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Sammanfattning 

Denna rapport handlar om utformning av en energideklaration för 

fastigheter i Sverige. Deklarationen har sedan tillämpats på två 

bostäder. Enligt EU:s direktiv om energideklarationer skall byggnader 

som renoveras, säljs samt nybyggs genomgå en typ av kontroll av en 

energiexpert. Detta för att få ett dokument på hur bra eller dålig 

byggnaden är ur energisynpunkt. Lagen angående dessa deklarationer 

skall enligt regeringens ladugårdsremiss träda i kraft den 1 oktober 

2006. Övergångsbestämmelser föreslås, vilket innebär att lokaler med 

offentlig verksamhet (s.k. specialbyggnader) och flerbostadshus ska 

vara deklarerade senast vid utgången av 2008. Övriga byggnader skall 

deklareras från den 1 januari 2009. 

Deklarationerna som gjorts i denna rapport är på en villa som är 

belägen i Torsby Kommun samt ett flerbostadshus som ligger i 

centrala Karlstad.  

Energideklarationsutformningen är i ett tidigt skede och inga riktlinjer 

har getts. Boverket samt regeringen har dock haft förslag hur 

deklarationerna kan tänkas se ut.  

Till energiberäkningar har programmet Enorm 1 000 använts. 

Deklarationerna baseras på energiutsläppen från respektive byggnad, 

vilket jämförs med ett referensvärde. Åtgärder föreslås för minskning 

av energianvändningen.  

Villans behov av köpt energi är 124 kWh/m², det är 2 kWh/m² lägre 

än referensbyggnadens. Åtgärdsförslagen som togs fram gav en 

minskning ner till 92 kWh/m². 

Flerbostadshusets behov av köpt energi är 102 kWh/m², det är 20 

kWh/m² lägre än referensbyggnadens. Åtgärdsförslagen som togs 

fram gav en minskning ner till 97 kWh/m². 
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Abstract  

This report is about designing an energy declaration for constructions 

in Sweden. The declaration have been used for two houses. Acording 

to EU:s directive about energy declarations buildings that is going to 

be restored, sold or built shall go though a control by an energy 

expert. This is to get a document that shows how good or bad the 

construction is according to energy point of view.  

The law regarding these declarations will start apply 1st of October 

according the goverment. Transaction of these rules are suggested, 

specialbuildings and residens have to be declarated at the end of 

2008. Remaining buildings have to be declarated from 1st of January 

2009. The declarations in this report is done on a detached house that 

is located in the municipalty of Torsby and a flat house that is located 

in central of Karlstad. 

This is quite new and it has not been decided guiding principle of the 

design for the energy declaration. Boverket and the goverment got 

some suggestitions of this that should be included. To calculate the 

energy consume on the objects the program Enorm 1000 have been 

used. The declarations are based on energy that is consumed; this will 

be compared with a reference value. Measures is proposed to improve 

energy saving.  

The need of energy for the detached house is 124 kWh/m² and has 2 

kWh/m² less consume than the reference house. The recommended 

measure did make the consume drop down to 92 kWh/m². 

The need of energy for the flat house is 102 kWh/m² and has 20 

kWh/m² less consume than the reference house. The recommended 

measure did make the consume drop down to 97 kWh/m². 
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Inledning 

Dagens ökande energianvändning bidrar till ökande utsläpp av 

växthusgaser. Detta medför att allt fler blir involverade i att försöka 

eftersträva så låga energiförbrukningar som möjligt. Byggnader står 

för ca 40 % av den totala energiförbrukningen i EU. Därför har    

Europaparlamentet och den europeiska unionen antagit ett direktiv 

som säger att byggnaders energiprestanda skall kontrolleras. Detta för 

att minska energiförbrukning i bebyggelsen. Boverket samt regeringen 

har arbetat fram förslag om vad som ska ingå i en energideklaration. 

Riksdagen ska sedan besluta en slutgiltig mall för detta ändamål.  

Ännu finns inget konkret förslag som anger ramarna för 

deklarationerna. Dessa förslag är främst spekuleringar hur vida ”de 

kan” komma se ut. Denna lag ska enligt förslaget träda i kraft den 1 

oktober 2006 i Sverige. Övergångsbestämmelser föreslås, vilket 

innebär att lokaler med offentlig verksamhet (s.k. specialbyggnader) 

och flerbostadshus ska vara deklarerade senast vid utgången av 2008. 

Övriga byggnader skall deklareras från den 1 januari 2009.  

Anledningen till valet av detta arbete är att kunna utforma en 

energideklaration som i framtiden kan användas som underlag för 

andra som ska energideklarera. Efter utformning av 

energideklarationen kommer denna används för två objekt, en villa 

samt ett flerbostadshus. Fastighetsägarna får därmed tillgång till en 

deklaration av sina respektive bostäder, för att få fram verkliga 

energiförbrukningar samt genom ett referensobjekt klargöra om 

bostaden ”slösar” med energianvändningen. För att beräkna 

energianvändningen samt kontrollera denna mot ett referensvärde 

används programmet Enorm 1000 (från 1996) i detta arbete. 

Detta arbete riktar sig till fastighetsägare och personer som skall 

utföra en energianalys på ett objekt. 
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Problem 

Varför är energiförbrukningen så hög i dagens samhälle? Detta kan 

dels bero på att fastighetsägarna inte är medvetna om deras 

förbrukning är hög eller inte. Hur kan man mäta samt få ner 

energiförbrukningen? Genom att använda beräkningsprogram t.ex. 

Enorm kan fastigheternas förbrukningar beräknas. Dessa jämförs med 

ett referensobjekt som är enligt BBR: s riktlinjer, detta ingår i 

programmet Enorm. Jämförelse kan sedan göras och man ser då om 

fastigheten är bra eller dåligt ur energi användnings synpunkt. Genom 

enkla åtgärder som t.ex. att byta vitvaror kan förbrukningen relativt 

snabbt minskas. 

  

Problemet med arbetet är dels utformningen av en energideklaration 

eftersom det fortfarande råder ovisshet i och med att lagen inte trätt i 

kraft. Få fram indata som de verkliga fastigheterna har för beräkning 

av dess energianvändning 
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Syfte 

Utforma en energideklaration som kan användas för fastigheter i 

Sverige för att visa byggnadens energiprestanda. 

 

Mål 

Att utforma en energideklaration för fastigheter. 
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Metod 

Deklaration 

För att kunna utforma energideklarationen har Boverkets, regeringens 

samt villaägarnas förslag studerats, även vitvarors energideklarationer 

har studerats dels för att jämföras samt komplettera varandra för att i 

slutändan komma fram till ett förslag som på bästa sätt får med de 

parametrar som angivits. Det finns olika metoder för att utforma en 

energideklaration, villaägarnas metod är t ex. att använda en 

checklista för att få fram en generell bild av energiförbrukningen.   

 

Beräkning 

Metoden som valts i detta arbete för att få fram en fastighets 

energiförbrukning är att använda Enorm 1000, vilket är ett 

energiberäknings program. Andledningen till valet av denna metod är 

att den är mera grundlig och ger en mer exakt bild av hur 

energiförbrukningen är i fastigheten. Detta program valdes främst för 

att det redan är ett beprövat och användarvänligt program.   

För att beräkna återbetalningstiden för åtgärderna som väljs används 

programmet BidCon. 

De parametrar som programmet Enorm 1000 tar hänsyn till vid 

beräkningarna av energiförbrukningen är följande: 

• Uppvärmd bruksarea 

• Otäthetsfaktor  

• Värmekapacitet  

• Rumstemperatur 

• Ytor: Vindsbjälklag, Golvbjälklag, Väggar, Fönster, Dörrar 

• U-värden: Vindsbjälklag, Golvbjälklag, Väggar, Fönster, Dörrar 

• Sol data, samt fönster ytor mot respektive väderstreck 
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• Bas energi, tillsatsenergi  

• värmepump, FTX  

• Energi från processer inom byggnaden  

• Data för: Kyl, frys, tvättmaskin, torktumlare 

• Taxor för olika energislag 

 

För att ge en uppfattning om hur värden fåtts fram i programmet 

Enorm 1000 anges nedan de olika sätten som används för att nå 

dessa, det mesta av arbetet är att mängdberäkna ytor från ritningar 

till de båda fastigheterna. 
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Villan 

Uppvärmd bruksarea mättes ut på ritningen till 190kvm. 

Värmekapaciteten anges beroende på vilken typ av vägg som är 

aktuell för bostaden, i detta fall träregelvägg. 

Rumstemperatur valdes till 20 C˚  

Mängdberäkning utifrån ritningar. 

U-värden på vindsbjälklag, golvbjälklag samt väggar räknades fram i 

u-värdes programmet som finns i Enorm.  

Vindsbjälklag träskiva 22mm, reglar och isolering 250mm 

Golvbjälklag träskiva 22mm, reglar och isolering 185mm och en 

träskiva 22mm  

Väggar träskiva 22mm, reglar och isolering 161mm och en asfalt 

impregnerad träskiva 22mm 

Sol data: Stad valdes Stockholm (ungefärlig jämnhöjd med vårt 

objekt), sedan mättes glasytorna ut från ritningarna 

Basenergin är vedeldning och tillsatsenergin är direktel. 

Värmepump finns inte och ventilationen är självdrag. 

Energi från processer valde vi schablon värden. 

Kyl och frys är av märket Husqvarna. Frysbox är Electrolux.  

Tvättmaskin och diskmaskin är Cylinda. 

Taxor för elpriset är 1kr/kWh 
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Flerbostadshus 

Delades upp i zon1 för bostäderna och zon2 för butiken 

Värmekapaciteten anges beroende på vilken typ av vägg som är 

aktuell för bostaden, i detta fall betong 

Rumstemperatur valdes till 20 C˚ för båda zonerna 

Ytor mättes ut från ritningarna 

U-värden på vindsbjälklag, golvbjälklag samt väggar räknades fram i 

u-värdes programmet som finns i Enorm.  

Vindsbjälklag beräknades prefab lättbetong 180mm med u-värde 

0,15W/m2K 

Golvbjälklag beräknades prefab lättbetong 180mm med u-värde 

0,242W/m2K 

Väggar beräknades prefab lättbetong 160mm med u-värde 

0,20W/m2K 

Sol data: Stad valdes Stockholm (ungefärlig jämnhöjd med vårt 

objekt), sedan mättes glasytorna ut från ritningarna 

Basenergin är fjärrvärme och tillsatsenergin är värmepump med 

luftaggregat. 

Värmepump valdes Eufor 2500 kombi (schablon värde) 

Ventilationen valdes FTX Ventex 300 (schablon värde) 

Energi från processer valde vi schablon värden. 

Kyl och frys är av märket Husqvarna.  

Taxor för elpriset är 1kr/kWh samt fjärrvärme 0.5kr/kWh. 
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De resultat som erhölls jämfördes mot ett referens objekt och 

därigenom uppfattades om objekten slösade energi. 

De åtgärder som togs fram för huset var tilläggsisolering i 

vindsbjälklag samt väggarna och byte av fönster till lägre u-värden. 

Dessa åtgärder har tagits fram genom att beräkna olika förslag i 

programmet BidCon och sedan valt ut de kostnadseffektivaste 

åtgärderna. Tjockleken på tilläggsisoleringen i taket valdes till 200mm 

extra. När detta u-värde beräknades så gjordes precis samma 

beräkning som när det nuvarande u-värdet räknades ut, dock så 

ersattes isoleringstjockleken med 450mm istället för 250mm. Till 

väggarna brukar man tilläggsisolera med antingen 45, 75 eller 95 mm. 

Här valdes 95mm för att komma så nära u-värdet på taket som 

möjligt. Det beräknades på samma sätt som första beräkningen på 

väggen men då ersattes isoleringstjockleken med 256mm.  

De fönster som sitter i villan har relativt höga u-värden och här sågs 

möjligheter till energisparande. Nuvarande fönster har u- värdet 2,7 

och de fönster som valdes har 1,0.  

 

De åtgärder som togs fram för flerbostadshuset var att installera 

individuell mätning på varmvatten och värme, baserat på rapporten 

”INDIVIDUELL VÄRMEMÄTNING I SVENSKA FLERBOSTADSHUS”, 

samt att byta ut de vanliga glödlamporna mot lågenergilampor. 
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Teori 

Villa 

Den valda villan är belägen i Torsby kommun, huset är utbyggt på 

slutet av 70 talet dess för innan var det enbart ett litet torp. Numera 

har det tvåvåningar med en boyta på ca 195 m². Grunden står på berg 

med en ventilerad murad sockel. Väggarna är reglade med fem tums 

stolpar med isolering mellan, därtill ytterligare en två tums regel med 

isolering. Ytskiktet består av stående panel. Taket är ett vanligt 

sadeltak med takpannor. Vindsisoleringen är 250 mm tjock. Huset 

värms upp genom fastbränsle (ved) värmen fördelas i rummen genom 

vattenradiatorer. Ventilationen i huset är självdrag med ventiler 

utplacerade. Fönstren i huset är relativt gamla och har inte speciellt 

bra u-värden som ligger på 2,7 W/m²K. Vitvarorna håller inte den 

standard som dagens då dessa är ganska gamla.      

Flerbostadshus 

Arbetet med denna uppgift har fokuserats på en villa samt ett 

flerbostadshus. Efter kontakt med Karelia Invest AB har ett 

flerbostadshus på Viken i Karlstad kommun valts som objekt. 

Karelia Invest AB är ett fastighetsbolag som äger och hyr ut 

lägenheter. Huset som heter Ryttaren 19 är byggt 1992 och innefattar 

32 lägenheter i 6 plan samt en butik i det nedre planet. 

Uppvärmningen av byggnaden sker genom ett batteri som tar tillvara 

energi från ut ventilerad luft från lägenheterna detta värmer en vätska 

som värmepumparna sedan utvinner energi från. När inte denna 

energi räcker för dels uppvärmning samt till tappvarmvatten går 

byggnadens fjärvärme in och bistår med energi. Byggnaden är gjord 

av prefabricerade lättbetongblock med platta på mark. Fönstren i 
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byggnaden håller ganska god standard med relativt låga u-värden. 

Även vitvaror håller ganska bra standard. Den totala bostadsytan för 

de 32 lägenheterna ligger på 2489 m² som är fördelade på 3: or samt 

2: or. Butikens yta är 1068 m². Fastighetsskötseln har Riksbyggen 

hand om.  
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Förslag på energideklarationer 

Enligt regeringens förslag skall energideklarationen innehålla:  

1Följande uppgifter bör finnas i energianslaget: 

��Energiprestandamått 

Samlat energiprestandamått för byggnaden (levererad energi, 

eventuellt viktad). 

��Referensvärden till energiprestandamåttet 

– värden för liknande byggnader i landet (samma byggnadskategori) 

med spridningsmått i intervallet nedre kvartil – 

median – övre kvartil, 

– prestanda för byggnad uppförd enligt nybyggnadsregler – 

för ny byggnad som jämförelse med formellt normkrav, för 

befintlig byggnad som information, samt 

– byggnadens energiprestanda efter att föreslagna åtgärder 

har genomförts (inte tillämpligt för en deklaration upprättad 

enligt ett förenklat förfarande eller vid nybyggnad). 

��Levererad energi per energislag och area (oviktad) 

Normalårskorrigerade uppgifter gällande den specifika 

energianvändningen 

(t.ex. kWh/m2). Behovet av levererad energi 

beräknas och anges också för fallet att föreslagna åtgärder är 

genomförda. 

��CO2-indikator (kg/m2, år) 

��Sammanfattande uppgifter om de viktigaste åtgärder som 

föreslagits 

För förenklat deklarerade lokalbyggnader med offentlig verksamhet 

har förslagen hämtats ur en standardlista som byggnadsanpassats 

                                                 
1 SOU 2005:67 Energideklarationer - Metoder, utformning, register och 
expertkompetens 
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med hänsyn tagen till de åtgärder som genomförts 

de senaste 5–10 åren och de som planeras för de kommande 

fem åren om sådana uppgifter lämnats. 

��Kort upplysningstext om vad energiprestandamåttet innebär m.m. 

��Tekniska data 

– byggnadskategori (den indelning som används för referensvärden), 

– typ av uppvärmnings-, ventilations- och kylsystem, 

– area (m2) som används för beräkning av energiprestanda, 

samt 

– byggår. 

��Administrativa uppgifter 

– typ av energideklaration (fullständig, förenklad, nybyggnad 

etc.), 

– datum när deklarationen upprättats och dess giltighetstid, 

– byggnadens ägare, adress och officiella identitet (eventuellt 

populärnamn) samt ägarens egen byggnadslittrering, samt 

– expert och företag som upprättat deklarationen. 

– riksnyckel för databas. 

Regeringens förslag till åtgärder: 
2Åtgärdsförslag kan på detta sätt tas fram för följande delar: 

� klimatskal och fönsteråtgärder, 

� ventilationsåtgärder, 

� eleffektiva vitvaror, 

� styr- och regleråtgärder, 

� varmvattensystem, samt 

� värmeförsörjningssystem. 

                                                 
2 SOU 2005:67 Energideklarationer - Metoder, utformning, register och 
expertkompetens 
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Boverkets idéer om energideklarationer  

Efter kontakt med Sofia Kvarnström som är utredare på Boverket har 

mer information angående deklarationerna fåtts fram. Boverket är 

positivt inställda till energideklarationer om dessa är enkla och 

användbara och främjar ett effektivare energianvändande. 

I och med detta skall fastighetsägare som har byggnader med höga 

energiförbrukningar få upp ögonen för problemen och kanske även 

göra ändringar för att nå ett bättre energifrämjande. Där kommer de 

åtgärdsförslag som läggs fram till god hjälp för effektiviseringar. 

Boverket anser dock att CO2- indikator, viktad energi eller nettoenergi 

inte behövs för deklarationerna dels för att det inte är relevant och är 

komplicerat att få fram sådana uppgifter. Referensbyggnader skall 

finnas för att kunna jämföras med de byggnader som beräkningar 

utförs på, som sedan leder till en skala på hur bra byggnaden är. När 

detta har varit i drift ett antal år kan skalan bli mer utförande än i det 

inledande skedet. Energianvändningen skall baseras på 

årsförbrukningar av köpt energi. Boverket anser att nybyggnationer 

skall mäta dess förbrukning som sedan används som underlag. Fram 

till dess kan beräkningar utföras för att få en energideklaration. 

Förslagen som lämnas på åtgärder måste noga kontrolleras så inte 

eventuell inomhusmiljö försämras på något sätt. Deklarationen skall 

först och främst vara enkel att förstå så att vanliga fastighetsägare 

kan ta del av den på ett bra sätt.  

I förslaget som Boverket lagt fram har riktvärden getts. Dessa anger 

hur mycket en byggnad mest får förbruka. Sverige är här indelat i en 

klimat zon, söder samt norr. Värdet för bostäder i klimatzon söder är 

110kWh/m² och i norr 130kWh/m².   
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Regeringens förslag skiljer sig från direktivets när det gäller uppgifter 

om obligatorisk ventilationskontroll, radon och åtgärdsförslag. När 

riksdagen beslutat om den nya lagen får regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om vilka 

uppgifter som utöver de ovan nämnda som ska lämnas i 

deklarationen.  

I dagsläget finns ingen mall för hur en energideklaration skall se ut i 

Sverige, däremot finns det företag som formulerat egna deklarationer.  

 

Villaägarnas förslag på energideklaration 

Andra typer av energideklarationer har också granskas i arbetet för att 

kunna samla data från fler olika och sammanställa dessa till bästa 

resultat. Villaägarna har även de gjort ett förslag på hur 

deklarationerna kan tänkas se ut.  

Inledande i mallen finns uppgifter om fastighet samt ägare. Mallen tar 

sedan fram olika alternativ på konstruktionslösningar, dessa bockas 

sedan av med den fastighet som ska energideklareras. Hänsyn tas t ex 

till uppvärmningssystem, typ av väggkonstruktion, vitvaror, 

ventilationssystem, fönster och storlek på fastigheten.  

 

Energideklaration för vitvaror 

Deklarationer för vitvaror har sedan tidigare gjorts och dessa har den 

struktur som en energideklaration kan tänkas ha. Inledande visar de 

fabrikat och modell. Sedan visas en färgskala från A-G där A är den 

mest effektiva ur energisynpunkt. Deklarationen visar 

energiförbrukningen i kWh/år samt volym och buller. 
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Analys 

Regeringens förslag till energideklarationer är väl utformat och inget 

skjuts åt sidan. För att beräkna energiförbrukningen i fastigheten 

behövs ett beräknings program där hänsyn till konstruktionslösningar 

tas. För att få en uppfattning om huset är bra eller dåligt ur 

energisynpunkt måste programmet kunna lämna ett referensobjekt för 

jämförelse. Regeringen anger även en CO2- indikator detta för att 

kunna se hur fastigheten påverkar miljöbelastningen. Regeringen 

själva anser att detta måste utredas vidare för att få fram en modell 

för att underlätta beräkningarna. I vårt tycke är detta för komplicerat 

att beräkna fram för energideklarationerna men givetvis skulle det 

vara bra att redovisa. 

 

Boverkets förslag går i samma fotspår som regeringens. Deras mål 

med deklarationerna är att göra dessa så enkla som möjligt. Vi anser 

att energideklarationerna ska vara enkla att förstå sig på. Om 

deklarationerna blir för komplicerade kan det bli svårt för 

fastighetsägarna att ta till sig informationen och det kan leda till att 

handlingskraften försvinner. Samtidigt får det inte va allt för simpla 

resultat i deklarationen då detta också kan få en negativ effekt. CO2- 

indikatorn vill Boverket helt ta bort, de anser att den inte är relevant 

för deklarationen. Här går vi på Boverkets riktlinjer gällande CO2- 

indikatorn.  

 

 Villaägarnas energideklaration anses i vårat tycke vara allt för enkel. 

Den kan vara bra för en villaägare som vill ha en överblick av sin 

fastighet men duger inte för att kunna användas till en deklaration. 

Dels tas ingen hänsyn till u-värden i väggar samt bjälklag eftersom 

färdiga kombinationer finns att välja, och dessa behöver inte alltid 
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stämma överens med det verkliga. Fönstrens u-värden anges heller 

inte med ett exakt värde.  Dörrar finns inte med överhuvudtaget. 

Energideklarationer som redan existerar för vitvaror är bra utformade 

för att enkelt kunna avgöra om den drar mycket eller lite energi med 

färgskalor som mått, detta är lätt att tyda och ta till sig. Den 

sammanlagda energiförbrukningen anges tydligt i deklarationerna. 

Utifrån detta upplägg finns möjligheter att utforma deklarationen. 

 

Efter att analyserat dessa olika förslag så har vi kommit fram till en 

energideklaration som ska innehålla dessa parametrar: 

• Fastighetsägare, adress, fastighetsbeteckning, byggår 

• Uppvärmd area, typ av byggnad  

• Diagram för jämföra byggnadens energiprestanda. Dels 

referensvärdet, nybyggnadskrav, verklig energiförbrukning 

samt energiförbrukning efter åtgärder. 

• Diagram av energiförbrukning över ett kalenderår. 

• Beskrivning av värmesystem 

• Redovisning av de åtgärdsförslag som minskar 

energiförbrukningen  

• Text över förbrukningar utslagna på respektive energislag eller 

ihop adderat före respektive efter åtgärder. 

• Utfärdad av, ansvarig expert, datum 

 

På nästa sida visas hur dessa uppgifter presenteras i 

energideklarationen. 
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Utformning Energideklaration 

ENERGIDEKLARATION 
• Fastighetsägare, adress, fastighetsbeteckning, byggår 
• Riksnyckel 

 
• Uppvärmd area, typ av byggnad  
• Diagram för jämföra byggnadens energiprestanda. Dels 
referensvärdet, nybyggnadskrav, verklig 
energiförbrukning samt energiförbrukning efter 
åtgärder. 

 
 

• Diagram av energiförbrukning över ett kalenderår. 
 

• Text över förbrukningar utslagna på respektive 
energislag eller ihop adderat före respektive efter 
åtgärder. 

 

• Beskrivning av 
värmesystem 

• Redovisning av de 
åtgärdsförslag som 
minskar 
energiförbrukningen  

 
• Utfärdad av, ansvarig expert, företag, datum 

 

Figur 1 Utformning energideklaration 
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Resultat  
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Figur 2 Återbetalningstider Villa  

 

 

 

Återbetalningstid för tilläggsisolering av fasader är 28 år.  

För isolering av vindsbjälklag blev återbetalningstiden 5 år och byte av 

fönster 25 år 
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Flerbostadshus
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Figur 3 Återbetalningstider Flerbostadshus 

 
Återbetalningstid för individuell mätning av värme och varmvatten är 

3-7 år.  

Återbetalningstid för byte till lågenergi lampor  
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Villa  
Totalt behov av köpt energi3  23 601 kWh/år 

Referensvärdet är   23 993 kWh/år 

Efter åtgärder: 

Väggar  

Detta ger ett energisparande på 2 057 kWh/år kostnad:59101kr 

Återbetalningstid: 29 år 

tak 

Detta ger ett energisparande på 880 kWh/år kostnad:5065kr 

Återbetalningstid: 6år 

Fönster 

Detta ger ett energisparande på 4 068 kWh/år kostnad:103 355kr  

Återbetalningstid: 25år 

Sammanlagt ger detta ett energisparande 7005kWh/år 

Flerbostadshuset  

Totalt behov av köpt energi4  442 175 kWh/år 

Referensvärdet är  532 074 kWh/år 

Efter åtgärder: 

Installation av separat mätning, värme samt varmvatten5 

Investeringskostnad: 128 000kr 

Återbetalning: 3år – 7år 

Hushållselen i flerbostadshuset var ca 148 000kWh/år det ger en 

sänkning av hushållselen med ca 23 000kWh/år om lågenergilampor 

installeras. 

Återbetalning: 8 mån 

 

                                                 
3 Bilaga 2 
4 Bilaga 2 
5 Individuell värmemätning i svenska flerbostadshus 
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Villa energideklaration 

 

ENERGIDEKLARATION 
   Fastighetsägare: Göran Eriksson                      Adress: Svenneby 6 685 91 Torsby 
Fastighetsbeteckning: Villa Torsby                   Byggår: 1978 

   Riksnyckel: 1737:0164 

Uppvärmd area: 190 m²                                     Typ av byggnad: Bostad  
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Årsförbrukning av uppvärmningsenergi 

 
Levererad                                   År 2006     Efter åtgärder 
Energi (kWh/m²):                             124                92 
 
Värmesystem: Värmepanna med fast 
bränsle (Ved) 

Åtgärdsförslag: Tilläggsisolering 
vindsbjälklag, ytterväggar. Byte av 
fönster till bättre u- värde  

Utfärdad av: Thomas Denelin och Martin Eriksson Karlstads Universitet 
Ansvarig expert:                                                        Datum: 2006-05-22 
Företag: 

Figur 4 Energideklaration villa 
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Flerbostadshus energideklaration 

ENERGIDEKLARATION 
Fastighetsägare: Alf-Göran Blomqvist        Adress: Vikengatan 18 652 28 Karlstad 
Fastighetsbeteckning: Ryttaren 19                       Byggår: 1992 

   Riksnyckel: 1980:0265 

Uppvärmd area: 4352 m²                                     Typ av byggnad: Bostad + Lokal 
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Årsförbrukning av uppvärmningsenergi 

 
Levererad                                   År 2006     Efter åtgärder 
Energi (kWh/m²):                             102                97 
 
Värmesystem: Fjärrvärme, FTX 
aggregat med luftvärmepumpar    

Åtgärdsförslag: Individuell mätning på 
värme och varmvatten,   

Utfärdad av: Thomas Denelin och Martin Eriksson Karlstads Universitet 
Ansvarig expert:                                                        Datum: 2006-05-22 
Företag: 

Figur 5 Energideklaration flerbostadshus 
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Enorm 

Genom Enorm har värden för nettovärmebehovet erhållits samt hur 

bra eller dålig byggnaden är ur energisynpunkt detta efter jämförelse 

med referensobjektet i programmet. Olika lösningar på åtgärder har 

testats, Enorm 1000 jämför byggnaden före och efter ändringar där av 

fås skillnaden. Respektive fastighets värden redovisas nedan. 

Villan 

Enligt Enorm så klarar villan energikraven gentemot referens 

byggnaden. Nettovärmebehovet är till och med 94 kWh lägre än i 

referensbyggnaden. Byggnadens u- medelvärde ligger något över 

BBR: s referensbyggnad men håller sig inom ramarna för u-värdet som 

ligger på högst 0,316 W/m²K. Förlustfaktorn för villan är 135 W/C˚ en 

grov uppskattning på hur mycket energi som måste tillföras till 

byggnaden under ett år är att multiplicera förlustfaktorn med en 

klimatfaktor för orten. I detta fall har faktorn 125 används vilket ger 

en förbrukning på 16200 kWh. Denna siffra kan variera något 

beroende på husets läge, hur många boende personer som finns i 

huset och deras olika vanor. 

Åtgärder på villan 

Med föreslagna åtgärder ökas tak isoleringen med 200mm samt 

väggarna med 95mm. Detta skulle spara drygt 2200kWh/år. Huset har 

ganska höga u-värden på fönster (2.7) och skulle med byte till fönster 

med u-värde 1.0 spara drygt 4000kWh/år. Besparingen blir runt 

6000kr/år med ett pris på 1kr/kWh. Efter dessa åtgärder kommer 

boende komforten att öka, dels för att man minskar kallras vid fönster, 

dels att man minskar ved eldningen. 
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Flerbostadshuset 

Efter beräkning visar det sig att flerbostadshuset har 24 804 kWh lägre 

nettoenergibehov än referensbyggnaden. Byggnadens u medelvärde 

ligger något över BBR: s referensbyggnad men klarar de krav som 

ställs på 0,330 W/m²K. Förlustfaktorn för detta objekt är 2174 W/C˚. 

Uppskattningsvis om man i detta fall multiplicerar med faktorn 125 

som i fallet för villan fås energibehovet för uppvärmningen som ligger 

272 000 kWh/år. Vilket stämmer med de givna värden som fåtts av 

Alf-Göran på Karelia Invest.  

Åtgärder flerbostadshus 

De åtgärder6 som föreslogs för detta objekt var individuell mätning på 

varmvatten och värme samt användning av lågenergilampor. 

Installationen för individuell mätning skulle kosta runt 4000 kr per 

lägenhet, därtill kommer en årskostnad på 300 kr per lägenhet. De 

besparingar man skulle få är: 

Värmebesparingen ligger i intervallet  

10 - 20 % för detta objekt blir det runt 14 000 – 28 000 kr per år 

(räknat på fjärrvärmebehovet 277882kWh med priset 0.5kr/kWh) 

För varmvattnet är besparingen  

15 - 30 % för detta objekt blir det runt 5 000 – 11 000 kr per år 

(räknat på behovet 3002m3 vatten med priset 12kr/m3 varmvatten)   

Lågenergilampor har en betydligt längre livslängd än vanliga lampor. 

Upp till 10 gånger, investeringskostnaden är högre för lågenergilampor 

än vanliga men i längden tjänas detta in i och med dess livslängd samt 

den låga energiförbrukningen. Ca 80 % lägre förbrukning har 

lågenergilampor gentemot vanliga. Av hushållselen bistår belysningen 

med ca 20 % av det totala. 

                                                 
6 Individuell värmemätning i svenska flerbostadshus 
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Slutsats 

Energideklaration och dess utformning 

Den utformning som vi tog fram huruvida en energideklaration kan 

komma att se ut har med alla värden som regeringens förslag ger med 

undantag för CO2. Enligt Boverket finns det inte någon accepterad 

beräkningsmetod för att kunna beräkna hela livscykeln för byggnaden. 

Detta skulle medföra osäkerhet i beräkningarna och huvudsyftet med 

utformningen är att enkelt och överskådligt visa byggnadens 

energiförbrukning och hur denna ligger till i jämförelse med referens 

byggnaden. Det visar vi enklast med ett diagram som grundar sig på 

våra beräkningar. Energideklarationen har även med ett diagram som 

visar årsförbrukningen av uppvärmningsenergi för byggnaden, det är 

intressant att få en överblick hur den varierar under året. För att 

kunna lägga in dessa energideklarationer i en rikstäckande databas 

krävs någon identifikation, riksnyckel, som vi valt att ta med i övre 

delen av deklarationen. Deklarationen innehåller även data angående 

fastigheten så som byggår, fastighetsbeteckning, fastighetsägare samt 

adress. Även personen som utförde deklarationen skall finnas med 

samt vem som är ansvarig expert på det företaget. Dessutom ort och 

datum när den gjordes. Denna utformning finner vi lämplig då den är 

informativ och på samma gång enkel att förstå.    

 



 30 

Beräkningar 

Metoden vi använde för att göra energiberäkningarna var att använda 

programmet Enorm. 

De resultat vi fått från Enorm visar att båda husen ligger under det 

givna referensvärdet. Resultatet på flerbostadshuset kan det bero på 

att det är byggt när energipriset va på väg upp och det har tänkts på 

energiförbrukningen när det projekterades fram, det ligger ganska 

långt under referensvärdet. Resultatet är dock lite ovisst med tanke på 

att vi har fått använda Enorms standard värden på värmepumpar och 

FTX. Vi tror att byggnaden nog har något högre förbrukning än vad 

som kommer fram i Enorm.  Det grundar vi på att de data på 

värmepumparna och FTX aggregatet troligtvis har bättre värden i 

programmet än i verkligheten eftersom byggnaden uppfördes 1992 

och programmet är från 1996. 

För resultatet på villan är vi positivt överraskade att det ligger under 

referensvärdet, huset är byggt på 1970-t och då tänkte man inte så 

mycket på energiförbrukningen. Här har vi data värden på alla delar så 

resultatet är att betraktas som korrekt. Enligt resultaten från Enorm så 

behövs det inga åtgärder på dessa fastigheter. Referensvärdet i Enorm 

tar hänsyn till vart i landet byggnaden står genom att man får välja 

stad. Boverkets referensvärde är mer generellt och delar bara upp 

landet i två zoner. Därför är referensvärdet i Enorm mer exakt och vi 

har valt att använda detta som jämförelse i energideklarationerna.  
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Problem med arbetet 

Problemen har främst varit med flerbostadshuset i och med att det är 

relativt gammalt och utrustningen är därav inte den nyaste. Data för  

bland annat värmesystemen och vitvarorna har därför antagits med 

ett schablonvärde som programmet Enorm tagit fram. Detta värde är i 

storleksordning med det befintliga systemet men inte av samma 

märke. I flerbostadshuset finns också en butik i det nedre planet som 

är större än planet med bostäder. I programmet Enorm gjordes i detta 

fall en indelning i två zoner för att dela dessa båda åt. 

Vitvarorna i villan var också svåra att få fram. Schablonvärden valdes 

även här efter förbrukning på de befintliga. I och med att 

fastighetsägaren byggde denna bostad har bra och tillförlitlig data fåtts 

fram i övrigt.  
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Användbarhet 

Denna uppsats ska leda till att hjälpa andra för att göra 

energideklarationer som gäller enligt den proposition som regeringen 

lagt fram. Enorm är ett program som kan användas till detta ändamål 

dels för att få fram energiförbrukningar samt jämföra med ett 

referensvärde. Genom programmet kan också jämförelser före samt 

efter åtgärder göras. I och med detta arbete har en större inblick i om 

hur energideklarationerna kan se ut samt hur ett program kan 

tillämpas för beräkningar som behövs. I början av arbetet var det 

oklart vad som skulle finnas med i en energideklaration för fastigheter 

i Sverige. Detta medförde inläsning på regeringens och Boverkets 

förslag samt villaägarnas utformning och vitvarors energideklaration. 

Efter att ha fått en överblick om vad som ska vara med i 

energideklarationen valdes programmet Enorm för att utföra de 

beräkningar som var nödvändiga. När kontakt togs med Alf-Göran på 

Karelia Invest AB var det fortfarande inte riktigt klart vilka data som 

var nödvändiga. Detta medförde att beräkningsarbetet drog ut på 

tiden. För att underlätta framtida energiberäkningar har en lathund7 

arbetas fram genom erfarenheter av detta arbete. Innan 

beräkningarna påbörjas måste dessa data finnas till hands.  

                                                 
7 Bilaga 1 
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Tackord  

Alf-Göran Blomqvist på Karelia Invest AB tillägnas ett stort tack för 

visat intresse, samt för att ha tillhandahållit oss med material och data 

under arbetets gång. 

Tack till Göran Eriksson fastighetsägare av villa i Torsby. 

Stefan Frodeson på Karlstads Universitet för ett stort engagemang och 

vägvisning i arbetet.    
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Bilaga 1 

LATHUND FÖR ENERGIBERÄKNINGAR I ENORM 

 

o Ritningar (plan, sektion samt fasad) 

o Mät ut ytor på bruksarea, fasadarea, 

vindsbjälklagsarea, golvarea 

 

o Fönster, dörrar (U-värde) 

o Mät ut arean för fönster åt respektive väderstreck 

samt ta reda på fönstrens u-värden.  

o Dörr area 

 

o Värmesystemet 

o Benämning på värmesystemet 

o Olika system finns i Enorm 

 

o Ventilation 

o Benämning på ventilationssystemet 

o Olika system finns i Enorm 

 

o Vitvaror 

o Benämning på vitvaror 

o Olika system finns i Enorm 
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Bilaga 2 

Utdrag ur Enorms resultat för villa 
JÄMFÖRELSE MED BBRs REFERENSBYGGNAD (*)             Nr 834 - Sid 4 
 
                                                  BBR-     Verklig 
Byggnadens behov av värmeenergi i kWh/år:      byggnad     byggnad 
------------------------------------------------------------------ 
Transmissionsförluster och luftläckning (1)      15923       16468 
Ventilationsförluster, styrd luftväxl.  (2)     +10175      +10175 
Återvunnen värmeenergi i FTX-aggregat   (3)         +0          +0 
Förluster i från- och tilluftskanaler   (4)         +0          +0 
Utnyttj. värmetillskott från processer  (5)      -6068       -6125 
Utnyttj. värme från solinstrålning      (6)      -3810       -3810 
Behov av varmvatten vid tappställen     (7)         +0          +0 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadens nettobehov av värmeenergi    (8)      16220       16708 
Extra fläktenergi till FTX-aggregat     (9)      -----        -583 
Besparing med värmepump                (10)      -----           0 
------------------------------------------------------------------ 
Nettobehov enligt Boverkets handbok    (11)      16220       16126 
 
****************************************************************** 
*     Nettovärmebehovet är 94 kWh lägre än i ref.byggnaden.      * 
*  Byggnadens U-medelvärde, beräknat enl BBR är Um,akt = 0.257.  * 
*  Um,krav=0.243 W/m²,K. Högsta tillåtna Um,gräns=0.316 W/m²,K.  * 
*   Behov av värmeenergi och U-medelvärde uppfyller BBRs krav!   * 
****************************************************************** 
 
Tillförd energi till värme- och ventilationssystemet i kWh/år: 
------------------------------------------------------------------ 
Nettobehov av bas- och tillsatsenergi  (12)      16220       16708 
Värmedistributions- och regl.förluster (13)      +2360       +2376 
Basenergi producerad med värmepump     (14)          0           0 
Tillförd drivel till värmepump         (15)         +0          +0 
Tillförd el till ventilationssystemet  (16)       +583          +0 
El till värmedistrib.fläktar/-pumpar   (17)       +650        +654 
------------------------------------------------------------------ 
Köpt energi till värme/ventilation     (18)      19813       19738 
Processer. Hushålls- och fastighetsel  (19)      +4180       +4179 
Nettobesparing av effektivare vitvaror (20)         +0        -317 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadens totala behov av köpt energi (21)      23993       23601 
 
Totalt behov av köpt energi för verklig byggnad      kWh/år kWh/m² 
------------------------------------------------------------------ 
Förbränningspanna. Fastbränsle  (Eta =  85 %)         22452    118 
Tillsatsenergi                                            0      0 
Drivel till värmepump                                     0      0 
El till fläktar och pumpar                              654      3 
Processer. Hushålls- och fastighetsel                  4179     22 
Nettobesparing av effektivare vitvaror                 -317     -2 
------------------------------------------------------------------ 
Summa för kalenderåret                                26969    142 
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Bränsle: 20.41 m³/år (1100 kWh/m³). 
 
 
 
------------------------------------------------------------------ 
(*) BBR-byggnaden är en exakt kopia av den verkliga, förutom att: 
 1. Om effektiv värmeanvändning krävs minskas ventilationsförlus- 
    terna med 50 % utan att elbehov ökas. Annars F-ventilation. 
 2. Byggnadens U-värden är valda så att U-medelvärdet alltid blir 
    exakt 0.243 (=Um,krav) beräknat enligt BBRs regler. 
 3. Lufttätheten är 0,8 l/m²/s för bostäder och 1,6 för lokaler. 
 4. Brukarberoende data väljs enligt "Byggnaders värmeenergibehov" 

 

Utdrag ur Enorms resultat för flerbostadshus 
JÄMFÖRELSE MED BBRs REFERENSBYGGNAD (*)             Nr 832 - Sid 4 
 
                                                  BBR-     Verklig 
Byggnadens behov av värmeenergi i kWh/år:      byggnad     byggnad 
------------------------------------------------------------------ 
Transmissionsförluster och luftläckning (1)     236350      250695 
Ventilationsförluster, styrd luftväxl.  (2)    +214598     +214598 
Återvunnen värmeenergi i FTX-aggregat   (3)         +0     -118635 
Förluster i från- och tilluftskanaler   (4)         +0      +12360 
Utnyttj. värmetillskott från processer  (5)    -141994     -117793 
Utnyttj. värme från solinstrålning      (6)     -86703      -81365 
Behov av varmvatten vid tappställen     (7)    +116712     +102401 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadens nettobehov av värmeenergi    (8)     338963      262261 
Extra fläktenergi till FTX-aggregat     (9)      -----      +10477 
Besparing med värmepump                (10)      -----           0 
Tillägg med 50% av besparing från FTX/Värmepump             +41422 
(Eftersom krav enligt BBR på effektiv värmeanvändning inte gäller) 
------------------------------------------------------------------ 
Nettobehov enligt Boverkets handbok    (11)     338963      314159 
 
****************************************************************** 
*    Nettovärmebehovet är 24804 kWh lägre än i ref.byggnaden.    * 
*  Byggnadens U-medelvärde, beräknat enl BBR är Um,akt = 0.277.  * 
*  Um,krav=0.254 W/m²,K. Högsta tillåtna Um,gräns=0.330 W/m²,K.  * 
*   Behov av värmeenergi och U-medelvärde uppfyller BBRs krav!   * 
****************************************************************** 
 
Tillförd energi till värme- och ventilationssystemet i kWh/år: 
------------------------------------------------------------------ 
Nettobehov av bas- och tillsatsenergi  (12)     338963      262261 
Värmedistributions- och regl.förluster (13)     +14012      +13586 
Basenergi producerad med värmepump     (14)          0           0 
Tillförd drivel till värmepump         (15)         +0          +0 
Tillförd el till ventilationssystemet  (16)     +12954      +23431 
El till värmedistrib.fläktar/-pumpar   (17)         +0          +0 
------------------------------------------------------------------ 
Köpt energi till värme/ventilation     (18)     365930      299278 
Processer. Hushålls- och fastighetsel  (19)    +166144     +148654 
Nettobesparing av effektivare vitvaror (20)         +0       -5757 
------------------------------------------------------------------ 
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Byggnadens totala behov av köpt energi (21)     532074      442175 
 
Totalt behov av köpt energi för verklig byggnad      kWh/år kWh/m² 
------------------------------------------------------------------ 
Fjärrvärmeväxlare                                    275847     63 
Tillsatsenergi                                            0      0 
Drivel till värmepump                                     0      0 
El till fläktar och pumpar                            23431      5 
Processer. Hushålls- och fastighetsel                148654     34 
Nettobesparing av effektivare vitvaror                -5757     -1 
------------------------------------------------------------------ 
Summa för kalenderåret                               442175    102 
 
 
------------------------------------------------------------------ 
(*) BBR-byggnaden är en exakt kopia av den verkliga, förutom att: 
 1. Om effektiv värmeanvändning krävs minskas ventilationsförlus- 
    terna med 50 % utan att elbehov ökas. Annars F-ventilation. 
 2. Byggnadens U-värden är valda så att U-medelvärdet alltid blir 
    exakt 0.254 (=Um,krav) beräknat enligt BBRs regler. 
 3. Lufttätheten är 0,8 l/m²/s för bostäder och 1,6 för lokaler. 
 4. Brukarberoende data väljs enligt "Byggnaders värmeenergibehov" 

 


