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Boverkets byggregler styr mot elvärme 
 
Boverkets byggregler är till sin utformning kraftigt styrande mot el-baserad uppvärmning. 
Trots kravskärpningen för elvärmda hus fr.o.m. januari 2010 är det fortfarande så att hus 
med biobränsle behöver vara bättre isolerade än om huset värms med t.ex. 
frånluftvärmepump eller bergvärmepump. Detta gör att uppvärmning med fjärrvärme och 
biobränsle missgynnas till förmån för system med värmepumpar. 
 
Byggreglerna begränsar mängden köpt energi 
Byggreglerna begränsar mängden köpt energi och inte energianvändningen för uppvärmning. 
Därmed får uppvärmningssystemet stor inverkan på vilken isolerstandard som huset måste ha 
för att uppfylla kraven. Genom att använda en värmepump kan man isolera mindre än man 
annars skulle ha gjort, vilket också varit trenden inom småhusbyggandet. En relativt kortlivad 
teknisk installation tas som intäkt för att uppfylla energikraven. 
 
Figur 1 exemplifierar hur energikraven tillsammans med värmesystemet påverkar vilket 
uppvärmningsbehov som ett småhus får dimensioneras för. Byggs huset med bergvärmepump 
räknas huset som elvärmt och kravgränsen blir 55 kWh/m2·år, dvs 8250 kWh el som med en 
bergvärmepump med en årsvärmefaktor på 3,0 kan leverera upp mot 25 000 kWh/år för 
värme och varmvatten. Skall en pelletpanna användas får huset använda 16500 kWh pellets 
per år (kravgräns 110 kWh/m2·år). Detta motsvarar ett uppvärmningsbehov på 13000 kWh vid 
årsverkningsgraden 80%, alltså ungefär hälften så stort uppvärmningsbehov som om huset 
skulle använda en bergvärmepump. 
 
Är det då rimligt att hus som byggs med biobränsle skall vara bättre isolerade än hus med 
bergvärme? Bör inte alla hus byggas med lika god isolerstandard och att bergvärmepumpar 
och solvärme istället kan används för att spara ytterligare energi. Annars kan man undra 
vilken nytta som dessa utomordentliga tekniker verkligen gör i praktiken när husen kan 
byggas med en lägre isolerstandard. 
 
Våra förslag till förändringar i byggnormen 
För att närma sig de hårdare kraven som väntar till 2020 anser vi att energikraven behöver 
skärpas. Men för att nå långsiktighet är det då framförallt viktigt att man styr byggandet så att 
man uppnår energieffektivitet i byggnadsstommen både i samband med nybyggnad och 
renovering. Vi anser att de begränsande kraven i byggnormen bör formuleras kring 
energianvändning för uppvärmning (ej köpt energi), genomsnittliga U-värden och täthet. Ett 
ev. krav på värmeåtervinning ur ventilationsluft bör utredas. För att erhålla mätbara 
energikvantiteter för uppföljning kan man schablonmässigt räkna om till köpt energimängd 
beroende på vilka värme- och ventilationssystem som används och dess omvandlingsförluster. 
 
Ytterligare kravskärpningar är att vänta 
Boverket har nu en regelskärpning på förslag till den 1:a oktober 2011 som innebär en ensidig 
skärpning av kraven för icke elvärmda hus. Då kraven redan tidigare kan uppfyllas med lägre 
isolerstandard med frånluftvärmepumpar eller bergvärme ser vi att denna skärpning endast 
förskjuter byggandet ytterligare mot el-baserade uppvärmningsalternativ. Om den föreslagna 
skärpningen genomförs ökar risken att även flerbostadshus och lokaler i allt större 
utsträckning byggs med värmepump istället för med fjärrvärme. 
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Biobränsle

η=80%

Värmebehov max
13 000 kWh

Kravgräns köpt energi 
110 kWh/m2

Kravgräns köpt energi 
55 kWh/m2

Kravgräns köpt energi 
55 kWh/m2

Fjärrvärme

η=100%

Värmebehov max 
16 500 kWh

Kravgräns köpt energi 
110 kWh/m2

Frånluft-
värmepump

Värmebehov max
20 000 kWh

Bergvärmepump

COP=3,0

Värmebehov max
25 000 kWh

 
 
Figur 1. Val av uppvärmningssätt bestämmer mängden köpt energi  och därmed nödvändig isolerstandard för 
ett småhus på 150 m2 i klimatzon III (sydligaste zonen). Värmebehovet är den energimängd som 
uppvärmningssystemet kan lämna till radiatorer och varmvatten och ändå precis uppfylla kravgränsen. 
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