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BBR 19 (BFS 2011:26) 

 5. Brandskydd 
 

  9. Energihushållning 
 

  Regler för ändring av 
 byggnader 
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BBR 19 (BFS 2011:26) 

 De nya reglerna träder 

i kraft den 1 januari 

2012 

 

 En övergångstid gäller 

fram till den 1 januari 

2013 

 

 För ändring tillämpas 

reglerna först från den  

1 januari 2013.  



Ändringsregler i BBR 19 (BFS 2011:26) 
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 Precisering av lag och förordning 
 

 Ersätter tidigare allmänna råd, BÄR 
 

 Ändringsreglerna i BBR tillämpas först från 
den 1 januari 2013  

 

 Ändringsreglerna är inte bindande 2012 men 
byggherren kan välja att använda dem som 
vägledning 



Ändringsregler i BBR 19 (BFS 2011:26) 
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 Utgångspunkten är samma krav som gäller 
vid nybyggnad 

 

 Hänsyn ska tas till ändringens omfattning 
och byggnadens förutsättningar – kravnivån 
blir annorlunda 

 

 Kraven gäller ändrad del 



Ändringsregler i BBR 19 (BFS 2011:26) 
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 Avsnitt 1:22 Krav vid ändring av byggnader 

 
 - Varsamhet och förbud mot förvanskning 

 - Begränsning till ändrad del 

 - Hänsyn till byggnadens förutsättningar 

    och ändringens omfattning 

  
 

 Sist i respektive avsnitt i BBR finns kraven, ex.   
 

 9:9 Krav på energihushållning vid ändring av byggnader 
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Nya energikrav i BBR 19 (BFS 2011:26) 

  

 9. Energihushållning 
 
  
Skärpta energikrav  
• -20 % energi och U-värde.  

• Frivillig energiklassning. 



Energihushållningskrav i BBR 

• 2009 – Skärpta krav vid elvärme 

  – BFS 2008:20 (BBR16) 

 

• 2012 – Skärpta krav för övriga 

uppvärmningsformer 

  – BFS 2011:26 (BBR19)  

 

• 2006 – kWh/m2 och år 

  – BFS 2006:12 (BBR12) 

 



BBR - Energihushållning 
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Föreskrifter och allmänna råd till  PBF 3 kap.  
14 § och 15 § första stycket 

 

•14 § Byggnader och deras installationer 
– projekterade och utförda 

– energi för uppvärmning, kylning och ventilation 

– liten mängd 

– tillfredställande värmekomfort 

•15 § första stycket 
– Byggnader som innehåller bostäder eller lokaler samt deras 

installationer för uppvärmning, kylning och ventilation ska ha 

särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med 

elenergi. 

 



Funktionskrav – systemgräns BBR 



Målsättning 

Energianvändning 

kWh/m2 och år  

Antal hus 

BBR-krav 



 

Avsnitt 9 
 

9:1 Allmänt 

9:2 Bostäder 

9:3 Lokaler 

9:4 Alternativt krav på bygg- 

 nadens energianvändning 

9:5 Värme-, kyl- och  

 luftbehandlingsinstallationer 

9:6 Effektiv elanvändning 

9:7 Mätsystem för energi-

 användning 

9:8 Klassning av byggnadens  

 energianvändning 

9:9 Krav på energihushållning  

 vid ändring av byggnad 

Energihushållning 



Atemp 

kWh/m2 år = 
Byggnadens energianvändning 

m2 

Byggnadens specifika  

energianvändning 

= 
Byggnadens energiprestanda 

enligt lag om energideklarationer 



Kravnivåer för energianvändning,  

eleffekt och värmeisolering 

 

Bostäder      Lokaler 

- elvärme      - elvärme 

- annat uppvärmningssätt    - annat uppvärmningssätt 

- tre klimatzoner    - tre klimatzoner 

 

BBR avsnitt 9:2           BBR avsnitt 9:3 

 



I 

II 

III 

Klimatzon I II III 

Specifik energianvändning 

[kWh/m2 år] 
150 130 110 

Um [W/m2 K] 0,50 0,50 0,50 

Tabell 9:2 a 
130 110 90 

0,40 0,40 0,40 

Bostäder som har annat 

uppvärmningssätt än elvärme 



Klimatzon I II III 

Specifik 

energianvändning  

[kWh/m2 år] 

140 120 100 

+ tillägg då q > 0,35 

l/s per m2 [kWh/m2 år] 

110 × 

(qmedel – 

0,35) 

90 × 

(qmedel – 

0,35) 

70 × 

(qmedel – 

0,35) 

Um [W/m2 K] 
0,70 0,70 0,70 

Tabell 9:2 b 

120    100       80 

0,60    0,60       0,60 

Lokaler som har annat 

uppvärmningssätt än elvärme 

Tabell 9:3 a 

I 

II 

III 



Klimatzon I II III 

Specifik 

energianvändning  

[kWh/m2 år] 

95 75 55 

Installerad eleffekt för 

uppvärmning [kW] 
5,5 5,0 4,5 

Eleffekttillägg då  

Atemp > 130 m2  

0,035 × 

(Atemp - 

130) 

0,030 × 

(Atemp - 

130) 

0,025 × 

(Atemp - 

130) 

Um [W/m2 K] 0,40 0,40 0,40 

I 

II 

III 

Bostäder med elvärme 

Tabell 9:2 b 

Motsvarande krav finns för  

lokaler med elvärme, tabell 9:3 b 



Definition av elvärme 

Mer än  

10 W/m2 

Elvärme 

Uppvärmningssätt med 

elektrisk energi, där den 

installerade eleffekten  

för uppvärmning är större 

än 10  W/m2 (Atemp).  



SS 24300-2:2011 

Klassning av byggnadens 

energianvändning 

Allmänt råd 

Om byggherren vill ställa högre energikrav (kWh/m2 och år) 

• Låg energianvändning: 75 % av BBR:s krav 

• Mycket låg energianvändning: 50 % av BBR:s krav 



Certifierade 

sakkunniga  

enligt PBL 

(energiexpert) 

Kravuppfyllnad 

bör verifieras 

genom 

Mätning  

12 mån. period inom 

24 mån. efter 

färdigställande. 

Samordning med 

Energideklaration 

Beräkning 

Med 

tillräckliga  

säkerhets

marginaler 

Summering av 

märkeffekter för installerad 

eleffekt för uppvärmning S 

December 

24  
20xx 



Övriga energikrav i BBR 

• Alternativt krav på byggnadens energianvändning  

(BBR avsnitt 9:4) 

• Värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer         

(BBR avsnitt 9:5) 

• Effektiv elanvändning  

(BBR avsnitt 9:6) 

• Mätsystem för energianvändning  

(BBR avsnitt 9:7) 



Ikraftträdande och övergångsregler 

  

januari 

1  
2012 

januari 

1  
2013 

övergångsregler 



• Energi- och effektkrav 

• Energi- och 

effektberäkning 

• DVUT 

• Värmeisolering 

• Verifiering 

• Mätsystem 

• Standarder 

 

www.boverket.se 

Handbok – utgåva 2 



Frågor och svar– www.boverket.se 



Sammanfattning  

Skärpta krav för elvärme 

kWh/m2 1 juli 2006 

 

 

1 feb 2009 

 

 

1 jan 2012 
Skärpta krav för övriga 

uppvärmningsformer 

+ 

Frivillig energiklassning 



Resultat av energihushållningskraven 

i BBR 

 Tydligare verifierbara funktionskrav 

 Energihushållningsreglerna styr mot lägre 

energianvändning i nya byggnader  

 Kraven uppfylls – underlaget är dock begränsat 

 Ökat intresse att bygga bättre än minimikraven i BBR 
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Boverkets arbete för energieffektivt 

och sunt byggande 

 Boverket verkar för lönsam energieffektivisering 

 Boverket har som uppdrag att ha ett 

helhetsperspektiv på byggnaden 

 Som regelskrivande myndighet måste Boverket ha 

"mycket på fötterna" när olika krav skärps, inklusive 

energikrav 

 Utvärdering av faktiskt genomförda projekt 

nödvändiga 

 Vad blev energianvändningen? 

 Vad blev kostnaderna? 

 Hur påverkades de övriga egenskapskraven? 
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Tack för visat intresse! 
 

Peter Johansson 
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