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teknik och forskning

Byggherrar har goda möjligheter med dagens teknik och kompetens 
att bygga energieffektiva byggnader som både uppfyller och även 
överträffar dagens myndighetskrav. Hur kan en byggherre veta om han 
får en byggnad som uppfyller ställt energikrav? För att få veta det krävs 
att energikravet både kan ställas och verifieras med god precision. 
Dagens metoder ger tyvärr så stora osäkerheter att energikraven i 
byggherrarnas avtal med konsulter och totalentreprenörer i praktiken 
inte blir förpliktande att uppfylla.
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I dagsläget sker verifiering (eller uppfölj-
ning) av energikrav vid nybyggnad med 
en metod som kallas energiprestanda, 
kWh per kvm Atemp och år, och som 
beräknas genom att göra en energiba-

lansberäkning för byggnaden. Metoden 
innehåller stora osäkerheter. Det finns till 
exempel tolkningsutrymme för hur indata 
ska användas vid energibalansberäkning 
och det finns ett antal beräkningsprogram 
som hanterar indata olika. Därutöver till-
kommer betydande osäkerheter när den 
så kallade graddagsmetoden används för 
klimatkorrigering och osäkerheter om vad 
som är en normal användning av byggna-
den.

Vid verifiering av energikrav i entre-
prenadavtal kan det i praktiken innebära 
att ställda krav inte blir förpliktande att 
uppfylla, eftersom utfallet är beroende på 
vem som gör bedömningarna för energiba-
lansberäkningarna, vilka indata och vilken 
programvara som används. Detta kan i sin 
tur innebära att byggherrar som förstår 

omfattningen av osäkerheter avstår ifrån 
att göra merinvesteringar utöver gällan-
de energikrav för att bygga lågenergihus 
eller motsvarande. Det kan också medföra 
att entreprenörer bygger hus med högre 
energi användning än avtalat och ökar sin 
vinst, om de inser att energikraven inte kan 
följas upp med rimlig precision.

Livslängden för en byggnad är normalt 
minst 100 år för själva byggnaden och för 
energiinstallationerna inom spannet 20 till 
50 år. Det är alltså av största vikt att energi-
krav verifieras med god precision, eftersom 
byggnaden efter uppförandet finns kvar 
under lång tid. Konsekvenser av en för hög 
energianvändning finns kvar under mycket 
lång tid och leder till ökade kostnader för 
byggherren och en ökad miljöbelastning.
När en verifieringsmetod används i ett 
avtal med en konsult (utförandentrepre-
nad) eller med en totalentreprenör, ställs 
frågan om osäkerheter på sin spets efter-
som det leder till ekonomiska åtaganden. I 
det fall de olika parterna kommer till olika 

resultat när en och samma metod används 
riskerar detta att leda till tvister.

Problemen med dagens metoder och 
behovet av en ny framkommer bland annat 
i en aktuell rapport som Sveby [1] tagit 
fram. I Svebyprogrammets projektrapport 
”Normalisering av byggnadens använd-
ning” sägs det: ”Vår första slutsats är att 
mycket återstår att göra [...] Dagens meto-
der för normalkorrigering räcker inte till 
för lågenergibyggnader och ännu mindre 
för morgondagens ’nära-noll-energi-bygg-
nader’. Det finns behov av en ny metod, 
som korrigerar för avvikelser från ’norma-
låret’ avseende väder, brukande och drift”. 

Boverket [2] och organisationerna enga-
gerade i Sveby [3] anger att man, på grund 
av osäkerheterna, bör räkna med en säker-
hetsmarginal som ofta anges till 20 pro-
cent.  

För att undersöka vilka osäkerheterna 
i verkligheten är med dagens metoder 
anordnades en beräkningstävling av Sveby. 
18 deltagare hade i uppdrag att fastställa 



nr 3 mars 2014 EnErgi&Miljö 47

»

energiprestanda för en och samma bygg-
nad enligt de nya anvisningar som utarbe-
tats av Sveby [4]. Tävlingen omfattade två 
skeden: före byggnation och i driftskedet. 
Högsta användningen angavs av en delta-
gare till 142 kWh/kvm*år och av en annan 
deltagare som lägst till 67 kWh/kvm*år. 
Skillnaderna ger en osäkerhet på hela 
112 procent ((142-67)/67). 

Centralt för att lyckas med att nå upp-
ställda energikrav är att en löpande veri-
fiering av energianvändningen (även kall-
lad energistatistik) med god precision finns 
att tillgå så att en energieffektiv intrimning 
av anläggningarna kan ske. Den energista-
tistik som i dag används innehåller gene-
rellt så stora osäkerheter att det är svårt 
att genomföra en energieffektiv intrimning 
med verifieringen som stöd.

Grunden för att ett energikrav ska kunna 
verifieras eller följas upp med god preci-
sion är att fem delar hanteras i ett samman-
taget grepp. Figur 1 illustrerar hur verifie-
ringen behöver utföras. De fem delar som 
behöver hanteras är:
w Hur energikravet byggs upp
w Hur energikravet justeras för ändrad an - 
vändning och ÄTA
w Hur klimatkorrigeringen ska ske
w Hur verifieringen ska ske
w Hur rapporterna ska utformas.

Möjlighet till avtal
Det finns sedan våren 2014 en ny metod 
för verifiering av energikrav vid nybygg-

nad: DUR-metoden (Debiteringsmätare/
köpt energi, Utetemperaturkorrigering 
och Referensnivå/kravnivå) [5]. Metodens 
syfte är att ge byggherrar en möjlighet att 
teckna avtal med energikrav som blir för-
pliktande i praktiken. Den är skräddarsydd 
för att ge en god precision för energikrav i 
avtal och omfattar inte hur utformningen 
av byggnaden ska ske, det vill säga hur pro-
jektering, delkrav i byggprocessen et cetera 
ska utföras, utan verifierar hur väl ett ener-
gikrav uppnåtts när byggnaden uppförts. I 

metoden ingår samtliga delar som fordras 
för att ett energikrav ska kunna verifieras.

Osäkerheterna som finns i energi-
prestanda lämnas utanför entreprenad- 
och konsultavtalet. Byggherren hante-
rar frågor kring energiprestanda själv (se 
figur 2).

Här följer en kortfattad teknisk beskriv-
ning av DUR-metoden. Metoden formule-
rar energikravet i form av ett absolut ener-
gikrav. Med ett absolut energikrav avses 
ett krav på maximal köpt mängd energi i 

Figur 1: Utdrag från boken Energikrav vid nybyggnad [5].

Figur 2: Utdrag från boken Energikrav vid nybyggnad [5].
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kWh för värme under normala klimatför-
hållanden och driftel vid en specificerad 
användning anpassat för den byggnad som 
ska uppföras. Det absoluta energikravet för 
byggnaden anges i form av tre konstanter 
som möjliggör alla beräkningar. Dessa är:
w Driftel – konstant, kWh/dygn
w Klimatoberoende konstant – värme, 
kWh/dygn
w Klimatberoende konstant – värme, kWh/
dygn och grad under balanstemperaturen

Metoden anger detaljerat hur beräk-
ningar av dessa ska ske. Klimatjusteringen 
blir unik för den byggnad som ska uppfö-
ras till skillnad från graddagsmetoden som 
utgår ifrån äldre byggnader med balans-
temperaturen 17 °C. Detta är speciellt vik-
tigt när lågenergibyggnader väljs.

Användningen av byggnaden specifice-
ras tydligt. Det anges bland annat:
w Vilken verksamhet som ska bedrivas på 
de olika ytorna och under vilka tider
w Vilka inomhusklimatkrav som ställs för 
de olika ytorna
w Vilken mängd varmvatten som beräknas 
användas.

Utgår från debiteringsmätare
Metoden utgår ifrån debiteringsmätare/
köpt energi, det vill säga de mätare som 
belastar byggherren/fastighetsägaren 
med energikostnader för värme och drif-
tel (fastighetsel). Motiveringen för detta är 
att om användningen av köpt energi som i 
verkligheten påverkar byggherren/fastig-
hetsägaren och kan ge ekonomiska incita-
ment för merinvesteringar i lågenergihus 
eller för att inte fastighetsägaren ska belas-
tas med onödiga kostnader.

Byggherren tolkar/beräknar vad valt 
energikrav i form av energiprestanda mot-
svarar som absolut energikrav för den 
byggnad som ska uppföras. Om ett låg-
energikoncept eller klassning valts bör den 
organisation som ska utfärda ett godkän-
nande medverka vid tolkningen och beräk-
ningen och detta dokumenteras, se figur 2.

När byggnaden är uppförd och det abso-
luta energikravet är verifierat av en besikt-
ningsman (eller av denne anlitad sakkunnig 
konsult), tolkar/beräknar byggherren vad 
detta motsvarar som energiprestanda. Om 
ett lågenergikoncept eller klassning valts 
beräknas detta på samma sätt enligt doku-
mentationen (punkten ovan), se figur 2.

De konstanter som fastställs används 
för att i olika skeden rita upp en profil för 
byggnadens värmeanvändning och ger en 
god ledning för hur byggnaden motsvarar 
ställda krav. 

Metoden anger tydligt hur beräkning-
ar ska ske för justeringar för förändrad 
användning jämfört med vad angivits i 
avtalet. 

Alla värden hanteras på dygnsbasis. I 
DUR-metoden ingår anvisningar om hur 
kablage och mätvärdesinsamling ska pro-
jekteras så att det detta är möjligt. Dygns-

medeltemperatur för verkliga och normala 
dygn finns från SMHI för i stort sett alla 
orter i Sverige. Detta möjliggör beräkning-
ar med god precision. 

Rapporterna anger tydligt grafiskt hur 
väl avtalade energikrav uppfylls på dygns-
basis och summeras på månads- och års-
basis. 

Ett antal avtalslösningar finns för de 
absoluta energikraven, dessa är:
w Att byggherren innehåller en förutbe-
stämd betydande andel (x procent) av 
entreprenadsumman intill att en samman-
hängande tolvmånadersperiod uppfyller 
ställda energikrav 
w Att entreprenören bereds möjligheten 
att på egen bekostnad efter godkännande 
av byggherren genomföra åtgärder för att 
ställda energikrav ska uppnås
w Att entreprenören betalar ett vite till 
byggherren om x kr/kWh för värme och 
x kr/kWh för driftel under den tid det tar 
intill energikravet uppnås om det efter tolv 
månaders verifiering under verifieringspe-
rioden visat sig att energikravet inte upp-
fyllts
w Att byggherren betalar en bonus till 
entreprenören om x kr/kWh för värme 
och x kr/kWh för driftel om det efter tolv 
månaders verifiering under verifieringspe-
rioden visat sig att energikravet överträf-
fats.

Målsättning med metoden:
w Att byggherrar ska ”våga” välja lågenergi-
koncept eller klassning som ställer energi-
krav utöver myndighetskrav
w Att ge dem som energiintrimmar byggna-
den ett trovärdigt verktyg
w Ge totalentreprenörer en möjlighet att 
prissätta ”verifieringsrisken” och att vara 
”trygga” med att lämna priser som ekono-
miskt medger att byggnader uppförs som 
kan nå ställda energikrav
w Minska risken för tvister i totalentrepre-
nader
w Tydliggöra konsultens viktiga roll och 
visa att byggherren behöver förvissa sig 
om att denne är kompetent, ges tillräcklig 
tid och resurser eftersom denne är nyck-
elpersonen för att avtalade energikrav ska 
kunna uppnås.

Sammantaget syftar metoden till att ge 
samhället och byggherrar/fastighetsägare 
ekonomiska och miljömässiga vinster.

Denna publikation ansluter till publika-
tionen ”Verifiering av energianvändning-
en i befintliga byggnader” [5] som utkom 
i september 2012. Publikationen innehål-
ler en beskrivning av en ny metod som är 
skräddarsydd för att med god precision 
verifiera energianvändning i befintliga 
byggnader och kan rationellt användas för 
hela fastighetsbestånd. När energikravet 
vid nybyggnad är verifierat och klart enligt 
DUR-metoden är DUR-metoden för befint-
liga byggnader anpassad för att användas 
därefter (se teknikartikel i Energi & Miljö 
maj 2013. [7]
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