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Remissvar avseende Boverkets byggregler 
 
Revidering av avsnitt 9 Energihushållning och Regler om ändring 
av byggnad 
 
 
 
 
 
Inom projektet SWX-Energi har vi genomfört en studie [1-5] av hur byggreglerna påverkar 
utformningen av byggandet och hur småhusföretagen förhåller sig till reglerna. Resultaten 
visar att byggreglerna är styrande mot värmepumpar, vilket går stick i stäv med regeringens 
mål att minska elanvändningen för uppvärmning. 
 
De förslag till förändringar som ligger i den aktuella remissen om energihushållning innebär 
att det blir svårare att uppfylla kraven med icke el-baserade uppvärmningssätt som biobränsle 
och fjärrvärme, men att förutsättningarna inte ändras för elvärmda hus. Enligt vår undersök-
ning [1-4] ser vi stora möjligheter att energieffektivisera elvärmda småhus till relativt små 
extrakostnader, men att effektivisering av hus med annat uppvärmningssätt kan bli mer kost-
samt. Om den föreslagna skärpningen genomförs ökar risken att även flerbostadshus och loka-
ler i större utsträckning byggs med värmepump istället för med fjärrvärme vilket med all san-
nolikhet är en oönskad utveckling. Byggreglerna bör sättas samman med ett energiscenario 
för Sverige där vi skall uppfylla energi- och klimatmål. Därefter kan reglerna bättre utformas 
som ett styrmedel för att uppnå målen. 
 
Då elenergi till största delen produceras av icke förnyelsebara källor och inte heller koldiox-
idneutrala källor i Europa ser vi därför att denna ensidiga skärpning på icke elvärmda bygg-
nader inte leder mot ett energieffektivare byggande och därför bör invänta skärpningar som 
även berör elvärmda byggnader. För att åstadkomma en verklig energieffektivisering och 
minskning av koldioxidutsläppen måste skärpningar av kraven för både elvärmda och icke 

Boverket 
Box 534 
371 23 Karlskrona 



 
Högskolan Dalarna 
S 791 88 Falun 
Sweden 

 
Tfn 
+46 23-77 80 00 

 
Fax 
+46 23-77 80 80 

 
www.du.se                            2(5) 

 

elvärmda hus följas åt liksom energikrav för befintliga hus som verkligen efterföljs. Då rela-
tivt stora ändringar i befintliga byggnader får göras utan bygglov och att kraven inte är skall-
krav tror vi inte att föreslagna regler om energihushållning vid ändring av byggnader kommer 
att få någon större genomslagskraft. För att inte ytterligare styra byggandet mot elvärme och 
inte begränsa nybyggandet måste kravskärpningar genomföras för elvärmda-, icke elvärmda- 
och befintliga hus samtidigt samt särskilt fokus läggas på att reglerna verkligen efterföljs. 
 
Vi är alltså positiva till en generell skärpning av energikraven på nya byggnader, eftersom det 
blir allt viktigare att hushålla med våra begränsade energitillgångar och att minimera CO2 
emissioner. Av den studie vi har genomfört [1-4] ser vi också att extrakostnaden för energi-
snålare lösningar inte är så stor och att det även kommer att löna sig för konsumenten på lång 
sikt. Byggnader har lång livslängd och det är mycket svårt och dyrt att energieffektivisera 
klimatskalet i efterhand. 
 
Uppvärmningssätt bestämmer husens isolerstandard 
Byggreglerna begränsar mängden köpt energi och inte energianvändningen för uppvärmning. 
Därmed får uppvärmningssystemet stor inverkan på vilken isolerstandard som huset måste ha 
för att klara kraven. De begränsningar som finns på genomsnittlig värmegenomgångskoeffici-
ent har ingen begränsande inverkan i praktiken då de är alltför höga [2]. Däremot får eleffekt-
behovet en begränsande effekt för frånluftvärmepumpar. 
 
Lägsta tillåtna isolerstandard som krävs blir med nuvarande utformning av byggreglerna be-
roende av vilket uppvärmningssätt som väljs (Figur 1). T.ex. om ett hus på 150 m2 byggs i 
zon III med elvärme (55 kWh/m2·år) får huset använda 8250 kWh el till värme och varmvat-
ten. Förses huset med en bergvärmepump med en årsvärmefaktor 3,5 får huset använda upp 
mot 29 000 kWh/år för värme och varmvatten. Skall en pelletpanna användas får huset an-
vända 16500 kWh pellets per år (110 kWh/m2·år) Detta motsvarar ett uppvärmningsbehov på 
ca 13 000 kWh vid årsverkningsgraden 80%. I zon I och II blir skillnaderna mellan hus med 
bergvärme och hus med biobränsle ännu större, och fördelen att använda el för uppvärmning 
blir ännu större. Kraven på isolerstandarden är alltså i praktiken fortfarande lägre för elvärm-
da hus, trots kravskärpningen 2010. Den skärpning av kraven som nu föreslås för icke el-
värmda hus ökar denna skillnad i krav på isolerstandard ytterligare. 
 
Konsekvensutredningen innehåller inga reflektioner över vad olika uppvärmningssystem har 
för inverkan på husets uppvärmningsbehov och därmed isolerstandard. Vi anser att det är 
olyckligt att kraven på husens klimatskal blir beroende av relativt kortlivade tekniska lösning-
ar för uppvärmning. Speciellt eftersom småhusföretagen anpassar klimatskärmen för ett visst 
värmesystem och därmed låser husköparen till ett visst värmesystem. 
 
Är det rimligt att hus som byggs med biobränsle skall vara bättre isolerade än hus med berg-
värme? Bör inte alla hus byggas med ungefär lika god isolerstandard och att bergvärmepum-
par och solvärme istället kan användas för att spara ytterligare energi, istället för att användas 
som åtgärder för att få isolera huset sämre och förbruka mer energi. Särskilt med tanke på att 
livslängden för de tekniska installationerna i huset är betydligt kortare än byggnadsstommen 
och att värmesystemet troligen kommer att bytas flera gånger under husets livslängd är kra-
vens utformning särskilt olyckliga. 
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13 000 kWh
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η=100%
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Värmebehov max 

20 000 kWh
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Biobränsle
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Värmebehov max 
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90 kWh/m255 kWh/m2 55 kWh/m2

Fjärrvärme

η=100%

Värmebehov max 

13 500 kWh

90 kWh/m2

Frånluftvärmepump

Värmebehov max 

20 000 kWh

Bergvärmepump

COP=3,5

Värmebehov max 

29 000 kWh

 
 
Figur 1. Val av uppvärmningssätt bestämmer uppvärmningsbehovet och därmed nödvändig 
isolerstandard för ett småhus på 150 m2 i zon III. Värmebehovet är den energimängd som 
uppvärmningssystemet kan lämna till radiatorer och varmvatten och ändå precis uppfylla 
kraven. 
 
Energibesparingen av energieffektiva uppvärmningssystem utnyttjas inte 
Vår studie [1,2] visar att solvärme och bergvärme kan användas för att minska mängden köpt 
energi och därmed hjälpa till att uppfylla energikraven i sämre isolerade hus. Då kan man 
undra vilken nytta som dessa utomordentliga tekniker gör i praktiken då det kan resultera i att 
man har byggt ett hus med sämre energiprestanda och kompenserat med effektivare värmesy-
stem. En relativt kortlivad teknisk installation tas som intäkt för att uppfylla energikraven och 
en mindre energieffektiv byggnadsstomme får uppföras.  
 

Nuvarande byggregler 

Efter föreslagen kravskärpning 
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Styrning mot värmepumpar 
I vår studie [1-4] har det visat sig att utformningen av byggreglerna får en kraftigt styrande 
effekt mot användning av elvärme i småhus, något som även Boverket nämner i sin konse-
kvensutredning. Genom att formulera funktionskrav i form av köpt energimängd var kraven 
tänkta att ge större valfrihet i utformningen av huset och dessutom ange krav som är möjliga 
att följa upp. Men uppföljning av energianvändningen har varit dålig och kraven har faktiskt 
bidragit till att frånluftvärmepumpar helt dominerar som uppvärmningskälla. Vår studie [1, 4] 
visar på strukturella orsaker som gjort det besvärligt och dyrt för konsumenten att välja något 
annat värmesystem. Hus med frånluftvärmepump har uppfyllt kraven till lägsta investerings-
kostnad och därför har småhustillverkare anpassat husen för detta värmesystem. Valfrihet 
utan något val i praktiken alltså! Småhusföretagen har inte heller varit intresserade att sälja 
andra värmesystem, då det inneburit merarbete och större osäkerhet för kunden beträffande 
husleverantörens åtaganden. En kund som önskat använda en biobränslepanna har behövt 
extra pannrum, bättre fönster, extra isolering och till- och frånluft med värmeåtervinning. Det-
ta är kostsamma ändringar och för många hustillverkare helt omöjliga att kunna leverera när 
hela konceptet skräddarsytts för frånluftvärmepump. Däremot är det relativt enkelt att byta till 
större fönsterpartier och att kompensera detta genom att installera bergvärme. 
 
Fokus på köpt energi kan bli missvisande i framtidens lågenergibyggnader 
I lågenergihus blir energianvändningen framförallt avhängig av de boendes beteende och dess 
varmvattenförbrukning och det blir svårare att klara kraven om man sätter in energisnålaste 
vitvaror och belysning, fastän det borde vara tvärtom. Med allt energieffektivare bebyggelse 
blir mängden energi för uppvärmning och varmvatten allt svårare att beräkna korrekt och bo-
verket bör utvärdera om nuvarande framställning av energikraven blir relevanta i framtidens 
lågenergibyggnader.  
 
Enkel energibesparing är möjlig 
Genom att ersätta biobränsle och fjärrvärme med värmepumpar sparas energi hos användarna, 
så länge vi räknar att en kWh el = en kWh värme, men inte om vi räknar primärenergi och 
koldioxidutsläpp. I själva verket biter vi oss i svansen när Sverige som nation blir känsligare 
för kalla vintrar och otillförlitlig kärnkraft, beroende av god tillgång på vattenkraft och impor-
terad kolkraft under vintern och elenergin blir dyr för industrin. 
 
Våra förslag till förändringar i byggnormen 
Begränsande krav i byggnormen bör vara energianvändning för uppvärmning eller U-värden 
och täthet. Vår studie visar att begränsande krav är energinavändning och effekt-krav [2]. 
Med en genomsnittlig värmegenomgångskoefficient på ca 0,2 W/(m2K) och krav på värme-
återvinning ur ventilationsluft kan nuvarande energikrav uppfyllas med de flesta värmesystem 
[2] och det står husbyggaren fritt att välja det för dagen bästa värmesystemet. För att erhålla 
mätbara energikvantiteter för uppföljning kan man sedan schablonmässigt räkna om energi-
användningen beroende på vilket värme- och ventilationssystem som används och dess om-
vandlingsförluster.  
 
Vi föreslår också att krav på täthet införs i byggreglerna, eftersom täthet av klimatskärmen är 
en mycket viktig parameter för att uppnå energieffektiv bebyggelse. Hus med frånluftvärme-
pumpar fungerar dock bra utan höga krav på täthet, men genom att bygga otäta hus låser man 
sig vid frånluftvärmepumpen som enda energieffektiva ventilationslösning.  
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Vidare önskar vi att Boverket ser över hur byggytan påverkar energikraven. Det blir lättare att 
klara energikraven ju större byggnad man bygger, eftersom energikraven är definierade per 
m2 boarea. I princip bör man gynna byggandet av mindre och välplanerade småhus och öka 
kraven på byggnader som har dåligt utnyttjade ytor. Byggreglerna bör alltså gynna effektivt 
planerade hus och mindre uppvärmd yta. Beträffande projekteringen av husets energiprestan-
da finns inga direkta specifikationer av vilket beräkningsprogram som skall användas och hur 
indata skall väljas för energiberäkningen och då programmen ger lite olika resultat och upp-
följning av energianvändningen sällan sker i praktiken har detta ansetts vara orättvis konkur-
rens av småhusbyggarna [3].  
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