÄRMEPUMP:NIBE Fighter 310P                               150 m³/h 
------------------------------------------------------------------ 
Utetemperatur:      -15.00     -7.00      2.00      7.00     15.00 
Värmeeffekt, kW:      1.34      1.38      1.59      1.62      1.49 
Driveffekt, kW:       0.51      0.50      0.49      0.50      0.47 
Lägsta avlufttemp  0°C. Lägsta utetemp   0.0°C. Högsta d:o   0.0°C 
Årsvärmefaktor= Avgivet/Drivel   8797/  3232 = 2.72. Red.fakt 1.00 
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VÄRMEBEHOV UNDER KALENDERÅRET  (kWh)                Nr 496 - Sid 3 
------------------------------------------------------------------ 
Må- Uppv  Trans-   Vent.+  Vent.-   Utnyttj.värme   Uppv.-  Uppv.+ 
nad dgr  mission   Läckn.  v.växl     Sol Process    behov  tappvv 
------------------------------------------------------------------ 
Jan  31     1569    +1034       0     -89    -600=    1914    2205 
Feb  28     1320     +870       0    -133    -543=    1515    1778 
Mar  31     1189     +784       0    -235    -596=    1141    1433 
Apr  30      894     +589       0    -325    -537=     621     903 
Maj  20      607     +400       0    -417    -475=     115     406 
Jun   0      343     +226       0    -445    -124=       0     282 
Jul   0      257     +169       0    -425      -1=       0     291 
Aug   0      334     +220       0    -390    -165=       0     291 
Sep  20      518     +341       0    -289    -468=     103     384 
Okt  31      783     +516       0    -199    -533=     568     859 
Nov  30      986     +650       0    -114    -574=     949    1231 
Dec  31     1209     +797       0     -77    -598=    1330    1621 
------------------------------------------------------------------ 
År  252    10009     6598       0   -3138   -5213     8256   11683 
 
Summor=     9135     6022       0   -1615   -4758 för uppv.period. 
Uppvärmningsperiod: Utetemp=   1.998 °C, 118858°h (Året 136005°h). 
 
TILLFÖRD ENERGI UNDER KALENDERÅRET  (kWh) 
------------------------------------------------------------------ 
Må-  Energi från VP Tillsatsenergi  Drivel  Fläkt     Köpt  Proc.+ 
nad  Nyttig Förlust Nyttig Förlust till VP  /Pump    värme hush.el 
------------------------------------------------------------------ 
Jan     804    +120   +1401   +143    +372    +58=    1974     356 
Feb     736    +109   +1042   +121    +334    +53=    1550     321 
Mar     880    +125    +553   +111    +366    +58=    1088     356 
Apr     833    +121     +69    +49    +338    +57=     513     344 
Maj     406    +103      +0     +0    +182    +45=     227     356 
Jun     282     +86      +0     +0    +133    +21=     154     344 
Jul     291     +89      +0     +0    +139    +21=     160     356 
Aug     291     +89      +0     +0    +138    +21=     159     356 
Sep     384     +96      +0     +0    +172    +45=     217     344 
Okt     831    +117     +28    +33    +337    +58=     456     356 
Nov     884    +118    +347    +99    +355    +57=     857     344 
Dec     878    +121    +743   +116    +366    +58=    1284     356 
------------------------------------------------------------------ 
År     7501    1295    4182    673    3232    552     8639    4189 
 
Dim. värmeeffekter (DUT = -19.3 °C. Tidskonstant =  19 h) 
------------------------------------------------------------------ 
Tappvarmvatten, om dygnets hela behov ackumuleras          0.39 kW 
Transmission, ventilation och luftläckning                 5.05 kW 
Utnyttjad gratiseffekt                                    -0.81 kW 
Förluster i värmesystemet                                  0.42 kW 
------------------------------------------------------------------ 
Totalt effektbehov (dygnsmedeleffekt)                      5.05 kW 
 
Vid forc. ventilation ökar effektbehovet momentant med    0.00 kW, 
utöver den ovan redovisade dygnsmedeleffekten. Medeleffekten avgör 
avsvalning under en lång period med dimensionerande utetemperatur. 
 
Den tappvarmvatteneffekt som redovisas är den effekt som krävs för 
att producera dygnets behov under 24 timmar.  Verkligt installerad 
effekt måste väljas högre mht tappningscykel och beredarens volym. 
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~ Energideklaration & energiförbrukning för småhus & flerbostadhus – Samuel Hilberts 2007 ~ 
BILAGA 5 

JÄMFÖRELSE MED BBRs REFERENSBYGGNAD (*)             Nr 496 - Sid 4 
 
                                                  BBR-     Verklig 
Byggnadens behov av värmeenergi i kWh/år:      byggnad     byggnad 
------------------------------------------------------------------ 
Transmissionsförluster och luftläckning (1)      11274       11096 
Ventilationsförluster, styrd luftväxl.  (2)      +5112       +5511 
Återvunnen värmeenergi i FTX-aggregat   (3)      -2556          +0 
Förluster i från- och tilluftskanaler   (4)         -0          +0 
Utnyttj. värmetillskott från processer  (5)      -4779       -5213 
Utnyttj. värme från solinstrålning      (6)      -3042       -3138 
Behov av varmvatten vid tappställen     (7)      +3427       +3427 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadens nettobehov av värmeenergi    (8)       9437       11683 
Extra fläktenergi till FTX-aggregat     (9)      -----         -28 
Besparing med värmepump                (10)      -----       -5564 
------------------------------------------------------------------ 
Nettobehov enligt Boverkets handbok    (11)       9437        6091 
 
****************************************************************** 
*    Nettovärmebehovet är 3345 kWh lägre än i ref.byggnaden.     * 
*  Byggnadens värmeförlust, beräknat enl BBR är Fs,akt = 0.225.  * 
*  Fs,krav=0.207 W/m²,K. Högsta tillåtna Fs,gräns=0.269 W/m²,K.  * 
*   Behov av värmeenergi och värmeförlust uppfyller BBRs krav!   * 
****************************************************************** 
 
Tillförd energi till värme- och ventilationssystemet i kWh/år: 
------------------------------------------------------------------ 
Nettobehov av bas- och tillsatsenergi  (12)       9437       11683 
Värmedistributions- och regl.förluster (13)      +1788       +1968 
Basenergi producerad med värmepump     (14)      -8950       -8797 
Tillförd drivel till värmepump         (15)      +8950       +3232 
Tillförd el till ventilationssystemet  (16)       +277        +249 
El till värmedistrib.fläktar/-pumpar   (17)       +278        +302 
------------------------------------------------------------------ 
Köpt energi till värme/ventilation     (18)      11780        8639 
Processer. Hushålls- och fastighetsel  (19)      +4189       +4189 
Nettobesparing av effektivare vitvaror (20)         +0          +0 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadens totala behov av köpt energi (21)      15969       12828 
 
Totalt behov av köpt energi för verklig byggnad      kWh/år kWh/m² 
------------------------------------------------------------------ 
Värmepump,uppv. och varmvatten                            0      0 
Eltillsats i värmepump                                 4855     54 
Drivel till värmepump                                  3232     36 
El till fläktar och pumpar                              552      6 
Processer. Hushålls- och fastighetsel                  4189     46 
Nettobesparing av effektivare vitvaror                    0      0 
------------------------------------------------------------------ 
Summa för kalenderåret                                12828    142 
 
 
------------------------------------------------------------------ 
(*) BBR-byggnaden är en exakt kopia av den verkliga, förutom att: 
 1. Om effektiv värmeanvändning krävs minskas ventilationsförlus- 
    terna med 50 % utan att elbehov ökas. Annars F-ventilation. 
 2. Byggnadens U-värden är valda så att värmeförlusten alltid blir 
    exakt 0.207 (=Fs,krav) beräknat enligt BBRs regler. 
 3. Lufttätheten är 0,8 l/m²/s för bostäder och 1,6 för lokaler. 
 4. Brukarberoende data väljs enligt "Byggnaders värmeenergibehov" 
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~ Energideklaration & energiförbrukning för småhus & flerbostadhus – Samuel Hilberts 2007 ~ 
BILAGA 5 

REDOVISNING AV ENERGIKOSTNADER                      Nr 496 - Sid 5 
------------------------------------------------------------------ 
 
Objekt: Camillavillan. Linköping                  
Radiator. NF310P                                                   
 
Beräknat 2007-04-25 av Mathias Karlstad, 0383-96 807 
Indatafil: C:\PROGRA~1\WINENO~1\WinTempo.en 
 
Taxefördelningar        Taxa 1   Taxa 2   Taxa 3   Taxa 4   Taxa 5 
------------------------------------------------------------------ 
Årsbehov, kWh         Priser i kr/kwh och energibehov i kWh/period 
 
Basenergi                0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:        0             0        0        0        0        0 
 
Tillsatsenergi           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:     4855             0        0        0        0        0 
 
El till fläktar/pumpar   0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:      552             0        0        0        0        0 
 
Drivel till värmepump    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:     3232             0        0        0        0        0 
 
Processer. Hush.el       0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:     4189             0        0        0        0        0 
------------------------------------------------------------------ 
            Summa kWh:       0        0        0        0        0 
             Summa kr:       0        0        0        0        0 
 
 
Valda energipriser      Taxa 1   Taxa 2   Taxa 3   Taxa 4   Taxa 5 
------------------------------------------------------------------ 
Fom månad-tom månad    -------  -------  -------  -------  ------- 
Från Kl. till Kl.       0 -  0   0 -  0   0 -  0   0 -  0   0 -  0 
Dygn under veckan         Alla     Alla     Alla     Alla     Alla 
------------------------------------------------------------------ 
(E) Elenergi             0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(F) Fjärrvärme           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(L) Olja                 0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(B) Fastbränsle          0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(G) Gas                  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(1) Annat 1              0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(2) Annat 2              0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
Energipris anges i kr/köpt kWh.(För bränslen kr/kWh värmeinnehåll) 
 
 
Rörliga energikostnader                       kWh/år         kr/år 
------------------------------------------------------------------ 
Värmepump,uppv. och varmvatten                     0             0 
Eltillsats i värmepump                          4855             0 
Drivel till värmepump                           3232             0 
El till fläktar och pumpar                       552             0 
Processer. Hushålls- och fastighetsel           4189             0 
Nettobesparing av effektivare vitvaror             0             0 
------------------------------------------------------------------ 
Årssummor    (Medelpris 0.00 kr/kWh)           12828             0 
------------------------------------------------------------------ 
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~ Energideklaration & energiförbrukning för småhus & flerbostadhus – Samuel Hilberts 2007 ~ 
BILAGA 5 

Beräkning av Fs,krav enligt formler i BBR 9:211.    Nr 496 - Sid 6 
------------------------------------------------------------------ 
Utrymme i byggnaden                Zon 1        Zon 2        Zon 3 
18% av uppvärmd area                16.3          0.0          0.0 
Fönster och dörrarea                17.5          0.0          0.0 
Af= minsta av ovanstående           16.3          0.0          0.0 
Fs,krav = 0.16(0.22)+0.81*Af/Aom   0.235        0.000        0.000 
UA,krav = Fs,krav*Aom               65.9          0.0          0.0 
------------------------------------------------------------------ 
Fs,krav = UA,krav/Aom =      65.9/     280.4 = 0.235 W/m²,K 
 
Kontroll av byggnadens ytrelaterade värmeförlust Fs enl BBR 9:2112 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnads-   Area (Ai) m² 
del        Bostad  Lokal  (Ukorr - a3)* a1   * a2 =Ujust  Ujust*Ai 
------------------------------------------------------------------ 
Vindsbjlg    58.6    0.0  0.188  0.00 1.00  1.111  0.209    12.241 
Vägg,luft    82.1    0.0  0.185  0.00 1.00  1.111  0.206    16.876 
Golv,luft    90.4    0.0  0.208  0.00 0.75  1.111  0.173    15.669 
Fönster      13.3    0.0  1.300  0.75 1.00  1.111  0.611     8.128 
Dörrar        4.2    0.0  1.000  0.00 1.00  1.111  1.111     4.667 
Yta 1,luft   31.8    0.0  0.157  0.00 1.00  1.111  0.174     5.547 
------------------------------------------------------------------ 
Aom =     280.4+   0.0=     280.4 Summa(Ujusti*Ai) i W/K=   63.128 
 
Fs,akt=Summa(Ujusti*Ai)/Aom=      63.128/     280.4 = 0.225 W/m²,K 
------------------------------------------------------------------ 
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~ Energideklaration & energiförbrukning för småhus & flerbostadhus – Samuel Hilberts 2007 ~ 
BILAGA 6 

------------------------------------------------------------------ 
*****   Enorm 1000. Version 1.10.  © 1999 Svensk Byggtjänst  ***** 
                  Program 1285. Byggritningar AB 
------------------------------------------------------------------ 
Objekt: Camillavillan 1 1/2                       
                                                                   
 
Beräknat av Samuel Hilberts, .  
Indatafil: C:\WINENORM\WinTempo.en 
 
Byggnadsort: Norrköping              2007-06-03. Beräkning nr: 827 
 
BYGGNADSDATA                   Villa     Zon 2     Zon 3    Totalt 
------------------------------------------------------------------ 
Typ mht BBRs värmeisolerkrav  Sm-Lgh      ----      ----      ---- 
Antal bostadslägenheter            1         0         0         1 
Uppvärmd golvarea, Aupp, m²    121.0       0.0       0.0     121.0 
Fönsterarea i % av uppv. area  16.53      0.00      0.00     16.53 
Spec.läckn. vid 50 Pa, l/m²,s  0.600     0.000     0.000     0.600 
Värmekapacitet, Wh/m²,K           25         0         0        25 
Omslutande area, Aom, m²       351.7       0.0       0.0       352 
 
Krav på effektiv värmeanvändning gäller för byggnaden enl BBR 9:3. 
 
GLASAREOR OCH INSTRÅLNINGSDATA. SOLDATA FÖR STOCKHOLM 
------------------------------------------------------------------ 
Riktning               Villa              Zon 2              Zon 3 
Nord           2.3 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Ost            2.3 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Syd            2.3 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Väst           2.3 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Ovan redovisas:  Glasarea i m² (Solfaktor * Avskärmning ; Lutning) 
 
TRANSMISSIONSDATA          Villa            Zon 2            Zon 3 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadsdel          Area     Up      Area     Up      Area     Up 
Vindsbjälklag         0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Vägg,jord    (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Vägg,luft           107.1  0.185       0.0  0.000       0.0  0.000 
Golvbjlg 1   (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Golvbjlg 2   (*)     90.4  0.208       0.0  0.000       0.0  0.000 
Fönster m karm       20.0  1.300       0.0  0.000       0.0  0.000 
Dörrar m karm         4.2  1.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Yta 1,luft          130.0  0.163       0.0  0.000       0.0  0.000 
Yta 2,luft            0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Yta 3,jord   (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
(*) Red.faktor a1 =         0.75             0.00             0.00 
------------------------------------------------------------------ 
U*A för köldbryggor, W/K     8.0              0.0              0.0 
Totalt U*A, W/K             93.3              0.0              0.0 
 
PROCESSENERGI       kWh/dygn: Vardagar   Lördag   Söndag    kWh/år 
------------------------------------------------------------------ 
Behov av tappvarmvatten          10.90    10.90    10.90      3979 
Gratisvärme (personvärme mm)      2.90     2.90     2.90      1059 
Elprocesser som inte ger värme    2.66     2.66     2.66       971 
Elprocesser som ger värme        10.66    10.66    10.66      3891 
Pumpar/fläktar för värmedistr.    ----     ----     ----       316 
El till ventilation (Årsmedelbehov  = 0.90 kW/m³/s)            334 
Tillförd elenergi (drivenergi) till värmepumpsystemet         3326 
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~ Energideklaration & energiförbrukning för småhus & flerbostadhus – Samuel Hilberts 2007 ~ 
BILAGA 6 

DRIFTDATA FÖR VÄRMEANLÄGGNINGEN.                    Nr 827 - Sid 2 
------------------------------------------------------------------ 
Basenergi: Värmepump. uppv. och varmvatten      
Dist: Vattenradiatorer. Termostater i rum. Ingen effektstyrning.   
Värmepumpen producerar både tappvarmvatten och uppvärmningsenergi. 
Tillsatsenergi:  Eltillsats i värmepump               
Dist: Vattenradiatorer. Termostater i rum. Ingen effektstyrning.   
Gemensam värmeproduktion.  Gemensamt värmedistributionsystem. 
 
                                         Basenergi        Tillsats 
Förbränningsverkningsgrad, %                   100             100 
Värmeförluster från panna e dyl, kW          0.120           0.120 
Varav utnyttjat värmetillskott, kWh/år         472              57 
Värmedistributionsförluster, W/K (*)         2.712           2.712 
 
Värmeregleringsförluster, W/K    (*)         2.712           2.712 
(*) /K avser temperaturdifferensen mellan värmebärare och rumsluft 
Produktionstimmar/Uppvärmningstimmar     6575/4127       2185/2185 
Årsverkningsgrad/Täckningsgrad, %           94/ 57          95/ 43 
Dim. framledningstemperatur 55°C. Distrib.pumpar/fläktar  0.050 kW 
 
VENTILATIONSDATA               Villa          Zon 2          Zon 3 
------------------------------------------------------------------ 
Typ av ventilation               FVP         ------         ------ 
 
Vent.volym,m³ (Fukt,g/kg)     290(0)           0(0)           0(0) 
Effekt,kW/m³/s (% värme)   0.900( 0)      0.000( 0)      0.000( 0) 
Luftläckning,m³/h(oms/h)  30.4(0.10)      0.0(0.00)      0.0(0.00) 
 
Mån/fredag: Rumstemp,°C         22.0            0.0            0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn    152.5*24.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn      0.0* 0.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)   152.5(0.53)      0.0(0.00)      0.0(0.00) 
 
Lördagar:   Rumstemp,°C         22.0            0.0            0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn    152.5*24.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn      0.0* 0.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)   152.5(0.53)      0.0(0.00)      0.0(0.00) 
 
Söndagar:   Rumstemp,°C         22.0            0.0            0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn    152.5*24.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn      0.0* 0.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)   152.5(0.53)      0.0(0.00)      0.0(0.00) 
 
Kanalförlust,frånluft (K=tempdiff över kanalvägg)  26 m,0.25 W/m,K 
Kanalförlust,tilluft med högst rumstemperatur       0 m,0.00 W/m,K 
Kanalförlust,värmd tilluft i luftvärmesystem        0 m,0.00 W/m,K 
Kanalförlusten i FTX-systemet har beräknats till         0 kWh/år. 
 
VÄRMEPUMP:NIBE Fighter 310P                          
------------------------------------------------------------------ 
Utetemperatur:      -15.00     -7.00      2.00      7.00     15.00 
Värmeeffekt, kW:      1.34      1.38      1.59      1.62      1.49 
Driveffekt, kW:       0.51      0.50      0.49      0.50      0.47 
Lägsta avlufttemp  0°C. Lägsta utetemp   0.0°C. Högsta d:o   0.0°C 
Årsvärmefaktor= Avgivet/Drivel  10390/  3326 = 3.12. Red.fakt 1.00 
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~ Energideklaration & energiförbrukning för småhus & flerbostadhus – Samuel Hilberts 2007 ~ 
BILAGA 6 

VÄRMEBEHOV UNDER KALENDERÅRET  (kWh)                Nr 827 - Sid 3 
------------------------------------------------------------------ 
Må- Uppv  Trans-   Vent.+  Vent.-   Utnyttj.värme   Uppv.-  Uppv.+ 
nad dgr  mission   Läckn.  v.växl     Sol Process    behov  tappvv 
------------------------------------------------------------------ 
Jan  31     1991    +1427       0     -88    -560=    2770    3108 
Feb  28     1676    +1201       0    -131    -505=    2242    2547 
Mar  31     1500    +1075       0    -232    -564=    1777    2115 
Apr  30     1106     +793       0    -321    -555=    1023    1350 
Maj  26      718     +515       0    -412    -565=     256     594 
Jun   0      367     +263       0    -439    -191=       0     327 
Jul   0      248     +178       0    -423      -2=       0     338 
Aug   0      352     +252       0    -385    -220=       0     338 
Sep  25      602     +431       0    -285    -546=     202     529 
Okt  31      955     +684       0    -196    -579=     865    1203 
Nov  30     1231     +882       0    -112    -551=    1450    1777 
Dec  31     1526    +1094       0     -76    -564=    1980    2318 
------------------------------------------------------------------ 
År  263    12273     8793       0   -3101   -5402    12564   16542 
 
Summor=    11631     8333       0   -1729   -4934 för uppv.period. 
Uppvärmningsperiod: Utetemp=   2.753 °C, 119370°h (Året 131535°h). 
 
TILLFÖRD ENERGI UNDER KALENDERÅRET  (kWh) 
------------------------------------------------------------------ 
Må-  Energi från VP Tillsatsenergi  Drivel  Fläkt     Köpt  Proc.+ 
nad  Nyttig Förlust Nyttig Förlust till VP  /Pump    värme hush.el 
------------------------------------------------------------------ 
Jan    1002     +58   +2105   +118    +372    +66=    2660     413 
Feb     915     +55   +1632    +97    +334    +59=    2122     373 
Mar    1078     +76   +1037    +73    +366    +66=    1541     413 
Apr    1053    +100    +298    +26    +356    +63=     742     400 
Maj     594    +106      +0     +0    +218    +60=     278     413 
Jun     327     +86      +0     +0    +131    +27=     158     400 
Jul     338     +89      +0     +0    +136    +28=     165     413 
Aug     338     +89      +0     +0    +136    +28=     164     413 
Sep     529     +98      +0     +0    +196    +57=     254     400 
Okt    1053    +106    +150    +14    +359    +66=     588     413 
Nov    1072     +80    +705    +52    +355    +63=    1176     400 
Dec    1078     +70   +1239    +80    +366    +66=    1751     413 
------------------------------------------------------------------ 
År     9377    1013    7166    459    3326    650    11599    4862 
 
Dim. värmeeffekter (DUT = -19.4 °C. Tidskonstant =  20 h) 
------------------------------------------------------------------ 
Tappvarmvatten, om dygnets hela behov ackumuleras          0.45 kW 
Transmission, ventilation och luftläckning                 6.63 kW 
Utnyttjad gratiseffekt                                    -0.74 kW 
Förluster i värmesystemet                                  0.30 kW 
------------------------------------------------------------------ 
Totalt effektbehov (dygnsmedeleffekt)                      6.63 kW 
 
Vid forc. ventilation ökar effektbehovet momentant med    0.00 kW, 
utöver den ovan redovisade dygnsmedeleffekten. Medeleffekten avgör 
avsvalning under en lång period med dimensionerande utetemperatur. 
 
Den tappvarmvatteneffekt som redovisas är den effekt som krävs för 
att producera dygnets behov under 24 timmar.  Verkligt installerad 
effekt måste väljas högre mht tappningscykel och beredarens volym. 
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~ Energideklaration & energiförbrukning för småhus & flerbostadhus – Samuel Hilberts 2007 ~ 
BILAGA 6 

JÄMFÖRELSE MED BBRs REFERENSBYGGNAD (*)             Nr 827 - Sid 4 
 
                                                  BBR-     Verklig 
Byggnadens behov av värmeenergi i kWh/år:      byggnad     byggnad 
------------------------------------------------------------------ 
Transmissionsförluster och luftläckning (1)      14618       13592 
Ventilationsförluster, styrd luftväxl.  (2)      +6620       +7474 
Återvunnen värmeenergi i FTX-aggregat   (3)      -3310          +0 
Förluster i från- och tilluftskanaler   (4)         -0          +0 
Utnyttj. värmetillskott från processer  (5)      -5160       -5402 
Utnyttj. värme från solinstrålning      (6)      -3031       -3101 
Behov av varmvatten vid tappställen     (7)      +3978       +3979 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadens nettobehov av värmeenergi    (8)      13716       16542 
Extra fläktenergi till FTX-aggregat     (9)      -----         -37 
Besparing med värmepump                (10)      -----       -7065 
------------------------------------------------------------------ 
Nettobehov enligt Boverkets handbok    (11)      13716        9441 
 
****************************************************************** 
*    Nettovärmebehovet är 4275 kWh lägre än i ref.byggnaden.     * 
*  Byggnadens U-medelvärde, beräknat enl BBR är Um,akt = 0.226.  * 
*  Um,krav=0.239 W/m²,K. Högsta tillåtna Um,gräns=0.310 W/m²,K.  * 
*   Behov av värmeenergi och U-medelvärde uppfyller BBRs krav!   * 
****************************************************************** 
 
Tillförd energi till värme- och ventilationssystemet i kWh/år: 
------------------------------------------------------------------ 
Nettobehov av bas- och tillsatsenergi  (12)      13716       16542 
Värmedistributions- och regl.förluster (13)      +1450       +1472 
Basenergi producerad med värmepump     (14)      -9950      -10390 
Tillförd drivel till värmepump         (15)      +9950       +3326 
 
Tillförd el till ventilationssystemet  (16)       +371        +334 
El till värmedistrib.fläktar/-pumpar   (17)       +296        +316 
------------------------------------------------------------------ 
Köpt energi till värme/ventilation     (18)      15834       11599 
Processer. Hushålls- och fastighetsel  (19)      +4862       +4862 
Nettobesparing av effektivare vitvaror (20)         +0          +0 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadens totala behov av köpt energi (21)      20696       16461 
 
Totalt behov av köpt energi för verklig byggnad      kWh/år kWh/m² 
------------------------------------------------------------------ 
Värmepump. uppv. och varmvatten                           0      0 
Eltillsats i värmepump                                 7624     63 
Drivel till värmepump                                  3326     27 
El till fläktar och pumpar                              650      5 
Processer. Hushålls- och fastighetsel                  4862     40 
Nettobesparing av effektivare vitvaror                    0      0 
------------------------------------------------------------------ 
Summa för kalenderåret                                16461    136 
 
------------------------------------------------------------------ 
(*) BBR-byggnaden är en exakt kopia av den verkliga, förutom att: 
 1. Om effektiv värmeanvändning krävs minskas ventilationsförlus- 
    terna med 50 % utan att elbehov ökas. Annars F-ventilation. 
 2. Byggnadens U-värden är valda så att U-medelvärdet alltid blir 
    exakt 0.239 (=Um,krav) beräknat enligt BBRs regler. 
 3. Lufttätheten är 0,8 l/m²/s för bostäder och 1,6 för lokaler. 
 4. Brukarberoende data väljs enligt "Byggnaders värmeenergibehov" 
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~ Energideklaration & energiförbrukning för småhus & flerbostadhus – Samuel Hilberts 2007 ~ 
BILAGA 6 

REDOVISNING AV ENERGIKOSTNADER                      Nr 827 - Sid 5 
------------------------------------------------------------------ 
 
Objekt: Camillavillan 1 1/2                       
                                                                   
 
Beräknat 2007-06-03 av Samuel Hilberts,  
Indatafil: C:\WINENORM\WinTempo.en 
 
Taxefördelningar        Taxa 1   Taxa 2   Taxa 3   Taxa 4   Taxa 5 
------------------------------------------------------------------ 
Årsbehov, kWh         Priser i kr/kwh och energibehov i kWh/period 
 
Basenergi                0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:        0             0        0        0        0        0 
 
Tillsatsenergi           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:     7624             0        0        0        0        0 
 
El till fläktar/pumpar   0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:      650             0        0        0        0        0 
 
Drivel till värmepump    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:     3326             0        0        0        0        0 
 
Processer. Hush.el       0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:     4862             0        0        0        0        0 
------------------------------------------------------------------ 
            Summa kWh:       0        0        0        0        0 
             Summa kr:       0        0        0        0        0 
 
 
Valda energipriser      Taxa 1   Taxa 2   Taxa 3   Taxa 4   Taxa 5 
------------------------------------------------------------------ 
Fom månad-tom månad    -------  -------  -------  -------  ------- 
Från Kl. till Kl.       0 -  0   0 -  0   0 -  0   0 -  0   0 -  0 
Dygn under veckan         Alla     Alla     Alla     Alla     Alla 
------------------------------------------------------------------ 
(E) Elenergi             0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(F) Fjärrvärme           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(L) Olja                 0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(B) Fastbränsle          0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(G) Gas                  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(1) Annat 1              0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(2) Annat 2              0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
Energipris anges i kr/köpt kWh.(För bränslen kr/kWh värmeinnehåll) 
 
 
Rörliga energikostnader                       kWh/år         kr/år 
------------------------------------------------------------------ 
Värmepump. uppv. och varmvatten                    0             0 
Eltillsats i värmepump                          7624             0 
Drivel till värmepump                           3326             0 
El till fläktar och pumpar                       650             0 
Processer. Hushålls- och fastighetsel           4862             0 
Nettobesparing av effektivare vitvaror             0             0 
------------------------------------------------------------------ 
Årssummor    (Medelpris 0.00 kr/kWh)           16461             0 
------------------------------------------------------------------ 
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~ Energideklaration & energiförbrukning för småhus & flerbostadhus – Samuel Hilberts 2007 ~ 
BILAGA 6 

Beräkning av Um,krav enligt formler i BBR 9:211.    Nr 827 - Sid 6 
------------------------------------------------------------------ 
Utrymme i byggnaden                Villa        Zon 2        Zon 3 
18% av uppvärmd area                21.8          0.0          0.0 
Fönster och dörrarea                24.2          0.0          0.0 
Af= minsta av ovanstående           21.8          0.0          0.0 
Um,krav = 0.18(0.24)+Af*0.95/Aom   0.239        0.000        0.000 
UA,krav = Um,krav*Aom               84.0          0.0          0.0 
------------------------------------------------------------------ 
Um,krav = UA,krav/Aom =      84.0/     351.7 = 0.239 W/m²,K 
 
Kontroll av byggnadens U-medelvärde enligt reglerna i BBR 9:2112. 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnads-   Area (Ai) m² 
del        Bostad  Lokal    (Up - a3) * a1   * a2   = Ui   Ui * Ai 
------------------------------------------------------------------ 
Vägg,luft   107.1    0.0  0.185  0.00 1.00  1.111  0.206    22.015 
Golv,luft    90.4    0.0  0.208  0.00 0.75  1.111  0.173    15.669 
Fönster      20.0    0.0  1.300  0.68 1.00  1.111  0.688    13.764 
(Zonens fönsterprocent=16.529. Solavdrag multipliceras med 0.9075) 
Dörrar        4.2    0.0  1.000  0.00 1.00  1.111  1.111     4.667 
Yta 1,luft  130.0    0.0  0.163  0.00 1.00  1.111  0.181    23.544 
------------------------------------------------------------------ 
Aom =     351.7+   0.0=     351.7   Summa(Ui*Ai) i W/K =    79.659 
 
Um,akt = Summa(Ui*Ai)/Aom =       79.659/     351.7 = 0.226 W/m²,K 
------------------------------------------------------------------ 
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