
Sveby Referensgruppsmöte 25 april 2012

Agenda

13.00 Inledning13.00 Inledning

13.30 Genomgång av nytt informationsmaterial

13.45 Harmonisering och verifiering av rapporter  13.45 Harmonisering och verifiering av rapporter  
– några betydande ändringar redovisas

14.15 Fika

14.45 Genomgång av verifieringsmall  – finns snart tillgänglig på hemsidan

15.15 Genomgång av Sveby Energiavtal  
– förväntas kunna göras tillgängligt i sommar– förväntas kunna göras tillgängligt i sommar

15.30 Frågor och återkoppling – Era synpunkter är viktiga i Svebys arbete

16.30 Vad händer framöver? – Plan för Svebys arbete den närmaste framtiden16.30 Vad händer framöver? – Plan för Svebys arbete den närmaste framtiden

16.45 Avslut

Sveby Referensgruppsmöte 25 april 2012

finns snart tillgänglig på hemsidan

Era synpunkter är viktiga i Svebys arbete

Plan för Svebys arbete den närmaste framtidenPlan för Svebys arbete den närmaste framtiden



Sedan sist

• Byggherrarna & Mats Björs ny ordförande

• Nytt skede för Sveby, komplett material färdigt• Nytt skede för Sveby, komplett material färdigt

• Nya medlemmar:



Sedan sist

• Harmonisering av rapporter

• Verifiering vissa ställningstaganden• Verifiering vissa ställningstaganden

• Verifieringsmall

• Handledning

• Informations4 & utbildningsmaterial• Informations4 & utbildningsmaterial

• Klimatnormaliseringsprojekt

• Energiavtal



Harmonisering

• Uppdatering utifrån BBR 19

• Harmonisering mellan rapporter• Harmonisering mellan rapporter

• Hänvisningar istället för information på flera ställen

• Version 1.1

• Förenklade rapportnamn• Förenklade rapportnamn

Hänvisningar istället för information på flera ställen



Versionshantering

• Uppdaterat material4paket

• Nya och gamla versioner på www.sveby.org• Nya och gamla versioner på www.sveby.org

• Större uppdateringar: version 2.0

• Mindre korrigeringar: version 1.1



Klimatnormalisering

• Rapporten klar för godkännande

• Artikel kommer• Artikel kommer

• Behov av sammanfattning?

• Hur går vi vidare?



Handledning

• Knyter ihop Sveby4materialet

• Stöd för användare• Stöd för användare

• Helhetssyn Sveby i byggprocessen



Informations Informations 
material

• Hemsidan

• Handledning• Handledning

• Informationshäfte

• Visitkort

www.sveby.org



Hämta alla dokument gratis på Svebys hemsida!Hämta alla dokument gratis på Svebys hemsida!

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

www.sveby.orgwww.sveby.org

©Sveby 2012

Hämta alla dokument gratis på Svebys hemsida!Hämta alla dokument gratis på Svebys hemsida!
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Nytt utbildnings och informationsmaterialoch informationsmaterial

Projektgrupp:Projektgrupp:

Johnny Kellner, Veidekke
Hans Sandberg, Bildinfo Hans Sandberg, Bildinfo 
Per Levin, Projektengagemang
Johanna Snygg, Projektengagemang
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Ett utvecklingsprogram som drivs av byggEtt utvecklingsprogram som drivs av bygg
och fastighetsbranschen för att: 

•Möta funktionskraven i BBR, 
byggherrens krav eller andra kravbyggherrens krav eller andra krav

•Skapa en rimlig standard för alla •Skapa en rimlig standard för alla 
aktörer i byggprocesser

•Undvika tvister mellan olika aktörer

• Vara fritt tillgänglig för användning• Vara fritt tillgänglig för användning
(www.sveby.org)

©Sveby 2012

Ett utvecklingsprogram som drivs av bygg Ett utvecklingsprogram som drivs av bygg 
och fastighetsbranschen för att: 

byggherrens krav eller andra kravbyggherrens krav eller andra krav

Skapa en rimlig standard för alla Skapa en rimlig standard för alla 

Undvika tvister mellan olika aktörer

Vara fritt tillgänglig för användningVara fritt tillgänglig för användning

13©Sveby 2012

http://www.sveby.org


Finansiärer och arbete i implementeringsfasenFinansiärer och arbete i implementeringsfasen

Huvudfinansiärer är CERBOF och SBUF. Huvudfinansiärer är CERBOF och SBUF. 

Följande branschrepresentanter ingår:
(styrgrupp)
NCC, Hannes SchmiedNCC, Hannes Schmied
Skanska, Jonas Gräslund
JM, Kjell4Åke Henriksson
Svenska Bostäder, Yngve GreenSvenska Bostäder, Yngve Green
Veidekke, Johnny Kellner
HSB, Roland Jonsson
Diligentia, Lars Pellmark
Byggherrarna, Mats BjörsByggherrarna, Mats Björs
Fastighetsägarna, Yogesh Kumar
SABO, Petter Jurdell
Peab, Sören AnderssonPeab, Sören Andersson
SvBi, Maria Brogren

Arbetsgrupper i delprojekten

Referensgrupp 

©Sveby 2012

Finansiärer och arbete i implementeringsfasenFinansiärer och arbete i implementeringsfasen

Huvudfinansiärer är CERBOF och SBUF. Huvudfinansiärer är CERBOF och SBUF. 

14©Sveby 2012

http://www.energimyndigheten.se/sv/


VEM kan stämma VEMVEM kan stämma VEM

om byggnaden inte klarar energikraven?

Kan byggherren stämma entreprenören Kan byggherren stämma entreprenören 
om BBRs krav eller byggherrens kontrakterade krav 

inte uppfyllts?

©Sveby 2012

VEM kan stämma VEMVEM kan stämma VEM

om byggnaden inte klarar energikraven?

Kan byggherren stämma entreprenören Kan byggherren stämma entreprenören 
om BBRs krav eller byggherrens kontrakterade krav 

inte uppfyllts?

15©Sveby 2012



SvebySveby

Handledning och ordlista

Krav BeräkningKrav
4 Energiavtal 12

Beräkning
4 Brukarindata bostäder
4 Brukarindata kontor
4 Energianvisningar

©Sveby 2012

Handledning och ordlista

VerifieringVerifiering
4 Mätföreskrifter
4 Energiverifikat 
4 Energiprestandaanalys
4 Verifieringsmall

16©Sveby 2012



Sveby  avtalSveby  avtal

Handledning och ordlista

Krav BeräkningKrav
4 Energiavtal 12

Beräkning
4 Brukarindata bostäder
4 Brukarindata kontor
4 Energianvisningar

©Sveby 2012

Handledning och ordlista

VerifieringVerifiering
4 Mätföreskrifter
4 Energiverifikat 
4 Energiprestandaanalys
4 Verifieringsmall

17©Sveby 2012



EnergiavtalEnergiavtal

• Avtalsmall som tillförsäkrar byggherren • Avtalsmall som tillförsäkrar byggherren 
att avtalad energiprestanda uppfylls. 

• Ansluter till ABT 06. 

• Hänvisar till Sveby.• Hänvisar till Sveby.

©Sveby 2012

Avtalsmall som tillförsäkrar byggherren Avtalsmall som tillförsäkrar byggherren 
att avtalad energiprestanda uppfylls. 

18©Sveby 2012



Avtalad energiprestandaAvtalad energiprestanda

Bostäder: _______________ kWh per mBostäder: _______________ kWh per m

Lokaler:  ________________ kWh per m

©Sveby 2012

: _______________ kWh per m2 Atemp och år: _______________ kWh per m Atemp och år

:  ________________ kWh per m2 Atemp och år

19©Sveby 2012



Överenskommet prisÖverenskommet pris

Skadeersättning: __________________ SEK / kWh

multiplicerat med antal år, kWh, A och år.multiplicerat med antal år, kWh, Atemp och år.

Baserat på Svebys brukarindata 
(bostad/kontor)(bostad/kontor)

©Sveby 2012

: __________________ SEK / kWh

och år.och år.
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Sveby  beräkningSveby  beräkning

Handledning och ordlista

Krav BeräkningKrav
4 Energikrav 12

Beräkning
4 Brukarindata bostäder
4 Brukarindata kontor
4 Energianvisningar

©Sveby 2012

Handledning och ordlista

VerifieringVerifiering
4 Mätföreskrifter
4 Energiverifikat 
4 Energiprestandaanalys
4 Verifieringsmall

21©Sveby 2012



BeteendeBeteende

Hur vet byggherren den boendes inomhustemperatur, 

vädringsvanor och varmvattenförbrukning?vädringsvanor och varmvattenförbrukning?

©Sveby 2012

BeteendeBeteende

Hur vet byggherren den boendes inomhustemperatur, 

vädringsvanor och varmvattenförbrukning?vädringsvanor och varmvattenförbrukning?

22©Sveby 2012



BrukarindataBrukarindata

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

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

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

©Sveby 2012

Standardiserade och spårbara indata Standardiserade och spårbara indata 
för nya bostäder och kontor avseende 

för byggnadsanpassad summering av 
personvärme, hushållsel, tappvarmvatten 

23©Sveby 2012
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Sveby  verifieringSveby  verifiering

Handledning och ordlista

Krav BeräkningKrav
4 Energiavtal 12

Beräkning
4 Brukarindata bostäder
4 Brukarindata kontor
4 Energianvisningar

©Sveby 2012

Handledning och ordlista

VerifieringVerifiering
4 Mätföreskrifter
4 Energiverifikat 
4 Energiprestandaanalys
4 Verifieringsmall

25©Sveby 2012



Mätföreskrifter för 
Energikrav 12Energikrav 12

§
bilaga vid kontraktskrivande. 

Mätare krävs för alla energislag Mätare krävs för alla energislag 
och energiprestandadelar.

Uppföljning månadsvis.Uppföljning månadsvis.

©Sveby 2012

Mätföreskrifter för 
Energikrav 12Energikrav 12

§1412 som kan användas som 
bilaga vid kontraktskrivande. 

Mätare krävs för alla energislag Mätare krävs för alla energislag 
och energiprestandadelar.

Uppföljning månadsvis.Uppföljning månadsvis.

26©Sveby 2012



Verifiering av byggnaders Verifiering av byggnaders 
energiprestanda genom mätning 
� Handledning� Handledning

Mätdel 1: Mätdel 1: 

Byggnadens energiprestanda (§

Mätdel 2: 

Underlag för analys vid eventuell 

avvikelse. (§13417) avvikelse. (§13417) 

Mätdel 3: Mätdel 3: 

Förebyggande mätningar. (§18424)

©Sveby 2012

energiprestanda genom mätning 

§1412) 

Underlag för analys vid eventuell 

24)
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EnergiprestandaanalysEnergiprestandaanalys
 vägledning för verifiering av
energikrav

©Sveby 2012

EnergiprestandaanalysEnergiprestandaanalys
vägledning för verifiering av
energikrav

28©Sveby 2012



Avvikelseanalys

Steg 1: Korrigerad uppmätt energiprestanda

Avvikelseanalys

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

Steg 2: Indikering av orsak till avvikelse 
4 innetemperatur, vädring
4 nyttjandegrad, internvärme4 nyttjandegrad, internvärme
4 drifttid/närvarotid, 
4 mycket varmt väder 
4 mätarosäkerhet

Steg 3: Verifiering av orsak till avvikelseSteg 3: Verifiering av orsak till avvikelse
4 systematiskt tillvägagångssätt

©Sveby 2012

Korrigerad uppmätt energiprestandaKorrigerad uppmätt energiprestanda
normalårskorrigering värme
korrigering för tappvarmvatten 

Indikering av orsak till avvikelse 

nyttjandegrad, internvärmenyttjandegrad, internvärme

Verifiering av orsak till avvikelseVerifiering av orsak till avvikelse
systematiskt tillvägagångssätt

29©Sveby 2012



VerifieringsmallVerifieringsmall

En mall där uppmätt korrigerad och beräknad energiprestanda 
redovisas och kan utföras på ett standardiserat sätt

Verifiering 	 sammanställning Riksbyggnadsnyckel:

redovisas och kan utföras på ett standardiserat sätt

Byggnad, adress: Värmesystem:

BBR�krav: kWh/m2 Atemp Övrig värme:

Atemp: 1 m2

Elvärmd byggnad: Kylsystem:

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

Värmepump

Fjärrvärme

Fjärrkyla Elkyla

Elvärmda badrumsgolv

Ja Nej

Elvärmd tilluft i lägenehter

Datum: Flödesstyrning:

År 1 Beräknad

Uppmätt/ 

levererat Korrigering Verifierat Prognos Beräknad

kWh kWh kWh kWh kWh kWh/m

Uppvärmning exkl. tappvarmvatten

Tappvarmvatten

Köpt driftel exkl. kyla

Konstant flöde (CAV)

Köpt driftel exkl. kyla

Köpt fjärrkyla

El till komfortkyla

BBR�krav

Ventilationstillägg  för lokaler

BBR�krav inkl ventilationstillägg 0 0 0 0 0

FrikylaFrikyla

Verksamhetsenergi/hushållsenergi:

El

Värme

Kyla

Energiprestanda

År 2 Beräknad

Uppmätt/ 

levererat Korrigering Verifierat Prognos BeräknadÅr 2 Beräknad levererat Korrigering Verifierat Prognos Beräknad

kWh kWh kWh kWh kWh kWh/m

Uppvärmning exkl. tappvarmvatten

Tappvarmvatten

Köpt driftel exkl. kyla

Köpt fjärrkyla

El till komfortkyla

©Sveby 2012

En mall där uppmätt korrigerad och beräknad energiprestanda 
redovisas och kan utföras på ett standardiserat sätt

Riksbyggnadsnyckel: Alternativ på rullist:

Egen panna:

redovisas och kan utföras på ett standardiserat sätt. 

Egen panna:

Bränsle 1 Rullist 1 Bränsle 2 Rullist 2 Värmepumpar:

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

F

Egen panna

Annat, ange:

 Annat, ange:

Elkyla Frikyla

Elvärmda badrumsgolv Handdukstork som radiator

Elvärmd tilluft i lägenehter

Beräknad

Uppmätt/ 

levererat Korrigering Verifierat Prognos

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

Anm.

Variabelt flöde (VAV)Konstant flöde (CAV)

0 0 0 0 0

redan BBR�korrigerad

Ingår ej i energiprestanda

Beräknad

Uppmätt/ 

levererat Korrigering Verifierat Prognos

Ingår ej i energiprestanda

Ingår ej i energiprestanda

Anm.Beräknad levererat Korrigering Verifierat Prognos

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

Anm.

redan BBR�korrigerad

30©Sveby 2012



Energiverifikat 09 Energiverifikat 09 
energikrav under byggprocessen

•

••

•

©Sveby 2012

Energiverifikat 09 – uppföljning av Energiverifikat 09 – uppföljning av 
energikrav under byggprocessen

• Ansvarsfördelning

• Gränsdragningar• Gränsdragningar

• Rekommendationer för uppföljning

31©Sveby 2012



ByggprocessenByggprocessen

Uppföljningen Uppföljningen 
börjar här!

©Sveby 2012

ByggprocessenByggprocessen
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Checklista för ansvarsfördelning vid energiuppföljning Checklista för ansvarsfördelning vid energiuppföljning 

Program och utredningsskedeProgram och utredningsskede

•Fastställa energimål
•Ansvarsfördelning

Projektering System

•Energiverifikat•Energiverifikat
•Energiberäkning systemhandling
•Verifikationsplan

Projektering detaljer

•Beskrivningstexter•Beskrivningstexter
•Energiberäkning bygghandling

©Sveby 2012

Checklista för ansvarsfördelning vid energiuppföljning Checklista för ansvarsfördelning vid energiuppföljning 

och utredningsskedeoch utredningsskede

Energiberäkning systemhandling

Energiberäkning bygghandling

33©Sveby 2012



Energiverifikatet är dokumentationEnergiverifikatet är dokumentation

Innehåller följande punkter som även kan utgöra register:

1. Energimål och energitekniska funktionskrav

2.Övergripande systembeskrivning  2.Övergripande systembeskrivning  

3.Reviderade energiberäkningar med specificerade indata 

4. Energirelaterade kostnadskalkyler4. Energirelaterade kostnadskalkyler

5.Resultat från provningar och kontroller 

6.Besiktningsresultat för energiuppföljning 6.Besiktningsresultat för energiuppföljning 
(enligt plan)

7.Verifikationsplan7.Verifikationsplan

8.Erfarenhetsåterföring 

©Sveby 2012

Energiverifikatet är dokumentationEnergiverifikatet är dokumentation

Innehåller följande punkter som även kan utgöra register:

Energimål och energitekniska funktionskrav

Reviderade energiberäkningar med specificerade indata 

Resultat från provningar och kontroller 

Besiktningsresultat för energiuppföljning Besiktningsresultat för energiuppföljning 
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Energiberäkningar ska revideras och 
dokumenterasdokumenteras

• Systemhandling• Systemhandling

• Bygghandling• Bygghandling

• Verkligt utförande 
(relationshandling)(relationshandling)

©Sveby 2012

Energiberäkningar ska revideras och 
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Inkommande fjärrvärmeInkommande fjärrvärme

Energiförluster

AnslutningspunktAnslutningspunkt

Inkommande fjärrvärmeInkommande fjärrvärme

EnergiförlusterEnergiförluster



Inkommande fjärrvärmeInkommande fjärrvärme

Anslutnings4
punkt

Anslutningspunkt

punkt

Anslutningspunkt

Anslutningspunkt

Inkommande fjärrvärmeInkommande fjärrvärme



FramgångsfaktorerFramgångsfaktorer

•Naturligt inslag i byggprocessen •Naturligt inslag i byggprocessen 

•Tydlig ansvarsfördelning för uppföljningsaktiviteter•Tydlig ansvarsfördelning för uppföljningsaktiviteter

•Utnyttja befintligt/effektivt projektstöd

•Prestandaprov så tidigt som möjligt 

•Energiberäkningar som uppföljningsverktyg

•Energiverifikat 09 som relationshandling

©Sveby 2012

Naturligt inslag i byggprocessen Naturligt inslag i byggprocessen 

Tydlig ansvarsfördelning för uppföljningsaktiviteterTydlig ansvarsfördelning för uppföljningsaktiviteter

Utnyttja befintligt/effektivt projektstöd

Prestandaprov så tidigt som möjligt 

Energiberäkningar som uppföljningsverktyg

Energiverifikat 09 som relationshandling
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Hämta alla dokument gratis på Svebys hemsida!Hämta alla dokument gratis på Svebys hemsida!

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

www.sveby.orgwww.sveby.org

©Sveby 2012

Hämta alla dokument gratis på Svebys hemsida!Hämta alla dokument gratis på Svebys hemsida!
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Uppdatering av rapporterUppdatering av rapporter

Projektgrupp:

Lars Pellmark, DiligentiaLars Pellmark, Diligentia
Johnny Kellner, Veidekke
Yngve Green, Svenska bostäder
Jonas Gräslund, SkanskaJonas Gräslund, Skanska
Kjell4Åke Henriksson, JM
Magnus Everitt, VVS4företagen
Hannes Schmied, NCCHannes Schmied, NCC
Roland Jonsson, HSB
Sören Andersson, PEAB

Per Levin, Projektengagemang
Johanna Snygg, Projektengagemang



Brukarindata Bostäder

• 20 % besparing vid individuell mätning av 
tappvarmvatten inte längre en 
rekommendationrekommendation

• Redovisning i Atemp och kWh/m2,Atemp har 
diskuterats och kvarstårdiskuterats och kvarstår

• Innetemperatur gäller i vistelsezon

• Elanvändning och tappvarmvattenanvändning 
ska korrigeras både upp och ner

Elanvändning och tappvarmvattenanvändning 



•

•

•

•

Brukarindata Kontor

• Ändring av luftflöden med avseende på 
LOA/Atemp.

• 70 % närvarograd för personer kvarstår, men 
för verksamhetsel i kontor gäller 100 %.

• Exemplet får ny drifttid för att harmonisera 
med tabellen i kapitel 5. 

• Internvärmen i tabell 2.2 ska vara 100 % 
och närvarotiden ska vara 70 %.



Mätföreskrifter

• Paragrafnummer kommer att harmoniseras 
nya Energiavtalet

• Flödena som inte hör till kyla eller temperaturfunktion, 
i §6, bör mätas på timbasis. Punkt om specificering 
läggs till och procentsatsen i §6b tas bort.läggs till och procentsatsen i §6b tas bort.

• Precisering kring normalårskorrigering blir framtida 
utredningsbehov.utredningsbehov.

• 40 % påslag för tappvarmvattenenergi med 
ackumulatortank och varmvattencirkulation i ackumulatortank och varmvattencirkulation i 
bort.

• Tillägg om normalårskorrigering av kyla, genom • Tillägg om normalårskorrigering av kyla, genom 
särskild utredning, för de år som kan anses ha krävt 
onormalt mycket kyla.

Paragrafnummer kommer att harmoniseras mot 

temperaturfunktion, 
. Punkt om specificering 

..

blir framtida 

ackumulatortank och varmvattencirkulation i §11 tas ackumulatortank och varmvattencirkulation i §11 tas 

, genom , genom 
särskild utredning, för de år som kan anses ha krävt 



Energiverifikat & Energiprestandaanalys

• Harmoniseras mot BBR 19 och PBL

• Harmoniseras mot övriga Sveby rapporter• Harmoniseras mot övriga Sveby rapporter

• BBR tabeller tas bort, ersätts av hänvisning

• Korrigering av uppmätta värden på driftel och 
tappvarmvatten ska göras både uppåt och neråt

• Harmonisering av beräkningsmetod för 
tappvarmvattenenergi

• Eventuellt harmonisering av hur vi använder 
termen energiprestanda

Energiverifikat & Energiprestandaanalys

, ersätts av hänvisning

av uppmätta värden på driftel och 
både uppåt och neråt

hur vi använder 



Ordlista

• Harmonisering med nya BBR

• Genomgång för eventuella tillägg av ord• Genomgång för eventuella tillägg av ord



Hämta alla dokument gratis på Svebys hemsida!Hämta alla dokument gratis på Svebys hemsida!

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

www.sveby.orgwww.sveby.org

©Sveby 2012

Hämta alla dokument gratis på Svebys hemsida!Hämta alla dokument gratis på Svebys hemsida!
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Sveby VerifieringsmallSveby Verifieringsmall

Projektgrupp:

Lars Pellmark, DiligentiaLars Pellmark, Diligentia
Johnny Kellner, Veidekke
Yngve Green, Svenska bostäder
Jonas Gräslund, SkanskaJonas Gräslund, Skanska
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Magnus Everitt, VVS4företagen
Hannes Schmied, NCCHannes Schmied, NCC
Roland Jonsson, HSB
Sören Andersson, PEAB

Per Levin, Projektengagemang
Johanna Snygg, Projektengagemang



Verifieringsmall

• Underlättar sammanställning av uppmätta 
värden och korrigeringar

• Används under tre år

• Redovisning på olika nivåer, valbart• Redovisning på olika nivåer, valbart

• Ger transparens och likriktar redovisningen 

•.Ger stöd för användning tillsammans med 
avtalet och energideklaration.



Verifieringsmall

http://www.sveby.org/wp-content/uploads/2012/04/Kopia-av-Verifieringsmall-120418-l�st.xls
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Sveby EnergiavtalSveby Energiavtal

Projektgrupp:Projektgrupp:

Arbetsgrupp inom Byggandets 
Kontrakts Kommitté (BKK) Kontrakts Kommitté (BKK) 



Sveby  avtalSveby  avtal

Handledning och ordlista

Krav BeräkningKrav
4 Energiavtal 12

Beräkning
4 Brukarindata bostäder
4 Brukarindata kontor
4 Energianvisningar

Per Levin

Handledning och ordlista

VerifieringVerifiering
4 Mätföreskrifter
4 Energiverifikat 
4 Energiprestandaanalys
4 Verifieringsmall



EnergiavtalEnergiavtal

• Avtalsmall som tillförsäkrar byggherren • Avtalsmall som tillförsäkrar byggherren 
att avtalad energiprestanda uppfylls. 

• Ansluter till ABT 06. 

• Hänvisar till Sveby4standarderna.• Hänvisar till Sveby4standarderna.

Avtalsmall som tillförsäkrar byggherren Avtalsmall som tillförsäkrar byggherren 
att avtalad energiprestanda uppfylls. 

standarderna.standarderna.



Energiavtal 12Energiavtal 12

• Ersätter Energikrav 09 (mindre ändringar).• Ersätter Energikrav 09 (mindre ändringar).

• Arbetsgrupp inom BKK (Byggandets KontraktsKommitté) bereder • Arbetsgrupp inom BKK (Byggandets KontraktsKommitté) bereder 
slutgranskningen, klart juni 2012.

• Avtalet används redan av t.ex. Fortverket.• Avtalet används redan av t.ex. Fortverket.

• Utgår från att beställaren ansvarar för drift och underhåll av • Utgår från att beställaren ansvarar för drift och underhåll av 
energipåverkande system, om inte annat har avtalats.

Ersätter Energikrav 09 (mindre ändringar).Ersätter Energikrav 09 (mindre ändringar).

Arbetsgrupp inom BKK (Byggandets KontraktsKommitté) bereder Arbetsgrupp inom BKK (Byggandets KontraktsKommitté) bereder 
slutgranskningen, klart juni 2012.

Avtalet används redan av t.ex. Fortverket.Avtalet används redan av t.ex. Fortverket.

Utgår från att beställaren ansvarar för drift och underhåll av Utgår från att beställaren ansvarar för drift och underhåll av 
energipåverkande system, om inte annat har avtalats.



Avtalad energiprestandaAvtalad energiprestanda

Bostäder: _______________ kWh per m

Lokaler:  ________________ kWh per m

Kravet viktas efter Atemp om byggnaden Kravet viktas efter Atemp om byggnaden 
innehåller både bostäder och lokaler 

: _______________ kWh per m2 Atemp och årtemp

:  ________________ kWh per m2 Atemp och år

om byggnaden om byggnaden 
innehåller både bostäder och lokaler 



Överenskommet energiviteÖverenskommet energivite

Skadeersättning: __________________ öre / kWh

multiplicerat med antal år, kWh, Amultiplicerat med antal år, kWh, A

Baserat på Svebys brukarindata Baserat på Svebys brukarindata 
(bostad/kontor)

Priset kan delas upp i olika energibärare.Priset kan delas upp i olika energibärare.

Överenskommet energiviteÖverenskommet energivite

: __________________ öre / kWh

multiplicerat med antal år, kWh, A och år.multiplicerat med antal år, kWh, Atemp och år.

Priset kan delas upp i olika energibärare.Priset kan delas upp i olika energibärare.



Uppföljning

•Uppföljning månadsvis i 36 månader enligt Mätföreskrifter 
– delges bägge avtalsparter– delges bägge avtalsparter

•Skyldighet att delge förändringar som påverkar energianvändningen

•Särskild besiktning kan påkallas.

Uppföljning månadsvis i 36 månader enligt Mätföreskrifter 

Skyldighet att delge förändringar som påverkar energianvändningen



Verifiering

•Tre124månadersperioder, där energiprestanda för varje period 
jämförs med avtalad.jämförs med avtalad.

• Ersättning i 10 år, år 3 gäller de 8 sista åren.• Ersättning i 10 år, år 3 gäller de 8 sista åren.

•Energikravsbesiktning – sammanställning, utvärdering och slutsatser•Energikravsbesiktning – sammanställning, utvärdering och slutsatser

•Energisakkunnig (certifierad) 

•Reglering med felavhjälpande eller skadestånd

månadersperioder, där energiprestanda för varje period 

Ersättning i 10 år, år 3 gäller de 8 sista åren.Ersättning i 10 år, år 3 gäller de 8 sista åren.

sammanställning, utvärdering och slutsatsersammanställning, utvärdering och slutsatser

Reglering med felavhjälpande eller skadestånd
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Frågor & återkopplingFrågor & återkoppling

• Synpunkter på Energiavtal?

• Synpunkter på Verifieringsmall?• Synpunkter på Verifieringsmall?

• Synpunkter på utbildningsmaterialet?• Synpunkter på utbildningsmaterialet?

• Använder ni hemsidan? Hur? Synpunkter?

• Förslag på hur Sveby kan utvecklas?

• Förslag på hur man underlättar implementering av Sveby?• Förslag på hur man underlättar implementering av Sveby?

• Hur använder ni Sveby?

• I vilka projekt har ni använt Sveby – i vilket skede?

Frågor & återkopplingFrågor & återkoppling

Använder ni hemsidan? Hur? Synpunkter?

Förslag på hur man underlättar implementering av Sveby?Förslag på hur man underlättar implementering av Sveby?

i vilket skede?



Minnesanteckningar diskussionMinnesanteckningar diskussion
Förbättringsmöjligheter verifieringsmallFörbättringsmöjligheter verifieringsmall

• Bättre information om hur Atemp automatiskt viktas för bostäder och lokaler.

• Tillgång till ifyllt exempel för att lättare se hur ifyllnad är tänkt, lathund.

• Redovisa vad ”korrigering” innebär i sammanfattningen.

• Kan man korrigera för normal solvärme?

• Låsa för ändring men så att formeln i cellerna fortfarande syns, alternativt skriva formlerna i kommentarfält.• Låsa för ändring men så att formeln i cellerna fortfarande syns, alternativt skriva formlerna i kommentarfält.

• Bra med exempel på vad avdragen i fliken Underlag – BBR kan innefatta.

• I fliken Underlag – Brukande ska man fylla i drifttider, vad är de för och hur redovisar man tidsindelning över dagen, som t.ex
i sitt Brukarindata4material? En möjlighet är att redovisa i anmärkningsfältet men man skulle också kunna lägga till flera rader.i sitt Brukarindata4material? En möjlighet är att redovisa i anmärkningsfältet men man skulle också kunna lägga till flera rader.

• Plats för redovisning av hur och var man mäter solvärme.

• Elen multipliceras automatiskt med en faktor 3 för redovisning emot BBR, exempelvis Stockholms stad har beslutat att använda 
primärenergiviktning för el, hur kan det redovisas?primärenergiviktning för el, hur kan det redovisas?

• Möjlighet till extra kolumn för klimatkorrigering av kyla.

• Egenproducerad el kan redovisas i anmärkningsfältet.

• Kan man lägga på en marginal för felmätning? Det är utanför Svebys syfte om brukarnormalisering

• XML4version av verif.mallen för rapportering till ED & SCB

Minnesanteckningar diskussionMinnesanteckningar diskussion

automatiskt viktas för bostäder och lokaler.

så att formeln i cellerna fortfarande syns, alternativt skriva formlerna i kommentarfält.så att formeln i cellerna fortfarande syns, alternativt skriva formlerna i kommentarfält.

Brukande ska man fylla i drifttider, vad är de för och hur redovisar man tidsindelning över dagen, som t.ex. Sveby rekommenderar 
? En möjlighet är att redovisa i anmärkningsfältet men man skulle också kunna lägga till flera rader.? En möjlighet är att redovisa i anmärkningsfältet men man skulle också kunna lägga till flera rader.

Elen multipliceras automatiskt med en faktor 3 för redovisning emot BBR, exempelvis Stockholms stad har beslutat att använda en faktor 2 för 

syfte om brukarnormalisering.



Minnesanteckningar diskussionMinnesanteckningar diskussion
Förbättringsmöjligheter utbildningsmaterialetFörbättringsmöjligheter utbildningsmaterialet

• Skulle behöva ett exempel som redovisas enkelt och säljande.

• Utbildningsmaterialet abstrakt, behöver förenklas så alla grader av kompetens inom ämnet kan förstå. Ett mer • Utbildningsmaterialet abstrakt, behöver förenklas så alla grader av kompetens inom ämnet kan förstå. Ett mer 
säljande material. En kort och en lång presentation. 

• Mer riktade versioner av materialet, t.ex. en presentation för kommuner och en för intern information i företag som 
använder Sveby. använder Sveby. 

Minnesanteckningar diskussionMinnesanteckningar diskussion

Skulle behöva ett exempel som redovisas enkelt och säljande.

Utbildningsmaterialet abstrakt, behöver förenklas så alla grader av kompetens inom ämnet kan förstå. Ett mer Utbildningsmaterialet abstrakt, behöver förenklas så alla grader av kompetens inom ämnet kan förstå. Ett mer 

Mer riktade versioner av materialet, t.ex. en presentation för kommuner och en för intern information i företag som 



Minnesanteckningar diskussionMinnesanteckningar diskussion
MarknadskompletteringMarknadskomplettering

• Vad anser byggnadsnämnderna? Utskick och utbildning för dem
som energiledningssystem. 

• Utskick till kommuner. Information även om att korrigering krävs för redovisning till Boverket och då kan de använda 
det färdiga materialet istället för att ta fram eget.

• Videoklipp på Youtube.• Videoklipp på Youtube.

• Pedagogiskt att kunna se resultatet och vinsten av att använda 
förutsättningar.

Minnesanteckningar diskussionMinnesanteckningar diskussion

Vad anser byggnadsnämnderna? Utskick och utbildning för dem. Verifiering viktig för BBR4redovisning. Blir nästan 

Utskick till kommuner. Information även om att korrigering krävs för redovisning till Boverket och då kan de använda 

Pedagogiskt att kunna se resultatet och vinsten av att använda Sveby först och sedan jobba sig bakåt med 



Minnesanteckningar diskussionMinnesanteckningar diskussion
ÖvrigtÖvrigt

• Bra med en provbyggnad för att visa att Sveby4konceptet fungerar.

• Viktigt att Boverket hänvisar till Sveby.

• Redovisning av statistik för hemsidan ger marknadsföring och trovärdighet

• Önskemål om att utvidga Sveby4materialet till att gälla även andra byggnadstyper.

• Brukarindata Kontor är svår att plocka ihop, Bostad har excel4verktyg. Excel• Brukarindata Kontor är svår att plocka ihop, Bostad har excel4verktyg. Excel

• Önskemål om att vidga Sveby till att även beröra ekonomi och miljö.

• Kan Svebys uppdrag vidgas till att försöka påverka BBR?

• Kan man använda verifieringsmallen i något koncept liknande energiberäkningstävlingen för att försöka påvisa att BBR
utmaning?

• Det finns delade meningar om hur man ska ta hänsyn till vädring.

• Olika åsikter om huruvida individuell mätning ger besparing, varför och hur länge. 
ställningstaganden.

• Hur passar Beloks driftanalys (PIA Light) ihop med Sveby4materialet.

• Utveckla brukarindata för andra byggnadstyper.

•Fabege ska testa verif.mallen i stort projekt, återkoppling efter. För att visa mätning är viktigt med verifieringsmallen.

Minnesanteckningar diskussionMinnesanteckningar diskussion

Redovisning av statistik för hemsidan ger marknadsföring och trovärdighet. Bra med mer kontinuerlig uppdatering av hemsidan.

till att gälla även andra byggnadstyper.

. Excel4verktyg till kontor eftersöks.. Excel4verktyg till kontor eftersöks.

Kan man använda verifieringsmallen i något koncept liknande energiberäkningstävlingen för att försöka påvisa att BBR4kraven inte är någon 

Olika åsikter om huruvida individuell mätning ger besparing, varför och hur länge. Sveby efterfrågar pålitligt underlag för eventuella 

i stort projekt, återkoppling efter. För att visa mätning är viktigt med verifieringsmallen.



Vad händer nu?

• Slutföra uppdatering av rapporter. Ny version med 
avtal. Artikel.

• Marknadsföra och sprida information

• Samarbete med BeBo och Belok

• Anpassning/komplettering till ombyggnad/ändring• Anpassning/komplettering till ombyggnad/ändring

• Excelverktyg Energianvisningar för lokaler

• Synkning med Miljöcertifieringssystemen. 

• 50 fallstudier i enkätform.• 50 fallstudier i enkätform.

Vad händer nu?

Slutföra uppdatering av rapporter. Ny version med 
avtal. Artikel.

Marknadsföra och sprida information

Samarbete med BeBo och Belok

Anpassning/komplettering till ombyggnad/ändringAnpassning/komplettering till ombyggnad/ändring

Excelverktyg Energianvisningar för lokaler

Synkning med Miljöcertifieringssystemen. 

50 fallstudier i enkätform.50 fallstudier i enkätform.
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