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Ett utvecklingsprogram som drivits av bygg-
och fastighetsbranschen sedan 2007

• Möta funktionskraven i BBR, byggherrens krav eller andra 
krav

• Standardversion 1.0 finns tillsammans med en
avsiktsförklaring mellan byggherrar, fastighetsägare
och entreprenörer att tillämpa Sveby

• Byggherrarna är huvudman för Sveby

• Stöd från Energimyndigheten tom 2015. Förankrat hos 
Boverket.

• Allt material är fritt tillgängligt för användning (www.sveby.org)

http://www.sveby.org


Sveby 2014          3©

http://www.energimyndigheten.se/sv/
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VEM kan stämma VEM

om byggnaden inte klarar energikraven?

Kan byggherren stämma entreprenören 
om BBRs krav eller byggherrens kontrakterade 

krav inte uppfyllts?
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Sveby - avtal

Handledning och ordlista

Krav
- Energiavtal 12

Beräkning
- Brukarindata bostäder
- Brukarindata kontor
- Energianvisningar

Verifiering
- Mätföreskrifter
- Energiverifikat 
- Energiprestandaanalys
- Verifieringsmall

Per Levin
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Energiavtal 12

• Avtalsmall som tillförsäkrar byggherren
att avtalad energiprestanda uppfylls. 

• Ansluter till ABT 06. Gäller före ABT avseende
energiprestandakrav.

• Arbetsgrupp inom BKK (Byggandets
KontraktsKommitté) har berett slutgranskningen, 
tillgängligt oktober 2012.

• Hänvisar till gällande version av Sveby-standarderna
genom en “teknisk del” i avtalet.
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Avtalad energiprestanda

Bostäder: _______________ kWh per m2 Atemp och år

Lokaler:  ________________ kWh per m2 Atemp och år

• Ett högre värde kan avtalas för första 
året.

• Kravet viktas efter Atemp om 
byggnaden innehåller både bostäder 
och lokaler 
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Överenskommet energivite

Skadeersättning: __________________ öre / kWh

multiplicerat med antal år, kWh, Atemp och år.

Priset (och kravet) kan delas upp i olika energibärare.
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Uppföljning

• Uppföljning i 36 månader
- delges bägge avtalsparter månadsvis
- reglering årsvis för 10 år

• Skyldighet att delge förändringar som påverkar 
energianvändningen

• Någon av parterna kan tillkalla oberoende sakkunnig
eller överbesiktning enligt ABT 06 , beställaren bekostar.

• Entreprenören åläggs att visa att energiprestandafel
inte beror på honom.
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Sveby - beräkning

Handledning och ordlista

Krav
- Energiavtal 12

Beräkning
- Brukarindata bostäder
- Brukarindata kontor
- Energianvisningar

Verifiering
- Mätföreskrifter
- Energiverifikat 
- Energiprestandaanalys
- Verifieringsmall
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Energiberäkningen som en stafettpinne

1
Program-/

Systemhandling

2
Bygg-

handling

3
Relations 

handling

Energiberäkning:

Energimål

Avtal

System

Schabloner

Indata

Delsystem

Indata

Mätning

Provning
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Beteende

Hur vet byggherren den boendes inomhustemperatur, 

vädringsvanor och varmvattenförbrukning?
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Brukarindata

• Standardiserade och spårbara indata 
för nya bostäder och kontor avseende 
normalt brukande. 

• Rapport med indataanvisningar 
inkl. förankrade underlag för bostäder 
och kontor. 

• Excelblad ”Energianvisningar” 
för byggnadsanpassad summering av 
personvärme, hushållsel, tappvarmvatten 
och driftel förutom pumpar och fläktar.
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Indata och program bör redovisas

Byggnad Kommentar
Placering Ex Östersund
Klimat Ex. Klimatfil Östersund 1988

Atemp

Totalt antal plan under mark Ange användning t ex garage, förråd, 
fläktrum.

Totalt antal plan över mark

Klimatskalets lufttäthet Anges i l/s,m2 vid 50 Pa eller oms/h 
vid normal tryckskillnad

Fönsterglasens g-värde T ex g=0,4 åt S, g=0,6 övriga 
väderstreck

Solavskärmning T ex yttre rörligt åt S, fast åt Ö

U-värden och köldbryggor redovisas i separata tabellen ovan

Lägsta lufttemperatur inomhus
Dimensionerande högsta 
lufttemperatur inomhus
Verksamhetstid T ex 8 - 17 vardagar, 9 - 12 lör och 

Maximalt antal 
personer/m2,Atemp
Personernas närvarograd, % Under verksamhetstid. För kontor 

brukar den vara 60-70%

Installerad belysningseffekt Ex. 10 W/m
2 

Styrning och reglering av 
belysning

Närvaro, dagsljus etc Under och utanför verksamhetstid

Installerad effekt för 
verksamheten, t ex 
kontorsapparater, vitvaror.

Temperaturkrav och användning per beräkningszon

Ventilation
Systemtyp Ex CAV, VAV

Luftflöde om CAV-system Anges i l/s och m2, t ex Atemp

Om VAV-system ange följande 
ventilationsflöden under drift:                   

Observera att det högsta flödet ofta 
har som funktion att kyla, dvs det 
påverkar inte BBRs korrektion av Lägsta luftflöde                           

Närvaroluftflöde                             
Högsta luftflöde 

Temperaturverkningsgrad på våv

Tilluftstemperatur

Drifttider Ska stämma med de drifttiderna som 
ligger till grund för beräkning av 
medeluteflöde för BBRs energikrav

Fläktarnas SFP-tal Anges i kW/m3/s

Värme & kyla
Värmepumps kompressoreffekt

Värmepumps COP Anges gärna vid flera utetemperaturer

Kylmaskins COP
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Sveby - verifiering

Handledning och ordlista

Krav
- Energiavtal 12

Beräkning
- Brukarindata bostäder
- Brukarindata kontor
- Energianvisningar

Verifiering
- Mätföreskrifter
- Energiverifikat 
- Energiprestandaanalys
- Verifieringsmall
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Mätföreskrifter

§1-13 är avsedd att användas 
som bilaga vid kontraktskrivande.

Mätare krävs för alla energislag 
och energiprestandadelar.

Uppföljning månadsvis.
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Mätare krävs för alla energislag och funktioner
Noggrannhet som motsvarar debiteringsmätare

• Uppvärmning

• Tappvarmvatten

• Komfortkyla 

• Driftel
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• Ansvarsfördelning

• Gränsdragningar

• Rekommendationer för uppföljning –
checklista och verifikationsplan

• Underlag för kontrollplan

Energiverifikat – uppföljning av 
energikrav under 
byggprocessen
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Byggprocessen

Uppföljningen 
börjar här!
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Energiprestandaanalys
- vägledning för verifiering av

energikrav



Sveby 2014          21©

Steg 1: Korrigerad uppmätt energiprestanda
- normalårskorrigering värme
- korrigering för tappvarmvatten 

Steg 2: Indikering av orsak till avvikelse 
- innetemperatur, vädring
- nyttjandegrad, internvärme
- drifttid/närvarotid, 
- mycket varmt väder 
- mätarosäkerhet

Steg 3: Verifiering av orsak till avvikelse
- systematiskt tillvägagångssätt

Avvikelseanalys



Sveby 2014          22©

Verifiering - Steg 1

EPuppmätt,korr ≤ EPkontrakt
och nyttjandegrad > 70 %

Krav enligt Energiavtal 12 är 
uppfyllt

Verifieringen är
slutförd

EPuppmätt,korr ≤ EPkontrakt
och nyttjandegrad < 70 %  

Fortsatt verifiering 
rekommenderas

Gå till steg 2

EPuppmätt,korr > EPkontrakt Kontrakterat krav inte uppfyllt Gå till steg 2
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Exempel på redovisning av uppmätta och 
beräknade värden

Energiposter, ej elvärmd byggnad Uppmätt Beräknad 

Levererad värme före korrektioner

Levererad värme efter korr (redov. bilaga)

Varmvattenberedning

Ventilationstillägg

Komfortkyla, el till kylmaskin

Komfortkyla, fjärrkyla

Övrig fastighetsenergi (exkl el till kylmaskin)

Total energianvändning 0 0
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Sveby verifieringsmall

Verifiering - sammanställning Riksbyggnadsnyckel: Alternativ på rullist:

Egen panna:

Byggnad, adress: Värmesystem: Bränsle 1 Rullist 1 Bränsle 2 Rullist 2 Värmepumpar:

Källa 1 Rullist 1 Källa 2 Rullist 2 Värmesystem/kylsystem: någon ruta för geoenergisystem?

BBR-krav: kWh/m2 Atemp Övrig värme:

Atemp: 1 m2

Elvärmd byggnad: Kylsystem:

Installerad eleffekt för värme och varmvatten: W/m2 Atemp Ventilation:

Datum: Flödesstyrning:

År 1 Beräknad

Uppmätt/ 

levererat Korrigering Verifierat Prognos Beräknad

Uppmätt/ 

levererat Korrigering Verifierat Prognos

kWh kWh kWh kWh kWh kWh/m2 Atemp kWh/m2 Atemp kWh/m2 Atemp kWh/m2 Atemp kWh/m2 Atemp

Uppvärmning exkl. tappvarmvatten

Tappvarmvatten

Köpt driftel exkl. kyla

Köpt fjärrkyla

El till komfortkyla

BBR-krav

Ventilationstillägg  för lokaler

BBR-krav inkl ventilationstillägg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frikyla

Verksamhetsenergi/hushållsenergi:

El

Värme

Kyla

Energiprestanda

År 2 Beräknad

Uppmätt/ 

levererat Korrigering Verifierat Prognos Beräknad

Uppmätt/ 

levererat Korrigering Verifierat Prognos

kWh kWh kWh kWh kWh kWh/m2 Atemp kWh/m2 Atemp kWh/m2 Atemp kWh/m2 Atemp kWh/m2 Atemp

Uppvärmning exkl. tappvarmvatten

Tappvarmvatten

Köpt driftel exkl. kyla

Köpt fjärrkyla

El till komfortkyla

redan BBR-korrigerad

Ingår ej i energiprestanda

Ingår ej i energiprestanda

Anm.

Anm.

redan BBR-korrigerad

FTX FVP F

Värmepump

Variabelt flöde (VAV)Konstant flöde (CAV)

Fjärrvärme Egen panna

Annat, ange:

 Annat, ange:

Fjärrkyla Elkyla Frikyla

Elvärmda badrumsgolv

Ja Nej

Handdukstork som radiator

Elvärmd tilluft i lägenehter

En mall där uppmätt korrigerad och beräknad energiprestanda 
redovisas och kan utföras på ett standardiserat sätt. 
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Hämta alla dokument gratis på Svebys hemsida!

Nuvarande och kommande 
rapporter och handledningar 
kan fritt laddas ner och användas 
från:

www.sveby.org
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