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Abstract 
The Swedish building and property management sector are responsible for about 30 % of the 

total energy use. In order to take environmental consideration, different environmental 

assessment tools and standards are used. Miljöbyggnad, Svanen, FEBY12 and PHI are some 

of these. There has been increased interest to certify buildings and therefore it is of interest to 

evaluate the assessment of the energy field to see if relevant energy aspects are assessed. First 

a literature review was carried out with delimitation to evaluate the systems manuals and 

guidelines for new produced multi-apartment dwellings in Sweden. Then a comparison 

between the systems assessments and methods of calculations for the energy field as well as 

the systems considerations for the energy’s environmental effect was carried out. The 

comparison was based on emissions related to production and use and also depletion of non-

renewable resources. Finally the theory from the literature review and the results from the 

comparison were discussed and that led to some recommendations for the systems.  

 

Different assessment systems that are used for the systems are grading systems, marking 

systems and certifications. The systems judge similar indicators and subfields for energy. 

Something that they all judge is building’s annual energy use but they define them differently. 

Beyond that, the systems distinguish in the judgements of the energy field. The requirements 

of the inputs for energy calculations are different for the systems.  As well as the energy’s 

environmental impact, all systems take some consideration by judging the energy use. Some 

of the systems also take into consideration the environmental impact through assessment of 

energy source’s environmental impact or through energy form factors and primary energy 

factors for the energy type.  

 

For all systems the indicators and the subfields are mandatory but the criteria and requirement 

levels are different. The systems that take consideration to climatic zones allow buildings 

located in colder climate to use more energy and have more environmental impact, the 

systems should reformulate the criteria and requirements were consideration is not taken to 

climate zones. The requirements of the heat effect demand for buildings should not take 

consideration to the heating system because the heating system does not affect the heat effect 

demand. 

 

At the moment the systems are undeveloped when it comes to consideration to the energy’s 

environmental impacts and should therefore revise this. Some recommendations for the 

judgements of the energy field is to allocate the energy use/ per person and to judge primary 

energy or carbon dioxide emissions, other emissions and to judge the energy’s environmental 

impacts from “the cradle to the grave”. However it can be problematic to judge primary 

energy because today, there are no standards for how primary energy factors should be 

calculated currently.   

 

Key words: environmental assessment tools, Passive house standards, Miljöbyggnad, Svanen, 

FEBY12, PHI, energy, environmental impact 



 

Sammanfattning 
Sveriges bygg- och fastighetssektor står för ca 30 % av landets totala energianvändning. För 

att ta hänsyn till miljön finns olika miljöcertifieringssystem och standarder. Miljöbyggnad, 

Svanen, FEBY12 och PHI är några av dessa. Det har visats ett ökat intresse att miljöcertifiera 

byggnader och därför är det av intresse att utvärdera bedömningen av området energi för att 

se om relevanta energiaspekter bedöms. Först genomfördes en litteraturstudie som 

avgränsades till att utvärdera systemens manualer och riktlinjer för nyproducerade 

flerbostadshus i Sverige. Sedan genomfördes en jämförelse mellan systemens bedömnings- 

och beräkningsmetoder för området energi samt hur hänsyn tas till energins miljöpåverkan. 

Jämförelsen utgick från miljöpåverkansynpunkt vars innebörd i detta arbete hade 

perspektiven; utsläpp i samband med produktion och användning samt utarmning av icke 

förnybara resurser. Slutligen diskuterades teorin från litteraturstudien och resultaten från 

jämförelsen vilket resulterade i några rekommendationer för systemen. 

 

Olika bedömningssystem som används för systemen är betygssystem, poängsystem och 

certifiering. Systemen bedömer snarlika indikatorer och delområden för energi. Något de alla 

bedömer är byggnadens årliga energianvändning vilken dock definieras olika. Utöver det 

skiljer systemens bedömning av området energi. Krav på indata som används vid 

energiberäkningar är olika för systemen. Vad gäller energins miljöpåverkan tar alla systemen 

till viss del hänsyn till det genom krav på energianvändning. Några av systemen tar även 

hänsyn till miljöpåverkan genom bedömning av energikällors miljöbelastning eller genom 

energiformfaktorer eller primärenergifaktorer för energislaget.  

 

För samtliga system är alla indikatorer och delområden obligatoriska men kriterie- och 

kravnivåer mellan systemen skiljer sig åt. Systemen som tar hänsyn till klimatzoner tillåter 

byggnader placerade i kallare klimat att använda mer energi och ha större miljöpåverkan, 

systemen bör därför omformulera kriterier och krav där hänsyn inte tas till klimatzoner. Krav 

på värmeeffektbehovet för byggnaden bör inte ta hänsyn till uppvärmningssystem därför att 

uppvärmningssystemet inte påverkar värmeeffektbehovet. 

 

Systemen är idag outvecklade när det kommer till att ta hänsyn till energins miljöpåverkan 

och bör därför se över det. Några rekommendationer för bedömning av området energi är att 

fördela energianvändningen över antal personer och att bedöma primärenergi eller 

koldioxidutsläpp, emissioner och att bedöma energins miljöpåverkan från ”vaggan till 

graven”. Dock kan det vara problematiskt att bedöma primärenergi då det i dagsläget inte 

finns standarder för hur primärenergifaktorer ska tas fram. 

 

Nyckelord: Miljöcertifieringssystem, Passivhusstandarder, Miljöbyggnad, Svanen, FEBY12, 

PHI, energi, miljöpåverkan  
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Ord och begrepp 

Förklaringar av ord och begrepp som förekommer i arbetet.  
 

Aom ”Sammanlagd area för omslutande bygg-nadsdelars ytor mot 

uppvärmd inneluft (m²). Med omslutande byggnadsdelar avses 

sådana byggnadsdelar som begränsar uppvärmda delar av 

bostäder eller lokaler mot det fria, mot mark eller mot delvis 

uppvärmda utrymmen.” (BFS 2014:3- BBR 21, s.155) 

 

Atemp 

 

”Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källar-plan för 

temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 

10 ºC, som begränsas av klimat-skärmens insida. Area som 

upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, 

inräknas. Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller 

annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte.” (BFS 2014:3- 

BBR 21, s.154) 

 

Byggnadens 

fastighetsenergi 

”Den del av fastighetselen som är relaterad till byggnadens 

behov där den elanvändande apparaten finns inom, under eller 

anbringad på utsidan av byggnaden. I denna ingår fast belysning 

i allmänna utrymmen och driftsutrymmen. Dessutom ingår 

energi som används i värmekablar, pumpar, fläktar, motorer, 

styr- och övervaknings-utrustning och dylikt. Även externt 

lokalt placerad apparat som försörjer byggnaden, exempelvis 

pumpar och fläktar för frikyla, inräknas. Apparater avsedda för 

annan användning än för byggnaden, exempelvis motor- och 

kupé-värmare för fordon, batteriladdare för extern användare, 

belysning i trädgård och på gångstråk, inräknas inte.” (BFS 

2014:3- BBR 21, s.154) 

 

Byggnadens specifika 

energianvändning 

”Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i 

kWh/m
2
 och år. Hushållsenergi inräknas inte. Inte heller 

verksamhetsenergi som används utöver byggnadens 

grundläggande verksamhetsanpassade krav på värme, 

varmvatten och ventilation. ” (BFS 2014:3- BBR 21, s.154) 

DVUT ”Den temperatur, för representativ ort, som framgår av 1-

dagsvärdet i ”n-day mean air temperature” enligt SS-EN ISO 

15927-5. Temperaturen får ökas om byggnadens tidskonstant 

överstiger 24 timmar. Ökningen framgår av standardens 

redovisade tempera-turer för 2, 3 eller 4 dygn. Byggnadens 

tidskonstant, mätt i dygn, används för val av motsvarande tabell-

värde (n-day). Temperaturökning, beroende på högre 



 

tidskonstant än 96 timmar kan fastställas genom särskild 

utredning.” (BFS 2014:3- BBR 21, s.155) 

 

Elvärme ”Uppvärmningssätt med elektrisk energi, där den installerade 

eleffekten för uppvärmning är större än 10 W/m
2
 (Atemp). 

Exempel är berg-, jord-, sjö- eller luftvärmepump, 

direktverkande elvärme, vattenburen elvärme, luftburen 

elvärme, elektrisk golvvärme, elektrisk varmvattenberedare och 

dylikt.” (BFS 2014:3- BBR 21, s.155) 

Energikälla Exempelvis solvärme, kol, olja, kärnkraft och vindkraft. 

(Energimyndigheten, 2011)  

Energislag Det slag av energi som energikällorna producerar exempelvis el, 

bergvärme och fjärrvärme. (Energimyndigheten, 2011) 

 

Hushållsenergi ”Den el eller annan energi som används för hushålls-ändamål. 

Exempel på detta är elanvändningen för diskmaskin, 

tvättmaskin, torkapparat (även i gemen-sam tvättstuga), spis, 

kyl, frys, och andra hushålls-maskiner samt belysning, datorer, 

TV och annan hemelektronik och dylikt.” (BFS 2014:3- BBR 

21, s.155) 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Bygg- och fastighetssektorns energianvändning står för ca en tredjedel av den totala 

energianvändningen i Sverige (Toller, Wadeskog, Finnveden, Malmqvist & Carlsson, 2011; 

Karlsson & Kellner, 2011). Oavsett mängden energi och vilket energislag som används 

påverkas miljön, från utvinning av energislag till användning av energi i våra byggnader 

(Naturvårdsverket, 2014). Energianvändning leder bland annat till växthuseffekten, där 

koldioxid står för den största andelen av växthusgaserna (Intergovernmental Panel on Climate 

Change [IPCC], 2001). Koldioxidutsläppen från byggsektorn kommer i första hand från 

uppvärmning och i andra hand från hushållsenergin (Kyrö, Heinonen, Säynäjoki & Junnila, 

2011). 

 

Då bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av den totala energianvändningen krävs 

åtgärder. En åtgärd som Sveriges regering har infört är ett klimat- och energimål till år 2020 

som innebär att effektivisera energianvändningen, öka användningen av förnybara resurser 

samt minska utsläppen till miljön (Miljö- och energidepartement, 2015). För att ta mer hänsyn 

till miljön inom byggsektorn finns också styrmedel och verktyg som exempelvis 

miljöcertifieringssystem och branschgemensamma miljömål för byggnader. Toller, Carlsson, 

Wadeskog, Miliutenko och Finnveden (2013) anser att vid bedömning av byggsektorns 

miljöpåverkan ska hänsyn tas till byggnaders energianvändning, utsläppen till följd av 

energianvändningen och uppkomsten av avfall.  

1.2 Bakgrund 

Som nämnts är miljöcertifiering ett sätt att ta hänsyn till miljön. Sweden Green Building 

Council (SGBC, 2014a) beskriver en miljöcertifiering som ”En miljöcertifiering är en 

bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en 

byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda”. Några olika miljöcertifieringssystem 

som finns idag är Miljöbyggnad, EU GreenBuilding, BREEAM, LEED (SGBC, 2014a) och 

Svanenmärkning (Nordisk Miljömärkning, 2015).  

 

Suh,
 
Tomar,

 
Leighton

 
och Kneifel (2014) har i sin studie, utifrån ett livscykelperspektiv, mätt 

miljöfördelarna med en certifiering. De konstaterar att byggnader som anpassats efter, och 

uppfyller kriterier för olika miljöcertifieringssystem har mindre miljöpåverkan än icke 

miljöcertifierade byggnader. Ett annat sätt att ta hänsyn till miljön är att bygga energieffektiva 

byggnader som Passivhus. Det finns olika standarder för Passivhus, två av standarderna är 

Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY12) och Internationella Passivhusstandarden 

(PHI) (Sveriges Centrum för Nollenergihus [SCNH], 2012). De olika 

miljöcertifieringssystemen och standarderna bedömer olika områden men något de har 

gemensamt är att området energi bedöms.  
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1.3 Problemformulering 

Problemet idag är att byggsektorns energianvändning står för en stor del av Sveriges totala 

energianvändning och leder till stor miljöpåverkan. Det har visats ett ökat intresse att 

miljöcertifiera byggnader (Boverket, 2012a) därför är det viktigt att 

miljöcertifieringssystemen och standarderna bedömer relevanta energiaspekter. Tidigare 

examensarbeten har jämfört olika miljöcertifieringssystem och standarder gällande andra 

bedömningsområden (Nilsson, 2011; Rosvall, 2014; Wallentin, 2014). Valet av vilka 

miljöcertifieringssystem och standarder som detta arbete ska använda till jämförelsen grundas 

på dess möjlighet till att klassa nyproducerade flerbostadshus i Sverige. Därför väljs; 

Miljöbyggnad, Svanen, FEBY12 och PHI. 

1.4 Syfte och mål 

Syftet är att utvärdera området energi för miljöcertifieringssystemen och standarderna. För att 

uppnå syftet ska 3 delmål uppfyllas: 

 

 Analysera hur Miljöbyggnads, Svanens, FEBY12s och PHIs krav ser ut idag för 

området energi  

 Genomföra en jämförelse mellan miljöcertifieringssystemen och standarderna  

 Diskutera kring hur miljöcertifieringssystemen och standarderna eventuellt kan 

förbättras för området energi och hur hänsyn tas till energins miljöpåverkan 

1.4.1 Frågeställningar 

Arbetet ska besvara följande frågor: 

 

1. Vilken typ av bedömningssystem använder certifieringssystemen? 

2. Vilka indata använder certifieringssystemen vid beräkningar? 

3. Hur bedöms den årliga energianvändningen? 

4. Hur ser certifieringssystemen på brukarnas energianvändning? 

5. Hur tar certifieringssystemen hänsyn till värmeförluster genom klimatskärmen? 

6. Hur bedöms solinstrålningens påverkan? 

7. Har certifieringssystemen krav på byggnadens lufttäthet? 

8. Tar certifieringssystemen hänsyn till energins miljöpåverkan? 

1.4.2 Målgrupp 

Arbetet riktar sig till studiekamrater, de som arbetar med de olika miljöcertifieringssystemen 

och standarderna samt andra som är intresserade. 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet utgår från Miljöbyggnads, Svanens, FEBY12s och PHIs manualer och riktlinjer. 

Endast kriterier och krav gällande området energi för nyproducerade flerbostadshus i Sverige 

kommer att utvärderas. Området energi kommer att undersökas och granskas ur 

miljöpåverkansynpunkt, ur perspektiven; utsläpp i samband med produktion och användning 

samt utarmning av icke förnybara resurser. Arbetet avgränsas till att undersöka kriterier och 

krav som ställs vid bedömning och tar inte hänsyn till hur det senare verifieras. 
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Fortsättningsvis kommer de olika miljöcertifieringssystemen och standarderna benämnas som 

certifieringssystem eller system. 
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2 Metod och genomförande 

2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie ligger till grund för teorin i arbetet. Det underlag som arbetet grundar sig på 

är främst systemens manualer och riktlinjer som används vid certifiering; Miljöbyggnads 

bedömningskriterier för nyproducerade byggnader Manual 2.2 141001; Svanenmärkning av 

Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader, Version 2.12; Kravspecifikationer för 

nollenergihus, passivhus och minienergihus, bostäder, FEBY 12 och Certifierat passivhus, 

certifieringskriterier för passivhus för bostadsändamål. De kriterier och krav som anpassats 

till svenska byggregler och lagar förhåller sig till Boverkets byggregler (BBR). BBR 21(BFS 

2014:3-BBR 21) valdes som BBR-upplaga, då kriterier och krav som systemen ställer är 

anpassade efter denna. Annan relevant information hämtades från artiklar, böcker, 

internetsidor och rapporter. Vetenskapliga artiklar som presenteras i arbetet hämtades från 

Högskolan i Gävles samsökningsportal Discovery. För att säkerhetsställa att artiklarna är 

vetenskapliga användes funktionen ”peer reviewed”. Den insamlade information analyserades 

sedan. 

2.2 Jämförelse 

En jämförelse mellan Miljöbyggnad, Svanen, PHI och FEBY12 genomfördes med 

litteraturstudien som grund, där förtjänster och brister för systemens bedömning av området 

energi framkom. En enkel referensbyggnad placerad i Gävle (klimatzon II) simulerades och 

energiberäknades med beräkningsprogrammet BV
2
 för att illustrera vilka kriterier och krav 

för de olika systemen referensbyggnaden uppfyller gällande årlig energianvändning och 

värmeeffektbehov. 

 

BV
2 

är ett enkelt och översiktligt simuleringsprogram som beräknar byggnaders specifika 

energianvändning med hänsyn till värmetröghet, lufttäthet, köldbryggor, yttreklimat, 

solinstrålning och inomhustemperatur. Beräkningarna är baserade på en temperaturzon för 

hela byggnaden. (Länsstyrelsen Gävleborg, 2012) 

2.3 Slutförande 

Utifrån litteraturstudien och jämförelsen diskuterades de olika systemens sätt att bedöma 

området energi och om hänsyn tas till energins miljöpåverkan. Det resulterade i några 

rekommendationer för systemen.
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3 Energikrav enligt BBR 21 

 Följande text är enligt BBR21 (BFS 2014:3-BBR 21) kap 9 

om inte annan referens anges i texten.  

 

 

 

 

 

Krav som ställs på energi i Sverige är satta av Boverket, som är en förvaltningsmyndighet 

som arbetar med frågor kring samhällsplanering, byggande och boende. Boverket arbetar med 

att ta fram föreskrifter och vägledningar, energideklarationer, tillämpningar av plan och 

bygglagen (PBL) samt administrativt arbete i samband med stöd och bidrag. I sitt arbete ska 

Boverket följa miljömålet God bebyggd miljö och grunda deras arbete på PBL, miljöbalkens 

relevanta delar samt bostadsförsörjningslagen. (Boverket, 2015) 

 

För byggande har Boverket ansvaret för två regelsamlingar; Boverkets Byggregler (BBR) och 

Boverkets Konstruktionsregler (EKS)(Boverket, u.å.). BBRs krav ställs på 9 områden och 

gäller för både nyproducerade byggnader samt byggnader som genomgått ändring: 

 

 Tillgänglighet 

 Bostadsutformning 

 Rumshöjd 

 Driftutrymmen 

 Brandskydd 

 Hygien 

 Hälsa och miljö 

 Bullerskydd 

 Säkerhet vid användning 

 Energihushållning 

3.1 Specifik energianvändning 

Krav på energianvändning benämns som byggnadens årliga specifika energianvändning 

uttryckt i kWh/m
2
, Atemp. Det som ingår i beräkning är energi för: 

 

 Uppvärmning inklusive handdukstork eller annan uppvärmningsanordning 

 Komfortkyla  

 Tappvarmvatten 

 Fastighetsenergi  

 

Hushållsenergi inräknas inte. 

 

Boverkets logga, bildkälla: 
http://www.boverket.se 
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Kravet är olika beroende på var i landet byggnaden är belägen (Tabell 1) och om den är 

elvärmd eller icke elvärmd. BBR 21s (BFS 2014:3-BBR 21) definition av elvärme är 

“Uppvärmningssätt med elektrisk energi, där den installerade eleffekten för uppvärmning är 

större än 10 W/m
2
 (Atemp)”. 

 
Tabell 1. Klimatzoner enligt BBR 21 

Klimatzon Län 

Klimatzon I Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län 

Klimatzon II 
Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands 

län 

Klimatzon III 

Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, 

Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, 

Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och 

Gotlands län 

 

Kravet på specifik energianvändning för flerbostadshus visas i Tabell 2. 

 
Tabell 2. Krav på specifik energianvändning enligt BBR 21 för flerbostadshus 

 

 

Vid beräkning av specifik energianvändning kan inomhustemperaturen antas till 22 ℃ om 

verklig temperatur är okänd. Energi som byggnader kan tillgodogöra genom solfångare eller 

solceller kan räknas bort från den totala energianvändningen. Utöver kravet på specifik 

energianvändning ska möjlighet finnas att avläsa byggnadens köpta energimängd. I 

byggnader som har elvärme bör det finnas separat mätare för hushållsenergi.  

3.2 Installerad eleffekt för uppvärmning  

Kravet på installerad eleffekten för uppvärmning innefattar den eleffekt som krävs för att 

uppfylla kraven på inomhusklimat, tappvarmvattenproduktion samt ventilation. Effekten ska 

beräknas vid DVUT (Dimensionerande VinterUteTemperatur). Kravet gäller enbart 

byggnader som använder elvärme och är olika för klimatzonerna, enligt Tabell 3. 

 
  

BBR 21s krav 
Icke 

elvärmd 
Elvärmd 

Energianvändning 

(kWh/m
2
, Atemp) 

Klimatzon I ≤ 130 ≤ 95 

Klimatzon II ≤ 110 ≤ 75 

Klimatzon III ≤  90 ≤ 55 
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Tabell 3. Krav på installerad eleffekt för uppvärmning enligt BBR 21 för elvärmda flerbostadshus 

BBR 21s krav 

Atemp ≤ 130 m
2
 Tillägg Atemp ≥130 m

2
 

Installerad eleffekt för 

uppvärmning (kW) 

Klimatzon I ≤ 5,5 0,035(Atemp-130) 

Klimatzon II ≤ 5,0 0,030(Atemp-130) 

Klimatzon III ≤ 4,5 0,025(Atemp-130) 

 

BBR 21 ställer krav på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelar 

inklusive köldbryggor, där U-medel ≤ 0,40 W/m
2
*K. Kravet är detsamma för alla 

klimatzonerna oavsett uppvärmningssystem.  

3.3 Lufttäthet 

Kravet på lufttäthet är att byggnaden ska vara såpass tät att den klarar kravet på specifik 

energianvändning och installerad eleffekt för uppvärmning enligt BBR 21 för elvärmda 

byggnader.
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4 Miljöbyggnad 
Följande text är enligt SGBCs (2014b) manual ”Miljöbyggnads 

bedömningskriterier för nyproducerade byggnader Manual 2.2 

141001” om inte annan referens anges i texten. 

 

 

 

 

 

 

Miljöbyggnad togs fram som ett forskningssamarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan 

(KTH), Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan i Gävle (HiG) samt en rad företag som 

intressenter. Forskningen finansierades av forskningsrådet Formas. Med hjälp av ByggaBo-

dialogen inleddes därefter ett arbete med att marknadsanpassa förslagen. Systemet 

benämndes tidigare Miljöklassad byggnad men år 2011 ändrades namnet till Miljöbyggnad i 

samband med att systemet överlämnades till SGBC. (SGBC, 2014c) 

Systemet är utformat med hänsyn till svenska byggstandarder och regler. Krav och 

rekommendationer som Miljöbyggnad knyter an till är bland annat BBR, lagen om 

Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK), gränsvärden utfärdade av Arbetsmiljöverket och 

Folkhälsomyndigheten samt lagkrav för farliga ämnen. (SGBC, 2014d)  

Miljöbyggnad är anpassat för nybyggnad, ombyggnad och befintlig byggnad. Byggnader som 

omfattas är småhus, flerbostadshus samt lokaler. Bedömning sker inom 3 områden som är 

fördelade på 12 aspekter och 16 indikatorer, se Tabell 4. 

  

Miljöbyggnads logga, bildkälla: 
https://www.sgbc.se/var- 
verksamhet/miljoebyggnad 
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Tabell 4. Miljöbyggnads indikatorer, aspekter samt områden för bedömning 

Indikator Aspekt Område 

Energianvändning Energianvändning 

Energi 
Värmeeffektbehov 

Effektbehov 
Solvärmelast 

Energislag Energislag 

Ljudmiljö Ljudmiljö 

Innemiljö 

Radon 

Luftkvalitet Ventilationsstandard 

Kvävedioxid 

Fuktsäkerhet Fukt 

Termiskt klimat vinter 
Termiskt klimat 

Termiskt klimat sommar 

Dagsljus Dagsljus 

Legionella Legionella 

Dokumentation av byggvaror Dokumentation av byggvaror 

Byggnadsmaterial Utfasning av farliga ämnen Utfasning av farliga ämnen 

Sanering av farliga ämnen Sanering av farliga ämnen 

 

För nyproducerade byggnader bedöms inte indikatorn ”Sanering av farliga ämnen”.  

 

Betygssystemet som används i Miljöbyggnad är ett aggregeringssystem och består av 3 

betygsnivåer; BRONS, SILVER och GULD. Betyget BRONS är grundnivån och motsvarar 

aktuella myndighetsregler, lagar och byggpraxis. Om betyget BRONS inte uppfylls tilldelas 

betyget KLASSAD, betyget accepteras enbart på rumsnivå.  

 

Betygssättningen sker i 5 steg, se Figur 1. Första betygssteget är på rumsnivå. Andra 

betygssteget är på indikatornivå, vilket bygger på rumsbetygen. Indikatorbetyget kan höjas en 

betygsnivå om mer än 50 % av rumsbetygen är högre än det sämsta betyget. Tredje 

betygssteget är på aspektnivå, vilket bygger på det sämsta indikatorbetyget. Fjärde 

betygssteget är på områdesnivå, vilket bygger på aspektbetygen. Områdesbetyget kan höjas 

en betygsnivå om mer än 50 % av aspektbetygen är högre än det sämsta betyget. Det femte 

och slutliga betygssteget är på byggnadsnivå, det bygger på det sämsta områdesbetyget. 

 

Rumsbetyg Indikatorbetyg Aspektbetyg Områdesbetyg Byggnadsbetyg  
Figur 1. Miljöbyggnads betygssteg 

4.1 Området energi 

För området energi bedömer Miljöbyggnad indikatorerna energianvändning, 

värmeeffektbehov, solvärmelast samt energislag. Miljöbyggnads krav på indata som används 

vid beräkningar visas i Tabell 5. 
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Tabell 5. Indata för Miljöbyggnad 

Indata Värde 

Referensarea Atemp 

Inomhustemperatur 22 ℃ om verklig temperatur är okänd 

U-värde 
U- medel ≤ 0,4 W/m

2
*K enligt BBR 21 (BFS 

2014:3-BBR 21) 

Köldbryggor 

 

𝜓= Saknas  

Ett schablonvärde får antas på 20 % av 

transmissionsförlusterna för betyget BRONS 

och SILVER. Redovisning av 

köldbryggberäkningar för betyget GULD.  

Innermått vid beräkning 

Internlast Accepterar 50 kWh/m
2
, Atemp 

Verkningsgrad på 

ventilationssystem 
Saknas rekommenderat värde. 

 

Andra indata hämtas från Svebys (2012) Brukarindata bostäder.  

4.1.1 Energianvändning 

Miljöbyggnad bedömer den årliga specifika energianvändningen. Kriterierna tar hänsyn till 

klimatzon och uppvärmningssystem. Den beräknade specifika energianvändningen jämförs 

med BBR 21s krav för att fastställa ett betyg för indikatorn, se Tabell 6. 

 
Tabell 6. Betygskriterier för specifik energianvändning 

Betygskriterier BRONS SILVER GULD 

Energianvändning 

(kWh/m
2
, Atemp) 

≤ BBR 21 ≤ 75 % BBR 21 ≤ 65 % BBR 21 

Icke 

elvärmd 
Elvärmd 

Icke 

elvärmd 
Elvärmd 

Icke 

elvärmd 
Elvärmd 

Klimatzon I ≤ 130 ≤ 95 ≤ 97,5 ≤ 71,25 ≤ 84,5 ≤ 61,75 

Klimatzon II ≤ 110 ≤ 75 ≤ 82,5 ≤ 56,25 ≤ 71,5 ≤ 48,75 

Klimatzon III ≤  90 ≤ 55 ≤ 67,5 ≤ 41,25 ≤ 58,5 ≤ 35,75 

 

Miljöbyggnad ställer krav på att mängden hushållsenergi ska räknas med i 

energibalansberäkningen då den påverkar behovet av värme- och komfortkyla men ingår inte 

i den specifika energianvändningen. 
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4.1.2 Värmeeffektbehov 

Miljöbyggnad bedömer värmeeffektbehovet vid DVUT nattetid. Kriterierna tar hänsyn till 

klimatzon och uppvärmningssystem, se Tabell 7. Värmeeffektbehovet är summan av 

byggnadens värmeförluster på grund av: 

 

 Värmetransmissionsförluster  

 Luftläckageförluster 

 Ventilationsförluster 

 
Tabell 7. Betygskriterier för värmeeffektbehov 

Betygskriterier BRONS SILVER GULD 

Värmeeffektbehov 

(W/m
2
, Atemp) 

Icke 

elvärmd 
Elvärmd 

Icke 

elvärmd 
Elvärmd 

Icke 

elvärmd 
Elvärmd 

Klimatzon I ≤ 84 ≤ 56 ≤ 56 ≤ 42 ≤ 34 ≤ 28 

Klimatzon II ≤ 72 ≤ 48 ≤ 48 ≤ 36 ≤ 29 ≤ 24 

Klimatzon III ≤ 60 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 30 ≤ 25 ≤ 20 

4.1.3 Solvärmelast 

Miljöbyggnad bedömer solvärmelast, vilket är solvärmetillskottet till byggnaden under 

sommarhalvåret, se Tabell 8.  

 
Tabell 8. Betygskriterier för solvärmelast 

Betygskriterier BRONS SILVER GULD 

Solvärmelast 

(W/m
2
) 

≤ 38 ≤ 29 ≤ 18 

 

Solvärmelasten beräknas endast för fasader som har fönster mot öster till väster via söder. 

Hänsyn tas till solavskärmning och ska finnas med i beräkningarna. Miljöbyggnads definition 

av vistelserum är ett rum där människor befinner sig ofta. För bostäder är det bland annat 

vardagsrum, kök och sovrum. Vid val av sämsta vistelserum ska rummen som har störst 

glasarea i förhållande till golvarea väljas.  

 

Ett representativt våningsplan är ett våningsplan som anses representera hela byggnaden. Det 

kan även vara flera våningar som är representativa om våningsplanen har väsentligt olika 

verksamheter, planlösningar eller fönsterlösningar. Vid val av våningsplan för beräkning av 

solvärmelasten ska de högst belägna väljas då dessa är mest utsatta för solvärme. Bedömning 

sker på 20 % av det representativa våningsplanets golvarea, där de sämsta rummen bedöms 

först och sedan bedöms så många rum som behövs för att uppnå 20 % av våningsplanets 

golvarea. De valda rummen ska redovisas. För indikatorn solvärmelast får rumsbetyget vara 

KLASSAD, dock måste minst hälften av alla bedömda rum ha ett högre betyg. Betyget för 

indikatorn blir då BRONS.  
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4.1.4 Energislag 

Miljöbyggnad bedömer den totala energianvändningen inklusive hushållsenergi fördelad på 

miljökategorierna 1-4 (Tabell 9). Miljökategorierna är indelade efter typ av energikälla och 

hur stor miljöbelastning de orsakar.  

 

 Till Miljökategori 1 tillhör flödande energi som solenergi samt el från vind- och 

vattenkraft. Dit räknas också spillvärme exempelvis från industri. 

 Till Miljökategori 2 tillhör energi från biobränsle. 

 Till Miljökategori 3 tillhör icke miljögodkända pannor. Endast aktuell vid bedömning 

av befintlig byggnad. 

 Till Miljökategori 4 tillhör energi som ger upphov till föroreningar eller andra 

problem och varken är förnybar eller flödande. Dit hör bland annat olja, kol och uran. 

 

Miljökategori 1 bidrar till minst miljöbelastning och miljökategori 4 bidrar till mest 

miljöbelastning. 

 
Tabell 9. Betygskriterier för energislag 

Betygskriterier BRONS SILVER GULD 

Energislag > 50 % från 

Miljökategori 1,2 

och 3 

> 10 % från 

Miljökategori 1 och 

< 25 % från 

Miljökategori 4 

 

Alternativt > 50 % 

från Miljökategori 

2 och < 25 % från 

Miljökategori 4 

> 20 % från 

Miljökategori 1 och 

< 20 % från 

vardera 

Miljökategori 3 och 

4 

 

Alternativt > 50 % 

från Miljökategori 

2 och < 20 % från 

vardera 

Miljökategori 3 

och4 
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5 Svanen 
 Följande text är enligt Nordisk Miljömärknings (2015) manual 

”Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader, 

Version 2.12” om inte annan referens anges i texten.   

 

 

 

 

 

Svanenmärkning startades år 1989 av Nordiska Ministerrådet. Syftet var att hjälpa 

konsumenter att göra mer miljösmarta val. De som ansvarar för Svanen är det statliga bolaget 

Miljömärkning Sverige som är ett icke vinstdrivet bolag. (Miljömärkning Sverige, u.å.) 

Svanen ställer krav på energi och inomhusmiljö, material, byggprocess för byggnader samt 

krav på instruktioner för boende/förvaltare. För byggnaders alla delar ska ett 

livscykelperspektiv beaktas, hela vägen från råvara till färdigställd byggnad. Svanenmärkning 

är anpassat för nyproducerade småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader. De områden 

och delområden som Svanen ställer krav på visas i Tabell 10.  

Tabell 10. Svanens områden och delområden 

Område Delområde 

Energi och 

inomhusmiljö 

Energi 

Inomhusmiljö 

Materialkrav 

Krav på kemiska 

byggprodukter 

Krav på kemiska ämnen i 

fasta byggprodukter 

Krav på trävirke och andra 

material baserade på fiber 

Andra krav på byggprodukter, 

material och interiör  

Kvalitetsledning 

och kontroll av 

byggprocess 

Rutinkrav för byggprocessen 

Sammanräkning av poäng 

Kvalitetsledning 

Instruktioner för 

boende/förvaltare 

 

 

Obligatoriska krav finns för samtliga delområden medan poängkrav endast finns för några av 

delområdena. De obligatoriska kraven måste uppfyllas medan för poängkraven krävs 9 av 22 

uppfyllda poäng för en Svanenmärkning. 

Svanens logga, bildkälla: 
http://www.svanen.se  
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5.1 Området energi 

För området energi ställer Svanen krav på 6 obligatoriska delområden och 2 poängkrav för 

delområdet energianvändning, se Tabell 11.  

Tabell 11. Obligatoriska krav och poängkrav för Svanens delområde energi 

Område Delområde Poängkrav 

Energi 

Energianvändning 

Minskad 

energianvändning 

Energitillskott från lokal 

energikälla eller -

återvinning 

Lufttäthet 
Saknas 

Fasta ljuskällor 
Saknas 

Energimärkta vitvaror 
Saknas 

Snålspolande duschar 

och handfatsblandare Saknas 

Individuell mätning 

av energi Saknas 

 

Svanens krav på indata som används vid beräkningar visas i Tabell 12. 

 
Tabell 12. Indata för Svanen 

Indata Värde 

Referensarea Atemp 

Inomhustemperatur 22 ℃ om verklig temperatur är okänd 

U-värde 
U-medel ≤ 0,4 W/m

2
*K enligt BBR 21 

(BFS 2014:3-BBR 21) 

Köldbryggor 

 

𝜓= Saknas  

Påslag om 20 % på U-medel enligt 

Boverket (2012b). 

Innermått vid beräkning 

Internlast 
Enligt Svebys (2012) Brukarindata 

bostäder 

Verkningsgrad på 

ventilationssystem 
Saknas rekommenderat värde 

 

Andra indata hämtas från Svebys (2012) Brukarindata bostäder. 
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5.1.1 Energianvändning- obligatorisk 

Svanen ställer krav på den årliga specifika energianvändningen. Kravet tar hänsyn till 

klimatzon och uppvärmningssystem. Den specifika energianvändningen får maximalt vara 75 

% av BBR 21s krav (Tabell 13). Om nya BBR krav för energianvändning träder i kraft under 

den tid som byggnaden har en giltig certifiering måste de nya kraven uppfyllas.  

Tabell 13. Krav på specifik energianvändning 

Krav 

≤ 75 % av BBR 21 

Energianvändning 

(kWh/m
2
, Atemp) Icke 

elvärmd 
Elvärmd 

Klimatzon I ≤ 97,5 ≤ 71,25 

Klimatzon II ≤ 82,5 ≤ 56,25 

Klimatzon III ≤ 67,5 ≤ 41,25 

5.1.2 Minskad energianvändning- poängkrav 

Svanen ger poäng för minskad energianvändning. 1 poäng tilldelas för varje minskning på 2,5 

procentenheter av det obligatoriska kravet på energianvändning. Maximalt kan 10 poäng 

tilldelas. Om 3 poäng uppnås krävs ingen individuell mätning av energin för den vattenburna 

uppvärmningen, se kravet 5.1.8 Individuell mätning av energi- obligatorisk.  

5.1.3 Energitillskott från lokal energikälla eller – återvinning- poängkrav 

Svanen ger poäng för installerad solfångare, solcellspanel eller värmeåtervinning för 

varmvatten i anslutning till byggnaden. Maximalt kan 1 poäng tilldelas. Poäng tilldelas inte 

för värmeåtervinning av ventilationsluft samt små vindkraftverk i anknytning till byggnaden. 

5.1.4 Lufttäthet- obligatorisk 

Svanen ställer krav på att byggnaden inte får ha ett luftläckage som är högre än 0,5 l/s*m
2
, 

Aom. Luftläckaget ska mätas i representativa utrymmen som utgör minst 10 % av byggnadens 

antal lägenheter men alltid minst en lägenhet. 

5.1.5 Fasta ljuskällor- obligatorisk 

Svanen ställer krav på att belysning som sitter fastmonterad på eller finns i byggnaden ska ha 

minst energiklass B enligt EU-kommissionens direktiv 98/11/EG. Dit räknas även 

fastmonterad belysning som finns i kök- och badrumsinredningar. Om utomhusbelysningens 

effektbehov är högre än 30 W ska belysningen vara behovsstyrd. 

5.1.6 Energimärkta vitvaror- obligatorisk 

Svanen ställer krav på att vitvaror ska vara energimärkta och följa EU-kommissionens 

direktiv. Minst energiklass A+ för kyl, frys och tvättmaskin. Minst energiklass A för 

torktumlare, ugnar samt diskmaskiner. Kravet omfattar även tvättmaskiner som finns i 

gemensamma tvättstugor. Antal, typ och energimärkning av vitvaror ska redovisas. 



Kapitel 5- Svanen 

 24 

5.1.7 Snålspolande duschar och handfatsblandare- obligatorisk 

Svanen ställer krav på att duschar och handfatsblandare ska vara snålspolande, 12 l/min vid 

normalt flöde. Det tillåts möjlighet till forcering.  

5.1.8 Individuell mätning av energi- obligatorisk 

Svanen ställer krav på att mätning av energi ska vara individuell i flerbostadshus som har 

gemensam energiförsörjning. För varje lägenhet ska mätning finnas för: 

 Elanvändning 

 Vattenburen uppvärmningsenergi som kan mätas genom radiator-/flödesmätning 

 Tappvarmvatten 

I de byggnader där uppvärmning till ventilation är gemensam krävs ingen individuell mätning 

av energi.  

Mätningssystemen för uppvärmningsenergi måste vara godkända enligt EN 834 för elmätare, 

EN 835 för förångningsmätare. För elmätning samt varmvattenmätning ska godkända system 

enlig MID-direktivet 2004-22-EC användas eller annat likvärdigt system.
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6 FEBY12  
 Följande text är enligt SCNHs (2012) manual 

”Kravspecifikationer för nollenergihus, passivhus och 

minienergihus. Bostäder, FEBY 12” om inte annan 

referens anges i texten. 

 

 

De svenska kriterierna arbetades tidigare fram av en expertgrupp som FEBY sammansatte 

och idag har SCNH tagit över ansvaret. FEBY12 ger möjlighet att certifiera en byggnad som 

Passivhus, Nollenergihus eller Minienergihus. De definieras som byggnader med hög 

komfort och kvalitet samt minimal energianvändning och minskade koldioxidutsläpp. Kraven 

är anpassade för både bostäder och lokaler. 

Kriterier och krav är utformade med hänsyn till svenska byggstandarder och regler samt 

anpassade till BBR 21s klimatzoner. FEBY12 har inget betygsystem utan en certifiering 

innebär att alla krav ska uppfyllas. De områden och delområden som FEBY12 ställer krav på 

för bostäder är enligt Tabell 14. 

Tabell 14. FEBY12s områden och delområden för bostäder 

Områden Delområden 

Energikrav för Passivhus, 

Nollenergihus och 

Minienergihus 

Årlig specifik energianvändning 

Värmeförlusttal 

Innemiljökrav 
Ljud 

Termisk komfort 

Övriga byggnadskrav 

Lufttäthet 

U-värden 

Mätning 

Fastighetsenergi 

Materialkrav 
Trä 

Golvmaterial 

6.1 Området energi 

För området energi bedömer FEBY12 den årliga specifika energianvändningen, 

värmeförlusttalet och lufttätheten. Passivhus, Nollenergihus och Minienergihus bedöms på 

samma delområden men har olika krav på den årliga specifika energianvändningen och 

Figur 1. FEBY12s logga, 
http://www.nollhus.se 



Kapitel 6- FEBY12 

 26 

värmeförlusttalet. Nollenergihus har ett till krav för delområdet årlig specifik 

energianvändning. FEBY12s krav på indata som används vid beräkningar visas i Tabell 15. 

  
Tabell 15. Indata för FEBY12 

Indata Värde 

Referensarea Atemp 

Inomhustemperatur 21℃ om verklig temperatur är okänd 

U-värde 
Passivhus krav: fönster och dörrar U ≤ 0,8 W/m²*K 

Minienergihus krav: fönster och dörrar U ≤ 0,9 W/m²*K  

Köldbryggor 

 

𝜓= Saknas  

Påslag om 20 % på U-medel enligt Boverket (2012a). 

Innermått vid beräkning 

Internlast Enligt Svebys (2012) Brukarindata bostäder 

Verkningsgrad på 

ventilationssystem 
Saknas rekommenderat värde 

 

Andra indata hämtas från Svebys (2012) Brukarindata bostäder. 

6.1.1. Specifik energianvändning  

FEBY12 ställer krav på den årliga specifika energianvändningen. Kravet tar hänsyn till 

klimatzon, byggnadens storlek samt uppvärmningssystem. FEBY12s definition av elvärmd 

byggnad skiljer sig från BBR 21s definition. För FEBY12 ingår alla byggnader som värms 

upp med värmepump oavsett eleffekt, dvs. en byggnad måste vara helt fri från elvärme för att 

kunna ses som en icke elvärmd byggnad. I byggnader som uppvärmning sker genom både 

elvärmt och icke elvärmt system viktas energianvändningen med energiformfaktorer, se 

Tabell 16. Faktorerna är framtagna av en expertgrupp och kan modifieras lokalt med hjälp av 

dokumentet Lokala Energiformfaktorer som finns tillgängligt på www.nollhus.se. Beräkning 

av Eviktad sker enligt Ekvation 1.  

 

Tabell 16. Energiformfaktorer för Eviktad 

Energiformfaktor Energislag 

0,4 Fjärrkyla Ekyla 

0,8 Fjärrvärme Efjv 

1 
Biobränsle, 

naturgas mm  

 

Eö 

2,5 Elenergi Eel 

 

 

𝐸𝑣𝑖𝑘𝑡𝑎𝑑 = 2,5 × 𝐸𝑒𝑙 + 0,8 × 𝐸𝑓𝑗𝑣 + 0,4 × 𝐸𝑘𝑦𝑙𝑎 + 𝐸ö [kWhviktad/m
2
Atemp] Ekv.1 

 

http://www.nollhus.se/
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Tabell 17 och Tabell 18 visar kraven på specifik energianvändning för Passivhus och 

Nollenergihus respektive Minienergihus. 

 
Tabell 17. Krav på specifik energianvändning för Passivhus och Nollenergihus 

Krav 
Atemp ≥ 400 m

2
 Atemp ≤ 400 m

2
 

Energianvändning 

(kWh/m
2
, Atemp) 

Icke 

elvärmd 
Elvärmd Viktad 

Icke 

elvärmd 
Elvärmd Viktad 

Klimatzon I ≤ 58 ≤ 29 ≤ 73 ≤ 63 ≤ 31 ≤ 78 

Klimatzon II ≤ 54 ≤ 27 ≤ 68 ≤ 59 ≤ 29 ≤ 73 

Klimatzon III ≤ 50 ≤ 25 ≤ 63 ≤ 55 ≤ 27 ≤ 68 

 
Tabell 18. Krav på specifik energianvändning för Minienergihus 

Krav 
Atemp ≥ 400 m

2
 Atemp ≤ 400 m

2
 

Energianvändning 

(kWh/m
2
, Atemp) 

Icke 

elvärmd 
Elvärmd Viktad 

Icke 

elvärmd 
Elvärmd Viktad 

Klimatzon I ≤ 78 ≤ 37 ≤ 93 ≤ 83 ≤ 39 ≤ 98 

Klimatzon II ≤ 74 ≤ 35 ≤ 88 ≤ 79 ≤ 37 ≤ 93 

Klimatzon III ≤ 70 ≤ 33 ≤ 83 ≤ 75 ≤ 35 ≤ 88 

 

För Nollenergihus ställs utöver kravet på den årliga specifika energianvändningen även krav 

på att summan köpt Eviktad energi till byggnaden ska vara mindre eller lika med summan av 

köpt Eviktad energi från byggnaden. Kravet gäller endast för byggnader med både elvärmt och 

icke elvärmt system. Beräknas enligt Ekvation 2.  

 

𝐸𝑣𝑖𝑘𝑡𝑎𝑑 = 2,5 × ∑(𝐸𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙 − 𝐸𝑒𝑙 𝑓𝑟å𝑛) + ∑(𝐸ö 𝑡𝑖𝑙𝑙 − 𝐸ö 𝑓𝑟å𝑛) + 0,8 × ∑(𝐸𝑓𝑗𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙 −

𝐸𝑓𝑗𝑣 𝑓𝑟å𝑛) + 0,4 × ∑(𝐸𝑘𝑦𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 − 𝐸𝑘𝑦𝑙𝑎 𝑓𝑟å𝑛) ≤ 2,5 ×  Eel + 0,8 ×  Efjv + 0,4 ×  Ekyla + Eö 

[kWhviktad/m
2
Atemp]  𝐸𝑘𝑣. 2 

6.1.2 Värmeförlusttal 

FEBY12 ställer krav på värmeförlusttalet. Kravet tar hänsyn till klimatzon och byggnadens 

storlek. Tabell 19 visar kravet för Passivhus och Nollenergihus. Tabell 20 visar kravet för 

Minienergihus. Värmeförlusttalet är summan av byggnadens värmeförluster på grund av: 

 

 Värmetransmissionsförluster  

 Luftläckageförluster 

 Ventilationsförluster 
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Tabell 19. Krav på värmeförlusttal för Passivhus och Nollenergihus 

Krav 

Atemp ≥ 400 m
2
 Atemp ≤ 400 m

2
 Värmeförlusttal 

(W/m
2
, Atemp) 

Klimatzon I ≤ 17 ≤ 19 

Klimatzon II ≤ 16 ≤ 18 

Klimatzon III ≤ 15 ≤ 17 

 
Tabell 20. Krav på värmeförlusttal för Minienergihus 

Krav 

Atemp ≥ 400 m
2
 Atemp ≤ 400 m

2
 Värmeförlusttal 

(W/m
2
, Atemp) 

Klimatzon I ≤ 22 ≤ 24 

Klimatzon II ≤ 21 ≤ 23 

Klimatzon III ≤ 20 ≤ 22 

6.1.3 Lufttäthet  

FEBY12 ställer krav på att luftläckaget inte får överstiga 0,3 l/s m
2
, Aom vid en tryckskillnad 

på 50 Pa.  
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7 PHI, Internationell Passivhusstandard 
 

Följande text är enligt PHIs (2013) manual ”Certifierat 

passivhus. Certifieringskriterier för passivhus för 

bostadsändamål” om inte annan referens anges i texten. 

 

 

 

 

PHI togs fram av Dr Wolfgang Feist och har bidragit till utvecklingen av Passivhuskonceptet. 

Det första Passivhuset lanserades år 1990 i Darmstadt, Tyskland. (Passive House Institute 

[PHI], u.å.a) Passivhuskonceptet är att minska värmeförluster och ta tillvara på värmevinster 

från sol och internvärmetillskott samt installera ventilationssystem med hög verkningsgrad 

(Intressegrupp Passivhus [IG PH], u.å.a). En certifiering kan utfärdas för både nybyggnad, 

ombyggnad och befintlig byggnad. Det finns inget betygsystem inom PHI utan byggnaden 

erhåller enbart en certifiering. (Heincke & Olsson, 2012) PHI bedömer området energi. 

7.1 Området energi  

För området energi ställer PHI 3 obligatoriska krav; årlig primärenergi, årsvärmebehov eller 

värmeeffektbehov samt lufttäthet. Vid beräkning ska, beräkningsprogrammet i Excel, PHPP 

(Passivhus projekteringspaket) användas (PHI, u.å.b). Standardiserade värden som 

primärenergifaktorer mm finns i PHPP. PHIs krav på indata som används vid beräkningar 

visas i Tabell 21. 

Primärenergi är den energi som årligen levereras till byggnaden där hänsyn tas till olika 

energislag genom primärenergifaktorer. Primärenergifaktorerna bestäms utifrån energislagets 

energianvändning från ”vaggan till graven”. (Statens Energimyndighet, 2006)  

Tabell 21. Indata för PHI 

Indata Värde 

Referensarea Referensarea som kan liknas med boarea 

Inomhustemperatur 20℃ 

U-värde 

Källa; (IG PH, u.å.b) 

Opaka byggnadsdelar, U ≤0,15 W/m²*K 

Fönster, Umedel≤ 0,8 W/m²*K  

Dörrar, U ≤ 0,9 W/m²*K  

Köldbryggor 

Källa; (Staffas, 2013) 

𝜓= 0,01 W/m*K  

Yttermått vid beräkning 

Internlast 2,1 W/m
2
 

Verkningsgrad på ventilationssystem 75 % 

PHIs logga, bildkälla: 
http://www.passiv.de 
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7.1.1 Primärenergi- obligatorisk 

PHI ställer krav på den årliga primärenergin. Energin viktas med primärenergifaktorer, vilka 

finns i PHPP. Kravet är att primärenergin ska vara ≤ 120 kWh/m
2
, referensarea. Den 

innefattar energi för: 

 

 Värme 

 Kyla 

 Tappvarmvatten 

 Fastighetsenergi 

 Hushållsenergi 

7.1.2 Värme- obligatorisk 

PHI ställer krav på värmebehovet. Kravet kan uppfyllas antingen genom kravet på 

årsvärmebehov eller genom kravet på värmeeffektbehov, se Tabell 22. Årsvärmebehovet är 

den energi som krävs för att värma byggnaden. Värmeeffektbehovet är byggnadens 

värmeförluster på grund av: 

 

 Värmetransmissionsförluster  

 Luftläckageförluster 

 Ventilationsförluster 

 
Tabell 22. Krav på årsvärmebehov och värmeeffektbehov 

Krav 

Årsvärmebehov 

(kWh/m
2
, referensarea) 

≤ 15 

Eller 

Värmeeffektbehov 

(W/m
2
, referensarea) 

≤ 10 

7.1.3 Lufttäthet- obligatorisk 

PHI ställer krav på luftläckaget för byggnaden. Kravet är att lufttätheten ≤ 0,6 oms/h vid 

provtryckning n50.  
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8 Jämförelse 
 

 

Beräkningsexempel som presenteras i text och tabeller bygger på referensbyggnadens värden 

och indata som visas i Bilaga 1.  

8.1 Vilken typ av bedömningssystem använder certifieringssystemen? 

Tabell 23 visar bedömningssystemen som används och om hänsyn tas till klimatzon, 

uppvärmningssystem samt byggnadens storlek. 

 
Tabell 23. Bedömningssystem 

 
Miljöbyggnad Svanen FEBY12 PHI 

Bedömningssystem 

Aggregering 

med 

betygsnivåer 

Certifiering 

med 

poängsystem 

Certifiering 

med nivåer 

Certifiering 

Hänsyn till 

klimatzon 

Ja Ja Ja Nej 

Hänsyn till 

uppvärmningssystem 

Ja Ja Ja även krav på 

viktad 

Nej 

Hänsyn till 

byggnadens storlek 

Nej Nej Ja Nej 

 

Miljöbyggnads betygssystem är ett aggregeringssystem med betygsnivåer. Samtliga 

indikatorer för systemet är obligatoriska och måste minst uppfylla betygskriteriet för 

BRONS. Kriterierna för BRONS är detsamma som byggregler eller andra krav och 

rekommendationer från myndigheter, där sådana finns. BRONS-nivån är låg i förhållande till 

övriga systemens krav exempelvis för energianvändningen tillåts ≤ 110 kWh/m
2
, Atemp för 

betyget BRONS i förhållande till Svanens krav ≤ 82,5 kWh/m
2
, Atemp och FEBY12s krav ≤ 

54 kWh/m
2
, Atemp. Aggregeringssystemet gör att alla indikatorer anses lika viktiga och det 

finns ingen möjlighet att prioritera bort något område, principen lägst betyg ”vinner” har 

använts med en viss modifikation. Lågt betyg för en indikator påverkar alla steg till 

byggnadsbetyget. 

Miljöbyggnads logga, bildkälla: https://www.sgbc.se/var-verksamhet/miljoebyggnad 
Svanens logga, bildkälla: http://www.svanen.se 
FEBY12s logga, bildkälla: http://www.nollhus.se 
PHIs logga, bildkälla: http://www.passiv.de 
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Svanen, FEBY12 och PHI har endast en certifiering, dvs. systemen använder inte 

betygsnivåer. Svanen har obligatoriska krav och poängkrav där poängkraven till viss del ska 

uppfyllas. Det bedömningssystemet kan ses som ett poängsystem där möjlighet finns att välja 

vilka poängkrav fokus ska läggas på. Det innebär att alla bedömda områden inte anses lika 

viktiga utan att lägre prestanda på ett område kan kompenseras av högre prestanda på ett 

annat. FEBY12 ger möjlighet till 3 olika certifieringar; Passivhus, Nollenergihus och 

Minienergihus som beror på vilket krav på energianvändning och värmeeffektbehov som 

byggnaden uppfyller.  

 

Miljöbyggnad och Svanen bygger kriterier och krav på BBR 21 och tar hänsyn till 

klimatzoner och uppvärmningssystem. FEBY12s krav är till viss del anpassade till BBR 21 

då hänsyn tas till klimatzoner och uppvärmningssystem. Hänsyn tas även till byggnadens 

storlek vilket innebär att mindre byggnader tillåts att använda mer energi, på samma sätt som 

klimatzoner tillåter nordligt belägna byggnader att använda mer energi än sydligt belägna. 

PHI bygger inte på svenska byggregler men tillgodoser kraven i BBR 21.  

 

I FEBY12s definition av elvärmd byggnad ingår alla byggnader som värms med elvärmt 

system oavsett installerad eleffekt, till skillnad från BBR 21s definition där endast byggnader 

som har en installerad eleffekt på mer än 10 W/m
2
, Atemp räknas som elvärmd. FEBY12 har 

utöver det ett viktat krav för byggnader som värms med både elvärmt och icke elvärmt 

system där olika energiformsfaktorer används beroende på energislag. Kravet baseras på 

mängd elenergi och mängd icke elenergi.  

8.2 Vilka indata använder certifieringssystemen vid beräkningar? 

De 3 systemen som är anpassade till BBR 21 använder Atemp vid beräkningar medan PHI 

använder sig av en referensarea, som kan liknas med boarea se Tabell 24. 

 
Tabell 24. Area 

Indata Miljöbyggnad Svanen FEBY12 PHI 

Area Atemp Atemp Atemp Referensarea  

 

I PHIs referensarea för flerbostadshus ingår endast areor som är innanför klimatskärmen. 

Generellt ingår all golvarea men arean för socklar, golvlister, inbyggda möbler och badkar 

räknas inte med. (PHI, 2007) Golvarea viktas enligt Tabell 25. 
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Tabell 25. PHIs referensarea enligt PHI (2007)   

Area som ingår till 100 % Area som ingår till 60 % Area som inte ingår 

Bostadsutrymme, med minst 

10 % fönsterarea i 

förhållande till golvarea 

Biareor, som källare och 

förråd som inte är inom 

lägenheten 

Trapplopp, med fler än 3 

trappsteg  

Badrum 

Korridorer och andra 

kommunikationsutrymmen 

utanför lägenheten 

Hisschakt och övriga schakt/ 

skorstenar som har en area 

 > 0,1m
2
 

Biareor, som teknikrum och 

förråd inom lägenheten  

 Pelare och murningar som är 

i rumshöjd och har en area  

> 0,1m
2
 

Korridorer och andra 

kommunikationsutrymmen 

inom lägenheten 

 

Luftutrymmen 

  Fönsternischer som har dörr- 

och golvarea på ett djup upp 

till 0,13 m 

  Rum utanför klimatskalet 

 

För samtliga areor gäller en frihöjd på minst 2 meter. Om frihöjden är mellan 1-2 meter 

reduceras referensarean med 50 % och om frihöjden är lägre än 1meter utesluts arean. (PHI, 

2007) 

 

I BBR 21s (BFS 2014:3- BBR 21) definition av Atemp ingår areor som är innanför 

klimatskärmen och avsedd att värmas till mer är 10 ℃. Areor som ingår i Atemp visas i Tabell 

26. 

 
Tabell 26. Atemp enligt BBR 21(BFS 2014:3- BBR 21) 

Area som ingår till 100 % Area som inte ingår 

Samtliga våningsplan inklusive vinds- 

och källarplan 

Garage eller annan lokalbyggnad inom 

bostadshuset  

Area som upptas av innerväggar, 

öppningar för trappor och schakt mm  

 

 

Som Tabell 25 och Tabell 26 visar använder PHI en mindre area än systemen som använder 

Atemp. 
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Miljöbyggnad och Svanen rekommenderar att använda inomhustemperaturen 22 ℃ vid 

energiberäkningar, om verklig inomhustemperatur är okänd. FEBY12 hänvisar till Svebys 

(2012) rekommenderade inomhustemperatur på 21 ℃. PHI rekommenderar att använda 20℃ 

se Tabell 27. 

 
Tabell 27. Inomhustemperatur 

Indata Miljöbyggnad Svanen FEBY12 PHI 

Inomhus-

temperatur  

22 ℃ om verklig 

temperatur är okänd 

22 ℃ om verklig 

temperatur är okänd 

21 ℃ om verklig 

temperatur är okänd 
20℃ 

 

Det innebär att med PHIs rekommenderade temperatur kan energianvändningen vid 

beräkningar komma ner i ca 10 kWh/m
2
 lägre energianvändning än Miljöbyggnads och 

Svanens beräkningar. Då Sveby (2012) skriver att 1 ℃ minskning av inomhustemperaturen 

kan ge minskad energianvändning med 3-5 kWh/m
2
.  

 

Miljöbyggnad och Svanen har inga specifika krav på U-värden medan FEBY12 och PHI 

ställer krav, vilka är ungefär detsamma se Tabell 28. 

 
Tabell 28. U-värden 

Indata Miljöbyggnad Svanen FEBY12 PHI 

U-värde 

fönster 

U- medel ≤ 0,4 

W/m
2
*K enligt BBR 

21 (BFS 2014:3-

BBR 21) 

U- medel ≤ 0,4 

W/m
2
*K enligt BBR 

21 (BFS 2014:3-

BBR 21) 

0,8-0,9 W/m
2
*K 

0,8 

W/m
2
*K 

U-värde 

dörrar 

U- medel ≤ 0,4 

W/m
2
*K enligt BBR 

21 (BFS 2014:3-

BBR 21) 

U- medel ≤ 0,4 

W/m
2
*K enligt BBR 

21 (BFS 2014:3-

BBR 21) 

0,8-0,9 W/m
2
*K 

0,9 

W/m
2
*K 

U-värde 

väggar och 

tak 

U- medel ≤ 0,4 

W/m
2
*K enligt BBR 

21 (BFS 2014:3-

BBR 21) 

U- medel ≤ 0,4 

W/m
2
*K enligt BBR 

21 (BFS 2014:3-

BBR 21) 

Saknas 
0,15 

W/m
2
*K 

 

För Miljöbyggnads betyg BRONS och SILVER får ett värde på 20 % av 

transmissionsförlusterna användas för köldbryggor. För betyget GULD krävs redovisning av 

köldbryggberäkningar. Om det beräknade värdet är mindre än 20 % av 

transmissionsförlusterna krävs en motivering för att få använda värdena i energiberäkningar. 

Svanen och FEBY12 ställer inget krav på köldbryggor mer än att ett påslag om 20 % på U-

medel får antas. PHI är det enda av systemen som ställer krav på ett högsta 𝜓-värde för 

köldbryggor. Miljöbyggnad, Svanen och FEBY12 använder innermått medan PHI använder 
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byggnadens yttermått som indata vid beräkning, dvs. PHI använder en större area vid 

beräkning av köldbryggpåverkan. Indata visas i Tabell 29. 

 
Tabell 29. Köldbryggor 

Indata Miljöbyggnad Svanen FEBY12 PHI 

Köld-

bryggor 

Ett schablonvärde får 

antas på 20 % av 

transmissions-

förlusterna för betyget 

BRONS och SILVER 

Redovisning av 

köldbrygg-beräkningar 

för betyget GULD 

 

Innermått 

Påslag om 20 % 

på U-medel enligt 

Boverket (2012a) 

 

Innermått 

Påslag om 20 % 

på U-medel enligt 

Boverket (2012a) 

 

Innermått 

𝜓= 0,01 

W/m*K  

 

Yttermått 

 

För energiberäkningar accepterar Miljöbyggnad en internvärmelast på 5,7 W/m
2
. I 

förhållande till PHI som accepterar 2,1 W/m
2
 får mer värmetillskott tillgodoräknas i 

Miljöbyggnad, se Tabell 30. Det visar att PHI ställer hårdare krav på att byggnaden ska vara 

energieffektiv. Svanen och FEBY12 hänvisar till Svebys (2012) schablonvärden för 

internvärmelaster se Tabell 30. Enligt Svebys (2012) rekommendationer kan 

internvärmelasten antas till 2,4 W/m
2 
från hushållsenergi, 1,2 W/m

2 
från fastighetsenergi och 

80 W per person
 
från personvärme. Vid beräkning enligt Svebys (2012) rekommendationer 

blir den totala internlasten för referensbyggnaden 5,8 W/m
2
, se Bilaga 1 för uträkning. Det är 

ca 240 % mer än vad PHI accepterar och ungefär det Miljöbyggnad accepterar. 

 
Tabell 30. Internvärmelast 

Indata Miljöbyggnad Svanen FEBY12 PHI 

Intern-

värmelast 

50 kWh/m
2
, Atemp =  

5,7 W/m
2
 

Enligt Svebys (2012) 

Brukarindata bostäder 

Enligt Svebys 

(2012) 

Brukarindata 

bostäder 

2,1 W/m
2
 

 

Endast PHI ställer krav på lägsta verkningsgrad för ventilationssystem vilket är 75 %.  
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8.3 Hur bedöms den årliga energianvändningen? 

Samtliga system bedömer den årliga energianvändningen men PHIs definition skiljer sig åt se 

Tabell 31.  

 
Tabell 31. Årlig energianvändning 

 
Miljöbyggnad Svanen FEBY12 PHI 

Bedöms årlig 

energi-

användning? 

Ja Ja Ja 

 

Ja 

 

Hur? 
Specifik 

energianvändning 

Specifik 

energianvändning 

Specifik 

energianvändning 

Primärenergi 

 

PHI definierar den årliga energianvändningen som primärenergi där hushållsenergi räknas 

med. Svanen är det enda systemet som skriver att om kravet på specifik energianvändning i 

BBR förändras ska byggnader som är certifierad visa att de följer det nya kravet.  

 

För att illustrera vilka U-medelvärden och verkningsgrader på FTX-system som krävs för att 

uppfylla systemens kriterier och krav har beräkningar i BV
2
 utförts. PHI är inte med i 

beräkningsexemplet då primärenergi inte går att likställa med specifik energianvändning.  

 

Vid beräkningar har indata enligt nedan valts för samtliga byggnader 1-6: 

 

 Klimatzon II för Gävle 

 Icke elvärmd byggnad 

 3 våningar, Atemp= 999 m
2
  

 Fönsterarea är 10 % av Atemp 

 Internvärmelast 5,8 W/m
2
 

 Lufttäthet 0,3 l/s*m
2
, Aom 

 Tappvarmvatten inklusive VVC-förluster 26 kWh/m
2
, Atemp 

 Inomhustemperatur 21 ℃ 

 FTX- system 70/90 % 

 

Beräkningar av indata och referenser till vald indata visas i Bilaga 1. I Tabell 32 visas 

resultatet av BV
2
 beräkningar. U-medel är valda till värden mellan 0,35- 0,1 W/m

2
*K, där 

0,35 W/m
2
*K är ett värde som byggs med idag och 0,1 W/m

2
*K är ett värde som är med för 

att illustrera U-medelvärdets effekt på den specifika energianvändningen. 

 

Plattvärmeväxlare är det vanligaste FTX-systemet för flerbostadshus och kan ha en 

verkningsgrad på 70 %. För att påvisa verkningsgradens effekt på den specifika 

energianvändningen har en motströmsvärmeväxlare som kan ha en verkningsgrad på 90 % 

använts i beräkningsexemplet, se modellexempel på http://www.paulventilation.se.  

http://www.paulventilation.se/
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Tabell 32. Specifik energianvändning och betyg i de olika certifieringssystemen 

 

Tabell 32 visar att det krävs låga U-medelvärden och hög verkningsgrad på FTX-system för 

att uppfylla kriterier och krav på lägre specifik energianvändning.  

Byggnad 1 2 3 4 5 6 

U-medel  

(W/m
2
*K) 

0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 

U-medel inklusive 

köldbryggor 

(W/m
2
*K) 

0,42 0,36 0,3 0,24 0,18 0,12 

Verkningsgrad 

ventilationssystem 

(%) 

70 90 70 90 70 90 70 90 70 90 70 90 

Specifik 

energianvändning  

(kWh/m
2
, Atemp) 

94 86 83 76 73 66 64 56 57 49 51 44 

Miljöbyggnad 

BRONS 

≤ 110 (kWh/m
2
, 

Atemp) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Miljöbyggnad 

SILVER 

≤ 83 (kWh/m
2
, 

Atemp) 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Svanen 

≤ 83 (kWh/m
2
, 

Atemp) 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

FEBY12 

Minenergihus 

≤ 74 (kWh/m
2
, 

Atemp) 

    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Miljöbyggnad 

GULD 

≤ 72 (kWh/m
2
, 

Atemp) 

     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

FEBY12  

Passivhus/Noll-

energihus 

≤ 54 (kWh/m
2
, 

Atemp) 

         

✓ ✓ ✓ 
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Tabell 32 visar även att Miljöbyggnads betyg SILVER motsvarar Svanens grundkrav. För 

Svanen tilldelas poäng om byggnaden har lägre energianvändning än grundkravet. För varje 

2,5 procentenhets minskning tilldelas 1 poäng, maximalt kan 10 poäng tilldelas. 4 poäng 

motsvarar alltså en minskning på 10 procentenheter, vilket betyder att byggnaden då har en 

energianvändning motsvarade 65 % av BBR 21s krav, vilket är detsamma som 

Miljöbyggnads betyg GULD.10 poäng motsvarar en minskning på 25 procentenheter, vilket 

betyder att byggnaden då har en energianvändning motsvarande 50 % av BBR 21s krav, 

vilket nästan är FEBY12s krav för Passivhus och Nollenergihus i klimatzon II. 

Miljöbyggnads betyg BRONS dvs. BBR 21, tillåter således mer än 50 % högre 

energianvändning än FEBY12s krav för Passivhus och Nollenergihus i klimatzon II. Det kan 

konstateras att BBR 21s krav ligger långt efter vad som kan åstadkommas idag gällande låg 

energianvändning i nyproducerade flerbostadshus. 

 

Systemen som är anpassade till BBR 21 får räkna bort energi som tillförs från solfångare och 

solcellspaneler från den specifika energianvändningen. Svanen är det enda systemet som 

även bedömer och ger poäng för byggnader som har installerat solfångare eller 

solcellspaneler. Systemet ställer även krav på energiklass för fast belysning. 

8.4 Hur ser certifieringssystemen på brukarnas energianvändning?  

Tabell 33 visar vilka system som bedömer brukarnas energianvändning och hur bedömning 

sker. 

 
Tabell 33. Brukarnas energianvändning 

 
Miljöbyggnad Svanen FEBY12 PHI 

Bedöms 

brukarnas 

energi-

användning? 

Ja Nej Nej 

 

Ja 

 

Hur? 
Energislag - - Primärenergi 

 

Miljöbyggnad bedömer inte mängden hushållsenergi. Dock får värmetillskottet från 

hushållsenergin tillgodoräknas som internvärmelast i den specifika energianvändningen och 

ska även ingå i energibalansberäkningen. Svanen och FEBY12 får likaså tillgodoräkna 

värmetillskottet från hushållsenergin som internvärmelast och ställer utöver det krav på 

mätning. PHI är det enda systemet som tar hänsyn till mängden hushållsenergi genom att 

räkna med den i primärenergi. Svanen ställer krav på installerade system genom krav på 

energimärkta vitvaror och snålspolande duschar och handfatsblandare.  

8.5 Hur tar certifieringssystemen hänsyn till värmeförluster genom klimatskärmen?  

Tabell 34 visar vilka system som tar hänsyn till värmeförluster genom klimatskärmen och om 

de tar hänsyn till klimatzon, uppvärmningssystem och byggnadens storlek vid bedömning. 
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Tabell 34. Värmeförluster 

 
Miljöbyggnad Svanen FEBY12 PHI 

Bedöms 

värmeförluster? 

Ja Nej Ja Ja 

Hänsyn till 

klimatzon 

Ja - Ja Nej 

Hänsyn till 

uppvärmningssystem 

Ja - Nej Nej 

Hänsyn till 

byggnadens storlek 

Nej - Ja Nej 

 

I Miljöbyggnad tas hänsyn till värmeförluster genom indikatorn värmeeffektbehov. FEBY12 

ställer krav på värmeförlusttalet som motsvarar Miljöbyggnads indikator värmeeffektbehov. 

Samtliga Miljöbyggnads krav är lättare än FEBY12s krav. För Miljöbyggnads betyg GULD i 

klimatzon II accepteras ca 60 % högre effektförluster än för FEBY12s krav för Passivhus och 

Nollenergihus. PHI har två alternativa krav som kan uppfyllas för värmebehovet; 

årsvärmebehov eller värmeeffektbehov. Årsvärmebehovet inkluderar energi för uppvärmning 

men varmvatten ingår inte. Svanen bedömer inte specifikt värmeförluster. 

  

Tabell 35 visar vilka U-medelvärden och verkningsgrader på FTX-system som krävs för att 

uppfylla PHIs krav på årsvärmebehov. För beräkningsexemplet som Tabell 35 visar har 

samma indata använts som för tidigare beräkningsexempel, se Bilaga 1. Årsvärmebehovet för 

PHI har räknats om och fördelats över Atemp, beräkning visas i Bilaga 1. 

 
Tabell 35. Årsvärmebehov för byggnad 1-6  

Byggnad 1 2 3 4 5 6 

U-medel 

(W/m
2
*K) 

0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 

U-medel inklusive 

köldbryggor 

(W/m
2
*K) 

0,42 0,36 0,3 0,24 0,18 0,12 

Verkningsgrad 

FTX-system (%) 
70 90 70 90 70 90 70 90 70 90 70 90 

Årsvärmebehov 

(kWh/m
2
, Atemp) 

53 45 42 35 32 25 23 15 16 8 10 3 

PHI 

≤ 12,7 (kWh/m
2
, 

Atemp) 

         

✓ ✓ ✓ 
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Byggnad 5 med ett FTX-system med verkningsgrad på 90 % och Byggnad 6 oavsett 

verkningsgrad på FTX-system är de enda byggnaderna som uppfyller PHIs krav på 

årsvärmebehovet. Återigen visar ett beräkningsexempel att verkningsgraden på FTX-

systemet har betydelse för en lägre energianvändning.  

8.6  Hur bedöms solinstrålningens påverkan? 

Tabell 36 visar hur solinstrålningen bedöms för de olika systemen. 

 
Tabell 36. Solinstrålning 

 
Miljöbyggnad Svanen FEBY12 PHI 

Bedöms 

solinstrålningens 

påverkan… 

Ja Nej Ja Nej 

… som en effekt? Ja - Nej - 

… på det termiska 

inneklimatet? 

Ja - Ja - 

 

Miljöbyggnad bedömer solinstrålningen som ett värmetillskott genom indikatorn 

solvärmelast. Solinstrålningen bedöms även för Miljöbyggnads indikator termiskt klimat 

sommar då genom solvärmefaktorn, dvs. solvärmens påverkan på inomhusklimatet. Den enda 

skillnaden mellan de två indikatorerna är en faktor, vilket innebär att solvärmen genom 

fönster bedöms två gånger. FEBY12 bedömer solinstrålningen som påverkan på den termiska 

komforten vilket kan likställas med Miljöbyggnads indikator termiskt klimat sommar. PHI 

bedömer inte påverkan från solinstrålning enligt det som framgår i manualen. Svanen tar inte 

heller specifik hänsyn till solinstrålningen. 

8.7 Har certifieringssystemen krav på byggnadens lufttäthet? 

Miljöbyggnad ställer inget specifikt krav på lufttäthet medan Svanen, FEBY12 och PHI har 

krav se Tabell 37. 

 
Tabell 37. Lufttäthet 

 
Miljöbyggnad Svanen FEBY12 PHI 

Bedöms 

byggnadens 

lufttäthet? 

Nej Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Kravet? 
- 0,5 l/s, Aom 0,3 l/s, Aom 0,6 oms/h 
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Svanens krav på 0,5 l/s*m
2
, Aom är lägre i förhållande till FEBY12s krav på 0,3 l/s*m

2
, Aom. 

PHI ställer krav på att lufttätheten ska vara mindre än 0,6 oms/h. Svanen och FEBY12 

förhåller sig till omslutande area medan PHI förhåller sig till m
3
 vid beräkning, dvs. Svanen 

och FEBY12 förhåller sig till en större area. 

8.8 Tar certifieringssystemen hänsyn till energins miljöpåverkan? 

Tabell 38 visar vilka system som tar hänsyn till energins miljöpåverkan och hur det görs. 

 
Tabell 38. Energins miljöpåverkan 

 
Miljöbyggnad Svanen FEBY12 PHI 

Bedöms energins 

miljöpåverkan? 

Ja (Nej) Ja Ja 

Hur? Energislag - Energiformfaktorer Primärenergifaktorer 

 

Samtliga system tar viss hänsyn till miljöpåverkan genom krav på energianvändning. 

Miljöbyggnad har indikatorn energislag där miljökategorierna är baserade på olika 

energikällors miljöpåverkan. Indirekt tas hänsyn till koldioxidutsläpp samt andra problem 

som utsläpp som påverkar övergödning och försurning och även utarmning av icke förnybara 

resurser, dvs. fossilbränslen och uran. Någon närmare bedömning av skillnader i utsläpp och 

utarmning mellan olika fossilbränslen görs dock inte. Miljöbyggnad tar inte hänsyn till 

utsläpp vid produktion av energi och inte heller utsläpp från energin som krävs vid 

framställning av byggnadsmaterial.  

 

FEBY12s energiformfaktorer värderar olika energislags miljöpåverkan, men grunderna för 

dem framgår inte. PHI har primärenergifaktorer vilka tar hänsyn till energianvändningens 

miljöpåverkan för energislaget under hela livscykeln. FEBY12 och PHI tar inte hänsyn till 

mängden energi som krävs vid framställning av byggnadsmaterial och inte heller energins 

miljöpåverkan. PHI och Miljöbyggnad främjar tillvaratagandet av spillvärme.  

 

Primärenergifaktorerna för PHI, kan enlig Jiang (2013) antas vara: 

 Fjärrvärmemix= 0,79 

 El= 2,26 

Dem kan jämföras med FEBY12s energiformfaktorer vilka är: 

 Fjärrvärme= 0,8 

 El= 2,5 

 

Som nämnts tidigare tar Miljöbyggnad, Svanen och FEBY12 hänsyn till klimatzoner vid 

bedömning. Det innebär att systemen tillåter en byggnad belägen mer norrut att använda mer 

energi och därmed accepteras en större miljöpåverkan. PHI är det enda av systemen som inte 

accepterar mer miljöpåverkan i kallare klimat. Svanen tar inte hänsyn till miljöpåverkan 

överhuvudtaget i den mening som jämförs här.  
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9 Diskussion och slutsats 

9.1 Vilken typ av bedömningssystem använder certifieringssystemen? 

Som jämförelsen visar använder systemen olika bedömningssystem. Miljöbyggnads betyg- 

och aggregeringssystem gör att för ett högt byggnadsbetyg krävs att hela byggnaden 

uppfyller höga betyg för samtliga indikatorer, vilket var ett av syftena när systemet togs fram 

(Malmqvist et al., 2011). Betygssystemet ger möjlighet att projektera byggnaden efter den 

betygsnivå som önskas. Betyget BRONS visar att byggnaden uppfyller myndighetsregler, 

lagar och byggpraxis medan ett högre betyg som SILVER och GULD visar att byggnaden är 

bättre än så. FEBY12s bedömningssystem kan liknas med Miljöbyggnads 

bedömningssystem, där 3 olika certifieringar kan tilldelas beroende på vilket krav på 

energianvändning och värmeförlusttal som byggnaden uppfyller. Även där ges möjlighet att 

välja vilken nivå byggnaden ska projekteras för. PHI värderar också alla bedömningsområden 

lika men ger ingen möjlighet att välja vilken nivå som byggnaden ska projekteras för. 

Svanens bedömningssystem ser annorlunda ut då de använder sig av ett poängsystem.  

 

Finns en betygsskala som Miljöbyggnad använder, uppmuntras byggherrar att bygga bättre 

och få ett bevis på det som senare kan användas i marknadsföring gentemot konkurrenter. 

PHIs och Svanens certifieringar kan liknas vid en miljömärkning som vanligen används för 

konsumtionsprodukter, där syftet är att garantera en lägre miljöbelastning än andra 

motsvarade produkter och möjlighet att ”sticka ut” bland motsvarande produkter finns inte.  

 

Det som är bra för samtliga system är att alla indikatorer och delområden är obligatoriska, 

vilket ger en byggnad som är genomgående bra. För systemen är det dock svårt att säga om 

alla indikatorers och delområdens kriterier och krav ligger på samma nivå exempelvis om det 

är lika lätt att klara betyget SILVER för samtliga indikatorer inom Miljöbyggnad. I och med 

att Svanen har obligatoriska krav i kombination med poängkrav finns möjlighet att välja 

vilket eller vilka områden som fokus ska läggas på. Det innebär att en byggnad kan vara 

genomgående bra och även vara ”extra bra” för några områden men utan att det visas i 

certifieringen.   

 

Kriterie- och kravnivåerna mellan systemen skiljer sig åt. Miljöbyggnads betyg BRONS och 

SILVER samt Svanens krav för området energi är generellt lägre än det övriga systemens 

krav. Hårdare kriterier och krav bör utformas för systemen som idag har de lägre kraven. 

PHIs krav är hårdast och tar som tidigare nämnts inte hänsyn till klimatzoner. Den 

nordligaste belägna byggnaden i världen, som är certifierad enligt PHI, är i Umeå klimatzon I 

(IG PH, u.å.c). Det visar att det är möjligt att ställa samma krav oavsett klimatzon och att 

PHIs krav går att uppfylla för byggnader i kallare klimat. Frågan är då om det är relevant ur 

miljösynpunkt att använda klimatzoner för kriterier och krav som Miljöbyggnad, Svanen och 

FEBY12 gör i dagsläget. I och med att systemen använder klimatzoner tillåts byggnader i 

nordligare delar att använda mer energi än byggnader i sydligare delar av landet.  
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Hänsyn bör inte tas till klimatzoner eftersom energianvändningens miljöpåverkan beror på 

mängd och energislag och inte byggnadens placering. Bedömningen bör därför vara 

oberoende av klimatzon. Som tidigare nämnts visar byggnaden i Umeå att det är tekniskt 

möjligt att bygga enligt PHIs krav oberoende av placering. Det som dock inte berörs i detta 

arbete är den ekonomiska aspekten dvs. till vilken nivå det är ekonomiskt försvarbart att 

bygga energieffektiva byggnader.  

 

Samtliga system använder någon form av viktning vid bedömning av energianvändning och 

effektbehov. Det genom olika krav beroende på klimatzon, uppvärmningssystem och 

byggnadens storlek. För certifieringssystem bör kraven vara lika oberoende av detta då 

certifiering är valfritt och ska främja lägre energianvändning och mindre miljöpåverkan.  

 

FEBY12 är det enda systemet som har krav på viktad energi där olika formfaktorer används. 

I och med det kan inte byggnader, som delvis värms med el och delvis värms med icke 

elvärmt system, kringgå energikravet som de kan göra om BBR 21s definition på elvärmd 

byggnad används. Nackdelar med att använda energiformfaktorer är att dem i verkligheten 

varierar med ortens effektivitet i energiomvandlingar mm. Fasta energiformfaktorer kan 

därför slå väldigt orättvist och för att faktorerna ska vara mer rättvisa krävs ett öppet allmänt 

accepterat system för beräkning av dem. 

9.2 Vilka indata använder certifieringssystemen vid beräkningar? 

Som jämförelsen visar är systemens krav på indata som ska användas vid energiberäkningar 

olika. Systemen Miljöbyggnad, Svanen och FEBY12 använder Atemp vid beräkning av 

specifik energianvändning. Flerbostadshus grundläggande funktion är att utgöra bostad med 

en viss standard för ett visst antal personer. Jämförs miljöbelastningen för två flerbostadshus 

planerade för samma antal personer, men med olika Atemp, där bägge tillgodoser samma krav 

på funktionalitet och teknisk standard, är den mindre byggnaden bättre ur miljösynpunkt 

därför att mindre byggnadsmaterial krävs och den har en mindre area att värma. Atemp är inte 

rättvist att fördela energin på och inte optimalt ur miljöpåverkansynpunkt. PHI är det enda 

systemet som i någon utsträckning tar hänsyn till det eftersom referensarean här avser den 

funktionella arean. Som tidigare visats beräknas inte biareor som exempelvis hisschakt och 

trappor med i referensarean, dvs. systemet använder den arean som är avsett till att vara 

bostadsutrymme. Ett mer rättvist sätt att fördela den specifika energianvändningen på skulle 

vara att fördela energin/ per person där hänsyn tas till byggnadens funktion och inte 

våningsarea. En dåligt planerat byggnad med större yta än nödvändigt bör inte få använda 

mer energi än en mindre. Användning av Atemp leder till att byggnader med lägre total 

energianvändning, med liten Atemp, får en högre specifik energianvändning än en byggnad 

med högre total energianvändning, med större Atemp (Kellner, 2014). 

 

Systemens olika rekommenderade inomhustemperatur vid beräkning påverkar också 

beräkningsresultaten. En lägre inomhustemperatur gör det lättare att nå krav på 

värmebehovet. Det kan vara ett av skälen till att PHI kan ha ett gränsvärde för värmebehov 

som är så lågt som 15 kWh/m
2
, referensarea. Å andra sidan använder PHI en mindre area vid 

beräkningar, vilket gör det svårare att nå låga värden.  
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Krav på U-medelvärde kan ses som ett projekteringsverktyg då en energieffektivbyggnad 

behöver ha låga u-medelvärden för att klara kraven som ställs därför ses krav på detta som en 

vägledning och inte något absolut nödvändigt. Miljöbyggnad, Svanen och FEBY12 använder 

schablonvärden för köldbryggor men enligt Larsson och Berggren (2015) och Kellner (2014) 

är schablonvärden inte optimalt att använda. Larsson och Berggren (2015) påvisar att 

katalogvärden för olika konstruktionslösningar ger säkrare värden. PHI ligger i framkant vad 

gäller bedömningen av köldbryggor, då systemet ställer krav på beräkning och redovisning av 

verkliga köldbryggor. För Miljöbyggnads betyg GULD krävs också redovisning av 

beräkningar men inget krav på högst ψ-värde finns. Redovisningen kan kompletteras med 

kriterier och krav för accepterat ψ-värde. För viss indata bör det ställas krav på beräkningar 

av verkliga värden då schablonvärden kan vara missvisande. Det skulle ge tydligare riktlinjer 

att utgå ifrån vid projektering. Trots all indata som används vid beräkningar finns alltid 

information som är svår att på förhand uppskatta som exempelvis otätheter pga. dåligt utfört 

arbete. 

 

Endast PHI har krav på lägsta verkningsgrad på FTX-system. Som Tabell 32 och Tabell 35 

visar, har verkningsgraden på FTX-systemet stor effekt på energianvändningen. Dock så är 

en verkningsgrad på 90 % högt och en motströmsvärmeväxlare är inte att rekommendera i 

flerbostadshus då den för med sig lukter mellan lägenheter. Men i jämförelsen är det 

intressant att se vad en hög verkningsgrad kan ge för effekt på energianvändningen. 

Systemen som idag inte har krav på verkningsgrad skulle kunna komplettera med det. 

9.3 Hur bedöms den årliga energianvändningen? 

Att bedöma specifik energianvändning gör att fokus ligger på klimatskalets prestanda och 

inte energins miljöpåverkan. Istället bör hårdare krav ställas på värmeeffektbehovet och 

bedömning av energins miljöpåverkan. Fokus för ett certifieringssystem bör ligga på att 

bedöma energins miljöpåverkan och främja användandet av förnybara resurser. En nackdel 

med att systemen är anpassade till BBR 21s krav och definitioner är att enbart den köpta 

energin bedöms. Hänsyn tas inte till mängden energi som krävs för att producera den köpta 

energin. Energianvändning i sig utgör inget problem, det är utarmningen av energikällor och 

utsläpp till luft, mark och vatten vid energiomvandlingar, transporter mm som är problemet. 

Utarmning av energikällor gäller i första hand icke förnybara resurser som fossilbränslen och 

uran, men även biobränslen kan utarmas om uttaget är större än tillväxten. Ett 

certifieringssystem bör ha ett vidare perspektiv och bedöma mer än den köpta energin, 

hänsyn bör tas till mängden energi som används och dess miljöpåverkan från ”vaggan till 

graven”.  

 

Användning av primärenergifaktorer är kanske ett steg i rätt riktning för främjandet av bättre 

energislag och energikällor. Primärenergifaktorer tar hänsyn till utvinningen av energikällor, 

transporten och omvandlingen av energin. Dock finns svårigheter med användningen av 

primärenergifaktorer. I dagsläget finns inte några standarder för hur faktorerna ska tas fram 

och därför blir det svårt att ta fram rättvisa och verkliga faktorer. För att det ska vara 

rimligare att bedöma en byggnads primärenergi behövs standarder för hur 



Kapitel 9- Diskussion och slutsats 

 45 

primärenergifaktorerna ska beräknas fram. Viktigt är att faktorerna utformas med hänsyn till 

energikällan för energislaget. Ett mer rättvisande men krångligare sätt att bedöma 

energianvändningen skulle kunna vara att dela upp bedömningen i 2 delar. En enskild 

bedömning av utsläppen vid produktion och användning samt en enskild bedömning av 

utarmning av icke förnybara resurser. 

9.4 Hur ser certifieringssystemen på brukarnas energianvändning?  

När byggnader har lägre specifik energianvändning i nivå med FEBY12s krav för Passivhus 

och Nollenergihus, blir energin för tappvarmvattnet betydande för den specifika 

energianvändningen, om schablonvärden används. För att illustrera det: 

 

Tappvarmvatten 26 kWh/m
2
, Atemp 

+ Fastighetsenergi 15 kWh/ m
2
, Atemp 

+ Uppvärmning 13 kWh/ m
2
, Atemp 

= Specifik energianvändning 54 kWh/m
2
, Atemp 

 

Tappvarmvattnet skulle då kunna stå för ca 50 % av den specifika energianvändningen. Det 

leder även till att hushållsenergin blir betydande för den totala energianvändningen, om 

schablonvärden används. För att illustrera det: 

 

Specifik energianvändning 54 kWh/m
2
, Atemp 

+ Hushållsenergi 30 kWh/ m
2
, Atemp 

= Totala energianvändningen 84 kWh/ m
2
, Atemp 

 

Hushållsenergin skulle då kunna stå för ca 36 % av den totala energianvändningen. 

Hushållsenergi bör därför ingå i byggnadens årliga energianvändning och bedömas ur 

miljöpåverkansynpunkt. Energi för tappvarmvatten blir av betydelse när energianvändningen 

för värme blir mindre. Kellner (2014) skriver att det blir mer viktigt att ta hänsyn till energin 

för tappvarmvattnet och hushållsenergin, bland annat genom att utveckla teknik som bidrar 

till minskad elanvändning.   

 

Energieffektiva byggnader som Passivhus och lågenergihus har en lägre energianvändning, 

vilket leder till mindre miljöpåverkan och mindre koldioxidutsläpp. Men det leder även till att 

miljöpåverkan och koldioxidutsläppen från framställning av byggnadsmaterial blir större i 

förhållande till byggnadens energianvändning. Det är märkbart i Sverige då energikällor med 

låga koldioxidutsläpp används. (Berggren, Wall & Hall, 2013; Karlsson & Kellner, 2011; 

Kellner, 2014; Wallhagen, Glaumann & Malmqvist, 2011) Enligt Berggren, Wall och Hall 

(2013) står material för ca 35 % av byggnadens totala livscykelenergianvändning. Därför är 

det viktigt att även beakta energins miljöpåverkan från produktion av byggnadsmaterial. 

9.5 Hur tar certifieringssystemen hänsyn till värmeförluster genom klimatskärmen?  

Miljöbyggnad tar hänsyn till uppvärmningssystem vid bedömning av värmeeffektbehovet. 

Det är intressant då värmeeffektbehovet för uppvärmning endast påverkas av klimatskalets 

utformning och ventilationsförluster, dvs. uppvärmningssystemet påverkar inte 
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värmeeffektbehovet. FEBY12 och PHI tar inte hänsyn till uppvärmningssystem vid 

bedömning. Miljöbyggnad bör omformulera kriterierna för värmeeffektbehovet och inte ta 

hänsyn till uppvärmningssystem vid bedömning. Svanen som i dagsläget inte bedömer 

värmeeffektbehovet skulle kunna komplettera området energi med bedömning av det. 

9.6 Hur bedöms solinstrålningens påverkan? 

Som jämförelsen visar bedömer Miljöbyggnad solinstrålningens påverkan i två indikatorer. 

Frågan är om det är nödvändigt. Syftet med solvärmelasten är att begränsa solvärmetillskottet 

under sommarhalvåret och därmed inte behöva ett kylbehov på grund av för hög 

inomhustemperatur. Syftet med termiskt klimat sommar är att se till att byggnaden har ett bra 

termiskt inneklimat sommartid. Genom att se till syftena så är dem i princip lika. Indikatorn 

solvärmelast är dessutom inte relevant för bostäder då ett kylbehov inte behöver finnas vid 

rätt utformning av byggnaden. Miljöbyggnad skulle kunna ta bort indikatorn solvärmelast 

som innebär en dubbelräkning av solvärmebelastning och istället utveckla indikatorn termiskt 

klimat sommar genom att exempelvis ställa krav på solavskärmning och andel fönsterarea 

mot söder. 

9.7 Har certifieringssystemen krav på byggnadens lufttäthet? 

Ett krav på lufttäthet kan ses som ett projekteringsverktyg och ger tydliga riktlinjer för hur 

byggnaden ska utformas. Men en energieffektivbyggnad kräver automatiskt lufttät 

klimatskärm för att uppfylla krav på lägre energianvändning och därför är ett krav inte 

absolut nödvändigt.  

9.8 Tar certifieringssystemen hänsyn till energins miljöpåverkan? 

Miljöbyggnad bedömer både mängd och miljöpåverkan från energi genom indikatorerna 

energianvändning och energislag. Principen för indikatorn energislag är att främja 

användningen av förnybara resurser med liten miljöpåverkan. Syftet med indikatorn är att 

uppmuntra lokal energiproduktion, tillvaratagande av spillvärme och att byggherrar ska ställa 

krav på energileverantörerna för att få bättre energi ur miljöpåverkansynpunkt. Miljöbyggnad 

är det enda systemet som syftar till att påverka energileverantörerna, vilket är viktigt för att 

sätta press på att bättre energi ska produceras. Primärenergifaktorer och energiformfaktorer är 

ungefär samma sak, de syftar bägge till att gynna mindre miljöstörande energianvändning 

men kan i sin nuvarande utformning bli väldigt orättvis vad avser miljöpåverkan då 

faktorerna inte är lokalt anpassade. 

  

Eftersom det är mycket fokus på klimatfrågan idag skulle ett annat sätt att bedöma energins 

miljöpåverkan vara att bedöma koldioxidutsläpp från olika energislag. Studier visar på att 

hushållsenergin står för ca 10 % av de totala koldioxidutsläppen från byggsektorn och är den 

näst största bidragsgivaren efter värmeproduktionen som står för ca 70 % (Kyrö et al., 2011). 

Det visar återigen att mängden hushållsenergi har stor miljöpåverkan och bör därför 

bedömas. Miljöbyggnads indikator energislag tar indirekt hänsyn till koldioxidutsläpp vid 

bedömning av byggnadens totala energianvändning.  
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Vill man gå ännu längre med bedömning av energins miljöpåverkan kan det kompletteras 

med exempelvis bedömning av emissioner genom emissionsfaktorer, som tar hänsyn till 

emissioner vid utvinningen, transporten och omvandlingen av energin.  

 

Samtliga system bedömer snarlika punkter för området energi men är outvecklade när det 

kommer till att ta hänsyn till energins miljöpåverkan. Systemen bör därför utveckla 

bedömningen av det. 

9.9 Metoddiskussion 

Tillgång till material och tillgång till den information som används vid bedömning enligt de 

olika systemen har varit till viss del begränsat. Miljöbyggnad och FEBY12 har haft mycket 

och tydlig information i manualerna medan PHIs manual presenterar begränsat med 

information och mycket av deras indata mm presenteras i beräkningsprogrammet PHPP som 

detta arbete inte haft tillgång till. Svanens information är kortfattad och möjligheten till mer 

information än vad som presenteras i manualer har varit begränsad. Det har lett till att viss 

information inte presenteras i detta arbete och att sekundärkällor förekommer för att ha 

kunnat genomföra jämförelsen. Som tidigare nämnts är BV
2 

ett beräkningsprogram och som 

visar resultat utifrån indata som förs in i programmet. Det kan bidra till missvisande resultat 

om fel indata används och det bör beaktas.  
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10 Framtida studier 
En fortsättning på arbetet kan vara att ta fram kriterier och krav för att utveckla bedömningen 

av energins miljöpåverkan. Bland annat genom att ta fram hur standarder för beräkning av 

energiformfaktorer och primärenergifaktorer ska gå till.  

 

Då detta arbete har avgränsats till byggnaders energianvändning för drift och underhåll, 

skulle en framtida studie vara att utvärdera miljöpåverkan från energin som krävs vid 

produktion av byggnadsmaterial. Samt ta fram möjliga kriterier och krav som 

certifieringssystem skulle kunna använda för bedömning av det. Bedömningen skulle då 

närma sig en livscykelanalys av byggnader vilket idag är omständligt men succesivt 

underlättas av bättre livscykeldata och energiberäkningsprogram, som summerar mängden 

material som byggnaden kräver.
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Bilagor 
Bilaga 1- Indata BV
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Indata och beräkningar 
Följande indata har valts för beräkningar i BV

2
: 

 Klimatzon II för Gävle 

 Icke elvärmd byggnad  

 3 våningar, Atemp= 999 m
2
  

 Fönsterarea är 10 % av Atemp 

 Inomhustemperatur 21 ℃ enligt Svebys (2012) Brukarindata för bostäder 

 

Byggnaderna 1-6 är utformade enligt: 

 Atemp= 999 m
2
  

 Plattans area= 351 m
2  

 Väggtjocklek på ytterväggarna= 220 mm  
 Takets area= 351 m

2
.  

 18 lägenheter 

Areor för fasader, fönster och portar visas i Tabell 1. 

Tabell 1. Areor för byggnaderna 1-6 

Väderstreck 
Fasader 

(m
2
) 

Fönster 

(m
2
) 

Portar 

(m
2
) 

Nord 285,5 30 4,2 

Öst 155,5 10 0 

Syd 285,5 50 37,8 

Väst 155,5 10 0 

 

Solfaktor uträknad enligt Svebys (2012) Brukarindata för bostäder, se Ekvation 1. 

𝑬𝒌𝒗. 𝟏       𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟔𝟖 = 𝟎, 𝟑𝟒 

där 0,5 är avskärmningsfaktorn och 0,68 är solfaktorn (g-värde). 
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Andra indata och referenser till dessa visas i Tabell 2.  

Tabell 2. Andra indata 

Indata Värde Enligt 

Internvärmelast (W/m
2
 ) 

Hushållsel  
2,4 

Se Ekv.2 

Svebys (2012) 

Brukarindata 

bostäder  

Fastighetsenergi  
1,2  

Se Ekv.3 

Svebys (2012) 

Brukarindata 

bostäder 

Personvärme  
2,2  

Se Ekv.4 

Svebys (2012) 

Brukarindata 

bostäder  

Lufttäthet (l/s*m
2
, Aom) 

Lufttäthet 0,3 FEBY12s krav 

Termiskt  0,035 Figur 1 

Vind  0,049 Figur 2 

Övriga indata (kWh/ m
2
, Atemp) 

Tappvarmvatten användning 

inklusive VVC- förluster 

26 

Se Ekv.5 

Svebys (2012) 

Brukarindata 

bostäder 

Vädringspåslag 4 

Svebys (2012) 

Brukarindata 

bostäder 

 

𝑬𝒌𝒗. 𝟐        (
𝟑𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟖𝟕𝟔𝟎
) ∗ 𝟎, 𝟕 ≈ 𝟐, 𝟒 [𝐖/𝐦𝟐]   

 

𝑬𝒌𝒗. 𝟑        (
𝟏𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟖𝟕𝟔𝟎
) ∗ 𝟎, 𝟕 ≈ 𝟏, 𝟐 [𝐖/𝐦𝟐]   

 

𝑬𝒌𝒗. 𝟒         
𝟐𝟖 ∗ 𝟖𝟎

𝟗𝟗𝟗
≈  𝟐, 𝟐   [𝐖/𝐦𝟐]   
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𝑬𝒌𝒗. 𝟓         (𝟐𝟓 + 𝟖) ∗ 𝟎, 𝟖 ≈ 𝟐𝟔 [𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐, 𝐀𝐭𝐞𝐦𝐩 ]       

Där 25 kWh/m
2
, Atemp är tappvarmvattenanvändning enligt Svebys (2012) Brukarindata för 

bostäder och 8 kWh/ m
2
, Atemp är VVC-förluster, räknat på VVC-förluster på 50 W per 

lägenhet enligt Wollerstrands och Perssons (2004) rapport, se Ekvation 6. 

𝑬𝒌𝒗. 𝟔         
 
𝟓𝟎 ∗ 𝟏𝟖

𝟏𝟎𝟎𝟎  ∗ 𝟖𝟕𝟔𝟎

𝟗𝟗𝟗
≈ 𝟖 [𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐, 𝐀𝐭𝐞𝐦𝐩 ]           

 

U-värden som användas är inklusive köldbryggpåverkan på 20 %. Beräknat enligt 

rekommendationer från Boverket (2012), se exempel Ekvation 7. 

𝑬𝒌𝒗. 𝟕        0, 𝟒 ∗ 𝟏, 𝟐 = 𝟎, 𝟒𝟖 [𝐖/𝐦𝟐]        

Figur 1. Otäthet- termik 
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Figur 2. Otäthet- vind 
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Klimathållningssystem 

 CAV- system, FTX  

 Fullflöde, 0,35 (l/s*m
2
, Aom) 

 Tilluftstemperatur =18 °C  

 SFP= 2 enligt BBR 21 (BFS 2014:3- BBR21) 

Omräkning av PHIs årsvärmebehov 

I referensbyggnaden har en Atemp på 999 m
2
 antagits om arean skulle räknas om till PHIs 

referensarea skulle den bli 849 m
2
. Detta beräknat på att hisschakt, trappor och andra schakt 

motsvarar 150 m
2
. 

PHIs krav på årsvärmebehovet är 15 kWh/m
2
, referensarea. Det motsvarar 12,7 kWh/m

2
, 

Atemp, beräkning enligt Ekvation 8. 

𝑬𝒌𝒗. 𝟖        
(𝟏𝟓∗𝟖𝟒𝟗)

𝟗𝟗𝟗
= 𝟏𝟐, 𝟕 [𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐, 𝐀𝐭𝐞𝐦𝐩 ]   

Byggnadernas årsvärmebehov har beräknats enligt nedan: 

 

kWh/m
2
, Atemp specifik energianvändning 

- 26 kWh/m
2
, Atemp för tappvarmvatten 

- 15 kWh/m
2
, Atemp för fastighetsenergi 

= kWh/m
2
, Atemp för årsvärmebehovet
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