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Sammanfattning 

Studien behandlar skillnader mellan teoretiska energiberäkningar och verklig 

energianvändning för småhus i Norrköpings kommun. Ett slumpmässigt stickprov togs av 

Norrköpings kommuns klimat- och energirådgivare för småhus uppförda år 2010 och 

2011, vars energiberäkning skulle jämföras med framtagna energideklarationer för 

respektive hus. För studien användes BBR 2010, energikapitlet för klimatzon 3, för att 

korreleras emot energiberäkningar och energideklarationer. Målet var att få en verklig 

bild över hur mycket handlingarna skiljer sig från varandra samt varför 

energideklarationer visar en annan specifik energianvändning än beräknat.  

Möjliga brister lokaliseras i BBR, Boverkets byggregler, för att analysera en möjlig 

förbättring. Detta genomfördes genom att intervjua tre medelstora kommuner 

(Norrköpings-, Linköpings- och Jönköpings kommun), samt Boverket beträffande 

lagstiftningen för energiberäkningar och energideklarationer.  

Studien visade att samtliga hus hade en annan specifik energianvändning än angiven i 

energiberäkningen. Tre av husen hade högre specifik energianvändning än maximalt 

tillåtna i BBR, 55 kWh/m2 och år.  

Möjliga förbättringar utifrån kommunernas synpunkter samt utifrån analyserade data av 

energiberäkningar och energideklarationer var främst att behandla den sociala faktorn, ett 

hus under olika omständigheter än angivet i energiberäkningar. Lagstiftningen är felaktigt 

utformad då Boverket ansvarar för energideklarationer och kommunerna ansvarar för 

energiberäkningar.  

Korrekta energiberäkningar och energideklarationer bidrar till att uppnå EU:s direktiv om 

nära-nollenergibyggnader och andra system av energieffektivt byggande. Idag är den 

största bristen lagordningen för energiberäkningar och energideklarationer, handlingar 

som ska samverka med varandra men ansvaras av två parter.  
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Summary 

The study examined differences between theoretical energy calculations and substantial 

energy use for buildings 1-10 in Norrkoping's municipality. A random sample was taken 

from Norrköping municipality's Climate- and energy adviser of single-family houses built 

in 2010 and 2011, whose energy calculation would be compared to the energy 

declaration. For the study BBR 2010 was used (energy chapter for the climate zone 3) to 

be brought against energy calculations and energy declarations. The goal was to get a real 

picture of how much the documents differ and why energy declarations show another 

specific energy use than expected. 

Possible faults are located in the BBR to analyze a possible improvement. This was done 

by interviewing three medium-sized municipalities (Norrköping, Linköping and 

Jönköping municipality), as well Boverket about the legislation for energy calculations 

and energy declarations. 

The study pointed out that all houses had another specific energy use than stated in the 

energy calculation. Three of the houses had higher specific energy use, 55 kWh/m2.  

Possible improvements based on the municipality's comments, as well as on the basis of 

the analyzed data of energy calculations and energy declarations were mainly to treat the 

social factor as a house can be used in several different ways than specified in energy 

calculations. The system is wrong designed as Boverket is responsible for energy 

declarations and the municipalities are responsible for energy calculations. 

Accurate energy calculations and energy declarations giving rise to the achievement of 

the EU directive on nearly-zero energy buildings (NEZB) and other types of energy-

efficient construction. Today is the largest gap the legislation regarding energy 

calculations and energy declarations, documents that are meant to go together with each 

other but are owned by the two parties. 
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Abstract 

En studie som utfördes på uppdrag av Norrköpings kommun med syfte att undersöka 

varför energideklarationer visar en annan specifik energianvändning gentemot 

energiberäkningar. Ett stickprov togs där tio småhus energiberäkningar och 

energideklarationer analyserades. Dessutom genomfördes intervjuer med tre medelstora 

kommuner (Norrköpings-, Linköpings- och Jönköpings kommun) samt Boverket för att 

lokalisera möjliga fel och förbättringar gällande Boverkets Bygg Regler, BBR. Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid 

normalt brukande och ett normalår, BEN, togs även i beaktande att lokalisera felkällor i 

upprättade energiberäkningar för hus 1-10.  

 

Nyckelord: Energianvändning, Energiberäkning, Energideklaration, Småhus, 

Norrköping, Klimatzon 3. 
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Förord 

Detta examenarbete utgör sista 15 högkolpoängen av programmet Byggnadsutformning 

vid Linnéuniversitet av totalt 180 högskolepoäng. Studien är genomförd under 

vårterminen 2017. 

Under tidigare sommarjobb hos Norrköpings kommun har klimat- och energirådgivaren 

Enver Memic nämnt att ett möjligt examensarbete kan komma att finnas tillgängligt 

vårterminen 2017. Examensarbetet skulle behandla systemfel för energikapitlet i BBR, 

enligt Enver Memic. 

Jag vill tacka Peter Ekberg, handledare från Linnéuniversitetet och Enver Memic som 

handledde från Norrköpings kommun och även husägare som tog sin tid att besvara 

enkäterna. Dessutom vill jag tacka samtliga som var villiga att intervjuas som är: 

- Anders Barkstedt, bygginspektör på Norrköpings kommun 

- Bengt Magnusson, avdelningschef för Byggnadsinspektionen på Linköpings 

kommun 

- Bengt Ramde, första byggnadsinspektör på Jönköpings kommun 

- Erik Olsson, energiansvarig på Boverket i Karlskrona 

Jag vill även tacka Malek Malkey, VVS-inspektör på Norrköpings kommun, som under 

studiens gång handledde i fråga om uppvärmningssystem, ventilationssystem samt 

angående regelverk och teknik för respektive system.  

Denis Alijagic 

Norrköping, 29 Maj 2017 
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1 Introduktion 

Energi- och klimatfrågor har varit ett ämne som växt i intresse inom 

samhällets alla sektorer såväl nationellt som internationellt. Under senaste 

åren har Sverige infört direktiv i enlighet med EU:s mål för att lyckas 

generera mer energieffektiv bostadsbebyggelse. Ett av huvudmålen Boverket 

arbetar i enlighet med är EU:s energiprestandadirektiv Energy Performance 

of Buildings Directive, EPBD, med målsättning att Sveriges samtliga 

nybyggnationer bebyggs enligt principen för nära-nollenergibyggnader 

(Europa 2017).  

Aktörer inom byggbranschen har uppmärksammat att avvikelser 

förekommer mellan energiberäkningar och energideklarationer. Byggnader 

kan definieras utifrån hur energieffektiva de är, flera begrepp förekommer 

t.ex. passivhus samt nära-nollenergihus. Ett passivhus definieras av att ha 

små energiförluster med ca 75 % värmeenergibesparing (IG Passivhus 

2017). Nya typer av byggnadssätt visar att Sverige och andra medlemsländer 

i EU följer uppsatta mål. Estland har utvecklat landets första nära-

nollenergibyggnad i enlighet med EU:s direktiv, i samband med 

byggnationen lokaliserades problem som gynnar en framtida utvecklig inom 

ämnet. En annan studie visar att nära-nollenergibyggnader ställer stora krav 

på byggnadsutformning och brukarna (Arumägi och Kalamees 2016). 

Lagstiftningen i Estland medför svårigheter att konstruera större hus enligt 

direktivet, Estland ska ändra sina byggregler för att motivera byggandet av 

nära-nollenergibyggnader. Studien visade att grundläggande faktorer för att 

lyckas med energieffektivt byggande är välisolerade hus, lokal 

energiproduktion och effektiva värme- samt ventilationssystem. En 

nederländsk studie visar även att den holländska regeringen arbetar med 

förmedling av kunskap om nära-nollenergibyggnader samt att husen ska 

främja ägaren vid en möjlig försäljning (Middelkoop et al. 2017). I Sverige 

finns inte ett samband att priserna höjs i samband med energieffektiviteten 

för byggnaden (Högberg 2012). Med ökade direktiv från EU kan nästa steg 

vara att uppföra plusenergihus, där huset levererar energi till elnätet (Axell 

et al. 2010).  

Statistik från Statistiska centralbyrån visar en uppåtgående trend efter år 

2010 vad gäller nybyggnationer av bostäder i Sverige (SCB 2015). 

Ökningen sker för flerbostadshus samt småhus, något som kan komma att 

öka behoven av ytterligare energieffektiviseringskrav i framtiden.  
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Som tidigare nämnts har direktiv för nära-nollenergibyggnader lett till stora 

satsningar över hela Europa. Energicertifiering i form av energiberäkningar 

och energideklarationer har ansetts och anses än idag som en stor del av 

energisatsningen. 

Europaparlamentets direktiv förklarade att energicertifiering ska bidra till 

minskad energianvändning och minskat beroende av importerad el. 

Dessutom ska kraftansträngningen om energicertifiering ge upphov till 

minskad effekt av växthusgaser (Eade och Tolstoy 2008, sid 19). Efter att 

Europaparlamentets direktiv trädde i kraft 2006 har bl. a. HSB:s energichef 

yttrat sig som säger ”Man sparar inte energi bara genom att upprätta 

energideklarationer” (Brunklaus och Lundberg 2007). Frågor relaterade till 

energi- och klimat är än idag relevanta bland kommuner och andra aktörer. 

Sveby, Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader, formulerade 

i sin energiprestandaanalys att ”en jämförelse mellan uppmätt och 

kontrakterad energiprestanda kommer i de allra flesta fallen inte att stämma 

överens” (Sveby 2010).  

Byggbranschen har insett att energideklarationer och energiberäkningar, vid 

eventuell granskning, är inte i överensstämmelse. Energideklarationer som 

upprättas efter två år av färdigställd byggnad ska betraktas som ett intygande 

att energiberäkningen är korrekt. Emellertid visar energideklarationerna 

avvikande energianvändning och anledningarna till avvikelserna varierar 

(Sveby 2010).  

1.2 Mål och syfte 

Målet med denna studie är att analysera energiberäkningar i förhållande till 

energideklarationer samt att identifiera avvikelser och brister i teoretiskt 

framtagna energiberäkningar för tio småhus. Studiens delmål är att 

identifiera eventuella konsekvenser för involverade parter när den beräknade 

energianvändningen inte uppnås i verkligheten.  

Det övergripande syftet med denna studie är att belysa hur Sverige förhåller 

sig till Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders 

energiprestanda, 2002/91/EC, samt att resonera kring möjliga förbättringar 

gällande bygglagstiftningen.  
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1.3 Avgränsningar 

Under arbetet kommer energideklarationer, energiberäkningar samt 

korrelationen dem emellan att studeras. Jämförelsen de två systemen 

emellan kommer att ske med granskningssystem som kan komma att bli 

tillgänglig för kommuner framöver. Kommersiella energiberäkningsprogram 

kommer inte att användas. Energiberäkningarna och energideklarationerna 

som används i studien är upprättade för småhus uppförda mellan början av 

2010 till slutet av 2011 inom Norrköpings kommun. Fastigheterna kommer 

behandlas anonymt. Eftersom fastigheterna är lokaliserade i Norrköpings 

kommun kommer enbart regler för klimatzonen 3 (BBR 2010) gälla.  

1.4 Begreppslista 

I studien förekommer en del begrepp som förklaras och ger lättare förståelse 

av texten, se tabell 1.  

Tabell 1: Lista över viktiga begrepp som behandlas i studien.. 

Begrepp Förklaring 

Atemp Boarea i kvadratmeter som värms 

upp mer än 10 oC. 

Energiberäkningsprogram Program som matas med indata för 

att beräkna/simulera en byggnads 

energianvändning. 

Indata Data (variabler) som matas in i 

datorsystem. Ur detta fås utdata 

som ger ett värde baserat på 

indatan. 

Klimatskal Summering av omslutande area, 

d.v.s. tak, väggar, golv, fönster och 

dörrar. 

Nära-nollenergibyggnader Byggnader med energianvändning 

nära noll mängden eller en låg 

energianvändning. 

Sakkunnig En individ med kunskap, 

erfarenhet och lämplighet som 

behövs för att stryka med ett intyg 

att arbetet är korrekt genomfört. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Hur fungerar BBR? 

Boverket skapar ett regelverk som används inom byggbranschen benämnt 

till Boverkets Bygg Regler, BBR. Tanken är att byggherrar ska anpassa sig 

efter krav och föreskrifter som framställs av Boverket. Kommunernas 

bygglovsavdelningar utövar tillsyn så att byggherrar inom olika sektorer 

efterlever BBR. I BBR ställs krav på byggherrar att ta fram 

energiberäkningar vid nybyggnationer samt att energideklara fastigheter två 

år efter att byggnaderna färdigställts. Se figur 1 för övergripande bild över 

hur arbetet i enlighet med BBR är upplagt.  

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv, 2002/91/EC, som infördes 

2003 om byggnaders energiprestanda ska samtliga medlemsstater i EU 

införa nya regler rörande energi- och klimatfrågor för byggnader. En 

utveckling fortsatte och år 2006 infördes lagen om energicertifiering i 

samtliga medlemsländer. Efter 2006 ska en energideklaration baserat på 

uppförd energiberäkning redovisas efter två år av färdigställd byggnad 

(Olesen 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Skiss över hur arbetat kring BBR är fördelat. 
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För småhus berörda i denna studie gäller referensvärden i tabell 1. Det är 

energikrav enligt BBR 10 som varit gällande när studerande hus uppförts 

under år 2010 och 2011. 

 

Tabell 2. BBR 2010 (tabell 9:2b). Tabell över krav för respektive klimatzon för bostäder som har 

elvärme som uppvärmningssätt samt (tabell 9:2a) över krav för respektive klimatzon för bostäder som 

har ett annat uppvärmningssätt än elvärme. Norrköping beläget i klimatzon 3 (Boverket 2010). 

Annat uppvärmningssätt än 

el 

 

Klimatzon  

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Byggnadens specifika 

energianvändning  

(kWh per m2) 

 

150 

 

130 

 

110 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

(W/m2 K) 

 

0.40 

 

0.40 

 

0.40 

El som uppvärmningssätt 

Klimatzon  
 

1 

 

2 

 

3 

Byggnadens specifika 

energianvändning  

(kWh per m2) 

 

95 

 

75 

 

55 

Installerad eleffekt för 

uppvärmning (kW)  

 

 

+ tillägg då Atemp är större än 

130 m2  

 

5.5 

 

 

0,035 x 

(Atemp – 130) 

 

5.0 

 

 

0,035 x 

(Atemp – 130) 

 

4.5 

 

 

0,035 x 

(Atemp – 130) 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

(W/m2 K) 

 

0.40 

 

0.40 

 

0.40 

2.2 Möjliga faktorer bakom avvikelser i energideklarationer 

Skiljaktigheter för energideklarationer i jämförelse med energiberäkningen 

lokaliseras till två möjliga faktorer. En potentiell faktor kan vara felaktig 

indata vid framtagande av en energiberäkningar som görs av sakkunniga. 

Den andra faktorn kan vara av levnads- och beteendekarraktär, där 

exempelvis ett visst brukande av huset ger upphov till en faktisk 

energianvändning som inte kunnat förutses vid framtagande av en 

energiberäkning. Följden blir då missvisande energideklaration när 

korrelation med energiberäkning görs.  
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2.2.1 Faktor 1, Myndigheter samt felaktig energiberäkning  

Vid uppförande av energiberäkningar är det ytterst svårt att erhålla full 

kontroll över att samtliga indata är korrekta och verklighetsförankrade. 

Många antaganden görs om hur bostaden kommer att användas. Här handlar 

det exempelvis om antal personer och deras vistelse i huset (Sveby 2010). 

Följande slutsatser har organisationen Standardisera och verifiera 

energiprestanda i byggnader, Sveby, funnit i sin rapport som osäkra (Sveby 

2010, sid 10-11) 

- Samtliga indata har en viss osäkerhet. Vissa indata anses som 

kvalificerade gissningar utifrån tidigare erfarenheter. 

- Inmatning av data kan bli fel vid exempelvis revideringar som glömdes 

att göras eller att ett värde utan kännedom angetts fel. 

- Kunskapsbrist inom området. 

- Beräkningsprogrammets tillförlitlighet. Energiberäkningsprogram 

funktion tolkar verkliga fysiska förhållande. 

- Beräkningsprogrammets möjligheter och begränsningar.  

- Myndigheter begår fel i sina kontroller av energiberäkningar eller att 

energiberäkningar saknar redovisning av valda indata. 

I dag finns det olika energiberäkningsprogram att använda vid framtagande 

av specifik energianvändning. De olika programmen har olika 

förutsättningar och kan behandla byggnadens information på olika sätt. 

Somliga av programmen har en större felmarginal än andra, valet av 

energiberäkningsprogrammen kan komma att påverka den redovisade 

beräknade specifika energianvändningen (Gulliksson 2011). En 

undersökning visar att svenska ingenjörer inte anser metoder för 

köldbryggor i bl.a. energiberäkningsprogrammen som acceptabla eftersom 

flera olika felkällor kan förekomma och påverka energiberäkningen 

(Berggren och Wall 2012). 

2.2.2 Faktor 2, Social faktor  

En annan orsak för en potentiell missvisande energiberäkningar kan relateras 

till att småhus kan användas på många olika sätt. Beteende- och 

levnadsrelaterade faktorer, om man exempelvis släcker belysning i 

utrymmen där ingen vistas, kan påverka den specifika energianvändningen 

(Hiller 2011). Om ett hus använts mer än beräknat i energiberäkningen 

genereras högre energianvändning och tvärtom. I rapporten ”Uppföljning av 

energiprestanda samt boendes upplevelser av Portvakten Söder i Växjö” 
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anmärks att högre verklig energianvändning har sitt ursprung i att boende 

haft en högre inomhustemperatur än beräknat och att boende vädrar mer 

(Imsirovic och Alajbegovic 2013, sid 37). När innetemperaturen sänks eller 

ökas med en grad påverkas uppvärmningsbehovet med 5 % och såväl den 

totala energianvändningen (Segerman 2011). En annan verklig 

innetemperatur än angiven i energiberäkningarna ger därtill upphov till 

större transmissionsförluster (Bagge et al. 2004).  

Fönster är husens svagaste byggnadsdel där värme leds både in och ut. 

Enligt en norsk studie sker 45 % av transmissionen genom fönster 

(Grynning et al. 2012). Ett fönster har större påverkan än tidigare förutspått i 

energisammanhang. Hänsyn måste även tas till hur mycket av solinstrålning 

som leds via fönstret som i sin tur leder till ett ökat kylbehov. Trots ett 

nordligt klimat behövs solskydd för att sänka behoven för kyla (Flygt et al. 

2012). Solinstrålningen är oerhört viktigt att ta i beaktande, synnerligen för 

hus med stora fönsteröppningar. Ett ypperligt tillfälle att designa smarta 

solavskärminingar som inte skärmar av allt för mycket under vinterhalvåret 

(Axell et al. 2010).  

Henning menar i sin studie att det är inte fel på människors levnadssätt och 

rutiner som ger ett upphov till ökad energianvändning. För att uppnå målen 

från EU ska människan inte behöva byta livsstil (Henning 2007). Passivhus 

är ett tydligt exempel på energivänligt byggande med svårigheter att nå 

gränser över acceptabla värden från BBR. Kraven som ställs för passivhus 

blir svåra att nå bl.a. då brukaren av huset ställs under stor press att 

energivänligt bruka huset (Flygt et al. 2012). På motsvarande sätt kan kraven 

för att nå den beräknade specifika energianvändning upplevas.  

Portvakten Söder i Växjö är ett passivhus i Sverige där omfattade studier 

gjorts om boendes användning. Portvakten Söder hade en lägre 

energideklaration än energiberäkning, vilket berodde på boendes medvetna 

val om att använda sig av mindre energi (Mahapatra och Olsson 2015). 

2.3 Energiaspekter för energieffektiva hus 

Enligt Sveriges tekniska forskningsinstitut, STF, ska lägre energianvändning 

leda till att nära-nollenergibyggnader och plusenergihus byggs i Sverige. För 

att uppnå detta betraktas följande delar som viktiga aspekter ur 

energisynpunkt (Axell et al. 2010):  

- Energieffektiva klimatskal. 

- Värmeåtervinning i ventilationssystem. 

- Inget kylbehov.  

- Mindre användning av varmvatten. 

- Användning av hushållsel och fastighetsel bör sänkas.  
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2.4 Energiberäkningar och energideklarationers innebörd 

2.4.1 Energiberäkning  

Enligt BBR ska energiberäkningar skickas in i samband med ansökan om 

bygglov till myndigheterna för att säkerhetsställa att energikrav enligt BBR 

följs. Enligt lag BFS 2016:12 BEN 1 ska den redovisade specifika 

energianvändningen i energiberäkningen återspegla senare uppmätt värde 

och normaliserat värde. Indata som presenteras i energiberäkningen ska vara 

överensstämmande med installationer och den färdiga byggnadens 

egenskaper. Följande punkter ska redovisas i en energiberäkning enligt 

Boverket (BFS 2016:12 BEN 1): 

 

”3 § Geografisk lokalisation ska beaktas i beräkningen, inklusive 

utomhusklimat, passiv solinstrålning och indata ska vara 

framtagen för ett normalår för gällande klimatzon eller stad.  

4 § Följande egenskaper för de termiska egenskaperna i en 

byggnad ska redovisas: 

- U-värde för tak, väggar, golv, fönster och ytterdörrar. 

- Köldbryggor och luftläckage. 

5 § Följande tekniska egenskaper i en byggnad måste presenteras: 

- Värme- och vattenanläggningar  

- Ventilation och kylanläggning  

- Fast belysning  

- Övrig fastighetsenergi  

6 § Brukarindata som måste redovisas i enlighet med lagen är 

följande: 

- Innertemperatur 

- Luftflöden 

- Solavskärmning  

- Tappvarmvatten  

- Hushållsenergi  

- Personvärme” 
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2.4.2 Energideklaration  

Energideklarationer ska ge privatpersoner information om en byggnads 

energianvändning. Lagen om energideklaration syftar till att främja en 

effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö. En energideklaration 

ska upprättas av en oberoende sakkunnig 24 månader efter att byggnaden 

uppförts. Mängd energi som används under ett normalår redovisas (SFS 

2006:985). 

I enlighet med lag 2006:985 9 § ska en energideklaration innehålla följande 

uppgifter:  

1. ”Uppgifter om energiprestandan för byggnaden. 

2. Om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) har 

utförts i byggnaden. 

3. Om radonmätning utförts i byggnaden. 

4. Om förbättringar kan ske med avseende att minska 

energiprestandan. 

5. Referensvärden i enlighet med andra liknande hus.   

4 § Den som uppför eller låter uppföra en byggnad för egen räkning ska 

se till att det finns en energideklaration. 

6 § Innan en byggnad eller del av byggnad säljs ska en 

energideklaration finnas upprättad.  

6 b § En energideklaration gäller i 10 år.  

16 § Boverket ska föra ett register samt är tillsynsansvariga för 

energideklarationer.” 

Från den 1 januari 2014 har BBR även infört ett klassningssystem där 

parametrar för energianvändningen finns tydligt angivna, se Figur 2, för 

energiprestandan med ändamål att lättare kunna bedöma olika byggnaders 

energiprestanda (Boverket 2014).  
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Figur 2: Figur över Boverkets klassningssystem som infördes 2014. Exempelbild över en byggnad 

med klass D (Norrköpings kommun, 2017). 

2.5 Energiplan och kommunala särkrav 

Enligt lagen om kommunal energiplanering, SFS 1977:439, ska varje 

kommun ha en aktuell energiplan som berör tillförsel, distribution samt 

användning av energi (Energimyndigheten 2017). Energiplanen betraktas 

som en övergripande vägledning för kommuner att samordna insatser och 

resurser från olika aktörer. Kommunerna ska med bestämda mål förbättra sin 

energianvändning utifrån direktiv som ges från EU och från Sveriges 

riksdag.  

Norrköpings kommun har sedan år 2009 haft en aktuell energiplan med 

tillhörande energieffektiviseringmål. Genom energiplanen försökte 

kommunen styra in byggherrar att bygga effektivare än vad som BBR 

kräver. Kommunerna ansåg att BBR:s krav inte var tillräckliga och ville 

därför ha högre krav som sätter press på byggherrarna och på så sätt bidrar 

till högre måluppfyllelse. Under flera år har det varit omtalat att kommuner 

ställer egna särkrav för att framhäva mer energivänlig bebyggelse. Efter  

1 januari 2015 är det emellertid inte längre möjligt för kommuner att ställa 

krav på byggherrar. 2015 trädde lagen om kommunala särkrav i kraft p.g.a. 

olika typer av särkrav ger upphov till en förminskad produktion av bostäder 

då kostanden och byggtiden riskeras att påverkas (Petersson 2011). Projektet 

lades ned i samband med att lagen trädde i kraft medan exempelvis Malmö 
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stad för vidare arbetet om särkrav. Malmö stad anser endast att domstolen 

kan hindra kommunen och inte en lag (Silverfur och Wellhagen 2016). 

2.6 Ventilationssystem  

De ventilationssystem som förekommit i denna studie var av följande typer:  

 Mekanisk frånluftssystem (F).  

 Frånluftssystem med återvinning (FX). 

 Frånlufts- och tilluftssystem med återvinning (FTX).  

Ett kommersiellt ventilationssystem måste uppfylla BBR kraven för god 

luftkvalitet, nödvändigt luftflöde samt fuktsäkerhet enligt BBR avsnitt 6 

(Boverket 2014). Enbart mekanisk frånluftsventilationssystem gör att          

ca 30 % av värmeenergin ventileras bort utan att tas tillvara. 

Ventilationssystem med återvinning kan returnera 75 % av värmen som 

skulle ventileras bort i ett enkelt frånluftssystem (Ventilationsbutiken 2017). 

Denna energi är inte försumbar och därför kommer olika återvinningssystem 

behöva väljas då BBR ställer allt högre krav på ventilationssystem i ny 

bebyggelse. FTX-systemet kommer fortsätta vara ohindrat av nya krav i 

respektive klimatzon (Heier och Persson 2010). 

2.7 Obligatorisk ventilationskontroll  

År 1991 infördes kravet att samtliga byggnader ska genomgå en obligatorisk 

ventilationskontroll vid uppförandet. Obligatoriska ventilationskontroller, 

OVK-kontroll, ska visa att inomhusklimatet uppfyller krav och att 

byggnadens ventilationssystem fungerar enligt angivna föreskrifter. För 

småhus gäller att ventilationssystemen FX- och FTX-system genomgår en 

OVK-kontroll. Ansvaret att OVK-kontrollen genomförs är fastighetsägarens 

(Boverket OVK 2014).  

2.8 Uppvärmningssystem 

Studerade hus i denna studie har vattenburen värmedistribution. 

Uppvärmningen sker antingen med fjärrvärme, bergvärme eller 

frånluftsvärmepump. Uppvärmningssystemen i en byggnad är en viktig 

faktor för att uppnå minskad energiåtgång. Äldre småhus har många gånger 

ett föråldrat uppvärmningssystem och bör ses över (Dokus 2017). Nämnvärt 

är elpatroner som tillhör installationen av värmepumpar av olika slag, med 

uppgift att vid extrem kyla stötta värmepumpen med energi (IVT 2012). 

Uppvärmnings-, ventilations-, och kylsystem i en byggnad utgör ca 30 % av 

världens totala energianvändning (Olesen 2005). Vid uppförandet av 
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energideklarationen ska sakkunnig ge exempel på energiminskade åtgärder i 

till exempel byggnadens system för inomhuskomfort. I Danmark har 

energicertifiering med förslag om energiminskade åtgärder länge existerat 

och studier visar att nya ägare till ett småhus utför ca 40 % av dessa åtgärder 

inom det första året (Olesen 2005).  

2.9 Coefficient of performance  

Coefficient of performance, COP-värde, klargör värmepumpars 

verkningsgrad. SCOP-värde, Seasonal Coefficient of performance, visar 

verkningsgraden under hela säsongen. COP-värdet anger energi som 

produceras av värmepump per använd kilowatt. Ett COP-värde på 

exempelvis 4 innebär att 4 kW produceras av värmepumpen per använd kW. 

Ett högre COP-värde medför att värmepumpen har hög verkningsgrad och är 

därmed effektivare. Från år 2011 ska samtliga leverantörer ange COP-värde 

som tas fram genom specifika tester. Värmepumpar testas under en viss 

temperatur utomhus. Leverantörerna behöver inte ange testtemperaturen och 

det ger ett något missvisande COP-värde. Lägre temperatur utomhus ger 

lägre COP-värde, värmepumpen måste jobba hårdare och har större 

energianvändning (Polarpumpen 2017).  

2.10 Vedeldning  

Vedeldning förekommer i stor utsträckning men inte som primär energikälla 

för uppvärmning i småhus. Följande vedeldningssystem är vanliga i småhus 

(Energifakta 2017): 

- Vedpannan. En panna värmer vatten som finns i vedpannans övre del. 

Det varma vattnet pumpas sedan runt till ett vattenburet system som 

exempelvis radiatorer.  

- Kakelugn. Den varma luften leds ut till ytterklimatet genom en skorsten, 

kakelugnen värms upp och avger viss värme i rummet. 

- Braskamin samt öppen spis. Den största delen av den varma luften leds 

ut via en skorsten, viss värmestrålning sker dessutom.  
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2.11 Ventilations- och uppvärmningssystem  

I tabell 2 visas sammanställning över ventilations- och uppvärmningssystem 

med respektive för- och nackdelar som med stor sannolikhet påverkar valet 

av system vid nybyggnation av småhus.  

 

Tabell 2: Sammanställning över ventilations- och uppvärmningssystem som berörs av studien. 

Uppvärmnings- 

system   

Fördelar   Nackdelar  

Fjärrvärme  Lägre energikostnader än olja och el 

 

Framställs av, till stor del, förnybart 

bränsle 

 

Kräver lite utrymme och liten 

arbetsinsats 

 

Låga utsläpp av miljöskadliga ämnen 

 

Lång livslängd 

 

Inte tillgängligt utanför tätort  

 

Endast en leverantör 

Markvärme  Inga utsläpp  

 

Stor marknad  

Hög investeringskostnad  

 

Kräver stor tomtyta  

 

Bergvärme Mindre driftstörningar än vid 

uppvärmning av markvärme  

 

Ökat intresse för hus med bergvärme 

 

Tar mindre plats av tomtyta  

Låga driftskostnader jämfört med el 

och olja 

 

Liten arbetsinsats och inga lokala 

utsläpp 

 

Hög investeringskostnad  

 

Täta borrhål 

 

Avancerad teknik, kräver högt 

kunnande vid driftsstörningar 

 

Elberoende 

Ventilations 

-system  

Fördelar Nackdelar  

F-system  Låg investeringskostnad 

 

Bättre under varmare perioder än 

självdragssystem 

 

 

Svårt att få ett kontinuerligt 

luftflöde 

 

Skapar ett undertryck vilket 

skapar problem för vedeldning 

 

Eldrivna fläktar som kräver 

energi 

 

FX-system  75 % av ventilerad varmluft återvinns 

 

Högre investeringskostnad än 

F-system 
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2.12 Energideklarationers användning i ett större sammanhang 

Energiberäkningar och energideklarationer ska vara överensstämmande, där 

deklarationen vidimerar att uppgifter om byggnadens energiprestanda är i 

överensstämmelse med tidigare utförda energiberäkningar. Kommuner och 

berörda myndigheter har kommit till insikt om att problem förekommer. 

Energianvändningen har en stor betydelse och stort fokus har lagts på att 

minska åtgången av energi, bl.a. inom Sverige och EU. Det idag mest 

tydliga målet för användning av energi inom bostäder är ”50/50-målet” som 

innebär att den totala energianvändningen ska halveras till år 2050 jämfört 

med år 1995 (IVA 2012). 

Energideklarationer och energiberäkningar har stor betydelse för att 50/50-

målet ska uppnås. Enligt ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, är ”skärpta 

deklarationer” en av punkterna som hänvisas till för att uppnå målet (IVA 

2012).  

Ett annat mål är Ekodesigndirektivets som säger att byggnadsdelar måste 

uppfylla olika krav för att få användas inom EU och Sverige. I november 

2009 kom EU:s energiprestandadirektiv Energy Performance of Buildings 

Directive med avseende på byggnaders energikonsumtion ska skärpas. 

15 % av småhussektorn ska under år 2010 genomfört ändringar som gynnar 

energianvändningen för byggnaden, men IVA menar att det är svårt för 

fastighetsägarna att få avkastning för sina genomförda förbättringar vid en 

eventuell försäljning. Mer trovärdiga energideklarationer samt mer förståelse 

för dem ska ge eventuellt en bättre avkastning för privatägda byggnader där 

energieffektivisering genomförts (IVA 2012).  

2.13 Skillnader mellan energiberäkningar och energideklarationer 

Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader, Sveby, är ett 

branschöverskridande program som uppför hjälpmedel för 

överenskommelser om energianvändning. Sveby som är störst i Sverige 

gällande klimat- och energifrågor arbetar med större aktörer inom 

byggbranschen som HSB, NCC, PEAB och många fler (Sveby 2017).  

”En jämförelse mellan uppmätt och kontrakterad energiprestanda kommer i 

de allra flesta fall inte att stämma överens” skriver Sveby i sin 

energiprestandaanalys. Oavsett hur fallet är, ifall energiberäkningen är större 

än energideklarationen, eller tvärtom måste en utredning ske för att undvika 

en möjlig konflikt mellan inblandade avtalsparter. Sveby har i sin rapport 

skapat en mall som enkelt kan följas för att identifiera möjliga problem 

(Sveby 2010, sid 7). Programmet beskriver dessutom hur en korrekt 

energiberäkning ska göras för att erhålla minimala fel i den slutgiltiga 

energiberäkningen (Sveby 2010, sid 10).  
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Särskilda differenser mellan energiberäkningar och energideklarationer över 

vad som anses godtagbart finns inte angivet i Svebys program utan är något 

som förväntas kunna diskuteras fram mellan de involverade parterna (Sveby 

2010).  
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5

  1 

Figur 3: Områden där analyserade småhus är belägna (DIKA). 

3 Studerade fastigheters energianvändning 1-10 

Nedanstående karta är hämtad från Norrköpings kommuns egna databas, se figur 

3. Databasen går under namnet Intranätkartan-DIKA och objekt som behandlas 

inom studien är streckmarkerade i rött.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I tabell 3 redovisas översiktlig samanställning av parametrar för analyserade 

småhus. 

Tabell 3: Studerade småhus med angivna värden för energiberäkning, energideklaration, area, uppvärmningssystem 

och ventilationssystem. 

Område 1 2 3 4 5 6 7 

Hus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Energiberäkning 

(kWh/m2) 

45 42 38 43 40 29 33 40 104 55 

Energideklaration 

(kWh/m2) 

35 39 48 16 75 53 28 39 73 32 

Area (m2) 176 214 164 111 175 218 205 155 176 131 

Uppvärmningssystem Mark. Mark. Berg. Mark. Berg. Mark. Mark. Mark. 

Ved 

Fjärr. Frånluft. 

Ventilationssystem F FX F FTX FX FTX FTX F F F 

7

  1 

1 
2

  1 

3

  1 

  1 

6

  1 

4

  1 

Förkortning      Förklaring  
 

Mark.     Markvärme 

Berg.     Bergvärme 

Fjärr.     Fjärrvärme 
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4 Metod 

4.1 Intervju av kommuner och Boverket 

En kvalitativ metod har använts för studien där intervjuer genom telefon 

genomfördes med Jönköpings- och Linköpings kommuner samt en intervju 

på plats med Norrköpings kommun. Representanter från kommunerna 

arbetar med energiberäkningar och energideklarationer. Kommunernas svar 

ger tjänstemännens perspektiv på hur arbetet kring energiberäkningar och 

uppföljningen av EU:s direktiv upplevs bland kommunerna. Tjänstemännens 

yttrande användes till stor del i analysen.  

En energiansvarig från Boverket ställde upp på en telefonintervju för att 

besvara frågor med avseende på hur Boverkets Bygg Regler, BBR, ska 

främja EU:s direktiv samt hur Sveriges kommuner har arbetat och kommer 

att arbeta med energicertifiering. Representantens svar sammanställdes med 

svaren som kommunerna gav för att lokalisera ett möjligt problem.  

Kommunernas och Boverkets representanter utsågs av deras respektive chef 

efter att frågor om studien skickats ut till tänkta kommuner som kan komma 

att bli intervjuade.  

4.2 Intervju av fastighetsägare 

En kvantitativ metod har använts i studien för att lokalisera möjlig mänsklig 

faktor som ger upphov till missvisande energiberäkningar. Enkäter 

skickades ut med ett portofritt svarskuvert till de 10 utvalda småhusägare. 

Deras svar skulle ge inblick i om hur problemet med felaktiga 

energiberäkningar och energideklarationer upplevs bland brukarna. Enkäten 

ska säkerställa var problemet har sin grund.  

Varje hushåll besöktes dessutom personligen för att förklara enkätens syfte 

till husägarna. Trots detta besvarades endast tre enkäter, troligtvis p.g.a. 

bristande engagemang som förekommer hos husägare.  

4.3 Studien av energiberäkningar och energideklarationer 

Information om lagstiftningar samlades för att ge läsaren förståelse om 

energiberäkningar och energideklarationer. Kommunerna har på senaste år 

arbetat fram indata som ska användas vid energiberäkningar för sin kommun 

baserat på BBR:s utgåva av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett 

normalår, BEN. Data användes för att identifiera möjliga felkällor för 

energiberäkningar Hus 1-10. 
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Liknande analyser beträffande energi- och klimatfrågor i byggnader tas i 

beaktande för jämförelse i analysen. 

4.4 Urval, validitet och reliabilitet 

Urvalet vid undersökningen är slumpmässigt utvalda småhus i Norrköpings 

kommun uppförda mellan 2010 och 2011. BBR 2010 som finns angivet 

under teoretiska utgångspunkter ska användas under studien. Dessutom 

måste reglerna från BBR gälla för just Norrköping, vilket betyder att det är 

energikrav för klimatzon 3 som används för analysen och resultatet. Med 

hänsyn till att studien utfördes på Norrköpings kommun och under 

handledning och översyn av insatta tjänstemän kan validitet anses vara 

korrekt.   

Urvalet av studiens olika intervjurespondenter gjordes med utgångspunkt i 

studiens mål. Målsättningen var att intervjua representanter med jämförbar 

kommunstorlek för att resurserna och arbetssturktur anses vara snarlik. 

Intervju med Boverkets representant genererar ett nationellt 

myndighetsperspektiv. Samtliga respondenter hade relevant yrkesrelevans 

för studiens syfte. Enkäter och kompletterande intervjuer med 

fastighetsägare bidrog med värdefull och relevant information ur ett 

privathushålls perspektiv. Frågorna som behandlades var öppna och inte 

ledande frågor.  

Studien baseras på empiri som är hämtad från offentliga och officiella 

handlingar för olika fastigheter inom Norrköpings kommun. Med anledning 

av detta anses reliabiliteten vara god i denna studie. BBR 2010 är gällande 

regelverk för studiens småhus som analyseras. Under BBR 2010 behövdes 

inte ett slutbesked för att byggnaden skulle få tas i bruk. Detta leder till att 

handlingar som kan komma att vara väsentliga för studien inte fanns 

tillgängliga i somliga fall då de än idag inte är inskickade till Norrköpings 

kommun.  
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5 Genomförande 

5.1 Metod för analys av energiberäkningar  

En tabell skapades med ändamålet att ha ett underlag för att jämföra 

småhusens energiberäkningar från Sveby 2009 särskilda matföreskrifter för 

energikrav och Norrköpings kommuns interndokument för verifiering av 

energiberäkningar. Tabellens parametrar togs fram genom BBR:s 

rekommendationer som står angivet i BBR 2010. BEN 1, Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens 

energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, valdes inte då 

indata beskriven i BEN var densamma som redan beskriven i BBR:s tidigare 

föreskrifter. Nedanstående parametrar analyserades i den egenskapade 

tabellen: 

- Innetemperaturen. Innetemperatur i ett småhus är avgörande för hur 

uppvärmningssystemet ska arbeta. En högre innetemperatur resulterar i 

en högre arbetsgrad för uppvärmningssystemet vilket i sin tur påverkar 

energianvändningen för småhuset. Detta gäller endast om 

uppvärmningssystemet är eldrivet. Enligt BBR ska innetemperaturen 

vara 20 – 21 oC och värdet ska anges i energiberäkningen. 

- Luftflöde. Ventilationssystemet är eldrivet och luftmängden som 

passerar systemet avgör dess energikonsumtion. Olika typer av 

ventilationssystemet finns idag tillgängliga där vissa av dem kan 

resultera i en lägre energianvändning med hjälp av återvinning. Under 

teoretiska utgångspunkter finns det angivet vilka typer av 

ventilationssystemet som berörs av studien samt dess funktion. Enligt 

BBR:s ska luftflödet vara max 0.35 l/s m2 för att skapa en behaglig 

inomhusmiljö och ska vara angivet i energiberäkningen.  

- Vädringspåslag. Vädring i byggnaden resulterar att 

uppvärmningssystemet samt ventilationssystemet berörs och i sin tur 

även den totala energianvändningen för byggnaden. Enligt BBR ska 

energiberäkningen ta hänsyn till att vädring sker under en timme per dag 

med 20 % öppningsgrad.  

- Personvärme. Personer i byggnaden alstrar värme som kan tas vara på 

och minskar uppvärmningsbehovet. Enligt BBR ska energiberäkningen 

använda sig av 60W personvärme för barn, 100W för vuxna eller att 

energiberäkningen sker med ett medeltal på 80W.  

- Närvarotid. Olika parametrar i en energiberäkning baseras på den tid 

personer vistas i småhuset, exempelvis personvärme som endast 

tillkommer som tillskott av energi när personer vistas i småhuset. Enligt 

BBR ska närvarotiden i energiberäkningen sättas till 14 timmar per dag.  



20 

Alijagic 

- Antal personer. Denna parameter används för att korrigera andra 

parametrar i energiberäkningen. Enligt BBR anpassas antal personer i 

energiberäkningen enligt följande: Under 120 m2 används 2 personer i 

energiberäkningen. Över 120 m2 används 4 personer i 

energiberäkningen.  

- Tappvarmvatten. Uppvärmning av vatten använder energi som resulterar 

i en högre energianvändning. Ventilationssystem kan vara kopplade med 

vattensystemet för att återvinna värme från frånluften vilket resulterar i 

en lägre energianvändning. Enligt BBR anses 16 m3 varmvatten för en 

person per år som en rimlig gräns att använda till energiberäkningen.  

- Internvärme. Apparater inom hushållet som exempelvis tv-apparater, 

kylskåp, ugnar och annat avger värme som anses som gratis tillförd 

energi på samma sätt som personvärme. Enligt BBR kan 70 % av 

energin utvinnas gratis från just internvärme.  

- Köldbryggor. Byggnadens konstruktion är avgörande för en normal 

energianvändning. Köldbryggor ska redovisas i energiberäkningen. En 

gräns över vad som anses som normalt anges inte, däremot ställs kravet 

att energiberäkningen ska innehålla en energiberäkning med avseende på 

köldbryggor. 

- U-värde. U-värde är en parameter som visar hur hög 

genomgångskoefficienten för byggnaden är, d.v.s. hur bra isolerat 

materialet är. Enligt BBR ska medeltalet, U-medel, för hela småhus vara 

max 0.4. 

- Årsmedeltemperatur. Inomhusklimatet styr hur hög arbetskapacitet 

uppvärmningssystemet samt ventilationssystemet kommer att ha. Ju 

lägre temperatur utomhus desto högre energianvändning p.g.a. högre 

arbetsgrad för uppvärmningssystemet. Årsmedeltemperaturen enligt 

BBR för klimatzon 3 ska vara 6.0 – 6.9 oC.  

- In- och exfiltration enligt energiberäkningen. D.v.s. om byggnaden är 

otät och i vilken grad. Detta ska stå angivet för att sedan efterföljas med 

en luftprovtryckning. 

- Verklig in- och exfiltration. Byggnaden utförs för ett tryck på 50 Pascal 

för att lokalisera eventuella otätheter i byggnadens klimatskal. Resultatet 

från luftprovtryckningen som genomförs vid färdigställd byggnad 

jämförs i denna studie med angivet värde för otätheter som redovisats i 

energiberäkningen. Detta visar ifall byggnaden har en högre in- och 

exfiltration än angivet eller tvärtom.  

- Solinstrålning. I energiberäkningen ska även solstrålning redovisas, 

d.v.s. hur mycket sol som genom fönster kommer in och påverkar 

inomhusklimatet genom strålning. Ju högre solstrålning desto högre 
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temperatur vid solsken vilken resulterar i ett ökat kylbehov som i sin tur 

resulterar till högre energianvändning. Enligt BBR ska solinstrålningen 

för klimatzon 3 beräknas till 6 – 9 W/m2. 
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6 Resultat 

6.1 Boverkets synpunkter  

Erik Olsson, energiansvarig på Boverket, anser inte att det finns problem 

kring energiberäkningar och energideklarationer. Enligt dagens lagstiftning 

ska inte problem förekomma. Boverket har krav att den specifika 

energianvändningen ska redovisas och råd är att genom energideklarationer 

visa byggnadens specifika energianvändning. Vissa byggnader kan också 

verifieras genom att göra en ny beräkning p.g.a. att ingen möjlighet finns att 

göra en mätning i byggnaden. Detta kan bero på att byggnaden i fråga inte 

varit bebott och en mätning kan inte göras eller att byggnaden snabbt efter 

uppförandet ska säljas. Byggherrar kan själva välja tillvägagångsätt och i de 

flesta fallen genomförs verifiering genom energiberäkning. Detta för att inte 

erhålla ett så kallat interimistiskt slutbesked tills en mätning kan 

genomföras.  

”Boverket anpassar sig till branschen” menar Olsson och då många 

energiberäkningar använder sig av fel indata. Boverket skapade föreskriften 

BEN ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av 

byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår”, 

med råd om hur en energiberäkning ska utföras. Boverket arbetar vidare med 

energi- och klimatfrågor för att minska problem som anses från branschen 

förekommande. 

Frågan ställdes om Boverket och Olsson anser att indata medvetet 

manipuleras av byggherrar för att erhålla en viss specifik energianvändning. 

Olsson väljer att inte besvara på frågan och anmärkte att det är 

kommunernas ansvar hur tillvägagångssättet med energiberäkningar 

fullföljs. Det påvisades att om en energideklaration visar över BBR:s krav 

ska då kommunen ta ställning enligt lagkraven.  

”Enligt verksamhetsområdet är utmaning stor att få energiberäkningar att 

stämma överens med energideklarationer och arbetet inom energi- och 

klimatfrågan är omfattande. BEN är Boverkets huvudsakliga hjälpmedel” 

avslutar Olsson med1. 

 

                                                 
1 Olsson, Erik. Boverket Karlskrona. 2017. Telefonintervju. 4 maj. 
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6.2 Kommunernas synpunkter  

6.2.1 Norrköpings kommun 

Anders Barkstedt, bygginspektör på bygg- och miljökontoret Norrköping, 

anser att problem beträffande missvisande information i energiberäkningar 

och energideklarationer inte förekommer på daglig basis. Ärenden här 

förekommit där småhusägare begärt upplysning rådande missvisande 

energideklarationer. Vid samtliga fall ett nyinköpt småhus där 

energideklaration är missvisande kontra energiberäkning. 

Energideklarationer är inte kommunens ansvar och om småhusets 

energiberäkning gett rätt specifik energianvändning i förhållande till vad 

BBR uppvisar är kommunen maktlös. Det skulle strida mot lagen om 

kommunala särkrav menar Barkstedt. 

På Norrköpings kommun analyseras indata allt hårdare för att säkerställa 

energiberäkningars information. Interna kontrollmallar har tagits fram där 

viktiga indata står angivna samt ett riktvärde för klimatzon 3. Idag arbetar 

kommunen vidare och ska enligt BEN fortsätta jobba med att säkerställa rätt 

indata. Norrköpings kommun kräver lufttäthetsprotokoll för att säkerställa 

småhusens lufttäthet. Norrköpings kommun anser att tätheten av ett hus är 

en väsentlig aspekt när det gäller energieffektiva hus.  

Barkstedt anser att problematik rörande energideklarationer är att 

kommunen inte får in dessa eller har det huvudsakliga ansvaret. Boverket 

måste själva hålla reda på vilka småhus som ska genomföra en ny 

energideklaration.  

”Vi får helt enkelt se vad Boverket har att komma med i framtiden och hur vi 

ska jobba med att lösa eventuella problem rörande energiberäkningar och 

energideklarationer” avslutar Norrköpings kommun inspektör med2.  

6.2.2 Jönköpings kommun  

Bengt Ramde, första byggnadsinspektör på Jönköpings kommun, påstår att 

problematik rörande energideklarationer existerar och att ett annat värde än 

energiberäkningen anges. Ramde påpekar att Boverket har svårigheter att 

bevaka småhus som har blivit färdigställda, vilket är annat problem som 

förekommer i dagens lagstiftning bortsett från problem med Boverket som 

tillsynsmyndighet för energideklarationer.  

I Jönköping utförs verifiering av energiberäkningars indata självständigt. 

Samtliga inspektörer bearbetar självständigt energiberäkningar. Kommuner 

jobbar enligt BBR och krav ställs endast att energiberäkningars indata 

                                                 
2 Barkstedt, Anders. Inspektör Norrköpings kommun. 2017. Intervju. 12 maj. 



24 

Alijagic 

analyseras, och inte hur det utförs. Att förmedla direktiv till byggherrar 

arbetar Jönköpings kommun utåt till allmänheten genom ett energicentrum. 

Ramde har svårt att yttra sig om hur många som vänder sig till Jönköpings 

energicentrum för frågor relaterade till energiberäkningar och 

energideklarationer. Hos energirådgivarna och inspektörerna är frågorna få. 

Fall förekommer där kommunen möter en byggherre som är villig att lära sig 

mer om energirelaterade frågor. En konversation mellan byggherren och 

kommunen inleds som resulterar till ett mer energivänligt byggande p.g.a. 

den större kännedomen efter handledning. 

”Om en tvist möjligen uppstår tror jag att brukarna säger att det beror på 

entreprenören och utförandet medan entreprenörerna säger att det beror på 

småhusets användning” säger Ramde. Ingen konsekvens inträffar om en 

tvist uppstår mellan byggherren och byggentreprenören. Kommunen berör 

inte eftersom tillsynen för energideklarationer är Boverkets ansvarsområde.  

Ramde ser ingen möjlig förbättring i BBR:s energiavsnitt. Nya remisser 

överlämnas till kommunen innan nya lagar träder i kraft i BBR, förbättringar 

av lagändringen sker enligt kommunens anspråk. Den nya remissen om krav 

på verifiering anses från Ramdes sida som oklar och ofullständig. Krav på 

verifiering innebär att byggnaden varit i bruk under en lägre tid, ärendet blir 

liggande och inspektörerna måste ha en arbetsform för att underlätta 

ärendehantering. Han påpekar att somliga väljer att använda sig av 

energideklarationer istället för energiberäkning, byggnaden ges ett 

intermistiskt slutbesked tills det datum en energideklaration kommit in.  

Kommunerna jobbar helt enkelt åt Boverket och att BBR följs, brister 

förekommer i systemet men det är inte mycket Jönköpings kommun kan 

göra3. 

6.2.3 Linköpings kommun 

Bengt Magnusson, Avdelningschef på Bygginspektionen Linköpings 

kommun, är väl medveten att problem förekommer rörande 

energiberäkningar och energideklarationer för småhus. Magnusson arbetar 

vid sidan om med att uppföra energiberäkningar. Regelverket är felaktigt 

utformat som leder till att missvisande information medvetet kan göras i 

energiberäkningen för att minska energikonsumtion. Linköpings kommun 

genomför redan enklare kontroller att rätt indata används, om en 

energiberäkning inte stämmer ska kommunen med eget initiativ ingripa 

enligt Boverket.  

”Det går inte att föra in hur man ska använda byggnaden i ett regelverk” 

säger Magnusson. En energiberäkning ska baseras på antal personer som bor 

                                                 
3 Ramde, Bengt. Inspektör Jönköpings kommun. 2017. Telefonintervju. 5 maj 
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i byggnaden och skall då utgå från vad som anses som normal förbrukning. 

Detta kan leda till missvisande information utifrån energiberäkningen. 

Regelverket ses som föråldrat och energikapitlet härstammar från 

millenniumskiftet när elpriserna förväntades stiga. Den nya remissen om nya 

systemgränser bedöms inte rätt i förhållande till hur småhus används. Enligt 

Linköping ska satsning ske på nya systemgränser över vad som 

energikapitlet ska beröra i ett småhus, ett regelverk som behandlar 

byggnadens klimatskärm, ventilationssystemet och formfaktorn. BBR:s 

remiss om krav på verifiering för en energiberäkning ses som en stor 

förbättring. Kommunerna kommer i framtiden verifiera att rätt indata 

använts i förhållande till småhusets storlek och annan väsentlig information. 

Något som idag är mycket svårt i förekommande fall, då flera använder sig 

av PMS-metoden för framställning av energiberäkningar. PMS-metoden är 

ett energiberäkningsprogram som är förekommande i Sverige. Indata 

klargörs på oberoende sida som kasseras innan inlämning till kommunen.  

Magnusson menar även att privatpersoner inte har någon uppfattning om vad 

energiberäkningen och energideklarationen medför. Trots att Linköping 

kommun bildat en grupp som endast jobbar med energirelaterade frågor är 

det ett fåtal som hör av sig i fråga om energideklarationer och 

energiberäkningar4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Magnusson, Bengt. Avdelningschef bygginspektionen Linköpings kommun. 2017. 

Telefonintervju. 27 april. 
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6.3 Resultat av studerade småhus enligt beräkningar 

I Tabell 3 visas småhusens indata sammanställda från energiberäkningarna. 

Samtliga småhus saknade delar av redovisade indata. Hus 2 saknade 

samtliga indata.  

 

Tabell 4: Indata hämtade från respektive småhus energiberäkning. Streckmarkering visar indata som 

inte redovisats. 

Hus  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Innetemperatur (oC) 20 - 21 21 21 21 21 21 21 20 

Luftflöde (l/s) - - 0.35 0.35 0.35 0.35 0.38 0.35 0.35 0.35 

Vädringspåslag Ja - - - - - - - - - 

Personvärme (W) - - 80 - 80 80 80 80 80 80 

Närvarotid (Timmar) - - 14 - 14 14 14 14 14 14 

Antal personer 2.8  - 3 2.8 4 4 4 4 4 3 

Tappvarmvatten (m3) - - 16 - 14 14 14 14 16 16 

Internvärme - - Ja - - - - - - Ja 

Köldbryggor Ja - - Ja - - - - -  

U-värde (W/(K m2)  - 0.21 - 0.247 0.248 0.257 0.27 0.22  

Årsmedeltemperatur 

(oC) 

6.59 - 6.3 6.6 6.6 7.1 7.1 6.3 6.6 6.0 

In- och exfiltration 

 (l/(s m2) 

0,60 - 0.60 - 0.60 0.30 0.40 0.50 0.60 0.80 

Verklig in- och 

exfiltration (l/ (s m2) 

0.59 - 0.49 0.41 0.35 - 0.40 0.25 0.74 - 

Solstrålning (W/m2) 0.53 - 6 9.1 6 6 - 6 6 - 

6.4 Småhusägarnas synpunkter  

6.4.1 Hus 3 

Innehavarna har bott i huset sedan uppförandet år 2011. Under 

byggnationsprocessen erhölls viss information från kommunen om 

energiberäkningar och energideklarationer. Dock förmedlades inte 

information beträffande rådgivningsmöjligheter. Ägarna kunde i detta fall ta 

hjälp av en bekant som arbetar inom byggbranschen med energi- och 

klimatfrågor. På detta sätt har ägarna erhållit vägledning vid val av 

småhusets energirelaterade frågor så som ventilation, uppvärmningssätt, 

isolering samt klimatskal. En förklaring kring energideklarationens 

missvisande resultat i jämförelse med energiberäkning har att göra med att 

värme tillförts garaget samt att en poolvärmare tillkommit. Dessa har inte 

varit medtagna i den teoretiska beräkningen. Ägarna har även nämnt att 

vedeldning förekommer men endast under fåtal perioder.  
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6.4.2 Hus 8 

Ägarna till småhuset har sedan byggnationen bott i byggnaden. 

Informationen har funnits tillgodo beträffande energiberäkningar och 

energideklarationer. Vid senare uppförd energideklaration förmedlades inte 

beskedet vidare till ägarna att energiberäkningen var lägre än 

energideklarationen. Småhusets ägare visste i detta fall om att 

energirådgivare finns tillgängliga p.g.a. att en av ägarna arbetar inom 

Norrköpings kommun men påpekar att han som privatperson aldrig stött på 

energirådgivaren utan på eget initiativ arbetade med småhusets energidel. 

Byggnaden utnyttjas enligt genomförda energiberäkningar dock med en 

högre innetemperatur samt en närvarotid på upp till 24 timmar.  

6.4.3 Hus 10 

Vid uppbyggandet av småhuset upplevdes krav och information gällande 

energikapitlet inte som oklara. Även information från involverade 

tjänstemän från kommunen fanns tillgodo. Dock hade inte ägarna mottagit 

information om att energirådgivare finns tillgängliga som resurs på 

kommunen. Småhuset har en högre innetemperatur än bestämt i 

energiberäkningen men samtidigt används inte småhuset i enlighet med 

energiberäkningen. Förklaringen är att jobb och annat tar stor del av dygnet. 

Småhuset är välisolerat samt användning av vedkamin förekommer med stor 

utsträckning. Stort fokus läggs på användning av energivänliga apparater i 

småhuset såsom ledbelysning och energivänliga köksapparater.  
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7 Analys 

7.1 Analys av indata i enlighet med BEN 

I Tabell 4 och 5 visas småhusen, hus 1 till 10, indata i förhållande till BEN. I 

samtliga energiberäkningar observerades avvikelser i indata jämfört med 

BEN. Hus 2 saknade all indata. Verklig in- och exfiltration ska ha redovisats 

med lufttäthetsprotokoll vilket inte genomförts i samtliga fall.  

 

Tabell 4: Visar BEN i förhållande till småhusens redovisade indata. Vänstra del av tabellen visar 

BEN:s riktlinjer för indata och högra delen visar småhusens redovisade indata. Grå markering visar 

indata som inte redovisats, gul markering visar indata som har redovisats men är fel enligt BEN och 

vit markering visar indata som angivits rätt.  

 

 

 

 

 

 

Hus 

Innetemperatur (oC) 20-21 

Luftflöde (l/s m2) 0.35 

Vädringspåslag Redovisning 

krävs 

Personvärme (W) 60 - 100 

(Medel 80) 

Närvarotid (H) 14 

Antal personer  

Under 120 m2 

Över 120 m2 

 

2 

4 

Tappvarmvatten (m3) 16 

Internvärme (W) Redovisning 

krävs 

Köldbryggor  Redovisning 

krävs 

U-värde (W/(K m2) 0.4 

Årsmedeltemperatur  

(oC) 

6 – 6.9 

In- och exfiltration   

(l/(s m2) 

Rekommenderat 0.6 

Redovisning 

krävs 

Verklig in- och 

exfiltration 

Lufttäthets-

provning 

Solinstrålning (W/m2) 6-9 

1 2 3 4 5 

20 - 21 21 21 

- - 0.35 0.35 0.35 

Ja Nej Nej Nej Nej 

- - 80 - 80 

- - 14 - 14 

2.8 - 3 2.8 4 

- - 16 - 14 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Ja Nej Ja Ja Nej 

- - 0.21 - 0.247 

6.59 - 6.3 6.6 6.6 

0.60 - 0.60 - 0.60 

0.59 - 0.49 0.41 0.35 

0.53 - 6 9.1 6 
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Samtliga energiberäkningar bedömdes ha brister. En del saknade specifika 

parametrar helt medan andra innehöll delvis felaktig indata. Företeelsen 

hade kunnat förebyggas om myndigheter utfört noggranna kontroller av 

energiberäkningar samt redovisad indata. Även sakkunniga skulle kunnat ha 

gjort bättre ifrån sig. Denna företeelse lyftes fram även av Sveby som menar 

att sakkunniga som upprättar en energiberäkning kan ha kunskapsbrist inom 

ämnet vilket leder till att energiberäkningarna blir felaktiga (Sveby 2010).  

 

  

Hus 

Innetemperatur (oC) 20-21 

Luftflöde (l/s m2) 0.35 

Vädringspåslag Redovisning 

krävs 

Personvärme (W) 60 - 100 

(Medel 80) 

Närvarotid (H) 14 

Antal personer  

Under 120 m2 

Över 120 m2 

 

2 

4 

Tappvarmvatten (m3) 16 

Internvärme (W) Redovisning 

krävs 

Köldbryggor  Redovisning 

krävs 

U-värde (W/(K m2) 0.4 

Årsmedeltemperatur  

(oC) 

6 – 6.9 

In- och exfiltration  (l/(s 

m2) 

Rekommenderat 0.6 

Redovisning 

krävs 

Verklig in- och 

exfiltration 

Lufttäthets-

provning 

Solinstrålning (W/m2) 6-9 

6 7 8 9 10 

21 21 21 21 20 

0.35 0.38 0.35 0.35 0.35 

Nej Nej Nej Nej Nej 

80 80 80 80 80 

14 14 14 14 14 

4 4 4 4 3 

14 14 14 16 16 

Nej Nej Nej Nej Ja 

Nej Nej Nej Nej Nej 

0.248 0.257 0.27 0.22 - 

7.1 7.1 6.3 6.6 6.0 

0.30 0.40 0.50 0.6 0.80 

- 0.40 0.25 0.74 - 

6 - 6 6 - 

Tabell 5: Visar BEN i förhållande till småhusens redovisade indata. Vänstra del av tabellen visar 

BEN:s riktlinjer för indata och högra delen visar småhusens redovisade indata. Grå markering visar 

indata som inte redovisats, gul markering visar indata som har redovisats men är fel enligt BEN och 

vit markering visar indata som angivits rätt.  
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7.2 Analys av krav mot beräkningar och deklarationer 

Figur 5 visar analyserade småhusvärden för energiberäkningar och 

energideklarationer. Enligt analysen hade tre av småhusen högre specifik 

energianvändning i energideklarationen än angivet i energiberäkningen. 

Dessutom hade ett av husen så stor avvikelse att gränsen för eluppvärmda 

småhus enligt BBR:s överskreds. Resterande småhus hade en 

energideklaration som visade mindre specifik energianvändning än den 

angivna i energiberäkningen. 

 

Figur 5: Eluppvärmda hus energiberäkning (visas i blått) samt energideklarationer (visas i grönt). 

Röd linje visar BBR:s gräns gällande energikrav på 55 kWh/m2 för småhus. Småhus nr 10 visas längst 

åt höger har fjärrvärme som uppvärmningssätt där kraven är 110 kWh/m2 och visas med blå linje. 

IVA framför i sin rapport från 2012 att kommuner och berörda myndigheter 

har kommit till insikt att energiberäkningar och energideklarationer inte 

stämmer överens i jämförelse med varandra. Analysen av denna studie 

bekräftar IVA:s påstående eftersom ingen av småhusen hade fullt 

överensstämmande energiberäkningar med respektive energideklarationer. 

Sveby påpekade denna företeelse i sin rapport 2010, ”en jämförelse mellan 

uppmätt och kontrakterad energiprestanda kommer i de allra flesta fallen 

inte att stämma”.  
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Enligt BBR ska indata och parametrar som presenteras i en energiberäkning 

vara överensstämmande med verkliga förhållanden, installationer samt den 

färdiga byggnadens tekniska egenskaper (BBR 10). I praktiken verkar det 

fungera annorlunda. I figur 6 visas vanligaste förekommande fel i indata 

som framkom vid analysen av energiberäkningar.  

 

 

Figur 6: Vanligaste förekommande fel av indata. 

 

Figur 7 visar antal värden som inte presenterades i energiberäkningar. I hela 

sju energiberäkningar saknades tre indatavärden. I två energiberäkningar 

saknades två indatavärden. Ett hus hade ingen inskickad energiberäkning. 
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I figur 8 sammanställs antal bristfälliga energiberäkningar som bedöms ha 

påverkats av sociala faktorer respektive myndigheters uteblivna kontroller. I 

6 fall bedöms sociala faktorer så som brukarnas levnadsvanor varit 

avgörande för avvikande specifik energianvändning i energideklarationerna. 

I 4 fall bedöms att energiberäkningar inte granskats tillräckligt noga av 

myndigheter vilket medfört att energiberäkningar inte korrelerat vid 

jämförelse med energideklarationer. 

 

Avvikelser i beräkningar till följd av sociala faktorer och brukarvanor kan 

härledas till resultat som framkommit i Imsirovic och Alajbegovic: s studie 

från 2013 om ”Uppföljning av energiprestanda samt boendes upplevelser av 

Portvakten Söder i Växjö” (Imsirovic och Alajbegovic, 2013). Även Hiller 

(2011) betonar i sin studie att beteende- och levnadsrelaterade faktorer 

påverkar den specifika energianvändningen.  
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7.3 Sammanställd analys  

HSB yttrade sig att energicertifiering inte skulle befrämja en minskad 

energianvändning (Brunklaus och Lundberg 2007). Tre av husen i denna 

studien påvisade verklig högre energianvändning än den teoretiskt angivna i 

energiberäkningar. Sveby förutspådde att energiberäkningar och 

energideklarationer inte skulle överensstämma i de flesta fallen (Sveby 

2010). I denna studiens analys korrelerade ingen av energiberäkningarna 

med framtagna energideklarationer. Energideklarationer som har förslag på 

lämpliga effektiviseringsåtgärder kan vara aktuella i framtiden om 

kunskapen och intresset ökar bland privathushåll. I Danmark genomförs 40 

% av energieffektiviseringsåtgärderna redan under det första året (Olesen 

2005). 

Kommuner påpekade att byggherrarnas information och kännedom kring 

energikapitlet var låg. EU har med olika direktiv i Sverige och andra 

medlemsländer infört byggnadstypen nära-nollenergibyggnader tillsammans 

med begrepp som passivhus (IG Passivhus 2017). Satsningen ska leda till 

minskad energianvändning och energicertifiering (Eade och Tolstoy 2008, 

sid 19). Analysen konstaterar att kravet om energideklarationer och 

energicertifiering inte lett till sänkt energianvändning för analyserade 

småhus. Efter 2010 har bostadsbebyggelsen även ökat (SCB 2015). Hur 

lagen om energicertifiering kommer att påverka den kommande bebyggelsen 

återstår att se.  

Ventilations- och uppvärmningssystem är olika i studerade hus och valet av 

respektive system grundar sig i privatekonomiska skäl istället för kunskap, 

energinytta och framtida driftsekonomi5. Detta kan komma att förändras då 

F- och FX-system blir svårare att installera i nya hus med hänsyn till 

strängare krav som väntas att införas (Heier och Persson 2010). Sveriges 

forskningsinstitut har framhållit att värmeåtervinning är en avgörande del för 

minskad energianvändning (Axell et al. 2010). 

Elpatroner och värmepumparnas COP-tal används under tvivlande 

omständigheter i energiberäkningar6. Detta med anledning av att tester som 

redovisar värmepumparnas verkningsgrad i form av COP-tal genomförs inte 

opartiskt eller genom standardiserade tester (Polarpumpen 2017). 

Vedeldning i braskaminer och spiskassetter förekommer i samtliga studerade 

småhus. Detta är inte ett försumbart energitillskott men ändå har 

vedeldningsvärden inte beräknats vilket påverkar den slutliga korrelationen 

mellan verkliga deklarationer och teoretiska energiberäkningar (Energifakta 

2017).  

                                                 
5 Malkey, Malek. VVS-inspektör Norrköpings kommun. 2017. Handledning. 28 april. 
6 Magnusson, Bengt. Avdelningschef bygginspektionen Linköpings kommun. 2017. 

Telefonintervju. 27 april. 
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Olika energiberäkningar kan påverka den angivna energicertifieringen. 

Samtliga energiberäkningsprogram arbetar under olika förhållanden 

(Gullikson 2011). En undersökning från Bergren och Wall (2012) visade att 

ingenjörer i Sverige var missnöjda med tillgängliga 

energiberäkningsprogram. Detta kan härledas till Bengt Magnusson som 

nämnde att PMS-metoden inte redovisar valda indata7 och att visst missnöje 

förekommer. 

Sociala faktorer i form av boendes levnadsvanor och levnadssätt bör beaktas 

i större utsträckning eftersom energiberäkningarna påverkas av sociala 

faktorer (Henning 2007). Enligt en annan undersökning av Portvakten söder 

i Växjö har energianvändningen relaterats till boendes aktiviteter (Imsirovic 

och Alajbegovic 2013, sid 37) något som dessutom Mahapatra och Olssons 

studie visade år 2015. Uppvärmningsbehovet påverkas med 5 % för varje 

grad som inomhustemperaturen sänks eller ökas (Segerman 2011). En annan 

innomhustemperatur ger upphov till större transmissionsförluster (Bagge et 

al. 2004). Enligt en norsk studie sker 45 % av transmissionen via fönster 

(Grynning et al. 2012). Samtliga enkäter i denna studie visade att 

temperaturen inomhus var annan än angiven i energiberäkningen – vilket 

bidragit till avvikelser i korrelationen mellan beräkningar och deklaration.  

Solinstrålning bör analyseras mer noggrant vid energiberäkningar eftersom 

värmeenergin från solinstrålning är betydande och påverkar småhusens 

energianvändning (Flygt et al. 2012). För samtliga hus i denna studie 

beräknades och beaktades solinstrålning vid upprepade tillfällen.  

Kommuner har satsat egna resurser med syfte att förbättra 

energianvändningen inom sitt geografiska område. Under flera år har 

kommuner använt sig av energiplaner och strängare särkrav för att minska 

energianvändningen. Kommunala särkrav var under flera år en arbetsmetod 

som främjade energisnålt byggande och minskad energianvändning 

(Petersson 2011). Enligt Barkstedt var särkrav aktiva i Norrköpings 

kommun fram till förbudet i lagen om kommunala särkrav trädde i kraft8. 

Linköpings kommunen satsade på krav som omfattar husens klimatskal, 

ventilationssystem samt formfaktorer precis som STF förespråkar (Axell et 

al. 2010). Denna satsning gav resultat men medförde längre och dyrare 

byggtid för byggherrar (Silverfur och Wellhagen 2016). 

                                                 
7 Magnusson, Bengt. Avdelningschef bygginspektionen Linköpings kommun. 2017. 

Telefonintervju. 27 april. 
8 Barkstedt, Anders. Inspektör Norrköpings kommun. 2017. Intervju. 12 maj. 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Studien ska ha ställt verkligheten i jämförelse med BBR och EU-direktiv. 

Genom enkäter, intervjuer med kommuner och granskning av 

energideklarationer behandlas information som visar verkligheten i samband 

med energicertifiering. Datainsamling och intervju med Boverket har 

genererat en uppfattning om varför lagar om energicertifiering är uppförda 

och utformade som de är idag. Endast tre av småhusens ägare valde att svara 

på enkäten trotts utskickade påminnelser. Orsaken till att endast tre 

småhusägare svarade på enkäten kan bottna i exempelvis tidsbrist eller 

oengagemang gällande klimat- och energifrågor.   

Studiens metod och avgränsning kunde ha utförts annorlunda. Ett större 

urval av småhus kunde ha gjorts för att ge analysen ännu större bredd och 

innebörd. Dessutom kunde småhus som är äldre tas i beaktande förutsätt att 

en energideklaration finns inskickad för att jämföra om energicertifiering 

verkligen bidrar till minskad energianvändning. 

BEN 1 är ett framtida hjälpmedel som myndigheter kan använda sig av för 

att granska energiberäkningar. På så sätt blir det tydligare att 

energideklarationer ska jämföras med BEN 1. En annorlunda gransknings- 

och analysmetod kunde ha varit att använda kommersiella 

energiberäkningsprogram där hus 1 – 10 energiberäkningar görs om med rätt 

indata i enlighet med BEN 1.  

En möjlig fortsatt studie kan vara att göra en uppföljning med större urval 

och nyuppförda hus där energiberäkningar jämförs med energideklarationer 

för att se om direktiven verkligen gett resultat i minskad energianvändning.  
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8.2 Resultatdiskussion 

EU:s direktiv har skapat energiberäkningar och energideklarationer för att 

uppnå mål om energieffektivisering. I Sverige har energiberäkningar och 

energideklarationer inte haft tydlig koppling till varandra enligt BBR. 

Kommuner och andra aktörer som arbetar med missvisande 

energiberäkningar och energideklarationer har inte haft möjlighet att visa sitt 

missnöje med undantag av att ge respons till Boverket genom remisser. 

Numera borde detta vara förändrat med anledning av senaste revideringen av 

BBR där energiberäkningar och energideklarationer kopplats till varandra.   

I studien hade tre av småhusen en energideklaration som visar ett värde över 

angivet värde i energiberäkningen. Ett hus vars energideklaration var över 

gränsen för specifik energianvändning enligt BBR på 55 kWh/m2 och år. 

Huset hade en specifik energianvändning på 75 kWh/m2. Avvikelsen borde 

sanktioneras, eftersom gällande lagstiftning inte följts av byggherren, men i 

detta fall har kommunerna inte möjlighet att ingripa eftersom tillsyn för 

energideklarationer ligger hos Boverket.  

Kommunerna har försökt att använda sig av särkrav, dels att undvika 

energideklarationer som hamnar över gränsen enligt BBR samt att 

avvikelser mellan energiberäkningar och energideklarationer blir mindre. 

Kommunerna har istället valt att fokusera på verifiering av 

energiberäkningars indata, dessutom har Boverket gett råd om indata som 

ska användas baserat på småhusets olika parametrar.  

En bakomliggande faktor till missvisande energiberäkningar har sitt 

ursprung i att energiberäkningar innehåller missvisande indata samtidigt 

som myndigheter inte utför noggranna kontroller av inmatade värden. En 

annan faktor är att användaren brukar småhuset på ett annorlunda sätt än det 

som förutspåtts i energiberäkningar. Samtliga småhus där en enkät skickades 

tillbaka visar att innetemperaturen är högre än angivna enligt beräkningar. 

Energirådgivaren i Norrköpings kommun påpekar att boendes beteenden och 

dess användning av husen är avgörande för den verkliga 

energianvändningen9. 

Två av tre kommuner hade synpunkter om BBR utformning. Norrköpings 

kommun anser att systemet för energiberäkningar och energideklarationer 

varit ett systemfel i dåvarande BBR. En tydligare koppling mellan 

handlingarna som ger rätt specifik energianvändning efterfrågas av 

kommunerna. Linköpings kommun vill se helt andra krav utformade 

exempelvis genom att ställa tydliga krav på klimatskärmen (formfaktor), 

ventilation samt husens uppvärmningssystem.  

 

                                                 
9 Memic, Enver. Bygginspektör/Energi- och klimatrådgivare Norrköpings kommun. 2017. 

Intervju. 12 maj. 
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9 Slutsatser  

Avvikelser mellan energiberäkningar och energideklarationer förekommer. 

Energianvändningen hamnar över BBR:s krav i somliga fall.  

Ingen konsenvenssanktion vidtas om en byggherre inte uppnår den 

energiprestanda som beräknats i energiberäkningarna. Detta eftersom olika 

myndigheter ansvarar för energiberäkningar respektive energideklarationer.  

Förbättringar gällande energicertifiering är följande:  

- Indata bör granskas i enlighet med BEN där både energiprogram ses 

över och större hänsyn tas till den sociala faktorn.  

- I energiplanen ska större fokus vara för energicertifiering.  

- Vedeldning i form av energitillskott för myseldning bör beräknas i 

energiberäkningen.  

- COP-tal anses som missvisande. Elpatroner bör ses över och granskas 

från kommunernas sida vid granskning av energiberäkning 

Ventilations- och uppvärmningssystem bör ses över. Olika typer av 

ventilations- och uppvärmningssystem påverkar husens energiprestanda.  

Bland byggherrar och småhusägare verkar stor kunskapsbrist råda i ämnet. 

Kommunernas energirådgivning tillsammans med energiorganisationer bör 

marknadsföras mer för att nå ut till allmänheten gällande kunskap om 

energi- och klimatfrågor.  
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https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-av-bostader/pong/tabell-och-diagram/antal-fardigstallda-lagenheter-i-flerbostadshus-resp.-smahus/
http://www.sveby.org/
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10.3 Andra typer av källor  

BFS 2016:12 BEN 1. Boverkets föreskrifter och sllmänna råd om fastställande 

av byggnaders energianvändning vid normalt brukande och ett normalår. 

Boverkets författningssamling.  

Boverket OVK. 2014. OVK-obligatorisk ventilationskontroll 

Boverkets byggregler Intensivkurs (Kursmaterial)  

ByggR, Norrköpings kommuns program för ärendehantering 

Norrköpings kommun. 2012. Kontroll av indata för energiberäkningar 

(interndokument).  

DIKA, Norrköpings kommun fastighetskarta  

2006:985. Lag om energideklaration för byggnader. Miljö- och 

energidepartementet.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervju med Boverket   

 

Bilaga 2. Intervju med kommuner 

 

Bilaga 3: Enkäter  
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BILAGA 1  

 

Att uppnå god energiprestanda – En jämförelse av 

teoretiska energiberäkningar och verklig 

energianvändning i småhus  
 

Studien som genomförs av mig (Denis Alijagic) syftar till att undersöka 

skillnader mellan teoretisk energianvändning och verklig energianvändning. 

Arbetet genomförs i samarbete med Norrköpings kommun där ett stickprov av 

tio småhus har tagits, husen är uppförda under 2011. De tio husens 

energiberäkningar och energideklarationer ska jämföras för att ge svar på 

studiens frågeställning. Dessutom kommer tre medelstora kommuner kontaktas 

för att ge ett svar på problemet utifrån deras synvinkel samt Boverket. 

teorindeklaration 

Följande frågor ställs till Boverket:  

1. Anser ni (Boverket) att det finns problem kring att energiberäkningar inte 

stämmer överens med energideklarationer?  

2. Vad händer när en energiberäkning och energideklaration inte stämmer 

överens med varandra? Finns det någon form av arbetssätt som ska 

motverka eventuella brister gällande energiberäkningar och 

energideklarationer?  

3. Finns det fall som ni kommer ihåg där energiberäkningar och 

energideklarationer har haft så stor avvikelse från varandra för en 

fastighet att det lett till en dispyt mellan inblandade parter?  

4. Ser ni någon möjlig förbättring gällande lagstiftningen för 

energiberäkningar och energideklarationer?  

5. Känner ni att ägare för småhus har inblick över vad en energiberäkning 

och energideklaration är för något via kommunernas energirådgivare 

eller dylikt? 

6. Hur har ni arbetat, hur arbetar ni och hur kommer ni att arbeta gällande 

energiberäkningar och energideklarationer?  

7. Har ni något övrigt att tillägga gällande energikapitlet som anses 

relevant för studien?  
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BILAGA 2 

 

Att uppnå god energiprestanda – En jämförelse av 

teoretiska energiberäkningar och verklig 

energianvändning i småhus  
 

Studien som genomförs av mig (Denis Alijagic) syftar till att undersöka 

skillnader mellan teoretisk energianvändning och verklig energianvändning. 

Arbetet genomförs i samarbete med Norrköpings kommun där ett stickprov av 

tio småhus har tagits, husen är uppförda under 2011. De tio husens 

energiberäkningar och energideklarationer ska jämföras för att ge svar på 

studiens frågeställning. Dessutom kommer tre medelstora kommuner kontaktas 

för att ge ett svar på problemet utifrån deras synvinkel. 

 

Följande frågor ställs till kommunerna:  

1. Anser ni i er kommun att det finns problem kring att energiberäkningar 

inte stämmer överens med energideklarationer? Eller finns det andra 

problem rörande kommunen energiplan eller dylikt? Har man ställt 

särkrav rörande energianvändning? 

2. Vad händer när en energiberäkning och energideklaration inte stämmer 

överens med varandra? Finns det något program som ni jobbar med 

inom er kommun för att motverka dessa avvikelser, exempelvis att en 

energiberäkning använder sig av indata om anses vara korrekt?  

3. Finns det fall som ni kommer ihåg där energiberäkningar och 

energideklarationer har haft så stor avvikelse från varandra för en 

fastighet att det lett till en dispyt mellan inblandade parter?  

4. Ser ni någon möjlig förbättring gällande lagstiftningen för 

energiberäkningar och energideklarationer? Eller möjligtvis en 

förbättring med er energiplan? 

5. Känner ni att ägare för småhus i er kommun har inblick över vad en 

energiberäkning och energideklaration är för något? 

6. Hur har ni arbetat, hur arbetar ni och hur kommer ni att arbeta gällande 

energiberäkningar och energideklarationer? Exempelvis inom er 

energiplan eller med hjälp av fler energi- och klimatrådgivare som 

förmedlar information till småhusägare.  
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BILAGA 3 

 

Att uppnå god energiprestanda – En jämförelse av 

teoretisk energiberäkning och verklig 

energianvändning i småhus.  

 
Hej! 

Mitt namn är Denis Alijagic, studerar till byggnadsutformare i Växjö vid Linnéuniversitet 

och genomför mitt examensarbete i samarbete med Norrköpings kommun. Ert småhus har 

blivit slumpmässigt utvalt. Examensarbetet syftar till att undersöka skillnader mellan 

teoretiska energiberäkningar och verklig energianvändning. Alla uppgifter kommer att 

behandlas som dolda. Inga namn eller fastighetsbeteckningar kommer att framgå i 

studien. Nedan kommer en enkät som jag skulle uppskatta om ni svarar på och skickar 

tillbaka i svarskuvertet. 

 

Fastighet ______________________________________________________ 

 

Vem uppförde huset och har ni bott i huset sen det stod klart?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Om ni inte är de första ägarna, hur länge har ni bott i huset? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Har ni enligt er fått information gällande energiberäkningar och energideklarationer från 

kommunen vid uppförandet av ert hus?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Har ni som privatperson inblick vad en energiberäkning och energideklaration är till för? 

Förklara gärna om något som uppfattades som oklart från kommunen sida angående 

klimatfrågor!  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

I ert fall skiljde det ca ______ kWh mellan er beräkning och deklaration. Visste ni om 

det?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Känner ni till att kommunen har en energirådgivare som kan hjälpa till angående frågor 

rörande just energiberäkningar och energideklarationer eller andra energi- och 

klimatfrågor?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Upplever ni att ni använder huset mer/mindre än det tänkta enligt energiberäkningen:  

(Fyll i nedanstående uppgifter om hur ni upplever att ni använder huset) 

- Innetemperatur _____________________________________________________ 

 

- Hur många är ni i huset  

_______________________________________________ 

         

 

- Hur mycket av er tid brukar ni tillbringa i huset per dag 

______________________ 

(Uppskatta tiden i timmar)  

 

- Har ni någon övrig förklaring till husets energideklaration och energiberäkning 

varför handlingarna inte stämmer överens, att ni använder huset på ett specifikt 

sätt som kan bidra till en annan förbrukning än vad energiberäkningen visar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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