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i 

 

Abstract 
The National Board of Housing has left a referendum on how they intended 

Sweden to adapt to the EU directive on near-zero energy buildings. The pro-

posal represents a new way of calculating energy use with more stringent re-

quirements than before. What was previously referred to as specific energy use 

is replaced with a primary energy (Boverket, 2015). Calculations have been 

made to measure how much energy efficiency is expected by the proposed re-

quirements. 

 

This study is a case study that explores the changes in the climate screen that 

need to be done at an electric heated house in southern Norway. In order for the 

new proposed energy requirements to be met. The study focuses on energy 

losses arising from transmission losses through the climate shell. The calcula-

tions have been carried out on an existing house model used as a reference 

building. The reference building has then received proposed measures to reach 

the proposed requirement limit. The study focuses on the category of electric 

heated houses 90-130 m2. Energy calculations have been made on the reference 

building to get an indication of which U-values will be required to meet the re-

quirements. 

 

The energy bills resulted in action proposals to reduce the building's U-average 

value mean and thus the transmission losses through the building envelope. The 

study resulted in measures of the house's outer wall body being the cheapest of 

the measures studied to make the reference building less than the maximum pri-

mary energy. It also resulted in a reduction of the window's U-value having the 

greatest impact on primary energy. 
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Sammanfattning 
Boverket har lämnat en remiss på hur de har tänkt att Sverige ska anpassa sig 

till EU:s direktiv om nära-nollenergibyggnader. Förslaget innebär ett nytt sätt 

att beräkna energianvändningen med hårdare krav än tidigare. Det som tidigare 

benämndes som specifik energianvändning ersätts med ett primärenergital (Bo-

verket, 2015). Beräkningar har gjorts för att mäta hur stor skärpningen av ener-

gianvändningen de föreslagna kraven leder till. 

Denna studie är en fallstudie som undersöker vilka förändringar av klimatskär-

men som behöver att göras på ett eluppvärmt småhus i södra Norrland. För att 

de nya föreslagna skärpta energikraven ska uppfyllas. Studien är inriktad på 

energiförluster som uppstår på grund av transmissionsförluster genom klimat-

skärmen. Beräkningarna har utförts på en befintlig husmodell som använts som 

referensbyggnad, referensbyggnaden har sedan fått föreslagna åtgärder för att 

nå upp till den föreslagna kravgränsen. Studien är inriktad på kategorin elupp-

värmda småhus 90-130 m2. Energiberäkningar har utförts på referensbyggnaden 

för att få en indikation om vilka U-värden som kommer att krävas för att upp-

fylla kraven.  

Energiberäkningarna resulterade i åtgärdsförslag för att sänka byggnadens Um-

värde och därmed transmissionsförlusterna genom klimatskärmen. Studien re-

sulterade i att åtgärder av husets ytterväggsstomme är det billigaste av de stude-

rade åtgärdsförslagen för att få referensbyggnaden att understiga de maximala 

primärenergitalet. Den resulterade även i att en sänkning av fönstrens U-värde 

har den största påverkan på primärenergitalet. 
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tillhandahålla data om referensbyggnaden, lokal, hjälpmedel och utrustning. Jag 
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Terminologi 

NNE Nära-nollenergi. 

PET Primärenergital. 

 

BBR Boverkets byggregler. 

 

OSB 

 

Oriented Stranded Board. 

 

U-värde 

 

Um-värde. 

Värmegenomgångskoefficienten för en byggnadsdel. 

 

U-medelvärde. Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för 

en byggnad. 

 

Specifik energianvändning 

 

En byggnads energibehov för uppvärmning, tappvarmvatten, 

fastighetsel och komfortkyla. 

 

Transmissionsförluster 

 

Energiförluster som uppstår genom en byggnads klimatskärm. 

  

    

  



NNE-kravens påverkan på ett eluppvärmt småhus i södra Norrland  

Fallstudie för ett småhus i ett plan 

Per Ullberg 2017-06-11 

 

 

v 

 

Innehåll 
1. Introduktion .................................................................................................. 1 

1.1 Syfte ...................................................................................................... 1 

1.2 Forskningsfrågor ................................................................................... 2 

1.3 Avgränsningar ....................................................................................... 2 

2. Teori .............................................................................................................. 3 

2.1 Energianvändning .................................................................................. 3 

2.2 Klimatskärm .......................................................................................... 4 

2.3 Ventilationssystem och värmeproduktion ............................................. 4 

2.3.1 Frånluftsvärmepump .......................................................................... 4 

2.4 Förluster och tillskott i energibalansen ................................................. 4 

2.4.1 Transmissionsförluster ....................................................................... 4 

2.4.2 Ventilationsförluster ........................................................................... 5 

2.4.3 Luftläckageförluster ........................................................................... 5 

2.4.4 Uppvärmning av tappvarmvatten ...................................................... 5 

2.4.5 Interna tillskott ................................................................................... 5 

2.4.6 Solinstrålning ..................................................................................... 5 

2.4.7 Indata ................................................................................................. 5 

2.5 Areakorrektion ...................................................................................... 6 

3. Metod ............................................................................................................ 7 

3.1 Litteraturstudie ...................................................................................... 7 

3.2 Datainsamling ........................................................................................ 7 

3.3 Åtgärdsförslag ....................................................................................... 7 

3.4 Beräkningar ........................................................................................... 8 

3.4.1 Energiberäkningar .............................................................................. 8 

3.4.2 Kostnadsberäkningar ......................................................................... 8 

4. Resultat ....................................................................................................... 10 

4.1 Referensbyggnad ................................................................................. 10 

4.1.1 Yttervägg ......................................................................................... 10 

4.1.2 Tak typ 1 .......................................................................................... 10 

4.1.3 Tak typ 2 .......................................................................................... 11 

4.1.4 Golv ................................................................................................. 11 

4.1.5 Fönster ............................................................................................. 11 

4.1.6 Ytterdörr .......................................................................................... 11 



NNE-kravens påverkan på ett eluppvärmt småhus i södra Norrland  

Fallstudie för ett småhus i ett plan 

Per Ullberg 2017-06-11 

 

 

vi 

 

4.1.7 U-medelvärde .................................................................................. 11 

4.2 Indata ................................................................................................... 11 

4.2.1 Värmegenerering ............................................................................. 11 

4.2.2 Lokalisering ..................................................................................... 11 

4.2.3 Interna värmetillskott ....................................................................... 12 

4.3 Beräknat primärenergital och krav ...................................................... 12 

4.4 Åtgärdsförslag ..................................................................................... 13 

5. Diskussion .................................................................................................. 14 

6. Slutsats ........................................................................................................ 15 

6.1 Förslag till fortsatta studier ................................................................. 15 

 

  



NNE-kravens påverkan på ett eluppvärmt småhus i södra Norrland  

Fallstudie för ett småhus i ett plan 

Per Ullberg 2017-06-11 

 

 

vii 

 

Bilagor 
Bilaga A Interna värmetillskott 

Bilaga B Energiberäkning referensbyggnad 

Bilaga C Energiberäkning extraisolerad grundplatta 

Bilaga D Energiberäkning 145 mm ytterväggsstomme 

Bilaga E Energiberäkning fönster med lägre U-värde 

Bilaga F Kostnadsjämförelse för åtgärder 
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1. Introduktion 
All energi har någon form av påverkan på miljön och klimatet, 

energianvändningen kan bidra med försurning av skog och mark, hälsoproblem, 

försämrade livsmiljöer och spridningsvägar för djur och växter. Genom att 

minska energianvändningen kan också konsekvenserna av energianvändningen 

minska (Naturvårdverket, 2016). En stor del av en byggnads energianvändning 

sker under dess brukarfas. I och med boverkets förslag till skärpa regler för 

energianvändning är tanken att byggnaders energianvändning i brukarfasen ska 

komma att minska (Boverket, 2017).  

 

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv ska alla nya byggnader vara nära-

nollenergibyggnader senast den 31 december 2020, för byggnader som ägs och 

brukas av offentliga myndigheter ska kraven uppfyllas från den 31 december 

2018 (2010/31/EU). Boverket har i uppdrag från regeringen att föreslå 

kvantitativa riktlinjer för energihushållningskrav avseende nära-

nollenergibyggnader. Genom att skärpa energikraven ska utvecklingen mot ett 

energieffektivare byggande i Europa öka (Boverket, 2015). 

Införandet av nära-nollenergibyggnader kommer att införas i två steg, det första 

innebär att specifik energianvändning ersätts med ett primärenergital. 

Primärenergital är ett beräknat och viktat tal utifrån byggnadens lokalisering 

och uppvärmning. Ändringarna kommer även att ta bort kategorin elvärmda 

byggnader och de beräknas istället med en högre primärenergifaktor. 

Klimatzonerna ersätts med kommunspecifika primärenergifaktorer, 

användningen av förnybar energi på platsen utökas från bara sol, till vind, 

vatten och mark (Omvärldsbevakning, 2017). Studien har utgått från 

skärpningen som gäller från 2021. 

 

Inom branschen finns en oro över hur de nya kraven kommer att påverka 

klimatskärmen hos eluppvärmda småhus med frånluftsvärmepump. 

Småhustillverkarna menar att boverkets förslag till högre primärenergifaktor för 

el hotar frånluftsvärmepumparna. Alternativet för villor är bergvärme, vilket är 

dyrare att installera (Byggvärlden, 2017). 

 

Hur stor skärpning av energianvändningen ger då det nya förslaget för nära-

nollenergibyggnader för ett eluppvärmt småhus med platta på mark, 

träregelväggar och frånluftsvärmepump. Vilka åtgärder kan användas för att 

klara kraven och vad är kostnaderna för dessa. Energiberäkningarna har utförts i 

energiberäkningsprogrammet BV2 och har kompletterats med manuella 

beräkningar. Kostnadsberäkningarna har utförts i kalkyleringsprogrammet 

Bidcon samt med hjälp av handberäkning utifrån prislistor.  

1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur de nya NNE-kraven kan 

komma att påverka klimatskärmen hos eluppvärmda småhus i södra Norrland, 

Samt ta fram åtgärdsförslag för klimatskärmen och undersöka kostnaderna för 
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dessa.  

Studien ska göras som en fallstudie där ett tidigare projekt ska användas som 

referensbyggnad, de åtgärder som föreslås i denna rapport är inte tänkt att 

implementeras på den befintliga byggnaden utan ska fungera som stöd och 

referens till den framtida produktionen. 

1.2 Forskningsfrågor 

 Hur stor skärpning av energianvändningen innebär införandet av 

NNE-kraven för det eluppvärmda småhuset i södra Norrland. 

 Hur kommer NNE-kraven att påverka klimatskärmen hos det elupp-

värmda småhuset i södra Norrland.  

 Vilka åtgärder kan implementeras för att uppnå de nya kraven, vad är 

kostnaden för dessa. 

 Vilken åtgärd av klimatskärmen påverkar primärenergitalet mest. 

1.3 Avgränsningar 

Studien har endast tagit fram förbättringsåtgärder för att minska husets 

energianvändning i form av transmissionsförluster genom klimatskärmen. 

Åtgärdsförslag har tagits fram för klimatskärmens grund, väggar och fönster. 

Taket har inte studerats då en ändring av det skulle förändra husets utseende 

och/eller funktion. Studien har inte beaktat några förbättringar till 

ventilationsförluster eller luftläckageförluster. Möjligheten att uppfylla kraven 

med förnyelsebar energi på platsen har heller inte undersökts. 
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2. Teori 
De förslag på krav som Boverket har lämnat är krav för en byggnads högsta 

tillåtna energianvändning. 

 

Energianvändningen är den mängd energi som en byggnad beräknas förbruka i 

form av köpt energi under ett normalår (Petersson, 2013 s.133). 

2.1 Energianvändning 

Energibalansekvationen är beroende av interna förlusttermer och 

tillskottstermer. Tillskottstermerna varierar beroende på byggnadens och 

installationers tekniska utföranden, de boendes levnadsvanor samt deras 

engagemang för energihushållning. För beräkningar av energianvändning finns 

hänvisningar till att använda sig utav känd kunskap och normala antaganden. 

Utifrån dessa hänvisningar ska goda uppskattningar göras vad det gäller 

värmeförluster och värmetillskott. Detta ska göras såvida det inte finns tillgång 

till relevant data eller mätningar (Petersson, 2013 s.133). Hushållsenergi eller 

verksamhetsenergi ska inte räknas med i byggnadens energianvändning 

(Elmroth, 2015 s. 95). 

 

Enligt Boverkets förslag (BFS 2017: xx BBR (A)) ska det som tidigare angivits 

som specifik energianvändning, ersättas med något de valt att kalla 

primärenergital. Primärenergitalet är beräknat och viktat utifrån byggnadens 

geografiska placering och dess uppvärmningssätt. Primärenergitalet beräknas 

enligt formeln:  

 

 
(BFS 2017: xx BBR (A)). 

 

Primärenergifaktorn för el (PEel) föreslås att till en början att vara 1,6 och för 

övrig energi (PEövr) 1,0, detta för att primärenergitalet ska få liknande krav som 

specifik energianvändning har idag. Den första ändringen ska inte innebära 

någon skärpning av energianvändningen, utan bara sättet att beräkna den. 

Primärenergifaktorn för el planeras att skärpas till 2,5 från och med 1 januari 

2021. Den geografiska justeringsfaktorn (Fgeo) är beroende av byggnadens 

geografiska placering (BFS 2017: xx BBR (B)). I denna rapport har PEel satts 

till 2,5 för att se resultatet av den senarelagda höjningen. 

Referensbyggnaden har en Atemp på 99m2 och hamnar då i kategorin för småhus 

där Atemp är större än 90 och upp till och med 130m2.  
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 Primärenergital 

(PET) (kWh/m2 

Atemp och år) 

Installerad elef-

fekt för uppvärm-

ning (kW) 

Genomsnittlig värmege-

nomgångskoefficient 

(Um) (W/m2K) 

Småhus där Atemp är 

över 90 och upp till 

och med 130 m2 

110–0,50(Atemp– 90) 4,5 * Fgeo 0,30 

Tabell 1 med förslag på gränsvärden på primärenergital (BFS 2017: xx BBR 

(B)). 

Tabell 2 med förslag på värden på primärenergifaktorer (BFS 2017: xx BBR 

(B)). 

2.2 Klimatskärm 

Ett hus huvudsakliga uppgift är att skärma av uteklimatet så ett behagligt 

inomhusklimat och en hälsosam inomhusmiljö kan uppnås. Det är 

klimatskärmens uppgift att möjliggöra en god inomhusmiljö, god 

energihushållning, låg energianvändning och en beständig konstruktion till en 

rimlig miljöbelastning. De omslutande delarna på en byggnad utgör dess 

klimatskärm, det är således tak, golv, ytterväggar samt ytterdörrar och fönster. 

Energiförbrukningen är även beroende av byggnadsoberoende källor såsom 

personvärme, tappvarmvatten, ventilation, solinstrålning och nattutstrålning 

(Petersson, 2013 s.23-30). 

2.3 Ventilationssystem och värmeproduktion 

2.3.1 Frånluftsvärmepump 

En frånluftsvärmepump tillgodoser en byggnads krav på uppvärmning, 

ventilation och varmvatten. Frånluftsvärmepumpen är kopplad till ett 

frånluftssystem, det fungerar genom att varm inomhusluft tas in i ett 

ventilationskanalsystem och leds till frånluftsvärmepumpen. Frånluften 

komprimeras för att generera högre temperatur till köldbäraren. Köldbäraren 

kan sedan värma elementen/golvvärmeslingan och varmvattnet (Bokalders et 

al., 2014 s.216).  

Ventilationen ska se till så att ett hälsosamt inomhusklimat kan hållas, luftflödet 

för ventilationen är satt efter lägsta lagkrav på 0,5 luftväxling per timme 

(Petersson, 2013 s.51).  

2.4 Förluster och tillskott i energibalansen 

2.4.1 Transmissionsförluster 

Transmissionsförlusterna är de energiförlusterna som sker med hjälp av ledning 

genom klimatskärmens olika byggnadsdelar och köldbryggor (Petersson, 2013 

s.134). 

Energibärare Primärenergifaktor (PE) 

El (PEel) 2,5 

Annan energibärare än el (PEövr) 1,0 
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2.4.2 Ventilationsförluster 

Ventilationsförluster är de energiförluster som sker när uppvärmd inomhusluft 

släpps ut via ventilationens frånluft. Värmeförlusterna kan reduceras med hjälp 

värmeåtervinnande apparater som återför en del av ventilationsluftens värme 

tillbaka till byggnaden (Petersson, 2013 s.134). 

2.4.3 Luftläckageförluster 

Luftläckageförluster avser de energiförluster som sker via luftläckage genom 

klimatskärmen och vädring. Vädring kan anses vara helt brukarrelaterad medan 

luftläckage genom klimatskärmen är en följd av hur lufttät klimatskärmen är. 

Fönstervädringens påverkan på energiförbrukningen är starkt kopplad till hur 

vädringsprocessen ser ut, ett helt öppet fönster under en kort tid påverkar 

energiförbrukningen i mycket låg grad. Ett fönster på glänt under en lång tid så 

inomhustemperaturen sänks onödigt mycket kan påverka energiförbrukningen i 

större grad. Luftläckage genom klimatskärmens otätheter skapar ett 

okontrollerat luftläckage som för bort värme med läckageluften (Petersson, 

2013 s.134). 

2.4.4 Uppvärmning av tappvarmvatten 

Behovet av energi till uppvärmning av tappvarmvatten varierar kraftigt 

beroende på brukarnas vanor och beteenden. Barnfamiljer med tonåringar gör 

tillexempel av med mer varmvatten än äldre och ensamboende (Petersson, 2013 

s.135). 

2.4.5 Interna tillskott 

Interna värmetillskott i bostäder sker via användning av hushållsel, fastighetsel 

och tappvarmvatten.  All värmeenergi går dock inte till uppvärmning, utan viss 

del av värmeenergin försvinner som förluster genom spisfläkt, avlopp etc. 

Människor som vistas i bostäder avger olika mycket värme beroende på 

aktivitetsnivå och ålder (Petersson, 2013 s.136). 

2.4.6 Solinstrålning 

Solinstrålning påverkar energiförbrukningen, speciellt där fönsterytor är riktade 

mot söder och sydväst. Solinstrålningen kan då tillföra stora mängder 

värmeenergi, främst under vår och sommar (Petersson, 2013 s.92).  

2.4.7 Indata 

Boverket har tagit fram standardiserad brukarrelaterad indata för bostäder till 

beräkning av energianvändning (BFS 2017: xx BEN2). Värden från BEN har 

använts vid beräkning av specifik energianvändning och primärenergital.  
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1) ηuppv är årsverkningsgraden för uppvärmningssystemet = El, 

frånluftsvärmepump 1,7. 

2) ηtvv är årsverkningsgraden för produktion av tappvarmvatten i byggnaden = 

El, frånluftsvärmepump 1,7. 

 

Tabell 3. Kortfattad sammanställning av framtagna brukarindata för nya småhus 

(BFS 2017: xx BEN2). 

 

2.5 Areakorrektion 

Boverket har föreslagit en högre kravgräns på 110 kwh/m2 för småhus under 

90m2. Enligt remissen från Boverket så kommer en areakorrektion att införas, 

den nya areakorrigeringen får göras på småhus med Atemp 90-130m2. De 

småhusen får ha ett primärenergital på 110-(0,5·(Atemp-90)). Småhus med Atemp 

över 130m2 får ha ett högsta primärenergital på 90 kwh/m2 (BFS 2017: xx BBR 

(B)). 

 

Parameter Delparameter Delparameter Värden småhus 

Innetemperatur Uppvärmningssäsong  21 °C 

Luftflöden Behovsstyrda flöden Forcering i kök  30 min per dag 

Vädringspåslag Energipåslag  4/ηuppv
1) kWh/m2år 

Solavskärmning Avskärmnings faktor Total (Fast och rörlig) 0,5 (0,71 och 0,71) 

Tappvarmvatten Energi Årsschablon Energi 20/ηtvv
2) 

 Internvärme Möjlig att tillgodogöras  20 %  

Hushållsel Energi Årsschablon  30 kWh/m2 

 Internvärme Möjlig att tillgodogöra  70 % 

Personvärme Antal personer  Enligt tabell 

 Närvarotid  14 timmar per dygn och person 

 Internvärme  80 W per person 
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3. Metod 
Data kan vara kvantitativ eller kvalitativ, kvantitativ metod använder insamlad 

data, ofta i form av siffror och värden för att dra slutsatser och data samlas av 

beräkningar. Kvalitativ data utgörs av ord och beskrivningar och informationen 

erhålls från intervjuer och observationer (Höst, M et al., 2006, s.30).  

Studien utförs som en fallstudie, resultatet som det generar kan beroende på 

kommande förutsättningar, tillämpas på den framtida produktionen med 

eventuella ändringar. 

Att utgå från en nyligen uppförd byggnad ger ett bra underlag på handlingar 

och ett fast scenario att förhålla sig till. Studien baseras på en remiss och inte en 

färdig ändring i BBR. Det sätter ramarna för resultatet då ändringar av remisen 

kan uppkomma under studiens gång.  

 

Genom beräkningar av primärenergitalet enligt remisserna BFS 2017: xx BBR 

(A) och BFS 2017: xx BBR (B) fås en indikation på hur referensbyggnaden 

förhåller sig till Boverkets remis. Beroende på resultatet från den beräkningen 

kan vidare åtgärder bestämmas. Studien har genomförts med hjälp av en 

kvantitativ metod, då studien till största delen består av beräkningar.  

 

3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudier har genomförts och omfattat böcker, lagtexter, standarder, 

remisser, remissvar, vetenskapliga artiklar, produktbeskrivningar och 

omfattande internetsökningar. 

Litteraturstudien har utförts källkritiskt och har bara använt data från väl 

granskade källor. 

3.2 Datainsamling 

Data om byggnaden har tillgåtts med hjälp av ritningar och teknisk beskrivning. 

De tekniska förändringarna som har getts som förslag har diskuteras med 

produktionspersonal. Detta för att studien ska generera i tillämpbara lösningar 

som kan appliceras på den nuvarande produktionen. 

Data om primärenergital och kravgränser har samlats med hjälp av 

internetsökningar främst på Boverkets egen hemsida. 

3.3 Åtgärdsförslag 

Studien är inriktad på att sänka byggnadens energianvändning med hjälp av 

sänkning av transmissionsförluster. Lägre transmissionsförluster nås med hjälp 

av lägre Um-värde. Åtgärderna som presenteras ger klimatskärmens olika bygg-

nadsdelar ett lägre U-värde än referensbyggnadens byggnadsdelar  

Åtgärderna som presenteras har granskas utifrån följande kriterier:  

 Åverkan på referensbyggnadens gestaltning och utseende. 

 Åverkan på referensbyggnadens funktion. 

Dessa kriterier har valts för att få ett åtgärdsförslag som uppfyller samma krav 

på byggrätt och funktionskrav som referensbyggnaden. Åtgärder som valts bort 

på grund av dessa kriterier är mer isolering i tak, då det skulle bidra till en 
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högre nockhöjd eller annan takvinkel på huset. Det skulle därmed förändra hu-

sets utseende. Skulle den extra isoleringen istället läggas nedåt i konstruktionen 

skulle rumshöjden i byggnaden minska och därmed husets funktion.  

Åtgärder som inte har någon eller mycket liten åverkan på följande kriterier och 

därmed kommer undersökas är: Mer cellplastisolering under grundplattan. 

Fönster med ett lägre U-värde. Tjockare ytterväggar med mer mineralullsisole-

ring. Tjockare ytterväggar kommer att generera i en något mindre golvarea. Den 

minskade golvarean är dock inget som bör ha någon större påverkan på husets 

funktion eller utseende. 

3.4 Beräkningar 

3.4.1 Energiberäkningar 

För att kunna beräkna primärenergitalet behöver energiberäkningar utföras. En 

energiberäkning beräknar bland annat energianvändning som sker via trans-

missionsförluster. Transmissionsförluster beräknas med hjälp av byggnadens 

Um-värde. Um-värdet beräknas fram som ett medelvärde med hjälp av arean av 

klimatskärmens samtliga delar och dess U-värden, detta görs i energiberäk-

ningsprogrammet BV2. 

Färdiga U-värdeberäkningar för grund, väggar och tak för referensbyggnaden 

finns att tillgå från en konsult. U-värden för fönster, fönsterdörrar och dörrar har 

tagits från tillverkarnas varudeklarationer. U-värdesberäkningar har därför inte 

utförts av författaren. Uppgifter om husets mått, areor, placering och 

konstruktion har framkommit genom granskning av typbyggnadens 

konstruktionsritningar. 

 

Huset uppvärmning och ventilation sköts av en frånluftsvärmepump. Värden för 

energi till uppvärmning av tappvarmvatten, personvärme, driftel, hushållsel och 

vädringsvanor har tagits från Boverket. Boverkets föreskrifter och allmänna råd 

om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett 

normalår förkortas BEN. 

 

Energiberäkningar är utförda med hjälp av beräkningsprogrammet BV2 som är 

ett energiberäkningsprogram.  

BV2 kan beräkna en byggnads behov av värme-, kyl-, och elenergi. Det kan 

beräkna energianvändningen för alla typer av byggnader, och har en mängd 

olika inställningar för värmeproduktion och klimathållningssystem. 

Programmet bygger på en simuleringsmodell som redovisar värmelagring, 

internvärme, solinstrålning luftläckage mm (BV2, 2016).   

Primärenergitalet har beräknats fram för hand med hjälp av data från 

energiberäkningsprogrammet.  

 

3.4.2 Kostnadsberäkningar 

Kostnaden för åtgärderna är utförda så de visar vilken merkostnad åtgärderna 

medför gentemot referensbyggnadens utförande. Kostnadsberäkningarna för 

grund och yttervägg har utförts med hjälpa av kalkyleringsprogrammet Bidcon.  
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Bidcon är ett kalkyleringsprogram där enhetstider och materialkostnader för 

olika byggnadsdelar plockas ur en omfattande databas (Bidcon, 2016). Kost-

nadsberäkning för fönster har gjorts med hjälp av SP – fönsters prislista och 

manuell beräkning av styckekostnad per fönster. Prissättningen för de nya 

fönstren sker med ett procentpåslag enligt SP - fönsters prislista.  

För att få en funktionell enhet för kostnaden av det minskade primärenergitalet 

så divideras den ökande kostnaden för åtgärden med den sänkning av primär-

energitalet som respektive åtgärd bidrar med. Den enhet som resultatet jämförs i 

blir såldes Sek/(kWh/m2 (Atemp) och år).  
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4. Resultat 

4.1 Referensbyggnad 

Referensbyggnaden är byggd utifrån husleverantörens standardlösningar och 

tillhör husleverantörens normala produktion. Studien utförs på en specifik 

byggnad med given storlek, typ och geografisk placering. Referensbyggnaden 

som använts är ett tidigare projekt och tillhör husleverantörens normala 

produktion, och är därför intressant ur framtida produktionssynpunkter.  

 

Referensbyggnaden utgörs av ett eluppvärmt småhus beläget i Hudiksvall, 

avsett för året runt boende. 

Husleverantören producerar husets väggar med förmonterade fönster, samt 

husets takkonstruktion, och föreskriver vilken typ av grundläggning som ska 

användas. Referensbyggnaden som har valts till den här studien är ett 

enplanshus på 99 m2 med grundläggningen platta på mark. Den södra gaveln 

består till största del av fönster från golv till tak. Referensbyggnaden har två 

olika taktyper, halva byggnaden har brutet innertak upp till nock och halva har 

ett plant innertak. Detta ger taket två olika U-värden men som senare räknas 

ihop i Um-värdet. Referensbyggnaden är uppbyggt med prefabricerad 

blocksystemstomme uppbyggt enligt följande:  

4.1.1 Yttervägg  
U-värde 0,19 W/m²·K. 105,7m2 

 21*145 panelbräda som fasadbeklädnad.  

 25 mm uteluftsventilerad luftspalt.  

 Vindpapp som vindskydd till isoleringen.  

 45 mm mineralullsisolering mellan liggande träreglar 45 mm s600.  

 95 mm mineralullsisolering mellan stående 95 mm träreglar s600. 

 45 mm mineralullsisolering mellan liggande träreglar 45 mm s600.  

 0,2 mm ångspärr av plastfolie. 

 45 mm mineralullsisolering mellan stående träreglar 45 mm s600. 

 11 mm osb-skiva. 

 13 mm gipsskiva. 

4.1.2 Tak typ 1  
U-värde 0,110 W/m²·K. 62m2 

 Betongtakpannor som täckskikt. 

 Bär och ströläckt.  

 Takpapp. 

 Råspont i form av råspontluckor.  

 25 mm uteluftsventilerad luftspalt.  

 Board som vindskydd till isoleringen. 

 400 mm lösullsisolering mellan träbalkar. 

 0,2 mm ångspärr av plastfolie. 

 28 mm glespanel. 

 13 mm gipsskiva. 
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4.1.3 Tak typ 2  
U-värde 0,088 W/m²·K. 56m2 

 Betongtakpannor som täckskikt.  

 Bär och ströläckt.  

 Takpapp. 

 Råspont i form av råspontluckor. 

 25 mm uteluftsventilerad luftspalt.  

 Board som vindskydd till isoleringen. 

 500 mm lösullsisolering mellan träbalkar. 

 0,2 mm ångspärr av plastfolie. 

 28 mm glespanel. 

 13 mm gipsskiva. 

4.1.4 Golv  
U-värde 0,12 W/m²·K. 99m2 

 3*100 mm cellplastisolering. 

 150 mm betongplatta. 

4.1.5 Fönster 
Fasta U-värde 1,1 W/m²·K. 15,6m2 

Öppningsbara U-värde 1,2 W/m²·K. 8,7m2 

4.1.6 Ytterdörr  
U-värde 0,97 W/m²·K. 2m2 

Byggnaden är utrustad med 1 stycken ytterdörr med U-värde 0,97 W/m²·K. 

 

4.1.7 U-medelvärde 

Dessa U-värden och areor ger ett Um-värde på 0,21 W/m²·K. 

 

4.2 Indata 

Indata är de värden som matats in i beräkningsprogrammet, där inget annat 

anges har författaren låtit programmet räknat med standardiserad indata så 

kallade default-inställningar som programmet själv väljer. 

4.2.1 Värmegenerering 

Värmepumpen har tilldelats default-inställningar, dessa värden har använts för 

att ge större värde till resultatet då ingen specifik värmepump har angetts.  

4.2.2 Lokalisering 

Referensbyggnaden har placeringsort Hudiksvall och därmed tilldelats Svebys 

klimatfil Hudiksvall_102720.csv.  
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4.2.3 Interna värmetillskott 

Tabell 4 Interna värmetillskott (Bilaga A).  

 

De interna värmetillskotten är i det här fallet värme från människor som vistas i 

byggnaden, spillvärme från belysning och andra elanvändare, samt spillvärme 

från tappvarmvatten. 

Personvärmen är beräknad efter 2,8 personer, enligt BENs rekommendationer 

för en byggnad bestående av 4 rum och kök vilket ger ett värmetillskott på 2,26 

W/m2. 

Värmen från tappvarmvatten uppgår till 5,61 W/m2. 

Den spillvärmen som genereras från byggnadens belysning uppgår till 1,46 

W/m2. Övriga elanvändare såsom hushållsmaskiner, teknikprylar etc. ger ett 

värmetillskott på 3,58 W/m2. 

4.3 Beräknat primärenergital och krav 

Maximala primärenergitalet för en villa på 99 m2 blir enligt förslaget: 110-

(0,5·(99-90))=105,5 kWh/m2 och år.  

Det beräknade primärenergitalet för en villa med de givna förutsättningarna är 

106,4 kWh/år vilket överstiger de krav som Boverket har föreslagit.  

 

För att se hur referensbyggnaden förhåller sig till dagens krav, så har 

referensbyggnadens specifika energianvändning beräknats och jämförts med 

den högsta tillåtna specifika energianvändningen.  

För att se hur referensbyggnaden förhåller sig till de föreslagna kraven, så har 

referensbyggnadens primärenergital beräknats och jämförts med det föreslagna 

kravet för högsta primärenergital. 

Tabellen nedan visar skillnaden på energianvändning mellan de föreslagna och 

det nuvarande sättet att räkna på. 

  

2,26

1,46

5,61

3,58

Personvärme Belysning Tappvarmvatten Maskiner

Interna värmetillskott
[W/m2]
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Dagens krav på 

Specifik 

energianvändning 

(kWh/m2 

Atemp och år) 

Beräknad Specifik 

energianvändning för 

referensbyggnaden 

(kWh/m2 

Atemp och år) 

Krav på 

Primärenergital 

(kWh/m2 

Atemp och år) 

Beräknat  

Primärenergital för 

referensbyggnaden 

(kWh/m2 

Atemp och år) 

75 45,5 105,5 106,4 

40 % -1 % 

Tabell 5 skärpning av energikrav (Bilaga B). 

4.4 Åtgärdsförslag 

För att klara de krav som Boverket har föreslagit genom en sänkning av 

byggnadens transmissionsförluster behöver Um-värdet sänkas.  

För att sänka Um-värdet så behöver isoleringsmängden eller materialens 

isoleringsförmåga ökas i någon eller några delar av byggnadens klimatskärm. 

Åtgärderna som redovisas är specifika för den gällande referensbyggnaden, för 

byggnader med andra förutsättningar kan andra åtgärder vara mer lämpande.  

För att sänka primärenergitalet har tre åtgärder tagits fram, samt hur stor 

kostnadsökning de bidrar med. Åtgärderna som har listats är: 

 

1. Mer cellplastisolering under grundplattan. Genom att lägga till en extra 

cellplastskiva a’100 mm till de befintliga 3*100 mm, vilket ger en total 

isoleringstjocklek på 400 mm. 

2. 145 mm ytterväggsstomme, genom att ersätta 95 mm ytterväggsstom-

men med tillhörande isolering till en 145 mm ytterväggsstomme med 

tillhörande isolering. Då den grövre ytterväggen ger en mindre golvarea 

så sänks Atemp till 96 m2 vilket ger ett max primärenergital på 107 

kWh/m2. 

3. Fönster med ett lägre U-värde. De fasta fönstren ersätts med en modell 

med U-värde 0,8 och de öppningsbara till en modell med U-värde 0,9. 

Tabell 6 kostnadsberäkning (Bilaga F). 

 

Åtgärd: Extra isolering i 

grundplatta 

145 mm 

ytterväggsstomme 

Fönster med lägre U-värde 

Primärenergital 

(kWh/m2 

Atemp och år): 

 

105,3 

 

104,9 

 

99,2 

Um-värde (W/m²·K): 0,20 0,20 0,19 

Merkostnad (SEK): 17 159 4 571 7 831 

Kostnad per 

sänkning 

SEK/(kWh/m2 & år) 

 

15 599 

 

3 047 

 

1 088 
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5. Diskussion 
Det föreslagna sättet att räkna energianvändning, med primärenergital kommer 

att innebära en skärpning på ca 40 % för det studerade eluppvärmda småhuset i 

södra Norrland. 

Genom en mer isolerad klimatskärm så kan det studerade eluppvärmda småhus 

i södra Norrland komma att klara de nya kraven för primärenergital. Om något 

av de åtgärdsförslagen använts för att klara kraven så kommer det att innebära 

högre kostnader för klimatskärmen än vad det gör med dagens krav. Åtgärderna 

för att klara kravet för primärenergitalet ger olika höga kostnader beroende på 

vilken åtgärd som väljs.  

Den extra grundisoleringen ger den högsta kostnaden och även den minsta 

sänkningen av primärenergitalet. Den extra isoleringen bidrar med en något 

högre grundläggning, detta kan dock korrigeras genom att undergrunden görs 

100 mm lägre. 

Konsekvenserna av en mer isolerad grundplatta är en ökad kostnad, både vad 

det gäller material och arbete, och det kommer även generera i en längre 

byggtid (Bilaga H). Den extra kostnad som den extra isoleringen medför är 

högre än de två andra åtgärderna, de ger även en mindre sänkning av 

primärenergitalet än de andra åtgärderna.  

 

För att klara de nya kraven är det billigaste alternativet av de studerade att välja 

en 145 mm ytterväggsstomme med tillhörande isolering, det bidrar dock med en 

något mindre boarea än referensbyggnaden och de övriga förslagen. 

En kraftigare ytterväggsstomme ger en högre materialkostnad men byggtiden 

för de två väggtyperna är densamma (Bilaga I).   

 

Mer isolerade fönster ger det lägsta primärenergitalet av de studerade, men till 

ett högre pris än den grövre ytterväggsstommen.  

Fönstren med lägre U-värde är dyrare i inköp än de med högre U-värde, det ger 

en högre materialkostnad, montagetiden är dock den samma och ger ingen 

merkostnad (Bilaga G). Byte av fönster är den åtgärd som har störst påverkan 

på primärenergitalet. Tack vare den stora sänkningen av primärenergitalet ger 

den åtgärden störst sänkning av primärenergitalet per krona. 

 

Konsekvenserna av nära-nollenergikravet kan bli att det byggs mindre och/eller 

dyrare bostäder, eller helt enkelt att det i framtiden byggs färre eluppvärmda 

småhus i södra Norrland.  
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6. Slutsats 
 Hur stor skärpning av energianvändningen innebär införandet av 

NNE-kraven för det eluppvärmda småhuset i södra Norrland. 

 Genom utförda beräkningar och litteraturstudier har det konsta-

terats att Boverkets föreslag om tillämpning av nära-nollenergi-

byggnader i Sverige, kommer att innebära en skärpning med ca 

40 % mot dagens energikrav för det studerade eluppvärmda små-

huset i södra Norrland. 

 Hur kommer NNE-kraven att påverka klimatskärmen hos det elupp-

värmda småhuset i södra Norrland. 

 Genom utförda beräkningar kan det konstateras att det med en 

mer välisolerad klimatskärm kan det eluppvärmda småhuset i 

södra Norrland komma att klara Boverkets förslag på krav för 

nära-nollenergibyggnader. Detta genom att få ner transmissions-

förlusterna genom klimatskärmen och därmed energin för upp-

värmning av byggnaden. 

 Vilka åtgärder kan implementeras för att uppnå de nya kraven, vad är 

kostnaden för dessa. 

 Studien har resulterat i tre åtgärdsförslag med kostnader som kan 

implementeras för uppnå Boverkets förslag på NNE-byggnader. 

Åtgärdsförslagen är: 

1. 100 mm extra cellplastisolering under grundplattan, det ger en 

total grundisolering på 400 mm. Kostnaden för det är 17 159 

Sek. 

2. 145 mm regelväggsstomme med tillhörande isolering istället för 

nuvarande 95 mm. Kostnaden för det är 4 571 Sek. 

3. Fönster med U-värde 0,9 för öppningsbara och 0,8 för fasta. 

Kostnaden för det är 7 831 Sek. 

 Vilken åtgärd av klimatskärmen påverkar primärenergitalet mest. 

 Det åtgärdsförslag som påverkar primärenergitalet mest är föns-

ter med lägre U-värde. 

 

 

6.1 Förslag till fortsatta studier 

Att genom beräkningar ta fram en lösning för hur primärenergitalet kan 

uppfyllas med hjälp av tekniska lösningar så som ventilation och 

uppvärmningssystem, utan att några förändringar av klimatskärmen utförs. 
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Bilaga A 

Interna värmetillskott 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

Bilaga B 

Referensbyggnad 

  



 

 

 

 
 

PET= 106,4 ≤ 105,5 

Euppv,el = Elenergi till uppvärmning, [kWh/m2] 32,63 

Atemp, [m2] 99 

Euppv,el = Elenergi till uppvarmning, [kWh/år] 3230 

Ekyl,el = Elenergi till komfortkyla, [kWh/år] 0 

Etvv,el = Elenergi till tappvarmvatten, [kWh/år] 793 

Ef,el = Elenergi till fastighetsenergi, [kWh/år] 485,1 

Euppv = Annan energi än el till uppvärmning, [kWh/år] 

Ekyl = Annan energi än el till komfortkyla, [kWh/år] 

Etvv = Annan energi än el till tappvarmvatten, [kWh/år] 

PEel = Primärenergifaktor för elenergi, [–] 2,5 

PEövr = Primärenergifaktor för annan energi än el, [–] 

Fgeo = Geografisk justeringsfaktor, [–] Hudiksvall 1,1 

 
 



 

 

Bilaga C 

Extraisolerad grundplatta 
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Version 
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klimatfil:Hudiksvall(Sveby 2016) 
Frånluftsystem 

Projektfil 
E:\Byggingenjörsprogrammet\EX-jobb\Energiberäkningar\skyttegillet iso platta.bv2 

Simulerings ID 
00608:170511133523 

Licensägare 
Hudikhus AB (En-användarlicens) 

Uppdrag nr  
Uppdrag nr  

Kund 
Kund 

Beskrivning 
Beskrivning 

Projekt  
Projekt  

Kunds ref.  
Kunds ref.  

Licens giltig t.o.m 
20170411 

Datum 
Datum 

Vår ref  
Vår ref  



 

 

 

  

BV² 2016 

BV² 
Version 

2016 
Specifik energianvändning 
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  PET= 105,3 ≤ 105,5 

      

      
Euppv,el = Elenergi till uppvärmning, [kWh/m2] 32,13     
Atemp, [m2] 99     
Euppv,el = Elenergi till uppvärmning, [kWh/år] 3181     
Ekyl,el = Elenergi till komfortkyla, [kWh/år] 0     
Etvv,el = Elenergi till tappvarmvatten, [kWh/år] 793     
Ef,el = Elenergi till fastighetsenergi, [kWh/år] 485,1     
Euppv = Annan energi än el till uppvärmning, [kWh/år]      
Ekyl = Annan energi än el till komfortkyla, [kWh/år]      
Etvv = Annan energi än el till tappvarmvatten, [kWh/år]      
PEel = Primärenergifaktor för elenergi, [–] 2,5     
PEövr = Primärenergifaktor för annan energi än el, [–]      
Fgeo = Geografisk justeringsfaktor, [–] Hudiksvall 1,1     



 

 

 Bilaga D 
145 mm ytterväggsstomme 

 

  



 

 

 

       

      

  PET= 104,93 ≤ 107 

      

      
Euppv,el = Elenergi till uppvärmning, [kWh/m2] 31,98 31,76    
Atemp, [m2] 96     
Euppv,el = Elenergi till uppvärmning, [kWh/år] 3070     
Ekyl,el = Elenergi till komfortkyla, [kWh/år] 0     
Etvv,el = Elenergi till tappvarmvatten, [kWh/år] 768     
Ef,el = Elenergi till fastighetsenergi, [kWh/år] 470,4     
Euppv = Annan energi än el till uppvärmning, [kWh/år]      
Ekyl = Annan energi än el till komfortkyla, [kWh/år]      
Etvv = Annan energi än el till tappvarmvatten, [kWh/år]      
PEel = Primärenergifaktor för elenergi, [–] 2,5     
PEövr = Primärenergifaktor för annan energi än el, [–]      
Fgeo = Geografisk justeringsfaktor, [–] Hudiksvall 1,1     

  



 

 

Bilaga E 
Fönster med lägre U-värde 

 



 

 

 
 

       

      

  PET= 99,207 ≤ 105,5 

      

      
Euppv,el = Elenergi till uppvärmning, [kWh/m2] 29,45     
Atemp, [m2] 99     
Euppv,el = Elenergi till uppvärmning, [kWh/år] 2916     
Ekyl,el = Elenergi till komfortkyla, [kWh/år] 0     
Etvv,el = Elenergi till tappvarmvatten, [kWh/år] 793     
Ef,el = Elenergi till fastighetsenergi, [kWh/år] 485,1     
Euppv = Annan energi än el till uppvärmning, [kWh/år]      
Ekyl = Annan energi än el till komfortkyla, [kWh/år]      
Etvv = Annan energi än el till tappvarmvatten, [kWh/år]      
PEel = Primärenergifaktor för elenergi, [–] 2,5     
PEövr = Primärenergifaktor för annan energi än el, [–]      
Fgeo = Geografisk justeringsfaktor, [–] Hudiksvall 1,1     



 

 

Bilaga F 
Kostnadsberäkning 
 

 

Åtgärd Minskning Kwh/m2 Kostnad Sek Sek/(kWh/m2) 

Extra isolering i platta 1,1 17158 15598,2 

145 mm ytterväggsstomme 1,5 4571 3047,3 

Fönster med lägre U-värde 7,2 7831 1087,6 
 



 

 

Bilaga G 
Kostnadsberäkning fönster 
 
Priser enligt Sp fönsters Prislista 7:1. 

Typ Pris Antal Totalt Totalt + 10%   
ö9/10 4647 1 4647 5111,7   
ö11/13 4995 3 14985 16483,5   
ö5/13 3949 1 3949 4343,9   
ö9/5 3681 2 7362 8098,2   
F9/21 6222 6 37332 41065,2   
FD9/21-21 10033 1 10033 11036,3   
Summa   78308  86138,8 Skillnad 7830,8 kr 

 

  



 

 

Bilaga H 

Kostnadsberäkning platta 
 



 

 

Åtgärd 

 108 706,77 - 91 548,09 = 17 158,68 kr 



 

 

Bilaga I 

Kostnadsberäkning yttervägg 
Standard 



 

 



 

 

Åtgärd 

 

 132 711,92 – 128 140,86 = 4 571 kr 


