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Föreskrift Allm råd Konsekvens-

utredning 
(sida) 

Kommentar/Motivering Ert förslag till ändring 

BBR kap 9 
Generellt 

  Delar i förslaget som gör att vi avstyrker: 

• Energihushållningskraven har inte skärpts. 

• Effektkraven är inte tillräckliga. 

• Förslaget är inte teknikneutralt. 

• Beräkningarna av kostnadsoptimala nivåer har skett med 
felaktiga förutsättningar. 

• Förslaget strider mot EPBD. 

Delar i förslaget som vi tillstyrker: 

• Viktningsfaktorernas inbördes förhållanden. 

• Skärpningarna för specifik fläkteleffekt 

Övriga synpunkter 

• Tillsynen av att energikraven uppfylls är inte tillräcklig. 

• Inför krav på värmeförlusttal. 

 

9:2   Energihushållningskraven har inte skärpts. 

Energihushållningskraven har inte skärpts till nivåer som förtjänar 
att kallas ”nära noll”. Detta är särskilt beklagligt när det gäller 
småhusen, som ju står för hela 40 % av energin till uppvärmning 
och varmvatten i Sveriges byggnader (Energimyndighetens 
energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2018-04-05). 

 



 

9:2   Inför krav på värmeförlusttal. 

Energikraven i sitt nuvarande upplägg är svåra att följa upp. Helt 
undermåliga byggnader passerar obemärkt förbi, vilket bäddar för 
osund konkurrens. 

Komplettera primärenergikraven 
med krav på värmeförlusttal. 
Värmeförlusttalet VFT är det 
centrala energikravet i 
klassningssystemet FEBY18. Det är 
enkelt att beräkna och granska, 
samt fungerar utmärkt som 
styrmedel för att få fram bra 
byggnader med låga värmeförluster. 
Värmeförlusttalet är ett effektivt 
mått på byggnadens värmeförluster 
när det är kallt ute. Det 
övergripande målet uppnås därmed 
på ett enkelt sätt: att hålla nere 
belastningen på 
försörjningssystemen under den 
kalla perioden. 

Tabell 9:2a   Förslaget strider mot Energiprestandadirektivet  

För småhus vill förslaget skärpa kravet på klimatskärmens 
genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, dock ej på tekniska 
installationer. Till exempel ligger högsta tillåtna installerad eleffekt 
för uppvärmning oförändrad. Förslaget har missat att ta hänsyn till 
Energiprestandadirektivets §15: 

Det är viktigt att säkerställa att åtgärder för att förbättra byggnaders 
energiprestanda inte enbart är inriktade på klimatskalet, utan 
inbegriper alla relevanta komponenter och tekniska system i en 
byggnad, såsom passiva element som ingår i passiva tekniker som 
syftar till att minska energibehoven för uppvärmning eller kylning och 
energianvändningen och för belysning och ventilation, och således 
förbättrar värmekomforten och den visuella komforten. 

 



 

Tabell 9:2a  Sidan 45 Ventilationstillägget 

Tekniken för värmeåtervinning har definitivt förbättrats, vilket väl 
motiverar skärpningen av ventilationstillägget från 70 som faktor i 
formeln till 40 i Event = 40(qmedel – 0,35). Men för vissa lokaltyper 
där batteriåtervinning är ett måste, exempel i sjukhus, så är det ofta 
svårt att uppnå 70 % verkningsgrad (vilket skärpningskalkylen 
bygger på). 

 

Tabell 9:2a   Effektkraven är inte tillräckliga. 

Vi saknar en skärpning av högsta tillåtna installerad eleffekt för 
uppvärmning. Det hade behövts för att klara den framtida 
effektutmaningen. Elnäten är redan idag hårt belastade, och 
kapaciteten kommer bland mycket annat att behövas för att försörja 
en växande elbilsflotta. 

 

Tabell 9:2b   Viktningsfaktorerna inbördes förhållanden. 

Viktningsfaktorernas spridning driver mot försiktighet med att 
använda el för uppvärmning, något som är positivt. Elenergin 
kommer i framtiden att behövas på andra områden, till exempel för 
att försörja ett växande antal elbilar. 

 

Tabell 9:2c   Geografiska faktorer strider mot Energiprestandadirektivet. 

Enligt direktivet får energikravens nivå högst avvika 15 procent 
från kostnadsoptimal nivå. Boverket har utgått från klimatområde 
med justeringsfaktorn 1,0.  Det innebär att byggnader som precis 
klarar BBR-kravet kommer avvika mot kostnadsoptimal nivå med 
mer än 15% för alla orter där Fgeo är högre än 1,15. 

 

 9:6  Skärpningarna för specifik fläkteleffekt 

De föreslagna nya nivåerna och den tillagda tabellraden Från- och 
tilluft med värmeåtervinning och kyla är välkomna. Vi saknar dock 
SFPv-kolumnen också i 9:6 (som i ändringsregeln 9:95).  

Inför en SFPv-kolumn också i rådet 
till 9:6 (som i ändringsregeln 9:95). 
Se bilaga. 



 

  Sidan 17 Förslaget är inte teknikneutralt. 

Vi förstår regeringens intention att reglerna ska bidra till 
teknikneutrala val av hållbara uppvärmningssystem, men beklagar 
och förstår heller inte varför en viss teknik får styra kravnivån för 
småhus. Bland de typfall för uppvärmning av småhus som 
Boverket använder i sin konsekvensutredning ingår nämligen 
frånluftsvärmepump. Denna utpekade teknik har sedan valts ut att 
styra nivån hos energihushållningskravet för småhus. Detta är ju 
allt annat än teknikneutralt!  

 

  Sidan 23 Hållbara uppvärmningssystem (inneklimatsystem) 

Konsekvensutredningen hänvisar till regeringens skrivelse som 
säger att byggreglerna ska bidra till hållbara uppvärmningssystem i 
energieffektiva byggnader. Vi menar att frånluftsvärmepump inte 
är ett hållbart uppvärmningssystem, med tanke på den förväntade 
globala uppvärmningen. Bostäder med enbart frånluftsventilation, 
exempelvis frånluftsvärmepump, saknar nämligen fullständigt 
möjligheten att förse rummen med svalka under heta sommardagar. 
I sådana hus kommer de boende att istället skaffa sig fristående 
eldrivna AC-apparater. FTX-ventilation däremot har större 
möjligheter att svalka, bland annat genom att uteluftsintag kan 
placeras på byggnadens skuggsida. Om FTX-systemet dessutom 
kombineras med energieffektiv frikyla via geo-FTX, så kan 
tilluften svalkas ytterligare. 

Beakta ett framtida varmare 
sommarklimat. 

  sidan 92 Beräkningarna av kostnadsoptimala nivåer har skett med 
felaktiga förutsättningar.  

Den höga kostnaden för småhus med bergvärme bygger på ett 
150 m djupt borrhål som antas kosta 90 000 kronor. En mer 
realistisk kostnad är cirka 40 000 kronor.  

Gör om kostnadsberäkningen för 
småhuset med bergvärmepump. 
Räkna med realistisk kostnad för 
borrhålet. 



 

  sidan 92 Förslaget är inte teknikneutralt 

Variationen av systemval är inte tillräckligt omfattande.  

Det smala urvalet av typlösningar bortser också från de möjligheter 
som öppnas med utveckling av ny installationsteknik. Vi ser en 
risk att sådana regler låser fast branschen i gammal teknik. I våra 
nordiska grannländer har verkligt teknikneutrala och skarpa krav 
på energieffektivitet drivit fram modernare och effektivare 
teknikval i småhus, som dessutom garanterar bättre inomhusklimat. 

Konsekvensutredningen utgår från att småhus med 
frånluftsvärmepump måste klara de kommande kraven, eftersom 
man på många platser inte kan använda fjärrvärme eller bergvärme. 
Men det finns så kallade från- och tilluftsvärmepumpar som bygger 
på en värmepump som verkar mellan frånluft och tilluft i ett 
balanserat ventilationssystem. Skarpare energikrav på småhus 
skulle främja volymutvecklingen för dessa produkter, som 
därigenom skulle bli betydligt billigare.  

Gör om kostnadsberäkningen med 
fler varierade typfall. 

  sidan 93 Beräkningarna av kostnadsoptimala nivåer har skett med 
felaktiga förutsättningar.  

Den låga kostnaden för småhus med frånluftsvärmepump bygger 
av allt att döma på en lösning som inte ens är i närheten av att 
uppfylla BBR:s krav på termiskt klimat (kap 6). Sannolikt är det 
småhus som använts i kostnadsberäkningen bara försett med uteluft 
via ”hål i väggen” kombinerat med radiatorer eller golvvärme. 

Gör om kostnadsberäkningen för 
småhuset med frånluftsvärmepump. 
Räkna med luftdonslåda monterad 
bakom radiator. I luftdonet kan 
uteluften filtreras och värmas upp 
av radiatorn. (OBS! välj rätt 
filterklass) 



 

  Sidan 93 Förslaget strider mot Energiprestandadirektivet  

Det valda kalkylfallet för småhus med frånluftsvärmepump bygger 
av allt att döma på en lösning som inte uppfyller direktivet. 
Sannolikt är det småhus som använts i kostnadsberäkningen bara 
försett med uteluft via ”hål i väggen” kombinerat med radiatorer 
eller golvvärme. En sådan lösning ökar risken för fuktskador, 
vilket ska undvikas enligt Energiprestandadirektivets §13:  

I fråga om luftkvalitet anges i Världshälsoorganisationens riktlinjer 
från 2009 att människor bor bekvämare och mår bättre i byggnader 
med bättre energiprestanda. Köldbryggor, otillräcklig isolering och 
oplanerade luftspridningsvägar kan leda till yttemperaturer under 
luftens daggpunkt samt till fuktighet. Det är därför viktigt att 
säkerställa fullständig och enhetlig isolering av byggnader, inklusive 
balkonger, fönsterpartier, dörrpartier och andra öppningar i fasaden, 
ytor, tak, väggar, dörrar och golv, och särskild uppmärksamhet bör 
ägnas åt att förhindra att temperaturen på någon inneryta i byggnaden 
understiger daggpunktstemperaturen. 

 

Övrigt   Tillsynen av att energikraven uppfylls är inte tillräcklig.  

Det måste bli en påföljd för en ny byggnad som inte uppfyller 
kraven. Dagens system bäddar för osund konkurrens. 

 



 

Övrigt   Boverket har heller inte tagit hänsyn till regeringens PM 
Byggnaders energiprestanda, kapitel 4, som tydligt hänvisar 
till Energiprestandadirektivets krav om inomhusklimat.  

Förslaget utgår från att energikraven ska uppfyllas med en 
frånluftsventilationslösning. Vi vet dock att kombinationen av 
frånluftsvärmepump och golvvärme, vilket är relativt vanligt i 
nybyggda småhus, inte uppfyller kraven på termiskt klimat enligt 
gällande BBR 6:4. Sådana lösningar har nämligen uteluftöppningar 
vid fönster eller i yttervägg där kall uteluft strömmar direkt in i 
sovrum och vardagsrum. Även enklare uteluftsintag bakom 
radiatorer riskerar att inte uppfylla kraven på termiskt klimat enligt 
gällande BBR 6:4. 

Frånluftsventilation i bostäder medför dessutom ytterligare 
hälsomässiga risker. Uteluftflödena i frånluftsventilerade sovrum 
och vardagsrum är i balans bara om uteluftöppningarna är rätt 
injusterade och fönstren är stängda.  Exempelvis så medför ett 
ensamt öppet fönster i föräldrarnas sovrum att uteluftflödet sjunker 
drastiskt i barnens sovrum om deras fönster samtidigt är stängt. 
Med detta vanliga brukarbeteende faller intentionen med BBR 
6:251 Ventilationsflöde: Ventilationssystem ska utformas för ett 
lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m² golvarea. Rum ska 
kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används. 

 

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan 
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9:6 Effektiv elanvändning 

Byggnadstekniska installationer som kräver elenergi såsom ventilation, fast 

installerad belysning, elvärmare, cirkulationspumpar och motorer ska utformas så 

att effektbehovet begränsas och energin används effektivt. 

Allmänt råd 

Ventilationssystems eleffektivitet bör, vid dimensionerande luftflöde, 

inte överskrida följande värden på SFP (specifik fläkteffekt för ett 
ventilationssystem) respektive SFPv (specifik fläkteleffekt för ett aggregat):

SFP, [kW/(m
3
/s)]

1,5 

1,1 

1,6 

0,75 

Från- och tilluft med värmeåtervinning: 

Från- och tilluft utan värmeåtervinning: 

Från- och tilluft med värmeåtervinning och kyla: 

Frånluft med återvinning: 

Frånluft: 0,5 

För ventilationssystem med varierande luftflöden, mindre luftflöden än 

0,2 m
3
/s eller drifttider kortare än 800 timmar per år kan högre SFP-värden 

vara acceptabla. 

 Fast installerade armaturer i kök och badrum bör förses med effektiva 

ljuskällor. Armaturer för utebelysning bör förses med effektiva ljuskällor, 

6
 Senaste lydelse BFS 2017:5. 

SFPv, [kW/(m
3
/s)]

1,5 

1,1 

1,6 

0,75 

0,5 

AnghedeLi
Anteckning
Tillägg lika Tabell 9:95"respektive SFPv Specifik fläkteleffekt för respektive aggregat."

AnghedeLi
Anteckning
Tillägg, kolumn:"SFPv, kW/(m3/s)1,51,11,60,750,5"

AnghedeLi
Markering

AnghedeLi
Markering

AnghedeLi
Textruta
FörklaringSFP för ventilationssystem och SFPv för ett aggregat redovisas i Tabell 9:95. Samma redovisning bör göras i 9:6 för ett aggregat, se färgmarkerat.




