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Abstract 

The purpose of this study has been to investigate discrepancies between projected and measured energy use. 

This has been done in order to be able to fix negative outcomes for the building in operation or to avoid 

discrepancies from future similar projects. Furthermore, the study has aimed to investigate the basis for a 

representative comparison to be established and an effective follow-up work to be carried out. The object 

studied is a multi-family house located in northern Stockholm, which has been in full operation since the 

end of 2015. Calculations carried out in the energy-balance-calculation software VIP-Energy 2.1.1. and 3.1.1. 

have been compared to measurements performed on the building. 

The result of the study shows that discrepancies mainly can be connected to malfunctioning technical 

installations, which has provided potential for possible actions to reduce energy use in operation. 

Discrepancies can also be connected to inaccurate estimations from energy calculations carried out during 

early stages of the project which has provided a foundation of knowledge for future similar types of 

calculations. Furthermore, the study has shown that a more detailed level of measurements is a prerequisite 

for identifying discrepancies. When selecting sub-measurement points, priority should be subsystems whose 

energy performance cannot be predicted with high reliability in advance and whose variations potentially 

may constitute a significant part of the total energy use of the building. In order to be able to correctly 

compare the projected and measured values of subsystems associated with the prevailing outdoor climate, 

it is important to give these the same outdoor climate conditions. In addition to directly measure and 

quantify the energy use of subsystems that are part of the definition of a building’s energy use, the study has 

shown that discrepancies can be demonstrated by measuring parameters such as indoor air temperature, 

household energy use and ventilation flows. In conclusion, it can be noted that follow-up creates 

opportunities for securing a low energy use for buildings. 
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Sammanfattning 

Denna studie har syftat till att undersöka avvikelser mellan projekterad och uppmätt energianvändning. 

Detta i avseende att kunna åtgärda negativa utfall för byggnaden i drift alternativt undvika att avvikelser 

uppstår vid framtida liknande projekt. Vidare har studien syftat till att undersöka vad som ligger till grund 

för att en representativ jämförelse ska kunna upprättas och ett effektivt uppföljningsarbete ska kunna 

genomföras. Objektet som studerats är ett flerbostadshus beläget i norra Stockholm vilket varit i fullskalig 

drift sedan slutet av 2015. Beräkningar genomförda i energibalansberäkningsprogrammet VIP-Energy 2.1.1. 

och 3.1.1. har jämförts med mätningar utförda på byggnaden. 

Resultat av studien visar att avvikelser kan härledas till framförallt felfunktionerande tekniska installationer 

vilket skapat potential för åtgärder och därmed en minskad energianvändning i drift. Avvikelser har också 

kunnat härledas till feluppskattningar från utförda energiberäkningar under projektering vilket bidragit med 

underlag för framtida beräkningar av liknande slag. Fortsättningsvis har studien påvisat att undermätning är 

en förutsättning för att kunna identifiera avvikelser. Vid val av undermätningspunkter prioriteras med fördel 

delsystem vars energiprestanda inte kan förutses med hög säkerhet på förhand samt vars variationer 

potentiellt kan utgöra en betydande andel av byggnadens totala energianvändning. För att kunna genomföra 

en korrekt jämförelse mellan projekterade och uppmätta värden för delsystem som är kopplade till rådande 

uteklimat är det av vikt att ge dessa samma förutsättningar uteklimatsmässigt. Förutom att direkt mäta och 

kvantifiera energianvändningen för delsystem som är en del av definitionen för en byggnads 

energianvändning har studien påvisat att avvikelser kunnat identifieras genom att mäta parametrar som 

inomhustemperatur, hushållsenergi och ventilationsflöde. Sammanfattningsvis kan det konstateras att 

uppföljning skapar möjligheter för att säkerhetsställa en låg framtida energianvändning för byggnader. 
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Terminologi 

 

Beteckning Förklaring 

BBR Boverkets byggregler 

BOA Boarea 

CAV Constant Air Volume 

Fastighetsenergi Den del av fastighetselen som är relaterad till byggnadens behov. Exempel på delar 

som ingår är: fast belysning i allmänna utrymmen, värmekablar, pumpar, fläktar, 

motorer, styr- och övervakningsutrustning. Exempel på delar som inte ingår är: 

motor- och kupévärmare för fordon och belysning i trädgård och på gångstråk [1]. 

Hushållsenergi Den energi som används för hushållsändamål. Exempel på delar som ingår är: 

hushållsapparater, belysning, hemelektronik och utrustning i gemensam tvättstuga 

[1]. 

Komfortkyla Kyla avsedd att sänka byggnadens inomhustemperatur för människors komfort 

[1]. 

SFP Specifik fläkteffekt 

Tempererad area Byggnadens area avsedd att värmas till mer än 10 °C och som begränsas av 

klimatskärmens insida, garage exkluderat [1]. I rapporten avser enheten m2 

genomgående tempererad area om inte annat antyds. 

Verksamhetsenergi Den energi som används för verksamhet i lokaler. Exempel på delar som ingår är: 

belysning, apparater och maskiner som används för verksamheten ändamål [1]. 

VVC Varmvattencirkulation 
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1 Inledning 

Europeiska unionen formulerade år 2007 ett allmänt mål om att energieffektiviteten ska öka med 20 % fram 

till år 2020 för medlemsnationerna [2]. Sverige har besvarat målet med ett nationellt mål uttryckt som en 

minskad energiintensitet med 20 % fram till år 2020 jämfört med år 2008 [3]. Byggnader som utgörs av 

hushåll och lokaler står för mer än en tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige varför en ökad 

energieffektivt inom området är en viktig del på vägen att uppnå de utsatta målen [4]. 

Stockholm stads befolkning ökar kontinuerligt [5]. Ökningen ställer krav på ett utökat antal bostäder och 

för att bemöta en del av behovet har Stockholms stad startat stadsutvecklingsprojektet Norra 

Djurgårdsstaden. Projektet involverar byggandet av minst 12 000 nya bostäder i de nordöstra delarna av 

Stockholms innerstad. De första bostäderna stod klara 2012 och hela området beräknas stå färdigt omkring 

2030. Stockholms stads kommunfullmäktige beslutade 2010 att Norra Djurgårdsstaden ska vara ett 

miljöprofilerat område vilket bland annat innebär att höga krav ställs på låg energianvändning. Kravet för 

nybyggnation har fastställts till en maximal energianvändning om 55 kWh/m2 och år [6]. 

Bostadsföretaget Stockholmshem står som byggherre för ett antal projekt i Norra Djurgårdsstaden, 

däribland flerbostadshuset kvarteret Töfsingdalen. Projektet Töfsingdalen startade 2004 och de sista 

hyresgästerna flyttade in i den färdigställda byggnaden i slutet av 2015. Till följd av att projektet Töfsingdalen 

startade i ett så pass tidigt skede av Norra Djurgårdsstaden har det inte varit bundet till Stockholms stads 

krav på maximal energianvändning. Projektet har emellertid haft som mål att uppnå kraven. Under 

projekteringen av Töfsingdalen har beräkningar utförts för byggnadens framtida energianvändning. 

Resultatet av energiberäkningarna baseras på att byggnaden med ingående installationer fungerar som det 

projekterats för. Vidare baseras energiberäkningar i allmänhet alltid till viss del på hur framtiden tros 

kommer att komma att se ut och innehåller därmed alltid en viss osäkerhet. Uppföljning är därmed en viktig 

del i processen för att säkerhetsställa att projekterad energianvändning faktiskt efterlevs och om avvikelser 

uppstår, kunna identifiera dessa och vilka de bakomvarande orsakerna kan utgöras av. På så sätt kan negativa 

avvikelser möjligtvis åtgärdas för byggnaden i drift alternativt undvikas vid framtida liknande projekt när 

beräkningar för dess framtida energianvändning ska genomföras. 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med studien är att undersöka avvikelser mellan projekterad och uppmätt energianvändning för ett 

flerbostadshus i avseende att kunna åtgärda negativa utfall för byggnaden i drift alternativt undvika att 

avvikelser uppstår vid framtida energiberäkningar vid liknande projekt. Studien syftar också till att undersöka 

vad som ligger till grund för att en representativ jämförelse ska kunna upprättas och ett effektivt 

uppföljningsarbete ska kunna genomföras. 

Studiens övergripande mål är att identifiera avvikelser mellan utfallet av den ursprungliga energiberäkning 

som utförts under projektering, och uppföljd energianvändning, för flerbostadshuset kvarteret Töfsingdalen 

samt vad bakomliggande orsaker till avvikelser kan utgöras av. Vidare är målet att kvantifiera 

energianvändningen för flerbostadshuset i drift genom mätning på en sådan detaljnivå att jämförelser mellan 

väsentliga delsystem kan sammanställas. 

1.2 Metod 

Den metod som använts för att uppfylla studiens syfte och uppnå studiens mål presenteras som en 

övergripande process i Figur 1. Inledningsvis har en litteraturstudie sammanställts som beaktar en definition 

av energianvändning i byggnader, faktorer som påverkar utfallet av energianvändning i byggnader, hur 

energiberäkningar hanteras vid projektering samt metoder och tekniker som används vid uppföljning av 

energianvändning i byggnader. I nästa steg har en systembeskrivning av kvarteret Töfsingdalen utarbetats 

för att skaffa en förståelse för hur byggnaden med ingående tekniska installationer är uppbyggd och fungerar 

som ett energisystem. Samtidigt har den ursprungliga energiberäkning som utformats vid projekteringen 

granskats. Utifrån de tidigare nämnda stegen har ett koncentrerat arbete kunnat utformas kring, dels vilka 
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befintliga mätdata som finns tillgängliga och är av relevans, men också vilka kompletterande egna mätningar 

som bör läggas vikt vid samt varit möjliga att utföra för att identifiera avvikelser med orsaker. Bearbetade 

mätdata från befintliga och egna mätningar resulterar sedan delvis i en uppmätt energianvändning för 

kvarteret Töfsingdalen. Förutom den uppmätta energianvändningen har också en uppdaterad 

energiberäkning sammanställts. Den uppdaterade energiberäkningen bygger vidare på den ursprungliga men 

är uppdaterad med erhållna mätdata och ytterligare tillägg som identifierats under arbetets gång. Vissa 

mätdata påverkar byggnadens energianvändning indirekt varför den uppdaterade energiberäkningen använts 

för att kvantifiera utfallet. De ytterligare tillägg som gjorts har använts för att ge energiberäkningen en i 

efterhand mer representativ bild av den faktiska byggnaden och minska skillnaderna mellan uppmätt och 

beräknad energianvändning. Avslutningsvis har en jämförelse mellan ursprunglig energiberäkning, uppmätt 

energianvändning och uppdaterad energiberäkning utarbetats vilken fungerar som underlag för en slutlig 

utvärdering av avvikelser. Byggnadens energianvändning har genomgående utvärderats utifrån den 

definition och de systemgränser som beskrivs i avsnitt 2.1. 

 

Figur 1 – Den metod som använts för studien presenterad som en övergripande process. 

1.3 Avgränsningar 

Utvärderingen av avvikelser mellan projekterad och uppmätt energianvändning utgår från att den 

ursprungliga geometrisk modell med installationer som på förhand byggts upp i VIP-Energy i sin helhet 

återspeglar uppbyggnaden av den verkliga byggnaden kvarteret Töfsingdalen. Avvikelser i energianvändning 

till följd av skillnader i byggnadskonstruktion med klimatskärm mellan modell i ursprunglig 

energibalansberäkning och den faktiska byggnaden undersöks inte. Vidare beaktas inte avvikelser i 

energianvändning som beror av en avvikande personnärvaro. Avvikelser i energianvändning på grund av en 

förändrad värmebalans till följd av en avvikande verksamhetsenergi för den förskola och de butiker som 

finns belägna i byggnaden har inte heller beaktats. Analysen av avvikelser förutsätter också att de befintliga 

mätsystemen i byggnaden registrerat representativa mätvärden under tidsperioden som uppföljningen avser. 

Avslutningsvis har arbetet fokuserats kring energianvändande delsystem i byggnaden som kunnat 

kvantifieras till ett värde motsvarande minst 0.1 kWh/m2 och år. 
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2 Energianvändning i byggnader 

Kapitlet tar upp definitioner, teori och tidigare studier som relaterar till området, energianvändning i 

byggnader. Vidare presenteras metoder och tekniker som används för att kvantifiera en byggnads 

energianvändning, dels vid projektering men också i drift. 

2.1 Definition 

Flertalet tolkningar existerar världen över för hur en byggnads energianvändning bör definieras. I Sverige 

har myndigheten Boverket, genom Boverkets byggregler (BBR), fastställt att en byggnads energianvändning 

inkluderar den till byggnaden levererade energin för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 

fastighetsenergi. Vidare har Boverket definierat ett jämförelsetal som inkluderar den till byggnaden 

levererade energin för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi fördelat på 

byggnadens tempererade area. Den levererade energin kan förekomma som en rad olika energibärare. Till 

exempel elektricitet, fjärrvärme, eller fjärrkyla men även som bränslen i from av olja, gas eller biobränslen. 

Egengenererad energi från energikällor som sol, vind, vatten eller geotermi får användas i syfte att avlasta 

den till byggnaden levererade energin och därmed minska dess energianvändning. Förutom fastighetsenergi 

kan hushålls- och verksamhetsenergi tillkomma den till byggnaden levererade energin. Dessa två delar 

inkluderas inte byggnadens energianvändning men påverkar dess värmebalans [1]. 

2.2 Tekniska system och installationer 

En bidragande faktor till utfallet av energianvändningen för en byggnad utgörs av de tekniska system och 

installationer som opereras för att upprätthålla det inomhusklimat och uppfylla de behov som existerar. 

Varmvattencirkulation (VVC) används i flerbostadshus för att minska tiden för användaren att erhålla varmt 

vatten i kranen när källan för uppvärmning ligger långt ifrån användaren. Det innebär att ett medium med 

hög temperatur konstant flödar i rör som i allmänhet befinner sig i en omgivning med lägre temperatur 

varför en värmeavgivning uppstår. Hur stor värmeavgivningen blir beror av storleken på rörets mantelarea, 

hur väl isolerat röret är, hur stort flödet är för VVC och vilken temperaturdifferens som föreligger mellan 

varmvatten och omgivning. Tidigare undersökningar för tolv olika flerbostadshus i Stockholm har visat på 

förluster från VVC-systemet på mellan 2.3 och 27.6 kWh/m2 och år. Undersökningen visade också att nya 

byggnader inte nödvändigtvis har lägre förluster jämfört med äldre. Starkt bidragande orsaker till förlusterna 

föreslås generellt bero av långa ledningar i kalla utrymmen som markkulvert samt bristande isolering. I 

nyproducerade byggnader misstänks horisontellt dragna VVC-ledningar från rörschakt i trapphus ända fram 

till varje enskild lägenhet kunna vara orsaken till de höga utfallen [7]. 

I en studie som behandlar energikartläggning av VVC-systemet i ett flerbostadshus diskuteras i vilken 

utsträckning värmeförlusterna kan komma byggnaden tillgodo för uppvärmning. Först och främst 

konstateras att de värmeförluster som sker utanför byggnadens klimatskärm, exempelvis från markförlagda 

rörledningar, kan betraktas som helt och hållet oanvändbara. Vidare bedöms de förluster som sker i 

rörschakt även de oanvändbara bygganden då värmen inte når de utrymmen där en lägsta temperatur avses 

upprätthållas. I källare med rördragningar i tak påvisar studien att det är svårt att på ett effektivt sätt tillvarata 

värmeförlusterna då den varma luften lägger sig utrymmets övre luftskikt då ingen cirkulation av luftflödet 

sker. Slutligen fastställs att de värmeförluster som föreligger under den varmare delen av året när byggnaden 

inte har något uppvärmningsbehov inte kan tillgodoses byggnaden för att minska dess energianvändning 

för uppvärmning. Värmeförlusternas konstateras även vara konstanta över året [8]. 

I byggnader med mekanisk ventilation kan energianvändningen för fläktar utgöra en betydande andel av den 

totala, speciellt om både till- och frånluft distribueras mekaniskt. Hur stor energiåtgången blir beror av 

volymflöde, operationstid, flödesmotstånd i distributionssystemet och fläktsystemets verkningsgrad. För att 

kunna utvärdera energieffektiviteten hos ett fläktsystem på ett lättöverskådligt sätt har jämförelsetalet 

specifik fläkteffekt (SFP) definierats. Talet uttrycks som den elektriska effekt som krävs för att operera ett 

fläktsystem per volymflöde genomströmmad luft. SFP kan ekvivalent uttryckas i enheten tryck eftersom att 
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tryck är ett mått på energi per volymenhet. Förhållandet mellan SFP, fläkttrycksökning och fläktsystemets 

verkningsgrad kan beskrivas som: 

                                                                   𝜂𝑡𝑜𝑡  𝑆𝐹𝑃 = Δ𝑝𝑡𝑜𝑡                                                                (1) 

där 𝜂𝑡𝑜𝑡 är fläktsystemets verkningsgrad och Δ𝑝𝑡𝑜𝑡 fläkttrycksökningen. Fläkttrycksökningen motsvarar de 

tryckfall som uppstår i ett ventilationssystem i en byggnad när luften ska distribueras. SFP kan bestämmas 

för en ensam fläkt eller för ett helt system som utgörs av ett eller flera luftbehandlingsaggregat. För ett 

luftbehandlingsaggregat adderas SFP för tilluftssidan till det för frånluftsidan. Flödesmotståndet är en 

variabel som oftast varierar över tid för ett luftbehandlingsaggregat i drift. Det ökar till exempel i takt med 

att filter blir smutsigare. Således påverkas även SFP varför tal vid olika förhållanden används där graden av 

smutsiga filter beaktas [9]. 

2.3 Brukande 

Mängden energi som byggnader använder påverkas av hur de brukas. Behovet av energi för uppvärmning 

beror exempelvis av hur många personer, hur pass fysiskt aktiva de är samt hur ofta de närvarar inomhus 

då människor i normal inomhusmiljö avger värme. På samma sätt påverkar brukandet av hushållsenergi 

uppvärmnings- eller kylbehovet eftersom att en stor andel av den elektriska energin avges som värme till 

omgivningen. Under åren 2008 till 2013 genomfördes mätningar av hushållsenergi i drygt 1000 lägenheter i 

Karlstad, Norrtälje, Säffle och Tanum. Mätningarna visade på stor spridning mellan låg- och höganvändaren 

men medelanvändningen antog värden mellan 28.2 och 29.2 kWh/m2
BOA och år under mätperioden. 

Medelsanvändningen visade på små variationer från ett år till ett annat. Notera att resultatet inte är utvärderat 

per tempererad area utan per boarea (BOA). Måttet BOA tar inte hänsyn till allmänna utrymmen som 

trapphus, förråd med mera vilket innebär att det antar lägre värden än den tempererade arean. I samma 

studie undersöktes också brukandet av tappvarmvatten. Mängden som används konstaterades vara starkt 

beroende av brukarens beteende. Under de studerade åren uppmättes den årliga medelanvändningen till 

mellan 21.5 och 24.1 kWh/m2
BOA [10]. I en fallstudie av ett flerbostadshus i Stockholm under 2014 påvisades 

att den månadsvisa variationen i användning av hushållsenergin var relativt liten över året. Totalt uppgick 

den till 20.7 kWh/m2 och år. [11]. Tidigare studier av flerbostadshus med till- och frånluftsventilation med 

värmeåtervinning har även visat att för varje ökad kWh/m2 användning av hushållsenergi minskar behovet 

av uppvärmning med cirka 0.5 kWh/m2 [12]. 

De boende kan ha möjlighet att till viss del styra vilken inomhustemperatur de behagar ha. Denna parameter 

är personlig och kan variera mycket från person till person. Med inomhustemperatur menas i sammanhanget 

rumsluftens medeltemperatur över en tidsperiod. Flertalet mätningar av inomhustemperatur i 

flerbostadshus har gjorts som påvisat allt från 21.0 °C till 22.9 °C under uppvärmningssäsong [13]. 

Inomhustemperaturen har uppskattats ha en inverkan på energianvändningen för uppvärmning med upp 

till 5 kWh/m2 och år per grad ändring av temperaturen för flerbostadshus i Stockholm med från- och 

tilluftsventilation med värmeåtervinning. Vidare har de brukande många gånger möjligheten att påverka den 

övre temperaturgränsen för inomhusmiljön de befinner sig i. Förutom användandet av komfortkyla, som 

inte förekommer i stor utsträckning för flerbostadshus i Sverige, används vädring och solavskärmning flitigt. 

Förutom upplevda övertemperaturer används vädring i avseende att öka luftutbytet i bostaden då ”dålig 

luft” uppstått enligt brukaren. Undersökningar visar på att, beroende i vilken grad de boende vädrar, 

energianvändningen för uppvärmning kan öka med 2 till 7 kWh/m2 och år. Solavskärmning begränsar 

värmetillförsel genom solinstrålning. Rörliga solskydd som persienner, gardiner eller markiser finns ofta 

monterade i flerbostadshus. Precis som för vädring behöver solavskärmning inte nödvändigtvis ske till följd 

av upplevd övertemperatur utan kan också ske för att solljuset anses störande och avses utestängas [12]. 
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2.4 Energiberäkning vid projektering 

I projekteringsskedet kan en byggnads energianvändning uppskattas baserat på den information som finns 

tillgänglig för dess framtida utformning. Ofta används ett beräkningsverktyg som tar hänsyn till de 

energibalanser som uppstår för en aktiv byggnad under en tidsperiod. Faktorer som kan beaktas vid 

beräkningen är: geografisk placering med uteklimat, konstruktion, tekniska installationer och aktiviteter 

inom byggnaden. Målet med en energibalansberäkning är att skapa en modell som är så likvärdig den 

framtida färdigställda byggnadens energianvändning i drift som möjligt. 

2.4.1 Sveby 

Sveby, som betyder standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader, är ett utvecklingsprogram som 

drivs av bygg- och fastighetsbranschen. Programmet beskriver hur BBRs krav för energihushållning kan 

uppnås genom att förtydliga och skapa en gemensam syn av dessa för alla aktörer i byggprocessen. Bland 

annat tillhandahålls ledning för hur energiberäkningen kan utarbetas för att skapa ett så likvärdigt resultat 

som möjligt som för byggnaden i verklig drift. En stor del handlar om brukarrelaterad energianvändning där 

riktvärden presenteras baserat på tidigare erfarenheter. De områden som behandlas är inomhustemperatur, 

luftflöden för forcering i kök samt vädring, solavskärmning, tappvarmvatten, hushållsenergi och 

personvärme [14]. 

2.5 Byggnad i drift 

När en byggnad är uppförd och i drift kan dess energianvändning fastställas baserat på den faktiska 

användningen. För att kvantifiera den faktiska energianvändningen utförs mätningar av avgivet eller 

upptaget energiflöde uttryckt i enheten effekt. Mätningarna utförs vid upprepade diskreta tidpunkter över 

en tidsperiod. Varje mätning av effekten, ett stickprov, multipliceras med tiden mellan två stickprov och ger 

på så sätt en uppskattning av den energi som passerat mätinstrumentet. Med vilken frekvens stickproven 

tas avgör vilken upplösning, och därmed noggrannhet, som kan erhållas för slutresultatet. Vidare är 

slutresultatets noggrannhet kopplat till mätinstrumentets precision i att fastställa varje stickprovs magnitud. 

Dessutom behöver oftast flera olika fysikaliska storheter mätas separat med olika instrument och 

kombineras för att ett värde för effekten i fråga ska kunna erhållas. Således utförs energimätningar alltid 

med viss osäkerhet. 

2.5.1 Mätning av värme 

Transport av energi som värme sker frekvent med hjälp av fluider i byggnader. Det kan exempelvis ske som 

levererad eller bortförd värme till eller från byggnaden genom fjärrvärme eller fjärrkyla. Men transport av 

värme sker även internt, delvis eftersträvat i uppvärmnings- eller avkylningssyfte med hjälp av värmeväxlare, 

men samtidigt oönskat som värmeförluster i distributionssystem. Vid mätning av värmeeffekt är det vanligt 

förekommande att använda en kombination av temperatur- och volymflödesmätning. Den till omgivningen 

avgivna eller upptagna värmeeffekt, från eller till en fluid, kan beskrivas som: 

                                                                       �̇� = 𝜌 �̇� 𝑐𝑝 ∆𝑡                                                                  (2) 

där 𝜌 är fluidens densitet, �̇� fluidens volymflöde, 𝑐𝑝 fluidens specifika värmekapacitet och ∆𝑡 

temperaturdifferensen för fluiden över området där värme avges eller upptas. Sambandet förutsätter att 

densitet, volymflöde och specifik värmekapacitet är konstanta över mätområdet. Densitet och specifik 

värmekapacitet är fysikaliska storheter som finns dokumenterat för de flesta fluider vid olika förhållanden 

medan volymflöde och temperaturer är storheter som fastställs genom mätning [15]. 

Det existerar en mängd metoder och instrument för att mäta volymflöden men översiktligt kan de delas upp 

i grupperna: differenstrycksmätare, mekaniska mätare och elektriska mätare. Differenstryckmätare är i stor 

utsträckning uppbyggda enligt principen att flödet i ett rör eller kanal till viss del stryps. Följaktligen uppstår 

en tryckdifferens som kan detekteras med hjälp av ett tryckmätningsinstrument och relateras till ett 
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volymflöde. I Figur 2 illustreras strömningen genom ett så kallat venturirör där 1 utgörs av en större 

tvärsnittsarea än 2 vilket medför att flödet stryps. 

 

Figur 2 – Strömning genom ett venturirör [16]. 

Om strömningen i Figur 2 antas vara stationär, inkompressibel, friktionsfri och horisontell kan den beskrivas 

som: 

                                                               𝑝1 +
1

2
𝜌𝑢1

2 = 𝑝2 +
1

2
𝜌𝑢2

2                                                         (3) 

där 𝑝 är det statiska trycket, 𝜌 fluidens densitet och 𝑢 fluidens hastighet i röret. Vidare kan volymflödet i 

Figur 2, med samma antaganden som för (3), beskrivas som: 

                                                                   �̇� = 𝐴1𝑢1 = 𝐴2𝑢2                                                               (4) 

där 𝐴 är rörets tvärsnittsarea [17]. Om (3) och (4) kombineras kan volymflödet genom röret i Figur 2 

beskrivas som: 

                                                           �̇� = 𝐴1√
2(𝑝2−𝑝1)

𝜌(1−(
𝐴1
𝐴2

)
2

)
= 𝑐√∆𝑝                                                       (5) 

där ∆𝑝 är den statiska tryckdifferensen mellan 2 och 1 i Figur 2 och 𝑐 således motsvarar en konstant som 

tar hänsyn till rörets geometriska utformning samt fluidens fysikaliska egenskaper. Vanligt förekommande 

typer av differenstryckmätare är, förutom venturirör, strypskivor och strypflänsar. Tillverkare av denna typ 

av mätare fastställer en konstant, ofta benämnd k-faktor, för varje enskild produkt för att kunna relatera en 

uppmätt tryckdifferens till ett volymflöde med hjälp av ovan beskrivet koncept. k-faktorn fastställs genom 

att i en kontrollerad miljö ansätta produkten ett känt volymflöde och samtidigt mäta den uppkomna 

tryckdifferensen. I byggnader används differenstrycksmätare framförallt för mätning av luftflöden i 

ventilationssystem. 

Mekaniska mätare bygger ofta på att flödet roterar en mekanisk konstruktion. Konstruktionens geometriska 

utformning och rotation kan sedan, över tid, härledas till ett volymflöde. I byggnader förekommer varianten 

ringkolvmätare för vätskor vilket oftast är en följd av dess ekonomiska fördelar. Mekaniska mätare blockerar 

flödet vilket ger upphov till tryckfall. Föroreningar i flödet kan dessutom medföra ytterligare blockering och 

därmed ökat tryckfall. Elektriska mätare kommer i många utförande men gemensamt för gruppen är att 

flödet oftast kan undgås att blockeras. Det gör metoden okänslig för föroreningar och tryckfall undviks. 

Den vanligaste varianten bygger på att ultraljud skickas i pulser med- respektive motströms flödet. Flödet 

påverkar pulsernas utbredningshastighet beroende på om de skickats med- eller motströms. Sensorer kan 

sedan detektera differensen som kan härledas till ett volymflöde. Denna teknik förekommer framförallt vid 

mätning av vätskeflöden i byggnader [18]. 

I likhet med flödesmätningar finns det en rad tekniker och instrument för mätning av temperatur. Förutom 

de vardagliga typerna vätskeexpansion- och bimetalltermometer används elektriska varianter som 

termoelement och resistanstermometer vid diverse applikationer i byggnader. Termoelement utnyttjar 

skillnaden i termoelektrisk effekt, Seebeckeffekt, för två olika material med kända egenskaper, oftast 

metaller, som är sammanfogade till en sluten krets. Skillnaden kan detekteras som en spänning och härledas 

till temperatur. Termoelement kommer i kombinationer av olika material beroende på vilket 
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temperaturintervall som avses mätas inom. Resistanstermometrar drar nytta av det faktum att ledande 

material ändrar resistans med temperatur. Med kända materialegenskaper för hur resistansen ändras med 

temperatur kan den uppmätta resistansen i en elektrisk krets tolkas som en temperatur [19]. 

Som ovan nämnt kan volymflödes- och temperaturmätningar kombineras för att uppskatta avgiven eller 

upptagen värmeeffekt över ett mätområde för en fluid. Genom att utföra mätningarna synkroniserat vid 

upprepade tidpunkter kan de adderade stickproven, med sin tidsupplösning, ge ett mått på avgiven eller 

upptagen energi som värme över en tidsperiod. En komplett mätutrustning som tar hänsyn till samtliga ovan 

nämnda aspekter benämns ofta värmemängdsmätare. 

2.5.2 Mätning av elektrisk energi 

I allmänhet tillförs byggnader också energi som elektrisk energi vilket nyttjas av så kallade laster i byggnaden. 

En last definieras som en applikation som kräver elektrisk energi för att kunna vara funktionsduglig och 

uppfylla sitt syfte. I byggnader förekommer laster i form av motorer, belysning, olika typer av apparater med 

mera. Elektrisk effekt definieras som produkten av de fysikaliska fenomenen elektrisk ström och elektrisk 

potential (även benämnd spänning). Elektriska strömmar och spänningar förekommer alldagligt på formen 

periodiskt sinusformad växelström och växelspänning i de allmänna elnäten. Ursprungligen ligger den till 

byggnaden levererade växelströmmen och växelspänningen periodiskt i fas med varandra men beroende på 

vilken typ av last som nyttjar de två komponenterna kan en fasförskjutning uppstå. Laster kan delas in i 

resistiva, induktiva och kapacitiva laster. Rent resistiva laster, till exempel glödlampor och elektriska 

värmeelement, bidrar inte till någon fasförskjutning. Induktiva laster medför en förskjutning så att 

växelspänningen hamnar före växelströmmen fasmässigt. Elmotorer är exempel på induktiv last som ett 

resultat av det inducerade magnetfält som genereras i motorns spolar. Kapacitiva laster fasförskjuter tvärtom 

induktiva och utgörs generellt av elektronik som innehåller kondensatorer eller transformatorer. Storleken 

på fasförskjutningen som uppstår till följd av induktiva eller kapacitiva laster beskrivs med en fasvinkel. 

Den elektriska effekt som utvecklas i laster som matas med växelström samt växelspänning kan delas in i 

tre delar: aktiv, reaktiv och skenbar. Den aktiva delen är vad lasten i fråga faktiskt kan nyttja och benämns 

ofta medeleffekt. Den reaktiva delen uppkommer om lasten i fråga ger upphov till en fasförskjutning.  Om 

så sker kommer den reaktiva delen anta positiva och negativa värden om vartannat. Över tid innebär det att 

summan av de positiva och negativa bidragen blir noll och inte kan nyttjas av lasten. Den skenbara delen är 

produkten av växelströmmens och växelspänningens kvadratiska medelvärden, ofta kallade effektivvärden, 

och beskrivs som: 

                                                                      𝑃𝑠𝑘𝑒𝑛𝑏𝑎𝑟 = 𝑈 𝐼                                                                  (6) 

där 𝑈 är effektivvärdet för växelspänningen och 𝐼 effektivvärdet för växelströmmen. Vid närvarande av en 

last som ger upphov till en fasförskjutning med fasvinkel 𝜑, kan den aktiva delen beskrivas som: 

                                                                  𝑃𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 = 𝑈 𝐼 cos(𝜑)                                                             (7) 

där uttrycket cos(𝜑) benämns effektfaktor. 

Figur 3 illustrerar grafiskt hur stor medeleffekten, den aktiva delen, blir när en rent resistiv last matas med 

sinusformad växelström och växelspänning. Den momentana effekten är produkten av växelspänningens- 

och växelströmmens momentana amplitud. Ingen fasförskjutning uppstår och därmed blir medeleffekten 

enligt ekvation (7) lika med den skenbara delen i det här fallet. 
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Figur 3 – Momentan effekt och medeleffekt hos resistiv last. 

I Figur 4 illustreras grafiskt hur den momentana effekten och medeleffekten påverkas när en induktiv last 

matas med samma förutsättningar för växelspänning och växelström som den resistiva lasten i Figur 3. En 

fasförskjutning uppstår på så sätt att växelspänningen hamnar före växelströmmen. Följaktligen blir 

medeleffekten lägre än för den resistiva lasten i Figur 3. 

 

Figur 4 – Momentan effekt och medeleffekt hos induktiv last. 

Fasförskjutningen kan också variera för en och samma last om lasten i sig förändrar karaktär. Exempelvis 

kan en elmotor styras, eller belastas i olika utsträckning, vilket medför den kommer att operera på en 

varierande nivå av erfordrad elektrisk effekt. Figur 5 visar på hur effektfaktorn varierar med erfordrad 

elektrisk effekt P i förhållande till nominell effekt PN för en asynkronmotor. 
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Figur 5 – Effektfaktorn som funktion av erfordrad elektrisk effekt för en asynkronmotor [20]. 

Den ovan beskrivna definitionen av fasförskjutning och effektfaktor gäller för linjära laster. Det innebär att 

den sinusformade våg, med fixerad enstaka grundfrekvens, inte påverkas av lasten. Icke linjära laster 

förändrar formen på sinusvågen genom att introducera övertoner. De mindre variationerna i frekvens som 

övertoner kan inte nyttjas av lasten i fråga. Därför definieras en total effektfaktor som förutom 

fasförskjutningen även tar hänsyn till de övertoner som orsakas av icke linjära laster. Den totala effektfaktorn 

antar alltid ett mindre värde än effektfaktorn vid närvarandet av icke linjära laster. Således blir medeleffekten, 

eller den aktiva delen, mindre än den skenbara. Dessa typer av laster uppkommer bland annat vid 

användandet av switchade nätaggregat, frekvensomriktare för växelspänningsmotorer och system för 

hastighetsreglering av likströmsmotorer [21]. 

Vid mätning av elektrisk effekt måste de två fysikaliska storheterna växelström och växelspänning mätas 

separat. För att mäta ström kan en tångamperemeter användas. Mättekniken nyttjar det fysikaliska fenomen 

att ett magnetfält uppstår kring en ledare av flödande elektriska laddningar vilket är definitionen av ström. 

Magnetfältets magnitud registreras av mätaren och kan sedan härledas till elektrisk ström. Den största 

fördelen med mättekniken jämfört med andra är att kretsen i allmänhet inte behöver brytas för inkoppling. 

Spänningen kan mätas på ett lättgenomförligt sätt genom att parallellkoppla två prober över det område där 

potentialen avses mätas. Därmed behöver i allmänhet inte kretsen brytas. Vidare måste ett mätinstrument 

ha funktionen att kunna sätta de två storheterna i förhållande till varandra för att effektfaktorn för 

fasförskjutningen ska kunna erhållas och därmed medeleffekten vid linjära laster. Vid icke linjära laster krävs 

även att instrumentet har möjlighet att registrera övertoner för att medeleffekten ska kunna erhållas. På 

samma sätt som för mätning av värme kan nyttjad elektrisk energi kvantifieras genom att summera stickprov 

av ovan uppmätta parametrar, med sin tidsupplösning, över tid. 

2.5.3 Korrigering med hänsyn till uteklimat 

För en byggnad i drift förbinds den faktiska energianvändningen till det uteklimat som förelåg under 

tidsperioden för den uppmätta användningen. Exempelvis är behovet av energi för uppvärmning starkt 

kopplat till rådande uteklimat och kan därmed variera för en tidsperiod från år till år. Uteklimatet varierar 

från år till år och för att den klimatberoende andelen av energianvändningen ska vara jämförbar med andra 

uppmätta tidsperioder och byggnader krävs att en korrigering genomförs. Graddagsmetoden används för 

att korrigera energianvändningen för uppvärmning med vad som benämns graddagar. För ett antal dagar 𝑁, 

bestäms antalet graddagar som: 

                                                          𝐺𝐷 = ∑ (𝑡𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠,𝑖 − 𝑡𝑢𝑡𝑒,𝑖)𝑁
𝑖                                                          (8) 
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där 𝑡𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠,𝑖 är balanstemperaturen och 𝑡𝑢𝑡𝑒,𝑖 utomhustemperaturen uttryckt som 

dygnsmedeltemperaturen. Endast positiva utslag av graddagar summeras till beräknad tidsperiod. Vidare 

definieras balanstemperaturen som gränsen, uttryckt som utomhustemperatur, för när ett 

uppvärmningsbehov uppstår i syfte att kunna upprätthålla en önskad inomhustemperatur. 

Utomhustemperaturen som dygnsmedeltemperatur avser den för var byggnaden är lokaliserad. 

Korrigerad energianvändning för uppvärmning beräknas som: 

                                                     𝐸𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 = 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡
𝐺𝐷𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑

𝐺𝐷𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡
                                                  (9) 

där 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡 är den uppmätta energianvändningen för uppvärmning under en tidsperiod, 𝐺𝐷𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡 

antalet graddagar för samma tidsperiod och 𝐺𝐷𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 medelvärdet av antalet graddagar för en längre 

tidsperiod som fastställts utgöra basen för korrigeringen [22]. 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) tillhandahåller statistik uttryckt i graddagar för 

korrigering av energianvändning. SMHI Graddagar är sammanställt med en konstant balanstemperatur om 

17 °C för 242 orter i Sverige och korrigering sker baserat på tidsperioden 1981-2010. Med andra ord antas 

ett uppvärmningsbehov föreligga vid en utomhustemperatur under 17 °C. Vid en högre utomhustemperatur 

förutsätts solinstrålning och interna tillskott kompensera för att ett uppvärmningsbehov inte uppstår [23]. 

För att noggrannare ta hänsyn till uteklimatets påverkande delar och variation över året samt byggnadens 

karaktär och nyttjande har SMHI utvecklat SMHI Energi-Index. SMHI Energi-Index uttrycks i ekvivalenta 

graddagar och beräknas analogt med SMHI Graddagar. Skillnaden utgörs av att balanstemperaturen som är 

konstant 21 °C och utomhustemperaturen som istället uttrycks som en ekvivalent temperatur. Den 

ekvivalenta temperaturen beaktar inte endast utomhustemperaturen utan även inverkan från sol och vind 

samt byggnadens termiska egenskaper och användningssätt.  Beräkningen av ekvivalenta graddagar baseras 

på att ett ”typhus” representativt för svensk tätortsbebyggelse ska uppnå en inomhustemperatur om 21 °C. 

Framtagningen av den ekvivalenta temperaturen görs med SMHI:s egenutvecklade värmebalansmodell 

ENLOSS. SMHI Energi-Index är sammanställt för samma antal orter och korrigeras med avseende på 

samma tidsperiod som för SMHI Graddagar [24]. 

Förutom korrigering av energi för uppvärmning tillhandahåller SMHI även data för andra aspekter, 

däribland globalstrålning för korrigering av applikationer som solceller vars prestanda är starkt kopplat till 

mängden tillgängligt solljus. Globalstrålning innefattar global irradiation som är ett mått på den totala 

mängden energi solstrålning under en tidsperiod som träffar en horisontell yta. Korrigerad prestanda för en 

applikation kan korrigeras på samma sätt som för graddagar ovan där basen för korrigeringen baseras på 

tidsperioden 1961-1990 [25]. 
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3 Kvarteret Töfsingdalen 

I kapitlet presenteras en systembeskrivning av det studerade objektet kvarteret Töfsingdalen som ligger till 

grund för fallstudien. En illustrativ bild av bygganden visas i Figur 6. 

 

Figur 6 – Illustrativ bild av Kvarteret Töfsingdalen sett från nordostlig riktning [26]. 

Kvarteret Töfsingdalen är ett flerbostadshus beläget i Hjorthagen i Stockholm och är en del av 

stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Stockholmshem står som byggherre för projektet som 

stod klart 2015.  De sista hyresgästerna flyttade in i slutet av 2015 och byggnaden har således varit i fullskalig 

drift sedan dess. Hela projektet har präglats av Stockholms stads hållbarhetskrav för Norra Djurgårdsstaden 

med mål om en maximal specifik energianvändning, 55 kWh/m2 och år. Kvarteret består i huvudsak av 141 

lägenheter i sju till åtta plan. Förutom lägenheter i bottenplan finns en förskola, två butiker, cykelförråd och 

två gemensamma tvättstugor. Under markplan finns även garage och förråd för hyresgästerna samt 

driftsutrymmen. 

3.1 Uppvärmning av rumsluft 

Tillförd energi till uppvärmningssystemet i byggnaden sker via inkommande fjärrvärme. Från undercentral 

belägen i källare distribueras värme till det vattenburna radiatorsystemet för uppvärmning av lägenheter, 

allmänna utrymmen och driftsutrymmen, butiker samt förskola och till fyra vattenburna fläktluftvärmare 

för uppvärmning av garage. Radiatorsystemet är försett med termostatventiler och utformat så att följande 

rumstemperaturer minst ska kunna erhållas vid en dimensionerande lägsta utomhustemperatur om -18 °C: 

21 ± 1 °C för lägenheter, 18 °C för allmänna utrymmen, 20 °C för butiker och 22 °C för förskola. En övre 

gräns för termostatventiler i lägenheter är satt att begränsa rumstemperaturen till 22 °C. Pumpen för 

radiatorsystemet drivs frekvensstyrt att upprätthålla ett förinställt konstant differenstryck och stängs av när 

utomhustemperaturen uppmätt når 16 °C. Framledningstemperaturen till radiatorerna anpassas som en 

funktion av utomhustemperatur enligt Figur 7. 

 

Figur 7 – Framledningstemperaturen för radiatorsystemet som funktion av utomhustemperaturen. 
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De vattenburna fläktluftvärmarna är dimensionerande så att en rumstemperatur om minst 10 °C ska kunna 

erhållas vid samma dimensionerande lägsta utomhustemperatur som för radiatorsystemet. Startgränsen för 

fläktluftvärmarna är 8 °C. 

3.2 Tappvarmvatten 

Beredning av tappvarmvatten sker via inkommande fjärrvärme i undercentral. Tappvattenstammar går från 

undercentral upp genom fördelningslådor placerade i vägg mot badrum eller toalett. Snålspolande armaturer 

för tappvatten har installerats genomgående i fastigheten. Byggnaden är försedd med VVC och VVC-

stammar är heldragna i läge bredvid fördelningslåda och sammankopplat med framlett tappvarmvatten på 

översta plan. Rören är utförda som isolerade Alupex-rör. Systemet är dimensionerat och styrt för att 

säkerhetsställa att returtemperaturen för VVC inte understiger 50 °C. Samtliga kall-, varm- och VVC-

ledningar är termiskt isolerade med rörskål av mineralull med 40 mm tjocklek. Tvättmaskiner i de två 

gemensamma tvättstugorna nyttjar också delvis tappvarmvatten för att minska elanvändningen till 

vattenuppvärmning. Vidare tillämpas individuell mätning och debitering av tappvarmvatten för 

hyresgästerna. 

Tappvarmvattensystemet är utrustat med en spillvattenvärmeväxlare som förvärmer inkommande kallvatten 

för varmvattenberedning med utgående spillvatten från avlopp i byggnaden. Värmeväxlaren är en sju meter 

lång horisontell rörvärmeväxlare belägen i undercentralen. Spillvattnet flödar i ett inre rör med diameter 200 

mm omslutet av ett yttre med diameter 65 mm där kallvatten för varmvattenberedning flödar i 

motsattriktning. Värmeväxlaren är konstruerad i rostfritt stål, har en tomvikt på 210 kg och är utvändigt 

isolerad med skum. Primärt leds spillvattnet genom värmeväxlaren men en by-pass finns också installerad 

som fungerar som ett sekundärt alternativ i det fall flödet blockeras genom värmeväxlaren. 

3.3 Ventilation 

Ventilationssystemet i byggnaden är i huvudsak av typ från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. I 

sin helhet är systemet dimensionerat för att uppfylla kraven enligt BBR om ett lägsta uteluftflöde 

motsvarande 0.35 l/s och m2 golvarea. Totalt betjänar åtta stycken luftbehandlingsaggregat, LB01-LB08, 

byggnadens olika delar. Aggregaten LB01-LB03 är av typ Voltair VSEI-24, LB04-LB05 av typ Voltair VSEI-

08 och LB06-LB08 av typ Swegon Compact TOP. Samtliga aggregat är utformade enligt principen constant 

air volume (CAV) med konstanttrycksreglering via intern varvtalsreglering för LB01-LB05 och 

konstantluftflödesreglering via interna frekvensomriktare för LB06-LB08. Värmebatterier är installerat i alla 

aggregat varav i LB01-LB05 vätskeburet och uppvärmt via inkommande fjärrvärme och i LB06-LB08 

eluppvärmt. Tilluftstemperaturen för all ventilation regleras som en funktion av utomhustemperaturen och 

presenteras i Figur 8. Pumpen till det vätskeburna värmesystemet för luftbehandling stängs av när 

utomhustemperatur når 17 °C. 

 

Figur 8 – Tilluftstemperaturen för ventilationen som funktion av utomhustemperaturen. 

För värmeåtervinning har LB01-LB05 plattvärmeväxlare i polykarbonat medan LB06-LB08 har roterande 

värmeväxlare. Alla åtta aggregat är utrustade med by-pass-spjäll förbi värmeväxlare på till- och 

frånluftssidan. Ventilationssystemet är uppbyggd så att lägenheter, allmänna utrymmen och driftutrymmen 

framförallt ventileras av LB01-LB04 dygnet runt, butiker av LB05 när dessa är verksamma och förskolan av 
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LB06-LB08 när verksamhet förekommer. I lägenheter tillförs i regel tilluft genom don i sovrum och 

vardagsrum medan frånluft bortförs genom don i kök, badrum och toalett. Garage har en grundventilation 

som avluften från LB05 som sedan ventileras ut genom en separat takfläkt med takgenomföring, LB05-FF. 

Vid höga halter av kolmonoxid eller koldioxid forceras flödet i garaget. Förutom grundflödet från LB05 

öppnas då spjäll mot uteluften i garaget och takfläkten ökar luftflödet. 

LB01-LB03 är försedda med vätskeburna batterier före tilluftsfläkten kopplade till sju stycken borrhål i 

berggrunden under fastigheten. Berggrunden används som ett energilager för att utvinna eller avge värme 

till att förvärma tilluften. Genom att förvärma luften vid låga utomhustemperaturer minskar behovet av 

avfrostning i värmeväxlarna för ventilationsaggregaten. Således kan värmeåtervinning fortgå en större andel 

av uppvärmningssäsongen. En större pump cirkulerar kontinuerligt värmebäraren i slingan genom borrhålen 

upp till byggnaden var mindre pumpar med shuntgrupper styr värmebäraren genom batterierna vid behov. 

Styrningen är uppbyggd på så sätt att vid en utomhustemperatur under 5 °C tillåts flöde till batterierna för 

att värma tilluften. 

3.4 Elsystem 

Kvarteret inkluderar ett antal poster som faller under dess energianvändning som elektrisk energi. Hit hör 

alla de pumpar som erfordras för att operera de vätskeburna systemen för distribution av värme, kyla, 

tappvatten och VVC. Samtliga fläktar till luftbehandlingsaggregaten samt extern frånluftsfläkt och 

fläktluftvärmare i garage tillhör även användning av elektrisk energi. Dessutom tillkommer den energi som 

erfordras de eldrivna värmebatterierna till LB06-LB08. Vidare är fast belysning i allmänna utrymmen som 

trapphus, förråd, hiss, tvättstuga och garage samt i driftsutrymmen en del. Den fasta belysningen i allmänna 

utrymmen är närvarostyrd via rörelsesensorer. Ytterligare innefattar fastigheten gårdsbelysning, 

fasadbelysning, sex stycken hissar och värmekablar på skärmtak över tre stycken entréer för att undvika 

isbildning. Energianvändningen för styrsystem och spänningsomvandling tillfaller också byggandens 

användning av elektricitet. Därtill tillkommer lägenheternas och tvättstugornas behov. 

Solceller är installerade på taket till byggnaden för egengenerering av elektricitet. Totalt är 148 stycken 

260 W solcellsmoduler av fabrikat ECSOLAR installerade med en azimut om 125 grader varav häften i en 

lutning mot takplanet om 37 grader och resterande med en lutning om 7 grader. Två stycken trefas 

växelomriktare av fabrikat SolarEdge ser till att den genererade elektriciteten kan nyttjas av elsystemet i 

fastigheten.  
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4 Genomförande 

Kapitlet presenterar genomförandet av de energiberäkningar och de mätningar som gjorts vilka har en 

koppling till byggnadens energianvändning. Byggnadens energianvändning har genomgående utvärderats 

utifrån den definition och de systemgränser som beskrivits i avsnitt 2.1. 

4.1 Ursprunglig energiberäkning 

Vid projekteringen av kvarteret Töfsingdalen under 2014 startades en beräkning för dess framtida 

energianvändning i drift. Som en del av beräkningen har energibalansberäkningar utförts med hjälp av 

programvaran VIP-Energy version 2.1.1. utvecklat av StruSoft AB [27]. För att undvika att en äldre version 

av programmet används än vad som finns tillgängligt har beräkningsfilerna lyfts in i den nyare versionen 

3.1.1. Klimatdatafilen som tidigare användes följer en äldre standard för vilka år värden för uteklimat baseras 

på. För att erhålla ett resultat från simuleringen som är jämförbart med uppföljd energianvändning sett till 

påverkan av uteklimat, har klimatdatafilen ersatts med en fil som baseras på SMHI:s mätdata för åren 1981-

2010. Förutom energibalansberäkningen i VIP-Energy har ett antal tillägg och avdrag gjorts baserat på 

rekommendationer och erfarenheter i branschen. 

4.1.1 Energibalansberäkning 

För energibalansberäkningen har byggnaden delats upp i åtta zoner. Fyra av zonerna representerar 

lägenheter, en för varje väderstreck. Resterande zoner utgörs av förskola, butiker, garage och en för allmänna 

utrymmen och driftsutrymmen. Arean av varje zon har fastställts utifrån ritningar. En sammanställning av 

de åtta zonerna med respektive area för energibalansberäkningen presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1 – Uppdelningen av byggnaden i de åtta zonerna med respektive area för den ursprungliga energibalansberäkningen. 

Zon Del av byggnaden Area [m2] 

1 Lägenheter - söder 3 048 

2 Lägenheter - väster 3 266 

3 Lägenheter - norr 813 

4 Lägenheter - öster 3 430 

5 Allmänna utrymmen och driftsutrymmen 3 234 

6 Förskola 475 

7 Butiker 111 

8 Garage 2 183 

Totalt 16 559 

varav tempererad area 14 376 

 

Klimatskärmens egenskaper är uppskattade med hjälp av den information som funnits tillgänglig under 

projektering från de olika deltagande aktörerna. Den totala ytan av klimatskärmen har beräknats till 14 850 

m2 och har en genomsnittlig värmegenomgångskoefficient om 0.36 W/m2K inklusive köldbryggor. Fönster 

utgör 14 % av den totala ytan och har en genomsnittlig värmegenomgångskoefficient om 0.89 W/m2K. För 

solinstrålning har fönster simulerats med ett genomsnittligt g-värde, 0.52. Persienner har antagits täcka 

fönsterytor, exkluderat trapphus, vid en rumstemperatur över 24 °C vilket sänker g-värdet till ca 0.16. 

Luftflöden till följd av infiltration har simulerats som 0.3 l/s och m2 vid 50 Pa tryckdifferens. 
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Uppvärmningssystemet har simulerats som vattenburet. Framledningstemperaturen är definierad som ett 

linjärt samband från 20 °C vid 20 °C utomhustemperatur till 55 °C vid -20 °C utomhustemperatur. Utanför 

intervallet antar framledningstemperaturen det högsta respektive lägsta värdet. Erfordrad elektrisk energi 

för att operera distribution av vattenburen värme med pumpar ingår i energibalansberäkningen som 3 % av 

energin för rumsuppvärmning. 

Ventilationen har delats upp i de åtta luftbehandlingsaggregat som finns i byggnaden med respektive 

försörjningsområde. Utöver de åtta aggregaten har frånluftsfläkten i garage, LB05-FF, lagts till som en 

separat del. LB05-FF har i sin tur delats upp i en del som representerar basflödet som avluften från LB05 

och en del som motsvarar forcering med uteluft. Samtliga aggregat är simulerade som typ CAV med 

balanserade luftflöden. Drifttider för varje aggregat har i den utsträckning det varit möjligt fastställts utifrån 

projekterade scheman för styrning. Den del av LB05-FF som representerar basflödet har simulerats med 

samma drifttider som för LB05. Forcering av luftflödet i garage med LB05-FF har antagits förekomma i 

genomsnitt två timmar på morgonen och två timmar på kvällen varje dag i veckan. Varje aggregats 

egenskaper har specificerats utifrån körningar från respektive leverantör. I energibalansberäkningen har SFP 

använts angivet som SFPv för hela luftbehandlingsaggregatet vilket baseras på normal driftpunkt för fläktar 

och rena filter. Temperaturverkningsgraden för plattvärmeväxlarna i LB01-LB05 har specificerats till 85 % 

och till 80 % för de roterande värmeväxlarna i LB06-LB08. Värmebatterier för LB01-LB05 är simulerade 

som vätskeburna och som eluppvärmda för LB06-LB08. Tilluftstemperaturen varierar linjärt från 20 °C vid 

-8 °C utomhustemperatur till 22 °C vid -16 °C utomhustemperatur och antar, på samma sätt för 

uppvärmningssystemet, ett konstant värde utanför intervallet som det högsta respektive det lägsta värdet. 

Tabell 2 visar en sammanställning av de parametrar de använts för ventilationssystemet vid 

energibalansberäkningen. 

Tabell 2 – Indata för ventilationssystemet vid den ursprungliga energibalansberäkningen. 

Luftbehandlingsaggregat 
SFPv 

[kW/(m3/s)] 

Till- respektive 

frånluftsflöde [l/s] 
Drifttid 

LB01 1.94 2 225 Mån – Sön: 00:00 – 24:00 

LB02 1.75 1 500 Mån – Sön: 00:00 – 24:00 

LB03 1.90 1 865 Mån – Sön: 00:00 – 24:00 

LB04 1.76 490 Mån – Sön: 00:00 – 24:00 

LB05 1.65 655 
Mån – Fre: 07:00 – 21:00 

Lör – Sön: 10:00 – 18:00 

LB05-FF – bas 0.831 6552 
Mån – Fre: 07:00 – 21:00 

Lör – Sön: 10:00 – 18:00 

LB05-FF – forcering 0.831 945 
Mån – Sön: 07:00 – 09:00 

Mån – Sön: 17:00 – 19:00 

LB06 1.95 165 Mån – Fre: 07:00 – 19:00 

LB07 1.95 165 Mån – Fre: 07:00 – 19:00 

LB08 2.00 180 Mån – Fre: 07:00 – 19:00 

 

Den undre gränsen för rumstemperatur har fixerats baserat på Svebys rekommendationer. 

Uppvärmningssystemet i energibalansberäkningen kompenserar för att rumstemperaturen inte ska 

                                                      
1 Elektrisk energi belastar endast frånluftsfläkt. 
2 Tilluft tas från andra zoner. 
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understiga 21 °C i lägenheter samt förskola, 18 °C i allmänna utrymmen samt driftsutrymmen, 20 °C i 

butiker och 10 °C i garage. 

För att beräkna energianvändningen, och inverkan på behovet av uppvärmning, för hushållsenergi, 

tappvarmvatten, personvärme, hissar, tvättstugor och fast belysning i allmänna utrymmen har Svebys 

energianvisningar med beräkningsmall för flerbostadshus version 1.0 använts. Beräkningsmallen 

sammanställer indata anpassad för VIP-Energy baserat på vad som anses vara typisk energianvändning för 

varje ovan nämnd del. Storleken grundar sig på antalet lägenheter alternativt på antalet av den 

energikrävande installationen i fråga. Vidare utgår mallen ifrån att: 

 70 % av den installerade elektriska effekt som utgör hushålls- och fastighetsenergi kan 

tillgodoräknas rumsluften som värme. Av den totalt installerade effekten är 33 % aktivt klockan 

00:00 – 06:00, 50 % mellan 06:00 – 18:00 och 100 % mellan 18:00 – 24:00 dagligen. 

 Människor är närvarande 14 timmar dagligen klockan 17:00 – 07:00 och den personvärme som då 

finns tillgänglig kan tillgodoräknas rumsluften. 

För energi till tappvarmvattenberedning har ett avdrag om 10 % gjorts till följd av att individuell mätning 

och debitering tillämpas i byggnaden vilket baserats på rekommendationer enligt beräkningsmallen. Det ska 

även tilläggas att VIP-Energy inte tillgodoräknar något av tappvarmvattenanvändningen som värme till 

byggnaden. 

4.1.2 Tillägg och avdrag utanför energibalansberäkningen 

Ytterligare tillägg och avdrag som påverkar energianvändningen har gjorts utanför energibalansberäkningen 

i VIP-Energy. Enligt rekommendationer från Sveby har ett påslag om 4 kWh/m2 och år för uppvärmning 

gjorts till följd av vädring. Tillägg har också gjorts till den allmänna belysningen för fasadbelysning och 

belysning i loftgångar till följd av att det inte beaktas i Svebys beräkningsmall. Belysningens 

energianvändning baseras på en total installerad elektrisk effekt om 2 kW med en drifttid om 2 628 timmar 

per år. Vidare har VVC inte inkluderats i energibalansberäkningen men för att ta hänsyn till de 

värmeförluster som uppstår i VVC-systemet har ett påslag gjorts uppskattat till 4 kWh/m2 och år. 

Distribution- och reglerförluster har antagits bidra till en 10 % ökning av energi för uppvärmning av 

rumsluft och tilluft genom värmebatterier i ventilationssystemet. Med distributionsförluster menas 

värmeförluster från värmesystemet som inte kan tillgodoses byggnaden för uppvärmning. Reglerförluster 

kompenserar för att det finns en tröghet i värmesystemet som innebär att utrymmen värms mer än 

nödvändigt vid plötsliga förändringar i värmetillskott som ökad sollast, personvärme, 

hushållsenergianvändning med mera. Årlig värmeutvinning ur berggrunden som kan tillgodoses tilluften för 

LB01-LB03 har uppskattats utifrån liknande tidigare projekt till 5 kWh/m2. Eftersom att systemet för 

värmeutvinning ur berggrunden kräver ytterligare komponenter för att operera har ett påslag om 0.5 

kWh/m2 och år adderats till fastighetsenergi för tillkommen cirkulationspump. Den installerade 

solcellsanläggningen har utifrån underlag från leverantör beräknats normalt kunna leverera 31 500 kWh per 

år som kan nyttjas av byggnaden. Spillvattenvärmeväxlaren har i genomsnitt över året estimerats kunna 

återvinna motsvarande 3 kWh/m2 av energin från spillvattnet till inkommande kallvattnen för beredning av 

tappvarmvatten [28]. 

4.2 Uppföljd energianvändning 

Kvarteret Töfsingdalen har varit i fullskalig drift sedan sista delen av år 2015. Uppföljningen avser undersöka 

energianvändningen under ettårsperioden från och med 2016-04-01 till och med 2017-03-31. En del 

mätsystem har registrerat data sedan idrifttagningen av byggnaden. För mätsystem där värden inte kunnat 

erhållas för hela tidsperioden som uppföljningen avser har extrapolation använts. Egna mätningar har även 

utförts i perioder under våren 2017 med målet att ta fram en mer detaljerad bild över hur och var energi 

används i bygganden. Uppmätt energianvändning per tempererad area fastställs utifrån kvantifierad 

tempererad area från projekteringen som använts vid den ursprungliga energiberäkningen. 
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4.2.1 Vätskeburen energi 

En stor andel av byggnadens energianvändning grundar sig på installationer som är kopplade till byggnadens 

vätskeburna system. I Figur 9 illustreras det vätskeburna system för transport av värme i byggnaden med 

ingående delar beskrivna i kapitel 3. Figuren indikerar även var befintliga flödesmätare och temperaturgivare 

finns placerade i systemet. Del ”Tappvarmvatten - lägenheter” med streckad kantlinje inkluderar 141 

mätpunkter, en för varje lägenhet. Enhetligt färgade flödesmätare och temperaturgivare utgör ett komplett 

mätsystem, en värmemängdsmätare, vilket innebär att alla delar av mätsystemet installerats som en enhet 

där alla delar samordnats på förhand av leverantör. Notera att kallvatten, som en del av tappvattnet i 

byggnaden, också leds genom spillvattenvärmeväxlaren tillbaka till avloppsnätet även fast det inte är 

markerat i figuren. 

 

Figur 9 – Vätskeburet system för transport av värme i byggnaden med installerade flödesmätare och temperaturgivare. 

Den totalt levererade energin via fjärrvärme till byggnaden mäts och registreras med timvis upplösning med 

hjälp av en värmemängdmätare, Landis+Gyr T150. Värmemängdsmätaren utgörs av en 

ultraljudsflödesmätare, FV01-MF41, i kombination med två resistanstermometrar, FV01-GT41 och FV01-

GT42, som ses i Figur 9. För att utföra en korrekt korrigering med hänsyn till uteklimat måste den 

klimatoberoende andelen av levererad fjärrvärme särskiljas den klimatberoende. Energi för beredning av 

tappvarmvatten med spillvattenvärmeväxlare samt förluster från VVC-systemet är poster som kan anses 

vara oberoende av rådande uteklimat. Poster som är kopplade till uppvärmning och således beroende av 

uteklimat utgörs av de resterande delarna fläktluftvärmare, värmebatterier, radiatorer och 

förvärmningsbatterier. 

Som illustrerat i Figur 9 förvärms inkommande kallvatten för tappvarmvattenberedning av en 

spillvattenvärmeväxlare. Därefter sammankopplas det med returledningen för VVC för att sedan värmas till 

slutlig tappvarmvattentemperatur via en värmeväxlare kopplat till inkommande fjärrvärme för byggnaden. 
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Flödesmätare av ringkolvstyp VV01-MF41 har försökt samordnas med temperaturgivare KV01-GT41 och 

KV01-GT42 av fastighetsägaren för att fastställa prestandan hos spillvattenvärmeväxlaren under det gångna 

året. Det har dock misslyckats till följd av att flödesmätaren inte kunnat registrera de timvärden som avsetts. 

Däremot har vissa loggade data för de tre individuella mätinstrumenten funnits tillgängligt. För KV01-GT41 

samt KV01-GT42 finns timvisa mätvärden loggade sedan 2016-07-01 men för VV01-MF41 finns endast 

månadsvis ackumulerad volym registrerad, dock sedan idrifttagningen av byggnaden. 

Varmvattenanvändningen kan variera kraftigt över dygnet och därmed även erhållen temperaturdifferens 

över spillvattenvärmeväxlaren då den beror av flödet genom, och hur förhållandevis varmt spillvatten som 

finns tillgängligt i, värmeväxlaren. För att undvika att den månadsvisa upplösningen för VV01-MF41 inte är 

tillräcklig för att ta hänsyn till timvariationerna över dygnet har istället de individuella flödesmätarna för 

varje lägenhet, VM1-VM141, använts då de registrerar ackumulerad volym per timme. Ett problem som 

uppstår för metoden är att sådana mätare inte existerar för verksamheter, tvättstugor och VVC. Därför har 

den procentuella skillnaden för uppmätt volym mellan VV01-MF41 och VM1-VM141 under tidsperioden 

2016-07-01 – 2017-03-31 kontinuerligt adderats till de uppmätta timvärdena för lägenheterna genom VM1-

VM141 för att kompensera för avvikelsen. Att metoden är representativ i sammanhanget baseras på 

antagandena att verksamheters och tvättstugors tappvarmvattenanvändning är liten i jämförelse med 

lägenheternas och därmed inte påverkar totalen i större utsträckning, tvättstugornas användningsprofil anses 

matcha lägenheternas någorlunda även om verksamheterna kan använda något mer vatten dagtid och VVC-

flödet är mer eller mindre konstant och påverkar därför inte användningsprofilen för VM1-VM141. Med 

andra ord används VV01-MF41 för att erhålla totala volymen och VM1-VM141 för att erhålla den timvisa 

användningsprofilen vilket innebär att timvis passerad volym genom spillvattenvärmeväxlaren kan erhållas. 

De timvisa volymvärdena har synkroniserats med de timvisa temperaturmätvärdena för KV01-GT41 och 

KV01-GT42. Utifrån antagandet att vattnets densitet och specifika värmekapacitet antagit värden som 

medelvärdet mellan KV01-GT41 och KV01-GT42 har återvunnen energi per timme beräknats för 

spillvattenvärmeväxlaren under tidsperioden 2016-07-01 – 2017-03-31. 

För att kvantifiera behovet av energi för beredning av tappvarmvatten (exklusive inverkan från 

spillvattenvärmeväxlaren och VVC-flöde) har samma metod använts som för spillvattenvärmeväxlaren med 

skillnaden att temperaturdifferens tagits som skillnaden mellan temperaturgivare VV01-GT11 och KV01-

GT41 i Figur 9. På samma sätt som för KV01-GT41 och KV01-GT42 finns timvisa mätvärden registrerade 

för VV01-GT11 sedan 2016-07-01. Vattnets densitet och specifika värmekapacitet används som 

medelvärdet av de uppmätta temperaturerna för KV01-GT41 och VV01-GT11. För att erhålla värden för 

månaderna april, maj och juni har den månadsvis uppmätta volymen för VV01-MF41 använts samt 

genomsnittlig temperaturdifferens enligt trenden för uppmätta värden mellan KV01-GT41 och VV01-

GT11 under tidsperioden 2016-07-01 – 2017-03-31. Vidare har återvunnen energi i spillvattenvärmeväxlaren 

utvärderats i förhållande till erfordrad energi för beredning av tappvarmvatten som ovan beskrivet under 

samma tidsperiod utifrån ett jämförelsetal. Jämförelsetalet definieras som återvunnen energi i 

spillvattenvärmeväxlaren per erfordrad energi för tappvarmvattenberedning (exklusive inverkan från 

spillvattenvärmeväxlare och VVC-flöde). Återvunnen energi i spillvattenvärmeväxlaren för månaderna april, 

maj och juni har beräknats utifrån erhållen trend för återvinning under tidsperioden 2016-07-01 – 2017-03-

31 och extrapolerats för månaderna. 

Värmeförluster från VVC-systemet har fastställts genom att studera det behov av levererad fjärrvärme som 

förelegat under den varmare delen av året när byggnaden inte krävt energi i syfte att upprätthålla en lägsta 

rumslufttemperatur eller för att värma ventilationsluft. Det månadsvisa behovet av energi för beredning av 

tappvarmvatten inkluderat inverkan från spillvattenvärmeväxlaren har subtraherats från den totalt 

levererade fjärrvärmeenergin månadsvis för att isolera de värden som ligger till grund för utvärderingen. 

Den varmare delen av året, då endast mycket små månadsvisa variationer av levererad fjärrvärme har kunnat 

påvisas, har antagits motsvara storleken av värmeförluster från VVC-systemet eftersom att inget behov av 

uppvärmning då förelegat. Med antagandet att massflöde och temperaturnivåer inte varierat i större 

utsträckning över året för systemet har värmeförlusterna extrapolerats över hela året som uppföljningen 

beaktar. 
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Inverkan på behovet av uppvärmning för uteluften till LB01-LB03 till följd av utvinning av värme ur 

berggrunden har kvantifierats med en värmemängdsmätare, Armatec AT 7500C, som består av en 

flödesmätare av ultraljudstyp i kombination med två resistanstermometrar utmärkta som VÅ01-MF41, 

VÅ01-GT41 och VÅ01-GT42 respektive i Figur 9. För mätsystemet registreras månadsvis utvunnen energi 

som tillförts uteluften till LB01-LB03 som värme. 

Den klimatberoende andelen levererad fjärrvärme har korrigerats med hänsyn till uteklimat med hjälp av 

SMHI Energi-Index för Stockholm och basen för korrigeringen baseras på åren 1981-2010. Syftet med 

korrigeringen är att erhålla värden som i större utsträckning är jämförbara med resultatet från 

energibalansberäkningen. 

4.2.2 Elektrisk energi 

Många system i byggnaden kräver elektrisk energi för att kunna operera och uppfylla de syften de är avsedda 

för. Figur 10 visar en övergripande bild av de olika system som beskrivits i avsnitt 3.4. I figuren är befintliga 

mätpunkter och egna mätpunkter markerade. Delar med streckad kantlinje innehåller fler än en mätpunkt. 

”Till- respektive frånluftsfläkt - LB01-LB05” innefattar tio mätpunkter, en för respektive fläkt, och 

”Lägenheter” inkluderar 141 mätpunkter, en för varje lägenhet. Färgerna för de olika systemen kategoriserar 

grupper där blå färg representerar fastighetsenergi, röd färg hushållsenergi och grön färg verksamhetsenergi. 

 

Figur 10 – Elsystemets uppbyggnad med mätpunkter. 

Total levererad elektrisk energi som avses debiteras fastighetsägaren mäts genom befintlig mätpunkt BM2 

vilket är en installerad elmätare från elleverantör. Mätaren registrerar månadsvis ackumulerad elektrisk energi 

erhållen genom uppmätt total aktiv effekt. Förutom fastighetsenergi belastas mätaren även av de två 

gemensamma tvättstugorna i byggnaden och gårdsbelysning. För att kunna kompensera för tvättstugornas 

inverkan har deras energianvändning fastställts genom egna mätningar markerade som egna mätpunkter 

EM3 och EM4. Samtliga egna mätpunkter av elektrisk effekt har utförts med hjälp av mätinstrumentet 

Efergy e2. Instrumentet använder strömtänger för att mäta effektivvärdet av strömmen med sex sekunders 

stickprovsintervall på upp till tre faser samtidigt och har möjlighet att logga värden över lång tid. 

Effektivvärdet av spänningen per fas mäts inte aktivt utan approximeras med det konstanta värdet 230 V. 

Till följd av att instrumentet inte aktivt mäter spänning, och därmed inte heller tar hänsyn till den totala 

effektfaktorn, har kompletterande mätningar utförts vid enstaka tillfällen för att kunna korrigera för felet. I 

sammanhanget har effektmätaren Fluke 39 – Power Harmonics Tester använts. Instrumentet mäter samtliga 

tre delar och därmed kan ett resultat för total aktiv effekt erhållas. Anledningen till att de egna mätpunkterna 

inte enbart utförts med effektmätaren är på grund av att den inte har möjlighet att logga värden över tid. 

Vidare har egna mätningar genomförts för till- och frånluftsfläktar till luftbehandlingsaggregaten LB01-

LB05 (EM5-EM14), pumpen som cirkulerar värmebärare mellan borrhål och byggnad (EM2), samt för 
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värmekablar på skärmtak (EM1). De egna mätningarna har extrapolerats för att uppskatta 

energianvändningen över hela året för uppföljningen. Värmekablar på skärmtak styrs efter uppmätt 

utomhustemperatur enligt installerad termometer på fastigheten. Vid extrapolation av dess 

energianvändning har den uppmätta och loggade utomhustemperaturen under året för uppföljningen 

använts för att avgöra hur stor andel av året de varit aktiva. Syftet med de ytterligare mätningarna är att dela 

upp fastighetsenergin för att förbättra bilden över hur den används i bygganden. I Tabell 3 är samtliga objekt 

med tidsperioder för mätning med eget mätinstrument sammanställt. 

Tabell 3 – Egna mätningar av elektrisk effekt med specificerad mätperiod för varje mätobjekt. 

Mätobjekt Mätperiod 

Till- respektive frånluftsfläkt – LB01 2017-02-21 – 2017-04-01 

Till- respektive frånluftsfläkt – LB02 2017-02-14 – 2017-04-01 

Till- respektive frånluftsfläkt – LB03 2017-02-14 – 2017-04-01 

Till- respektive frånluftsfläkt – LB04 2017-03-02 – 2017-04-01 

Till- respektive frånluftsfläkt – LB05 2017-02-21 – 2017-04-01 

Tvättstuga – västra 2017-02-14 – 2017-04-01 

Tvättstuga – östra 2017-02-14 – 2017-04-01 

Cirkulationspump – värmebärare borrhål 2017-02-14 – 2017-03-02 

Värmekablar – skärmtak 2017-02-14 – 2017-03-02 

 

Solcellernas bidrag av elektrisk energi till byggnaden registreras genom anläggningens befintliga mätsystem 

markerat som BM1 i Figur 10. Värdet för genererad och nyttjad elektrisk energi under tidsperioden för 

uppföljning har korrigerats med SMHI:s data för globalstrålning i avseende att resultatet ska spegla ett 

normalt värde kopplat till tillgänglig solstrålning. Till basen för korrigeringen har data kopplat till 

tidsperioden 1961-1990 och orten Stockholm använts. 

Användningen av hushållsenergi i lägenheter mäts individuellt per lägenhet genom installerade mätare från 

elleverantör av samma typ som för fastighetsägaren. De är utmärkta som BM6-BM144 i Figur 10. Till följd 

av att varje hushålls användning av elektricitet inte är tillgänglig för allmänheten har historiken inte kunnat 

erhållas från elleverantör. Istället har egna avläsningar av ackumulerat använd elektrisk energi gjorts för varje 

enskild mätare för tidsperioden 2017-02-17 – 2017-04-01. De uppmätta värdena för tidsperioden har 

extrapolerats för ett år utifrån antagandet att användningen inte varierar i någon större utsträckning över 

året. Hushållsenergi är inte en del av byggnadens energianvändning men påverkar värmebalansen varför 

dess storhet är av intresse för utvärderingen av byggnadens behov av uppvärmning. Förutom elektrisk energi 

till lägenheter tillkommer de ovan nämnda två gemensamma tvättstugornas energianvändning för att totalt 

använd hushållsenergi i byggnaden ska erhållas. 

Mätpunkt BM3 i Figur 10 belastas av LB06-LB08 inklusive värmebatterier men också av förskolans 

verksamhetsenergi. Elektrisk energi till LB06-LB08 ingår i definitionen av fastighetsenergi men har vid 

projekteringen beslutat debiteras hyresgästens egen användning. Begränsade resurser för arbetet har 

inneburit att egna mätpunkter inte kunnat sättas upp för att i någon utsträckning kunna kvantifiera 

luftbehandlingsaggregatens energianvändning. Istället har resultatet från energibalansberäkningen som 

utfördes vid projekteringen använts. Vad som bör noteras är att värdena från energibalansberäkningen för 

aggregatens energianvändning endast uppgår till en mycket liten andel av den totala. Därför anses 

tillvägagångssättet inte belasta slutresultatet för uppföljningen med en betydande osäkerhet. 

Av samma anledningar som för LB06-LB08 har elektrisk energi till gårdsbelysningen inte kunnat påvisas 

genom mätning. För att inte belasta uppföljd fastighetsenergi med en osäkerhet som beror av belysningen, 
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har dess behov av elektrisk energi kvantifierats utifrån den information som funnits tillgänglig om systemet. 

Systemet består av sju stycken armaturer på stolpe samt tio markstrålkastare. Ljuskällor för armatur på stolpe 

är LED-lampor med en elektrisk effekt om 86 W vardera. Markstrålkastarna har även de installerade LED-

lampor och är uppdelade så att fyra stycken har en installerad elektrisk effekt om 6.2 W vardera och de 

resterade sex 17.5 W vardera. Gårdsbelysningen styrs med hjälp av skymningsrelä och antas därför vara 

aktiv hälften av året. Totalt motsvarar det en energianvändning om ca 0.2 kWh/m2 och år [28]. 

4.2.3 Inomhustemperatur 

Inomhustemperaturer har uppmätts och registrerats för 72 av kvarterets 141 lägenheter med en timmes 

intervall under hela året som uppföljningen avser. Mätningarna har utförts med hjälp av utplacerade 

termometrar på ca 1.7 meters höjd i hall i lägenheter på markplan, plan 1, det mellersta planet samt det högst 

belägna planet i varje väderstreck. Placeringarna har valts i syfte att undvika inverkan från direkt 

solinstrålning eller tilluft samtidigt som en spridning över byggnadens olika delar erhållits. För att skaffa en 

generell bild av vilken inomhustemperatur som förelegat i lägenheterna har medelvärdet av 

inomhustemperaturerna tagits fram. Den uppmätta medelinomhustemperaturen har jämförts med 

medelinomhustemperaturen för de fyra zoner som inkluderar lägenheter i energibalansberäkningen under 

den del av året då en tydlig lägsta nivå kunnat påvisas i syfte att endast beakta skillnader som går att härleda 

till ett förändrat uppvärmningsbehov. 

4.2.4 Ventilationsflöden 

Mätningar av luftflöden har genomförts på till- och frånluftssidan för LB01-LB05. Samtliga fläktar är av 

typen centrifugalfläkt med en väldefinierad inloppskona. Inloppskonan är försedd med mätuttag för att 

möjligheten ska finnas att kunna mäta den statiska tryckdifferens som uppstår till följd av det avsmalnande 

inlopp som konan utgör. Utifrån specificerade k-faktorer från tillverkare för varje fläkt med inloppskona 

har luftflödet beräknats med hjälp av uppmätt statisk tryckdifferens. k-faktorn är specificerad med densitet 

för luft vid 20 °C men eftersom att en något lägre temperatur förelegat under mätningarna har faktorn 

korrigerats för densitetsavvikelsen. I sammanhanget har avläst temperatur för temperaturgivare innan 

fläkten använts. Mätningar av statisk tryckdifferens har utförts med kalibrerat mätinstrument TSI VelociCalc 

Plus modell 8386. Luftflödena har delvis utvärderats då skillnader mot projekterade kan komma att påverka 

mängden energi som uppvärmningssystemet i byggnaden kräver för att värma luft. De har även använts för 

att ta fram nya tal för SFP till luftbehandlingsaggregaten som sedan jämförts med de projekterade som ett 

mått på aggregatens energieffektivitet i drift. 

4.2.5 Uppdaterade energiberäkningar 

Samtliga energikrävande processer i byggnaden har inte kunnat särskiljas och kvantifieras individuellt genom 

mätning. Vidare kan uppmätta avvikelser mot projekterade värden för parametrarna hushållsenergi, 

ventilationsflöden och inomhustemperatur inte direkt härledas till en mängd energi som skulle motsvaras 

av en förändrad värmebalans i byggnaden. Under uppföljningsarbetet har även energikrävande installationer 

som inte tagits med i beräkningarna vid projekteringen, eller där hanterats annorlunda jämfört med hur det 

skulle utförts i ett senare skede, uppmärksammats. En uppdaterad energiberäkning har därför upprättats 

som inkluderar de uppmätta parametrar och nya tillägg som erhållits under arbetets gång. Syftet är att dela 

upp energianvändning i så många identifierbara poster som möjligt för att öka jämförbarheten mellan 

uppmätt och beräknad energianvändning. 

Energiberäkningen har inledningsvis uppdaterats med de delar som kunnat särskiljas och kvantifieras vilket 

inkluderar alla delar av tappvarmvattensystemet, utvunnen energi ur berggrunden som värme till tilluften 

för LB01-LB03 samt elektrisk energi till de system där mätningar utförts eller mätdata funnits tillgänglig. 

Förändrat behov av energi till uppvärmningssystemet till följd av en avvikande användning av 

hushållsenergi, förändrade ventilationsflöden eller inomhustemperatur har kvantifierats genom att utföra 

nya energibalansberäkningar i VIP-Energy med uppmätta värden för respektive berörd parameter. 

Inomhustemperaturen har uppdaterats genom att justera den undre gränsen för tillåten temperatur i 
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lägenhetszonerna tills dess att en medelinomhustemperatur under perioden för beaktade värden erhållits 

som är lika med motsvarande uppmätta värde. 

De energikrävande installationer som uppmärksammats vid uppföljningen, men som inte beaktats vid 

projekteringen, är rökdetektorgivare till brandgasspjäll i ventilationssystemet samt styrenheter för elektriska 

applikationer tillsammans med spänningsomvandlare. 37 stycken rökdetektorgivare har identifierats utifrån 

underlag från projekteringen och de beräknas kontinuerligt kräva 5 W styck. Från tidigare erfarenheter 

uppskattas styrenheter inkluderat spänningsomvandlare bidra med en energianvändning motsvarande 0.4 

kWh/m2 och år. Vidare har senare erfarenheter påvisat att värdet som använts för hissarnas 

energianvändning vid den ursprungliga energiberäkningen förmodligen är underskattat. Ett mer 

representativt värde i sammanhanget anses utgöras av 125 kWh/år och lägenhet vilket motsvarar ett värde 

på 1.2 kWh/m2 och år [28]. 
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5 Resultat 

I följande kapitel presenteras de resultat som erhållits från den ursprungliga energiberäkningen, den 

uppmätta energianvändningen samt de uppdaterade energiberäkningarna. 

5.1 Vätskeburen energi 

I Figur 11 presenteras den månadsvis uppmätta och registrerade volymen inkommande kallvatten till 

tappvarmvattenberedning genom VV01-MF41. Mätningarna visar att tappvarmvattenanvändningen är 

förhållandevis konstant över året med undantag för sommarmånaderna när den minskar, speciellt i juli 

månad. 

 

Figur 11 – Månadsvis ackumulerad uppmätt volym kallvatten till tappvarmvattenberedning genom VV01-MF41. 

Figur 12 visar totalt uppmätt volym för samtliga mätare till lägenheter, VM1-VM141, per timme för onsdag 

den 8e februari. Resultatet visar en i princip obefintlig tappvarmvattenanvändning nattetid som sedan ökar 

markant under morgonen. Dagtid minskar användningen för att sedan återigen öka under kvällen. 

 

Figur 12 – Timvis ackumulerad uppmätt volym tappvarmvattenanvändning till samtliga lägenheter genom VM1-VM141 under onsdag den 8e 
februari. 

Den timvisa temperaturdifferensen för inkommande kallvatten till tappvarmvattenberedning mellan 

temperaturgivare KV01-GT42 efter och temperaturgivare KV01-GT41 före spillvattenvärmeväxlaren 

presenteras i Figur 13. Resultatet visar att temperaturdifferensen till en början antagit en jämn variation som 

mot slutet av november avtar kraftigt för att anta en mycket lägre temperaturdifferens. Mot slutet ökar 

plötsligt drastiskt den generella temperaturdifferensen. I samtal med fastighetsägaren har det framkommit 

att spillvattenvärmeväxlaren spolats ren en tid in i mars månad vilket skulle förklara den ökade 

temperaturdifferensen mot slutet. Timvist enskilda mätvärden för KV01-GT41 och KV01-GT42 återfinnes 

i Bilaga I. 
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Figur 13 – Timvis temperaturdifferens mellan KV01-GT42 och KV01-GT41. 

Den totalt uppmätt ackumulerade volymen för VV01-MF41 under tidsperioden 2016-07-01 – 2017-03-31 

uppgick till 4 % högre än för samtliga mätare till lägenheter, VM1-VM141. Skillnaden utgörs som tidigare 

nämnt av tappvarmvattenanvändning för verksamheter och tvättstugor. Med den procentuella skillnaden 

adderad varje uppmätt timvärde för den totala mätningen för lägenheter och synkroniserat med den timvisa 

temperaturdifferensen enligt Figur 13 erhållas timvis återvunnen energi i spillvattenvärmeväxlaren vilket 

presenteras i Figur 14. Resultatet visar att tidvis återvinns ingen, eller en väldigt liten mängd, energi till följd 

av den tidvis låga tappvarmvattenanvändningen under dygnet. Till en början visar resultaten på en ökad 

mängd återvunnen energi över tid vilket kan förklaras av den ökade tappvarmvattenanvändningen under 

månaderna som visats i Figur 11. Den plötsliga minskningen mot slutet av november följer inte trenden för 

tappvarmvattenanvändningen, däremot trenden för erhållen temperaturdifferens över värmeväxlaren i Figur 

13. På samma sätt kan den plötsliga ökningen mot slutet av mätperioden härledas till den erhållna 

temperaturdifferensen under samma tidsperiod. 

 

Figur 14 – Timvis återvunnen energi i spillvattenvärmeväxlaren. 
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I Figur 15 presenteras den timvisa temperaturdifferensen mellan temperaturgivare VV01-GT11 efter 

värmeväxlaren för tappvarmvattenberedning med fjärrvärme och temperaturgivare KV01-GT41 för 

inkommande kallvatten. Den något högre erfordrade temperaturhöjningen under vinterhalvåret 

uppkommer framförallt till följd av en lägre temperatur för inkommande kallvatten. Timvisa mätvärden för 

var och en av KV01-GT41 och VV01-GT11 återfinnes i Bilaga I. 

 

Figur 15 – Timvis temperaturdifferens mellan VV01-GT11 och KV01-GT41. 

Om samma timvisa värden för volym används som för att beräkna återvunnen energi i 

spillvattenvärmeväxlaren, synkroniserat med den timvisa temperaturdifferensen i Figur 15, erhålls erfordrad 

timvis energi för beredning av tappvarmvatten (exklusive inverkan från spillvattenvärmeväxlare och VVC-

flöde) vilket presenteras i Figur 16. Resultatet visar att den erfordrade energin inledningsvis ökat med tiden. 

Det förklaras först av den lägre tappvarmvattenanvändningen enligt Figur 11 men sedan även av den högre 

erfordrade temperaturhöjningen enligt Figur 15. I likhet med resultatet för återvunnen energi i 

spillvattenvärmeväxlaren krävs emellanåt i princip ingen energi då tappvarmvattenbehovet är mycket lågt 

under exempelvis natten. 

 

Figur 16 – Timvis använd energi för beredning av tappvarmvatten (exklusive inverkan från spillvattenvärmeväxlare och VVC-flöde). 

Ett jämförelsetal har formulerats som återvunnen energi i spillvattenvärmeväxlaren per erfordrad energi för 

tappvarmvattenberedning (exklusive inverkan från spillvattenvärmeväxlaren och VVC-flödet). I Figur 17 

presenteras jämförelsetalet som veckovist medelvärde för kvoten mellan timvärden i Figur 14 och Figur 16. 

Resultatet visar att andelen återvunnen energi inledningsvis håller en jämn nivå. Den sjunker sedan plötsligt 

kraftigt för att anta en mycket låg nivå. Mot slutet stiger talet drastiskt på kort tid för att anta en högre nivå 

än innan den kraftiga minskningen. Ökningen följer tidpunkten för renspolningen som tidigare nämnts. 
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Figur 17 – Veckovist medelvärde för återvunnen energi i spillvattenvärmeväxlaren per använd energi för beredning av tappvarmvatten (exklusive 
inverkan från spillvattenvärmeväxlare och VVC-flöde). 

Extrapolerade värden för månaderna april, maj och juni enligt trenden för temperaturdifferensen i Figur 15 

uppskattades till 51.1, 48.4 och 44.4 °C respektive. Synkroniserat med uppmätt tappvarmvattenanvändning 

för samma månader enligt Figur 11 blir den månadsvis erfordrade energin för tappvarmvattenberedning 

(exklusive inverkan från spillvattenvärmeväxlare och VVC-flöde) över året motsvarande 16.5 kWh/m2 och 

år. De månadsvisa värdena presenteras i Figur 18. 

 

Figur 18 – Månadsvis använd energi för beredning av tappvarmvatten (exklusive inverkan från spillvattenvärmeväxlare och VVC-flöde). 

Med en genomsnittlig återvinning om 8.5 % enligt de första månaderna i Figur 17 och energi till 

tappvarmvattenberedning för månaderna april, maj och juni enligt Figur 18 erhålls återvunnen energi i 

spillvattenvärmeväxlaren för de tre månaderna. Månadsvis återvunnen energi över hela året presenteras i 

Figur 19. Totalt motsvaras mängden återvunnen energi av 1.1 kWh/m2 och år. 

 

Figur 19 – Månadsvis återvunnen energi i spillvattenvärmeväxlaren. 

I Figur 20 presenteras månadsvis levererade energi som fjärrvärme till byggnaden, borttaget energi för 

beredning av tappvarmvatten inklusive inverkan från spillvattenvärmeväxlaren. Den näst intill konstanta 

och lägre mängden levererad fjärrvärme under månaderna juni, juli augusti och september indikerar att ett 
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uppvärmningsbehov inte föreligger under tidsperioden. Det medför att värmeförluster från VVC-systemet 

kan kvantifieras till ca 10 000 kWh månadsvis. Sett över hela året medför det att värmeförluster från VVC-

systemet uppgår till 8.4 kWh/m2. 

 

Figur 20 – Levererade energi som fjärrvärme exklusive energi för beredning av tappvarmvatten med inverkan från spillvattenvärmeväxlaren. 

Resultatet av utvunnen energi som värme ur berggrunden som tillförts tilluften för LB01-LB03 via 

förvärmningsbatterierna under året visas per månad i Figur 21. Totalt har systemet sänkt behovet av energi 

till värmebatterierna i aggregaten med 3.5 kWh/m2 och år vilket korrigerat med SMHI Energi-Index 

motsvaras av 4.1 kWh/m2 och år. 

 

Figur 21 – Utvunnen energi som värme ur berggrunden som tillförts tilluften för LB01-LB03 via förvärmningsbatterier. 

Den totalt levererade energin som fjärrvärme under året för uppföljningen uppmättes till 49.2 kWh/m2. 

Levererad fjärrvärme för beredning av tappvarmvatten, inklusive inverkan från spillvattenvärmeväxlaren 

och VVC-förluster, uppgår enligt ovan beskrivet till 23.8 kWh/m2 och år. Det medför att 25.4 kWh/m2 och 

år krävts av resterande del som täcker radiatorer, fläktluftvärmare och värmebatterier inklusive bidraget från 

utvunnen värme ur berggrunden till tilluften för LB01-LB03 via förvärmningsbatterier. Korrigering med 

SMHI Energi-Index av den uteklimatberoende andelen ökar behovet av energi till radiatorer, 

fläktluftvärmare och värmebatterier från 28.9 till 33.7 kWh/m2 och år. En sammanställning av levererad 

energi som fjärrvärme med delposter under året för uppföljningen, inkluderat korrigerade värden med 

hänsyn till uteklimat, presenteras i Tabell 4. 
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Tabell 4 – Sammanställning av uppföljd levererad energi som fjärrvärme. Samtliga värden uttryckta i kWh/m2 och år. 

 Uppmätt energi 
Uppmätt energi – 

korrigerad 

Tappvarmvatten 16.5 

Spillvattenvärmeväxlare -1.1 

VVC-förluster 8.4 

Totalt – tappvarmvattensystem 23.8 

Radiatorer, fläktluftvärmare och värmebatterier – 

LB01-LB05 
28.9 33.7 

Förvärmningsbatterier – LB01-LB03 -3.5 -4.1 

Totalt – uppvärmningssystem 25.4 29.6 

Totalt – fjärrvärme 49.2 53.4 

5.2 Fastighetsenergi 

Figur 22 visar timvisa medelvärden av det uppmätta effektbehovet för pumpen som cirkulerar 

värmebärare mellan borrhål och byggnaden. Resultat visar på en kontinuerligt jämn drift under 

tidsperioden med en genomsnittlig effekt på 1.24 kW. Över ett års tid motsvaras det totala energibehov 

för pumpen av 0.8 kWh/m2. 

 

Figur 22 – Timvisa medelvärden för mätningar utförda på cirkulationspump till värmebärare för borrhål. 

Resultatet från de mätningar som genomförts på värmekablar på skärmtak presenteras i Figur 23 som 

timvisa medelvärden tillsammans med den uppmätta utetemperaturen för samma timme. Effektbehovet 

varierar mellan noll och en relativt jämn nivå som i genomsnitt antar värdet 0.35 kW. Mätningarna 

indikerar att ett effektbehov skilt från noll uppstår när utetemperaturen är lägre än ca 3 °C. Sett över hela 

året som uppföljningen beaktar visar loggade timvärden för utetemperaturen att ett värde under 3 °C 

inträffat 2680 av årets 8760 timmar. Med värmekablarnas genomsnittliga effektbehov i aktivt läge medför 

det en energianvändning som knappt motsvarar 0.1 kWh/m2 och år. 
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Figur 23 – Timvisa medelvärden för mätningar utförda på värmekablar på skärmtak och uppmätt utetemperatur för motsvarande timme. 

I Figur 24, Figur 25, Figur 26, Figur 27 och Figur 28 presenteras resultatet av mätningarna, som medelvärde 

per timme, för till- och frånluftsfläktar till LB01, LB02, LB03, LB04 och LB05 respektive. Förutom 

mätvärden från uppföljningen har, den från projekteringen erforderliga effekt för till- och frånluftsfläkt 

under samma tidsperiod, adderats till varje figur och respektive aggregat. 

Figur 24 visar att både till- och frånluftsfläkt till LB01 kräver en högre effekt än vad som projekterats för. 

Speciellt stor differens kan ses för frånluftssidan där fläkten under den första delen av mätperioden har ett 

mer än ett dubbelt så högt effektbehov. Effektbehovet sjunker sedan plötsligt till en lägre nivå om ca 3 kW. 

Någon förändring sker inte på samma sätt för tilluftsfläkten som antar ett näst intill oförändrat värde över 

tidsperioden. Vid granskning av de protokoll som förts för byten av filter i aggregatet sammanfaller 

tidpunkten för byte av filter med det plötsligt sänkta behovet av elektrisk effekt. Om de uppmätta värdena 

extrapoleras bakåt i tiden för hela året som uppföljningen avser, med medelvärdet 2.73 kW för tilluftsfläkten 

och medelvärdet för den första delen av mätperioden 4.06 kW för frånluftsfläkten, uppgår den totala 

energianvändningen för LB01 till ca 4.1 kWh/m2 och år. Det kan jämföras med motsvarande projekterade 

värde på 2.6 kWh/m2 och år. 

 

Figur 24 – Timvisa medelvärden för mätningar utförda på till- och frånluftsfläkt till LB01 samt motsvarande projekterade värden. 

Figur 25 visar hur tilluftsfläkten för LB02 inledningsvis fordrat en högre effekt än beräknat för att sedan 

kraftigt sjunka på kort tid till en lägre nivå som mer liknar det projekterade effektbehovet. Samma mönster 
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går att uttyda för frånluftsfläkten med skillnaden att effektbehovet generellt är lägre än vad som projekterats 

för. På samma sätt som för LB01 sammanfaller den plötsliga minskningen med filterbyte i aggregatet. 

Extrapolation av de uppmätta värdena för resterande del av uppföljningsperioden, med medeleffektbehoven 

1.96 och 0.50 kW som motsvarar den första perioden av mätvärden för till- och frånluftsfläkt respektive, 

medför att en total energianvändning för LB02 på ca 1.4 kWh/m2 och år vilket kan jämföras med projekterat 

värde, 1.6 kWh/m2 och år. 

 

Figur 25 – Timvisa medelvärden för mätningar utförda på till- och frånluftsfläkt till LB02 samt motsvarande projekterade värden. 

I Figur 26 visar mätningarna att både till- och frånluftsfläkt till LB03 krävt en betydligt högre effekt än vad 

som förväntats. Effektbehovet för tilluftsfläkten minskar drastiskt efter en tid för att sedan anta ett lägre 

effektbehov dock fortfarande högre än projekterat. Frånluftsfläkten visar på en mer eller mindre konstant 

användning av elektrisk energi över mätperioden. Som tidigare går den plötsliga förändringen i effektbehov 

att härleda till tidsschemat för filterbyte. Om extrapolation utförs för den del av året som mätvärden saknas, 

med medelvärdet 4.48 kW för frånluftsfläkten och medelvärdet för den första delen av mätperioden 4.29 

kW för tilluftsfläkten, uppgår den totala energianvändningen för LB03 till ca 5.2 kWh/m2 och år. Det kan 

jämföras med motsvarande projekterade värde på 2.2 kWh/m2 och år. 

 

Figur 26 – Timvisa medelvärden för mätningar utförda på till- och frånluftsfläkt till LB03 samt motsvarande projekterade värden. 

Figur 27 visar hur till- och frånluftsfläkt för LB04 krävt en något lägre mängd elektrisk energi jämfört med 

projekterade värden under tidsperioden för mätning. Effektbehovet har under perioden hållit en jämn nivå. 

Inget filterbyte har kunnat påvisas för aggregatet under mätperioden. Extrapolation över hela 
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uppföljningsåret med medelvärdena 0.39 kW för tilluftsfläkten och 0.31 kW för frånluftsfläkten ger en årlig 

energianvändning som motsvaras av ca 0.4 kWh/m2 vilket vid projektering beräknats till 0.5 kWh/m2 och 

år. 

 

Figur 27 – Timvisa medelvärden för mätningar utförda på till- och frånluftsfläkt till LB04 samt motsvarande projekterade värden. 

Från Figur 28 kan urskiljas att LB05 inte opererar efter det tidsschema som från början projekterats för utan 

istället efter kontinuerlig drift. Till- och frånluftsfläkts effektbehov har varit lägre än operativa värden från 

projektering förutom under första delen av mätperioden då frånluftsfläkten i genomsnitt krävt en högre 

effekt. Den plötsliga förändringen i effektbehov kan som för de andra aggregaten sammankopplas med ett 

filterbyte. Om de uppmätta värdena extrapoleras vidare bakåt i tiden för hela året som uppföljningen 

beaktar, med medelvärdet 0.14 kW för tilluftsfläkten och medelvärdet för den första delen av mätperioden 

0.56 kW för frånluftsfläkten, uppgår den totala energianvändningen för LB05 till ca 0.4 kWh/m2 och år. 

Motsvarande värde från projekteringen uppgick till 0.3 kWh/m2 och år. Det högre uppmätta värdet 

uppkommer till följd av den kontinuerliga drifttid som förelegat aggregatet under uppföljningen. 

 

Figur 28 – Timvisa medelvärden för mätningar utförda på till- och frånluftsfläkt till LB05 samt motsvarande projekterade värden. 

Den totalt genererade och använda elektriska energin från solcellsanläggningen uppgick till ett värde 

motsvarande ca 2.3 kWh/m2 för uppföljningsåret. Om den korrigeras med avseende på rådande uteklimat, 

som beaktar tillgänglig global irradiation, sjunker värdet till 2.2 kWh/m2 och år. Elektrisk energi till fläktar 

och värmebatterier för LB06-LB08, som inte kunnat påvisas genom mätning, uppgår enligt 

energibalansberäkningen från projektering till 0.2 och 0.1 kWh/m2 och år respektive. Vidare har 
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gårdsbelysningen beräknats kräva motsvarande 0.2 kWh/m2 och år. En sammanställning av uppföljd 

elektrisk energi med delposter, inkluderat korrigering med hänsyn till uteklimat, presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5 – Sammanställning av uppföljd fastighetsenergi. Samtliga värden uttryckta i kWh/m2 och år. 

 Uppmätt energi 
Uppmätt energi – 

korrigerad 

Fläktar – LB01 4.1 

Fläktar – LB02 1.4 

Fläktar – LB03 5.2 

Fläktar – LB04 0.4 

Fläktar – LB05 0.4 

Fläktar – LB06-LB08 0.23 

Värmebatterier – LB06-LB08 0.13 

Cirkulationspump – värmebärare borrhål 0.8 

Värmekablar – skärmtak 0.1 

Övrig fastighetsenergi 7.5 

Solceller -2.3 -2.2 

Totalt – fastighetsenergi 17.9 18.0 

5.3 Hushållsenergi 

I Figur 29 och Figur 30 presenteras timvisa medelvärden för de mätningar som utförts på den västra 

respektive östra tvättstugan. Över tidsperioden visar mätningarna i båda fallen på ett återkommande 

användningsmönster där en baslast varvas av ett ökat effektbehov. Medeleffektbehovet över perioden 

uppgår till 0.91 kW för den västra och 1.31 kW för den östra tvättstugan. Extrapoleras de båda värdena över 

ett års tid erhålls en energianvändning som motsvaras av 0.6 och 0.8 kWh/m2 och år för den västra och 

östra tvättstugan respektive. 

 

Figur 29 – Timvisa medelvärden för mätningar utförda på den västra tvättstugan. 

                                                      
3 Värden erhållna från den ursprungliga energibalansberäkningen. 

0

1

2

3

4

5

6

7

2017-02-14 2017-02-22 2017-03-01 2017-03-08 2017-03-16 2017-03-23 2017-03-31

E
ff

ek
t 

[k
W

]



37 
 

 

Figur 30 – Timvisa medelvärden för mätningar utförda på den östra tvättstugan. 

Den totala hushållsenergianvändningen för lägenheter uppmättes till 36 MWh för mätperioden om 42 

dagar. Extrapolerat över året motsvaras värdet av 21.7 kWh/m2. Om tvättstugorna adderas till posten 

uppgår den totala hushållsenergin till 23.1 kWh/m2 och år. Det kan jämföras med resultatet från den 

ursprungliga energiberäkningen där den totala hushållsenergin uppgick till 24.7 kWh/m2 och år. I Tabell 6 

presenteras det förändrade behovet av energi till uppvärmningssystemet, med uppdaterade indata för 

hushållsenergi enligt uppföljda värden, jämfört med den ursprungliga energiberäkningen. Resultatet visar 

att behovet av att värma rumsluften i lägenheter ökar med minskad hushållsenergianvändning. Totalt ökar 

behovet med 0.6 kWh/m2 och år. 

Tabell 6 – Förändrat behov av energi till uppvärmningssystemet med uppdaterade indata för hushållsenergi enligt uppföljning jämfört med den ursprungliga 
energiberäkningen. Samtliga värden uttrycka i kWh/m2 och år. 

Radiatorer Värmebatterier 
Distributions- och 

reglerförluster 
Totalt 

+0.5 0 +0.1 +0.6 

5.4 Inomhustemperatur 

Figur 31 visar den uppmätta medelinomhustemperaturen per timme under året för uppföljning samt 

motsvarande temperatur från den ursprungliga energibalansberäkningen som genomförts i VIP-Energy. 

Resultatet visar att den från energibalansberäkningen erhållna medelinomhustemperaturen generellt är lägre 

under den kallare delen av året jämfört med den uppmätta men även högre under den varmare halvan av 

året. De timvisa värdena har delats upp i en del som beaktats vid beräkningen av 

medelinomhustemperaturen för perioden då en tydlig lägsta nivå kunnat urskiljas och en del som inte 

beaktats. För den beaktade tidsperioden uppgick medelinomhustemperaturen för de uppmätta värdena till 

21.7 °C medan motsvarande värde från den ursprungliga energibalansberäkningen uppgick till 21.1 °C. 
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Figur 31 – Uppmätt och från energibalansberäkningen erhållen medelinomhustemperatur. 

En differens på 0.6 °C mellan de uppmätta och beräknade medelinomhustemperaturen har kunnat påvisas. 

Tabell 7 visar det förändrade behovet av energi för uppvärmningssystemet med uppdaterad indata för 

inomhustemperatur på så sätt att medelinomhustemperaturen stämmer överens med den uppmätta under 

den tid av året då ett uppvärmningsbehov förelegat. Resultatet visar att energianvändningen för systemet 

totalt ökar med 0.9 kWh/m2 och år. 

Tabell 7 – Förändrat behov av energi till uppvärmningssystemet med uppdaterade indata för inomhustemperatur enligt uppföljning jämfört med den 
ursprungliga energiberäkningen. Samtliga värden uttrycka i kWh/m2 och år. 

Radiatorer Värmebatterier 
Distributions- och 

reglerförluster 
Totalt 

+1.6 -0.8 +0.1 +0.9 

5.5 Ventilationsflöden 

De uppmätta luftflödena för till- och frånluft till LB01-LB05 samt motsvarande projekterade värden 

presenteras i Tabell 8. Mätningarna visar att både det totala till- och frånluftsflödet är högre än vad som 

projekterats för. Vidare existerar en obalans totalt sett där tilluftsflödet är ca 300 l/s större än 

frånluftsflödet. För enskilda aggregat uppstår de största skillnaderna mellan uppmätt och projekterat 

luftflöde för LB02 och LB03. För de två aggregaten kan även de största obalanserna mellan till- och 

frånluftsflöde urskiljas. 

Tabell 8 – Uppmätta och projekterade till- och frånluftflöden för LB01-LB05. Samtliga värden uttryckta i l/s. 

Luftbehandlings-

aggregat 
Uppmätt tilluftsflöde Uppmätt frånluftsflöde 

Projekterat till- respektive 

frånluftsflöde 

LB01 2 480 2 430 2 225 

LB02 1 255 500 1 500 

LB03 2 490 2 965 1 865 

LB04 620 450 490 

LB05 545 735 655 

Totalt 7 390 7 080 6 735 
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I Tabell 9 presenteras de nya framtagna talen för SFP till respektive aggregat baserat på uppmätt elektrisk 

effekt och luftflöden. I tabellen presenteras även projekterade SFP från den ursprungliga 

energiberäkningen som baseras på normal driftpunkt och rena filter. Eftersom att mätningarna av elektrisk 

effekt för fläktarna i många av aggregaten visade på ett plötsligt minskat behov, har SFP delats upp i en 

del som motsvaras av medelvärdet för elektrisk effekt när det lägre behovet förelåg och en del som 

motsvaras av det högre. Vid granskning av de protokoll som förts för byten av filter i aggregaten 

sammanfaller tidpunkterna för byten med det plötsligt sänkta behovet av elektrisk effekt. Det innebär att 

framtagna högre SFP motsvaras av smutsiga filter medan lägre av rena filter. 

Tabell 9 – Uppmätta och projekterade SFP för LB01-LB05. Samtliga värden uttryckta i kW/m3 och s. 

Luftbehandlings-

aggregat 
Uppmätt lägsta SFP Uppmätt högsta SFP Projekterat SFP 

LB01 2.30 2.77 1.94 

LB02 1.58 2.56 1.75 

LB03 2.81 3.23 1.90 

LB04 1.31 1.31 1.76 

LB05 0.86 1.02 1.65 

 

Resultatet visar att uppmätt SFP för LB01 och LB03 är högre än det projekterade oavsett om rena eller 

smutsiga filter förelegat. Det innebär att aggregaten opererat mindre energieffektivt än projekterat 

oberoende av smutsighetsgrad för filtren. LB02 påvisar ett något lägre SFP jämfört med projekterat för rena 

filter medan det blir betydligt högre för smutsiga filter. För LB04 uppstår ingen skillnad i SFP under 

mätperioden till följd av inget filterbyte utförts för aggregatet. Med den befintliga smutsighetgraden för 

filtren visar resultatet på en högre energieffektivitet än projekterat. LB05 påvisar även det en högre 

energieffektivitet i drift och det sker oavsett huruvida filtren varit smutsiga eller inte. 

I Tabell 10 presenteras det förändrade behovet av energi till uppvärmningssystemet, med uppdaterade indata 

för ventilationsflöden enligt uppmätta värden, jämfört med den ursprungliga energiberäkningen. Förutom 

förändrade ventilationsflöden inkluderas kontinuerlig drifttid för LB05 (inklusive frånluftsfläkt för basflöde 

i garage) vilket framkommit vara fallet för aggregatet under uppföljningen. Resultatet visar att det framförallt 

är energi till värmebatterierna för LB01-LB05 som ökar men även energibehovet för radiatorer och 

fläktluftvärmare. 

Tabell 10 – Förändrat behov av energi till uppvärmningssystemet med uppdaterade indata för till- och frånluftflöden till LB01-LB05 enligt uppföljning 
jämfört med den ursprungliga energiberäkningen. Samtliga värden uttrycka i kWh/m2 och år. 

Radiatorer och 

fläktluftvärmare 
Värmebatterier 

Distributions- och 

reglerförluster 
Totalt 

+2.5 +6.3 +0.9 +9.7 

5.6 Total jämförelse 

Resultatet från energibalansberäkningarna i VIP-Energy visar att energianvändningen ökar med 0.9 kWh/m2 

och år när beräkningsfilerna lyfts in programversion 3.1.1. När klimatdatafilen ersätts med den fil som 

baseras på SMHI:s mätdata för åren 1981-2010 minskar energianvändningen med 1.9 kWh/m2 och år. Det 

medför att den totala förändringen för båda handlingarna minskar energianvändningen med 1.0 kWh/m2 

och år. Differenserna uppstår till följd av ett förändrat energibehov för system kopplat till uppvärmning av 

rumsluft och tilluft. 
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I Tabell 11 presenteras en total jämförelse mellan den ursprungliga energiberäkningen, den uppmätta 

energianvändningen korrigerad med hänsyn till uteklimat och den uppdaterade energiberäkningen. Totalt 

uppgick den uppmätta energianvändningen till 71.4 kWh/m2 och år medan den ursprungliga 

energiberäkningen indikerat 53.2 kWh/m2 och år. Skillnaden uppkommer framförallt till följd av en högre 

uppmätt energianvändning för uppvärmningssystemet och fastighetsenergin. Trots att energi till 

tappvarmvattensystemet inte skiljer sig markant mellan den ursprungliga energiberäkningen och uppmätta 

värden uppkommer relativt stora avvikelser för de berörda delposterna. Uppmätta värden visar på en 

betydligt lägre tappvarmvattenanvändning jämfört med beräknade medan VVC-förluster är betydligt större. 

En viss avvikelse finns även för spillvattenvärmeväxlaren som i absoluta siffror inte uppnått den 

energiprestanda som förebådats. 

För uppvärmningssystemet antyder resultatet av den uppdaterade energiberäkningen att avvikelserna kan 

härledas till de skillnader som påvisats genom mätning av hushållsenergi, inomhustemperatur och 

ventilationsflöden. Det är framförallt de ökade ventilationsflödena som bidrar till den ökade 

energianvändningen för uppvärmningssystemet men visst bidrag ges även av den lägre 

hushållsenergianvändningen samt högre medelinomhustemperaturen. Utvunnen värme ur berggrunden till 

tilluften för LB01-LB03 via förvärmningsbatterier visar på något lägre värde än vad som projekterats för. 

Uppmätta värden visar på att fastighetsenergin är dubbelt så stor jämfört med den ursprungliga 

energiberäkningen. Resultatet av mätningarna indikerar att 4.3 kWh/m2 och år av den totala differensen kan 

förklaras av ett ökat behov av elektrisk energi till fläktarna i luftbehandlingsaggregaten, framförallt till LB01 

och LB03. Cirkulationspumpen för värmebärare mellan borrhål och byggnad till förvärmningsbatterier för 

LB01-LB03 tillsammans med värmekablar på skärmtak bidrar endast i liten utsträckning till en högre 

uppföljd energianvändning jämfört med projekterad. Solcellsanläggningen kan konstateras ha levererat den 

mängd energi som beräknats under projekteringen. Den återstående levererade andelen fastighetsenergin 

om 7.5 kWh/m2 och år har inte kunnat brytas ner för att härledas till en specifik användningspost genom 

mätning. Däremot kan den antas motsvara resterande användningsposter som i byggnaden. Med den 

uppdaterade energiberäkningen kan 4.5 av 7.5 kWh/m2 och år härledas till individuella delposter vilket är 

en något större andel jämfört med den ursprungliga energiberäkningen. Enligt de resultat som erhållits och 

den jämförelse som sammanställts genom tabellen indikeras den återstående avvikelsen om 3.0 kWh/m2 

och år bero av en lägre beräknad energianvändning för någon av, eller en kombination av, posterna 

frånluftsfläkt i garage, övriga pumpar, allmän belysning, hissar, rökdetektorgivare för brandgasspjäll eller 

styrenheter och spänningsomvandlare. 
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Tabell 11 – Total jämförelse mellan den ursprungliga energiberäkningen, den uppmätta energianvändningen och den uppdaterade energiberäkningen. 
Samtliga värden uttryckta i kWh/m2 och år. 

 
Ursprunglig 

energiberäkning 

Uppmätt energi 

– korrigerad 

Uppdaterad 

energiberäkning 

Tappvarmvatten 25.5 16.5 

Spillvattenvärmeväxlare -3.0 -1.1 

VVC-förluster 4.0 8.4 

Totalt – tappvarmvattensystem 26.5 23.8 

Radiatorer och fläktluftvärmare 12.1 

33.7 

16.6 

Vädring 4.0 4.0 

Värmebatterier – LB01-LB05 5.0 10.7 

Distributions- och reglerförluster 1.7 2.7 

Förvärmningsbatterier – LB01-LB03 -5.0 -4.1 

Totalt – uppvärmningssystem 17.9 29.6 29.9 

Fläktar – LB01 2.6 4.1 

Fläktar – LB02 1.6 1.4 

Fläktar – LB03 2.2 5.2 

Fläktar – LB04 0.5 0.4 

Fläktar – LB05 0.3 0.4 

Cirkulationspump – värmebärare 

borrhål 
0.5 0.8 

Värmekablar – skärmtak - 0.1 

Fläktar – LB06-LB08 0.2 

Värmebatterier – LB06-LB08 0.1 

LB05-FF 0.3 

7.5 

0.4 

Övriga pumpar 0.4 0.5 

Allmän och garagebelysning 1.9 1.9 

Hissar 0.5 1.2 

Rökdetektorgivare – brandgasspjäll - 0.1 

Styrenheter och spänningsomvandlare - 0.4 

Solceller -2.2 -2.2 

Totalt – fastighetsenergi 9.0 18.0 15.0 

Totalt 53.2 71.4 68.7 
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6 Diskussion 

I kapitlet diskuteras de resultat som erhållits i förhållande till studiens syfte och mål. 

Energi till tappvarmvattenberedning (exklusive inverkan från spillvattenvärmeväxlare och VVC) har påvisats 

vara betydligt lägre än vad som tidigare ansatts. Med andra ord har den beräkningsmall från Sveby som 

använts vid den ursprungliga energiberäkningen överskattat behovet av energi till tappvarmvatten för 

fallstudien. Utfallet uppstår trots att hänsyn tagits till att individuell mätning och debitering tillämpas i 

byggnaden och ett avdrag om 10 % gjorts. Sveby föreskriver ett genomsnittligt värde för beredning av 

tappvarmvatten över året om 55 kWh/m3. Beräknas samma genomsnittliga värde över året för de mätvärden 

som erhållits under uppföljningen uppgår det till ca 55.5 kWh/m3 varför den föreskrivna siffran kan anses 

representativ i sammanhanget. Skillnaden i energianvändning beror därmed inte i stor utsträckning av 

temperaturhöjningen som erfordras inkommande kallvatten utan istället användningen av mängden 

varmvatten. Beräkningsmallen utgår från vad som anses vara normal användning per person baserat på 

tidigare studier av varmvattenanvändning. Av den totala energianvändning om 25.5 kWh/m2 och år som 

erhållits från den ursprungliga energiberäkningen åtgår 16.6 kWh/m2 och år till duschar i lägenheter vilket 

är den absolut största andelen. Siffran baseras på ett duschflöde om 12 liter per minut och armatur. Enligt 

bygghandling ska armaturerna ha ett maximalt flöde om 9 liter per minut. Med det föreskrivna flödet per 

armatur sjunker energianvändningen med motsvarande 4.2 kWh/m2 och år vilket är en förhållandevis 

markant minskning. På samma sätt sänker föreskriva handfatsflöden om 5 istället för 6 liter per minut och 

armatur energianvändningen med 0.8 kWh/m2 och år. Utifrån observationerna kan det konstateras att 

energiberäkningen är känslig för vilka armaturer som väljs. Därmed kan den avvikelse som uppkommit 

under uppföljningen för energi till tappvarmvatten bero av att tillräckligt stor hänsyn inte tagits till de 

snålspolande armaturer som finns installerade i byggnaden och den påverkan de har på 

tappvarmvattenanvändningen. Men det förklarar inte den totala avvikelsen varför det finns andra faktorer 

som inneburit att tappvarmvattenanvändningen skiljer sig åt för fallstudien. 

Resultatet av mätningarna visar att spillvattenvärmeväxlarens inte uppnått den absoluta energiprestanda 

under året för uppföljningen som tidigare förutsagts, 1.1 jämfört med 3.0 kWh/m2 och år. Mätningarna 

visar också ett tydligt samband mellan energiprestanda och tappvarmvattenanvändning. Därför har ett 

jämförelsetal formulerats, uttryckt som återvunnen energi via spillvattenvärmeväxlaren per använd energi 

för tappvarmvattenberedning (utan inverkan från spillvattenvärmeväxlare och VVC). För den ursprungliga 

energiberäkningen uppgår andelen återvunnen energi över året till 11.8 % medan för de uppmätta värdena, 

6.7 %. Det visar att differensen inte är lika betydande då en lägre tappvarmvattenanvändning förelegat under 

uppföljningsåret. Resultaten visar att inledningsvis har i genomsnitt 8.5 % kunnat återvinnas. Påföljande har 

under en tidsperiod nästan ingen energi kunnat återvinnas i spillvattenvärmeväxlaren. Då 

tappvarmvattenanvändningen inte avviker för perioden tyder det på att flödet i stor utsträckning kan ha 

flödat via by-passen. Det är möjligt att värmeväxlaren blockerats i betydande omfattning. Efter 

renspolningen erhålls nästan 14 % återvinning vilket är en högre siffra än vad som i genomsnitt projekterats 

för. Huruvida siffran fortsatt kan erhållas efter mätperiodens slut eller inte beror framförallt av 

nedsmutsningsgraden på spillvattensidan av värmeväxlaren samt hur högt temperaturlyft som kan erhållas 

under sommarmånaderna över spillvattenvärmeväxlaren jämfört med den erfordrade temperaturhöjningen 

för tappvarmvattenberedning. 

Storleken av den totala VVC-förlust som erhållits för uppföljningen är betydligt större än det värde som 

använts vid den ursprungliga energiberäkningen. Det finns inte tillräckligt med underlag för att avgöra om 

avvikelsen enbart är ett resultat av att förlusterna underskattats vid projekteringen, brister i de befintliga 

installationerna eller en kombination av de båda. Vad som kan konstateras är att det uppföljda värdet utgör 

en stor andel av tappvarmvattensystemets, och även byggnadens, totala energianvändning. Vidare har 

tidigare undersökningar påvisat ännu högre siffror för VVC-förluster i nya byggnader [7]. Därmed bör inte 

värmeförlusternas storlek underskattas vid energiberäkningar utan så noggrant som möjligt kvantifieras 

utifrån det underlag som för tidpunkten finns tillgängligt. Vid projektering av VVC-system föreskrivs med 
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fördel väl isolerade rör tillsammans med en låg framledningstemperatur, utan att temperaturgränsen för 

legionellarisk äventyras vid VVC-returen. 

Det kan diskuteras i vilken utsträckning VVC-förluster kan komma byggnaden tillgodo i uppvärmningssyfte. 

För denna studie har de uppmätta förlusterna likställts med de från den ursprungliga energiberäkningen och 

därmed ansetts inte kunna tillgodoräknas byggnaden för uppvärmning. Rördragningarna för VVC i kvarteret 

Töfsingdalen går framförallt i schakt men även till viss del i tak i garage. Tidigare studier inom området har 

visat på svårigheterna att tillgodoräkna byggnaden värmeförlusterna för uppvärmning på ett effektivt sätt 

med den typen av rördragningar [8]. Antagandet att beakta förlusterna som outnyttjade anses därför inte 

belasta utvärderingen med en betydande osäkerhet även om förlusterna i någon utsträckning kan ha använts 

för att täcka en liten andel av uppvärmningsbehovet. 

En stor andel av avvikelsen i total fastighetsenergi mellan den ursprungliga energiberäkningen och uppföljd 

energi förklaras enligt de erhållna resultaten av fläktarnas energianvändning tillhörande LB01 och LB03. 

Mätningar av luftflöden visar att båda aggregaten distribuerar större luftflöden än vad som projekterats för 

vilket ökar energianvändning. Nya tal för SFP fastställda utifrån de förhöjda luftflödena visar på att båda 

aggregaten distribuerar mindre energieffektivt än projekterat även när rena filter förekommit. En möjlig 

förklaring till den minskade energieffektiviteten är det ökade tryckfall i kanalsystemet som de ökade 

luftflödena orsakar. Tryckfallet ökar inte linjärt med den ökade lufthastigheten i kanalerna utan mer av 

exponentiell karaktär. Det innebär att de konstanttrycksreglerade fläktarna kräver mer effekt per distribuerad 

enhet volym luft då fläktarnas energiprestanda inte är specificerad efter de högre luftflödena med ökade 

tryckfall. Speciellt LB03 opererar betydligt större luftflöden jämfört med vad som från början projekterats 

för. Men ett ökat flödesmotstånd kan också bero av att komponenter introducerats i kanalsystemen som 

inte tagits i beaktning vid fastställandet av aggregatens energiprestanda vid den ursprungliga 

energiberäkningen. Exempelvis togs beslutet att installera förvärmningsbatterierna till LB01-LB03 efter att 

aggregaten med fläktar och dess SFP var fastställt vilket bidragit med extra engångstryckfall för aggregatens 

fläktar. 

Resultatet av mätningarna för elektrisk effekt till fläktarna i luftbehandlingsaggregaten har påvisat stora 

variationer beroende på om rena filter förelegat eller inte. Samtidigt har vissa fläktars erfordrade elektriska 

effekt inte förändrats märkbart av filterbytena. Till exempel ligger frånluftsfläktens behov för LB03 kvar på 

mer eller mindre samma nivå efter bytet. Antingen har filtret inte smutsats ner i den utsträckning att en 

minskning av tryckfall uppstått vid bytet eller så har filtret inte bytts vid tidpunkten som protokollförts även 

fast så noterats. Oavsett om undantag påträffats där effektbehovet inte förändrats märkvärt av filterbyte så 

har det i många andra fall minskat betydligt. För enskilda fläktar visar mätningarna genomsnittliga 

effektbehov som är upp till 33 % lägre efter filterbyte jämfört med före. Mätperioden sträcker sig inte 

tillräckligt långt tillbaka i tiden för att det ska gå att uttyda hur länge de högre effektbehoven förekommit 

och därmed uppskatta med vilka mellanrum filtren bör bytas. Men vad som kan konstateras är att många 

filter som varit nedsmutsade och bytts har sänkt energianvändningen betydligt för fläkten i fråga. Utifrån 

observationerna kan det också konstateras att det kan vara missvisande för det verkliga utfallet att använda 

SFP som SFPv vid energiberäkningar då definitionen inte tar hänsyn till nedsmutsade filter som i många fall 

innebär en betydligt högre energianvändning för fläktarna. 

Förutom en ökad användning av elektrisk energi till fläktar i luftbehandlingsaggregat bidrar de uppmätta 

förändrade och obalanserade luftflödena till ett ökat behov av energi för uppvärmning av både rums- och 

ventilationsluft. Ventilationssystem med utförandet till- och frånluftsventilation med hög 

värmeåtervinningsgrad förlitar sig på att balanserade till- och frånluftflöden existerar för att systemet ska 

kunna uppnå den höga energiprestanda som det är designat för. Resultatet från den uppdaterade 

energiberäkningen med uppmätta ventilationsflöden påvisar att systemets energiprestanda påverkas starkt 

negativt av de obalanserade och förhöjda luftflödena. Sett till de individuella aggregaten är speciellt 

frånluftsflödet för LB02 mycket mindre än tilluftsflödet vilket medför att dess värmebatteri kräver en 

betydligt större mängd energi för att kunna kompensera för den värmeåtervinning som gås miste om via 

värmeväxlaren. Samma situation uppstår för LB04 men där är både luftflöden och den procentuella 
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obalansen mindre. De högre luftflödena för LB03 påverkar inte dess värmebatteris energibehov i större 

utsträckning då frånluftsflödet är märkbart större än tilluftsflödet. Däremot ökar det högre tilluftsflödet 

energibehovet för radiatorerna i lägenheterna som aggregatet försörjer eftersom en större mängd luft måste 

värmas upp till börvärdet i lägenheterna som är högre än för tilluften. Vidare innebär det högre 

frånluftsflödet jämfört med tilluftsflöde att undertryck skapas i lägenheterna och därmed en ökad 

infiltration. En ökad infiltration av relativt kall uteluft ökar radiatorernas energibehov när rumsluften kyls. 

Det ska nämnas att luftflödesmätningar gjorts på aggregatnivå och när dessa uppdateras i 

energibalansberäkningen tas ingen hänsyn till att läckage kan inträffa i kanalsystemen mellan aggregat och 

försörjningsområde. Det påverkar sannolikt inte resultatet kopplat till värmebatteriernas ökade energibehov 

till följd av minskad värmeåtervinning då det sker på aggregatnivå. Däremot skulle eventuella läckage 

påverka resultatet för radiatorernas energibehov eftersom energibalansberäkningen förutsätter att samma 

luftflöden går genom aggregaten som når eller kommer från de olika försörjningsområdena. 

Det kan konstateras att det uppmätta värdet för hushållsenergi stämmer relativt väl överens med det 

projekterade som erhållits genom beräkningsmallen från Sveby. Enligt uppdaterad energiberäkning adderar 

den uppmätta och något lägre hushållsenergianvändningen 0.6 kWh/m2 och år till byggnadens behov av 

uppvärmning. För fallstudien är det en förhållandevis liten förändring sett till byggnadens totala 

energianvändning. Linjärt interpolerat motsvaras det av ett förändrat behov av energi till 

uppvärmningssystemet med 0.56 kWh/m2 per förändrad kWh/m2 användning av hushållsenergi. Värdet är 

i samma storleksordning som påvisats i tidigare studier för liknande byggnader [12]. Även om 

uppvärmningssystemets energibehov inte påverkats markant för denna fallstudie skulle det kunna påverka 

ett annat objekt desto mer till följd av en avvikande hushållsenergianvändning. I takt med att byggnader 

designas och konstrueras för en lägre energianvändning, exempelvis till följd av hårdare krav vid 

nybyggnation eller renovering, utgör hushållsenergianvändningens påverkan på värmebalansen en allt större 

andel av byggnadens totala energianvändning. Därmed anses uppföljning av hushållsenergi utgöra en 

betydelsefull del i arbetet att identifiera avvikelser mellan projekterad och uppmätt energianvändning sett 

till behovet av uppvärmning. 

Uppmätt medelinomhustemperaturen under tidsperiod med uppvärmningsbehov har påvisats vara 0.6 °C 

högre jämfört med motsvarande värde från den ursprungliga energibalansberäkningen. Uppdaterad 

energibalansberäkning med det uppmätta värdet medför ett ökat uppvärmningsbehov på 0.9 kWh/m2 och 

år. Med linjär extrapolation motsvaras det av en förändring på 1.5 kWh/m2 och år per förändrad °C. Tidigare 

studier inom området har påvisat siffror upp till 5 kWh/m2 och år per förändrad °C för liknande byggnader 

[12]. På samma sätt som den uppmätta hushållsenergins inverkan på energianvändningen påverkar inte den 

högre medelinomhustemperaturen byggnadens totala energianvändning markant. Däremot ökar dess 

påverkan när byggnader konstrueras för en allt lägre total energianvändning. Det kan därmed konstateras 

vara av betydelse att överväga att mäta inomhustemperaturer om de misstänks kunna variera mycket från 

vad som projekterats för. 

Resultatet av den uppmätta, och korrigerade med hänsyn till uteklimat, energianvändningen för 

uppvärmningssystemet har visat sig vara betydligt högre jämfört med beräknad från ursprunglig 

energiberäkning. Begränsade resurser för arbetet har medfört att fler undermätningspunkter inte kunnat 

fastställas och därmed har den uppmätta energianvändningen inte kunnat härledas till individuella delposter 

med högre detaljnivå. Ett försök till att öka detaljnivån har istället gjorts genom att föra in uppmätta värden 

för ventilationsflöden, inomhustemperatur och hushållsenergi i den ursprungliga energibalansberäkningen. 

Utifrån resultaten erhålls en total energianvändning för uppvärmningssystemet som ligger betydligt närmare 

den uppmätta. Baserat på resultatet kan det konstateras att de uppmätta och avvikande värdena för de tre 

olika parametrarna till stor sannolikhet är orsaker till avvikelser i energibehov till radiatorer och 

fläktluftvärmare samt värmebatterier till LB01-LB05. 

Den uppmätt högre fastighetsenergin jämfört med beräknad har inte kunnat förklaras fullständigt. Enligt 

den sammanställda totala jämförelse som gjorts beror det av en underskattad energianvändning för någon 

eller några av posterna frånluftsfläkt i garage, övriga pumpar, allmän belysning, hissar, rökdetektorgivare för 
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brandgasspjäll eller styrenheter och spänningsomvandlare. Ingen av delposterna har för fallstudien kunnat 

fastställas genom mätning till följd av begränsade resurser. Posterna hissar, rökdetektorgivare för 

brandgasspjäll samt styrenheter och spänningsomvandlare har tilldelats eller uppdaterats med värden som i 

efterhand ansetts mer representativa i sammanhanget. LB05-FF och övriga pumpar är poster som 

uppdaterats med den uppdaterade energibalansberäkningen. Med det sagt har en stor tillit framförallt lagts 

vid att riktlinjer för energi till allmän belysning i beräkningsmallen från Sveby stämmer överens med den 

faktiska situationen för byggnaden. En förklaring till den kvarstående differensen skulle därmed kunna 

förklaras av att en större sammanlagd elektrisk effekt för allmän belysning sitter installerad och/eller att 

brinntiden varit längre än vad som föreskrivs i beräkningsmallen. Vidare ska det inte förglömmas att den 

uppmätta energianvändningen för många laster baseras på extrapolerade värden vilket medför en viss 

osäkerhet. Det skulle därför kunna vara möjligt att en högre energianvändning förelegat under den tid som 

extrapolerats för. Det gäller speciellt för fläktar till LB01-LB05 vars energianvändning påvisats vara starkt 

kopplat till smutsighetsgraden för filter. En annan anledning till en underskattad uppmätt energianvändning 

för fläktarna skulle kunna utgöras av den kompensation som gjorts för att det loggande mätinstrumenten 

inte tar hänsyn till den faktiska spänningen för lasten och därmed inte heller effektfaktorn. Momentana 

mätningar med effektmätare utfördes under slutet av de loggade värdena vilket innebär att filtren då var 

rena och motorerna till fläktarna inte erfordrade lika hög elektrisk effekt som innan. Då effektfaktorn ökar 

med ökad belastning för motorerna kan den erfordrade elektriska effekten till fläktarna vid smutsiga filter 

vara något underskattad. 

Att sträva efter att ge både projekterad och uppmätt energianvändning liknande förutsättningar 

uteklimatsmässigt har för fallstudien visat ha inverkan på de slutliga resultaten. Klimatfilen med SMHI:s 

mätdata för åren 1981-2010 minskar energibehovet till uppvärmningssystemet för energibalansberäkningen 

med 1.9 kWh/m2 och år. Korrigering med SMHI Energi-Index, med avseende på samma tidsperiod med 

uteklimat, av uppmätt energianvändning ökar samma post med 4.2 kWh/m2 och år. Det innebär att den 

relativa differensen totalt uppgått till 6.1 kWh/m2 och år vilket är en förhållandevis stor andel av den totala 

energianvändningen. Hur stort utfallet blir för den uppmätta energianvändningen beror av hur stor andel 

som anses vara beroende respektive oberoende av uteklimat. För att kunna göra en sådan bedömning krävs 

dels kunskap om hur systemet är uppbyggt men även att undermätning är gjord för att kunna särskilja 

berörda poster. 

De två delsystemens uppmätta energiprestanda, förvärmningsbatterier LB01-LB03 och solceller, har 

korrigerats med hänsyn till uteklimat med hjälp av SMHI Energi-Index med mätdata för åren 1981-2010 

och mätdata för globalstrålning från SMHI enligt mätdata för åren 1961-1990 respektive. Exakt med vilket 

uteklimat som systemens energiprestanda beräknats med har för studien inte kunnat erhållas mer än att det 

ska ha motsvarats av vad som benämns som normala förutsättningar. Att de skulle motsvara basen för 

korrigering är med andra ord inte helt säkert. Sett till resultatet har det sannolikt inte stor påverkan på 

solcellernas eventuellt annorlunda korrigerade energiprestanda men det är möjligt att 

förvärmningsbatteriernas energiprestanda till LB01-LB03 beräknats utifrån mer gynnsamma förhållanden 

än vad som erhålls med korrigering som använts och därför når de inte den prestanda energimässigt som 

beräknats under projekteringen. 

En del uppmätta storheter har krävt extrapolation för att kunna erhålla ett helt år av mätvärden vilket varit 

tidsperioden som studien totalt sett beaktat. I dessa fall har resultaten belastats med en osäkerhet som beror 

av hur väl extrapolationen stämmer överens med de värden som faktiskt förelegat. Speciellt oregelbundna 

trender ökar osäkerheten för extrapolationen eftersom att det då är svårt att i efterhand uttala sig om hur 

det förflutna sett ut. För dessa typer av laster eller applikationer för var en storhet avses mätas är det viktigt 

att planera för, och börja mäta, i ett tidigt skede för att minska eller helt och hållet kunna undvika andelen 

som måste extrapoleras och därmed minimera osäkerheten i totala uppskattningen över tid. För att fånga 

variationer i oregelbundna trender är loggning av mätvärden ett användbart verktyg. Vid loggning är 

mätningens tidsupplösning, det vill säga med vilket tidsintervall som stickprov tas, en viktig aspekt. Dels för 

att det avgör huruvida variationer kommer att kunna urskiljas eller inte men också med vilken noggrannhet 

resultatet kommer att kunna erhållas. Loggning ställer däremot särskilda krav på mätutrustningens funktion 
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samt installation av denna som kan medföra att ytterligare resurser fordras. Vid loggning bör även 

mätutrustningen i sig följas upp efterhand för att säkerhetsställa att mätdata erhålls och inte i gås miste om 

på grund av felande utrustning. I fall där storheten som avses mätas följer en regelbunden trend minskar 

osäkerheten med att extrapolera och en kortare tidsperiod av mätning kan räcka för att ett representativt 

resultat ska erhållas. Vidare kan enstaka och momentana mätningar räcka för fall där lasten eller 

applikationen antar ett fixerat värde för att ett förhållandevis korrekt uttalande ska kunna göras för hur 

situationen sett ut över tid. För att utföra momentana mätningar krävs inte att mätutrustningen innefattar 

funktion för loggning och processen för installation underlättas vilket kan medföra minskade resurser. Det 

ska dock nämnas att beroende på vad som ska mätas och med vilken metod kan en mer eller mindre stor 

problematik uppstå med att installera mätinstrumenten när byggnaden väl är i drift. Det är betydligt mycket 

mer problematiskt att väl i drift utföra en flödesmätning för en vätska som är ständigt flödande i en för 

byggnaden vital krets som exempelvis tappvarmvatten jämfört med att mäta ström med en tångamperemeter 

för en last via ett apparatskåp. Här kan nämnas begränsningen för fallstudien att utvärdera värmeförluster 

från VVC-systemet genom flödesmätningar när ingen sådan mätutrustning funnits installerad sedan tidigare. 

Undermätning för en och samma levererade energibärare har för fallstudien på många sätt visat sig ha en 

inverkan för hur uppföljningsarbetet kunnat utformas. Som tidigare nämnt har det till exempel varit en 

förutsättning för att kunna korrigera energibehovet för uppvärmningssystemet med hänsyn till uteklimat för 

att eftersträva att likställa det med resultatet från energibalansberäkningarna. Vidare ger det möjlighet att 

identifiera enskilda delsystems negativt avvikande energianvändning mot vad som beräknats på förhand. 

Det är sällan motiverbart att mäta samtliga individuella delsystem i en byggnad vilket leder till att 

prioriteringar kan behöva göras. I dessa fall prioriteras med fördel att kvantifiera energianvändningen för 

delsystem som misstänkts kunna utgöra en stor andel av byggnadens totala energianvändning. Antingen på 

grund av att en relativt liten procentuell variation för en stor energianvändningspost ger ett förhållandevis 

stort utslag på den totala energianvändningen alternativt att en oregelbunden energianvändning föreligger 

hos systemet som är svårt att förutse på förhand och därför kan ge ett jämförelsevis stort utslag på den 

totala energianvändningen. Vid beslut om vilket eller vilka delsystem som bör prioriteras mätas för att 

identifiera negativa avvikelser kan en tidigare upprättad energiberäkning med energibalansberäkning 

användas som beslutsunderlag för att identifiera stora, och/eller för variationer känsliga, energianvändare. 

Vidare är undermätning också en förutsättning för att kunna särskilja system som per definition faller under 

olika kategorier som fastighetsenergi, hushållsenergi, verksamhetsenergi eller annat. Förutom att direkt mäta 

och kvantifiera energianvändningen för ett delsystem som är en del av definitionen för en byggnads 

energianvändning, har resultaten av fallstudien påvisat att avvikelser även kunnat identifieras genom att 

mäta, dels andra parametrar som luftflöden och inomhustemperatur, men också hushållsenergi som inte är 

en del av definitionen. Utifrån observationerna kan konstateras att vid etablerande av vilka mätstorheter 

som bör mätas för att följa upp en byggnads energianvändning kan även indirekta mätningar vara av intresse. 
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7 Slutsats 

Studien har syftat till att undersöka avvikelser mellan projekterad och uppmätt energianvändning för 

flerbostadshuset kvarteret Töfsingdalen i avseende att kunna åtgärda negativa utfall för byggnaden i drift 

alternativt undvika att avvikelser uppstår vid framtida liknande projekt. Vidare har studien syftat till att 

undersöka vad som ligger till grund för att en representativ jämförelse ska kunna upprättas och ett effektivt 

uppföljningsarbete ska kunna genomföras. Genom de mätningar som utförts har avvikelser kunnat 

identifieras och härledas till framförallt felfunktionerande tekniska installationer vilket skapat potential för 

åtgärder och därmed en minskad energianvändning i drift. Avvikelser har också kunnat härledas till 

feluppskattningar från utförda energiberäkningar under projektering vilket bidragit med underlag för 

framtida beräkningar av liknande slag. Fortsättningsvis har studien påvisat att undermätning är en 

förutsättning för att kunna identifiera avvikelser. Vid val av undermätningspunkter prioriteras med fördel 

delsystem vars energiprestanda inte kan förutses med hög säkerhet på förhand samt vars variationer 

potentiellt kan utgöra en betydande andel av byggnadens totala energianvändning. För att kunna genomföra 

en korrekt jämförelse mellan projekterade och uppmätta värden för delsystem som är kopplade till rådande 

uteklimat är det av vikt att ge dessa samma förutsättningar uteklimatsmässigt. Förutom att direkt mäta och 

kvantifiera energianvändningen för delsystem som är en del av definitionen för en byggnads 

energianvändning har studien påvisat att avvikelser kunnat identifieras genom att mäta parametrar som 

inomhustemperatur, hushållsenergi och ventilationsflöde. Sammanfattningsvis kan det konstateras att 

uppföljning skapar möjligheter för att säkerhetsställa en låg framtida energianvändning för byggnader. 
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Bilaga I 

I Figur 32 presenteras timvisa mätvärden för temperaturgivare KV01-GT41. 

 

Figur 32 – Timvisa mätvärden för KV01-GT41. 

I Figur 33 presenteras timvisa mätvärden för temperaturgivare KV01-GT42. 

 

Figur 33 – Timvisa mätvärden för KV01-GT42. 
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I Figur 34 presenteras timvisa mätvärden för temperaturgivare VV01-GT11. 

 

Figur 34 – Timvisa mätvärden för VV01-GT11. 
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