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1 

ALLMÄNT 

 

1.1 Tillämpningsområde 

 

1.1.1 

Den metod för månadsvisa beräkningar som presenteras här kan användas för att beräkna 

energibehovet för uppvärmning, förbrukningen av köpt energi, den totala energiförbrukningen och 

uppvärmningskapaciteten i icke-kylda byggnader eller i byggnader med bara enstaka kylda utrymmen. 

Metoden kan också användas för att beräkna förbrukningen av köpt energi och den totala 

energiförbrukningen i kylda byggnader, om nettoenergibehovet för värme och kyla beräknas enligt en 

dynamisk metod. 

 

För att påvisa överensstämmelse med kraven i bestämmelserna om byggnaders energiprestanda ska 

man använda utgångspunkterna och beräkningsreglerna i del D3 av Finlands byggbestämmelsesamling 

och väderleksuppgifterna i bilaga 2 till D3 samt objektets projekteringsvärden. I övriga 

granskningssammanhang kan värdena i denna anvisning användas om inga andra uppgifter finns att 

tillgå. 

 

1.2 Ömsesidigt erkännande 

 

1.2.1 

Där dessa föreskrifter och anvisningar informerar om tillgängliga SFS-standarder kan man vid sidan 

av och i stället för dem använda någon annan standard på motsvarande nivå som är i kraft någon 

annanstans i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet. 

 

1.3 Definitioner 

 

1.3.1 

I dessa anvisningar avses med: 

 

1) energibehov och -förbrukning (kWh/(m
2
 a)) byggnadens specifika energibehov och konsumtion av 

energi per år och uppvärmd nettoarea; 

 

2) byggnadens behov av uppvärmningsenergi den mängd energi som behövs för att upprätthålla 

byggnadens inomhusklimat och värma upp tappvatten till varmvattentemperatur; 

 

3) nettobehov av uppvärmningsenergi behovet av uppvärmningsenergi med avdrag för inre 

värmelaster från personer, belysning och elapparater, återvunnen värmeenergi från frånluft, 

avloppsvatten och övriga energiflöden samt solstrålningsenergi som tillförs via fönster. Nettobehovet 

av uppvärmningsenergi avser den energi som fördelas till utrymmen, tilluft och tappvatten via 

byggnadens uppvärmningssystem. Nettobehovet av uppvärmningsenergi består av nettoenergibehovet 

för uppvärmning av utrymmen, ventilationsluft och tappvatten; 

 

4) nettoenergibehov för uppvärmning av utrymmen den energi som behövs för att täcka 

ledningsförluster, värmeförluster på grund av luftläckage och uppvärmning av ersättande luft och 

tilluft till rumstemperatur, med avdrag för inre värmelaster och värmelaster från solstrålning; 

 

5) nettoenergibehov för uppvärmning av ventilationsluft den uppvärmningsenergi som behövs efter 

värmeåtervinning för att värma upp uteluft till tilluftstemperatur samt för eventuell uppvärmning före 

värmeåtervinning för att undvika frysning; 
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6) nettoenergibehov för uppvärmning av tappvatten den energi som behövs för att värma upp 

tappvatten från kallvattentemperatur till varmvattentemperatur; 

 

7) nettobehov av kylenergi nettobehovet av kylenergi för byggnadens utrymmen och tilluft, dvs. den 

energi som behövs för att kyla ner dem; 

 

8) kylsystemets energiförbrukning den energi som förbrukas för att alstra kyla och den el som 

förbrukas av kylsystemets tillbehör. Kylsystemets energiförbrukning beräknas utifrån nettobehovet av 

kylenergi med beaktande av förluster vid alstring, lagring, distribution och avgivning samt 

energiomvandling; 

 

9) uppvärmningssystemets energiförbrukning den energi som går åt till att värma upp utrymmen, 

ventilationsluft och tappvatten. Uppvärmningssystemets energibehov beräknas utifrån nettobehovet av 

uppvärmningsenergi med beaktande av värmeförluster och energiomvandling i systemet samt av den 

el som förbrukas av uppvärmningssystemets tillbehör. Systemförlusterna omfattar värmeförluster och 

omvandlingsförluster vid produktion, lagring, distribution och avgivning av värmeenergi samt 

elförbrukningen i uppvärmningssystemets tillbehör. Energiomvandling sker t.ex. i värmepumpar och 

bränsleceller. Energiförbrukningen i uppvärmningssystemet delas in i el- och värmeenergi; 

 

10) ventilationssystemets elenergiförbrukning den el som förbrukas av fläktar och eventuella tillbehör 

(pumpar, frekvensomformare, reglage). Elenergibehovet för uppvärmning och nedkylning av tilluft 

beräknas ingå i uppvärmnings- och kylsystemens energiförbrukning; 

 

11) ventilationssystemets specifika eleffekt (kW/(m
3
/s)) den totala eleffekt som ventilationssystemets 

samtliga fläktar, eventuella frekvensomformare och andra effektreglage sammanräknat tar ur elnätet, 

delat med ventilationssystemets totala dimensionerande avluftsflöde eller dimensionerande 

uteluftsflöde (det större av dessa); 

 

12) värmepumpens årsvärmefaktor (SPF-tal) relationen mellan alstrad uppvärmningsenergi och 

förbrukad elenergi per år. Talet kan endast användas när energiförbrukningen beräknas för ett helt års 

värmebehov; 

 

13) temperaturrelation relationen mellan tilluftens temperaturförändring i värmeåtervinningssystemets 

värmeväxlare och temperaturskillnaden mellan frånluft och uteluft i värmeväxlaren; 

 

14) energital, E-tal (kWhE/(m
2
 år)) byggnadens beräknade förbrukning av köpt energi per år och 

uppvärmd nettoarea, viktad med energiformsfaktorer; 

 

15) energiformsfaktorer (-) faktorer för energikälla eller energiproduktionsform, med vilka olika 

energiformer viktas när man beräknar energitalet; 

 

16) förbrukning av köpt energi energi som skaffas till byggnaden och som härstammar exempelvis 

från elnät, fjärrvärmenät eller fjärrkylanät eller som utvinns ur förnybara eller fossila bränslen. Den 

köpta energin omfattar all energi som går åt till uppvärmning, ventilation, kyla, elapparater och 

belysning. Energiförbrukningen specificeras enligt energiform, med avdrag för förnybar 

egenproducerad energi; 

 

17) byggnadens energiförbrukning, (kWh/m
2
a) byggnadens årliga totala energibehov för 

uppvärmning, drift av elapparater och kylning. Energibehovet inkluderar inte produktionsförlusterna 

för olika energiformer, vare sig energin produceras på fastigheten eller på en utomstående anläggning; 

 

18) dimensionerande temperaturer de inne- och utetemperaturer utifrån vilka byggnadens 

uppvärmningsbehov fastställs. 
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1.3.2 

Behovet av uppvärmningskapacitet och uppvärmningsenergi beräknas utifrån areorna för mantelns 

olika delar. Dessa fastställs utgående från byggnadens totala invändiga dimensioner såsom beskrivs 

nedan. Om byggnaden i beräkningen har delats in i flera beräkningszoner, ska arealerna också omfatta 

ytorna för mellanbjälklagen och mellanväggarnas byggdelar. 

 

Bottenbjälklag: 

Arean beräknas enligt de invändiga dimensionerna utan avdrag för öppningar och konstruktionsareor. 

Genomföringar såsom kanaler, pelare, avlopp och vattenledningar dras inte av från bottenbjälklagets 

area.  

 

Vindsbjälklag: 

Arean beräknas enligt ytterväggarnas invändiga mått med avdrag för takfönsteröppningar. 

Genomföringar såsom kanaler, rökkanaler och ventilationsrör dras inte av från vindsbjälklagets area. 

 

Mellanbjälklag: 

Arean beräknas enligt ytterväggarnas invändiga mått utan avdrag för trapphus eller motsvarande 

öppningar. 

 

Ytterväggar: 

Arean beräknas enligt väggarnas invändiga mått från bottenbjälklagets golvyta till vindsbjälklagets 

nedre yta, med avdrag för fönster- och dörröppningar. 

 

Fönster och dörrar: 

Areorna för fönster och dörrar beräknas enligt karmens yttre mått. När det handlar om en 

fönsterlösning som i betydande grad avviker från fasadens eller takets form, såsom ett kupolformat 

takfönster eller en rökevakueringslucka försedd med ljusöppning, ska arean beräknas från fall till fall 

enligt de allmänna anvisningarna. 

 

1.3.3 

Areorna i en byggnad beräknas enligt följande: 

 

Ett rums area, Ahuone [hum²] 

Ett rums area eller rumsytan är den area i rummet som omsluts av väggytor eller deras tilltänkta 

fortsättning. Om taket i ett rum är snett eller terrasserat räknas utrymme som är högre än 1 600 mm 

som rumsyta. Då bör medelhöjden i det över 1 600 mm höga utrymmet vara minst 2 200 mm. Till 

rumsytan räknas inte areor för bland annat rökkanalgrupper, pelare och väggar i rummet, areor för i 

väggarna infällda spisar eller areor för exempelvis murade förvaringsskåp. Metoden för beräkning av 

rumsytorna i en byggnad presenteras i SFS 5139. 

 

Uppvärmd nettoarea, Anetto (m
2
) summan av areorna för byggnadens uppvärmda våningsplan, 

beräknad enligt omslutande ytterväggars inneryta (kan även beräknas som uppvärmd bruttoarea, med 

avdrag för ytterväggarnas konstruktionsareor). 

 

1.3.4 

Följande beteckningar används i formlerna: 

 

a numerisk parameter, - 

Aaurinkokeräin solfångarens yta, m
2
 

Ahuone rumsyta som ska belysas, hum
2
 

Ai byggnadsdelen i:s area, m
2
 

Aikk fönsteröppningens area (inklusive båg- och karmkonstruktion), m
2
 

Aikk, valoaukko area för ljusöppning i fönster, m
2
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Akenno solcellens area (utan ram), m
2
 

Anetto byggnadens uppvärmda nettoarea, m
2
 

Avaippa byggnadsmantelns area (bottenbjälklaget medräknat), m
2
 

Avarjostus area av solcellerna som skuggas av omgivningen, m
2
 

cpi luftens specifika värmekapacitet, 1 000 J/(kg K) 

cpv  vattnets specifika värmekapacitet, 4,2 kJ/(kg K) 

Crak byggnadens effektiva invändiga värmekapacitet, Wh/K 

E byggnadens energital, kWhE/(m
2
 a) 

Ei belysningsstyrka i utrymme i, lx 

Eosto förbrukning av köpt energi i byggnaden, kWh/(m
2 
a)  

etilat specifik elförbrukning för värmedistributionssystemets tillbehör, kWh/(m² a) 

etuotto specifik förbrukning för tillbehör, kWh/(m² a) 

f  styrningskoefficienter som beror på hur belysningen styrs, - 

F1 koefficient för väderstreck, - 

F2  koefficient för lutning (vinkel), - 

Fasento korrigeringskoefficient för väderstreck och lutning, - 

fkaukojäähdytys energiformsfaktor för fjärrkyla, - 

fkaukolämpö energiformsfaktor för fjärrvärme, - 

Fkehä karmkoefficient, - 

Fkäyttö funktionsfaktor som beaktar användningsomständigheter, - 

Fläpäisy total korrigeringskoefficient för genomträngning av solstrålning, - 

fpolttoaine, i energiformsfaktor för bränsle i, - 

Fsivuvarjostus korrigeringskoefficient för vertikala skuggningar på fönstrets sidor, - 

Fsuunta  omvandlingskoefficient med hjälp av vilken den totala solstrålningsenergin mot 

horisontellt plan omvandlas till total strålningsenergi mot vertikal yta i olika 

väderstreck, -  

fsähkö energiformsfaktor för el, - 

Fvarjostus korrigeringskoefficient för skuggningar, - 

Fverho gardinkoefficient, - 

Fylävarjostus korrigeringskoefficient för skuggningar som förorsakas av horisontella 

konstruktioner på fönstrets övre del, - 

Fympäristö korrigeringskoefficient för horisontella skuggningar från omgivningen, - 

g genomträngningskoefficient för den totala solstrålningen genom fönstrets 

ljusöppning, - 

Gaur solstrålningsenergi som träffar solcellerna under ett år, kWh/m
2
 

Gaur, hor total solstrålningsenergi per år som träffar ett horisontellt plan,  

kWh/(m
2
 a) 

gkohtisuora total genomträngningskoefficient för direkt solstrålning genom fönstrets 

ljusöppning, - 

Gsäteily, vaakapinta total solstrålning mot horisontell yta per ytenhet, kWh/(m
2
 mån.) 

Gsäteily, pystypinta total solstrålning mot vertikal yta per ytenhet, kWh/(m
2
 mån.) 

Htila specifik värmeförlust i byggnadens utrymmen, W/K 

Iref referensstrålningssituation, 1 kW/m
2
 

k användningsgrad för byggnaden under dess användningstid; genomsnittlig vistelse i 

byggnaden, - 
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kaurinkokeräin koefficient som beaktar hur solfångare är riktade, - 

Kmaks toppkapacitetskoefficient som är beroende av typen av solcell, kW/m
2
  

L summan av längderna för värmedistributionssystemets matar- och returrör i icke-

uppvärmt utrymme, m 

lk längd på linjär köldbrygga, m 

Llkv längd på cirkulationsledning för varmt tappvatten, m 

n antal personer, - 

n50 luftläckagetal för byggnadsmanteln vid 50 Pa tryckskillnad, 1/h 

nlämmityslaite antal värmeaggregat som är kopplade till cirkulationsledningen för varmt tappvatten 

Papu eleffekt för tillbehör till värmepumpen, kW 

Ppuh  eleffekt för fläkt eller ventilationsaggregat jämte effektreglage, kW 

Plkv, pumppu dragkraft för cirkulationspumpen för varmvatten, W 

Pmaks solcellernas maximala produktionskapacitet i en referensstrålningssituation (Iref = 1 

kW/m
2
, referenstemperatur 25 °C), kW 

Pmuu eleffekt för andra delar av ventilationssystemet än fläktar och fläktarnas 

effektreglage, W 

Ppumppu pumpens effekt, W 

Ppumppu, i effekt för individuell pump i, W 

ps relation mellan värme som överförs till luften och fläktens eleffekt, - 

Pvalaistus belysningens totala eleffekt per rumsyta för utrymme som ska belysas, W/hum² 

q50 luftläckagetal för byggnadsmanteln, m
3
/(h·m

2
) 

Qalapohja ledningsförlust genom bottenbjälklag, kWh 

Qaur solstrålningsenergi som tillförs byggnaden genom fönstren, kWh eller kWh/mån 

Qaurinko, lkv energi från solfångare för uppvärmning av tappvatten, kWh/a 

qaurinkokeräin energi från solfångare för uppvärmning av tappvatten per kvadratmeter 

solfångaryta, kWh/(m
2
 a) 

Qhenk värmeenergi från personer, kWh 

Qikkuna  ledningsförlust genom fönster, kWh 

Qiv  nettoenergibehov för uppvärmning av ventilationsluft, kWh 

Qiv, korvausilma  energibehov för uppvärmning av ersättande luft, kWh 

Qiv, tuloilma  energibehov för uppvärmning av tilluft inne i byggnaden, kWh 

Qjakelu, ulos värmeförlust från värmedistributionssystemet i icke-uppvärmt utrymme, kWh/a 

qjakeluhäviöt, ulos specifik värmeförlust från värmedistributionssystemet i icke-uppvärmt utrymme, 

 kWh/(m a) 

Qji energi som klimatanläggningens kylbatteri förbrukar för kylning per år, kWh/a 

Qjk kylenergi som ett kylsystem alstrar per år, kWh 

Qjoht  ledningsförluster genom byggnadsmanteln, kWh 

Qjv kylenergi som förbrukas av rumsaggregaten per år, kWh 

Qjäähdytys det årliga energibehovet för system som använder värme- eller kylenergi,  

kWh/a 

Qkaukojäähdytys energiförbrukning för fjärrkyla, kWh/a 

Qkaukolämpö energiförbrukning för fjärrvärme, kWh/a 

Qkylmäsillat  ledningsförlust genom köldbryggor, kWh 

Qlisälämmitys, lkv energibehov för tillskottsvärme för uppvärmning av tappvatten, kWh 
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Qlisälämmitys, tilat energibehov för tillskottsvärme för uppvärmning av utrymmen, kWh 

Qlkv, kierto värmeförlust från cirkulationsledningen för varmt tappvatten, kWh7a 

Qlkv, kierto, kuorma värmelastens andel av värmeförlusten från cirkulationsledningen för varmt 

tappvatten, kWh 

Qlkv, LTO energi som tas till vara genom värmeåtervinning av avloppsvattnet och utnyttjas för 

uppvärmning av tappvatten, kWh 

Qlkv, netto nettoenergibehov för uppvärmning av tappvatten, kWh/a eller kWh 

Qlkv, varastointi värmeförlust från varmvattenberedaren, kWh/a 

Qlkv, varastointi, kuorma värmelastens andel av värmeförlusten från varmvattenberedaren, kWh/a eller kWh 

QLP, lämmitys, lkv energi alstrad av värmepump för uppvärmning av tappvatten, kWh 

QLP, lämmitys, tilat energi alstrad av värmepump för uppvärmning av utrymmen, kWh 

Qlto  energi som återvinns ur ventilationssystemet, kWh 

Qlämmitys förbrukning av värmeenergi i uppvärmningssystemet, kWh/a 

Qlämmitys, iv energibehov för uppvärmning av ventilationsluft, kWh/a 

Qlämmitys, lkv energibehov för uppvärmning av tappvatten, kWh/a eller kWh 

Qlämmitys, tilat energibehov för uppvärmning av utrymmen, kWh/a eller kWh 

Qlämmitys, tilat, netto nettoenergibehov för uppvärmning av utrymmen, kWh/a eller kWh 

Qlämpökuorma  byggnadens värmelast, kWh 

Qmuu ledningsförlust till ett utrymme vars temperatur avviker från utetemperaturen, kWh 

Qmuu tuotto energi som alstras med hjälp av andra eventuella system, kWh/a 

Qovi ledningsförlust genom ytterdörrar, kWh 

Qpolttoaine, i förbrukning av energi utvunnen ur bränsle i, kWh/a 

Qrakosa  ledningsförlust genom byggnadsdel, kWh 

Qsis. lämpö värmelaster som tillgodogörs för uppvärmning, kWh 

Qsäh  värmelast från belysning och elapparater som frigörs inne i byggnaden, kWh 

Qtila energibehov för uppvärmning av utrymmen, kWh 

Qvarastointi, ulos värmeförlust från lagring i det beräknade värmedistributionssystemet, kWh/a 

Qulkoseinä ledningsförlust genom ytterväggar, kWh 

qv  fläktens eller ventilationsaggregatets luftflöde, m³/s 

qv, korvausilma luftflöde för ersättande luft, m³/s 

qv, lkv  dimensioneringsflöde för varmt tappvatten, m³/s 

qv, lkv, kierto  dimensioneringsflöde för varmt tappvatten i cirkulationsledningen, m³/s 

qv, poisto frånluftsflöde, m³/s 

qv, tulo tilluftsflöde, m³/s 

qv, vuotoilma läckluftsflöde, m³/s 

Qvuotoilma  energibehov för uppvärmning av läckluft, kWh 

Qyläpohja ledningsförlust genom vindsbjälklag, kWh 

R tilluftsflödet i relation till frånluftsflödet, - 

Rakek byggnadens energiförbrukning, kWh/(m
2
 a) 

SFP specifik eleffekt för fläkt eller ventilationsaggregat, kW/(m³/s) 

SPFlkv SPF-tal för värmepump vid uppvärmning av tappvatten, - 

SPFtilat SPF-tal för värmepump vid uppvärmning av utrymmen, - 

td  genomsnittlig driftstid för ventilationssystemet per dygn, h/24h 
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Tjäte avluftens temperatur, ºC 

Tkv  temperatur för kallt tappvatten, °C  

Tlkv  temperatur för varmt tappvatten, °C  

Tlkv, kierto, paluu  returvattnets temperatur i cirkulationsledningen för varmt tappvatten, °C 

tlkv, pumppu tid som pumpen i cirkulationssystemet för varmt tappvatten är i användning, h/dygn 

Tlto temperatur efter värmeåtervinningsaggregatet, ºC 

Tlto, mit temperatur på tilluft efter värmeåtervinning i dimensioneringsförhållanden, ºC 

Tmaa, kuukausi  månatlig medeltemperatur för marken under bottenbjälklaget, °C  

Tmaa, vuosi  årlig medeltemperatur för marken under bottenbjälklaget, °C  

tpumppu, i  användningstid för pump i, h 

Ts innetemperatur, ºC 

Tsp temperatur på inblåst luft, ºC 

Tu utetemperatur, ºC 

Tu, mit dimensionerande utetemperatur, ºC 

Tu, vuosi  genomsnittlig årlig utetemperatur, °C 

tv  tid som ventilationssystemet är i funktion per vecka, dygn/7 dygn 

Ui byggnadsdelen i:s värmegenomgångskoefficient, W/(m
2
 K) 

V  byggnadens luftvolym, m³ 

Waurinko, pumput elenergi som förbrukas av solvärmesystemets pumpar, kWh/a 

Wilmanvaihto elenergi som förbrukas av ventilationssystemet, kWh/a eller kWh 

Wiv, muu övrig elförbrukning i ventilationssystemet, kWh 

Wjäähd, apu el som förbrukas av kylsystemets tillbehör, kWh/a 

Wjäähdytys elenergi som förbrukas av kylsystemet, kWh/a 

Wkuluttajalaitteet elenergi som förbrukas av hushållsapparater, kWh/a eller kWh 

Wkäytetty omasähkö förbrukad egenproducerad elenergi i byggnaden, kWh/a 

Wlisälämmitys behov av elenergi för tillskottsvärme för uppvärmning av utrymmen och tappvatten, 

kWh 

Vlkv  förbrukning av varmt tappvatten, m³ 

Vlkv, omin  specifik förbrukning av varmt tappvatten, dm³/m² per år 

Vlkv, omin, henk  specifik förbrukning av varmt tappvatten, dm³ per person och dygn 

Wlkv, pumppu elenergi som förbrukas av cirkulationspumpen för varmvatten, kWh/a 

WLP, apu  elenergi som förbrukas av värmepumpens tillbehör, kWh 

WLP, lämmitys elenergi som förbrukas av värmepumpsystemet, kWh/a eller kWh 

Wlämmitys elenergi som förbrukas av uppvärmningssystemet, kWh 

Wpuhallin elenergi som förbrukas av en fläkt, kWh 

Wpv elenergi som alstras av solceller per år, kWh/a 

Wsähkö elförbrukning med avdrag för egenproducerad elenergi som använts i byggnaden, 

kWh/
 
a 

Wtilat elenergi som förbrukas av värmedistributionssystemets tillbehör, kWh/a 

Wtuotto, apu elenergi som förbrukas av det värmealstrande systemets tillbehör, kWh/a 

Wvalaistus elenergi som förbrukas av belysningssystemet, kWh/a eller kWh 

x faktor, som för envåningshus är 35, för hus med två våningar 24, för hus med tre 

eller fyra våningar 20 och för hus med fem eller fler våningar 15 
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α1 andel kylenergi som alstras genom process 1 per år, - 

α2 andel kylenergi som alstras genom process 2 per år, - 

β ljusflödesbibehållningsfaktor, - 

βapu årlig elförbrukningskoefficient för systemets tillbehör, - 

βhji koefficient som beaktar förlusterna i den luftburna delen av systemet (termiska 

förluster, kondensförluster, osv.), - 

βhjv koefficient som beaktar förlusterna i den vattenburna delen av systemet (termiska 

förluster), - 

γ värmelaster i relation till värmeförluster, - 

∆ppuhallin tryckhöjning i fläkten, Pa 

∆t den tid en tidsperiod, beräkningsperiod eller användningstid varar, h 

∆Tpuhallin ökning av temperaturen i fläkten, ºC 

ΔTmaa, kuukausi  skillnaden mellan den månatliga och den årliga medeltemperaturen för marken 

under bottenbjälklaget (tabell 3.5), °C 

ΔTmaa, vuosi  skillnaden mellan den årliga medeltemperaturen för marken under bottenbjälklaget 

och den genomsnittliga årliga utetemperaturen, °C 

Δtoleskelu vistelsetid, h 

εE årlig kylakoefficient för alstring av kylenergi, - 

εE1 årlig kylakoefficient för process 1, - 

εE2 årlig kylakoefficient för process 2, - 

εQ årlig kylakoefficient för alstring av kylenergi, - 

η belysningsverkningsgrad, - 

ηa, ivkone årsverkningsgrad för frånluft i ventilationsaggregatets värmeåtervinning, - 

ηkäyttö verkningsgrad för rem, - 

ηlkv, siirto verkningsgrad för transport av varmt tappvatten, - 

ηlkv verkningsgrad för uppvärmningssystemet för tappvatten i 

dimensioneringsförhållanden, - 

ηlämmitys, tilat verkningsgrad för värmedistributionssystemet, - 

ηlämpö  tillgodogörelse av värmelaster, månatlig kvot, -  

ηmoottori verkningsgrad för motor, - 

ηp, mit temperaturrelation för frånluft vid värmeåtervinning i dimensioneringsförhållanden, 

- 

ηpuhallin fläktens verkningsgrad inklusive lagerförluster, -  

ηpuhallin, kok fläktens totala verkningsgrad, - 

ηsäätö verkningsgrad för reglage för rotationshastighet (t.ex. frekvensomformare), - 

ηt, mit temperaturrelation för tilluft vid värmeåtervinning i dimensioneringsförhållanden, - 

ηtilalämmitys verkningsgrad för utrymmesuppvärmningssystemet i dimensioneringsförhållanden, 

- 

ηtuloilma verkningsgrad för ventilationssystemets tilluftsuppvärmningssystem i 

dimensioneringsförhållanden, - 

ηtuotto verkningsgrad för alstring av värmeenergi, - 

ηΦ lampornas ljusutbyte, lm/W 

ρi luftens densitet, 1,2 kg/m³ 

ρv  vattnets densitet, 1 000 kg/m³ 

τ byggnadens tidskonstant, h 

ϕalapohja effektbehov för kompensering av ledningsförluster genom bottenbjälklag, W 
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ϕhenk genomsnittlig värmeenergi som avges av en person (innehåller inte 

avdunstningsvärme), W/person 

ϕikkuna effektbehov för kompensering av ledningsförluster genom fönster, W 

ϕiv  effekt för ventilationssystemets värmebatteri, W 

ϕj effektbehov för kompensering av ledningsförluster genom byggnadsdel j, W 

ϕjoht effektbehov för kompensering av ledningsförluster genom byggnadsmanteln, W 

ϕkorvausilma  värmeeffekt som behövs för uppvärmning av ersättande luft, W 

ϕkylmäsillat effektbehov för kompensering av ledningsförluster genom köldbryggor, W 

ϕlkv värmeeffekt som behövs för uppvärmning av tappvatten, W 

ϕlkv, kiertohäviö, omin specifik värmeförlusteffekt för cirkulationsledningen för varmt tappvatten, W/m 

ϕlkv, kiertohäviö värmeförluster från cirkulationsledningen för varmt tappvatten, kW 

ϕlkv, lämmitys, omin specifik effekt för värmeaggregat kopplade till cirkulationsledningen för varmt 

tappvatten, W/enhet 

ϕLTO genomsnittlig effekt som tas till vara per månad genom värmeåtervinning, W 

ϕlämmitys  effektbehov för uppvärmning av byggnaden, W 

ϕmuu effektbehov för kompensering av ledningsförluster till ett utrymme vars temperatur 

avviker från utetemperaturen, W 

ϕovi effektbehov för kompensering av ledningsförluster genom ytterdörrar, W 

ϕtila värmeeffekt som behövs för utrymmesuppvärmningssystemet, W 

ϕtuloilma  värmeeffekt som behövs för uppvärmning av tilluft inne i byggnaden, W 

ϕtuloilmapatteri effektbehov för ventilationssystemets tilluftsuppvärmningssystem, W 

ϕulkoseinä effektbehov för kompensering av ledningsförluster genom ytterväggar, W 

ϕvuotoilma  värmeeffekt som behövs för uppvärmning av läckluft, W 

ϕyläpohja effektbehov för kompensering av ledningsförluster genom vindsbjälklag, W 

Ψk tilläggskonduktans från linjär köldbrygga, W/(m K) 
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2 

BESKRIVNING AV BERÄKNINGSMETODEN 
 

2.1 Beräkningsprincip och begränsningarna med metoden 
 

2.1.1 

I dessa anvisningar förevisas en metod för beräkning av energiförbrukning. Metoden lämpar sig för 

icke-kylda byggnader och för byggnader med bara några enstaka kylda utrymmen. 

 

Den förevisade metoden är en balansmetod i vilken nettoenergibehovet räknas per månad. I 

energibalansmetoden är den energimängd som under en månad tillförs en byggnad lika med den 

energimängd som lämnar den under samma tidsintervall. Årsförbrukningen är summan av 

månadsförbrukningarna. 

 

I beräkningarna används tre typer av data: 

– information om byggnaden som vanligtvis hämtas från ritningarna; 

– information om hur byggnaden används; och 

– de riktvärden som ges i dessa anvisningar, om exaktare data inte finns att tillgå. 

 

När det gäller att påvisa överensstämmelse med gällande krav ska man använda utgångspunkterna, 

beräkningsreglerna och projekteringsvärdena i gällande bestämmelser. 

 
Förklaring 

Den förenklade beräkningsmetod som här presenteras 

beaktar de mest väsentliga faktorer och 

byggnadsegenskaper som påverkar energiförbrukningen 

i en byggnad i Finland. Metoden bygger i huvudsak på 

den beräkningsmetod som presenteras i standarden 

SFS-EN 13790. Faktorer som påverkar 

beräkningsmetodernas precision presenteras i bilaga H 

till ovannämnda standard. 

 

2.1.2 

I beräkningarna beaktas värmeförluster pga. alstring, lagring, distribution och avgivning i byggnadens 

uppvärmnings- och kylsystem, t.ex. värmeförlusten från värmerör och element samt pannans 

verkningsgrad. De angivna systemförlusterna, med undantag av förlusterna från cirkulationssystemet 

för varmt tappvatten och från varmvattenberedaren, har fastställts som faktiska förluster, utan 

återvinnbar andel. Samtliga systemförluster som anges i beräkningen går till spillo, dvs. de ger varken 

värmelaster eller andra värmetillskott i byggnaden. Förlusterna från cirkulationssystemet för varmt 

tappvatten och från varmvattenberedaren definieras som värmelaster som avges inne i byggnaden. 

 

Den beskrivna beräkningsmetoden kan inte användas för att beräkna nettobehovet av kylenergi eller 

innetemperaturen sommartid. Dessa beräknas med hjälp av ett lämpligt dynamiskt beräkningsverktyg. 

 

2.1.3 

I den beskrivna beräkningsmetoden behandlas byggnaden i allmänhet som en enda beräkningszon. Vid 

behov kan byggnaden delas in i olika zoner enligt användningssyfte och användningstider. 

 

2.2 Beräkningens gång 
 

2.2.1 

Bild 2.1 visar de olika stegen för beräkning av förbrukningen av köpt energi i en byggnad enligt den 

beräkningsmetod som presenteras i dessa anvisningar (per månad). 
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System, per år

Använda data: väderuppgifter, inomhusklimat, byggnadsmantel,

belysning,  hushållsapparater, interna värmelaster, varmvatten

Nettoenergibehov för 

uppvärmning, 

månadsbaserat metod

Ventilation Uppvärmning
Belysning och

övrig el
Kyla

Förbrukning av av köpt energi:

kWh el, kWh fjärrvärme, kWh fjärrkyla, kWh bränsle

Varmvatten

Nettoenergibehov för kyla,

timmebaserad metod

Ja

NejInnetemperatur

sommartid

Kylbehov?

Egenproducerat

förnybar energi

Byggnadens E-tal

Produktion

 
Bild 2.1. Steg för beräkning av energiförbrukning i en byggnad. 

 

2.2.2 

När det gäller att påvisa överensstämmelse med gällande krav används väderleksuppgifterna i del D3 

av byggbestämmelsesamlingen. I övriga granskningssammanhang kan andra värden användas. 

 

2.2.3 

Då man beräknar energiförbrukningen i en byggnad används de balansgränser som presenteras på bild 

2.2. En byggnads energibehov består av energibehovet för uppvärmning av utrymmen, ventilationsluft 

och tappvatten, energibehovet för kylning av utrymmen och ventilationsluft samt elenergibehovet för 

belysning och hushållsapparater. Nettoenergibehovet för uppvärmning är skillnaden mellan behovet av 

uppvärmningsenergi och den värme som byggnaden får i form av solstrålning, tillgodogjord energi 

från frånluft och interna värmelaster. Nettobehovet av uppvärmningsenergi täcks med energi som 

fördelas till utrymmen, tilluft och tappvatten via byggnadens uppvärmningssystem. Nettobehovet av 

kylenergi täcks med energi som fördelas till utrymmen och tilluft via byggnadens kylsystem. 

 

Uppvärmningssystemets energibehov beräknas utifrån nettobehovet av uppvärmningsenergi med 

beaktande av systemförluster, som omfattar förluster vid avgivning, distribution och lagring av 

värmeenergi, samt med beaktande av verkningsgrader och egenproducerad energi som tillförts 

uppvärmningssystemet. Energin i uppvärmningssystemet delas in i el- och värmeenergi. 

 

Kylsystemets energibehov beräknas utifrån nettobehovet av nedkylning med beaktande av 

systemförluster, som omfattar förluster vid avgivning, distribution och lagring av kylenergi, samt med 

beaktande av förluster vid alstring av kyla, energiomvandling och egenproducerad energi som tillförts 

kylsystemet. Energiförbrukningen i kylsystemet delas in i olika energiformer. 

 

Energiförbrukningen i ventilationssystemet är summan av den energi som förbrukas av fläktar och 

eventuella tillbehör (pumpar, frekvensomformare, reglage). Uppvärmning av tilluft räknas ingå i 

uppvärmningssystemets energiförbrukning. 
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Bild 2.2. Balansgräns för byggnadens förbrukning av köpt energi, som är summan av byggnadens 

nettoenergibehov, energibehovet för husteknik, förnybar egenproducerad energi och annan lokalt 

producerad energi. Förnybar egenproducerad energi är t.ex. solvärme, vindel eller solel. 

 

Förbrukningen av köpt energi i en byggnad omfattar all energi som går åt till uppvärmning, 

ventilation, kylsystem, de olika systemens tillbehör (bl.a. fläktar och pumpar), hushållsapparater och 

belysning. Förbrukningen specificeras enligt energiform. I förbrukningen av köpt energi har lokalt 

producerad energi beaktats. Förbrukningen av köpt energi i byggnaden beräknas med hjälp av formeln 

(2.1) 

 

netto

omasähkökäytettyvalaistusaitteetkuluttajaljäähdytysjäähdytysoilmanvaihtlämmityslämmitys

osto
A

WWWWQWWQ
E


  (2.1) 

 

där  

Eosto förbrukning av köpt energi i byggnaden, kWh/(m
2 
a)  

Qlämmitys förbrukning av värmeenergi i uppvärmningssystemet, kWh/a 

Wlämmitys elenergi som förbrukas av uppvärmningssystemet, kWh/a 

Wilmanvaihto elenergi som förbrukas av ventilationssystemet, kWh/a 

Qjäähdytys värmeenergi som förbrukas av kylsystemet (fjärrkyla), kWh/a 

Wjäähdytys elenergi som förbrukas av kylsystemet, kWh/a 

Wkuluttajalaitteet elenergi som förbrukas av hushållsapparater, kWh/a 

Wvalaistus elenergi som förbrukas av belysningssystemet, kWh/a 

Wkäytetty omasähkö förbrukad egenproducerad elenergi i byggnaden, kWh/a 

Anetto byggnadens uppvärmda nettoarea, m² 

 

Då man beräknar förbrukningen av köpt energi ska man beakta den förnybara egenproducerade energi 

som tas tillvara av hustekniken. Med egenproducerad elenergi som förbrukas i byggnaden avses el 

som alstras med system som hör till byggnaden och som används i byggnadens andra system. 

Egenproducerad elenergi som levereras någon annanstans beaktas inte. 

 

Förbrukningen av köpt energi i byggnaden kan uttryckas enligt energiform med hjälp av formeln (2.2) 

 

netto

sähkö

i

i,polttoaineytyskaukojäähdkaukolämpö

osto
A

WQQQ

E






   (2.2) 
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där 

Eosto förbrukning av köpt energi i byggnaden, kWh/(m
2 
a)  

Qkaukolämpö energiförbrukning för fjärrvärme, kWh/a 

Qkaukojäähdytys energiförbrukning för fjärrkyla, kWh/a 

Qpolttoaine, i förbrukning av energi utvunnen ur bränsle i, kWh/a 

Wsähkö elförbrukning med avdrag för egenproducerad elenergi som 

använts i byggnaden, kWh/a 

Anetto byggnadens uppvärmda nettoarea, m² 

 

Byggnadens totala energiförbrukning (E-talet) beräknas utifrån förbrukningen av köpt energi och med 

tillämpning av energiformsfaktorer, enligt formeln (2.3). 

 

netto

sähkösähkö

i

ipolttoaineipolttoaineytyskaukojäähdytyskaukojäähdkaukolämpökaukolämpö

A

WfQfQfQf

E




 ,,

  (2.3) 

 

där 

E byggnadens energital, kWh/(m
2
 a) 

Qkaukolämpö energiförbrukning för fjärrvärme, kWh/a 

Qkaukojäähdytys energiförbrukning för fjärrkyla, kWh/a 

Qpolttoaine, i förbrukning av energi utvunnen ur bränsle i, kWh/a 

Wsähkö elförbrukning med avdrag för egenproducerad elenergi som använts i byggnaden, 

kWh/a 

fkaukolämpö energiformsfaktor för fjärrvärme, - 

fkaukojäähdytys energiformsfaktor för fjärrkyla, - 

fpolttoaine, i energiformsfaktor för bränsle i, - 

fsähkö energiformsfaktor för el, -. 

Anetto byggnadens uppvärmda nettoarea, m² 

 

För att påvisa överensstämmelse med byggnadsbestämmelserna används energiformsfaktorerna som 

finns i statsrådets förordning om energiformsfaktorerna för byggnader (9/2013). 

 

Med byggnadens energiförbrukning (kWh/m
2
a) avses byggnadens årliga totala energibehov för 

uppvärmning, drift av elapparater och kylning. Energibehovet inkluderar inte produktionsförlusterna 

för olika energiformer, vare sig energin produceras på fastigheten eller på en utomstående anläggning. 

Byggnadens energiförbrukning beräknas med hjälp av formeln (2.4) 

 

nettovalaistusaitteetkuluttajalapujäähdpumppulkvoilmanvaihttilat

jklkvlämmitysivlämmitystilatlämmitysek

AWWWWWW

QQQQRak

/)

(

,,

,,,





 

(2.4) 

 

där 

Rakek byggnadens energiförbrukning, kWh/(m
2
 a) 

Qlämmitys, tilat  energibehov för uppvärmning av utrymmen, kWh/a 

Qlämmitys, iv  energibehov för uppvärmning av ventilationsluft, kWh/a 

Qlämmitys, lkv  energibehov för uppvärmning av tappvatten, kWh/a 

Qjk   kylenergi som ett kylsystem alstrar per år, kWha 

Wtilat elenergi som förbrukas av värmedistributionssystemets tillbehör, kWh/a 

Wilmanvaihto elenergi som förbrukas av ventilationssystemet, kWh/a 

Wlkv, pumppu elenergi som förbrukas av cirkulationspumpen för varmvatten, kWh/a 

Wjäähd, apu el som förbrukas av kylsystemets tillbehör, kWh/a 

Wkuluttajalaitteet elenergi som förbrukas av hushållsapparater, kWh/a 

Wvalaistus  elenergi som förbrukas av belysningssystemet, kWh/a 

Anetto byggnadens uppvärmda nettoarea, m².  
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3 

NETTOBEHOV AV UPPVÄRMNINGSENERGI  
 

I detta kapitel beräknas 

3.1 Nettoenergibehov för uppvärmning av utrymmen 

3.2 Ledningsförluster genom byggnadsmanteln 

3.3 Värmeenergi som behövs för uppvärmning av läckluft 

3.4 Nettoenergibehov för uppvärmning av ventilationsluft 

3.5 Energibehov för uppvärmning av tilluft och ersättande luft 

3.6 Energi som återvinns ur ventilationsluften 

3.7 Nettoenergibehov för uppvärmning av tappvatten 

 

För beräkningarna behövs minst följande data: 

Byggnadsdelarnas areor 

Byggnadsdelarnas värmegenomgångskoefficienter 

Ventilationssystemets luftflöden 

Driftstider för ventilationssystemet 

Årsverkningsgraden för värmeåtervinning i ventilationsaggregaten 

 

3.1 Nettoenergibehov för uppvärmning av utrymmen 
 

Nettoenergibehovet för uppvärmning av utrymmen i en byggnad beräknas med hjälp av formeln (3.1) 

 

lämpö sis.tilanetto  tilat,  lämmitys, QQQ      (3.1) 

 

där  

Qlämmitys, tilat, netto nettoenergibehov för uppvärmning av utrymmen, kWh 
Qtila   energibehov för uppvärmning av utrymmen, kWh 

Qsis. lämpö   värmelaster som tillgodogörs för uppvärmning, kWh. 

 

Energibehovet för uppvärmning av utrymmen beräknas med hjälp av formeln (3.2) 

 

akorvausilmivtuloilmaivvuotoilmajohttila QQQQQ ,,     (3.2) 

 

där  

Qtila  energibehov för uppvärmning av utrymmen, kWh 

Qjoht  ledningsförluster genom byggnadsmanteln, kWh 

Qvuotoilma energibehov för uppvärmning av läckluft, kWh 

Qiv, tuloilma  energibehov för uppvärmning av tilluft inne i byggnaden, kWh 

Qiv, korvausilma  energibehov för uppvärmning av ersättande luft, kWh. 

 

3.2 Ledningsförluster genom byggnadsmanteln 
 

3.2.1 

Ledningsförluster genom byggnadsmanteln Qjoht beräknas per byggnadsdel med hjälp av formeln (3.3) 

 

tkylmäsillamuuoviikkunaalapohjayläpohjaulkoseinäjoht QQQQQQQQ    (3.3) 

 

där 

Qjoht  ledningsförluster genom byggnadsmanteln, kWh 

Qulkoseinä ledningsförlust genom ytterväggar, kWh 
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Qyläpohja ledningsförlust genom vindsbjälklag, kWh 

Qalapohja ledningsförlust genom bottenbjälklag, kWh 

Qikkuna  ledningsförlust genom fönster, kWh 

Qovi  ledningsförlust genom ytterdörrar, kWh 

Qmuu  ledningsförlust till ett utrymme vars temperatur avviker från utetemperaturen, kWh 

Qkylmäsillat  ledningsförlust genom köldbryggor, kWh. 

 

Värmeförluster genom ytterväggar, vindsbjälklag, bottenbjälklag, fönster och dörrar som gränsar mot 

det fria beräknas individuellt för varje byggnadsdel med hjälp av formeln (3.4) 

 

  1000tTTAUQ usiirakosa      (3.4) 

 

där 

Qrakosa  ledningsförlust genom byggnadsdel, kWh 

Ui byggnadsdelen i:s värmegenomgångskoefficient, W/(m²K) 

Ai byggnadsdelen i:s area, m² 

Ts innetemperatur, ºC 

Tu utetemperatur, ºC 

∆t tidsintervall, h 

1000 koefficient med hjälp av vilken resultatet omvandlas till kilowattimmar. 

 

När man beräknar ledningsförlusten till ett annat utrymme (Qmuu) ska man i formeln 3.4 i stället för 

utetemperaturen Tu använda den planerade temperaturen i det andra utrymmet. Ett sådant utrymme är 

till exempel ett delvis uppvärmt garage. 

 
Förklaring 

Metoden för beräkning av byggnadsdelars areor beskrivs 

i punkt 1.3. Metoden för beräkning av byggnadsdelars 

värmegenomgångskoefficienter beskrivs i del C4 av 

byggbestämmelsesamlingen. 

 

Värmeförluster som beror på köldbryggor i fogarna mellan byggnadsdelar beräknas med hjälp av 

formeln (3.5) 

 

  1000tTTlQ uskktkylmäsilla      (3.5) 

 

där 

Qkylmäsillat ledningsförlust genom köldbryggor, kWh 

lk längd på linjär köldbrygga, m 

Ψk tilläggskonduktans från linjär köldbrygga, W/(m K). 

 

Tabellerna 3.1–3.3 innehåller riktvärden för linjära köldbryggor som kan användas när 

projekteringsvärden inte finns att tillgå. Tilläggskonduktansen för innerhörn är negativ. Riktvärdena 

kan användas under förutsättning att fogarna har utförts enligt god byggnadsteknik så att köldbryggor 

minimeras i fogområdet.  
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Tabell 3.1. Riktvärden för tilläggskonduktans förorsakad av linjär köldbrygga (k) i fog mellan 

yttervägg och vindsbjälklag, i fog mellan yttervägg och mellanbjälklag och i fog mellan yttervägg och 

bottenbjälklag, för vissa stommaterial, W/(m·K). 

 

 

Yttervägg 

material 

 

Tilläggskonduktans Ψk, W/(m K) 

Vindsbjälklag 

(ytterhörn), 

stommaterial 

Mellanbjälklag, 

stommaterial 

Bottenbjälklag, 

stommaterial 

betong lätt-

betong 

trä betong lätt-

betong 

trä betong, 

mot 

mark 

betong, 

kryp- 

rum 

lätt-

betong, 

kryp- 

rum 

trä, 

kryp- 

rum 

betong 0,08  0,04 0,0   0,24 0,28   

lättbetong 0,18 0,06 0,04 0,1 0,0  0,09 0,08 0,03  

lättgrusbetong 0,13   0,04 0,07   0,15 0,11   

tegel 0,08  0,04 0,0   0,17 0,06   

trä   0,05   0,05 0,10   0,06 

stockar   0,04   0,0 0,11   0,09 

 

Tabell 3.2. Riktvärden för tilläggskonduktans förorsakad av linjär köldbrygga (k) i hörnfogar mellan 

ytterväggar och i fönster- och dörrfogar, för vissa stommaterial, W/(m·K). 

 

Fog Tilläggskonduktans Ψk, W/(m K) 

Ytterväggskonstruktion 

betong lätt-

betong 

lättgrus-

betong 

tegel trä stockar 

Mellan ytterväggar, ytterhörn 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 

Mellan ytterväggar, innerhörn −0,06 −0,05 −0,05 −0,05 −0,04 −0,05 

Fönster- eller dörrfog, vid 

värmeisoleringen
*)

 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Fönster- eller dörrfog i annat fall 0,15 0,07 0,10 0,10 0,07 0,07 
*)

 Karmen täcker minst 40 % av värmeisoleringens totala tjocklek. 

 

 

Tabell 3.3. Riktvärden för tilläggskonduktans förorsakad av linjär köldbrygga (k) i fogar som inte tas 

upp i tabellerna 3.1 och 3.2, W/(m·K). Övriga fogar mellan konstruktionsdelar kan lämnas obeaktade i 

beräkningen. 

Fog Tilläggskondukta

ns Ψk, W/(m K) 

Mellan yttervägg och vindsbjälklag 0,3 

Mellan yttervägg och bottenbjälklag 0,5 

Mellan yttervägg och mellanbjälklag 0,2 

Mellan ytterväggar, ytterhörn 0,1 

Mellan ytterväggar, innerhörn −0,1 

Fönster- eller dörrfog  0,2 

 
Förklaring 

Köldbryggorna i formel 3.5 kan beräknas enligt 

miljöministeriets handbok eller SFS-EN-standarderna. 

När köldbryggorna beräknas enligt standarderna ska 

man använda definitionerna av 

värmegenomgångskoefficienter och ytor i formel 3.4 eller 

annars försäkra sig om att ledningsförlusten genom 

byggnadsmanteln motsvarar formel 3.3. 
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3.2.2 

Om bottenbjälklaget gränsar direkt mot det fria beräknas ledningsförlusterna enligt 

temperaturskillnaden Ts − Tu på det sätt som anges i formel (3.4). Om bottenbjälklaget angränsar till 

ett kryprum vars ventilationsöppningar utgör högst 8 promille av bottenbjälklagets area, beaktas 

markens och kryprummets värmemotstånd vid beräkningen av energiförlusten till det fria. 

 

3.2.3 

Energiförlusten genom väggar som gränsar mot mark kan beräknas mot utetemperaturen, utan den 

temperaturfördröjning som jorden ger upphov till, med hjälp av formeln (3.4), med beaktande av 

markens värmemotstånd. 

 

3.2.4 

Energiförlusten genom bottenbjälklag mot mark kan beräknas med hjälp av formeln (3.4) så att man 

istället för utetemperaturen anger temperaturen för marken under bottenbjälklaget. Den årliga 

medeltemperaturen för marken under bottenbjälklaget beräknas utifrån den genomsnittliga årliga 

utetemperaturen, enligt formeln (3.6) 

 

vuosi maa,vuosi u,vuosi maa, TTT      (3.6) 

 

där 

Tmaa, vuosi  årlig medeltemperatur för marken under bottenbjälklaget, °C 

Tu, vuosi  genomsnittlig årlig utetemperatur, °C 

ΔTmaa, vuosi  skillnaden mellan den årliga medeltemperaturen för marken under bottenbjälklaget och 

 den genomsnittliga årliga utetemperaturen, °C 

 

Skillnaden mellan den årliga medeltemperaturen för mark och uteluft användes värdet 5 °C. 

 

Markens månatliga medeltemperatur beräknas enligt den årliga medeltemperaturen med hjälp av 

formeln (3.7) 

 

kuukausi maa,vuosi maa,kuukausi maa, TTT      (3.7) 

 

där 

Tmaa, kuukausi  månatlig medeltemperatur för marken under bottenbjälklaget, °C 

Tmaa, vuosi  årlig medeltemperatur för marken under bottenbjälklaget, °C 

ΔTmaa, kuukausi  skillnaden mellan den månatliga och den årliga medeltemperaturen för marken under 

bottenbjälklaget (tabell 3.5), °C. 

 

Skillnaden mellan den månatliga medeltemperaturen för mark och uteluft anges i tabell 3.5. Värdena i 

tabellen gäller för alla klimatzoner och jordarter. 
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Tabell 3.4. Skillnaden mellan månatlig och årlig medeltemperatur för mark under bottenbjälklag. 

 

Månad ΔTmaa, kuukausi, °C 

Januari  0 

Februari −1 

Mars −2 

April −3 

Maj −3 

Juni −2 

Juli  0 

Augusti  1 

September   2 

Oktober  3 

November   3 

December  2 

 
Förklaring 

Man kan också utföra beräkningen i punkt 3.2.4 enligt 

standarden SFS-EN ISO 13370. 
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3.3 Värmeenergi som behövs för uppvärmning av läckluft 
 

3.3.1 

Den energi som krävs för att värma upp läckluft, dvs. uteluft som filtreras in i byggnaden genom 

otätheter i konstruktionen beräknas med hjälp av formeln (3.8) 

 

  1000tTTqcQ usmav, vuotoilpiivuotoilma       (3.8) 

 

där  

Qvuotoilma  energibehov för uppvärmning av läckluft, kWh 

i luftens densitet, 1,2 kg/m³ 

cpi luftens specifika värmekapacitet, 1 000 J/(kg K) 

qv, vuotoilma läckluftsflöde, m³/s 

Ts innetemperatur, ºC 

Tu utetemperatur, ºC 

∆t tidsintervall, h 

1000 koefficient med hjälp av vilken resultatet omvandlas till kilowattimmar. 

 

3.3.2 

Läckluftsflödet beräknas med hjälp av formeln (3.9) 

 

vaippavuotoilmav A
x

q
q




3600

50
,

     (3.9) 

 

där  

qv, vuotoilma läckluftsflöde, m³/s 

q50 luftläckagetal för byggnadsmanteln, m
3
/(h m

2
) 

Avaippa byggnadsmantelns area (bottenbjälklaget medräknat), m
2
 

x faktor, som för envåningshus är 35, för hus med två våningar 24, för hus med tre eller 

fyra  

våningar 20 och för hus med fem eller fler våningar 15, då våningshöjden är cirka 3 m, 

-. Endast våningar ovanför markytan beaktas. 

3600 koefficient med hjälp av vilken luftflödet omvandlas från m
3
/h till m

3
/s. 

 

Om man inte känner till byggnadens lufttäthet, kan man som mantelns luftläckagetal q50 använda 

värdet 4 m
3
/(h·m

2
) för att beräkna behovet av uppvärmningsenergi. I tabell 3.5 anges typiska 

luftläckagevärden för olika byggnader. 

 
Förklaring 

Om byggnadens våningshöjd avviker väsentligt från det 

normala väljs faktor x i formel (3.9) enligt det antal 

våningar som motsvarar byggnadens höjd. Sådana 

byggnader är till exempel höga lagerbyggnader. 

 

3.3.3 

Byggnadsmantelns luftläckagetal q50 kan beräknas utifrån luftläckagetalet n50 med hjälp av formeln 

(3.10) 

 

V
A

n
q

vaippa

50
50        (3.10) 

 

där 

q50 luftläckagetal för byggnadsmanteln, m
3
/(h m

2
) 

n50 luftläckagetal för byggnadsmanteln vid 50 Pa tryckskillnad, 1/h  
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V  byggnadens luftvolym, m³ 

Avaippa byggnadsmantelns area (bottenbjälklaget medräknat), m
2
 

 

 

Tabell 3.5. Typiska luftläckagetal för olika byggnader (n50) och för byggnadsmantlar (q50) beroende 

på konstruktion och tätningslösningar. 
 

Målnivå för 

lufttätheten 

Detaljer Typiska n50-tal,  

1/h 

Typiska q50-tal, m
3
/(h 

m
2
) 

God Särskilt stor uppmärksamhet har 

ägnats åt lufttäthet i fogar och 

skarvar, vid såväl planering och 

genomförande som vid 

övervakning av byggnadsarbetet 

(specialgranskning) 
 

Småhus 

1,0–3,0 

 

Flervåningsbostadshus  

och kontorsbyggnader 

0,5–1,5 

 

Småhus 

1,0–3,0 

 

Flervåningsbostadshus  

och kontorsbyggnader 

1,0–4,0 

Medelmåttig Lufttätheten har beaktats i normal 

utsträckning vid planering och 

genomförande samt vid 

övervakning av byggnadsarbetet 

 

Småhus 

3,0–5,0 

 

Flervåningsbostadshus  

och kontorsbyggnader 

1,5–3,0 

Småhus 

3,0–5,0 

 

Flervåningsbostadshus  

och kontorsbyggnader 

4,0–8,0 

 

Dålig Föga uppmärksamhet har ägnats 

åt lufttäthet under planering, 

genomförande och övervakning 

av byggnadsarbetet  

 

Småhus 

5,0–10,0  

 

Flervåningsbostadshus  

och kontorsbyggnader 

3,0–7,0 

Småhus 

5,0–10 

 

Flervåningsbostadshus  

och kontorsbyggnader 

8,0–20,0 

 

 

Förklaring 

Luftläckage förorsakas av tryckskillnader som uppstår på 

grund av vind och temperaturskillnader. Luftflödets 

omfattning beror på byggnadsmantelns lufttäthet, 

byggnadens läge och höjd, vilken typ av 

ventilationssystem byggnaden har och hur det används. 

 

I läckageflödet medräknas inte den ersättande luft som 

tränger in på grund av undertryck skapat av 

ventilationssystemet, och som avleds via 

ventilationssystemet. Den ersättande luften beaktas i 

punkt 3.5. 

 

I källarutrymmen under marknivå och i utrymmen mitt i 

byggnaden behöver luftläckage i allmänhet inte beaktas. 

 

Läckageflödet i befintliga byggnader kan även beräknas 

med hjälp av mätningar. 

 

3.4 Nettoenergibehov för uppvärmning av ventilationsluft 
 

3.4.1 

Denna metod för beräkning av nettoenergibehovet för uppvärmning av ventilationsluft kan användas 

endast när det är fråga om ett ventilationssystem där luftflödet är konstant och luftbehandlingen endast 

omfattar uppvärmning av luften. Om luftbehandlingsprocesserna omfattar kylning och fuktning eller 

om det är fråga om ett ventilationssystem med variabel luftvolym måste någon annan metod användas 

för att beräkna energibehovet. 
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Nettoenergibehovet för uppvärmning av ventilationsluft, dvs. för den luftuppvärmning som sker i 

ventilationsaggregat, beräknas individuellt för varje aggregat med hjälp av formeln (3.11), eftersom 

man kan utnyttja olika energiformer för uppvärmning av ventilationsluft i ventilationsaggregat än 

uppvärmning av utrymmen. Dessutom har värmedistributionssystemen för ventilationsaggregat och 

för utrymmen olika verkningsgrader.  

 

I system med mekanisk frånluftsventilation och självdragsventilation sker uppvärmningen av 

ventilationsluften i utrymmet, och då räknas den som ersättande luft enligt punkt 3.5 

 

  1000/)( tTTTqcρttQ ltopuhallinspv,tulopiiVdiv     (3.11) 

 

där   

Qiv  nettoenergibehov för uppvärmning av ventilationsluft, kWh 

td  genomsnittlig driftstid för ventilationssystemet per dygn, h/24h 

tv  tid som ventilationssystemet är i funktion per vecka, dygn/7 dygn 


i 

luftens densitet, 1,2 kg/m³ 

c
pi luftens specifika värmekapacitet, 1 000 J/(kg K) 

q
v, tulo

 tilluftsflöde, m³/s 

Tsp temperatur på inblåst luft, ºC 

∆Tpuhallin ökning av temperaturen i fläkten, ºC 

Tlto temperatur efter värmeåtervinningsaggregatet, ºC 

∆t tidsintervall, h 

1000  koefficient med hjälp av vilken resultatet omvandlas till kilowattimmar. 

 

Tilluftens månatliga medeltemperatur efter värmeåtervinning beräknas med hjälp av formeln (3.12). 

Om formeln (3.11) ger ett negativt värde, används noll som värde för Qiv 

 

v,tulopiiVd

lto
ulto

qcρtt
TT


      (3.12) 

 

där 

Tlto temperatur efter värmeåtervinningsaggregatet, ºC 

Tu utetemperatur, ºC 

LTO genomsnittlig effekt som tas till vara per månad genom värmeåtervinning, W 

td  genomsnittlig driftstid för ventilationssystemet per dygn, h/24h 

tv  tid som ventilationssystemet är i funktion per vecka, dygn/7 dygn 


i 

luftens densitet, 1,2 kg/m³ 

c
pi luftens specifika värmekapacitet, 1 000 J/(kg K) 

q
v, tulo

 tilluftsflöde, m³/s. 

 

Effekten som tas till vara genom värmeåtervinning beräknas med hjälp av formeln (3.13) 

 

 usv,poistopiiVdivkonealto TTqcρtt  ,     (3.13) 

 

där  

LTO genomsnittlig effekt som tas till vara per månad genom värmeåtervinning, W 

ηa, ivkone årsverkningsgrad för frånluft i ventilationsaggregatets värmeåtervinning, - 

td  genomsnittlig driftstid för ventilationssystemet per dygn, h/24h 

tv  tid som ventilationssystemet är i funktion per vecka, dygn/7 dygn 


i 

luftens densitet, 1,2 kg/m³ 
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c
pi luftens specifika värmekapacitet, 1 000 J/(kg K) 

q
v, poisto

 frånluftsflöde, m³/s 

Ts innetemperatur, ºC 

Tu utetemperatur, ºC. 

 

Årsverkningsgraden ηa, ivkone kan användas för alla månader. Om ventilationssystemet har en 

värmeåtervinningslösning som inte överför värme från frånluft till tilluft, eller om systemet inte är 

försett med värmeåtervinning, används utetemperaturen (Tu) i stället för temperaturen efter 

värmeåtervinningsaggregatet (Tlto) i formel (3.11). 

 

Enligt beräkningen används inte värmeåtervinning och eftervärmning av tilluft i juni, juli och augusti, 

om inte användningen av byggnaden kräver detta. Under dessa månader kan tilluftens temperatur 

avvika från inställningsvärdet. 

 

Om ingen exaktare information finns att tillgå kan man som temperatur för inblåst luft ange 18 °C. 

Uppvärmningen av luft i värmebatteriet beräknas upp till temperaturen på inblåst luft. Uppvärmningen 

i kanalerna beaktas inte i beräkningsmetoden. 

 

I stora ventilationsaggregat för vilka värmeväxlarens temperaturrelationer mäts enligt standarden SFS-

EN 308:1997 beaktas effekten av den värme som fläkten överför till tilluften på tilluftsflödets 

temperatur ∆Tpuhallin med hjälp av formeln (7.5). Om behövliga utgångsvärden inte finns till hands kan 

man för beräkningen använda värdet 0,5 °C. 

 

Om temperaturrelationen för tilluft i ett rumsaggregat mäts enligt SFS-EN 13141-7, beaktas fläktarnas 

uppvärmande effekt på tilluften i temperaturrelationen och då är ∆Tpuhallin = 0 °C. 

 

Värmeåtervinningen regleras vanligtvis så att den inblåsta luftens temperatur inte får överstiga ett 

givet inställningsvärde. Då man fastställer värmeåtervinningsaggregatets årsverkningsgrad måste det 

genomströmmande luftflödet tas i beaktande. Avluftens temperatur kan begränsas för att skydda 

värmeåtervinningsaggregatet mot frost (effektreglering). Om det inte finns några uppgifter från 

tillverkaren om aggregatets prestanda kan följande riktvärden användas som minimitemperaturer för 

avluften: 

 i bostadshus +5 °C för värmeväxlare med plattor och 0 °C för roterande värmeväxlare eller 

fukttransporterande värmeväxlare med plattor; 

 i övriga byggnader 0 °C för värmeväxlare med plattor och –5 °C för roterande värmeväxlare. 
 

Förklaring 
Anvisningar för fastställande av årsverkningsgraden i 

olika situationer ges i miljöministeriets kompendium 

122.   

 

Som temperaturrelation kan man ange den verkningsgrad som anges av värmeåtervinningsaggregatets 

tillverkare. Om uppgiften inte finns till hands används värdena i tabell 3.6. 

 

 

Tabell 3.6. ηt-värden för värmeväxlarens temperaturrelationer i ett värmeåtervinningsaggregat, vilka 

kan användas för beräkning av årsverkningsgraden för värmeåtervinningssystemet. 

Typ av värmeväxlare Temperaturrelation ηt 

Vätskeburen värmeväxlare 0,40 

Korsströmsplattvärmeväxlare 0,50 

Motströmsplattvärmeväxlare 0,60 

Regenerativ värmeväxlare 0,65 
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3.4.2 

För att påvisa överensstämmelse med kraven i bestämmelserna om byggnaders energiprestanda ska 

ventilationsluftflöden och driftstider anges enligt de värden som fastställs i del D3 av 

byggbestämmelsesamlingen. I övriga granskningssammanhang kan andra lämpliga värden användas. 

 
Förklaring 

Föreskrifter om byggnaders inomhusklimat och 

ventilation finns i del D2 av byggbestämmelsesamlingen. 

 

3.5 Energibehov för uppvärmning av tilluft och ersättande luft 
 

3.5.1 

Den uppvärmning av tilluft som sker inne i byggnaden beräknas individuellt för varje 

ventilationsaggregat med hjälp av formeln (3.14) 

 

  1000/, tTTqcttQ spsv,tulopiiVdtuloilmaiv       (3.14) 

 

där 

Qiv, tuloilma  energibehov för uppvärmning av tilluft inne i byggnaden, kWh 

td  genomsnittlig driftstid för ventilationssystemet per dygn, h/24h 

tv  tid som ventilationssystemet är i funktion per vecka, dygn/7 dygn 


i 

luftens densitet, 1,2 kg/m³ 

c
pi luftens specifika värmekapacitet, 1 000 J/(kg K) 

q
v, tulo

 tilluftsflöde, m³/s 

Ts innetemperatur, ºC 

Tsp temperatur på inblåst luft, ºC 

∆t tidsintervall, h 

1000  koefficient med hjälp av vilken resultatet omvandlas till kilowattimmar. 

 
Förklaring 

Temperaturen på den inblåsta luften beror på 

utetemperaturen, värmeåtervinningen, funktionen hos 

ventilationsaggregatets värmebatteri och tilluftens 

temperaturökning i fläkten. 

 

3.5.2 

Energibehovet för uppvärmning av ersättande luft beräknas med hjälp av formeln (3.15) 

 

  1000/, tTTqcQ usakorvausilmv,piiakorvausilmiv      (3.15) 

 

där  

Qiv, korvausilma  energibehov för uppvärmning av ersättande luft, kWh 


i 

luftens densitet, 1,2 kg/m³ 

c
pi luftens specifika värmekapacitet, 1 000 J/(kg K) 

q
v, korvausilma

 luftflöde för ersättande luft, m³/s 

Tu utetemperatur, ºC 

Ts innetemperatur, ºC 

∆t tidsintervall, h 

1000  koefficient med hjälp av vilken resultatet omvandlas till kilowattimmar. 

 

Det ersättande luftflödet beräknas med hjälp av formeln (3.16) 

 



 

 

26 

 

  tulov,Vdpoistov,Vdakorvausilmv qttqttq ,
     (3.16) 

 

där 

q
v, korvausilma

 luftflöde för ersättande luft, m³/s 

td  genomsnittlig driftstid för ventilationssystemet per dygn, h/24h 

tv  tid som ventilationssystemet är i funktion per vecka, dygn/7 dygn 

q
v, poisto

 frånluftsflöde, m³/s 

q
v, tulo

 tilluftsflöde, m³/s. 

 

Om tilluftsflödet är större än eller lika stort som frånluftsflödet, finns det inget ersättande luftflöde. 

 

I system med mekanisk frånluftsventilation och självdragsventilation är all tilluft som kommer in i 

utrymmet ersättande luft, som beräknas med hjälp av formeln (3.16). Då är alltså tilluftsflödet qv, tulo 

noll. 

 

3.6 Energi som återvinns ur ventilationsluften 

 

3.6.1 

Mängden tillgodogjord energi från ventilationssystemet kan beräknas med hjälp av formeln (3.17) 

 

   1000/tTTqcttQ ultov,tulopiiVdlto      (3.17) 

 

där 

Qlto energi som återvinns ur ventilationssystemet, kWh 

td  genomsnittlig driftstid för ventilationssystemet per dygn, h/24h 

tv  tid som ventilationssystemet är i funktion per vecka, dygn/7 dygn 


i 

luftens densitet, 1,2 kg/m³ 

c
pi luftens specifika värmekapacitet, 1 000 J/(kg K) 

q
v, tulo

 tilluftsflöde, m³/s 

Tlto temperatur efter värmeåtervinningsaggregatet, ºC 

Tu utetemperatur, ºC 

∆t tidsintervall, h 

1000  koefficient med hjälp av vilken resultatet omvandlas till kilowattimmar. 

 

3.7 Nettoenergibehov för uppvärmning av tappvatten 
 

3.7.1 

Nettoenergibehovet för uppvärmning av tappvatten beräknas med hjälp av formeln (3.18) 

 

  lkv,LTOkvlkvlkvpvvnettolkv QTTVcρQ  3600,
    (3.18) 

 

där  

Qlkv, netto nettoenergibehov för uppvärmning av tappvatten, kWh 

v  vattnets densitet, 1 000 kg/m³ 
cpv  vattnets specifika värmekapacitet, 4,2 kJ/(kg K) 

Vlkv  förbrukning av varmt tappvatten, m³ 

Tlkv  temperatur för varmt tappvatten, °C   

Tkv  temperatur för kallt tappvatten, °C   

3600  koefficient med hjälp av vilken resultatet omvandlas till kilowattimmar, s/h 

Qlkv, LTO energi som tas till vara genom värmeåtervinning av avloppsvattnet och utnyttjas för  

uppvärmning av tappvatten, kWh. 
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Nettoenergibehovet avser uppvärmning av tappvatten från kallvattentemperatur till 

varmvattentemperatur exklusive eventuell värmeförlustenergi från värmeaggregat, beredare eller 

rörsystem. 

 

Såvida det inte av grundad anledning är nödvändigt att använda andra värden, anges 50 °C som 

temperaturskillnad mellan varmt och kallt vatten (Tlkv − Tkv). 

 

3.7.2 

För att påvisa överensstämmelse med kraven i bestämmelserna om byggnaders energiprestanda 

används de värden som anges i del D3 av byggbestämmelsesamlingen. I övriga 

granskningssammanhang kan också andra värden användas. Förbrukningen av varmt tappvatten Vlkv 

kan beräknas enligt formeln (3.19) utgående från den specifika förbrukningen per individ eller med 

hjälp av formeln (3.20) utgående från den specifika förbrukningen per area. I bostadshus används i 

första hand individbaserade värden, i övriga byggnader areabaserade värden. Som individförbrukning i 

ett bostadshus kan man ange 50 dm
3
/person/dygn om förbrukningen i huset mäts och faktureras per 

bostad, och 60 dm
3
/person/dygn i annat fall. 

  

1000tVnV henkmin,o,lkvlkv       (3.19) 

 

365min, tAVV nettoolkvlkv       (3.20) 

 

där  

Vlkv  förbrukning av varmt tappvatten, m³ 

n antal personer, - 

Vlkv, omin, henk  specifik förbrukning av varmt tappvatten, dm³ per person och dygn 

∆t tidsintervall, dygn 

1000  koefficient med hjälp av vilken resultatet omvandlas till kubikmeter, dm³/m³ 

Vlkv, omin  specifik förbrukning av varmt tappvatten, m³/m² per år 

Anetto byggnadens uppvärmda nettoarea, m² 

365  koefficient med hjälp av vilken resultatet omvandlas från förbrukning per år till 

förbrukning per dygn, dygn/år. 

 

Om man som utgångspunkt i beräkningarna använder total tappvattenkonsumtion kan andelen varmt 

tappvatten i ett bostadshus beräknas utgöra 40 % av den totala konsumtionen. 
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4 

EL SOM FÖRBRUKAS AV APPARATER OCH 

BELYSNING  

 
I detta kapitel beräknas 

4.1 Elenergi som förbrukas av byggnadens apparater 

4.1 Elenergi som förbrukas av belysningen 

 

För beräkningarna behövs minst följande data:  

Typ av byggnad 

Byggnadens area 

 

4.1 Elenergi som förbrukas av byggnadens apparater 
 

4.1.1 

Med apparatförbrukning avses den totala förbrukningen av apparatel i byggnaden exklusive 

elförbrukningen för belysningssystemet, ventilationssystemet samt uppvärmnings- och kylsystemen. 

 

För att påvisa överensstämmelse med kraven i bestämmelserna om byggnaders energiprestanda 

används de värden för hushållsapparater som anges i del D3 av byggbestämmelsesamlingen. I övriga 

granskningssammanhang kan elenergin som förbrukas av byggnadens apparater också fastställas 

utifrån de specifika förbrukningsvärden som anges i tabell 4.1 för bostadshus och i tabell 4.2 för 

kontorsbyggnader. I tabellerna finns också andra apparater än hushållsapparater. 

 

Tabell 4.1. Typisk elförbrukning per år i bostadshus, enligt typ av apparat. 

 

Typ av apparat 
Förbrukning i 

flervåningsbostadshus 

Förbrukning i 

småhus 
Enhet 

Bastu (husbolagets) 410 - kWh/bostad 

Tvättstuga 

(husbolagets) 
67 - kWh/bostad 

Hiss 23 - kWh/invånare 

Bilplatser 150 150 kWh/plats 

Gårdsbelysning 2 2 kWh/m
2
 

Spis 340 520 kWh/enhet 

Mikrovågsugn 50 55 kWh/enhet 

Kaffekokare 70 70 kWh/enhet 

Diskmaskin 170 250 kWh/enhet 

Kyl/frysskåp 740 270 (Kylskåp) kWh/enhet 

Kyl/svalskåp 330 330 kWh/enhet 

Frysskåp 380 380 kWh/enhet 

Tvättmaskin 130 240 kWh/enhet 

Torktumlare 300 300 kWh/enhet 

TV 200 200 kWh/enhet 

Video 95 95 kWh/enhet 

PC 80 80 kWh/enhet 

Bastu i lägenheten 8 8 kWh/uppvärmningsomgång 
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Tabell 4.2. Typisk elförbrukning per år i kontorsbyggnad, enligt typ av apparat. 

 

Typ av apparat Specifik förbrukning Enhet 

Matsal 0,75 kWh/portion 

Representationsbastu 20 kWh/gång 

Hiss 2 000 kWh/(8 personers hiss) 

Bilplatser 150 kWh/plats 

Gårdsbelysning 2 kWh/m
2
 

Bärbar PC 24 kWh/enhet 

PC + skärm 430 kWh/enhet 

Kopieringsmaskiner 1 700 kWh/enhet 

Laserskrivare 400 kWh/enhet 

 

4.2 Elenergi som förbrukas av belysningen 
 

4.2.1 

Vid beräkningen av förbrukningen av belysningsel kan de värden som anges i del D3 av 

byggbestämmelsesamlingen användas. 

 

4.2.2 

Om man har tillgång till exaktare data om belysningssystemet kan elförbrukningen beräknas per 

utrymme, enligt belysningsbehov och tillämpade lösningar. 

 

4.2.3 

Förbrukningen av belysningsel kan beräknas enligt formeln (4.1) 

 

  1000/ftAPW huonevalaistusvalaistus
    (4.1) 

 

där 

Wvalaistus  elenergi som förbrukas av belysningssystemet, kWh 

Pvalaistus belysningens totala eleffekt per rumsyta för utrymme som ska belysas, W/hum² 

Ahuone  rumsyta som ska belysas, hum
2
 

Δt   tid som belysningen är på (t.ex. enligt tabell 4.3), h 

f   styrningskoefficienter som beror på hur belysningen styrs: 

– närvarogivare och dagsljusgivare 0,70 

– dagsljusgivare 0,80 

– närvarogivare 0,75 

– rumsavbrytare 0,90 

– rumsavbrytare, egen avbrytare för fönstervägg 0,90 

– centraliserad på/av 1,00 
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Tabell 4.3. Typiska användningstider för belysning Δt, enligt typ av byggnad. 

Typ av byggnad Timmar per år 

Flervåningsbostadshus 550 

Radhus 550 

Småhus 550 

Kontorsbyggnad 2 500 

Undervisningsbyggnad 1 900 

Affärsbyggnad 4 000 

Hotell 5 000 

Restaurang 3 500 

Motionsbyggnad 5 000 

Sjukhus 5 000 

Övriga byggnader 2 500 

 

4.2.4 

Den totala eleffekt som belysningen kräver per areaenhet Pvalaistus beräknas med hjälp av formeln (4.2) 

 

ivalaistus EP





1   (4.2) 

 

där 

Pvalaistus belysningens totala eleffekt per rumsyta för utrymme som ska belysas, W/hum² 

Ei  belysningsstyrka i utrymme i, lx 

β  ljusflödesbibehållningsfaktor: 

– ren miljö 0,70 

– normal miljö 0,60 

– smutsig miljö 0,50 

η  belysningsverkningsgrad: 

– direkt belysning 0,40 

– kombinerad direkt/indirekt belysning 0,35 

– indirekt belysning 0,30 

ηΦ  lampornas ljusutbyte (tabell 4.4), lm/W 

 

Med belysningsstyrka avses projekteringsvärdet för belysningsstyrka eller riktvärdet för 

belysningsstyrka i enlighet med SFS-EN 12464-1. 

 

Tabell 4.4. Ljusutbyte och variationsintervall för olika typer av lampor. Ljusutbytena har beräknats 

utgående från ljusflödesbibehållningsfaktor   = 0,70 och belysningsverkningsgrad  = 0,40. 

Typ av lampa 

 

 

 

 

Ljusutbyte, ηΦ    

lm/W 

 

Effekt, Pvalaistus  

W/hum² 

Belysningsstyrka 

Typiskt 

värde 

Variations

-intervall 
100 lx 300 lx 500 lx 

1 000 

lx 

Glödlampa 10 8–12 36 107 179 357 

Halogenlampa 12 10–24 30 89 149 298 

Minilysrör 50 50–85 7,1 21 36 71 

Lysrör 80 50–100 4,5 13 22 45 

LED 50 40–100 7,1 21 36 71 
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5 

VÄRMELASTER  

 

I detta kapitel beräknas 

5.1 Värmelast från personer 

5.2 Värmelast från belysning och elapparater 

5.3 Solstrålningsenergi som tillförs byggnaden genom fönster 

5.4 Värmelast från cirkulerande varmvatten och från varmvattenberedaren 

5.5 Värmeenergi som tillgodogörs från värmelaster 

 

För beräkningarna behövs minst följande data: 

Antal personer i byggnaden 

Elenergi som förbrukas av belysning och hushållsapparater 

Fönsterareal per väderstreck och genomträngningskoefficient för solstrålning genom 

fönstren 

Förluster från cirkulerande varmvatten och från varmvattenberedaren 

Värmeförluster i byggnadens utrymmen (kapitel 3) 

 

5.1 Värmelast från personer 
 

5.1.1 

För att påvisa överensstämmelse med kraven i bestämmelserna om byggnaders energiprestanda ska 

värmelaster från personer anges enligt de tabellvärden för torr värmeavgivning som fastställts i del D3 

av byggbestämmelsesamlingen. 

 
Förklaring 

Del D3 innehåller både tabellvärden för torr 

värmeavgivning och ett värde för total värmeavgivning 

(125 W), som också inkluderar värme bunden av fukt 

(40W). 

 

5.1.2 

I övriga granskningssammanhang än för att påvisa överensstämmelse med gällande krav kan mängden 

värmeenergi som avges av personer beräknas med hjälp av formeln (5.1) 
 

1000/ΔtnkQ oleskeluhenkhenk      (5.1) 

 

där  

Qhenk värmeenergi från personer, kWh 

k användningsgrad för byggnaden under dess användningstid; genomsnittlig vistelse i 

byggnaden, - 

n antal personer, - 

henk genomsnittlig värmeenergi som avges av en person (innehåller inte 

avdunstningsvärme),  W/person 

Δtoleskelu vistelsetid, h 

1000  koefficient med hjälp av vilken resultatet omvandlas till kilowattimmar. 

 

5.1.3 

Som genomsnittlig torr värmeeffekt som avges av en person kan man ange 85 W. 
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5.1.4 

Vistelsetiden kan beräknas enligt formeln (5.2) 

 

 ΔtttΔt vdoleskelu
     (5.2) 

 

där  

Δtoleskelu vistelsetid, h 

td genomsnittlig tid som byggnaden används per dygn, h/24 h 

tv genomsnittlig tid som byggnaden används per vecka, dygn/7 dygn 

Δt beräkningsperiodens längd, h. 

 

5.2 Värmelast från belysning och elapparater 
 

5.2.1 

För att påvisa överensstämmelse med kraven i bestämmelserna om byggnaders energiprestanda ska 

värmelasten från belysning och elapparater anges enligt de värden för belysning och hushållsapparater 

som fastställs i del D3 av byggbestämmelsesamlingen. I övriga granskningssammanhang kan också 

andra värden användas. Den el som förbrukas av belysning och elapparater omvandlas i sin helhet till 

värmelaster i byggnaden. 

 

5.2.2 

Den värmelast som avges av belysning och andra elapparater inne i byggnaden beräknas med hjälp av 

formeln (5.3) 

 

aitteetkuluttajalvalaistussäh WWQ       (5.3) 

 

där  

Qsäh  värmelast från belysning och elapparater som frigörs inne i byggnaden, kWh 

Wvalaistus elenergi som förbrukas av belysningssystemet, kWh 

Wkuluttajalaitteet elenergi som förbrukas av hushållsapparater, kWh. 

 

5.3 Solstrålningsenergi som tillförs byggnaden genom fönster 
 

5.3.1 

Mängden solstrålningsenergi som tillförs byggnaden via fönster Qaur beräknas med hjälp av formeln 

(5.4). Strålningsenergin består dels av energi som tillförs direkt genom fönstren och dels av energi 

som tillförs indirekt genom värmeöverföring från fönster. 

 

  gAFGgAFFGQ ikkläpäisypystypinta säteily,ikkläpäisysuuntavaakapinta säteily,aur  (5.4) 

 

där 

Qaur solstrålningsenergi som tillförs byggnaden genom fönstren, kWh/mån. 

Gsäteily, vaakapinta  total solstrålning mot horisontell yta per ytenhet, kWh/(m
2
 mån.) 

Gsäteily, pystypinta  total solstrålning mot vertikal yta per ytenhet, kWh/(m
2
 mån.) 

Fsuunta  omvandlingskoefficient med hjälp av vilken den totala solstrålningsenergin mot 

horisontellt plan omvandlas till total strålningsenergi mot vertikal yta i olika 

väderstreck, -  

Fläpäisy   total korrigeringskoefficient för genomträngning av solstrålning, - 

Aikk  fönsteröppningens area (inklusive båg- och karmkonstruktion), m
2
 

g  genomträngningskoefficient för den totala solstrålningen genom fönstrets ljusöppning,  

 

Den totala solstrålningsenergin (Gsäteily, vaakapinta och Gsäteily, pystypinta) och omvandlingskoefficienterna 



 

 

33 

 

(Fsuunta) enligt klimatzon, väderstreck och månad presenteras i del D3 av byggbestämmelsesamlingen. 
 

Förklaring 

Hur mycket solstrålningsenergi som tillförs genom 

byggnadens fönster och tillgodogörs för uppvärmning 

beror på fönsterarean och fönstrens riktning, på 

fönsterkarmar, fönsterglas, gardiner, luckor och övriga 

skyddskonstruktioner samt på utvändig skuggning, t.ex. 

från andra byggnader och växtlighet. 

 

Om man inte känner till genomträngningskoefficienten för den totala solstrålningen genom fönstrets 

ljusöppning (g), beräknas den med hjälp av formeln (5.5) 

 

kohtisuoragg 9,0  (5.5) 

 

där 

g  genomträngningskoefficient för den totala solstrålningen genom fönstrets ljusöppning, - 

gkohtisuora total genomträngningskoefficient för direkt solstrålning genom fönstrets ljusöppning, -. 

 

Tabell 5.1. Total genomträngningskoefficient för direkt solstrålning genom fönstrets ljusöppning 

gkohtisuora. 

Glasning gkohtisuora 

Enkelt glas 0,85 

Dubbelt glas 0,75 

Tredubbelt glas, en båge 0,70 

Isoleringsglas + separat glas 0,65 

Isoleringsglas, ytbeläggning med låg emission + 

separat glas 

0,55 

 

 

5.3.3 

Den totala korrigeringskoefficienten för genomträngning av solstrålning beräknas med hjälp av 

formeln (5.6) 

 

varjostusverhokehäläpäisy FFFF   (5.6) 

 

där 

Fläpäisy   total korrigeringskoefficient för genomträngning av solstrålning, - 

Fkehä  karmkoefficient, - 

Fverho  gardinkoefficient, - 

Fvarjostus korrigeringskoefficient för skuggningar, -. 

 

Om det inte finns några skuggningar eller permanenta gardiner kan värdet Fläpäisy = 0,75 användas för 

den totala korrigeringskoefficienten för genomträngning av solstrålning. 

 

5.3.4 

Karmkoefficienten Fkehä, som uttrycker relationen mellan ljusöppningens area och fönsteröppningens 

area, beräknas med hjälp av formeln (5.7). 

 

ikk

valoaukkoikk

kehä
A

A
F

,
  (5.7) 
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där  

F
kehä

  karmkoefficient, - 

Aikk, valoaukko area för ljusöppning i fönster, m
2
 

Aikk  fönsteröppningens area (inklusive båg- och karmkonstruktion), m
2
. 

 

Om inget exaktare värde finns tillgängligt kan man som karmkoefficient använda Fkehä = 0,75. 

 

5.3.5 

I tabell 5.2 presenteras typiska värden för gardinkoefficienten Fverho.  

 

Tabell 5.2. Gardinkoefficienter Fverho för solskydd. 

Lösning Gardinkoefficient 

Ingen gardin 1,00 

Gardiner 0,75 

Vita persienner mellan fönstren 0,30 

Vita persienner på insidan 0,60 

Fönsterluckor (spjälverk) på utsidan 0,30 

 

 

5.3.6 

Korrigeringskoefficienten för fönsterskuggning är produkten av tre skuggningskoefficienter enligt 

formeln (5.8) 

 

arjostussivuvarjostusylävympäristöarjostusv FFFF   (5.8) 

 

där 

Fvarjostus korrigeringskoefficient för skuggningar, - 

Fympäristö korrigeringskoefficient för horisontella fönsterskuggningar förorsakade av miljön (till 

exempel terräng, omgivande byggnader och träd), -, (tabell 5.3) 

Fylävarjostus korrigeringskoefficient för skuggningar som förorsakas av horisontella  

 konstruktioner på fönstrets övre del, -, (tabell 5.4) 

Fsivuvarjostus korrigeringskoefficient för skuggningar som förorsakas av vertikala konstruktioner på 

 fönstrets sidor, -, (tabell 5.5) 

 

Tabellerna 5.3–5.5 anger olika korrigeringskoefficienter för skuggning. Skuggningsvinkeln räknas 

från fönstrets medelpunkt till den skuggande konstruktionen. Mellanvärden och mellanväderstreck kan 

fastställas genom interpolation. Tabellvärdena kan användas i alla klimatzoner enligt bilaga 1 när 

exaktare uppgifter saknas. Värdena i tabellerna 5.4 och 5.5 kan användas under 

uppvärmningssäsongen. Bild 5.1 visar hur skuggningsvinklar definieras.  
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Tabell 5.3. Korrigeringskoefficienter för skuggning från omgivningen Fympäristö, när 

skuggningsvinkeln  är 45° eller 15°. När skuggningsvinkeln är 0° är koefficienten alltid 1,0. 

Mellanvärdena är fördelade i jämna intervall. 

Månad Fönstrets väderstreck 

Norr 

 

Öster och Väster 

 

Söder 

 

45° 15° 45° 15° 45° 15° 

Januari 0,95 0,98 0,60 0,86 0,25 0,75 

Februari 0,90 0,96 0,50 0,83 0,30 0,76 

Mars 0,90 0,96 0,50 0,83 0,40 0,80 

April 0,80 0,93 0,50 0,83 0,50 0,83 

Maj 0,80 0,93 0,55 0,85 0,70 0,90 

Juni 0,60 0,86 0,50 0,83 0,75 0,91 

Juli 0,70 0,90 0,55 0,85 0,75 0,91 

Augusti 0,65 0,88 0,40 0,80 0,40 0,80 

September 0,85 0,95 0,50 0,83 0,45 0,81 

Oktober 0,90 0,96 0,55 0,85 0,30 0,76 

November 0,90 0,96 0,60 0,86 0,20 0,73 

December 0,95 0,98 0,80 0,93 0,20 0,73 

 

 

Tabell 5.4. Korrigeringskoefficienter för skuggningar uppifrån under uppvärmningssäsongen 

Fylävarjostus. 

Vinkel  

() 

Fönstrets väderstreck 

norr öster och väster söder 

0º 1,00 1,00 1,00 

10º 0,97 0,98 0,99 

20º 0,93 0,95 0,97 

30º 0,90 0,92 0,95 

40º 0,87 0,88 0,92 

45º 0,80 0,81 0,85 

60º 0,66 0,65 0,66 

 

 

Tabell 5.5. Korrigeringskoefficienter för skuggningar från sidan under uppvärmningssäsongen 

Fsivuvarjostus. 

Vinkel  

() 

Fönstrets väderstreck 

norr öster och väster söder 

0º 1,00 1,00 1,00 

10º 0,99 0,97 0,98 

20º 0,99 0,94 0,96 

30º 0,98 0,90 0,94 

40º 0,98 0,87 0,91 

45º 0,98 0,82 085 

60º 0,98 0,73 0,73 
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Bild 5.1. Fastställande av skuggvinklar. 

 

5.4 Värmelast från cirkulerande varmvatten och från varmvattenberedaren 
 

5.4.1 

Värmelasten är 50 % av värmeförlusterna från cirkulerande varmvatten och från varmvattenberedaren 

(Qlkv, kierto, kuorma och Qlkv, varastointi, kuorma), beräknade enligt punkt 6.3. 

 

5.5 Värmeenergi som tillgodogörs från värmelaster 
 

5.5.1 

Värmelaster i en byggnad uppkommer i synnerhet från belysning, elapparater och människor samt från 

solenergi som kommer in genom fönstren. Dessa värmelaster kan delvis tillgodogöras för 

uppvärmningsändamål. Värmelaster kan endast tillgodogöras om det finns ett uppvärmningsbehov och 

den övriga värmetillförseln samtidigt kan regleras så att den blir mindre. Värmelasten i en byggnad 

beräknas med hjälp av formeln (5.9) 

 

kuorma i,varastointlkv,kuormakiertolkvaursähhenkalämpökuorm QQQQQQ  ,,
  (5.9) 

 

där 

Qlämpökuorma byggnadens värmelast, kWh 

Qhenk värmeenergi från personer, kWh 

Qsäh   värmelast från belysning och elapparater som frigörs inne i byggnaden, kWh 

Qaur  solstrålningsenergi som tillförs byggnaden genom fönstren, kWh 

Qlkv, kierto, kuorma värmelastens andel av värmeförlusten från cirkulationsledningen för varmt 

 tappvatten, kWh 

Qlkv, varastointi, kuorma värmelastens andel av värmeförlusten från varmvattenberedaren, kWh. 
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Den värmelastenergi som tillgodogörs för uppvärmning beräknas med hjälp av formeln (5.10) 

 

alämpökuormlämpölämpösis QQ .
     (5.10) 

 

där 

Qsis. lämpö värmelaster som tillgodogörs för uppvärmning, kWh

lämpö  tillgodogörelse av värmelaster, månatlig kvot, -  
Qlämpökuorma  byggnadens värmelast, dvs. den värmeenergi som frigörs inne i byggnaden på annat sätt 

än via värmesystem som styrs med hjälp av reglage, kWh. 

 

Den tillgodogjorda energiandelen beräknas per månad. 

 

5.5.2 

Återvinningskvoten för värmelaster (lämpö) beror på relationen mellan värmelasten (Qlämpökuorma) och 

värmeförlusten (Qtila) (γ) samt på byggnadens tidskonstant (), som uttrycker relationen mellan 

byggnadens (utrymmets) invändiga effektiva värmekapacitet (Crak) och dess specifika värmeförlust 

(H). 

 

Byggnadens värmekapacitet på insidan av isoleringen inverkar på hur värme lagras i konstruktionen 

och således även på innetemperaturen och förbrukningen av uppvärmnings- och kylenergi. 

Värmekapaciteten beskrivs av byggnadens tidskonstant, en relativ storhet som är oberoende av 

byggnadens storlek och som beskriver värmekapaciteten i relation till den specifika värmeförlusten. 

Tidskonstanten för en byggnad kan röra sig i en ungefärlig storleksklass på 1–7 dygn. Byggnadens 

värmekapacitet är konstant, men den specifika värmeförlusten beror bl.a. på luftflödet i ventilationen 

och är alltså variabel. 

 

Den månatliga återvinningskvoten för värmelaster beräknas i standardfall enligt formeln (5.11). 

 

11

1





a

a

lämpö



      (5.11) 

 

I specialfall, då värmelasten i relation till värmeförlusten  = 1, beräknas återvinningskvoten enligt 

formeln (5.12). 

 

1


a

a
lämpö      (5.12) 

 

I formlerna (5.11) och (5.12) är a en numerisk parameter som är beroende av tidskonstanten . Den 

beräknas enligt formeln (5.13). 
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1


a       (5.13) 

 

Relationstalet γ beräknas enligt formeln (5.14). 

 

tila

alämpökuorm

Q

Q
      (5.14) 

 

där  

lämpö  tillgodogörelse av värmelaster, månatlig kvot, - 

γ värmelaster i relation till värmeförluster, -  

a numerisk parameter, - 
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Qlämpökuorma byggnadens värmelast, kWh 

Qtila  energibehov för uppvärmning av utrymmen, kWh 

 

Tidskonstanten  beräknas enligt formeln (5.15) 

 

 H

C

tila

rak       (5.15) 

 

där 

τ byggnadens tidskonstant, h 

Crak byggnadens effektiva invändiga värmekapacitet, Wh/K, (tabell 5.6) 

Htila specifik värmeförlust i byggnadens utrymmen (summan av förluster pga. ledning, 

luftläckage och uppvärmning av ersättande luft och tilluft inne i byggnaden), W/K. 

 

Den specifika värmeförlusten i byggnadens utrymmen Htila beräknas enligt formeln (5.16). 

 

 
1000

tTT

Q
H

us

tila

tila


      (5.16) 

 

där 

Htila specifik värmeförlust i byggnadens utrymmen, W/K 

Qtila  energibehov för uppvärmning av utrymmen, kWh 

Ts innetemperatur, ºC 

Tu utetemperatur, ºC 

∆t tidsintervall, h 

1000  koefficient med hjälp av vilken resultatet omvandlas till watt. 

 

5.5.7 

Byggnadens invändiga effektiva värmekapacitet Crak kan beräknas t.ex. enligt SFS-EN ISO 13786 

eller SFS-EN ISO 13790. Om inga exaktare uppgifter finns att tillgå kan man som byggnadens 

invändiga effektiva värmekapacitet Crak använda de specifika värdena i tabell 5.6 (Crak omin) 

multiplicerade med den uppvärmda nettoarean. Om det i olika delar av byggnaden finns 

konstruktionstyper med olika värmekapacitet kan man använda ett medeltal för värmekapaciteten 

viktat med de olika byggnadsdelarnas areor. 
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Tabell 5.6. Specifika värden för byggnadens invändiga effektiva värmekapacitet Crak omin för olika 

konstruktionstyper inklusive inredning. 

Konstruktion 
Exempel på konstruktioner (US avser yttervägg, VS mellanvägg, 

VP mellanbjälklag, YP vindsbjälklag och AP bottenbjälklag) 

Crak omin,  

Wh/(m² K) 

Småhus 

Lätt US, VS, YP, AP lätta stomkonstruktioner 40 

Medeltung I US, VS, YP lätta stomkonstruktioner, AP betong 70 

Medeltung II US block/massiv stock, VS, YP lätta stomkonstruktioner, AP betong 110 

Tung US betong eller tegel, VS block eller tegel, YP och AP betong 200 

Flervåningsbostadshus 

Lätt US, VS, VP lätta stomkonstruktioner, AP betong 40 

Medeltung 
US lätta stomkonstruktioner, VS lätta stomkonstruktioner eller betong, 

VP betong, AP betong 
160 

Tung US betong, VS block eller betong, VP betong, AP betong 220 

Kontorsbyggnader 

Lätt US, VS, VP lätta stomkonstruktioner, AP betong 70 

Medeltung 
US lätta stomkonstruktioner, VS lätta stomkonstruktioner eller betong, 

VP betong, AP betong 
110 

Tung US betong, VS block eller betong, VP betong, AP betong 160 

Övriga byggnader 

Enligt tabellvärdena, eller så beräknas den effektiva värmekapaciteten enligt t.ex. SFS-EN ISO 13786 eller SFS-EN ISO 

13790. 
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6 

UPPVÄRMNINGSSYSTEMETS ENERGIBEHOV 
 

I detta kapitel beräknas 

6.2 Värmedistributionssystemets behov av värmeenergi för uppvärmning av 

utrymmen och ventilationsluft 

6.3 Energibehov för uppvärmning av tappvatten 

6.4 Uppvärmningssystemets energibehov 

6.5 Uppvärmning av tappvatten med hjälp av solfångare 

6.6 Elenergi som förbrukas av värmepump 

 

För beräkningarna behövs minst följande data: 

Nettoenergibehovet för uppvärmning av utrymmen 

Nettoenergibehovet för uppvärmning av ventilationsluft 

Nettoenergibehov för uppvärmning av tappvatten 

 

6.1 Allmänt 
 

Uppvärmningssystemets energibehov är summan av nettoenergibehoven för uppvärmning av 

utrymmen, ventilationsluft och varmt tappvatten med beaktande av värmeförlusterna vid avgivning, 

distribution och lagring av värme samt värmealstringens inverkan. Värmeförlusterna beaktas med 

hjälp av de verkningsgrader som anges nedan. Värmealstringens inverkan på uppvärmningssystemets 

energibehov beräknas med hjälp av verkningsgraden eller värmefaktorn. Beräkningen görs på årsnivå 

med hjälp av de verkningsgrader och värmefaktorer som presenteras här. Bild 6.1 visar principen med 

beräkningarna för uppvärmningssystemet. 

 

 
 

 

 

Bild 6.1. Principen med beräkningarna för uppvärmningssystemet. 
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6.2 Värmedistributionssystemets behov av värmeenergi för uppvärmning av 

utrymmen och ventilationsluft 
 

6.2.1 

Energibehovet för uppvärmning av utrymmen (Qlämmitys, tilat) beräknas enligt värmedistributionssystem 

med hjälp av formeln (6.1). Om flera värmedistributionssystem används för att täcka 

nettouppvärmningsbehovet i ett utrymme ska systemen beräknas för sig så att nettoenergibehovet för 

uppvärmningen av utrymmet anges enligt den andel som täcks av det beräknade systemet. 

 

ulosi,varastointulosjakelu

tilatlämmitys

nettotilatlämmitys

tilatlämmitys QQ
Q

Q  ,

,

,,

,


   (6.1) 

 

där 

Qlämmitys, tilat  energibehov för uppvärmning av utrymmen, vilket täcks med det 

beräknade värmedistributionssystemet, kWh/a  

Qlämmitys, tilat, netto  nettoenergibehov för uppvärmning av utrymmen, vilket täcks med det 

beräknade värmedistributionssystemet, kWh/a 

Qjakelu, ulos värmeförlust från värmedistributionssystemet i icke-uppvärmt utrymme, 

kWh/a 

Qvarastointi, ulos värmeförlust från lagring i det beräknade värmedistributionssystemet, 

kWh/a 

ηlämmitys, tilat verkningsgrad för det beräknade värmedistributionssystemet, - 

 

Om en del av nettoenergibehovet för uppvärmning av utrymmen täcks med ett uppvärmningssystem 

som avger värmeenergi direkt i utrymmet, såsom en eldstad eller en luft/luft-värmepump, är 

energibehovet för uppvärmning av utrymmen (Qlämmitys, tilat) för det beräknade systemets del 

nettoenergibehovet för direkt uppvärmning av utrymmen (Qlämmitys, tilat, netto). Den värmeenergi som en 

eldstad förbrukar beräknas på det sätt som anges i punkt 6.4.2 och den elenergi som en luft/luft-

värmepump förbrukar på det sätt som anges i punkt 6.6. 

 

Tabell 6.2 innehåller riktgivande verkningsgrader för värmedistribution och -avgivning som kan 

användas om inga exaktare uppgifter finns till hands. Förlusterna vid värmedistribution och -avgivning 

och effekten av systemreglering och temperaturskiktning har beaktats i verkningsgraderna. Lagring av 

värme behandlas i punkt 6.4. 

 

Värmeförlusterna från värmedistributionssystemet till icke-uppvärmda utrymmen (Qjakelu, ulos) beräknas 

enligt formeln (6.2). Med icke-uppvärmt utrymme avses t.ex. mark, uteluft eller ett icke-uppvärmt 

garage 

 

LqQ ulosötjakeluhäviulosjakelu ,,   (6.2) 

 

där 

Qjakelu, ulos värmeförlust från värmedistributionssystemet i icke-uppvärmt utrymme, 

kWh/a 

qjakeluhäviöt, ulos  specifik värmeförlust från värmedistributionssystemet i icke-uppvärmt 

utrymme, kWh/(m a) 

L  summan av längderna för värmedistributionssystemets matar- och returrör i 

icke-uppvärmt utrymme, m. 

 

Tabell 6.1 innehåller riktgivande specifika värmeförlustvärden för värmedistributionssystemet som 

kan användas för beräkning av värmeförlusten från värmefördelningsrör i icke-uppvärmda utrymmen, 

om inga exaktare uppgifter finns till hands. Tabellvärdena gäller värmeöverföringsrör mellan en 

värmeproduktionsenhet och en byggnad. När det är fråga om överföringsrör som breder ut sig över ett 
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större område måste värmeförlusterna alltid beräknas enligt annan lämplig metod. 

 

6.2.2  

Vid beräkning av energibehovet för uppvärmning av ventilationsluft kan man som verkningsgrad för 

ventilationsaggregatets värmebatterier ange 1,0, varvid Qlämmitys, iv = Qiv. 

 

6.2.3 

Elenergi som förbrukas av värmedistributionssystemets tillbehör, såsom cirkulationspumpar och 

elapparatur, (Wtilat) beräknas enligt formeln (6.3). Tabell 6.2 innehåller riktgivande specifika 

förbrukningsvärden för olika tillbehör. Dessa kan användas om man inte har exaktare uppgifter om 

tillbehörens specifika förbrukning. 
 

inettotilattilat AeW ,  (6.3) 

 

där 

Wtilat elenergi som förbrukas av värmedistributionssystemets tillbehör, kWh/a 

etilat specifik elenergiförbrukning för värmedistributionssystemets tillbehör, (tabell 6.2),  

kWh/(m² a) 

Anetto, i uppvärmda nettoarea i byggnadsdel i, som täcks av värmedistributionssystemet, m². 

 

6.2.4 

Värdena i tabell 6.2 visar inverkan av reglering i ett uppvärmningssystem med gammaldags 

primärprocess. För ändamålet beskrivs de vanligaste typerna av reglage. Moderna reglagesystem, t.ex. 

förutseende reglage, kan bedömas med exaktare modeller. 

 

Tabell 6.1. Riktgivande specifika värmeförluster för värmefördelningsrör i icke-uppvärmt utrymme.  

Typ av byggnad Placering av fördelningsrör 

Specifik värmeförlust 

per år 1) 

qjakeluhäviöt, ulos 

kWh/(m a) 
Småhus 2) Nedgrävda fördelningsrör   

 

– isolerade 60 

Fördelningsrör i delvis uppvärmt 

utrymme 4) 
 

 – icke isolerade 150 

 – isolerade 25 

Fördelningsrör i det fria   

 – isolerade 35 

Annan byggnad 
3) 

Nedgrävda fördelningsrör   

 – isolerade 85 

 
Fördelningsrör i delvis uppvärmt 

utrymme 4) 
 

  – icke isolerade 250 

  – isolerade 30 

 Fördelningsrör i det fria  

  – isolerade 50 
1) Definierad enligt dimensionerande temperatur 70/40 ºC i värmefördelningsnätet. 
2) Definierad för rörstorlek DN20. 
3) Definierad för rörstorlek DN40. 
4) Temperatur i delvis uppvärmt utrymme: 15 ºC. 

 

  



 

 

43 

 

Tabell 6.2. Riktgivande årsverkningsgrader för värmedistribution och -avgivning i ett 

uppvärmningssystem och riktgivande specifik elförbrukning för tillbehör.  

Uppvärmningslösning 

Årsverkningsgrad 

tilat 

- 

El etilat 

kWh/(m² a) 

Vattenradiator 45/35 ºC   

isolerade fördelningsrör 0,90 
2 

icke-isolerade fördelningsrör 0,85 

Vattenradiator 70/40 ºC    

isolerade fördelningsrör 0,9 
2 

icke-isolerade fördelningsrör 0,8 

Vattenradiator 70/40 ºC med fördelare   

 0,80 2 

Vattenradiator 45/35 ºC med fördelare   

 0,85 2 

Vattenburen golvvärme 40/30 ºC   

i byggnad som gränsar mot mark 0,8 

2,5 
i byggnad som gränsar mot kryprum 0,8 

i byggnad som gränsar mot det fria 0,75 

i byggnad som gränsar mot uppvärmt utrymme 0,85 

Takvärme (el)   

i byggnad som gränsar mot det fria 0,85 0,5 

i byggnad som gränsar mot uppvärmt utrymme 0,9 0,5 

Fönstervärme (el)   

 0,80 0,5 

Uppvärmning av ventilationsluft(1   

rumsreglering 0,90 0,5 

Uppvärmning med elelement   

 0,95 0,5 

Elburen golvvärme   

i byggnad som gränsar mot mark 0,85 0,5 

i byggnad som gränsar mot kryprum eller mot det fria 0,8 0,5 

i byggnad som gränsar mot uppvärmt utrymme 0,85 0,5 

Övriga värmeanordningar   

Värmeanordning som gränsar mot det fria eller mot 

mark 
0,8 0,5 

Värmeanordning som gränsar mot inneluft 0,8 0,5 
(1Verkningsgrad i system där tilluften uppvärms med rumsaggregat. I system med variabelt luftflöde måste 

verkningsgraderna beräknas med en exaktare metod. 

 

Förklaring 

Förlusterna vid värmedistribution och -avgivning och effekten 

av systemreglering och temperaturskiktning har beaktats i 

verkningsgraderna. Verkningsgraderna har fastställts med 

proportionalstyrning (P=2 ºC), med undantag av elelement 

samt elektrisk tak-, golv- och fönstervärme för vilka 

verkningsgraden har fastställts med elektronisk styrning. 

Verkningsgraderna för ett vattenburet system, vars 

dimensionerande temperaturer inte är de samma som i 

tabellen, kan fastställas genom interpolation. Den specifika 

elförbrukningen för tillbehören i ett eldrivet 

uppvärmningssystem är beroende av reglagens elförbrukning. 
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6.3 Energibehov för uppvärmning av tappvatten 
 

Energibehovet för uppvärmning av tappvatten beräknas med hjälp av formeln (6.4) 

 

kiertolkvivarastointlkv,

siirtolkv

nettolkv

lkvlämmitys QQ
Q

Q ,

,

,

, 


   (6.4) 

 

Qlämmitys, lkv  energibehov för uppvärmning av tappvatten, kWh/a 

Qlkv, netto  nettoenergibehov för uppvärmning av tappvatten, kWh/a 

ηlkv, siirto  verkningsgrad för transport av varmt tappvatten, - 

Qlkv, varastointi  värmeförlust från varmvattenberedaren, kWh/a 

Qlkv, kierto  värmeförlust från cirkulationsledningen för varmt tappvatten, kWh/a. 

 

6.3.1 

Verkningsgraden för transport av varmvatten täcker värmeförlusterna från fördelningsrör. Förlusterna 

från ett cirkulationsrör beräknas enligt punkt 6.3.3. Om inga exaktare uppgifter finns till hands kan 

verkningsgraden för transport av varmt tappvatten anges enligt de byggnadsspecifika värden som 

presenteras i tabell 6.3. I tabellen anges transportverkningsgrader för olika isoleringstjocklekar och för 

ett fall med cirkulationsrör. Isoleringens tjocklek anges i relation till fördelningsrörets diameter (D). 

0,5 D betyder här att isoleringens tjocklek är hälften av det isolerade rörets diameter, och 1,5 D att 

isoleringens tjocklek är 1,5 gånger rörets diameter. 

 

Tabell 6.3. Årsverkningsgrad för transport av varmt tappvatten. 

  

Typ av byggnad 

ηlkv, siirto 

Cirkula-

tion 
Ingen cirkulation 

 
icke 

isolerad 
i skyddsrör 

bas- 

isolering 
1)

 

isolering av 

högre 

standard 
2)

 

Fristående småhus, radhus 

och kedjehus 
0,96 0,75 0,85 0,89 0,92 

Flervåningsbostadshus 0,97 0,76 0,86 0,90 0,94 

Kontorsbyggnad 0,88 0,69 0,78 0,82 0,85 

Affärsbyggnad 0,87 0,68 0,77 0,81 0,84 

Inkvarteringsbyggnad 0,97 0,76 0,86 0,90 0,94 

Undervisningsbyggnad 

eller daghem 
0,89 0,70 0,79 0,83 0,86 

Idrottshall 0,98 0,77 0,87 0,91 0,95 

Sjukhus 0,94 0,74 0,84 0,88 0,91 
1) med basisolering avses isolering vars tjocklek är minst 0,5 D, när D är rörets diameter 

2) med högre standard avses isolering vars tjocklek är minst 1,5 D, när D är rörets diameter 
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6.3.2 

Om inga exaktare uppgifter finns att tillgå kan värmeförlusten från varmvattenberedaren anges enligt 

värdena i tabell 6.3b som bygger på varmvattenberedarens värmeförlusteffekt. 

 

Tabell 6.3b. Årlig värmeförlust från varmvattenberedare. 

Beredarens 

volym, l 

Beredarens värmeförlust, Qlkv, varastointi, 

kWh/a 

isolering 40 mm  isolering 100 mm  

50 440 220 

100 640 320 

150 830 420 

200 1 000 500 

300 1 300 650 

500 1 700 850 

1 000 2 100 1 100 

2 000 3 000 1 500 

3 000 4 000 2 000 

 

6.3.3 

Värmeförlusten från cirkulerande varmvatten beräknas med hjälp av formeln (6.5) 

 

 
1000

365,

,

pumppulkv

itelämmityslaominlämmitys,lkv,lkvominö,kiertohävilkv,kiertolkv

t
nLQ     (6.5) 

 

där  
 
Qlkv, kierto värmeförlust från cirkulationsledningen för varmt tappvatten, kWh/a 

ϕlkv, kiertohäviö, omin specifik värmeförlusteffekt för cirkulationsledningen för varmt tappvatten, W/m 

Llkv  längd på cirkulationsledning för varmt tappvatten, m 

ϕlkv, lämmitys, omin specifik effekt för värmeaggregat kopplade till cirkulationsledningen för varmt 

tappvatten, W/enhet 

nlämmityslaite antal värmeaggregat som är kopplade till cirkulationsledningen för varmt tappvatten, 

st. 

tlkv, pumppu tid som pumpen i cirkulationssystemet för varmt tappvatten är i användning, h/dygn. 

 

Värmeförlusten från en cirkulationsledning för varmt tappvatten kan beräknas utgående från rörets 

längd och standardvärmeförlusten. Om inga exaktare kalkyler görs kan 40 W/m användas som 

riktvärde för cirkulationsledningens specifika värmeförlusteffekt.  Om isoleringstjockleken runt 

cirkulationsledningen är känd kan man använda värdena i tabell 6.4. Som driftstid för pumpen tlkv, 

pumppu används värdet 24h/dygn. 

 

Om värmeanordningar avsedda för torkning är kopplade till cirkulationsledningen, men deras antal 

inte är känt ska värdet +40 W/m läggas till den specifika värmeförlusteffekten. Om antalet 

torkanordningar är känt kan man som effekten för en torkanordning ange 200 W om exaktare 

uppgifter saknas. 
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Tabell 6.4. Specifik värmeförlusteffekt för cirkulationsledning för varmvatten och specifik effekt för 

värmeanordningar kopplade till ledningen. 

Isolering 
Cirkulationsledningens specifika värmeförlusteffekt 

φlkv, kiertohäviö, omin 

uppgifter saknas 40 W/m 

0,5 D 10 W/m 

1,5 D 6 W/m 

skyddsrör 15 W/m 

skyddsrör + 0,5 D 8 W/m 

skyddsrör + 1,5 D 5 W/m 

  

Antal värmeaggregat  
Specifik effekt för värmeaggregat kopplade till 

cirkulationsledningen 

antal okänt 
tillägg till cirkulationsledningens specifika 

värmeförlusteffekt φlkv, kiertohäviö, omin+40 W/m 

antal känt 

specifik effekt för värmeaggregat kopplade till 

cirkulationsledningen för varmt tappvatten, φlkv, lämmitys, omin 

200 W/enhet 
0,5 D betyder att isoleringens tjocklek är hälften av det isolerade rörets yttre diameter. 1,5 D betyder att isoleringens tjocklek 

är 1,5 gånger rörets yttre diameter. 

 

Om man inte känner till cirkulationsledningens exakta längd kan man använda de specifika längdmått 

som presenteras i tabell 6.5 för olika byggnadstyper. Cirkulationsledningens längd är produkten av den 

specifika längden och byggnadens uppvärmda nettoarea. 

 

Tabell 6.5. Cirkulationsledningens längd. 

Typ av byggnad 
Specifik 

ledningslängd, m/m
2
 

Fristående småhus, radhus och kedjehus 0,043 

Flervåningsbostadshus 0,043 

Kontorsbyggnad 0,020 

Affärsbyggnad 0,020 

Inkvarteringsbyggnad 0,043 

Undervisningsbyggnad eller daghem 0,020 

Idrottshall 0,020 

Sjukhus 0,043 

 

6.3.4 

Den elenergi som förbrukas av cirkulationspumpen för varmvatten kan beräknas med hjälp av formeln 

(6.6) 

 

1000

365
,,, pumppulkvpumppulkvpumppulkv tPW      (6.6) 

där 

Wlkv, pumppu elenergi som förbrukas av cirkulationspumpen för varmvatten, kWh/a 

Plkv, pumppu dragkraft för elmotorn i cirkulationspumpen för varmvatten, W 

tlkv, pumppu tid som pumpen i cirkulationssystemet för varmt tappvatten är i användning, h/dygn. 
 

Som driftstid för pumpen tlkv, pumppu används värdet 24h/dygn. Om exaktare uppgifter om effektbehovet 

hos pumpens elmotor saknas kan man som dragkraft Plkv, pumppu ange det flödesbaserade värdet 

200 W/dm³/s multiplicerat med det dimensionerade flödet. 
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6.4 Uppvärmningssystemets energibehov 
 

6.4.1 

Uppvärmningssystemets energiförbrukning består av uppvärmningsenergi (Qlämmitys) och elenergi 

(Wlämmitys). Dessa beräknas separat. 

 

Förbrukningen av värmeenergi i uppvärmningssystemet beräknas per värmealstrande system enligt 

formeln (6.7) 

 

tuotto

uottotmuulkvaurinkolkvlämmitysivlämmitystilatlämmitys

lämmitys

QQQQQ
Q






,,,,

 

(6.7) 

där 

Qlämmitys  förbrukning av värmeenergi i uppvärmningssystemet, kWh/a 

Qlämmitys, tilat  energibehov för uppvärmning av utrymmen, kWh/a 

Qlämmitys, iv energibehov för uppvärmning av ventilationsluft (punkt 6.2.2), kWh/a 

Qlämmitys, lkv  energibehov för uppvärmning av tappvatten (punkt 6.3), kWh/a 

Qaurinko, lkv energi från solfångare för uppvärmning av tappvatten (punkt 6.5), kWh/a 

Qmuu tuotto energi som alstras med hjälp av andra eventuella system, kWh/a 

ηtuotto verkningsgrad för alstringen av värmeenergi vid uppvärmning av utrymmen, 

ventilationsluft och varmt tappvatten (tabellerna 6.6 och 6.7), -. 

 

Förnybara bränslen behandlas som förnybar köpt energi. 

 

Om byggnaden har två eller flera värmealstrande system, beräknas förbrukningen av 

uppvärmningsenergi per system med hjälp av systemets verkningsgrad och systemets värmebehov.  

 

Årsverkningsgraderna i tabellerna 6.6 och 6.7 innehåller förlusterna från en vanlig beredare som är 

integrerad i en värmeproduktionsenhet. Om det handlar om en separat beredare, kan förlusterna 

uppskattas genom interpolation av varmvattenberedarens förluster, om ingen exaktare kalkyl finns att 

tillgå. 

 

Tabell 6.6. Riktvärden för pannors och fjärrvärmecentralers verkningsgrad och elenergibehov i 

enskilda småhus, radhus och kedjehus. Månadsverkningsgraderna presenteras i bilaga 1.  

 Årsverkningsgrad 
El 

kWh/a m
2
 

standardolja/-gas 0,81
(3

 
0,99 

(1
 

0,59 
(2

 

kondens/olja 0,87 
(3

 1,07 

gaskondensat 0,92 
(3

 0,68 

pelletspanna 0,75 
(3

 0,77 

vedpanna med 

ackumulatortank 
0,73 0,38 

elpanna 0,88 
(3

 0,02 

fjärrvärme 0,94 0,60 

Eldriven rumsvärme 1,00 0,00 
1) 

olja 
2) 

gas 
3) 

Årsverkningsgraden innehåller förlusterna från en vanlig beredare som är integrerad i en 

värmeproduktionsenhet. Om det handlar om en separat beredare, kan förlusterna uppskattas genom interpolation 

av varmvattenberedarens förluster, om ingen exaktare kalkyl finns att tillgå. 

  



 

 

48 

 

Tabell 6.7. Riktvärden för pannors och fjärrvärmecentralers verkningsgrad och elenergibehov i 

övriga (större) byggnader. Månadsverkningsgraderna presenteras i bilaga 1. Som verkningsgrad för 

eldriven rumsvärme används värdet ηtuotto = 1 för alla månader och för hela året. Riktvärdet för 

elbehovet för eldriven rumsvärme = 0 kWh/(m
2 
a). 

 Årsverkningsgrad 
El 

kWh/a m
2
 

standardolja/-gas 0,90 
0,24 

(1
 

0,11 
(2

 

kondens/olja 
(3

 0,95 0,25 

gaskondensat 
(3

 1,01 0,12 

pelletspanna 0,84 0,13 

vedpanna med 

ackumulatortank 
0,82 0,25 

fjärrvärme 0,97 0,07 

Eldriven rumsvärme 1,00 0,00 
1) olja 
2) gas 
3) verkningsgrad enligt det lägre värmevärdet 

 

6.4.2 

För att påvisa överensstämmelse med gällande krav används ett värde som anges i del D3 av 

byggbestämmelsesamlingen för värmealstring från magasinerande eldstad. 

 

För att påvisa överensstämmelse med gällande krav kan man för magasinerande eldstäder ange värdet 

0,60 som total årsverkningsgrad för tillskottet till den köpta energin i formel (6.7), om inga exaktare 

uppgifter finns till hands. 

 

Om förbränningsverkningsgraden fatsställts för CE-märkningen av en magasinerande elstad, kan 

totalårsverkningsgraden för elstaden kan beräknas med hjälp av formeln 

 

palaminen8,0  tulisija  

 

där 

ηtulisja totalenårsverkningsgrad för en magasinerande eldstad, - 

0,8 årsverkningsgrad för värmeavgivning i en magasinerande eldstad (tabell 6.2. punkt 

övriga värmeanordningar) 

ηpalaminen örbränningsverkningsgraden enligt CE-märkning av en magasinerande eldstad, -. 

 

Om en eldstad är kopplad till ett vattenburet eller luftburet värmesystem via en värmeväxlare, så att 

båda tillsammans bildar byggnadens huvudsakliga uppvärmningssystem, ska eldstaden beaktas i 

beräkningarna på samma sätt som en värmepanna. 

 

6.4.3 

Mängden elenergi som förbrukas av uppvärmningssystemet beräknas med hjälp av formeln (6.8) 

 

lämmitysLPpumputaurinkopumppulkvaputuottotilatlämmitys WWWWWW ,,,,    (6.8) 

 

där 

Wlämmitys elenergi som förbrukas av uppvärmningssystemet, kWh/a 

Wtilat elenergi som förbrukas av värmedistributionssystemets tillbehör, (punkt 6.2.3), kWh/a 

Wtuotto, apu elenergi som förbrukas av det värmealstrande systemets tillbehör (punkt 6.4.4), kWh/a 

Wlkv, pumppu elenergi som förbrukas av cirkulationspumpen för varmvatten, (punkt 6.3.4), kWh/a 

Waurinko, pumput elenergi som förbrukas av solvärmesystemets pumpar (punkt 6.5), kWh/a 

WLP, lämmitys elenergi som förbrukas av värmepumpsystemet, (punkt 6.6), kWh/a 
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6.4.4 

Mängden el som förbrukas av det värmealstrande systemets tillbehör, t.ex. en brännare Wtuotto, apu 

beräknas med hjälp av formeln (6.9). Tabellerna 6.6 och 6.7 innehåller riktgivande specifika 

förbrukningsvärden för olika tillbehör. Dessa kan användas om man inte har exaktare uppgifter om 

tillbehörens specifika förbrukning. 

 

nettotuottoaputuotto AeW ,  (6.9) 

 

där 

Wtuotto, apu elenergi som förbrukas av det värmealstrande systemets tillbehör, kWh/a 

etuotto specifik förbrukning för tillbehör (tabell 6.6), kWh/(m²a) 

Anetto byggnadens uppvärmda nettoarea, m². 

 

6.5 Uppvärmning av tappvatten med hjälp av solfångare 
 

6.5.1 

Uppvärmningen av tappvatten med solenergi beräknas med hjälp av värdena i tabell 6.8 enligt formeln 

(6.10) 

 

äinaurinkokeräinaurinkokeräinaurinkokerlkvaurinko, kAqQ      (6.10) 

 

där 

Qaurinko, lkv energi från solfångare för uppvärmning av tappvatten, kWh/a 

qaurinkokeräin energi från solfångare för uppvärmning av tappvatten per kvadratmeter solfångaryta 

 (tabell 6.8), kWh/(m
2
 a) 

Aaurinkokeräin solfångarens yta, m
2
 

kaurinkokeräin koefficient som beaktar hur solfångaren är riktad, (tabell 6.9), -. 

 

När värdena i tabell 6.8 används är den högsta tillåtna solenergikvoten i den totala energi som används 

för varmvatten 40 %. Med en exaktare metod kan andelen solvärme vara större. 

 

Tabell 6.8. Solvärme från solfångare per kvadratmeter solfångaryta. 

Zon/ort 
qaurinkokeräin 

kWh/(m
2 
a) 

I–II/Helsingfors 156 

III/Jyväskylä 139 

IV/Sodankylä 125 

 

Tabellvärdena gäller solfångare monterade i 30–70 graders vinkel i relation till ett horisontellt plan. 

För andra vinklar ska tabellvärdet multipliceras med 0,8. 

 

Tabell 6.9. Koefficient (k) som beaktar i vilket väderstreck solfångarna är riktade. 

Väderstreck k 

söder/sydost/sydväst 1,0 

öster/väster 0,8 

norr/nordost/nordväst 0,6 

 
6.5.2 

Elenergibehovet för solvärmesystemets pumpar beräknas med hjälp av formeln (6.11) 
 

 1000/)( ,,, ipumppuipumppupumputaurinko tPW    (6.11) 

 

där 
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Waurinko, pumput elenergi som förbrukas av solvärmesystemets pumpar, kWh/a 

Ppumppu, i effekt för individuell pump i, W 

tpumppu, i  användningstid för pump i, h. 

 

Om man inte känner till exakta projekteringsvärden kan man för pumpens effekt använda det värde 

som formeln (6.12) ger. 

 

    äinaurinkoker

2

pumppu A W/m 5W 50P      (6.12) 

 

där 

Ppumppu eleffekt för solvärmesystemets pumpar, W
 

Aaurinkokeräin  solfångarens yta, m
2
. 

 

Om inga exaktare uppgifter finns till hands kan 2 000 h/a anges som driftstid för pumpen. Driftstiden 

räknas vara fördelad i proportion med de månatliga strålningsenergierna.  

 

Eventuell återvunnen elenergi från pumparna tas inte i beaktande när byggnadens värmebehov 

beräknas. 

 

6.6 Elenergi som förbrukas av värmepump 
 

6.6.1 

Denna enkla beräkningsmetod kan användas för att beräkna hur mycket elenergi som förbrukas av en 

värmepump, hur mycket värmeenergi värmepumpen alstrar för uppvärmning av utrymmen och 

tappvatten samt hur mycket tillskottsvärme som behövs för uppvärmning av utrymmen och tappvatten. 

Beräkningsmetoden kan också användas i fall där värmepumpen används för uppvärmning av 

ventilationsluft samt uppvärmning av utrymmen och tappvatten. I detta fall, energibehov för 

uppvärmning av ventilationsluft läggas till energibehov för uppvärmning av utrymmen, och ventilation 

skall beräknas som en del av uppvärmning av utrymmen. För beräkningen av den energi som behövs 

för jordvärmepumpar och uteluftsvärmepumpar måste man först räkna ut effektbehovet för 

uppvärmningen av utrymmena enligt punkt 9.1.3. Uppvärmningsenergin som alstras av ovan nämnda 

värmepumpar fastställs med hjälp av den valda värmepumpens nominella effekt och effektbehovet för 

uppvärmning av utrymmena. 

 

En värmepumps elenergiförbrukning består av energibehovet för alstring av värmeenergi och för drift 

av pumpens tillbehör. Elenergibehovet för en värmepump beräknas utifrån den energi som pumpen 

alstrar för uppvärmning av utrymmen eller tappvatten och utifrån pumpens årsvärmefaktor (SPF-tal). 

De SPF-tal som presenteras i tabellerna i detta kapitel (6.6) är årsvärmefaktorer som endast kan 

användas när energiförbrukningen beräknas för ett helt års värmebehov. 
 

I punkt 6.6.2 beskrivs en metod för beräkning av energibehovet för tillskottsvärme för en värmepump 

och i punkt 6.6.3 en metod för beräkning av exempelvärden för en värmepumps SPF-tal (tabellerna 

6.12–6.14). Minimitemperaturen vid vilken en uteluftsvärmepump fungerar har antagits vara −20 °C. 

Dessutom utgår man ifrån att utelufts- och jordvärmepumpar som används för att värma upp 

utrymmen och tappvatten används turvis för det ena eller det andra syftet, eller i första hand för att 

värma upp tappvatten. För frånluftsvärmepumpar som används för att värma upp utrymmen och 

tappvatten är utgångspunkten att de värmer upp dessa turvis. Om dessa antaganden inte stämmer 

måste energibehovet beräknas enligt exaktare metoder. 

 

Mellanvärdena till de värden som presenteras i tabellerna kan vid behov bestämmas genom 

interpolation. 

 

Dessutom måste varmvattenberedare i värmepumpsystemet beaktas separat enligt punkterna 6.3 och 

6.4. 
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6.6.2 

Mängden energi för uppvärmning av utrymmen och tappvatten som värmepumpen kan alstra beräknas 

i enlighet med formlerna (6.13) och (6.14), i vilka energibehovet för tillskottsvärme beaktas 

 

tilatyslisälämmittilatlämmitystilatlämmitysLP QQQ ,,,,      (6.13) 

 

där 

QLP, lämmitys, tilat energi alstrad av värmepump för uppvärmning av utrymmen, kWh 

Qlämmitys, tilat energibehov för uppvärmning av utrymmen, kWh 

Qlisälämmitys, tilat energibehov för tillskottsvärme för uppvärmning av utrymmen, kWh 

 

lkvyslisälämmitlkvlämmityslkvlämmitysLP QQQ ,,,,      (6.14) 

 

där 

QLP, lämmitys, lkv energi alstrad av värmepump för uppvärmning av tappvatten, kWh 

Qlämmitys, lkv energibehov för uppvärmning av tappvatten, kWh 

Qlisälämmitys, lkv
 

energibehov för tillskottsvärme för uppvärmning av tappvatten, kWh. 

 

Energibehovet för tillskottsvärme som behövs för uppvärmning av utrymmen och tappvatten 

(Qlisälämmitys, tilat och Qlisälämmitys, lkv) kan beräknas enligt formlerna (6.15) och (6.16) med hjälp av de 

värden som presenteras i tabellerna 6.10, 6.11, L2.1 och L2.2 och som visar andelen värmeenergi som 

värmepumpen alstrar. 

 

  tilatlämmityslkv tilat, lämmitys,LPtilatyslisälämmit QQQQ ,, /1       

 

där 

Qlisälämmitys, tilat energibehov för tillskottsvärme för uppvärmning av utrymmen, kWh 

QLP/Qlämmitys, tilat, lkv andelen värmeenergi som värmepumpen alstrar jämfört med den värmeenergi som 

behövs för uppvärmning av utrymmen och tappvatten, - 

Qlämmitys, tilat energibehov för uppvärmning av utrymmen, kWh 

 

  lkvlämmityslkv tilat, lämmitys,LPlkvyslisälämmit QQQQ ,, /1  (6.16) 

 

där 

Qlisälämmitys, lkv
 

energibehov för tillskottsvärme för uppvärmning av tappvatten, kWh 

QLP/Qlämmitys, tilat, lkv andelen värmeenergi som värmepumpen alstrar jämfört med den värmeenergi som 

behövs för uppvärmning av utrymmen och tappvatten, - 

Qlämmitys, lkv energibehov för uppvärmning av tappvatten, kWh 

 

Energibehovet för uppvärmning av utrymmen och tappvatten (Qlämmitys, tilat och Qlämmitys, lkv) kan 

beräknas enligt formlerna (6.1) och (6.4). Om en värmepump används för att värma upp ingående 

ventilationsluft ska energibehovet för denna process läggas till energibehovet för uppvärmning av 

utrymmen (Qlämmitys, tilat) i formel (6.13). 

 

Hur stor del av värmeenergibehovet som täcks av utelufts- och jordvärmepumpar kan beräknas med 

hjälp av tabellerna L2.1, L2.2 och 6.10, om man känner till relationen mellan värmepumpens 

nominella effekt (LPn) och dimensioneringseffekten för byggnadens utrymmen (tila). I dessa 

anvisningar kallas denna storhet för relativ värmeeffekt (LPn/tila). Temperaturerna för vilka de 

nominella effekterna (LPn) i tabellerna anges är +7 °C utomhus och 20 °C inomhus för 

uteluftsvärmepumpar, och för jordvärmepumpar 0 °C på vätskan i kollektorkretsen och 35 °C på 

ingående värmebärare (vatten). Temperaturerna har fastställts i testförhållanden som stämmer överens 

med standarden SFS EN 14511-2:2007. Med hjälp av tabellerna kan man dessutom uppskatta 
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relationen mellan temperaturen i värmebärarkretsen och energibehovet för uppvärmning av utrymmen 

och tappvatten samt behovet av tillskottsvärme enligt klimatzon. 

 

Hur stor del av energibehovet för uppvärmning av utrymmen, ventilationsluft och tappvatten som 

täcks av en frånluftsvärmepump kan beräknas med hjälp av tabell 6.11 om man känner till 

energibehovet för uppvärmning av utrymmen (Qlämmitys, tilat, iv, lkv). Med hjälp av tabell 6.11 kan man 

dessutom beräkna hur värmepumpens avluftstemperatur och SPF-tal påverkar behovet av 

uppvärmningsenergi från pumpen. Värdena har beräknats med hjälp av frånluftsflöden vid normal 

bostadsventilation, och värmepumpen värmer både utrymmen, ventilation och tappvatten. I andra fall 

ska en mer detaljerad metod användas. 

 

För alla ovan nämnda typer av värmepumpar kan energibehovet för tillskottsvärme beräknas med 

hjälp av den värmeenergi som alstras av värmepumpen och som definieras med hjälp av tabellerna. 

Andelen värmeenergi som alstras av värmepumpen är relationen mellan den uppvärmningsenergi som 

värmepumpen alstrar för uppvärmning av utrymmen och tappvatten (QLP) och byggnadens 

sammanlagda energibehov för uppvärmning av utrymmen och tappvatten  

(Qlämmitys, tilat, lkv). Andelen värmeenergi som alstras av uteluftsvärmepumpen (luft/luft) är relationen 

mellan den uppvärmningsenergi som värmepumpen alstrar för uppvärmning av utrymmen (QLP) och 

byggnadens energibehov för uppvärmning av utrymmen (Qlämmitys, tilat). 

 

Tabell 6.10. Andelen värmeenergi som uteluftsvärmepumpen (luft/luft) alstrar av den energi som 

behövs för uppvärmning av utrymmen (QLP/Qlämmitys, tilat) enligt den relativa värmeeffekten (LPn/tila) 

och klimatzonen. Värmepumpens nominella effekt (LPn) anges för Tulko/Tsisä +7/20 °C. 

LPn/tila 
QLP/Qlämmitys, tilat, 

Klimatzon I och II Klimatzon III Klimatzon IV 

0,3 0,54 0,51 0,44 

0,4 0,66 0,62 0,53 

0,5 0,75 0,71 0,61 

0,6 0,81 0,78 0,68 

0,7 0,85 0,83 0,73 

 

Tabell 6.11. Andelen värmeenergi som frånluftsvärmepumpen alstrar av den energi som behövs för 

uppvärmning av utrymmen, ventilationluft och tappvatten (QLP/Qlämmitys, tilat, iv, lkv) enligt värmepumpens 

SPF-tal, energibehovet för uppvärmning av utrymmen, ventilationluft och tappvatten vid olika 

avluftstemperaturer. 
Qlämmitys,tilat, 

iv, lkv, 

kWh/(m² a) 

QLP / Q lämmitys, tilat, iv, lkv 

SPF = 2,0 SPF = 3,0 

Tjäte -3 °C Tjäte 1 °C Tjäte 3 °C Tjäte 5 °C Tjäte -3 °C Tjäte 1 °C Tjäte 3 °C Tjäte 5 °C 

100 0,99 0,95 0,90 0,84 0,94 0,86 0,80 0,74 

150 0,82 0,72 0,66 0,60 0,70 0,61 0,56 0,51 

200 0,66 0,56 0,51 0,46 0,55 0,47 0,43 0,39 

250 0,55 0,46 0,41 0,37 0,45 0,38 0,35 0,31 

 

 

6.6.3 

I den totala förbrukningen av uppvärmningsel medräknas värmepumpens förbrukning endast i den 

utsträckning pumpen används. Mängden elenergi som en värmepump förbrukar när den är i 

användning kan beräknas enligt följande formeln 

 

yslisälämmitlkvlkvlämmitLPtilattilatlämmitysLPlämmitysLP WSPFQSPFQW  ,,,,,   (6.17) 

 

där 

WLP, lämmitys elenergi som förbrukas av värmepumpsystemet, kWh 

QLP, lämmitys, tilat energi alstrad av värmepump för uppvärmning av utrymmen, kWh 
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SPFtilat SPF-tal för värmepump vid uppvärmning av utrymmen, - 

QLP, lämmitys, lkv energi alstrad av värmepump för uppvärmning av tappvatten, kWh 

SPFlkv SPF-tal för värmepump vid uppvärmning av tappvatten, - 

Wlisälämmitys behov av elenergi för tillskottsvärme för uppvärmning av utrymmen och tappvatten, 

(Qlisälämmitys, tilat + Qlisälämmitys, lkv), kWh. 

 

Mängden elenergi som förbrukas av en uteluftsvärmepump (luft/luft) beräknas enligt formeln (6.17) 

och endast för de utrymmen som omfattas av värmepumpens effekt. Energiförbrukningen för dessa 

utrymmen måste i detta fall beräknas separat. 

 

Om exaktare uppgifter saknas om värmepumpens SPF-tal kan man i formel (6.17) ange de värden som 

presenteras i tabellerna 6.12–6.14 för olika typer av värmepumpar. Klimatzonerna I och II har samma 

SPF-tal. Om de temperaturer som anges i tabellerna 6.12–6.13 för värmebärarkretsen inte motsvarar 

situationen i vilken beräkningarna görs, kan mellanvärden interpoleras utgående från SPF-värdena i 

tabellerna.  

 
Tabell 6.12. SPF-tal för uteluftsvärmepumpar. 

Uteluftsvärmepumpar 

 

max. temperatur på ingående vatten, 

°C 

SPF-tal 

Klimatzoner 

I–II III IV 

Luft/luft 2,8 2,8 2,7 

Luft/vatten (uppvärmning av utrymmen) 

30 2,8 2,8 2,7 

40 2,5 2,5 2,4 

50 2,3 2,3 2,2 

60 2,2 2,1 2,0 

Luft/vatten (uppvärmning av tappvatten) 

60 1,8 1,6 1,3 

 
Tabell 6.13. SPF-tal för jordvärmepumpar. 

Jordvärmepump 

 

 

max. temperatur på ingående vatten, 

°C 

SPF-tal 

Årlig medeltemperatur på 

returvätskan i 

kollektorkretsen, °C 

-3 +3 

Uppvärmning av utrymmen   

30 3,4 3,5 

40 3,0 3,1 

50 2,7 2,7 

60 2,5 2,5 

Uppvärmning av tappvatten   

60 2,3 2,3 

 
Tabell 6.14. Frånluftsvärmepump, gemensamma SPF-tal för utrymmen och tappvatten när frånluftens 

temperatur är 21 °C. 

Frånluftsvärmepump SPF-tal 

Avluftens min. temperatur  

-3 2,4 

+1 2,1 

+3 2,0 

+5 1,9 

 

Ett exaktare SPF-tal för värmepumpen kan beräknas med hjälp av den detaljerade metod som 

presenteras i miljöministeriets handbok eller någon annan metod. Som utgångspunkt kan man använda 

mätningsresultat från test utförda enligt SFS-EN 16147 eller SFS-EN 14511-3, eller produktuppgifter 

som verifierats på annat sätt. I värmefaktorn som används för att fastställa värmepumpens SPF-tal ska 
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man beakta den energi som går åt till eventuell avfrostning samt den el som förbrukas av pumpens 

tillbehör, t.ex. reglage, fläktar och pumpar, på det sätt som beskrivs i SFS-EN 14511-3. 

 

Den el som förbrukas av tillbehör och som inte är medtagen i mätvärdena för pumpens värmefaktor (i 

vissa anordningar t.ex. elenergi som förbrukas av den pump som driver kollektorkretsen) beaktas 

separat när man beräknar SPF-talet. Den el som förbrukas av pumparna i byggnadens värmebärarkrets 

beräknas i punkt 6.1, och därför beaktas den inte i elförbrukningen för värmepumpens tillbehör. 

 

Den el som förbrukas av värmepumpens fläktar ingår i SPF-talet och behöver alltså inte utredas då 

man beräknar ventilationssystemets elförbrukning i en byggnad försedd med frånluftsvärmepump.  

 

 

Den el som förbrukas av tillbehör WLP, apu och som inte är medtagen i mätvärdena för värmepumpens 

värmefaktor kan beräknas med hjälp av formeln (6.18) 

 

tPW apuapuLP ,          (6.18) 

 

där  

WLP, apu  elenergi som förbrukas av värmepumpens tillbehör, kWh 

Papu  eleffekt för tillbehör till värmepumpen, kW 

t  driftstid för tillbehör under beräkningsperioden, h. 
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7 

VENTILATIONSSYSTEMETS 

ELENERGIFÖRBRUKNING 
 

I detta kapitel beräknas 

Ventilationssystemets elenergiförbrukning 

 

För beräkningarna behövs minst följande data: 

Ventilationsaggregatens eleffekter eller SFP-tal 

Ventilationsaggregatens luftflöden 

 
7.1.1 

Fläktarnas eller ventilationsaggregatens elförbrukning är produkten av den projekterade specifika 

eleffekten, luftflödet och driftstiden enligt formeln (7.1) 

 

iv,muuvoilmanvaiht WΔtqSFPW      (7.1) 

 

där 

Wilmanvaihto elenergi som förbrukas av ventilationssystemet, kWh 

SFP specifik eleffekt för fläkt eller ventilationsaggregat, kW/(m³/s) 

qv  fläktens eller ventilationsaggregatets luftflöde, m³/s 

t fläktens eller ventilationsaggregatets driftstid under beräkningsperioden, h 

Wiv, muu övrig elförbrukning i ventilationssystemet, kWh. 

 

Om ventilationssystemet är behovsstyrt beräknas inverkan av detta faktum separat enligt lämpliga 

metoder. Ett ventilationssystem planeras vanligtvis så att den specifika eleffekten inte överstiger 2,0 

kW/(m³/s) (mekaniskt till- och frånluftsventilationssystem) eller 1,0 kW/(m³/s) (mekaniskt 

frånluftsventilationssystem). 

 

7.1.2 

Ventilationssystemets specifika eleffekt beräknas per aggregat enligt formeln (7.2) 

 

v

puh

q

P
SFP        (7.2) 

 

där 

SFP  specifik eleffekt för fläkt eller ventilationsaggregat, kW/(m³/s) 

Ppuh  eleffekt för fläkt eller ventilationsaggregat jämte effektreglage, kW 

qv  fläktens eller ventilationsaggregatets luftflöde, m³/s. 

 
Förklaring 

Ventilationssystemets specifika eleffekt beror på 

tryckfallet i ventilationssystemet och på fläktarnas 

verkningsgrad. I beräkningen används värdet för icke-

forcerat från- eller tilluftsflöde under driftstid (det 

större av dessa) som specifik eleffekt för 

ventilationsaggregatet. 

 

7.1.3 

Mängden elenergi som förbrukas av en fläkt kan också beräknas med hjälp av formeln (7.3) 
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t
η

qΔp
W

kpuhallinko

vpuhallin

puhallin 





1000
    (7.3) 

där 

Wpuhallin elenergi som förbrukas av en fläkt, kWh 

∆ppuhallin tryckhöjning i fläkten, Pa 

qv  fläktens eller ventilationsaggregatets luftflöde, m³/s 

puhallin, kok fläktens totala verkningsgrad, - 

∆t tidsintervall, h 

 

Fläktens totala verkningsgrad kan beräknas enligt följande formeln: 

 

säätömoottorikäyttöpuhallinkpuhallinko      (7.4) 

 

där 

puhallin, kok  fläktens totala verkningsgrad, - 

puhallin  fläktens verkningsgrad inklusive lagerförluster, - 

käyttö  verkningsgrad för rem, - 

moottori  verkningsgrad för motor, - 

säätö  verkningsgrad för reglage för rotationshastighet (t.ex.  

  frekvensomformare), - 

 
När man använder formeln (7.3) måste elförbrukningen för fläktarnas effektreglage beräknas för sig. 

 

7.1.4 

 

Ökningen av temperaturen i fläkten beräknas enligt formeln (7.5) 

 

vpii

spuh

pii

s
puhallin

q cρ

 pP

 cρ

pSFP
ΔT       (7.5) 

 

där 

∆Tpuhallin ökning av temperaturen i fläkten, ºC 

SFP  specifik eleffekt för fläkt , kW/(m³/s) 

ps relation mellan värme som överförs till luften och fläktens eleffekt, - 

ρi luftens densitet, 1,2 kg/m³ 

cpi luftens specifika värmekapacitet, 1,0 kJ/(kg K) 

Ppuh  eleffekt för fläkt jämte effektreglage, kW 

qv  fläktens luftflöde, m³/s. 

 

För ps används de värden som anges i tabell 7.1. 

 

Tabell 7.1. Relation mellan värme som överförs till luften och fläktens eleffekt, ps. 

Fläktmotorns läge  ps 

I luftströmmen 1,0 

Utanför luftströmmen 0,6 

 

Om behövliga utgångsvärden inte finns till hands kan man för beräkningen använda värdet  

0,5 °C. 
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7.1.7 

Elenergibehovet för det resterande ventilationssystemet, t.ex. för pumparna i 

värmeåtervinningssystemet eller för motorn i ett roterande värmeåtervinningssystem, beräknas med 

hjälp av formeln (7.6) 

 

1000/ΔtW muu iv,  muuP      (7.6) 

 

där 

Wiv, muu övrig elförbrukning i ventilationssystemet, kWh 

Pmuu eleffekt för andra delar av ventilationssystemet än fläktar och fläktarnas effektreglage, 

W 

∆t tidsintervall, h. 
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8 

KYLSYSTEMETS ENERGIFÖRBRUKNING 
 

I detta kapitel beräknas 
Kylsystemets förbrukning av el- och värmeenergi 

 

För beräkningarna behövs minst följande data: 
Energi som klimatanläggningens kylbatteri förbrukar för 

kylning per år 

Energi som rumsaggregaten förbrukar för kylning per år 

 
8.1.1 

Kylenergi, dvs. energi som används för att tillföra kyla till byggnadens utrymmen, tillförs med hjälp 

av luft- eller vattenburna system eller med system som kombinerar båda dessa metoder (bild 8.1). 

Kylsystemets energiförbrukning är summan av den energi som går åt till att alstra kylenergi (t.ex. 

kompressoranläggning eller kyltorn) och den energi som förbrukas av olika tillbehör i systemet.  

 

 

 
 

Bild 8.1. Principskiss över ett kylsystem 

 

Den energi som ett kylsystem förbrukar per år beräknas utifrån kylsystemets egenskaper samt hur 

mycket kylenergi kylbatteriet i ventilationssystemet eller klimatanläggningen förbrukar per år Qji och 

hur mycket kylenergi som förbrukas av rumsaggregaten Qjv. Ovannämnda årliga energimängder 

beräknas samtidigt som man beräknar kylenergibehovet för byggnadens utrymmen, med hjälp av en 

för ändamålet lämplig energisimulator och med tidsintervaller på högst en timme. Mängden kylenergi 

som ett kylsystem alstrar per år (Qjk) beräknas med hjälp av formeln (8.1) 
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jvhjvjihjijk QQQ )1()1(           (8.1) 

 

där 

Qjk kylenergi som ett kylsystem alstrar per år, kWh/a 

Qji energi som klimatanläggningens kylbatteri förbrukar för kylning per år, kWh/a 

Qjv kylenergi som förbrukas av rumsaggregaten per år, kWh/a 

hji koefficient som beaktar förlusterna i den luftburna delen av systemet (termiska förluster, 

kondensförluster, osv.) 

hjv koefficient som beaktar förlusterna i den vattenburna delen av systemet (termiska förluster) 

 

Beroende på vilken beräkningsmetod (vilket program) man använder är den kylenergi som kylbatteriet 

behöver för att kondensera vattenånga i luften antingen inräknad i den kylenergi som 

klimatanläggningens kylbatteri förbrukar per år (vått batteri) eller inte (torrt batteri). Detta måste 

beaktas när man använder förlustkoefficienterna i tabell 8.2. Om energibehovet för kondensering av 

vattenånga i luften är inkluderat i kylbatteriets årliga kylenergibehov använder man det hji-värde i 

tabell 8.2 som inte beaktar effekten av kondensering. Om det däremot inte har räknats med i 

kylbatteriets energibehov måste det beaktas med hjälp av en koefficient. 

 

8.1.2 

Den årliga förbrukningen av elenergi i system som använder el för att alstra kyla beräknas med hjälp 

av formeln (8.2) 

 

apujäähd

E

jk

jäähdytys W
Q

W ,


        (8.2) 

 

där 

Wjäähdytys elenergi som årligen förbrukas av kylsystemet, kWh/a 

Qjk   kylenergi som ett kylsystem alstrar per år, kWh/a 

E   årlig kylakoefficient för alstring av kylenergi, - 

Wjäähd, apu el som förbrukas av kylsystemets tillbehör, kWh/a. 

 

Det årliga energibehovet för kylsystem som använder värme- eller kylenergi (absorptionskyla eller 

fjärrkyla) beräknas med hjälp av formeln (8.3) 

 

Q

jk

jäähdytys

Q
Q


           (8.3) 

 

där 

Qjäähdytys  det årliga energibehovet för system som använder värme- eller kylenergi, kWh/a 

Qjk   kylenergi som ett kylsystem alstrar per år, kWh/a 

Q   årlig kylakoefficient för alstring av kylenergi, -. 

 

Den årliga kylakoefficienten för processen för alstring av kylenergi anger förhållandet mellan den 

kylenergi som processen alstrar och den energi som processen förbrukar per år. Den förbrukade 

energin består bland annat av den pumpenergi som fordras för att upprätthålla cirkulationen i 

kondensorn samt av fläktenergin för kondensorn, fläktenergin för kyltornet och annan energi som 

används direkt för kylning. 

 

Alstringsprocessens kylakoefficienter presenteras i tabell 8.1 och förlustkoefficienter i tabell 8.2. I 

stället för koefficienterna i tabellerna kan man också använda prestandauppgifter som fastställts 

genom precisare metoder. 
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Tabell 8.1. Årliga kylakoefficienter för alstring av kylenergi. 

Alstringsprocess E Q 

Kompressorkylmaskin, luftkondensor 2,5 - 

Kompressorkylmaskin, vattenkondensor 3  

Frikyla, förångare (torrt) 5 - 

Frikyla, kyltorn (vått) 7 - 

Frikyla, markrör (horisontellt) 30 - 

Split-system 3 - 

Fjärrkyla (värmeväxlare) - 1 

Absorptionskyla - 0,7 

 

Tabell 8.2. Förlustkoefficienter för kylsystem, riktvärden. 

Temperatur för ingående kylvatten hji
1)

 hji
2)

 hjv 

 7 °C 0,3 0,6 0,2 

10 °C 0,2 0,5 0,15 

15 °C 0,1 0,2 0,1 

18 °C 0,0 0,0 0,0 

1) exklusive kondensförlust 

2) inklusive kondensförlust 

 

8.1.3 

När kylenergi alstras med hjälp av två olika processer, exempelvis frikyla som kompletteras av en 

kompressorenhet, beräknas systemets årliga energiförbrukning med hjälp av formeln (8.4) 

 

apujäähd

E

jk

E

jk

jäähdytys W
QQ

W ,

2

2

1

1 





          (8.4) 

 

där 

Wjäähdytys elenergi som årligen förbrukas av kylsystemet, kWh/a 

Qjk   kylenergi som ett kylsystem alstrar per år, kWh/a 

1   andel kylenergi som alstras genom process 1 per år, - 

2   andel kylenergi som alstras genom process 2 per år, - 

    (1 + 2
 
= 1,0) 

E1   årlig kylakoefficient för process 1, - 

E2   årlig kylakoefficient för process 2, - 

Wjäähd, apu elenergi som förbrukas av kylsystemets tillbehör, kWh/a. 
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8.1.4 

Ett kylsystem består dessutom av olika tillbehör som är kopplade till kylavgivnings- och 

kyldistributionsprocesserna och som förbrukar elenergi, t.ex. pumpar, fläktar osv. I denna 

tillbehörsförbrukning medräknas t.ex. den energi som pumpen behöver för att fördela kylenergin och 

den energi som behövs för att förstärka avgivningen av kylenergi, t.ex. för fläkten i fläktkonvektorn. I 

tillbehörsförbrukningen medräknas däremot inte den fläktenergi som används av ventilationssystemet 

eller klimatanläggningen för att sätta luft i rörelse eller den energi som förbrukas i samband med 

processen för alstring av kylenergi. Tillbehörsförbrukningen beror på systemtyp och beräknas med 

hjälp av formeln (8.5) 

 

jkapuapujäähd QW ,
           (8.5) 

 

Wjäähd, apu elenergi som förbrukas av kylsystemets tillbehör, kWh/a 

apu   årlig elförbrukningskoefficient för systemets tillbehör, - 

Qjk   kylenergi som ett kylsystem alstrar per år, kWh/a. 

 

Förbrukningskoefficienter visas i tabell 8.3. Värdena i tabellen kan alltid ersättas av värden som 

erhållits genom exaktare beräkningsmetoder. 

 

Tabell 8.3. Elförbrukningskoefficienter för kylsystemets tillbehör. 

Kylsystem apu  

Vattenburet system, kylbaffel 0,06  

Vattenburet system, fläktkonvektor 0,08  

Luftburet VAV-system (Variable Air Volume, 

variabel luftvolym) 
0,05  
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9 

EFFEKTBEHOV FÖR UPPVÄRMNING 
 

I detta kapitel beräknas 

9.1 Effektbehov för uppvärmning av byggnaden 

9.2 Effektbehov för kompensering av ledningsförluster genom 

byggnadsmanteln 

9.3 Värmeeffekt som behövs för uppvärmning av läckluft 

9.4 Värmeeffekt som behövs för uppvärmning av tilluft inne i 

byggnaden 

9.5 Värmeeffekt som behövs för uppvärmning av ersättande luft 

9.6 Effekt för ventilationsaggregatets värmebatteri 

9.7 Värmeeffekt som behövs för uppvärmning av tappvatten 

 

För beräkningarna behövs minst följande data: 

Byggnadsdelarnas areor 

Byggnadsdelarnas värmegenomgångskoefficienter 

Byggnadens luftvolym 

Ventilationssystemets luftflöden 

Temperaturrelationerna vid dimensionering av 

frånluftsvärmeåtervinning i ventilationssystemet 

Dimensioneringsflödet för det varma tappvattnet 

Uppvärmningssystemens verkningsgrader 

 

9.1 Effektbehov för uppvärmning av byggnaden 
 

9.1.1 

Uppvärmningssystemets effektbehov beräknas i allmänhet per utrymme så att man kan beräkna hur 

stor effekt som behövs i varje utrymme och välja värmeaggregaten därefter. Hur stor effekt som 

fordras beror i huvudsak på hur mycket värme som förloras på grund av ledning (konduktion) genom 

konstruktionen, luftläckage och ventilation. Effektbehovet beräknas enligt den dimensionerande 

utetemperaturen för orten i fråga. Den dimensionerande utetemperaturen finns i bilaga 2 till del D3 av 

byggbestämmelsesamlingen. Om ventilationsluften helt eller delvis hämtas direkt utifrån eller är 

kallare än rumstemperaturen bör man beakta den effekt som behövs för att värma upp 

ventilationsluften när man dimensionerar uppvärmningsanordningarna i byggnadens olika utrymmen. 

Effektbehovet för efteruppvärmning av tilluft i ventilationsaggregatet bör beaktas då man 

dimensionerar ventilationsaggregatets värmebatteri. Det totala effektbehovet för uppvärmning av en 

byggnad är summan av effektbehovet i alla utrymmen vid samma tidpunkt, utökad med det samtidiga 

effektbehovet för eventuell uppvärmning av tilluft (beroende på ventilationssystemet) och 

uppvärmning av varmt tappvatten. 

 

Solens strålningsvärme beaktas inte. Interna värmekällor beaktas endast om de är betydande och 

kontinuerliga. Konstruktionernas värmekapacitet ska beaktas då man beräknar det dimensionerande 

effektbehovet för icke-kontinuerlig uppvärmning. 

 

Värmealstringsanordningarna kan dimensioneras på ett sätt som inte stämmer överens med det 

beräknade effektbehovet. T.ex. i ett ackumulerande system kan hela dygnets energibehov tillföras 

beredaren eller de ackumulerande konstruktionerna på några timmar. Den effekt som fordras är då 

flera gånger större jämfört med ett kontinuerligt uppvärmningsbehov, men å andra sidan kan 

momentära toppar i effektbehovet för uppvärmning av tappvatten tas från beredaren medan denna 

långsamt värms upp med låg effekt för ny användning. 

 

Hur värmeanordningarna ska dimensioneras i uppvärmningssystem som används periodvis eller på 
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deltid beror i hög grad på effektbehovet under returuppvärmningen, vilket påverkas av 

returuppvärmningstiden, konstruktionernas värmekapacitet (massivitet), den tillåtna 

temperaturminskningen och uppvärmningsperiodens längd. 

 

9.1.2 

Effektbehovet för uppvärmning av en byggnad är summan av samtliga samtidiga effektbehov enligt 

formeln (9.1) 

 

lkv

lkv

tuloilma

tterituloilmapa

ystilalämmit

tila
lämmitys












      (9.1) 

 

där 

lämmitys  effektbehov för uppvärmning av byggnaden, W 
tila värmeeffekt som behövs för utrymmesuppvärmningssystemet, W 

tuloilmapatteri behov av värmeeffekt för ventilationssystemets tilluftsuppvärmningssystem, W 

lkv värmeeffekt som behövs för uppvärmningssystemet för tappvatten, W 

tilalämmitys verkningsgrad för utrymmesuppvärmningssystemet i dimensioneringsförhållanden, - 

tuloilma verkningsgrad för ventilationssystemets tilluftsuppvärmningssystem i 

 dimensioneringsförhållanden, - 

lkv verkningsgrad för uppvärmningssystemet för tappvatten i dimensioneringsförhållanden, 

 -. 

 

Om man inte känner till den verkliga verkningsgraden för systemen kan man för 

dimensioneringsändamål använda värdet 0,9. För elvärmesystem som direkt värmer upp inneluft eller 

tilluft kan man i allmänhet ange 1,0 som verkningsgrad. 

 

9.1.3 

Den värmeeffekt som behövs för utrymmesuppvärmningssystemet beräknas med hjälp av formeln 

(9.2) 

 

akorvausilmtuloilmajohttila   vuotoilma
    (9.2) 

 

där 

tila värmeeffekt som behövs för utrymmesuppvärmningssystemet, W 

joht effektbehov för kompensering av ledningsförluster genom byggnadsmanteln, W 

vuotoilma värmeeffekt som behövs för uppvärmning av läckluft, W 

tuloilma effektbehov för uppvärmning av tilluft inne i byggnaden, W 

korvausilma effektbehov för uppvärmning av ersättande luft inne i byggnaden, W. 

 

9.2 Effektbehov för kompensering av ledningsförluster genom 

byggnadsmanteln 
 

9.2.1  

Effektbehovet för kompensering av ledningsförluster genom byggnadsmanteln beräknas enligt 

formeln (9.3) 

  

tkylmäsillamuuoviikkunaalapohjayläpohjaulkoseinäjoht     (9.3) 

 

där 

joht effektbehov för kompensering av ledningsförluster genom byggnadsmanteln, W 

ulkoseinä effektbehov för kompensering av ledningsförluster genom ytterväggar, W 

yläpohja effektbehov för kompensering av ledningsförluster genom vindsbjälklag, W 



 

 

64 

 

alapohja effektbehov för kompensering av ledningsförluster genom bottenbjälklag, W 

ikkuna  effektbehov för kompensering av ledningsförluster genom fönster, W 

ovi  effektbehov för kompensering av ledningsförluster genom ytterdörrar, W 

muu  effektbehov för kompensering av ledningsförluster till ett utrymme vars temperatur 

 avviker från utetemperaturen, W 

kylmäsillat  effektbehov för kompensering av ledningsförluster genom köldbryggor, W. 

 

Effektbehovet för kompensering av värmeförluster genom byggnadens olika delar beräknas 

individuellt för varje byggnadsdel j med hjälp av formeln (9.4) och effektbehovet för kompensering av 

värmeförluster genom köldbryggor beräknas enligt formeln (9.5). 

 

 mitusiij TTAU ,      (9.4) 

 

 

 mit,uskktkylmäsilla TTl      (9.5) 

 

där  

j effektbehov för kompensering av ledningsförluster genom byggnadsdel j, W 

kylmäsillat  effektbehov för kompensering av ledningsförluster genom köldbryggor, W 

Ui byggnadsdelen i:s värmegenomgångskoefficient, W/(m² K) 

Ai byggnadsdelen i:s area, m² 

Ts innetemperatur, ºC 

Tu, mit dimensionerande utetemperatur, ºC 

lk längd på linjär köldbrygga, m 

Ψk tilläggskonduktans från linjär köldbrygga, W/(m K). 

 

Utetemperaturen för dimensioneringen väljs utifrån byggnadens läge från väderlekstabellen i bilaga 2 

till del D3 av byggbestämmelsesamlingen. 

 

9.2.2 

Vid beräkningen av effektbehovet per utrymme ska den värmeeffekt som leds till angränsande 

utrymmen vid behov beaktas i formel (9.3) i termen muu. Den värmeeffekt som leds till angränsande 

utrymmen beräknas enligt formeln (9.4) med hjälp av värmegenomgångskoefficienterna för 

skiljekonstruktionerna. Som temperaturskillnad anges skillnaden mellan utrymmenas 

innetemperaturer. 

 

9.2.3 

Effektbehovet för kompensering av ledningsförluster genom bottenbjälklaget kan beräknas med hjälp 

av formeln (9.4), om värmen från bottenbjälklaget till största delen leds till det fria. Om luftens 

temperatur under bottenbjälklaget kontinuerligt är den samma som temperaturen utomhus ska 

dimensioneringen göras enligt denna, dvs. den faktiska utetemperaturen.  

 

9.2.4 

Om kryprummet under bottenbjälklaget är delvis inslutet så att ventilationsöppningarna utgör högst 

8 promille av bottenbjälklagets area, anges som dimensionerande temperatur den årliga 

dimensionerande medeltemperaturen minskad med 2 °C. Bottenbjälklagets U-värde beräknas då utan 

markens och kryprummets värmemotstånd, i motsats till vad som anges i del C4 av 

byggbestämmelsesamlingen, och effekten kan beräknas enligt formeln (9.4). 

 

9.2.5 

Effekt som leds i mark kan beräknas enligt formeln (9.4). Som bottenbjälklagets U-värde används då 

konstruktionens och markens sammanlagda värmegenomgångskoefficient. Som dimensionerande 

utetemperatur anges den årliga dimensionerande medeltemperaturen ökad med 2 °C. Som area anges 
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arean för den del av bottenbjälklaget som står i direkt kontakt med marken. 

 

9.3 Värmeeffekt som behövs för uppvärmning av läckluft 
 

9.3.1 

Den värmeeffekt som behövs för uppvärmning av läckluft beräknas enligt formeln (9.6) 

 

 mit,usmav, vuotoilpiivuotoilma TTqc       (9.6) 

 

där  

vuotoilma  värmeeffekt som behövs för uppvärmning av läckluft, W 

i luftens densitet, 1,2 kg/m³ 

cpi luftens specifika värmekapacitet, 1 000 J/(kg K) 

qv, vuotoilma läckluftsflöde, m³/s 

Ts innetemperatur, ºC 

Tu, mit dimensionerande utetemperatur, ºC. 

 

9.3.2 

Om det finns grundad anledning att anta att byggnaden är exceptionellt tät eller otät bör läckageflödets 

verkliga omfattning uppskattas. I källarutrymmen under marknivå och i utrymmen mitt i byggnaden 

behöver luftläckage i allmänhet inte beaktas. 

 

9.4 Värmeeffekt som behövs för uppvärmning av tilluft inne i byggnaden 
 

9.4.1 

Den värmeeffekt som behövs för uppvärmning av tilluft inne i byggnaden beräknas enligt formeln 

(9.7) 

 

 spsv, tulopiituloilma TTqcρ       (9.7) 

 

där  

tuloilma  värmeeffekt som behövs för uppvärmning av tilluft inne i byggnaden, W 

i luftens densitet, 1,2 kg/m³ 

cpi luftens specifika värmekapacitet, 1 000 J/(kg K) 

qv, tulo tilluftsflöde, m³/s 

Ts innetemperatur, ºC 

Tsp temperatur på inblåst luft, ºC. 

 

9.5 Värmeeffekt som behövs för uppvärmning av ersättande luft 
 

9.5.1 

Den värmeeffekt som behövs för uppvärmning av ersättande luft beräknas enligt formeln (9.8) 

 

 u,mitsilmav, korvauspiiakorvausilm TTqcρ      (9.8) 

 

där  

korvausilma  värmeeffekt som behövs för uppvärmning av ersättande luft, W 

i luftens densitet, 1,2 kg/m³ 

cpi luftens specifika värmekapacitet, 1 000 J/(kg K) 

qv, korvausilma luftflöde för ersättande luft, m³/s 

Ts innetemperatur, ºC 

Tu, mit dimensionerande utetemperatur, ºC.  
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9.5.2 

Det ersättande luftflödet beräknas med hjälp av formeln (9.9) 

 

tulov,poistov,akorvausilmv qqq ,
      (9.9) 

 

där 

qv, korvausilma luftflöde för ersättande luft, m³/s 

qv, poisto frånluftsflöde, m³/s 

qv, tulo tilluftsflöde, m³/s. 

 

9.6 Effekt för ventilationsaggregatets värmebatteri 
 

9.6.1 

Effektbehovet ska beräknas enligt de luftflöden som anges i planerna eller de luftflöden som anges i 

del D2 av byggbestämmelsesamlingen om dessa är större. Kortvariga effekttoppar i ventilationen, i 

småhus t.ex. den maximala frånluftseffekten för spisfläkten, behöver inte beaktas då man 

dimensionerar uppvärmningsanordningarna. 

 

För att beakta värmeåtervinning, dvs. den energi från frånluften som tillgodogörs för uppvärmning av 

tilluften, ska dimensioneringstemperaturen väljas med beaktande av värmeåtervinningsaggregatens 

verkningsgrad, inberäknat frostskydd, eventuella förändringar i luftflödena och den eleffekt som kan 

tillgodogöras från tilluftsfläktarna. 

 

Inverkan av frånluftsvärmepumpen på effektbehovet för uppvärmning av ventilationsluften beräknas 

separat med beaktande av vad den tillvaratagna värmen används till. 

 

9.6.2 

Hela ventilationssystemets totala effektbehov för uppvärmning beräknas per ventilationsaggregat 

enligt formeln (9.10) 

 

 lto,mitspv,tulopiiiv TTqcρ       (9.10) 

 

där 

iv  effekt för ventilationssystemets värmebatteri, W 


i 

luftens densitet, 1,2 kg/m³ 

c
pi luftens specifika värmekapacitet, 1 000 J/(kg K) 

q
v, tulo

 tilluftsflöde, m³/s 

Tsp temperatur på inblåst luft, ºC 

Tlto, mit temperatur på tilluft efter värmeåtervinning i dimensioneringsförhållanden, ºC. 

 

Tilluftens temperatur efter värmeåtervinning beräknas med hjälp av formeln (9.11) 

 

 mitusmittmitumitlto TTTT ,,,,       (9.11) 

 

där 

Tlto, mit temperatur på tilluft efter värmeåtervinning i dimensioneringsförhållanden, ºC 

Tu, mit dimensionerande utetemperatur, ºC 

ηt, mit temperaturrelation för tilluft vid värmeåtervinning i dimensioneringsförhållanden, -

Ts innetemperatur, ºC. 
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9.6.3 

Temperaturrelationen för tilluft vid värmeåtervinning i dimensioneringsförhållanden beräknas enligt 

formeln (9.12) 

 

R

mitp

mit t,

,
        (9.12) 

 

där 

ηt, mit temperaturrelation för tilluft vid värmeåtervinning i dimensioneringsförhållanden, -

ηp, mit temperaturrelation för frånluft vid värmeåtervinning i dimensioneringsförhållanden, -

R tilluftsflödet i relation till frånluftsflödet, -. 

 

9.6.4 

För att värmeväxlaren inte ska frysa bör frånluftens temperaturrelation sänkas då man beräknar 

effektbehovet, t.ex. genom att värmeåtervinningen kringgås. Dimensioneringstemperaturen för avluft 

anges i första hand enligt de värden som uppges av tillverkaren. Om sådana inte finns till hands kan 

temperaturvärdet 0 °C användas som gränstemperatur för frostskyddet i torra kontorslokaler och +5 °C 

i konventionella bostadsutrymmen om frostskyddet och användningsförhållandena tillåter det.  

 

mitus

jätes

mit p,
TT

TT

,


      (9.13) 

 

där 

ηp, mit temperaturrelation för frånluft vid värmeåtervinning i dimensioneringsförhållanden, -

Ts innetemperatur, ºC 

Tjäte avluftens temperatur, °C 

Tu, mit utetemperatur i dimensioneringsförhållanden, °C. 

 

Om värmeåtervinningen förmår höja tilluftens temperatur så att den är högre än tilluftens 

inställningstemperatur blir det enligt formeln (9.10) beräknade värdet negativt. Då används värdet 0 W 

som effektbehov för tilluftens eftervärmebatteri. 

 

9.7 Värmeeffekt som behövs för uppvärmning av tappvatten 
 

9.7.1 

Effektbehovet för uppvärmning av tappvatten beräknas i enlighet med dimensioneringsflödet för 

byggnadens varmvatten, som definieras i del D1 av byggbestämmelsesamlingen. Effektbehovet ska 

vid behov utökas med värmeförlusteffekten från cirkulationsledningen för varmt tappvatten. Denna 

effekt är dock oftast av ringa betydelse i relation till den effekt som behövs för att värma upp 

tappvattnet.  

 

Den värmeeffekt som behövs för uppvärmning av tappvatten beräknas enligt formeln (9.14) 

 

  ökiertohävilkvkvlkvlkvvvlkv TTq ,,pvc       (9.14) 

 

där 

lkv värmeeffekt som behövs för uppvärmning av tappvatten, kW 

v  vattnets densitet, 1 000 kg/m³ 
cpv  vattnets specifika värmekapacitet, 4,2 kJ/(kg K) 

qv, lkv  dimensioneringsflöde för varmt tappvatten, m³/s 

Tlkv  temperatur för varmt tappvatten, °C  

Tkv  temperatur för kallt tappvatten, °C 

lkv, kiertohäviö värmeförluster från cirkulationsledningen för varmt tappvatten, kW. 
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Såvida det inte av grundad anledning är nödvändigt att använda andra värden, anges 50 °C som 

temperaturskillnad mellan varmt och kallt vatten (Tlkv − Tkv). 

 

9.7.2 

Om tappvattnet uppvärms i en beredare är beredarens laddningseffekt vanligtvis mindre än 

tappvattnets uppvärmningseffekt vid dimensioneringsflöde. Beredarens laddningseffekt och 

lagringskapacitet dimensioneras i allmänhet så att de motsvarar ett dygns behov. Beredarens 

värmeförluster bör beaktas då man dimensionerar laddningseffekten. 

 

Om det är aktuellt ska effektbehovet för uppvärmning av tappvatten inkludera den uppvärmningseffekt 

som krävs för att täcka värmeförluster i cirkulationsledningen. Detta görs med hjälp av formeln (9.15) 

eller (9.16) 

 

nettoominö,kiertohävilkv,ökiertohävilkv A ,
    (9.15) 

 

 paluukiertolkvlkvkiertolkvvvökiertohävilkv TTq ,,,,pv, c      (9.16) 

 

där  

lkv, kiertohäviö  värmeförluster från cirkulationsledningen för varmt tappvatten, kW 

lkv, kiertohäviö, omin  specifik värmeförlusteffekt för cirkulationsledningen för varmt 

tappvatten, kW/m² 
Anetto  byggnadens uppvärmda nettoarea, m² 

v   vattnets densitet, 1 000 kg/m³ 
cpv   vattnets specifika värmekapacitet, 4,2 kJ/(kg K) 

qv, lkv, kierto   dimensioneringsflöde för varmt tappvatten i cirkulationsledningen, m³/s 

Tlkv   temperatur för varmt tappvatten, °C  

Tlkv, kierto, paluu   returvattnets temperatur i cirkulationsledningen för varmt tappvatten, °C. 

 

Såvida det inte av grundad anledning är nödvändigt att använda andra värden, anges 5 °C som 

temperaturskillnad mellan varmt vatten och returvatten i cirkulationsledningen för varmvatten 

(Tlkv − Tlkv, kierto, paluu). 

 

Såvida inget annat kan bevisas anges värdet 0,002 kW/m² som specifikt effektbehov för 

cirkulationsledningen för varmt tappvatten i bostadshus och motsvarande, om inga torkbatterier är 

anslutna till den. Om torkbatterier är anslutna till ledningen anges värdet 0,004 kW/m². I övriga 

byggnadstyper är den specifika effekten hälften av värdet för bostadshus. 
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10 

SOLELSYSTEMETS PRODUKTIONSKAPACITET 
 

I detta kapitel beräknas 

solelsystemets produktionskapacitet 

 

För beräkningarna behövs minst följande data: 

cellernas area, riktning och lutning samt deras toppkapacitetskoefficient och information om 

monteringsmetoden  

strålning på horisontellt plan 

 
10.1.1 

Mängden elenergi som alstras av ett solelsystem kopplat till en byggnad Wpv [kWh/a] kan beräknas 

enligt nedan beskrivna metod, som följer SFS-EN 15316-4-6 med tillämpning av nationella 

koefficienter och tabellvärden. Metoden kan endast tillämpas för att beräkna energiproduktionen från 

ett solelsystem i en byggnad eller i omedelbar närhet av en byggnad. Metoden kan inte tillämpas på 

transport, distribution eller lagring av elenergi. 

 

Andelen egenproducerad elenergi som förbrukas i byggnaden (Wkäytetty omasähkö) av den energi som 

alstras av ett solelsystem ska granskas med en annan lämplig metod som till exempel beaktar 

skuggningar och tidsmässiga variationer i elförbrukningen och i den eventuella lagringen. 

 

10.1.2 

Elenergin från solceller beräknas enligt formeln (10.1). 

 

ref

käyttömaksaur

pv
I

FPG
W


      (10.1) 

där 

Wpv elenergi som alstras av solceller per år, kWh 

Gaur solstrålningsenergi som träffar solcellerna under ett år, kWh/m
2
 

Pmaks solcellernas maximala produktionskapacitet i en referensstrålningssituation (Iref = 1 

kW/m
2
, referenstemperatur 25 °C), kW 

Fkäyttö funktionsfaktor som beaktar användningsomständigheter, - 

Iref referensstrålningssituation, 1 kW/m
2
. 

 

Mängden solstrålning som träffar solcellerna under ett år beräknas med hjälp av formeln (10.2). 

 

asentohorauraur FGG  ,      (10.2) 

 

där 

Gaur solstrålningsenergi som träffar solcellerna under ett år, kWh/m
2
 

Gaur, hor  total solstrålningsenergi per år som träffar ett horisontellt plan, D3 bilaga 2, kWh/m
2
 

Fasento korrigeringskoefficient för väderstreck och lutning, (formel 10.4), -. 

 

Solcellernas maximala produktionskapacitet Pmaks är den effekt som anordningen enligt tester alstrar i 

standardförhållanden. Metoden beskrivs i SFS-EN 61829. Om inga testresultat finns till hands 

beräknas Pmaks med hjälp av formeln (10.3) 
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kennomaksmaks AKP       (10.3) 

 

där 

Pmaks solcellernas maximala produktionskapacitet i en referensstrålningssituation (Iref = 1 

kW/m
2
, referenstemperatur 25 °C), kW 

Kmaks  toppkapacitetskoefficient som är beroende av typen av solcell, (tabell 10.3), kW/m
2
 

Akenno solcellens area (utan ram), m
2
. 

 

Funktionsfaktorn Fkäyttö beaktar faktorer i solcellens användningssituation, t.ex. inversionen från 

likström till växelström, effekten av temperaturväxlingar och effekten av omgivningen i vilken 

solcellen är installerad.  

 

Metoden beaktar inte skuggningar från omgivningen (byggnader, osv.). Om skuggningar förekommer 

korrigeras Fkäyttö med den relativa skuggningen på den totala solcellytan (1 – Avarjostus/Akenno). Avarjostus är 

den area av solcellerna som skuggas av omgivningen. 

 

Behovet av eventuell tilläggsenergi till solcellerna specificeras inte. Solcellernas energiproduktion 

anges endast som nettoenergi. 

 

Den värme som eventuellt alstras av solcellerna eller som tillgodogörs från dem tas inte i beaktande 

när man beräknar byggnadens energibalans. 

 

Korrigeringskoefficienten för väderstreck och lutning Fasento beräknas enligt formeln (10.4). 

 

21 FFFasento       (10.4) 

 

där 

Fasento korrigeringskoefficient för väderstreck och lutning, - 

F1 koefficient för väderstreck, - 

F2  koefficient för lutning (vinkel), - 

 

Tabell 10.1. Koefficient för väderstreck F1. 

Väderstreck 
F1

 

- 

söder/sydost/sydväst 1 

öster/väster 0,8 

norr/nordost/nordväst 0,6 

 

Tabell 10.2. Koefficient för lutning (vinkel) F2. 

Lutning (vinkel) 
F2 

- 

< 30
o
 1 

30
o
–70

o
 1,2 

> 70
o
 1 
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Tabell 10.3. Toppkapacitetskoefficient Kmaks som beror på typen av solcell. 

 

Typ av solcell 
Toppkapacitetskoefficient, Kmaks 

kW/m
2
 

kiselbaserade monokristallina celler* 0,12–0,18 

kiselbaserade polykristallina celler* 0,10–0,16 

kiselbaserade tunnfilmssolceller 0,04–0,08 

övriga solceller med tunnfilmsteknik 0,035 

CuInGaSe2-cell med tunnfilmsteknik 0,105 

CdTe-solcell med tunnfilmsteknik 0,095 

* förpackningstäthet >80 %  

 

Tabell 10.4. Funktionsfaktor som beaktar användningsomständigheterna Fkäyttö. 

Typ av installation 

Funktionsfaktor som beaktar 

användningsomständigheterna, Fkäyttö 

- 

Icke-ventilerad modul 0,70 

Lätt ventilerad modul 0,75 

Kraftigt eller mekaniskt ventilerad modul 0,80 
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Bilaga 1 

Riktvärden för pannors och fjärrvärmecentralers 

verkningsgrad 
 

Tabell L1.1 Månadsriktvärden för pannors och fjärrvärmecentralers verkningsgrad i enskilda småhus, radhus 

och kedjehus. 

Månad 

Verkningsgrad, - 

standard- kondens kondens pellets- vedpanna el-  

olja/-gas olja gas panna med 

ackumulatortank 

panna fjärrvärme 

1 0,86 0,92 0,98 0,81 0,78 0,94 0,96 

2 0,86 0,92 0,98 0,81 0,78 0,93 0,96 

3 0,83 0,89 0,94 0,77 0,71 0,90 0,95 

4 0,79 0,85 0,91 0,73 0,75 0,86 0,93 

5 0,72 0,79 0,84 0,65 0,69 0,79 0,91 

6 0,67 0,73 0,78 0,60 0,55 0,74 0,91 

7 0,68 0,74 0,78 0,60 0,67 0,74 0,91 

8 0,67 0,73 0,78 0,60 0,57 0,74 0,91 

9 0,73 0,79 0,84 0,66 0,67 0,79 0,91 

10 0,80 0,86 0,91 0,74 0,76 0,87 0,94 

11 0,83 0,90 0,95 0,78 0,74 0,91 0,95 

12 0,85 0,91 0,97 0,80 0,79 0,93 0,96 

 

Tabell L1.2 Månadsriktvärden för pannors och fjärrvärmecentralers verkningsgrad i övriga (större) byggnader. 

Månad Verkningsgrad, - 

standard- kondens kondens pellets- vedpanna  

olja/-gas olja gas panna med 

ackumulatortank 

fjärrvärme 

1 0,92 0,97 1,03 0,87 0,84 0,98 

2 0,92 0,97 1,03 0,88 0,84 0,98 

3 0,91 0,96 1,02 0,86 0,83 0,98 

4 0,88 0,93 0,99 0,80 0,80 0,95 

5 0,78 0,83 0,88 0,64 0,71 0,88 

6 0,68 0,73 0,77 0,51 0,60 0,83 

7 0,67 0,71 0,76 0,50 0,59 0,82 

8 0,67 0,72 0,77 0,51 0,61 0,83 

9 0,77 0,82 0,87 0,63 0,72 0,88 

10 0,88 0,93 0,99 0,81 0,82 0,96 

11 0,91 0,96 1,02 0,86 0,83 0,98 

12 0,92 0,97 1,03 0,88 0,84 0,99 
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Bilaga 2 

Värmepumpens andel av den värmeenergi som behövs för 

uppvärmning av utrymmen och tappvatten 
 

I tabell L2.1 visas jordvärmepumpens andel av den värmeenergi som behövs för uppvärmning av 

utrymmen och tappvatten. Vid beräkningen av värdena i tabell L2.1 har man utgått ifrån att de 

jordvärmepumpar som används för att värma upp utrymmen och tappvatten turvis används för det ena 

eller det andra syftet, eller i första hand för att värma upp tappvatten. Om antagandet inte stämmer 

måste energibehovet beräknas enligt exaktare metoder. 

 

Tabell L2.1. Jordvärmepumpens andel av den värmeenergi som behövs för uppvärmning av utrymmen 

och tappvatten (QLP/Qlämmitys, tilat, lkv). I tabellen står LPn/tila för relationen mellan den värmeeffekt som 

värmepumpen alstrar och dimensioneringseffekten för utrymmena, Qlämmitys, tilat/Qlämmitys, lkv för 

relationen mellan energibehovet för uppvärmning av utrymmen och energibehovet för uppvärmning 

av tappvatten samt Tm för den maximala temperaturen på ingående vatten. Värmepumpens nominella 

effekt LPn anges för Tliuos/Tm 0/35 °C. 

 

LPn/

tila 

Qlämmitys, 

tilat/ 

Qlämmitys, 

lkv 

Jordvärmepumpens andel av den värmeenergi som behövs för uppvärmning av 

utrymmen och tappvatten (QLP/Qlämmitys, tilat, lkv) 

Klimatzon: I–II Klimatzon: III Klimatzon: IV 

Tm, °C Tm, °C Tm, °C   

30 40 50 60 30 40 50 60 30 40 50 60 
0,30 0,50 0,39 0,39 0,39 0,39 0,38 0,38 0,38 0,38 0,36 0,36 0,36 0,36 

  1,00 0,47 0,47 0,47 0,47 0,46 0,46 0,46 0,46 0,44 0,44 0,44 0,44 

  2,00 0,62 0,60 0,58 0,56 0,60 0,58 0,56 0,54 0,44 0,54 0,52 0,51 

  4,00 0,68 0,65 0,62 0,59 0,67 0,63 0,60 0,58 0,63 0,59 0,56 0,54 

0,40 0,50 0,52 0,52 0,52 0,52 0,51 0,51 0,51 0,51 0,48 0,48 0,48 0,48 

  1,00 0,67 0,66 0,65 0,64 0,65 0,64 0,63 0,62 0,61 0,60 0,59 0,59 

  2,00 0,78 0,75 0,72 0,70 0,76 0,73 0,70 0,68 0,59 0,69 0,67 0,64 

  4,00 0,84 0,79 0,76 0,73 0,82 0,77 0,73 0,70 0,78 0,73 0,69 0,66 

0,50 0,50 0,65 0,65 0,65 0,65 0,63 0,63 0,63 0,63 0,61 0,61 0,61 0,61 

  1,00 0,82 0,80 0,78 0,76 0,80 0,78 0,76 0,74 0,77 0,74 0,73 0,71 

  2,00 0,90 0,87 0,84 0,81 0,89 0,85 0,82 0,79 0,71 0,81 0,78 0,75 

  4,00 0,92 0,89 0,86 0,83 0,91 0,88 0,84 0,81 0,89 0,84 0,80 0,76 

0,60 0,50 0,81 0,80 0,79 0,78 0,79 0,78 0,77 0,76 0,75 0,74 0,74 0,73 

  1,00 0,92 0,90 0,88 0,86 0,91 0,88 0,86 0,84 0,88 0,85 0,82 0,80 

  2,00 0,95 0,93 0,91 0,89 0,95 0,92 0,90 0,87 0,80 0,90 0,86 0,83 

  4,00 0,96 0,94 0,92 0,90 0,96 0,93 0,91 0,88 0,95 0,91 0,88 0,85 

0,70 0,50 0,92 0,90 0,88 0,87 0,90 0,88 0,87 0,86 0,87 0,85 0,84 0,83 

  1,00 0,97 0,95 0,94 0,92 0,96 0,95 0,93 0,91 0,95 0,92 0,90 0,88 

  2,00 0,98 0,96 0,95 0,93 0,98 0,96 0,94 0,92 0,88 0,95 0,92 0,90 

  4,00 0,98 0,97 0,95 0,94 0,98 0,96 0,95 0,93 0,98 0,95 0,93 0,90 

0,80 0,50 0,97 0,96 0,95 0,94 0,97 0,95 0,94 0,93 0,95 0,93 0,91 0,90 

  1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,99 0,97 0,96 0,95 0,98 0,96 0,95 0,93 

  2,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,99 0,98 0,97 0,95 0,99 0,97 0,95 0,95 

  4,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,99 0,98 0,97 0,95 0,99 0,98 0,96 0,94 

0,90 0,50 0,99 0,98 0,98 0,97 0,99 0,98 0,97 0,96 0,99 0,97 0,96 0,95 

  1,00 1,00 0,99 0,98 0,97 1,00 0,99 0,98 0,97 0,99 0,98 0,97 0,96 

  2,00 1,00 0,99 0,98 0,98 1,00 0,99 0,98 0,97 1,00 0,99 0,97 0,96 

  4,00 1,00 0,99 0,98 0,97 1,00 0,99 0,98 0,97 1,00 0,99 0,97 0,96 

1,00 0,50 1,00 0,99 0,99 0,98 1,00 0,99 0,99 0,98 1,00 0,99 0,98 0,97 

  1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 0,99 0,98 1,00 0,99 0,99 0,98 

  2,00 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 0,99 0,98 1,00 0,99 0,99 0,98 

  4,00 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 0,99 0,98 1,00 1,00 0,99 0,98 
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Förklaring 

Om värmepumpens dimensioneringseffekt är 70 % av 

effektbehovet för uppvärmning av utrymmen (LPn/tila) 

och energibehovet för uppvärmning av utrymmen är 

hälften av behovet av varmt tappvatten (Qlämmitys, 

tilat/Qlämmitys, lkv), täcker värmepumpen 92 % av 

energibehovet för uppvärmning av utrymmen och 

tappvatten om temperaturen på ingående vatten är 

+30 °C . 

 

I tabell L2.2 visas uteluftsvärmepumpens (luft/vatten) andel av den värmeenergi som behövs för 

uppvärmning av utrymmen och tappvatten. Vid beräkningen av värdena i tabellen har man antagit att 

minimitemperaturen vid vilken en uteluftsvärmepump fungerar är −20 ℃. Dessutom har man utgått 

ifrån att uteluftsvärmepumpar som används för att värma upp utrymmen och tappvatten används turvis 

för det ena eller det andra syftet, eller i första hand för att värma upp tappvatten. Om dessa antaganden 

inte stämmer måste energibehovet beräknas enligt exaktare metoder. 
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Tabell L2.2. Uteluftsvärmepumpens (luft/vatten) andel av den värmeenergi som behövs för 

uppvärmning av utrymmen och tappvatten (QLP/Qlämmitys, tilat, lkv). I tabellen står LPn/tila för relationen 

mellan den värmeeffekt som värmepumpen alstrar och dimensioneringseffekten för utrymmena, 

Qlämmitys, tilat/Qlämmitys, lkv för relationen mellan energibehovet för uppvärmning av utrymmen och 

energibehovet för uppvärmning av tappvatten samt Tm för den maximala temperaturen på ingående 

vatten. Värmepumpens nominella effekt LPn anges för Tulko/Tmeno +7°C/35°C. 

LPn/tila 
Qlämmitys, 

tilat/ 

Qlämmitys, lkv 

Uteluftsvärmepumpens (luft/vatten) andel av den värmeenergi som 

behövs för uppvärmning av utrymmen och tappvatten (QLP/Qlämmitys, tilat, lkv) 

Klimatzon: I–II Klimatzon: III Klimatzon: IV 

Tm, °C   Tm, °C   Tm, °C   

30 40 50 60 30 40 50 60 30 40 50 60 

0,30 0,50 0,33 0,33 0,33 0,33 0,31 0,31 0,31 0,31 0,28 0,28 0,28 0,28 

  1,00 0,39 0,39 0,39 0,39 0,37 0,37 0,37 0,37 0,33 0,33 0,33 0,33 

  2,00 0,49 0,48 0,47 0,46 0,46 0,45 0,44 0,44 0,40 0,39 0,39 0,38 

  4,00 0,56 0,54 0,52 0,50 0,53 0,51 0,49 0,48 0,46 0,44 0,43 0,41 

0,40 0,50 0,44 0,44 0,44 0,44 0,42 0,42 0,42 0,42 0,38 0,38 0,38 0,38 

  1,00 0,52 0,52 0,52 0,52 0,50 0,50 0,49 0,49 0,44 0,44 0,44 0,44 

  2,00 0,63 0,61 0,60 0,58 0,60 0,58 0,57 0,56 0,52 0,51 0,50 0,49 

  4,00 0,68 0,65 0,63 0,61 0,64 0,62 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,51 

0,50 0,50 0,54 0,54 0,54 0,54 0,52 0,52 0,52 0,52 0,47 0,47 0,47 0,47 

  1,00 0,65 0,64 0,64 0,63 0,62 0,61 0,61 0,60 0,55 0,54 0,54 0,53 

  2,00 0,73 0,71 0,69 0,68 0,70 0,68 0,66 0,64 0,61 0,60 0,58 0,57 

  4,00 0,78 0,75 0,72 0,70 0,74 0,71 0,68 0,66 0,64 0,62 0,60 0,58 

0,60 0,50 0,64 0,64 0,64 0,64 0,62 0,62 0,62 0,61 0,55 0,55 0,55 0,55 

  1,00 0,75 0,74 0,72 0,72 0,72 0,70 0,69 0,69 0,64 0,63 0,62 0,61 

  2,00 0,82 0,79 0,77 0,75 0,78 0,76 0,74 0,72 0,69 0,67 0,65 0,64 

  4,00 0,84 0,82 0,80 0,77 0,81 0,78 0,76 0,73 0,71 0,69 0,66 0,64 

0,70 0,50 0,73 0,73 0,73 0,73 0,70 0,70 0,70 0,70 0,63 0,63 0,63 0,63 

  1,00 0,83 0,81 0,80 0,78 0,79 0,78 0,76 0,75 0,71 0,69 0,68 0,67 

  2,00 0,87 0,85 0,83 0,82 0,84 0,82 0,80 0,78 0,75 0,73 0,71 0,69 

  4,00 0,89 0,87 0,85 0,83 0,86 0,84 0,81 0,79 0,76 0,74 0,72 0,70 

0,80 0,50 0,81 0,80 0,80 0,79 0,80 0,80 0,79 0,78 0,72 0,71 0,71 0,70 

  1,00 0,88 0,87 0,85 0,84 0,86 0,85 0,84 0,82 0,77 0,76 0,74 0,73 

  2,00 0,90 0,89 0,88 0,86 0,88 0,86 0,85 0,84 0,79 0,77 0,76 0,74 

  4,00 0,91 0,90 0,88 0,87 0,88 0,87 0,85 0,84 0,79 0,77 0,76 0,74 

0,90 0,50 0,89 0,88 0,88 0,87 0,86 0,85 0,84 0,83 0,77 0,76 0,76 0,75 

  1,00 0,92 0,91 0,90 0,89 0,89 0,88 0,87 0,86 0,81 0,80 0,78 0,77 

  2,00 0,92 0,91 0,90 0,89 0,90 0,89 0,88 0,87 0,81 0,80 0,79 0,77 

  4,00 0,92 0,91 0,90 0,89 0,89 0,88 0,87 0,86 0,81 0,80 0,78 0,77 

1,00 0,50 0,92 0,92 0,91 0,90 0,90 0,89 0,88 0,88 0,82 0,81 0,80 0,79 

  1,00 0,93 0,92 0,92 0,91 0,91 0,90 0,90 0,89 0,83 0,82 0,81 0,80 

  2,00 0,93 0,92 0,92 0,91 0,91 0,90 0,89 0,89 0,83 0,82 0,81 0,80 

  4,00 0,93 0,92 0,91 0,90 0,90 0,90 0,89 0,88 0,82 0,81 0,80 0,79 

 
Förklaring 

Värdet för relativ värmeeffekt LPn/tila = 1,0 motsvarar 

dimensioneringsförhållanden där utetemperaturen är ca 

-5 °C och ingående vatten har en temperatur på 35 °C. 

Den exakta utetemperaturen vid 

dimensioneringspunkten beror på värmepumpens 

värmealstringskapacitet vid utetemperaturer under 

+7 °C och kan vid behov fastställas separat för 

anordningen i fråga.  
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Bilaga 3 

Beräkning av mängden bränsle 
 

Den köpt mängden bränsle i byggnaden beräknas med hjälp av formeln  

 

omin,polttoainelämmitysostolämmitys,  QQPA   

 

där  

PAlämmitys, osto den köpta mängden bränsle i byggnaden, måttenhet bränsle 

Qlämmitys förbrukning av av värmeenergi i uppvärmningssystemet, kWh/a  

Qpolttoaine, omin  det använda bränslets effektiva värmevärde, kWh/måttenhet bränsle (tabell L3.1). 

 

Tabell L3.1. Det effektiva värmevärdet för olika bränslen. 

Bränsle 
Effektivt värmevärde  

Qpolttoaine, omin  

Tung brännolja 11,4 kWh/kg 

Lätt brännolja 10,0 kWh/dm³ 

Naturgas 10,0 kWh/m³n 

Brännved i allmänhet (ved) 4,1 kWh/kg 

Ved (barr- och blandved) 1300 kWh/pino-m³ 

Ved (björkved) 1700 kWh/pino-m³ 

Träpellet 4,7 kWh/kg 

Bränsläflis 900 kWh/irto-m³ 

Stenkol 6,6 kWh/kg 

Stycketorv 3,3 kWh/kg 

Träbriketter 4,8 kWh/kg 
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