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Sammanfattning 

I Sverige släpptes 52,9 miljoner ton växthusgaser ut under år 2016. Sveriges riksdag 

har beslutat att nettoutsläppen av växthusgaser ska ligga på en nollnivå senast år 

2045. Av Sveriges sammanlagda energiförbrukning år 2015 stod byggnads- och 

servicesektorn för 40 %. Kraven på byggnaders energiförbrukning har under de 

senaste åren skärpts vilket ställer högre krav på byggbranschen. 

I studien genomförs en energianalys av ett trygghetsboende i Ronneby där 

entreprenören inte lyckats uppnå det avtalade energikravet. Byggnaden färdigställdes 

2015 och är ett flerbostadshus med 20 lägenheter. Boendesituationen i byggnaden är 

unik eftersom byggnaden inrymmer en gemensamhetsdel med matsal, ett gym och ett 

bibliotek samt att inflyttningskravet för de boende är en ålder på 70 år. Studiens 

problematik ligger i att identifiera orsaken till att det uppsatta energikravet inte 

uppnås. Den avtalade specifika energiförbrukningen är 60 kWh/m2 år medan 

energiförbrukningen för 2017 var 84 kWh/m2 år enligt energideklarationen. 

Syftet är att i framtida projekt kunna få energiberäkningar att stämma bättre överens 

med verklig specifik energiförbrukning. Målet är att fastställa vad som har orsakat 

skillnaden mellan den avtalade respektive uppmätta energiförbrukningen i den 

studerade byggnaden, samt att kartlägga viktiga parametrar som måste tas i 

beaktning. 

Studien är en fallstudie inrymmandes datainsamling, energisimuleringar, 

termografering, enkätundersökning av de boendes vädringsvanor samt okulär 

kontroll av öppna fönster. Två olika simuleringar i VIP-Energy genomfördes där 

Simulering 1 baserades på indatan från den projekterade beräkningen för att 

kontrollera dess rimlighet. Simulering 2 baserades på uppmätta värden under 

perioden 2015 till 2017 samt relationshandlingar och antaganden enligt SVEBY, som 

är branschstandard för energi i byggnader. En tredje simulering i Energiberakning.se 

med indatan enligt Simulering 2 genomfördes för att jämföra resultaten. 

Resultatet visade att Simulering 1 gav en högre specifik energiförbrukning än den 

projekterade beräkningen. Simulering 2 gav en energiförbrukning som ligger i 

närheten av den verkliga förbrukningen. Skillnaden mellan Simulering 1 och 

Simulering 2 beror på den ändrade boendesituationen i byggnaden samt att verkliga 

värden för installationerna och inomhustemperaturerna har använts i Simulering 2. 

Resultatet av enkätundersökningen samt okulärkontrollen visade på betydande 

vädringsvanor i hela byggnaden. Vädring i kombination med FTX-system har en 

känd negativ påverkan på energiförbrukningen. Termograferingen visade på små 

värmeläckage för de undersökta anslutningarna. Resultatet från provtryckningen och 

byggnadens Um-värde tyder på att byggnadens klimatskal är välfungerande.  

Genom att sänka den höga inomhustemperaturen samt minska vädringen skulle 

energiförbrukningen i byggnaden minskas. Fler åtgärder krävs dock för att uppnå det 

avtalade kravet. Studiens slutsats är att aktuella boendesituationer i byggnader samt 

hur byggnader nyttjas har en avgörande roll för deras energiförbrukning. 
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Abstract 

Senast år 2045 ska utsläpp av växthusgaser reduceras till en nollnivå enligt Sveriges 

riksdag. I Sverige står bostads- och servicesektorn för 40 % av den sammanlagda 

energiförbrukningen. Studien baseras på en energianalys av ett flerbostadshus beläget 

i Ronneby, av typen trygghetsboende vilket leder till en unik boendesituation i 

byggnaden. Byggnaden förbrukar cirka 25 % mer energi än den beräknade samt 

avtalade energiförbrukningen. Syftet är att i framtida projekt kunna få 

energiberäkningar att stämma bättre överens med verklig specifik energiförbrukning. 

Studien bygger på energisimuleringar, termografering samt undersökningar av 

vädringsvanor. Simuleringarna som är baserade på den verkliga datan, visar en 

förväntad energiförbrukning i liknande storleksordning som den uppmätta 

förbrukningen. Skillnaden mellan resultaten i studiens olika beräkningar beror på den 

unika boendesituationen i byggnaden, indatan för installationer samt byggnadens 

klimatskal. Studien påvisar att aktuella boendesituationer i byggnader och hur 

byggnader nyttjas påverkar den specifika energiförbrukningen i stor grad. 

Nyckelord: Specifik energiförbrukning, Energianalys, VIP-Energy, Vädring, 

Klimatskal. 
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Abstract 

After 2045, greenhouse gases should be reduced to a zero level according to the 

Swedish parliament. Energy use in Sweden from residential and service sector is 

40 % of the country´s total energy use. The study is based on an energy analysis of a 

multi-family building in Ronneby. The building is a trygghetsboende, which means 

unique living conditions for the residens. Actual energy use in the building is about 

25 % higher than projected energy use. The main purpose of the study is to make 

energy calculations to match better with real specific energy use. 

The study is based on energy simulations, thermography and interviews of residents´ 

airing habits. Results from the simulations based on actual data, show an expected 

energy use similar to the measured values. Differences between the simulations 

depend on the unique conditions in the building, input data for ventilation and the 

building envelope elements. The conclusion is that living habits of residents in 

buildings have a decisive role in the buildings energy use. 

Keywords: Specific energy use, Energy analysis, VIP-Energy, Airing, Building 

envelope. 
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1 Introduktion 

Det globala och hållbara samhället strävar ständigt efter att minska utsläppen 

av växthusgaser. Europeiska miljöbyrån (2015) presenterade att 

fastighetssektorn står för 13 % av de totala utsläppen av växthusgaser bland 

EU:s medlemsländer. Minskas energianvändningen i byggnader kan det 

resultera i stora förbättringar av miljön genom minskade koldioxidutsläpp 

(Dodoo et al. 2011a). 

Under 2016 släpptes 52,9 miljoner ton växthusgaser ut i Sverige 

(Naturvårdsverket 2017). I juni 2017 beslutade Sveriges riksdag att 

nettoutsläppet av växthusgaser ska ligga på en nollnivå senast år 2045 

(Naturvårdsverket 2017). För att lyckas uppnå målet måste samtliga 

branscher ta sitt ansvar. 

Byggbranschen förbättras ständigt i Sverige. Uppvärmning av bostäder, 

lokaler och industrier har stått för de största minskningarna av växthusgaser 

från 1990 fram till idag (Naturvårdsverket 2017). Men det finns fortfarande 

mycket att förbättra både byggnadstekniskt och installationsmässigt. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

På grund av klimatförändringar höjs medeltemperaturen på jorden vilket 

innebär att värmebehovet i byggnader minskas och kylbehovet ökar. En 

studie av Dodoo et al. (2017) visar att en liten förändring av 

inomhustemperaturen kan ha en stor påverkan på byggnadens totala 

energiåtgång. Dodoo et al. (2017) hävdar att om inomhustemperaturen tillåts 

vara högst 27 °C istället för 26 °C sänks det totala kylbehovet med 33 %. 

Kraven på lägre energiförbrukning i byggnader blir allt hårdare. I Sverige 

står bostads- och servicesektorn för 40 % av den sammanlagda 

energiförbrukningen (Energimyndigheten 2017a). Den specifika 

energiförbrukningen i flerbostadshus med fjärrvärme får inte överstiga 

85 kWh/m2 år efter omräkning från primärenergin (Boverket 2017a). I 

studien undersöks ett trygghetsboende i Ronneby med en projekterad 

specifik energiförbrukning från upphandlingen på 58 kWh/m2 år. Insamlade 

datan under perioden november 2015 till oktober 2016 visar att den 

specifika energiförbrukningen för byggnaden uppgår till cirka 

79,5 kWh/m2 år. Byggnadens energiförbrukning inkluderar tappvarmvatten, 

uppvärmning av byggnaden, komfortkyla och fastighetsel (Boverket 2017b). 

Flera studier påvisar att de verkliga energiförbrukningna hos byggnader 

avviker från de teoretiska beräkningarna (Yoshino et al. 2017; Maile et al. 

2012). Avvikelserna kan bero på felaktigt genomförda beräkningar, brister i 

det byggnadstekniska utförandet eller att mätningen av den verkliga 

energiförbrukningen är ofullständig. I en studie av Liu et al. (2014) visar 
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resultatet en skillnad mellan simulerad och verklig energiförbrukning på 

mindre än 1,5 %. Detta påvisar att energisimuleringar även kan ge den 

verkliga energiförbrukningen. 

Grunden för studien är att den studerade byggnaden förbrukar mer energi än 

avtalat. Problematiken ligger i att identifiera orsaken till den högre 

energiförbrukningen. Senast 2021 ska samtliga nybyggnationer vara nära-

nollenergibyggnader (Energimyndigheten 2017b) vilket gör energianalys av 

flerbostadshus högst aktuell. 

1.2 Syfte och Mål 

Syftet är att i framtida projekt kunna få energiberäkningar att stämma bättre 

överens med verklig specifik energiförbrukning. 

Målet är att fastställa vad som har orsakat skillnaden mellan den avtalade 

respektive uppmätta energiförbrukningen i den studerade byggnaden, samt 

att kartlägga viktiga parametrar som måste tas i beaktning. 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att studera enbart ett trygghetsboende på 

Lindblomsvägen 1E i Ronneby. Byggnaden studeras endast utifrån ett 

energiperspektiv. 

Datan som ligger till grund för studien är uppmätt under perioden 2015 till 

2017. Endast tre av 20 lägenheter studeras på plats med värmekamera. 

Simuleringarna begränsar sig till programmen VIP-Energy samt 

Energiberakning.se. Beräkning av VVC-förluster genomförs inte. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Begreppsförklaring 

Atemp Invändigt uppvärmd area av en byggnad 

som överstiger 10 grader (Boverket 

2014a). 

Specifik energianvändning  Byggnadens levererade energi dividerat 

med Atemp (Boverket 2017c). Inkluderar 

förbrukningen från tappvarmvatten, 

uppvärmning av byggnaden, 

komfortkyla och fastighetsel (Boverket 

2017b). 

Primärenergi Byggnadens levererade energi 

multiplicerat med en primärenergifaktor 

som beror på energikällan (Boverket 

2017c). 

VVC-förluster Förluster för varmvattencirkulation. 

Värmeväxlare Installation som överför värme från ett 

medium till ett annat 

(Nationalencyklopedin 2018a).  

Tilluft Luft som tillförs bostaden via 

ventilationskanal. 

Frånluft Luft som bortförs bostaden via 

ventilationskanal.  

DVUT Dimensionerande vinterutetemperatur. 

Årets kallaste medeltemperatur för en 

ort (Boverket 2012). 

g-värde Hur stor del av solenergin som träffar 

ett fönster och påverkar rummets energi 

(Warfvinge och Dahlblom 2010). 

U-värde Värmemotstånd genom en byggnadsdel 

(Sandin 2010). 

PSI-värde Linjär värmegenomgångskoefficient. 
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2.2 Lagar och regler 

2.2.1 Plan och bygglagen 

Den högst styrande lagen för byggnadsbranschen i Sverige är plan- och 

bygglagen [PBL]. Den nuvarande versionen gavs ut 2010 av riksdagen. PBL 

(SFS 2010:900) är en övergripande lagsamling som ställer krav på såväl 

kommuner som privata byggare. Lagen för energi i byggnader är 

formulerade så att ett ”byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är 

väsentliga i fråga om energihushållning och värmeisolering” (SFS 

2010:900). Vad lagen kräver för att byggnaden ska uppnå detta specificeras 

genom en förordning. 

2.2.2 Plan och byggförordningen 

I plan- och byggförordningen redovisas vad som krävs för att en byggnad 

ska uppfylla PBL. Plan- och byggförordningen säger att varje byggnadsdel 

ska vara isolerad med minst ett skikt för att släppa igenom mindre värme. 

Byggnaden ska även ha god hushållning av el och primärenergin ska 

beräknas med en primärenergifaktor (SFS 2011:338). 

2.2.3 Normalisering enligt BEN 

För att fastställa en byggnads energianvändning under ett normalår och vid 

normalt brukande används Boverkets föreskrifter och allmänna råd, BEN. 

BEN består av regler för mätning och beräkning för normalt brukande av 

byggnadens energianvändning (Boverket 2017d). 

Med normalt brukande menas att energianvändningen i byggnaden ska 

bedömas utifrån ett normalt brukande avseende t.ex. tappvarmvatten och 

innetemperatur som konsumenten själv kan styra över. Genom att fastställa 

lämpliga värden på tappvarmvatten och innetemperatur erhålls ett normalt 

brukande som beaktas vid beräkningar. Vid mätning där särskilt liten eller 

stor användning av tappvarmvatten förekommer korrigeras användningen 

med ett standardiserat värde, på liknande sätt justeras även avvikande 

innetemperatur (Boverket 2017d). Inomhustemperaturen vid projektering av 

nybyggda flerbostadshus gällande den specifika energiförbrukningen sätts 

till 21 C och vid äldreboende till 22 C enligt Boverket (2017e). 

Vid beräkning av energianvändningen används BEN som uppger vad som 

ska beaktas i ett beräkningsprogram. Byggnadens värmekapacitet, interna 

värmekällor (t.ex. personer, lampor och TV-apparater) samt solinstrålning 

som minskar energianvändningen beaktas vid beräkningen. Ortens klimat 

påverkar också energiförbrukningen och ska tas med i beräkningen 

(Boverket 2017d). 



5 

Beckne & Palander 

Energiförbrukningen i flerbostadshus för tappvarmvatten, uppvärmning av 

byggnaden, komfortkyla samt fastighetsel bör kunna mätas enskilt och ska 

med hjälp av mätsystem kunna redovisas. Energianvändningen i en byggnad 

ska uppmätas inom 24 månader från det att byggnaden tagits i bruk och ska 

redovisas för 12 månader (Boverket 2017d). 

Energideklarationer ska sedan december 2016 följa BEN. BEN hjälper till 

att vägleda vilka värden som ska användas vid uppförande av 

energideklarationer då detaljerade värden inte alltid finns redovisade 

(Boverket 2017d). 

2.2.4 Energideklaration 

Energideklarationen redovisar byggnadens energiåtgång och energiklass från 

klass A–G där G är den sämsta. Deklarationen bör innehålla Atemp, 

värmesystem, ventilationssystem, radonmätning samt åtgärdsförslag för 

sänkt energianvändning. Deklarationen upprättas av en oberoende certifierad 

energiexpert. En energideklaration måste upprättas för samtliga byggnader 

över 250 m2 som är tillgängliga för allmänheten. Deklarationen ska 

uppdateras var tionde år (Boverket 2017f). 

2.3 Energiförbrukning i flerbostadshus 

I Sverige utgör flerbostadshus cirka 55 % av alla bostäder. Flerbostadshusen 

utgör en total golvarea på ungefär 179 miljoner kvadratmeter. Att värma 

denna yta och tillhörande tappvatten kräver cirka 25 TWh. Stor del av 

flerbostadshusen är byggda under det så kallade miljonprogrammet som 

byggdes under 1960–1970 talet. Dessa flerfamiljshus behöver nu uppdateras 

ur en energisynpunkt för att klara de högre ställda energikraven. Cirka 75 % 

av alla flerbostadshus kommer behöva förbättras ur energisynpunkt 

(Energimyndigheten 2018). 

En statistiksammanställning för flerbostadshus gjord av Energimyndigheten 

visar en snittförbrukning i Sverige där energianvändning är 142 kWh/m2 år 

för bostäder uppvärmda med fjärrvärme (Energimyndigheten 2014). Denna 

förbrukning är högre än kravet på nybyggda flerbostadshus under samma 

tid, där kravet för södra Sverige är en specifik energiförbrukning på 

90 kWh/m2 år (Boverket 2014b). Idag är kraven högre vilket innebär att 

nästan alla äldre byggnader behöver åtgärder för att minska 

energiförbrukningen för att lyckas uppnå de nya kraven. 

Mata et al. (2013) har genomfört en studie av bostäder i Sverige, där 1400 

byggnader har modellerats upp, med syfte att kartlägga möjliga 

energiförbättringar. Studien jämför och sammanställer 12 olika 

energisparåtgärder. Exempel på åtgärder är utbyte av fönster, installering av 

värmeåtervinnande installationssystem, tilläggsisolerad vind samt sänkning 
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av inomhustemperaturen. Resultatet av studien visar att 53 % av 

energiförbrukningen i bostäder kan sänkas när samtliga 12 åtgärder 

genomförs. Resultatet från en studie av Ferrara et al. (2017) påvisar att en 

låg specifik energiförbrukning uppnås när flera olika faktorer samverkar. En 

undersökning genomförd av SVEBY (2012) för flerbostadshus i Stockholm 

visar att om inomhustemperaturen sänks med en grad minskar den specifika 

energiförbrukningen med tre till fem kWh/m2 år. 

2.3.1 Fastighetsenergi och hushållsenergi 

Energin som innefattas i fastighetsenergin är den energi som krävs för att en 

byggnad ska uppfylla en normal funktion. Det kan vara belysning i trapphus, 

fläktar, pumpar eller andra nödvändiga don. Belysning som exempelvis 

placeras i trädgården räknas inte in i fastighetsenergin (Boverket 2017g).  

Den energi som används i en bostad, t.ex. vitvaror, TV, invändig belysning 

och liknande räknas till hushållsenergin. Den energi som används av 

verksamheter, t.ex. kyl- och frysdiskar i en matbutik, ingår i 

verksamhetsenergin (Boverket 2017h). 

2.3.2 Tappvarmvatten 

Tappvarmvatten är åtkomligt via tappkranen. Enligt Boverkets byggregler 

bör vattenvärmare och ledningar vara placerade så att varmvatten kan vara 

åtkomligt i kranen 10 sekunder efter det att kranen slagits på. Vattenflödet 

ska då vara 0,2 l/s. Beroende på var vattnet distribueras finns olika krav på 

vattnets normflöden. Normflöde för badkar är 0,3 l/s och för tvättställ 0,1 l/s. 

För resterande tappställen gäller kravet 0,2 l/s (Boverket 2017i). 

2.3.3 Tappkallvatten 

Kallt vatten eller så kallat dricksvatten är ett livsmedel där livsmedelverket 

ställer krav på dess kvalité. Dricksvatten ska vara ofarligt att dricka direkt ur 

kranen. Det finns tre övergripande krav för dricksvatten: hygieniska krav, 

estetiska krav och tekniska krav. De hygieniska kraven innebär att vattnet 

ska vara fritt från ohälsosamma ämnen och föreningar. De estetiska kraven 

innebär att vattnet ska se rent ut och även vara luktfritt. De tekniska kraven 

gäller för transporten av dricksvattnet från vattenverket, det vill säga att det 

inte ska vara någon skillnad på dricksvattnet oavsett vart på 

distributionsslingan det tappas (Lidström 2013). Ledningar för kallvatten bör 

vara åtskilda från ledningar med varmvatten och andra objekt som kan 

värma upp kallvattnet. Kan inte de olika ledningarna placeras åtskilda ska de 

vara välisolerade (Boverket 2017i). 
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2.3.4 Komfortkyla 

Komfortkyla innebär att önskad inomhustemperatur erhålls genom kylning. 

Komfortkyla är något som måste tas i beaktning i dagens byggnader på 

grund av klimatförändringar. Det värmeöverskott som bildas av t.ex. 

solstrålning, människor och elektronik behöver tas omhand. Enkla åtgärder 

rent byggnadstekniskt är att flytta fönster till mindre solutsatta lägen, minska 

fönsterstorlekar och att avskärma solen invändigt eller utvändigt. Värmen 

från elektronik minskas enklast genom att byta till energieffektivare 

alternativ. Kräver byggnaden ytterligare kylning kan ett kylaggregat vara 

nödvändigt. Det finns aggregat som kyler med hjälp av kylmedier såsom 

uteluft eller vatten från sjöar. Dessa förbrukar lite energi och belastar därför 

primärenergitalet minimalt (Boverket 2017j). På grund av 

klimatförändringar kommer kylbehovet i bostäder att öka i framtiden jämfört 

med i dagsläget, enligt Dodoo et al. (2016). 

2.4 Energikrav i flerbostadshus 

Kraven på hur mycket energi en byggnad får göra av med beror på var i 

landet byggnaden är placerad samt byggnadens uppvärmningssystem. 

Kraven för flerbostadshus energianvändning skiljer sig jämfört med kraven 

för småhus respektive lokaler, likaså byggnadens genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient. Mellan perioden februari 2015 till juni 2017 

var Sverige, enligt BBR 22, indelat i fyra olika klimatzoner som reglerade 

byggnadens maximala tillåtna energianvändning (Boverket 2015). I juni 

2017 uppdaterades BBR där samtliga klimatzoner upphävdes och ett nytt 

system för att ta fram gränsvärden för primärenergital redovisades. 

Primärenergitalet justeras med en primärenergifaktor som beror på 

byggnadens uppvärmningssystem samt en geografisk justeringsfaktor som 

beror på byggnadens placering i landet (Boverket 2017i). 

2.5 Värmespridning 

Värme sprider sig i huskroppar på tre olika sätt: ledning, strålning och 

konvektion. Drivkraften är till största del temperaturskillnader mellan olika 

byggnadsdelar (Burström 2007). 

2.5.1 Ledning 

Värmeledning är den form av värmespridning som sker mellan närliggande 

ytor. Ledning sker genom att materialet med högre temperatur värmer ytan 

med lägre temperatur genom att överföra rörelseenergi till den kallare ytan. 

Olika material leder värme olika bra. Vanligtvis anges 

värmeledningsförmågan med lambda-värde () där t.ex. mineralull har 

 = 0,035 W/mK medan aluminium har  = 210 W/mK. Lägre lambda-
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värde innebär mindre värmeledning, vilket betyder att aluminium leder 

värme bättre än mineralull (Burström 2007). 

2.5.2 Strålning 

Strålning sker mellan olika objekt där en del av strålningen utgörs av värme. 

Ett material som mottager värmestrålning absorberar en del, reflekterar en 

del och släpper igenom en del i form av transmittans. Transmittansen är för 

de flesta material obefintlig gällande värmestrålning. Det finns dock 

specialfall som glas, som släpper igenom nästan allt synligt ljus (solljus), 

vilket innehåller värme (Burström 2007). Värmeflödet som träffar ett fönster 

beskrivs med Figur 1. 

 

Figur 1: Solstrålning som träffar fönster (med inspiration från Burström (2007)). 

2.5.3 Konvektion 

Konvektion uppstår vid temperaturdifferenser i luften. Den varmare luften 

kommer att stiga upp mot taket och den kallare luften kommer att falla mot 

golvet, vilket skapar en form av rörelse på luften i rummet. Finns det en 

värmekälla i rummet kommer rörelsen öka och den varmare luften kommer 

värma den kallare delen och på så sätt skapa cirkulation. Konvektion kan 

även förekomma i andra medier som vatten respektive porös isolering och 

kan därför ske inne i byggnadsdelar som väggar och tak. Det som krävs är 

att de olika sidorna som omsluter antingen luftspalten eller isoleringen har 

olika temperaturer. Konvektion i oisolerade utrymmen är kraftigare än i 

isolerade. Konvektion kan delas upp i två delar, naturlig och påtvingad. 

Naturlig är den som beskrivits tidigare där drivkraften är 
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temperaturskillnader. Påtvingad konvektion är t.ex. konvektion genom vind, 

fläktar eller andra ventilationsdon (Burström 2007). 

2.6 Fjärrvärme 

Fjärrvärme försörjer oftast stora tätortsområden. Fjärrvärmesystem är 

uppbyggda av ett värmeverk, ett fjärrvärmenät och en lokalt placerad 

fjärrvärmecentral i varje byggnad. Värmeverket och byggnaderna kopplas 

samman med ledningar under marken innehållande fjärrvärmevatten 

(primärvatten). Vattnet har en temperatur mellan 70 °C och 120 °C och 

distribueras under högt tryck för att inte koka. För att överföra primärvattnet 

till hushållens interna system används en värmeväxlare. Vattnet i hushållens 

system kallas för sekundärvatten. Anledningen till att vattnen är åtskilda är 

för att eventuella läckor i exempelvis sekundärvattnet inte ska påverka 

primärvattnet (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

I fjärrvärmecentralen finns minst två olika värmeväxlare där den ena är för 

uppvärmning och den andra för tappvarmvattenberedning. För att 

kontrollera inkommande och utgående temperatur och fjärrvärmeflöde är en 

värmemängdsmätare placerad i fjärrvärmecentralen (Warfvinge & Dahlblom 

2010). 

2.7 Installationer 

2.7.1 FTX-system 

FTX är förkortning för ett från- och tilluftssystem med värmeåtervinning. 

Systemet kräver en kanal för den friska utomhusluften och en kanal för den 

förorenade inomhusluften. Värmen i frånluften återvinns i FTX-aggregatet 

och används för att värma upp tilluft. FTX-aggregatet består av fläktar, 

filter, värmeåtervinnare, kylbatteri och eftervärmningsbatteri. Aggregatet 

kräver stor omsorg för att fungera effektivt i form av noggrann utförd 

projektering samt kontinuerligt underhåll av de ingående delarna (Warfvinge 

& Dahlblom 2010). En studie av Dodoo et al. (2011b) påvisar att 

energiförbrukningen för ett ventilationssystem sänks avsevärt med ett FTX-

system. 

2.7.2 Shuntgrupp 

Shuntgruppens uppgift är att blanda värmevattnet från värmepannan med 

kallare vatten för att inte distribuera ut för varmt vatten i värmesystemet. En 

shuntgrupp kan vara prefabricerad eller platsbyggd. 

Framledningstemperaturen till värmaren justeras beroende på 

utetemperaturen och blandningen mellan det varmare respektive kallare 
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vattnet sker med en shuntventil. Med hjälp av en utomhustemperaturgivare 

kopplad till en reglercentral injusteras temperaturen. I reglercentralen är en 

reglerkurva placerad som anger framledningstemperaturen beroende av 

utomhustemperaturen. Kallare utomhustemperatur kräver varmare 

framledningstemperatur (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

2.7.3 Radiatorer 

Bostäder värms vanligtvis genom radiatorer. Dessa värmer omgivningen 

med varmt vatten i metallkanaler. De vanligaste radiatorerna är panelradiator 

och sektionsradiator, se Figur 2. I en panelradiator följer elementen väggen 

medan de i en sektionsradiator är vinklade 90 grader från väggen. 

Panelradiatorer är vanligast även om sektionsradiatorer fortfarande används. 

En radiator bör vara placerad under ett fönster för att vara som mest effektiv. 

En panelradiator avger 65 % av värmen genom konvektion och resterande 

del genom strålning. För att värmekonvektion ska vara effektiv krävs det att 

radiatorn placeras en bit ut från bakomliggande vägg så att luften kan 

cirkulera. För att utnyttja en radiator maximalt bör den vara omålad, plan 

och inte inbyggd i något skydd. Förutom radiatorn avgör även rummets 

möblering hur värmeavgivning sker (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

  

a) b) 

Figur 2: I a) redovisas en panelradiator och i b) redovisas en sektionsradiator. 

2.7.4 Tvårörsystem 

Ett tvårörssystem är uppbyggt av två separata ledningar. Det ena röret förser 

radiatorslingan med varmvatten och det andra tar hand om returvattnet. I ett 

tvårörssystem förses alla radiatorer med samma temperatur på 

framledningsvattnet, vilket underlättar vid dimensionering. De radiatorer 

som är placerade tidigt i radiatorslingan behöver dock strypas för att 

radiatorer längre ner på slingan ska få samma effekt. Idag är tvårörssystem 

vanligt i flerbostadshus (Warfvinge & Dahlblom 2010). 
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2.7.5 Värmeåtervinning 

Värmeväxlarens uppgift är att överföra värmen från ett medium till ett annat. 

Plattvärmeväxlare och roterande värmeväxlare är två olika varianter. Det är 

temperaturverkningsgraden som är avgörande för hur effektiv 

värmeväxlaren är (Warfvinge & Dahlblom 2010). Verkningsgraden 

beräknas med Formel 1 (Warfvinge & Dahlblom 2010), 

 
 =

(𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)

(𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)
 

(1) 

där 

= Tilluftens temperaturverkningsgrad [C] 

𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙= Tilluftens temperatur [C] 

𝑇𝑓𝑟å𝑛= Frånluftens temperatur [C] 

𝑇𝑢𝑡𝑒= Utomhustemperaturen  [C] 

Verkningsgraden för en korsströmsplattvärmeväxlare är omkring 50–60 % 

och för en roterande värmeväxlare kan den uppgå till cirka 85 % (Warfvinge 

& Dahlblom 2010). Enligt Karlsson1 ligger verkningsgraden för en 

roterande värmeväxlare mellan 75–87 % och för en 

motströmsplattvärmeväxlare omkring 80 %. 

2.8 Värmetillförsel 

Utöver den tillförda värmen från uppvärmningssystemet kan internt 

genererad värme (gratisvärme) erhållas från t.ex. människor, belysning och 

elektronik. I Figur 3 redovisas värmetillskottet beroende på lokaltyp och 

värmekälla (Warfvinge & Dahlblom 2010). Enligt SVEBY (2012) avger en 

person cirka 80 W internvärme baserat på 14 timmars närvarotid i bostaden. 

                                                 
1 Niklas Karlsson IV-produkt, personlig kontakt den 27 april 2018. 
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Figur 3: Internt genererad värme i byggnader (med inspiration från Warfvinge & Dahlblom (2010)). 

Utöver ovannämnda värmekällor påverkar bostadens vattenanvändning även 

inomhustemperaturen. Kallvatten från toalett sänker temperaturen och 

varmvatten från bad höjer temperaturen mätbart (Molin et al. 2011). 

Tillskottsvärme från solen bidrar också till en byggnads uppvärmning. 

Under årets kallare perioder utnyttjas solinstrålning för att minska 

belastningen på uppvärmningssystemet och på så sätt spara energi. 

Solinstrålningen varierar beroende på byggnadens placering samt årstid. 

Under vår och höst är solinstrålningen störst för fönster placerade i syd 

medan under sommaren är den störst för fönster riktade åt öst och väst 

(Warfvinge & Dahlblom 2010). 

2.9 Värmebortförsel 

2.9.1 Transmission, ventilation och oavsiktlig ventilation 

Värmen i en byggnad förs bort genom transmission, ventilation och 

oavsiktlig ventilation (luftläckage). Transmissionsförlust innebär värmeflöde 

genom byggnadens klimatskal, t.ex. genom väggar, tak, golv och 

köldbryggor. Den genomsnittliga utomhustemperaturen i Sverige är under 

större delen av året lägre än inomhustemperaturen, vilket innebär att värmen 

vandrar inifrån byggnaden och ut (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

Ventilationsluften i ett FTX-aggregat värms upp innan luften tillförs 

byggnaden. Temperaturen värms normalt till cirka 17 grader i ett FTX-

system vilket är en lägre temperatur än den normala inomhustemperaturen 

på omkring 20–22 grader (Warfvinge & Dahlblom 2010). 
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Oavsiktlig ventilation innebär att luften transporteras genom t.ex. otätheter 

och springor i klimatskalet. Som tidigare nämnts är utomhustemperaturen 

största delen av året lägre än inomhustemperaturen vilket betyder att 

uppvärmningssystemet måste tillföra mer energi för att bevara samma 

inomhustemperatur då kallare utomhusluft tränger in i byggnaden 

(Warfvinge & Dahlblom 2010). Värmetillförsel samt värmebortförsel 

beskrivs i Figur 4. 

 

Figur 4: Värmetillförsel och värmebortförsel i ett rum (med inspiration från Warfvinge & Dahlblom 

(2010)). 

2.9.2 Vädring 

Vädring av bostäder beaktas i energiberäkningar för flerbostadshus. Det är 

dock svårt att använda ett korrekt värde på energiförlusten. Förlusten skiljer 

sig mellan olika projekt och även mellan olika lägenheter inom samma 

projekt. Energiförlusten på grund av vädring beror helt på de boendes 

vädringsvanor. Det finns ett schablonvärde för förlusten på 4 kWh/m2 år 

enligt SVEBY (2012). Vid vädring i flerbostadshus med FTX-ventilation 

bör dock schablonvärdet ökas. Undersökningar av SVEBY (2012) visar på 

variationer för vädringspåslag mellan 2 till 9 kWh/m2 år för flerbostadshus. 

Enligt Karlsson2 har vädring en negativ påverkan på FTX-system. 

2.9.3 VVC-förluster 

Varmvattnet i de rör som knyter samman värmesystemet isoleras för att 

motverka värmeläckage. Oftast används mineralull för rörisolering. 

Beroende på hur stort värmeläckaget är finns schablonvärden som redovisar 

föreslagen isolertjocklek. Även anslutningar, ventiler, kopplingar och 

apparater isoleras (Warfvinge & Dahlblom 2010). Enligt JM (2018) bör 

beräkningar i VIP-Energy korrigeras med VVC-förluster på 4 kWh/m2 år. 

                                                 
2 Niklas Karlsson IV-produkt, personlig kontakt den 27 april 2018. 
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2.10 Köldbryggor 

Köldbryggor har en stor negativ påverkan på energiförbrukningen. En 

köldbrygga uppstår i en byggnad på de ställen där isoleringen är mindre än i 

den övriga konstruktionen. En köldbrygga kan t.ex. uppstå i anslutning 

mellan balkonginfästning och en vägg eller där bjälklag och vägg möts. På 

dessa ställen blir värmeisoleringen inte lika tjock som på övriga ställen i 

väggen, vilket leder till att kylan utifrån lättare tränger in i byggnaden 

(Strandberg 2015). 

En studie kring köldbryggor visar att några av de mest kritiska punkterna för 

köldbryggor är anslutning mellan fönster, bjälklag, vindsbjälklag och 

yttervägg (Berggren & Wall 2013). I Figur 5 redovisas anslutningen mellan 

fönster och yttervägg tagen med en värmekamera. 

  

a) b) 

Figur 5: Anslutning mellan fönster och yttervägg där a) redovisar temperaturdifferenser och b) 

redovisar den vanliga bilden. 

2.11 Värmegenomgångskoefficient 

Värmegenomgångskoefficienten (U-värdet) definieras som ”den 

värmemängd som per tidsenhet passerar genom en ytenhet av 

konstruktionen då skillnaden i lufttemperatur på ömse sidor av 

konstruktionen är en grad” (Sandin 2010). Respektive byggnadsdels U-värde 

beror på de ingående materialens tjocklek och värmeledningsförmåga 

(värmekonduktivitet). Enligt Energimyndigheten (2009) har isolertjockleken 

stor påverkan på byggnadens U-värde, där tjockare isolering innebär bättre 

värmegenomgångskoefficient. U-värdet beräknas enligt Formel 2 (Sandin 

2010), 

 
𝑈 =

1

𝑅
 

(2) 

Där R beräknas enligt Formel 3 (Sandin 2010), 

 
𝑅 =

𝑑


 

(3) 
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där 

U=Värmegenomgångskoefficient [W/m2K] 

R=Värmegenomgångsmotstånd [m2K/W] 

d=Materialets tjocklek [m] 

=Materialets värmeledningsförmåga [W/mK] 

Vid inhomogena skikt som består av t.ex. isolering och reglar beräknas 

procentandel isolering respektive procentandel regel fram och multipliceras 

med skiktets U-värde enligt Formel 4 (Sandin 2010), 

 𝑈𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 = 𝑈𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 11 + 𝑈𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 22 (4) 

där 

𝑈𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡= Skiktets värmegenomgångskoefficient [W/m2K] 

𝑈𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 1= Första materialets värmegenomgångskoefficient [W/m2K] 

𝑈𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 2= Andra materialets värmegenomgångskoefficient [W/m2K] 

1= Procentandel första materialet  

2= Procentandel andra materialet  

Summan av samtliga U-värden för respektive skikt utgör byggnadsdelens 

totala U-värde. 

Byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient betecknas Um, där 

samtliga byggnadsdelars U-värden läggs samman. Respektive byggnadsdels 

U-värde multipliceras med arean för byggnadsdelen och summeras sedan. 

Aktuella köldbryggor måste även beaktas och adderas till U-värdet. Ofta 

görs ett översiktligt påslag för köldbryggorna med ett visst procenttal. 

Därefter divideras U-värdet med de summerade byggnadsdelarnas areor, 

enligt Formel 5 (Sandin 2010), 

 
𝑈𝑚 =

𝑈𝐴 + 𝑙 + 𝑛

𝐴𝑜𝑚
 

(5) 

där 

𝑈𝑚= Byggnadens värmegenomgångskoefficient [W/m2K] 

𝑈= Byggnadsdelens värmegenomgångskoefficient [W/m2K] 

𝐴= Byggnadsdelens area  [m2] 
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= Linjär köldbrygga [W/mK] 

𝑙= Linjära köldbryggans längd [m] 

= Punktformig köldbrygga [W/K] 

𝑛= Antal punktformiga köldbryggor av samma slag [st] 

𝐴𝑜𝑚= Byggnadsdelarnas totala area [m2] 

Enligt Boverket (2017a) finns rekommendationer för U-värden gällande 

klimatskalets olika byggdelar. Rekommenderat U-värde för tak är 

0,13 W/m2K, för ytterväggar 0,18 W/m2K, för golv 0,15 W/m2K, för 

fönster respektive dörrar 1,2 W/m2K samt för byggnadens genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient 0,4 W/m2K. En studie av Moran et al. (2017) 

påvisar vikten av byggnadsskalets prestanda avseende värmemotstånd och 

täthet för att erhålla en låg energiförbrukning gällande byggnadens 

uppvärmning. 

2.12 Värmekamera 

En värmekamera använder sig av infrarödstrålning [IR-strålning] för 

temperaturmätning av objekt. Kameran sänder själv inte ut någon IR-

stålning utan mottager endast strålning från det studerade objektet. Kameran 

skapar en bild av objektet på en skärm där temperaturskillnader redovisas 

och på så sätt kan värmeläckage upptäckas. Temperaturskillnader synliggörs 

på skärmen genom att en specifik färg eller ton av grått representerar en viss 

temperatur (Nationalencyklopedin 2018b). En värmekamera är ett effektivt 

verktyg vid energianalys och det är ett enkelt och snabb sätt att hitta 

oönskade läckage och köldbryggor. En differens mellan inomhus- och 

utomhustemperatur bör ligga på minst 10 °C vid termografering (Flir 2012). 

2.13 Energiberäkningsprogram 

2.13.1 VIP-Energy 

VIP-Energy är ett beräkningsprogram för en byggnads specifika 

energiförbrukning. Klimatdata för ett flertal orter finns inlagda i 

programmet. Programmet tar bland annat hänsyn till ortens temperatur, 

solinstrålning, relativ fuktighet samt vindhastighet. Normalt beräknas 

energiförbrukningen över ett år men det finns även möjlighet till beräkning 

för kortare perioder (Strusoft 2017). 
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Endimensionella byggnadsdelar med de ingående materialen modelleras 

upp. För varje byggnadsdel anges även arean och i vilket väderstreck delen 

är placerad. Tvådimensionella köldbryggor, t.ex. mellan två ytterväggar, 

modelleras även upp där längden på respektive köldbrygga anges. Det finns 

även möjlighet till att bygga upp tredimensionella byggnadsdelar (Strusoft 

2017). 

Inrymmer byggnaden lokaler eller rum med olika temperaturer delas dessa 

in i skilda zoner. För varje zon anges typ av ventilation och under vilka 

veckodagar och timmar som ventilationen är aktiv. Fläkttrycket på tilluften 

och frånluften anges samt fläktens verkningsgrad. Försörjs byggnaden med 

kyla anges detta (Strusoft 2017). 

Programmet tar även hänsyn till byggnadens verksamhets- och 

fastighetsenergi, värmeavgivning från människor samt tappvarmvatten. När 

byggnaden modellerats klart beräknar VIP-Energy den specifika 

energiförbrukningen och jämför med tillåtna värden enligt Boverkets 

byggregler. Energiförbrukningen redovisas för bland annat 

rumsuppvärmning, ventilation, fastighetsel och tappvarmvatten. Byggnadens 

Um-värde tas även fram och jämförs med det aktuella godkända värdet 

(Strusoft 2017). 

2.13.2 Energiberakning.se 

Energiberakning.se är ett energiberäkningsprogram tillgängligt för 

allmänheten på internet. Programmet följer Boverkets byggregler och 

används bland annat för beräkning av en byggnads specifika 

energiförbrukning, värmegenomgångskoefficient, operativa temperatur samt 

köldbryggor (Energiberäkning 2017). 

Vid beräkning av byggnadens energiförbrukning tar programmet hänsyn till 

ett flertal faktorer. Några viktiga faktorer är uppvärmningssystem, DVUT, 

ort, Atemp, typ av hus, tillskottsvärme från människor, Um-värde, 

ventilationsvärmeväxlarens verkningsgrad, ventilationsflöde samt 

klimatskalets omslutande area. Likt programmet VIP-Energy redovisar 

Energiberakning.se energiåtgången för rumsuppvärmning, ventilation, 

fastighetsel samt tappvarmvatten (Energiberäkning 2017). 
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3 Objektsbeskrivning 

3.1 Allmänt 

Det studerade flerbostadshuset är beläget i Ronneby på Lindblomsvägen 1E. 

Byggnaden färdigställdes 2015 och kan ses i Figur 6. Huset är uppfört på 

beställning av Ronnebyhus och är upprättat av byggföretaget JSB. 

Byggnaden är ett trygghetsboende vilket ställer andra krav i jämförelse med 

vanliga bostäder. Några av kraven är funktionell utformning, 

gemensamhetslokaler för samvaro, hobby, måltider och att personal ska vara 

tillgänglig samtliga veckodagar (Boverket 2017k). För att få flytta in i 

byggnaden på Lindblomsvägen 1E måste den boende fyllt 70 år. 

 

Figur 6: Trygghetsboende Lindblomsvägen 1E. 

Byggnaden består av 20 lägenheter och en gemensamhetsdel som 

tillsammans uppgår till cirka 1800 m2. Bostadshuset är i sex plan utan 

källare. På bottenplan är gemensamhetsdelen placerad, utrustad med kök, 

gym, förråd, rum för fotvård samt bibliotek. Trygghetsboendet består enbart 

av lägenheter med två rum och kök samt tre rum och kök, samtliga med 

inglasad balkong. Enligt ramavtalet förväntades 1,8 person bo i varje 

lägenhet och den specifika energiförbrukningen ska inte överstiga 

60 kWh/m2 år. Den uppmätta energiförbrukningen under perioden november 

2015 till oktober 2016 är 79,5 kWh/m2 år. 
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3.2 Byggnadsdelar 

I Tabell 1 redovisas uppbyggnaden av yttervägg 1. 

Tabell 1: Uppbyggnad yttervägg 1 för halva bottenplan från utsida till insida. 

Byggnadsskikt Tjocklek [mm] 

Betong 120 

Pur-isolering 110 

Ställplats 20 

Betong 200 

I Tabell 2 redovisas uppbyggnaden av yttervägg 2. 

Tabell 2: Uppbyggnad yttervägg 2 för plan 1–5 samt halva bottenplan från utsida till insida. 

Byggnadsskikt Tjocklek [mm] 

Betong 70 

Cellplast 210 

Betong 70 

I Tabell 3 redovisas uppbyggnaden av yttertaket. 

Tabell 3: Uppbyggnad yttertak från utsida till insida. 

Byggnadsskikt Tjocklek [mm] 

Tätskikt (plåt) - 

Råspont 22 

Masonit 3,2 

Distanser 45 

Uppstolpad takstol s1200 - 

Lösull 500 

PE-folie 0,2 

Betong inkl. plattbärlag 250 

I Tabell 4 redovisas uppbyggnaden av plattan på mark. 
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Tabell 4: Uppbyggnad plattan på mark från utsida till insida.  

Byggnadsskikt Tjocklek [mm] 

Geotextil - 

Tvättad makadam 250 

Cellplast 3 x 100 

Betong 270 

Avjämning och golvbeläggning 20 

I Tabell 5 redovisas uppbyggnaden av hissgropen. 

Tabell 5: Uppbyggnad hissgrop i anslutning till marken från utsida till insida.  

Byggnadsskikt Tjocklek [mm] 

Tvättad makadam 200 

Grovbetong 50 

Betong 400 

I Tabell 6 redovisas uppbyggnaden av hisstaket. 

Tabell 6: Uppbyggnad hisstak från utsida till insida. 

Byggnadsskikt Tjocklek [mm] 

Tätskikt (plåt) - 

Betong 60 

Mineralull 140 

Betong 150 

3.3 Trygghetsboendets installationer 

3.3.1 Uppvärmning 

Byggnaden försörjs med värme och tappvarmvatten från en 

fjärrvärmecentral där värme- och varmvattenväxlare är parallellkopplade. 

Byggnaden värms med panelradiatorer i ett tvårörssystem som är kopplade 

till en shuntgrupp. Mediet till radiatorerna värms automatiskt med hänsyn 

till aktuell utetemperatur. Temperaturen i radiatorsystemet är 60/45 °C. 

Varje lägenhet har en individuell mätare av tappvarmvattnet där 

grundförbrukningen av mängden varmvatten är uppskattad efter 

lägenhetsytan. 
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3.3.2 Ventilation 

Ventilationen i byggnaden består av två olika FTX-system. Lägenheterna 

förses med tilluft i vardagsrum och sovrum samt frånluft i badrum och kök. 

Värmeväxlaren till lägenheterna är en motströmsplattvärmeväxlare och 

värmeväxlaren till bottenplan är en roterande värmeväxlare. 

3.4 Beräkningar i VIP-Energy 

3.4.1 Specifik energiförbrukning 

Enligt energiberäkningen i VIP-Energy från projekteringen är byggnadens 

specifika energiförbrukning 58 kWh/m2 år. I beräkningen jämförs 

58 kWh/m2 år med Boverkets krav på 90 kWh/m2 år (Boverket 2014b). Den 

specifika energin fördelar sig enligt Tabell 7. 

Tabell 7: Fördelning av den specifika energiförbrukningen enligt den projekterade beräkningen. 

Energikälla Specifik energiförbrukning [kWh/m2 år] 

Tappvarmvatten 25 

Värme 21,4 

Fastighetsel 7,6 

Vädring 4 

Summa: 58 

3.4.2 U-värden enligt den projekterade beräkningen 

Byggnadens Um-värde är enligt den projekterade beräkningen 

0,252 W/m2K. U-värden för respektive byggnadsdel redovisas i Tabell 8. 

Tabell 8: U-värden för respektive byggnadsdel enligt den projekterade beräkningen. 

Byggnadsdel U-värde [W/m2K] 

Yttervägg 0,152 

Tak 0,091 

Platta på mark:  

0–1 m 0,116  

1–6 m 0,102 

> 6 m 0,097 

Fönster / Dörrar 0,9 / 1,0 
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3.4.3 Köldbryggor enligt den projekterade beräkningen 

Linjära köldbryggor som tagits i beaktning i VIP-Energy och dess beräknade 

PSI-värde redovisas i Tabell 9. 

Tabell 9: PSI-värden för linjära köldbryggor enligt den projekterade beräkningen. 

Linjära köldbryggor PSI-värde [W/mK] 

Fönstersmyg 0,117 

Kantbalk 0,363 

Balkong:  

Balkong betong 0,815  

Balkong isolering 0,184 

Hörn 1 0,215 

Hörn 2 0,172 
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4 Metod 

En energianalys av ett trygghetsboende har genomförts genom en fallstudie. 

Fallstudien var uppdelad i olika moment som inrymmer datainsamling, 

undersökning med värmekamera, beräkningar, energisimuleringar, muntlig 

enkätundersökning samt okulär kontroll. För att erhålla kunskap om 

flerbostadshus har information sammanställts från en litteraturstudie av 

sekundärdata. 

4.1 Datainsamling 

4.1.1 Kvantitativ metod 

Trygghetsboendets verkliga energiförbrukning har erhållits från insamlade 

sekundära mätdatan under perioden november 2015 till oktober 2016 samt 

under 2017. 

Simuleringar av byggnadens energiförbrukning har genomförts i 

energisimuleringsprogrammen VIP-Energy samt Energiberakning.se. Två 

olika program har använts för att stärka reliabiliteten. Simuleringarna 

jämfördes med den tidigare projekterade energiberäkningen för att 

kontrollera pålitligheten samt om den befintliga byggnaden har möjlighet att 

uppnå den beräknade energiförbrukningen. 

Beräkningar av U-värden gjordes utifrån relationshandlingar med 

programmet VIP-Energy för respektive byggnadsdel samt för byggnadens 

genomsnittliga U-värde. Dessa jämfördes med de tidigare angivna värdena 

för att upptäcka eventuella avvikelser. Validiteten anses vara hög då 

energisimuleringarna och U-värdesberäkningarna utfördes med insamlade 

datan från den befintliga byggnaden under ett års tid eller enligt 

schablonvärden. 

4.1.2 Kvalitativ metod 

Värmekamera användes för att samla in primärdatan för byggnadens 

klimatskal och resultatet nyttjades till lokalisering av värmeläckage. Med 

bakgrund från litteraturstudien studerades vanliga köldbryggor för liknande 

bostäder. Termograferingen genomfördes under morgonen för att 

utomhustemperaturen skulle vara låg. Termograferingens validitet bedöms 

som hög på grund av att undersökta byggnadsdelar valdes utifrån tidigare 

studiers kända köldbryggor. Validiteten anses hög då en värmekamera 

enbart redovisar temperaturskillnader. 
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Relationsritningar studerades med fokus på värmeläckage, byggnadens 

klimatskal och byggnadstekniska anslutningar. Detta för att upptäcka 

eventuella byggtekniska brister.  

En okulär kontroll utfördes på byggnaden för att kontrollera befintliga delar, 

t.ex. fönster och dörrar mot föreskrivna. Ytterligare en kontroll av 

byggnadens användning avseende vädring, det vill säga öppna fönster, 

genomfördes på plats vid tre olika tillfällen, för att stärka reliabiliteten. En 

muntlig enkätundersökning genomfördes för att få ytterligare information 

om de boendes vädringsvanor, för att stärka reliabiliteten för den okulära 

vädringskontrollen. 

4.2 Urval 

Gemensamhetsdelen på bottenplan, delar av trapphuset samt tre lägenheter 

termograferades. Två av de undersökta lägenheterna var placerade på plan 2 

och en på plan 5, i skilda väderstreck. Lägenheternas varierade placering 

gällande våningsplan och väderstreck var för att få spridning av 

utomhusklimatets påverkan och eventuella temperaturdifferenser inom 

byggnaden. 

Enkätundersökningen genomfördes i fem av 20 lägenheter där en boende på 

varje plan svarade på enkätfrågorna. Även här var lägenheterna placerade i 

skilda väderstreck och våningsplan, för att kunna representera hela 

byggnaden. 
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5 Genomförande 

5.1 Litteraturstudie, identifiering av relevant teori 

Material med information om trygghetsboendet har erhållits från 

Ronnebyhus. Relationshandlingarna för konstruktionen studerades för att 

observera möjliga byggtekniska brister samt köldbryggor. Detta jämfördes 

sedan med indatan som användes vid den projekterade energiberäkningen i 

VIP-Energy. Förutsättningar för den projekterade energiberäkningen 

granskades för att upptäcka eventuella brister. 

5.2 VIP-Energy 

Programmet VIP-Energy användes för att modellera upp trygghetsboendet 

och beräkna den specifika energiförbrukningen. Två olika simuleringar 

genomfördes för byggnaden. Simulering 1 baserades på indatan från den 

tidigare projekterade VIP-beräkningen för att se ifall en liknande 

energiförbrukning uppnåddes i Simulering 1. Simulering 2 baserades på 

uppmätta värden under åren 2015–2017 samt branschstandarder enligt 

SVEBY (2012), där uppmätta värden inte fanns tillgängliga. Byggdelar och 

köldbryggor beräknades eller antogs utifrån byggnadens relationshandlingar 

och indatan som inte beskrivs i beräkningsgången valdes enligt VIP-Energys 

föreslagna värden. 

5.2.1 Beräkningsgång Simulering 1 

Simulering 1 baserades på indatan från den tidigare projekterade VIP-

beräkningen. Klimatdatan för Kalmar fördes in i programmet och en 

vindpåverkan på 70 % angavs. Skuggning från närliggande byggnader 

angavs till en horisontvinkel på 15 grader. 

Byggnaden delades upp i två olika zoner för att skilja lägenheterna från 

gemensamhetsdelen på bottenplan och trapphuset eftersom olika 

temperaturer rådde i dessa zoner samt eftersom de försörjdes med olika 

FTX-aggregat. Klimatskalet för respektive zon modellerades upp 

endimensionellt i VIP-Energy med de ingående materialen för respektive 

byggnadsdel. Värmekonduktiviteten för respektive material i varje 

byggnadsdel redovisas i Tabell 10. Värden för värmekonduktiviteten var 

givna utifrån byggnadens relationsritningar och beskrivningar eller antagna 

standardvärden som fanns inlagda i VIP-Energy. I Zon 1 angavs ventilerad 

rumsvolym till 1372 m2, golvarea 500 m2 samt noll lägenheter. I Zon 2 

angavs ventilerad rumsvolym till 3358 m2, golvarea 1343 m2 samt 20 

lägenheter. 
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Tabell 10: Värmekonduktiviteten för byggnadsdelarnas ingående material. 

Material Värmekonduktivitet 

[W/mK] 

Antagen/given 

Betong 1,7 Antagen 

Luftspalt 0,1 Antagen  

PUR-isolering i vägg mot sutteräng 

på bottenplan 

0,026 Given 

Cellplast i sandwichvägg 0,031 Given 

Lösull taket 0,042 Antagen 

Mineralull i taket på hisstoppen 0,036 Antagen 

Cellplast i platta på mark 0,036 Antagen 

Trägolv 0,14 Antagen 

Dränerat grus 1,4 Antagen  

Utifrån fönsteruppställningar, planritningar och fönstertillverkarens hemsida 

(Elitfönster 2018a, 2018b och 2018c) beräknades glasandelen fram för 

respektive fönster och dörr och fördes in i programmet, se Bilaga 1. G-

värdet sattes till 51 % utifrån fönstertillverkarens hemsida (Elitfönster 

2018a) och direkt soltransmittans till 35 % hämtat från Pilkington (2012). U-

värdet för fönsterna sattes till 0,9 W/m2K och för dörrarna till 1,0 W/m2K 

enligt den projekterade VIP-beräkningen. När de endimensionella 

byggdelarna samt fönsterna och dörrarna hade modellerats upp beräknades 

delarnas areor fram samt angavs delarnas placeringar utifrån plan- och 

sektionsritningar, se Bilaga 2 för beräkningarna. 

Köldbryggorna modellerades upp tvådimensionellt. Utifrån den projekterade 

beräkningen hade två olika ytterhörn (hörn 1 och hörn 2), fönstersmyg, 

balkonginfästning samt kantbalk tagits i beaktning. Längderna på respektive 

köldbrygga beräknades med hjälp av plan- och sektionsritningar, se Bilaga 3 

för beräkningarna. 

Indatan gällande verksamhetsenergi, fastighetsenergi, värmeavgivning från 

människor samt tappvarmvattenförbrukning var given från den tidigare 

beräkningen och fördes in i programmet, se Tabell 11. 
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Tabell 11: Indatan för verksamhetsenergi, fastighetsenergi, personvärme samt 

tappvarmvattenförbrukning i Simulering 1.  

Förbrukning samt tillförsel av energi Indata 

Verksamhetsenergi 5,47 kWh/m2 år 

Fastighetsenergi 1,2 kWh/m2 år 

Personvärme 1,77 W/m2 

Tappvarmvattenförbrukning 25 kWh/m2 år 

Lägsta rumstemperatur sattes till 21 C och högsta till 24 C. 

Otäthetsfaktorn sattes till 0,25 l/s m2 vid trycket 50 Pa för samtliga 

byggnadsdelar. Närvarotider för de boende i byggnaden sattes från 17.00–

07.00. 

FTX-aggregatets ventilationsflöde på 700 l/s och köksfläktarnas luftflöde på 

1260 l/s fördes in i VIP-Energy. FTX-aggregatets körtid var kontinuerlig 

under dygnets alla timmar och körtid för köksfläktarna var en timma per 

dygn. Verkningsgraden för FTX-aggregaten angavs till 82,8 %. Lägsta samt 

högsta tilluftstemperatur sattes till 20 C. Lägsta utomhustemperatur sattes 

till -18 C och högsta utomhustemperaturen till 27 C efter klimatdatan som 

fanns angivet för Kalmar. 

5.2.2 Beräkningsgång Simulering 2 

Simulering 2 baserades på uppmätt datan samt branschstandarder enligt 

SVEBY (2012). Hisschaktets tak, hissgropen samt köldbryggorna i 

anslutningarna mellan hisschaktets väggar och taket modellerades upp för att 

få en tydligare bild av byggnadens Um-värde. Utifrån uppmätta värden 

gällande inomhustemperaturen höjdes inomhustemperaturen i båda zonerna. 

Värmeväxlarnas verkningsgrad ändrades till uppmätta värden från IV-

produkts egen körning. Avgiven personvärme ändrades till 1,19 W/m2 efter 

rekommendationer från SVEBY (2012). Närvarotimmarna i Zon 1 

justerades till klockan 07.00–17.00 då aktiviteter vanligtvis pågår mellan 

dessa timmar. Verksamhetsenergin byttes till 3,42 W/m2 enligt SVEBY 

(2012). Enligt den obligatoriska ventilationskontrollen justerades även 

ventilationsflödet till 560 l/s i Zon 1 och 580 l/s i Zon 2. Tillufts- och 

frånluftsfläktens verkningsgrad samt fläkttryck ändrades efter körning av 

IV-produkt. All indata som justerats mellan Simulering 1 och Simulering 2 

redovisas i Tabell 12. 
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Tabell 12: Indatan som justerats mellan Simulering 1 och Simulering 2. 

Ändring Simulering 1 Simulering 2 

Klimatdata Kalmar Ronneby 

Lägsta inomhustemperatur Zon 1 21 C 21,5 C 

Lägsta inomhustemperatur Zon 2 21C 23,3 C 

Verkningsgrad roterande 

värmeväxlare Zon 1 

82,8 % 78,3 % 

Verkningsgrad motströms 

plattvärmeväxlare Zon 2 

82,8 % 80,8 % 

Avgiven personvärme båda zonerna 1,77 W/m2 1,19 W/m2 

Närvarotider Zon 1 17–07 07–17 

Verksamhetsenergi båda zonerna 5,47 W/m2 3,42 W/m2 

Ventilationsflöde Zon 1 700 l/s 560 l/s 

Ventilationsflöde Zon 2 700 l/s 580 l/s 

Verkningsgrad tilluftsfläkt samt 

fläkttryck Zon 1 

55 % / 600 Pa 54,3 % / 488 Pa 

Verkningsgrad frånluftsfläkt samt 

fläkttryck Zon 1 

55 % / 500 Pa 53,4 % / 485 Pa 

Verkningsgrad tilluftsfläkt samt 

fläkttryck Zon 2 

55 % / 600 Pa 54,8 % / 526 Pa 

Verkningsgrad frånluftsfläkt samt 

fläkttryck Zon 2 

55 % / 500 Pa 53,2 % / 450 Pa 

Fastighetsenergi 0,137 W/m2 0,393 W/m2 

5.2.3 Enskilda justeringar i Simulering 2 

För att se hur stor påverkan enbart en faktor hade på den specifika 

energiförbrukningen, har enkla justeringar genomförts i ett par simuleringar. 

Temperaturen från Simulering 2 byttes ut till temperaturen i Simulering 1, 

men de resterande värdena behölls. På samma sätt har verkningsgraden, 

personvärmen och verksamhetsenergin i Simulering 2 ändrats till värden 

från Simulering 1. 

5.2.4 U-värde samt PSI-värde 

När byggnadsdelarna hade modellerades upp endimensionellt i VIP-Energy 

erhölls U-värdet för respektive byggnadsdel. Köldbryggorna modellerades 

upp tvådimensionellt på samma sätt och PSI-värden erhölls. 
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5.3 Energiberakning.se 

Det webbaserade beräkningsprogrammet Energiberakning.se enligt BBR 24 

användes för att ta fram byggnadens specifika energiförbrukning. 

Byggnaden modellerades upp efter verkligt uppmätta datan under åren 

2015–2017. Följande information och indatan ifylldes: 

 Klimatdatan för Blekinge län och Ronneby. Inomhustemperaturen 

sätts till 23,3 C utifrån inomhusmedeltemperaturen under 2017.  

 Flerbostadshus med 1843 Atemp m
2. 20 lägenheter med en boende i 

vardera lägenhet. 

 Schablonvärden enligt SVEBY och Boverket (BEN). Programmet 

tog fram personvärme, hushållsel, tappvarmvatten och soltillskott 

genom fönster. 

 Byggnadens omslutande area angavs till 2320 m2 utifrån 

beräkningen i VIP-Energy. Um-värdet 0,267 W/m2K är framtaget 

från VIP-Energy. 0,19 l/s m2 infiltration vid 50 Pa. Ventilationsflöde 

623 l/s bestämdes enligt medelvärde från den obligatoriska 

ventilationskontrollen. Vädringen sattes till 4 kWh/år. Ventilationen 

angavs till FTX-system. Fastighetsenergin var 13859 kWh/år enligt 

den uppmätta datan under 2017.  

 Tidskonstanten för orten Ronneby angavs till 24 timmar och DVUT 

till -11,7 C.  

 Maximal temperaturverkningsgrad sattes till 79,6 % enligt 

medelvärde från körning av de två olika värmeväxlarna från IV-

produkt. Plattvärmeväxlare med tilluftstemperatur 20 C och 

fjärrvärme med 5 % reglerförluster. 

5.4 Termografering 

Termograferingen av trygghetsboendet genomfördes den 17 april 2018 

mellan klockan 10.00 och 11.30. Kameran som användes var av märket Flir 

och modell e60. Bilderna togs på ett avstånd mellan 1–1,5 meter från det 

studerade objektet. För att på ett smidigt sätt genomföra termograferingen 

enhetligt i samtliga lägenheter togs en checklista fram som redovisade vilka 

kritiska punkter som skulle undersökas, se Bilaga 4. Tre utvalda lägenheter 

undersöktes där två av lägenheterna hade två rum och kök medan en hade tre 

rum och kök. Varje bostad undersöktes i två skilda väderstreck. Samtliga 

bilder fotograferades inifrån lägenheten, med undantag för fönster och dörrar 

vid balkongen som även termograferades utifrån. De studerade delarna 

valdes utifrån teorin. De yttre väderförhållandena var molnigt, lätt regn och 
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svag vind med en temperatur mellan 11 C och 12 C under hela 

undersökningen. 

En checklista över kritiska punkter över entréplan och trapphus togs fram på 

liknande sätt som för lägenheterna, se Bilaga 4. På entréplan 

termograferades gymmet samt delar av trapphuset. 

5.5 Intervju angående vädringsvanor 

En enkät bestående av fem frågor sammanställdes för att undersöka de 

boendes vädringsvanor, se Bilaga 5. Frågorna ställdes muntligt till de 

boende och svaren antecknades. Enkäten besvarades av en boende på varje 

lägenhetsplan. Lägenheternas placering varierade mellan de olika 

väderstrecken. 

5.6 Okulär kontroll av öppna fönster 

För att få en bild av de boendes vädringsvanor besöktes byggnaden vid tre 

tillfällen för att okulärt kontrollera öppna fönster. Antal öppna fönster, 

utetemperatur, tidpunkt samt väderstreck dokumenterades. Byggnaden 

undersöktes 17:e, 27:e samt 30:e april 2018. Tidpunkt för det första besöket 

var klockan 10.00, andra klockan 18.00 samt sista klockan 10.00. 

5.7 Energideklaration 

Tillsammans med Per Wickman från GodaHus upprättades en 

energideklaration för 2017. Energi för uppvärmning och varmvatten sattes 

till 130 MWh, varav 46 600 kWh var för varmvattenberedning. Fastighetsel 

sattes till 20 005 kWh, hushållsel till 40 000 kWh och verksamhetsel till 

4873 kWh. Se Bilaga 6 för samtliga insatta värden. 
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6 Resultat av examensarbetets undersökningar 

6.1 Studie av erhållet material 

Relationshandlingarna avseende konstruktion visar på två olika typer av 

väggar på bottenplan. Detta har inte tagits i beaktning enligt den 

projekterade beräkningen i VIP-Energy där enbart en vägg redovisas. Den 

projekterade beräkningen redovisar att enbart en konstruktionsuppbyggnad 

för taket samt plattan på mark tagits i beaktning. Relationsritningarna visar 

att hissgropen samt taket ovanför hisschaktet skiljer sig från den övriga 

konstruktionen avseende plattan och taket. 

Enligt den tidigare projekterade beräkningen skulle beställaren tillhandahålla 

påslag för VVC-förluster. Påslaget skulle ha adderats till den beräknade 

energiförbrukningen från projekteringen men det påslaget har inte adderats. 

6.2 VIP-Energy 

6.2.1 Specifik energiförbrukning Simulering 1 

Byggnadens totala specifika energiförbrukning enligt förutsättningarna från 

den projekterade beräkningen beräknades till 59 kWh/m2 år. Ett påslag för 

vädringen med 4 kWh/m2 år gav den specifika energiförbrukningen 

63 kWh/m2 år. Den specifika energiförbrukningen för respektive del 

redovisas i Tabell 13. 

Tabell 13: Den specifika energiförbrukningen i VIP-Energy enligt indatan från den projekterade 

beräkningen. 

Energiförbrukare Specifik energiförbrukning[kWh/m2 år] 

Tappvarmvatten 25 

Värme 19,3 

Fastighetsel 14,7 

Vädring 4 

Summa: 63 

I Figur 7 redovisas den procentuella fördelningen av avgiven samt tillförd 

energi i byggnaden. 



32 

Beckne & Palander 

  

a) b) 

Figur 7: Procentuell andel där a) redovisar avgiven energi och b) redovisar tillförd energi enligt 

förutsättningar från projekterad beräkning. 

6.2.2 Specifik energiförbrukning Simulering 2 

Den specifika energiförbrukningen enligt de uppmätta värdena samt indatan 

baserad på förutsättningarna från verkligheten simulerades till 

73 kWh/m2 år. Efter vädringspåslaget på 4 kWh/m2 år samt VVC-förlusterna 

på 4 kWh/m2 resulterade detta i en specifik energiförbrukning på 

81 kWh/m2 år. I Tabell 14 redovisas den specifika energiförbrukningen för 

respektive del. 

Tabell 14:Den  specifika energiförbrukningen enligt de uppmätta värdena under perioden 2015–2017 

samt indatan baserad på de verkliga förutsättningarna i VIP-Energy. 

Energiförbrukare Specifik energiförbrukning [kWh/m2 år] 

Tappvarmvatten 25 

Värme 35,7 

Fastighetsel 12,4 

Vädring 4 

VVC-förluster 4 

Summa: 81,1 

I Figur 8 redovisas procentuell fördelning av avgiven samt tillförd energi i 

byggnaden. 
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a) b) 

Figur 8: Procentuell andel där a) redovisar avgiven energi och b) redovisar tillförd energi enligt 

uppmätta värden samt indatan baserad på de verkliga förutsättningarna. 

6.2.3 Resultat av enskilda justeringar i Simulering 2 

En temperatursänkning på 0,5 C i Zon 1 respektive 2,3 C i Zon 2 

resulterade i en minskning av den specifika energiförbrukningen med 

3 kWh/m2 år. Den största minskningen av den specifika energiförbrukningen 

erhölls från en sänkning av verksamhetsenergin. Sänktes 

verksamhetsenergin med 2,05 W/m2 minskade förbrukningen med 

6 kWh/m2 år. Resultatet av samtliga enskilda justeringar av indatan i 

Simulering 2 redovisas i Tabell 15. 

Tabell 15: Reduceringarna av den specifika energiförbrukningen vid enskilda justeringar av indatan. 

Justering Tidigare värde  Nytt värde  Reducering 

[kWh/m2 år] 

Temperatur* 23,3 C / 21,5 C 21 C / 21 C 3 

Verkningsgrad FTX** 80,8 % / 78,3 % 82,8 % / 82,8 % 2 

Personvärme 1,19 W/m2 1,77 W/m2 2 

Verksamhetsenergi 3,42 W/m2 5,47 W/m2 6 

U-värde*** 0,267 W/m2K 0,252 W/m2K 2 

* Första temperaturen redovisar Zon 2 och andra Zon 1 (Zon 2 / Zon 1). 

** Första verkningsgraden redovisar Zon 2 och andra Zon 1 (Zon 2 / Zon 1). 

*** Ändringen har gjorts i Energiberakning.se. 

6.2.4 U-värde 

Byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient i Simulering 1 

beräknades till 0,263 W/m2K och för Simulering 2 till 0,267 W/m2K. I 

Tabell 16 redovisas de ingående byggnadsdelarnas U-värde. 

Tabell 16: U-värde för respektive byggnadsdel simulerad i VIP-Energy. 
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Byggnadsdel U-värde [W/m2K] 

Yttervägg 1 (110 mm isolering) 0,210 

Yttervägg 2 (210 mm isolering) 0,142 

Platta på mark 0,122 

Platta under hisschakt 1,824 

Tak 0,091 

Tak ovanför hisschakt 0,239 

6.2.5 Modellerade köldbryggor 

Köldbryggan för ytterväggshörnen, Hörn 1 och Hörn 4, hade PSI-värden på 

0,092 W/mK respektive 0,147 W/mK. Energiflöden för båda hörnen 

redovisas i Figur 9. 

  

a) b) 

Figur 9: Energiflöden där a) redovisar Hörn 1 med 210 mm cellplast och b) redovisar Hörn 4 med 

110 mm PUR-isolering. 

Resultatet för de olika anslutningarnas PSI-värde redovisas i Tabell 17. 
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Tabell 17: PSI-värden för byggnadens simulerade köldbryggor i VIP-Energy. 

Anslutning PSI-värde [W/mK] 

Hörn 1 - (210 mm isolering) 0,092 

Hörn 2 - (210 mm isolering) 0,093 

Hörn 3 - (110 mm isolering) 0,171 

Hörn 4 - (110 mm isolering) 0,147 

Balkonginfästning 0,289 

Fönstersmyg 0,114 

Kantbalk 0,413 

Yttervägg - tak 0,118 

Hissvägg - hisstak 0,149 

6.3 Energiberakning.se 

Den specifika energiförbrukningen för byggnaden enligt simuleringen i 

programmet Energiberakning.se var 71 kWh/m2 år. Programmet har tagit 

hänsyn till vädring på 4 kWh/m2 år. Ett påslag för VVC-förluster på 

4 kWh/m2 år resulterade i en specifik energiförbrukning på 75 kWh/m2 år. 

Energiförbrukningen för respektive del redovisas i Tabell 18. 

Tabell 18: Den specifika energiförbrukningen enligt beräkningsprogrammet Energiberäkning.se. 

Energiförbrukare Specifik energiförbrukning [kWh/m2 år] 

Tappvarmvatten 25 

Värme 32,8 

Fastighetsel 13,4 

VVC-förluster 4 

Summa: 75,2 

6.4 Vädring 

6.4.1 Okulär kontroll av öppna fönster 

Vid den första kontrollen stod tio fönster öppna varav sex stycken var 

placerade i nordväst samt fyra i sydost. Vid den andra kontrollen stod åtta 

fönster öppna, varav tre i nordväst respektive sydost samt ett i nordost 

respektive sydväst. Vid den sista kontrollen stod tolv fönster öppna varav 
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fem i nordväst, sex i sydväst samt ett i sydost. Antal öppna fönster samt 

deras placering vid den okulära kontrollen redovisas i Figur 10. 

 

Figur 10: Antal öppna fönster samt väderstreck vid den okulära kontrollen. 

6.4.2 Intervju angående vädringsvanor 

Alla tillfrågade svarade att de brukar vädra. Fyra av de fem tillfrågade 

svarade att de brukar låta balkongdörren stå öppen under dagtid. På frågan 

hur ofta de vädrar svarade fyra att de vädrar dagligen medan en svarade när 

det är varmt. Tre svarade att de brukar vädra i sovrummet medan två svarade 

att de vädrar både i sovrummet och i vardagsrummet. Delresultaten från 

enkätundersökningen redovisas i Figur 11. 

  

a) b) 

Figur 11: I a) redovisas hur ofta de boende vädrar och i b) redovisas i vilka rum. 

Fyra svarade att de vädrar konstant medan en svarade flera timmar i sträck. 

Fyra svarade att de vädrar under årets alla månader medan en vädrar under 

vår- och sommarmånader. Delresultaten från enkätundersökningen redovisas 

i Figur 12. 
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a) b) 

Figur 12: I a) redovisas hur länge de boende brukar vädra och i b) redovisas under vilka perioder. 

6.5 Termografering 

Resultatet från termograferingen resulterade i värmebilder på olika 

byggdelsanslutningar. I anslutningen mellan yttervägg och fönster i samtliga 

tre lägenheter syntes köldbryggor. I Figur 13 redovisas anslutningen mellan 

fönster och yttervägg där skarven vid fönstersmygen har en lägre 

temperatur. 

  

a) b) 

Figur 13: Anslutningen mellan yttervägg och fönster i en utav lägenheterna där a) redovisar 

temperaturskillnader och b) redovisar den vanliga bilden. 

Anslutningen mellan yttervägg och balkongdörr, som visas i Figur 14, visar 

en temperaturskillnad i anslutningen mellan de båda delarna. Samtliga tre 

lägenheter hade liknande temperaturskillnader. 
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a) b) 

Figur 14: Anslutningen mellan yttervägg och balkongdörr i en utav lägenheterna där a) redovisar 

temperaturskillnader och b) redovisar den vanliga bilden. 

Anslutningen mellan två ytterväggar samt bjälklag på bottenplan redovisade 

en mindre temperaturskillnad än fönster- och balkongdörrsanslutningarna. 

Anslutningens temperaturskillnad redovisas i Figur 15. 

  

a) b) 

Figur 15: Anslutningen mellan två ytterväggar och bjälklag i gymmet där a) redovisar 

temperaturskillnader och b) redovisar den vanliga bilden. 

Termograferingen av bjälklagsanslutningarna i samtliga lägenheter 

redovisade små temperaturskillnader, likaså termograferingen av de 

invändiga hörnen i lägenheterna, se Bilaga 7. Vid termograferingen rakt på 

ytterväggarna i lägenheterna kunde inga temperaturskillnader urskiljas. 

6.6 Energideklaration 

Den specifika energiförbrukningen enligt energideklarationen för 2017 var 

84 kWh/m2 år och byggnadens energiklass var klass D. Se Bilaga 6 för den 

fullständiga energideklarationen. 
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7 Analys av resultat 

7.1 Specifik energiförbrukning 

Den specifika energiförbrukningen som togs fram under projekteringen 

skiljer sig markant från den verkligt uppmätta energiförbrukningen. Den 

projekterade förbrukningen är 58 kWh/m2 år medan den specifika 

energiförbrukningen enligt energideklarationen för 2017 är 84 kWh/m2 år, 

vilket motsvarar en ökning på 45 % jämfört med den projekterade 

beräkningen. Simulering 1 som är baserad på indatan från projekteringen 

visar en förbrukning på 63 kWh/m2 år vilket även den ligger lägre än den 

verkliga förbrukningen. Detta visar en skillnad mellan den verkliga och den 

beräknade energiförbrukningen vilket är vanligt och stämmer överens med 

vad Yoshino et al. (2017) samt Maile et al. (2012) redovisar i sina studier. 

Resultatet från Simulering 2 redovisar en specifik energiförbrukning på 

81 kWh/m2 år. Denna energiförbrukning inkluderar ett påslag för VVC-

förluster på 4 kWh/m2 år. Resultatet från beräkningsprogrammet 

Energiberakning.se påvisar, efter påslag för VVC-förluster, en förbrukning 

på 75 kWh/m2 år. De två programmen redovisar en liknande 

energiförbrukning med en skillnad på 6 kWh/m2 år. Detta tyder på att 

resultaten från de båda beräkningarna kan anses vara pålitliga. 

Den procentuellt största delen av avgiven energi går till ventilation i både 

Simulering 1 och Simulering 2. Transmissionsförlusterna har ökat med 3 % 

och förbrukningen till ventilationen minskat med 4 % i Simulering 2 jämfört 

med Simulering 1, se Figur 7 och Figur 8. Skillnaderna uppstår på grund av 

justeringarna som redovisas i Tabell 12. Störst del av den tillförda energin 

står återvinningen i ventilationssystemet för och den uppgår till 40 % i 

Simulering 2. Utan värmeåtervinningen i ventilationen skulle 

energiförbrukningen i byggnaden vara högre. FTX-aggregat har en positiv 

påverkan på förbrukningen i enighet med vad Dodoo et al. (2011b) påvisar. 

7.2 U-värde och köldbryggor 

U-värdena för de olika byggnadsdelarna från projekteringen stämmer bra 

överens med de simulerade U-värdena. I Simulering 2 har dock fler 

byggnadsdelar tagits i beaktning utifrån relationshandlingarna. Dessa delar 

avviker markant från de övriga värdena. Yttervägg 2 har enligt 

projekteringen U-värdet 0,15 W/m2K vilket stämmer bra överens med U-

värdet från simuleringarna på 0,14 W/m2K. Projekteringen har enbart 

angivit ett U-värde för ytterväggarna trots att plan 0 har en annan 

vägguppbyggnad över halva planet. Yttervägg 1 har ett U-värde på 

0,21 W/m2K vilket är betydligt högre än yttervägg 2. U-värdet för yttervägg 

1 överstiger även det rekommenderade värdet från Boverket (2017a) på 
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0,18 W/m2K. Även uppbyggnaden för taket och plattan vid hisschaktet har 

utelämnats i beräkningen vid projekteringen. Båda dessa värden överstiger 

det simulerade U-värdet för tak och platta på mark markant. Även Boverkets 

rekommenderade värde överskrids i båda delarna. Um-värdet från 

projekteringen är 0,252 W/m2K medan Um-värdet är 0,263 W/m2K för 

Simulering 1 och 0,267 W/m2K för Simulering 2. Enligt Moran et al. (2017) 

är byggnadsskalets värmemotstånd och täthet en viktig del för att uppnå en 

låg energiförbrukning. Det simulerade Um-värdet från Simulering 2 är 6 % 

högre än det projekterade, vilket påverkar energiförbrukningen negativt. Det 

sämre Um-värdet för Simulering 2 jämfört med Simulering 1 beror på att 

byggnadsdelarna runt hisschaktet beaktats. Jämförelser mellan U-värden 

från projekteringen, simuleringarna samt Boverkets rekommendationer 

redovisas i Tabell 19. 

Tabell 19: Sammanställning av U-värden från projekteringen, Simulering 1, Simulering 2 samt 

Boverket. 

Byggnadsdel U-värde från 

projekteringen 

[W/m2K] 

U-värde från 

Simulering 1 och 2 

[W/m2K] 

U-värde från 

Boverket (2017a) 

[W/m2K]  

Yttervägg 1 - 0,210 0,18 

Yttervägg 2 0,152 0,142 0,18 

Golv 0,116 0,122 0,15 

Platta under 

hisschakt 

- 1,824* 0,15 

Tak 0,091 0,091 0,13 

Tak ovanför 

hisschakt 

- 0,239* 0,13 

Dörr 1,0 1,0 1,2 

Fönster 0,9 0,9 1,2 

Um-värde 0,252 0,263 / 0,267** 0,40 

* U-värdet gäller Simulering 2. 

** Första Um-värdet redovisar Simulering 1 och det andra simulering 2 (Simulering 1 / Simulering 2). 

Resultatet från de modellerade linjära köldbryggorna visade variationer i 

värmegenomgångskoefficienterna, se Tabell 17. Vid jämförelse av 

köldbryggorna vid anslutning yttervägg mot tak samt hissvägg mot hisstak 

visades en skillnad på 26 % av värmegenomgångskoefficienterna. 

Anslutningarna skiljde sig i betong- och isolertjocklek. Enligt 

Energimyndigheten (2009) har isolertjockleken stor inverkan på en 

byggnads värmegenomgångskoefficient. 
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7.3 Vädring 

Vid den muntliga enkätundersökningen svarade samtliga tillfrågade att de 

brukar vädra. Den okulära kontrollen beträffande öppna fönster gav ett 

resultat som stärker de tillfrågades vädringsvanor. Resultatet från enkäten 

och okulärkontrollen visar betydande vädringsvanor. Påverkan från vädring 

har schablonmässigt angivits till 4 kWh/m2 år i samtliga beräkningar. Enligt 

SVEBY (2012) bör schablonvärdet ökas på grund av byggnadens FTX-

system i kombination med vädring. FTX-systemet tillsammans med de 

boendes vädringsvanor tyder på en större energiförlust än 4 kWh/m2 år. 

7.4 Ändrade förutsättningar baserade på Simulering 2 

I resultatet av Simulering 2 med de ändrade förutsättningarna visades olika 

sänkningar av den specifika energiförbrukningen beroende på vilka 

förutsättningar som ändrats. Ändrades inomhustemperaturen från 

medelvärdet under 2017 på 23,3 C och 21,5 C till projekteringens 

temperatur på 21 C, sänktes energiförbrukningen med 3 kWh/m2 år. Mata 

et al. (2013) och SVEBY (2012) visar även i deras undersökningar att 

energiförbrukningen sänks vid lägre inomhustemperatur. Från resultatet i 

Tabell 15 urskiljs mindre sänkningar av den specifika energiförbrukningen 

då varje ändring gjordes var för sig. För att erhålla en låg energiförbrukning 

räcker det inte att enbart justera en faktor, utan hänsyn måste tas till flera 

olika faktorer vilket stämmer överens med Ferrara et al. (2017). 

7.5 Termografering 

Termograferingen av byggnaden resulterade i bilder med varierande 

temperaturdifferenser. De tydligaste värmeläckagen iakttogs vid 

anslutningarna runt balkongdörrar och fönster i samtliga undersökta 

lägenheter. Berggren & Wall (2013) redovisar att en kritisk köldbrygga är 

anslutningen runt fönster vilket stämmer överens med resultatet. 

Värmeläckaget från de termograferade ytterväggshörnen var mindre tydliga 

vilket antyder på en lägre påverkan av klimatskalets Um-värde jämfört med 

fönster- och balkongdörrsanslutningarna. 

7.6 Förslag 

I Tabell 15 redovisas ett antal faktorer som påverkar den specifika 

energiförbrukningen. Temperaturen i lägenheterna är i dagsläget hög. 

Genom att sänka temperaturen kommer energiförbrukningen att minska i 

enighet med vad Mata et al. (2013) säger. De boendes vädringsvanor är 

enligt resultatet betydande. Skulle vädringen minskas genom information till 

de boende skulle även energiförbrukningen minskas enligt SVEBY (2012). 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Den studerade byggnaden är ett trygghetsboende vilket skiljer sig mot ett 

vanligt flerbostadshus. I trygghetsboendet är inflyttningsåldern för de 

boende 70 år. Tillgång till gemensamma utrymmen samt servicemöjligheter 

leder till unika förutsättningar gällande den specifika energiförbrukningen. 

Eftersom enbart ett objekt studerats är indatan för simuleringarna inte 

generella. Tillvägagångssättet för undersökningen är däremot tillämpbar för 

andra objekt. 

Ett påslag för VVC-förluster har använts vid Simulering 2 samt 

simuleringen i Energiberakning.se. Påslaget är översiktligt och kan skilja sig 

ifrån de verkliga förlusterna. En beräkning för att få ett mer korrekt värde för 

VVC-förlusterna hade kunnat genomföras för att få ett mer reliabelt resultat.  

Påverkan av de boendes vädringsvanor är svåra att fastställa. Ett 

schablonmässigt vädringspåslag har använts i den projekterade beräkningen 

samt de simulerade. Då vädringsvanor kan skilja sig markant upplevs 

påslaget som översiktligt. Även förbrukningen av tappvarmvatten är ett 

schablonmässigt påslag. Varmvattenförbrukningen för lägenheterna fanns att 

tillgå men inte förbrukningen för gemensamhetsdelen och dess kök. 

Eftersom byggnadens totala varmvattenförbrukning inte fanns uppmätt 

valdes schablonvärdet från SVEBY (2012). Detta resulterar i en osäkerhet 

gällande energiförbrukningen för tappvarmvattnet i Simulering 2 och 

Energiberakning.se. Detsamma gäller verksamhetsenergin i Simulering 2 

som också är schablonmässigt antagen. 

Den muntliga enkätundersökningen som undersökte de boendes 

vädringsvanor genomfördes i fem utav 20 lägenheter, där samtliga 

lägenheter var placerade på olika plan och i olika väderstreck. För att öka 

reliabiliteten kunde fler enkätundersökningar genomförts vilket hade 

resulterat i en tydligare bild av vädringsvanorna. För ytterligare förbättrad 

reliabilitet hade undersökningen kunnat genomföras vid olika årstider och 

väderförhållanden. De fem enkätfrågorna var korta, tydligt formulerade och 

berörde enbart vädringsvanor. Enkätens enkla utformning ger en hög 

validitet. 

Okulära kontrollen av öppna fönster utfördes vid tre olika tillfällen med en 

utomhustemperatur mellan 11 C och 14 C. För att erhålla högre reliabilitet 

hade fler okulära kontroller kunnat genomföras vid olika tidpunkter, årstider 

samt väderförhållanden. Balkongdörren kunde inte kontrolleras då de 

inglasade balkongerna skymde dessa. För ett bättre resultat av den okulära 

kontrollen hade antal öppna balkongdörrarna behövt iakttas.  
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Temperaturen som erhölls från lägenheterna är ett medelvärde under 2017 

för alla 20 lägenheter, vilket anses vara pålitligt. Det sitter dock enbart en 

temperaturgivare i mitten av varje lägenhet. En mer exakt temperatur i 

lägenheterna hade erhållits om flera mätare hade placerats i flera rum. 

Termograferingen genomfördes i tre av byggnadens lägenheter samt delar av 

gemensamhetsdelen. Lägenheterna var placerade på olika plan och i olika 

väderstreck för att få en generell bild av hela byggnaden. Eftersom 

termograferingen utfördes på samma sätt i alla lägenheter anses validiteten 

hög för de undersökta delarna. För att iaktta tydligare värmeläckage under 

termograferingen skulle temperaturskillnaden mellan inomhus och utomhus 

varit större. Termograferingen hade gett en säkrare bild av värmeläckaget 

om undersökningen genomförts i större omfattning. 

Två olika simuleringsprogram har använts för att kartlägga orsaken till den 

högre energiförbrukningen. Programmen är uppbyggda på olika sätt vilket 

ger olika förbrukningar. De två programmen användes för att kunna verifiera 

varandra. För ännu säkrare resultat hade fler program kunnat användas. 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet från Simulering 2 ligger i likvärdig storleksordning som den 

verkliga energiförbrukningen. Detta tyder på att bristerna från den 

projekterade beräkningen har identifierats till viss del. Enligt ramavtalet 

antas 1,8 person bo i respektive lägenhet vilket antas ha använts vid den 

projekterade beräkningen. Den verkliga boendesituationen är en annan, med 

enbart en boende i varje lägenhet. Denna minskning med 0,8 personer i varje 

lägenhet sänker den internt tillförda värmen. Den framtida 

boendesituationen är dock svår att få en korrekt bild av i projekteringsskedet 

då den första energiberäkningen genomförs.  

Um-värdet i Simulering 2 är framtaget genom noggranna modelleringar av 

fönster, köldbryggor och byggnadsdelar utifrån relationshandlingar vilket 

ger ett pålitligt värde. Indatan för installationerna är från en produktkörning 

av byggnadens unika system gjord av IV-produkt. Den 

verklighetsförankrade indatan i Simulering 2 ger en specifik 

energiförbrukning nära den verkliga förbrukningen vilket styrker resultatet. 

Vid en jämförelse mellan VIP-Energy och Energiberakning.se 

uppmärksammas stora skillnader gällande omfattningen av indata. VIP-

Energy tar hänsyn till ett flertal faktorer som Energiberäkning.se utelämnar. 

VIP-Energy tar bland annat hänsyn till de boendes närvarotider, fläkttryck, 

fläktarnas verkningsgrad samt vind och solpåverkan. Huruvida 

Energiberakning.se tar hänsyn till dessa faktorer framgår inte. Ytterligare en 

skillnad är att VIP-Energy modellerar upp byggdelarnas placering, med 

hänsyn till väderstreck. Byggdelars placering gällande väderstreck, 

framförallt fönster, har stor påverkan på byggnadens värmetillförsel från 
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solinstrålning. Dessa viktiga parametrar går inte att ange eller justera i 

Energiberäkning.se vilket anses som bristfälligt då fönsterarean skiljer sig 

markant från byggnad till byggnad.  

Um-värdet beräknades i VIP-Energy. Även i Energiberakning.se fanns 

möjlighet till att beräkna Um-värdet. Beräkning av en ny genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient ansågs dock överflödigt i Energiberakning.se 

då samma värden för materialtjocklekar samt värmekonduktiviteter hade 

använts i de båda programmen. Förmodligen hade ett Um-värde beräknat i 

Energiberakning.se legat i närheten av VIP-Energys värde. För en bättre 

jämförelse mellan programmen hade Um-värdet kunna beräknats i respektive 

program. 

Efter en jämförelse av de båda programmen anses VIP-Energy mer 

noggrann och pålitlig än Energiberakning.se eftersom VIP-Energy möjliggör 

inplacering av mer indata än Energiberakning.se. 

Simulering 1 baserades på indatan som användes vid den projekterade 

beräkningen för att erhålla en likvärdig specifik energiförbrukning. De 

angivna förutsättningarna för den projekterade VIP-beräkningen var 

översiktliga och angav inte samtliga indata för att göra en identisk 

simulering. Hur den ursprungliga indatan tagits fram redovisas inte vilket 

gör det svårt att tolka dess pålitlighet. Isolertjocklekarna var angivna för 

respektive byggnadsdel men inte den övriga uppbyggnaden, vilket krävs för 

ett likvärdigt U-värde. För installationerna redovisades t.ex. enbart 

verkningsgraden för FTX-systemet medan verkningsgraden för 

ventilationsfläktar samt fläkttryck utelämnades. Ett flertal antaganden fick 

därför göras utefter branschstandarder från SVEBY (2012) samt VIP-

Energys egna rekommendationer. Den sparsamt dokumenterade indatan från 

projekteringen medför ett resultat för Simulering 1 som inte är helt 

jämförbart med den projekterade energiförbrukningen. De två beräknade 

energiförbrukningarna stämmer dock bra överens vilket tyder på att den 

förväntade energiförbrukningen landar i samma storleksordning som 

Simulering 1 och den projekterade simuleringen med samma givna 

förutsättningar. Eftersom den projekterade energiförbrukningen görs innan 

byggnaden samt boendesituationen i byggnaden är klar är det inte oväntat att 

den beräknade förbrukningen inte stämmer överens med den verkliga. Detta 

då antaganden som är nödvändiga att göra påverkar förbrukningen. Att den 

beräknade och verkliga förbrukningen skiljer sig är vanligt enligt flera 

studier. 

Den specifika energiförbrukningen enligt upphandlingen ska inte överstiga 

60 kWh/m2 år. En beräknad energiförbrukning på 58 kWh/m2 år baserat på 

flera schablonmässiga antaganden upplevs därför som optimistisk då 

marginalen är liten. Flera studier påvisar att beräkningar ofta skiljer sig från 

den verkliga förbrukningen och därför borde större marginal eftersträvats. I 

den projekterade beräkningen jämförs förbrukningen på 58 kWh/m2 år med 
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Boverkets krav på 90 kWh/m2 år vilket är en marginal på 35 %. Denna 

jämförelse borde ha gjorts med det avtalade energikravet på 60 kWh/m2 år 

vilket ger en marginal på enbart 3 %. Efter Simulering 2 samt simuleringen i 

Energiberakning.se anses det angivna värdet enligt upphandlingen vara svårt 

att uppnå utan större åtgärder. 

Från termograferingen upptäcktes köldbryggor vid fönster- och 

balkongdörrsanslutningarna. Även mindre köldbryggor vid 

ytterväggshörnen kunde urskiljas. De upptäckta läckagen vid 

termograferingen stärker de modellerade köldbryggorna i VIP-Energy. Hur 

stor påverkan dessa köldbryggor har på den specifika energiförbrukningen är 

dock svårt att avgöra. 

8.3 Diskussion om studiens förslag 

Den enklaste åtgärden för att minska den specifika energiförbrukningen i det 

studerade objektet är att sänka inomhustemperaturen, vilket ger en märkbar 

sänkning. Samtliga tillfrågade vid enkätundersökningen vädrade i 

sovrummet. Den höga temperaturen i lägenheterna antas påverka 

vädringsvanorna. Om temperaturen sänkas borde det medföra en minskning 

av den specifika energiförbrukningen i korrelation med en minskning av de 

boendes vädringsvanor. 

Ett förslag av sänkt inomhustemperatur till 21 C kan vara svårgenomförligt. 

Vid projektering av äldreboenden används ofta 22 C vilket skulle vara en 

rimligare sänkning. Förslaget om att informera de boende om vädringens 

inverkan på energiförbrukningen ses som en enkel handling att genomföra. 
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9 Slutsatser 

Resultatet av Simulering 2 samt simuleringen i Energiberakning.se visar 

båda på en hög specifik energiförbrukning i jämförelse med den 

projekterade. Den projekterade specifika energiförbrukningen bygger på ett 

flertal schablonmässiga värden som skiljer sig från verkligheten. Med de 

nuvarande förhållandena i byggnaden upplevs det vara svårt att uppnå den 

projekterade energiförbrukningen utan större åtgärder. 

Simulering 2 visar på en förbrukning nära energideklarationen vilket tyder 

på att orsakerna till den höga energiförbrukningen i trygghetsboendet har 

identifierats och därmed har målet uppnåtts. De största orsakerna listas 

nedan. 

 De boende i den studerade byggnaden har en unik boendesituation. 

 Fel indata för installationerna har använts vid projekteringen. 

 Byggnadens Um-värde är 6 % sämre än vad projekteringen redovisat. 

Efter simuleringen av byggnadens nuvarande genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient, termograferingen samt resultatet från 

provtryckningen anses inte byggnadens klimatskal vara orsaken till den höga 

energiförbrukningen. En förbättring av klimatskalet förväntas ge en liten 

påverkan på energiförbrukningen och därför föreslås andra åtgärder. Genom 

t.ex. en sänkning av inomhustemperaturen samt en minskning av de boendes 

vädringsvanor skulle den verkliga energiförbrukningen sänkas. Sänkningen 

skulle dock inte bli tillräcklig för att uppnå det ursprungliga kravet. 

Vid jämförelse mellan de båda beräkningsprogrammen VIP-Energy samt 

Energiberakning.se anses VIP-Energy mer pålitlig då programmet möjliggör 

insättning av mer anpassningsbara indata. Energiberakning.se ger en 

översiktlig och snabbt framtagen energiförbrukning men utelämnar vissa 

väsentliga parametrar. 

Efter simuleringarna och undersökningarna dras slutsatsen att aktuella 

boendesituationer i byggnader och hur byggnader nyttjas är helt avgörande 

för dess energiförbrukning. Kännedom om byggnadens förutsättningar i ett 

tidigt skede är dock svåra att förutse. Energiberäkningar utförda tidigt i 

projekteringen stämmer sällan överens med den verkliga 

energiförbrukningen vilket resultatet från denna studie även påvisar. Skulle 

energiberäkningarna stämma bättre överens med verkligheten skulle 

energieffektivare byggnader produceras vilket reducerar byggbranschens 

miljöpåverkan. 

Ett förslag för vidare studie inom området är en mer omfattande 

kartläggning av vädringsvanor och dess påverkan på energiförbrukning i 

byggnader med FTX-system. 
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