Sammanfattning av FEBY 18 för alla
byggnadskategorier
• Värmeförlusttal, VFTDVUT
• Tre kravnivåer att välja på: Guld, Silver, Brons
• Årsenergi redovisas. Max årsenergi för elvärmd
byggnad
• Krav på ljud och luftläckning genom klimatskärm
• Solvärmelasttal (SVL)
• Fuktsäkerhetsplan
• Kontrollplan för större byggnader
• Poängkrav för energieffektiva installationer

VARFÖR FEBY 18?

VÄRMEFÖRLUSTTAL

Ett lågt värmeförlusttal (VFT) innebär låga värmeförluster genom en bra klimatskärm och återvinning
av värme ur frånluft. Det är egenskaper som står
sig över tiden och som ger ett lågt värmebehov när
försörjningssystemen är som mest belastade. Byggherren kan välja olika nivåer.

För en byggnad större än 600 kvadratmeter tillåts
följande värmeförlusttal (VFT):

Ett fokus på lågt värmeförlusttal ger en tydlig
styrning för arkitekt och konstruktör i programskedet så att byggnaden får en utformning med goda
förutsättningar att bli energi- och kostnadseffektiva.

För mindre byggnader tillåts ett större värmeförlusttal, liksom för byggnader med högre luftflöde och
byggnader i kallare klimat. Se www.feby.se.

• FEBY GULD motsvarar Passivhus enligt PHI och
FEBY 12.
• FEBY SILVER motsvarar Minienergihus.
• FEBY BRONS = BBR 25, d.v.s lagstadgad nivå för
primärenergitalet.

Årsenergin skall beräknas enligt BBR:s anvisningar
med hänsyn till primärenergital. För en elvärmd
byggnad, till exempel med värmepump ska levererad
(köpt) el för uppvärmning, varmvatten och fastighetsenergi vara lägre än:

FEBY är kvalitetssäkrat och tillåter inga kryphål som
att kompensera stora köldbryggor eller dålig isolering
med solvärme på sommaren eller med värmepump.
FEBY 18 är färdigpaketerat och erbjuder byggherren:
• Fokus på låga värmeföruster
• Ljudkrav, inget ventilationsbuller
• Solskydd
• Fuktsäkert byggande
• Byggkontroll och certifiering av tredje part

FEBY 2018
www.feby.se

• GULD: 14 W/m2Atemp
• SILVER: 19 W/m2Atemp
• BRONS: 22 W/m2Atemp

ÅRSENERGI

• GULD: 26 kWh/m2Atemp
• SILVER: 32 kWh/m2Atemp
• BRONS: 38 kWh/m2Atemp

BYGGNADSKRAV

ENERGIEFFEKTIVA INSTALLATIONER

Ljud:

Ett FEBY - hus har mycket liten tillförsel av energi
för uppvärmning. Ett poängkrav för energieffektiva
installationer skall uppnås vid certifiering.
Se www.feby.se.

Ljud från ventilationen skall klara ljudklass B i sovrum och vardagsrum. Detta ska mätas.

BLI EN AV VÅRA MEDLEMMAR!

Termisk komfort:
Det är viktigt att ha ett bra inomhusklimat året om
och se över behovet av solavskärmning. Inomhustemperaturen eller solvärmelasttalet skall beräknas.

Luftläckning:
Luftäckning genom klimatskärm har påverkan på
byggnadens energianvändning eftersom värmen i
detta luftflöde inte återvinns. Läckflödet ger också
risk för mögel och annan mikrobiell tillväxt om varm,
fuktig inomhusluft kondenserar inuti konstruktionen.
• Maximalt 0,30 l/s m2 omslutande area vid 50 Pa
tryckdifferens. Mindrebyggnader med sämre
formfaktor har skarpare krav.

KONTROLLPLAN
Kontrollplan för byggnader större än 600 m2 skall
upprättas. Detta rekommenderas även för mindre
byggnader.

CERTIFIERING OCH VERIFIERING
Certifikatet baseras på bygghandlingar.
Verifikat kan erhållas efter mätningar.

Fuktsäkerhet:
• En fuktsäkerhetsplan skall upprättas.

KONTAKTUPPGIFTER
www.feby.se

Kv. Drottningen 1
Kungsgatan 10, Västerhamn

Eje Sandberg: eje.sandberg@aton.se
Hans Eek: hans.eek@fripost.org

FEBY GULD
enligt FEBY 18

Organisationen FEBY bildades i december 2010
och bytte namn i januari 2018.

