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 5, 88, 111 med flera.  Viktningsfaktorn för fjärrvärme bör motsvara 

relationen mellan elförbrukningen i en 

värmepumpslösning och byggnadens använda energi 

eller den mängd fjärrvärme som alternativt skulle 

förbrukats. Den värmepump som används i det 

dimensionerande typhuset har en COP på 2.3–2,7 (s.88 

i konsekvensutredningen) vilket är mycket lågt, varvid 

vi förutsätter att det handlar om SCOP 

(årsverkningsgrad).   

 

Energimyndighetens och byggherrarnas beställargrupp 

(BEBO) för energieffektiva flerbostadshus, 

rekommenderar som miniminivå en märk-COP på 4,0 

vilket skulle kunna ge SCOP på omkring 3,2. Med 

utgångspunkt från faktorn för el på 1,8 skulle då 

viktningsfaktor för fjärrvärme bli ca 0,56.  

 

När det gäller fjärrkylan så kan vi konstatera att 

Energimyndighetens och byggherrarnas beställargrupp 

(BEBO) för energieffektiva flerbostadshus i sina 

rekommenderade energikrav för lokaler anger att en  

kylmaskin bör ha en kylfaktor större än 5. För att 

säkerställa teknikneutralitet med elbaserade 

kyllösningar skulle detta innebära en viktningsfaktor 

för fjärrkyla på mindre än 0,36.  

 

Vi föreslår viktningsfaktorn 0,56 för 

fjärrvärme och 0,36 för fjärrkyla, givet att 

viktningsfaktorn för el är 1,8. 

 

 



 
  Sid. 122 i 

konsekvensutredningen, 

bilaga 5, 

Primärenergifaktorer 

Även om primärenergifaktorena i bilaga 5 inte 

påverkar relationen mellan viktningsfaktorerna för el 

respektive fjärrvärme/fjärrkyla är det olyckligt att 

dessa publiceras då de bygger på en icke-etablerad 

justering av primärenergifaktorerna från IVL:s 

Miljöfaktaboken. Boverkets egen tolkning av 

primärenergifaktorer likställer i princip 

primärenergiutnyttjandet vid användning av energi 

från jungfruliga bränslen som kol, gas och olja med 

användandet av energi från avfall.  
 
Genom detta förfarande försvinner helt 

resurseffektivitetsperspektivet vid värdering av olika 

bränslen. 

 

 

 

 

 

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan 

 


