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Abstract
An energy study has been performed on two blocks in an area called Gävle Strand. The
buildings are owned by a tenant-owner’s association called brf Carolina and were built by
the company Skanska 2008. The builder as well as brf Carolina are pussled by the fact
that electricity use is higher than expected while heating is less. Skanska is also very
interested in finding out how much heat recovery from stale exhaust air through a geothermal heat pump is contributing to the general heating requirement and energy balance
in four out of the ten buildings located on the properties.

To find possible answers to the higher electricity use a literature survey on user behaviour
was conducted. Simulations were executed in the energy simulation program BV2 testing
the efficiency of a mechanical ventilation system with fans dispatching the used stale air
with heat recovery through the geo-thermal heat pump in comparison to a HRV-system.
As BV2 can’t simulate heat pumps its impact was instead calculated manually and added
to the result from BV2.

The result show that there are significant differences in both water and electricity use
between households. The mean value in brf Carolina is also higher for both water and
electricity use than the typical pattern value most commonly used in energy simulations
for new buildings. The simulations and calculations show that a HRV-system is
practically equal to the system chosen for these buildings. The geo-thermal heat pump
make a substantial contribution to the heating requirements but also increases the
electricity use in comparison to the HRV-system.

The buildings over all have a good energy performance. The chosen heat recovery system
is working well. If the source for energy is also valued a HRV-system is still preferable
since it requires less electricity.

In regards to user behaviour the under floor heating installed in the bathrooms and
operated by the occupants is very likely to have a substantial impact on the higher than
average electricity use. There are however many other factors that could have an impact
on energy use due to behaviour factors. This is also a factor when varations between
households are viewed.

Key words; energy, energy simulation, user behaviour
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Sammanfattning
På Gävle Strand finns bostadsrättsföreningen Carolina som äger två fastigheter (Carolina
och Jenny) vilka består av 5 byggnader och garage per fastighet. Byggnaderna uppfördes
2008 och en första energideklaration har nu genomförts. Byggaren Skanska och
bostadsrättsföreningen är intresserade av att utreda varför byggnadens energianvändning
ser ut som den gör med en större elanvändning och en mindre fjärrvärmeanvändning än
förväntat. Skanska är speciellt intresserade av att utreda den installerade värmepumpens
inverkan på byggnaden.

I undersökningen har faktorer inom huvudområdena teknisk prestanda och
brukarbeteende studerats. För att ringa in brukarbeteendets påverkan har en
litteraturstudie gjorts. Därefter har diagram över hushållens förbrukning i brf Carolina
sammanställts och analyserats. Individuell mätning och debitering har behandlats i
samband med möjlig sparpotential i ett ändrat brukarbeteende.

Litteraturstudien visade att egenskaperna hos de boende resulterar i ett högre
elanvändande än genomsnittet vilket också är fallet. Som förväntat var också spridningen
mellan hushållen stor. En stor del av förklaringen till byggnadernas höga elanvändning i
relation till värme är golvvärmen i badrummen som styrs av de boende själva. Det finns
dock många faktorer i brukarbeteende som kan ge skillnader i användning mellan hushåll.

Två olika ventilationssystem finns representerade i byggnaderna. F-system och FTXsystem. F-systemet är kopplat till uppvärmningen av garaget där frånluften skickas direkt
ut i garaget och värmer detta och sedan vidare till en värmepump för värmeåtervinning ur
frånluften. En jämförelse har gjorts mellan det befintliga F-systemet och ett FTX-system
genom simuleringar i BV2 och beräkningar på värmepumpens tillskott och energibehov
för att kunna jämföra de olika systemens energieffektivitet.

Vid jämförelsen från simuleringarna och beräkningarna framkom att ett FTX-system och
det studerade F-systemet med värmeåtervinning är i det närmaste jämställda ur
energisynpunkt. Dock kräver det valda F-systemet med värmeåtervinning mer el än FTXsystemet, men byggnadernas energiprestanda är ändå överlag god.

Nyckelord: Energi, energisimulering, brukarbeteende
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1

2

1 Inledning
1.1

Bakgrund

Av flera anledningar står idag energifrågor i fokus. Användandet av fossila bränslen har
lett till en uppvärmning av klimatet på jorden och framför allt har den industrialiserade
världen överutnyttjat energiresurserna för att skapa bättre levnadsvillkor. När nu flera
länder i den s.k. tredje världen t.ex. Kina också börjat komma en bit på väg mot en högre
levnadsstandard har det blivit allt tydligare att resurserna inte räcker till om de fortsätter
att utnyttjas i samma takt som hittills. Detta tillsammans med en allt mer utbredd kunskap
om klimatpåverkan har gjort att intresset för att minska energianvändandet har ökat.

Bostäders andel i energianvändandet är omfattande. Sektorn bostäder och service står för
36% av den totala energianvändningen i Sverige (Energiläget 2009). Eftersom denna
sektors andel av energianvändandet är så stor är det i högsta grad viktigt att ha en
noggrann kontroll av byggnaders energiprestanda. Därför görs inför byggandet av nya
bostäder och andra lokaler energiberäkningar och för både nya och gamla byggnader
genomförs energideklarationer där byggnadens energianvändande utvärderas och klassas.
Från myndighetshåll har krav införts på hur stort energianvändandet får vara. För nya
byggnader regleras detta i BBR- Boverkets byggregler som kontinuerligt uppdateras och
ändras.

Tidigare har byggregler endast begränsat värmeförluster, men bortsett vilket energislag
som används för att värma upp byggnaden. Nu har man börjat styra hur byggnaden ska
värmas upp. Elen får speciell uppmärksamhet. BBR 16(2008) har i ett supplement från
2009 infört att all utrustning för elberoende uppvärmning som kräver mer än 10 W/m2
golvarea ska räknas som direktverkande el och för direktverkande el är kraven på specifik
energianvändning maximalt 95 kWh/m2år (för zon I, norra Sverige) för övriga
uppvärmningsalternativ ligger kravet på 150 kWh/m2år.
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1.2

Brf Carolina

På Gävle Strand på Alderholmen i Gävle finns bostadsrättsföreningen Carolina med
fastigheterna Carolina och Jenny. Vardera fastigheten är bebyggd med 5 flerbostadshus
varav 3 tvåvåningshus ligger vid kajen och 2 sexvåningshus ligger mot gatan samt ett
garage under markplan med infart mellan sexvåningshusen (se figur 1). Området ligger
öster om Gävle centrum mindre än 1 km från järnvägsstationen.

Figur 1: Översikt Gävle Strand numrerade byggnader, fastigheten Carolina består av byggnad 15 och Jenny består av 6-10. Källa: (Skanska CD)

I varje fastighet har en värmepump installerats som återvinner värme ur lägenheternas
frånluft sedan den först passerat garaget för att värma upp detsamma. Denna värme ger ett
tillskott till uppvärmningen som för övrigt förses med fjärrvärme. Med tanke på att
fastigheternas byggår är 2008 verkar det rimligt att byggnaderna uppfyller
kraven i BBR 13 från 2006. Fastigheterna är förberedda för individuell mätning och
debitering av tappvarmvatten på samma sätt som för hushållsel men funktionen är i
dagsläget inte aktiverad. Värden mäts och samlas in av företaget Home Solutions(2010)
och varje boende kan när som helst besöka Home Solutions hemsida och avläsa sin
förbrukning.
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1.3

Problem

Inför byggprojektet brf Carolina beräknades en uppskattad energianvändning för huset
fördelat på värme och el. I dagsläget är dock elanvändningen, (fastighetsel och hushållsel)
större än förväntat medan fjärrvärmeförbrukningen är mindre. Både byggaren Skanska
och bostadsrättsföreningen Carolina vill veta varför. Skanska är också intresserade av att
analysera luftvärmepumpens tillskott till uppvärmningen – ger den ett tillskott som är så
stort att denna lösning är värd att tillämpas även i andra byggnader?

1.4

Syfte och mål

Syftet med arbetet är att hitta förklaringar till proportionerna mellan elanvändningen och
fjärrvärmeanvändningen. Detta ska uppnås med hjälp av en litteraturstudie över
brukarbeteende i kombination med simuleringar med hjälp av verkliga värden och
förbrukningssiffror från brf Carolina.

Det kommer också att göras en undersökning av värmepumpens tillskott till en byggnads
energianvändande och dess eventuella effekt på byggnadens elanvändning i stort med
hjälp av verkliga värden och beräkningar.

1.5

Omfattning

Endast byggnad 1 simuleras i BV2 eftersom detta anses vara tillräckligt för att kunna göra
en jämförelse mellan F-system med värmepump och FTX- system inom arbetets tidsram.
Kajhusen har redan FTX- system och byggnad 2 och 6 har exakt samma system som 1
och 7. Ingen hänsyn tas till ekonomi, vare sig driftsekonomi eller investeringskostnader,
för olika typer av system. Fokus ligger helt och hållet på energianvändningen.

1.6

Målgrupp

Skanska och bostadsrättsföreningen Carolina. Den som har intresse för energifrågor.
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2 Metod
En kombination av metoder har valts. Detta har gjorts p.g.a. att en byggnads
energianvändning är en komplex fråga som beror t.ex. av hur brukaren använder energi,
konstruktion och installationer. Eftersom en egen undersökning av brukarbeteendet i
fastigheterna skulle få en stor omfattning och kräva lång tid finns inte möjlighet att
genomföra en sådan inom tidsramen för detta examensarbete. Därför väljs att istället göra
en litteraturstudie över denna faktor. För att kunna utvärdera F-systemet med värmepump
väljs att göra en jämförelse med ett FTX-system i en simulering. Simuleringsprogrammet
kan inte hantera garaget varför beräkningar görs på den effekt och energi som garaget
kräver samt den värmeenergi som värmepumpen bidrar med och den del som krävs för
dess drift.

2.1

Litteraturstudie

En sammanställning av forskning om olika aspekter av användarbeteendets påverkan av
energianvändandet genomförs. Vetenskapliga artiklar söks i databaserna Science Direct
och Academic Search Elite med sökorden energy, building och user behaviour enskilt och
i kombination med varandra. Utifrån dessa artiklars referenser framsöks sedan ytterligare
artiklar och rapporter. Sökningar görs i Libris (den nationella bibliotekskatalogen) och
Google på de referenser som hittas i nämnda artiklar och rapporter. Fokus är att hitta den
information som mest specifikt pekar ut vilka beteenden och faktorer hos de boende som
har påverkan på energianvändandet så som exempelvis antal personer i hushållet,
kulturella faktorer och typ av boende. I första hand kommer artiklar och rapporter nyare
än från år 2000 användas. Genom att ringa in några faktorer som enligt tidigare studier
kan påverka energiförbrukningen åt olika håll kan en trolig användarprofil av de boende i
Carolina och Jenny göras. Denna kan sedan tillhandahålla troliga svar på varför
förbrukningen ser ut som den gör i de aktuella kvarteren avseende variationer mellan
hushållen.

2.2

Energisimulering i BV2

En parameterstudie genomförs med hjälp av simuleringar över energianvändningen i
kvarteren Carolina och Jenny i BV2. BV2 är ett beräkningsprogram som är utvecklat
utifrån resultaten av en doktorsavhandling på Chalmers Tekniska högskola. Programmet
har testats mot det internationellt erkända programmet DOE-2. Resultaten visar på god
överensstämmelse. BV2 uppfyller även de krav som ställs för energicertifiering av
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byggnader genom energidirektivet. Det beräknar dessutom utifrån BBR:s krav, speciellt
gällande energianvändning. Modellen som tas fram är en 1-zon modell d.v.s. att
byggnaden ses som en zon.
BV2 klarar av de flesta typer av byggnader och kan användas under en byggnads hela
livstid för att modellera byggnaden i dess olika projekterings och brukarskeden. Detta är
möjligt genom att indatamängden kan ändras, från enkla värden till komplexare
parametrar. Mer om detta finns att läsa på www.bv2.se där även en användarmanual finns
att tillgå.

Data för inmatning till simuleringen samlas in från många olika källor. Från Skanska
genom Lars Bergmark tillhandahålls handlingar, främst ritningar, från projektering av
byggnaderna. Lars Bergmark tillhandahåller också information både muntligt och genom
mailkontakter. Joel Söderberg, Gävle Energi ger för arbetet tillgång till energideklaration
från 2009 för samtliga byggnader på fastigheterna utom garaget (se bilaga B). Mått på
fasader och golvytor mäts direkt på ritning i CAD. Där uppmätta värden på
energiförbrukningen finns i energideklarationen används dessa. För förbrukning av
hushållsel och tappvarmvattenberäknas ett årsmedelvärde per hushåll för 2009 med hjälp
av Home Solutions registrerade värden. I övrigt används projekterade värden från Sweco
(2006) där uppmätta värden saknas (se bilaga C). Dessa baseras på beräkningar i
programmet Enorm (Equa, 2010).

2.3

Beräkningar

Eftersom BV2 inte kan hantera simulering av F-system i kombination med värmepump
genomförs istället beräkningar för att få fram värmepumpens energibehov och avgiven
effekt till byggnaden och detta läggs sedan till simuleringens resultat för F-systemet.

Beräkningar görs också för att undersöka värmegolvens inverkan på energiförbrukningen.

Med hjälp av resultaten av ovanstående metoder analyseras energianvändningen och en
hypotes ställs upp angående energiförbrukningens utseende.
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3 Energianvändning - teoretisk bakgrund
3.1

Energianvändning enligt BBR - definitioner

Enligt BBR definieras en byggnads energianvändning som ”Den energi som, vid normalt
brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt
energi) för uppvärmning, kyla, tappvarmvatten samt drift av byggnadens installationer
(pumpar, fläktar etc.) och övrig fastighetsel.” (Regelsamling för byggande, BBR 2008, s
198). I denna definition ingår inte hushållsel. Den anses ingå indirekt eftersom den
påverkar värmebehovet. Med hushållsel menas ” Den el (eller annan energi) som
används för hushållsändamål. Exempel på detta är elanvändningen för spis, kyl och frys
och andra hushållsmaskiner samt belysning, datorer, TV och annan hemelektronik och
dylikt.”

BBR innehåller även krav på hur mycket energi en byggnad högst får använda. Eftersom
värmebehovet anses vara högre i norra Sverige finns två klimatzoner enligt BBR 15.
”Bostäder ska vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning högst
uppgår till 110 kWh per m2 golvarea (Atemp) och år i klimatzon söder och 130 kWh per
m2 golvarea (Atemp) och år i klimatzon norr. För en- och tvåbostadshus med
direktverkande elvärme som huvudsaklig uppvärmningskälla får byggnadens specifika
energianvändning högst uppgå till 75 kWh per m2 golvarea (Atemp) och år i klimatzon
söder och 95 kWh per m2 golvarea (Atemp) och år i klimatzon norr.” (Regelsamling för
byggande, BBR 2008, s 199-200). Som tidigare nämnts har definitionerna på vad som
räknas som direktverkande el skärpts i ett supplement till BBR från 2009. Dessutom delas
nu landet in i tre klimatzoner till skillnad från de tidigare två. Det är den tidigare norra
zonen som delats upp i två. Gävle hör nu till zon II vilken har 130 kWh/m2år vilket är
samma värde som föregående BBR. Den nya definitionen gör att även de byggnader som
värms upp med enbart värmepump nu räknas som uppvärmda med direktverkande el. I
den specifika energianvändningen ingår inte heller garaget.
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3.2

Energiflöden i ett flerbostadshus

Ett bostadshus är ett komplext energisystem med ett stort antal ingående och utgående
flöden (se figur 2). Sammanfattningsvis illustrerar figur 2 balansen mellan tillförd energi
och förluster. Grundläggande för förbrukningen är byggnadens läge, hur den är utformad,
klimatskalets egenskaper, värmeförsörjningssystemens uppbyggnad och drift. Men också
brukarbeteendet har en inverkan.

Figur 2: Energiflöden i ett bostadshus, den interna transmissionen och vädringsförlusterna är inte
angivna. Källa:( Boverket 2008)

Figur 3 visar mera detaljerat energiflödena i en lägenhet. Ett värmeutbyte sker mellan
lägenheterna, s.k. interntransmission. Värme kommer förutom från radiatorerna även
exempelvis från belysning och människor. En människa genererar ca 80-200 W beroende
på aktivitet (Fortum, 2010). Solvärmen är ett önskvärt flöde, detta så länge som den inte
framkallar något kylbehov. I dagens läge där stora fönsterytor är populärt behövs ofta
solavskärmning t.ex. markiser under den soliga perioden av året för att minska intaget av
solvärmen.
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Figur 3: Energiflöden i en lägenhet i ett flerbostadshus.
Källa: (Boverket, 2008)

Att kartlägga de olika flödena är en viktig aspekt. En grov bild av detta ges i figur 4, som
tagits från Boverket (2008), vilken bygger på en undersökning av energiflödena i tre
nyproducerade flerbostadshus. De två största posterna står transmissions- och
ventilationsförlusterna för därefter kommer hushållselen. Med transmissionsförluster
menas värmeförluster genom klimatskalet.

Figur 4: Ett exempel på hur energin fördelas i ett flerbostadshus.
Källa: (Boverket, 2008)

10

I Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i flerbostadshus (2008) hänvisas
angående transmissionsförluster till en studie av Jagemar & Bergsten ‖som i en
omfattande simuleringsstudie kommit fram till att beroende på temperaturskillnader
mellan lägenheterna kan ”värmetransporten mellan lägenheterna [ ] uppgå till samma
storleksordning som radiatorvärmeanvändningen.‖ ‖ (Boverket, 2008, s 27).

3.3

Energideklarationer

Under december 2002 gick förslaget om energidirektiv (2002/91/EG) igenom av
Europaparlamentet vilket ställer krav om att varje medlemsland ska anta dess
bestämmelser om energideklarationer av byggnader. Tanken var att majoriteten av
medlemsländernas byggnader ska ha deklarerats mellan åren 2006-2008
(Energideklarering av byggnader (SOU 2004:109 s. 45)).
Detta har gått långsammare än planerat. För riktlinjerna och bestämmelserna kring dessa
begärde Sverige den treåriga dispensen p.g.a. brist av expertkompetens (Trogen, 2007).
I dagens läge ska specialbyggnader över 1000 kvm, byggnader med nyttjanderätt,
byggnader som säljs samt nya byggnader energideklareras (Boverket, 2010).

I en energideklaration ska uppgifter kring byggnadens energiprestanda (med
referensvärden) samt förslag till åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda på
ett kostnadseffektivt sätt redovisas (2002/91/EG; Artikel 7).

Bakgrunden till detta är att minska energiförbrukningen under byggnadens brukstid. Inom
EU står byggsektorn för ca 40 % av energianvändningen samt en stor del av
koldioxidutsläppen. Utav dessa procent står brukstiden för 85 % av användningen under
en byggnads hela livstid (Persson, 2002). Detta kan regleras genom bättre byggda
bostäder och förändrad attityd till förbrukningen av energi.
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3.4

Faktorer som påverkar en byggnads energibalans

En del av energianvändningen beror på hur mycket varmvatten den boende använder och
i någon mån av vilken armatur fastighetsägaren installerat. En andra del beror på förluster
i varmvattenframställning och varmvattencirkulation. En del av dessa förluster kan
minska behovet av energi för uppvärmning men de kan också öka energibehovet för t ex
ventilation

Klimatskal, värme- och ventilationssystem är de avgörande faktorerna för
uppvärmningen; över dessa råder fastighetsägaren (se figur 5). Den enskilde boende har
begränsade möjligheter att bidra till en minskning av husets totala energiförbrukning
genom att sänka sin rumstemperatur p.g.a. den interna transmissionen. Däremot höjer en
högre rumstemperatur än omgivningen husets totala energiförbrukning (Boverket 2008).

Figur 5: Vad och vem som påverkar energianvändningen för uppvärmning och varmvatten.
Källa:( Boverket,2008)

Vad som påverkar en byggnads energibalans kan även delas upp på andra sätt. Ett
exempel på detta finns hos Pyrko (Sernhed, 2004, s 19-20) som delar upp faktorerna på
följande sätt;
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”1. Huskonstruktion
- Kategori av byggnad (småhus, flerbostadshus, lokal etc.)
- Byggnadens konstruktion, isoleringsstandard
- Byggår
- Byggnadens area och volym
2. Installationer
- Typ av uppvärmningssystem (elvärme, fjärrvärme etc.)
- Typ av installationer och utrustning
- Installationernas ålder
3. Klimat
- Geografisk belägenhet, klimatzon
- Utetemperatur
- Solstrålning, vind
4. Socioekonomiska faktorer
- Antalet boende eller användare
- Personbelastning
5. Beteende
- Livsstilar och vanor
- Tid på året och dygnet
- Inomhustemperatur”

Denna uppdelning är i största grad användbar då den mycket tydligt och lättfattligt delar
upp de aspekter i en byggnads energianvändning som kan påverka dess storlek. De fyra
första faktorerna finns det mycket forskat och skrivet om då det är lätt mätbara faktorer
som tydligt kan redovisas. Beteendefaktorn är svårare att definiera, framför allt vad gäller
livsstilar och vanor. Det finns mycket olika åsikter och studier som debatterar och
undersöker hur mycket individens energibeteende påverkar en byggnads totala
energianvändning. Beroende på vilken typ av elutrustning som används i hemmet och hur
länge den används fås ett energitillskott i form av värme som påverkar värmebalansen.

Det tycks råda konsensus om att beteendet påverkar energianvändningen men hur mycket
den påverkar är osäkert. Olika undersökningar ger vitt spridda resultat kanske till viss del
p.g.a. olika metoder och utgångspunkter. Guerra et al (2009) fann i sin studie att endast
7,2 % av den oförutsedda variationen kunde tillskrivas skillnader i brukarbeteende men
hänvisar till en studie av Sonderegger där 71 % tillskrevs skillnader i brukarbeteende.
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4 Påverkansfaktorer i energianvändningen - bakgrund
4.1

Husens konstruktion

De aktuella byggnaderna stod färdiga 2008 och är flerbostadshus. Varje fastighet består
av två punkthus och tre kajhus med ett garage under mark och har 34 lägenheter vardera.
Arean för byggnad 1 och 7 uppgår till 2850 m2 exklusive garaget, byggnadens volym är
6450 m3, enligt ritningar. Konstruktionen av ett av punkthusen illustreras i figur 6 .
Taket består av, utifrån och in:
Tätskiktsmatta Icopal Mono 501
PM
Underlagspapp
23 mm råspont
Takbalk
4 mm hård träfiberskiva
310 mm lösullsisolering
0,2 mm plastfolie
70 mm regel med isolering
28 mm glespanel
13 mm gipsskiva

Utfackningsväggarna består av,
uppräknat utifrån och in:
Puts på 50 mm isolering
12 mm glasroc
170 mm stålregel med isolering
0,2 mm plastfolie
70 mm stålregel med isolering
13 mm gipsskiva

Figur 6: Sektion av hus 1 & 7 Källa: (Skanska CD)
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För energiberäkningar har Sweco (bilaga C) räknat fram följande u-värden: Tak 0,14
W/m2K, väggarna 0,167 W/m2K.
U-värde för tak överskrider BBR 2006 med en hundradel, kravet var 0,13 W/m2K medan
väggen uppfyller kravet på 0,18 W/m2K. BBR ställde också följande krav på tätheten;
”Byggnadens klimatskärm skall vara så tät att det genomsnittliga luftläckaget vid + 50
Pa tryckskillnad inte överstiger 0,6 l/s m2” (BBR 2006,s 177). Detta gäller dock för
småhus < 100 m2. I BBR 2008 är u-värdeskraven på omslutande byggnadsdelar och
kraven på täthet borttagna och istället finns endast krav på byggnadens energiprestanda.
För dagens krav på energiprestanda, 130 kWh/m2 år för zon norr, uppfyller byggnaderna
mer än väl kraven både i projekteringen och i energideklarationen. Byggnaderna har
enligt energideklarationerna en energiprestanda som ligger mellan 90-99 kWh/m2 år
medan projekteringen gjord av Sweco ligger på 122 kWh/m2 år (se bilaga C, s 4).

4.2

Byggnadernas installationer

4.2.1 Ventilation i sexvåningshusen
Hus 1,2,6 och 7 ventileras genom mekanisk frånluftsventilation. Tilluften kommer in
genom uteluftsventiler som sitter under radiatorerna under fönstren i väggen. Ventilerna
har filter som fångar upp föroreningar och tilluften skickas sedan i luftdon upp på
baksidan av radiatorerna där den förvärms innan den sprids vidare ut i rummet.
Ventilerna kan aldrig stängas helt men har ett vinterläge och ett sommarläge. Vinterläget
är det som beskrivs ovan och på sommaren kan man istället för att ta in luften via
radiatorerna välja att ställa om luftdonen så luften skickas direkt ut i rummet. Ventilerna
hanteras manuellt vilket innebär att om oklarheter råder kring funktionen av dessa kan
missförstånd uppstå och så även obalans i luftflödet.

Att ventilera byggnader bygger på att forcera luften igenom byggnaden (skapa
undertryck). En central fläkt för ut luft kontinuerligt enligt projekterad mängd (se figur 7).
Dessa är oftast placerade i rum med sämst luftkvalitét, d.v.s. kök och badrum.
(Warfvinge, 2003, s 7:6) Om fläktarna är korrekt inställda och tilluftsventilerna reglerade
byter bostaden luft med minst en halv omsättning i timmen enligt normerna. Styrning av
flödet kan justeras efter önskat värde (Warfvinge, 2003, s. 7:7). Som tidigare nämnts
värms garaget med frånluften från lägenheterna som sedan leds till värmepumpen för
värmeåtervinning.
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Figur 7: Frånluftsventilationssystem så kallat F-system Källa: (Energimyndigheten, 2010)

I frånluftsventilationssystemet skapar fläktar undertryck i huset. Undertrycket säkerställer
att luftflödet tar ‖rätt‖ vägar genom byggnaden. (Energimyndigheten, 2010-04-27)
Nackdelar med systemet kan vara buller vilket ställer höga krav på god ljuddämpning.
Det kan även skapa kalldrag, genom tilluftsventiler och otätheter (Warfvinge, 2003, s
7:6).

4.2.2 Kajhusens ventilation
Kajhusen använder en annan typ av ventilation, från- och tilluftsventilation med
värmeåtervinning, FTX (se figur 8). Dessa system fungerar oberoende av väderleken och
lösningen är energieffektiv. Det är enkelt att återvinna värmen i frånluften genom detta
system det finns dock risk för ljudproblem då det är många fläktar installerade och
systemet är känsligt för nedsmutsning vilket innebär mer underhåll än för ett
frånluftsystem.

Figur 8: FTX- system, Källa: (Energimyndigheten, 2010)

Figur 8 visar ett FTX- system. ‖Nr. 1. Frisk uteluft tas in = uteluft. Nr. 2. Den kalla
tilluften värms i en värmeväxlare med hjälp av den varma rumsluften som är på väg att
lämna huset = frånluft. Nr. 3. Uppvärmd tilluft fördelas i huset = tilluft. Nr. 4. Den
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förorenade frånluften tas ut från kök och badrum. Ofta finns det en separat kanal från
köksfläkten eftersom det annars kan samlas fett i värmeväxlaren, vilket kan vara en
brandrisk = frånluft. Nr. 5. Frånluften som har lämnat sin värme till tilluften i
värmeväxlaren passerar ut = avluft.‖ (Energimyndigheten, 2010)

En tilluftsfläkt förser sovrum och vardagsrum med frisk luft medan frånluftsfläkten tar
den ‖använda‖ luften från badrummen. Luften från köket kan ibland ventileras bort med
en frånluftsfläkt men i de aktuella kvarteren finns speciella köksfläktar vilka ventilerar
bort kökets frånluft. Värmen från frånluften överförs till den kalla uteluften i
värmeväxlaren. Energibesparingen kan bli 50 – 80 % jämfört med om värmen inte
återvinns (Energimyndigheten, 2010). Frånluften från kajhusen värmer inte garaget.

4.3

Uppvärmningssystem

Gävle ligger på samma breddgrad som Sibirien vilket ger en fingervisning om behovet av
värme. Fastigheterna värms via fjärrvärme distribuerat av Gävle Energi. Vilket även 95 %
av fastigheterna i centrala Gävle gör.

Det biobränsleeldade fjärrvärmeverket Johannes som invigdes officiellt i februari 2000,
förser hela Gävle med värme. Verket har en effekt på 77 MW och producerar cirka 320
GWh värme per år. Johannes har nu kompletterats med turbinaggregatet Olga, som har en
effekt på 23 MW och som beräknas producera cirka 80 GWh el per år (Svensk
fjärrvärme, 2010).

Fjärrvärmen distribueras till byggnaden i välisolerade rör nedgrävda i gatan. Det varma
vattnet leds via fjärrvärmenätet till värmecentralen i byggnaden. Det värmer vattnet i
husets eget värmesystem och även tappvarmvattnet, därefter återvänder det avkylda
vattnet tillbaka till fjärrvärmeanläggningen där det värms upp igen (Gävle Energi, 2010).
Utöver fjärrvärmen finns även golvvärme installerad i badrummen.

4.3.1 Värmeåtervinning med värmepump
För husen med mekanisk frånluftsventilation, alla byggnader utom kajhusen, värmer dess
frånluft upp garaget varefter den passerar en värmepump för värmeåtervinning. I detta fall
är värmepumpen, Fighter 1125, en bergvärmepump med en effekt på 15 kW och
värmefaktor 3 enligt Kenneth Löfgren, (Gävle Rörteam, 2010). Med värmefaktor menas
att en del köpt energi ger tre gånger så mycket värme. Värmepumpens elbehov är den
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effekt som kompressorn behöver och varierar mellan 3,4-4,4 W beroende på
systemtemperaturer. Ju större temperaturskillnaden är mellan köldbärare- och
värmebärarens temperaturer, desto mer effekt kräver kompressorn.

Bild 1: Fighter 1125 Källa: (Egen bild)

Varje fastighet har en värmepump installerad, en för Carolina och en för Jenny.
Värmepumpen i en av byggnaderna har krånglat och har stått stilla under längre perioder.
Det kan bero på olika faktorer. Några exempel kan vara behov av filterbyte på grund av
försmutsning, men även ett för lågt luftflöde kan påverka värmepumpens funktion.
Filtren upptar mycket smuts och partiklar från avgaser och föroreningar och då det är
stora luftmassor i rörelse i området kan vindens påverkan bidra till ökad försmutsning
bl.a. via garaget.

4.4

Klimat

Gävle är en kuststad vilket innebär att klimatet kännetecknas av vindar och en relativt stor
luftfuktighet. Gävle har ett typiskt norrländskt klimat med snörika vintrar.
Månadsmedeltemperaturen för januari ligger mellan -4°C och -7°C medan den är 15°C
för juli (SMHI, 2010).

Fastigheterna Carolina och Jenny ligger vid Gavleån ända ut på kajen, endast några
hundra meter från åns utlopp i Gävlebukten och har alltså ett mycket kustnära läge (se
figur 9). Husen är orienterade så att alla stora fönsterytor och balkonger vetter mot söder.
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Figur 9: Karta över Gävle med de aktuella fastigheterna markerade. Källa: Eniro

Gävle Strand påverkas främst av nordvästliga vindar som kommer inifrån staden och rör
sig ut mot vattnet. Vindens inverkan är avkylande och kan förstärkas eller förhindras av
bebyggelse, beroende på utformning och placering. Strategiskt placerade hinder för
vinden så som vegetation kan bromsa vindens framfart (Glaumann och Westerberg,
1988). Ogenomtänkt stadsplanering kan leda till oönskade stagnationsområden för skräp
och luftföroreningar, eller områden med förhöjda vindhastigheter. Detta kan ske redan vid
en medelvindhastighet på 2 m/s (Westerberg, 2006). För byggnaderna på Gävle Strand
har det inte utförts någon vindutredning eller tryckprovning. Med den typ av placering av
byggnaderna som har valts kan dock situationer som den på figur 10 och bild 2 uppstå när
vindar kommer utifrån havet d.v.s. ostlig riktning vilket främst sker under
sommarhalvåret.

Figur 10: Förstärkning av lovartvirveln på grund av framförliggande byggnad.
Källa: (Wirén Bengt, Vindeffekter på byggnader - Kompendium i Byggnads aerodynamik,
Statens institut för byggnadsforskning, Gävle)
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Bild 2: Brf Carolina´s innergård mellan kajhusen och 6våningshusen. Källa: (brf Carolina,) www.brfcarolina.se)

Energibehovet ökar generellt i blåsiga miljöer vilket kan bero på flera orsaker. När
vindhastigheten blir högre ökar också ventilationen vilket ger större ventilationsförluster.
Även konvektionen ökar med ökande vindhastighet eftersom luften runt huset då hela
tiden byts ut. En studie i energihushållning visar att energianvändningen ökar med 8 % i
vindutsatta lägen (Johansson och Sandberg, 2006). Läget på Gävle Strand innebär alltså i
sig att högre krav ställs på byggnadernas konstruktion framför allt med hänseende till
tätheten för att hålla uppvärmningsbehovet nere. Med hänvisning till husens goda
energiprestanda (se exempel bilaga B) är det dock ett rimligt antagande att byggnaderna
har en god täthet med tanke på deras placering i en utsatt miljö.

Ingen av byggnaderna har någon form av yttre solavskärmning och bortsett från de lägre
våningsplanen i 6-våningshusen finns inte heller varken andra byggnader eller vegetation
som ger skydd för vare sig sol eller vind från söder.

4.5

Socioekonomiska faktorer och brukarbeteende

Det finns många olika undersökningar gjorda om brukarbeteende inom flera olika
discipliner. Dessa discipliner kan vara såväl byggnadstekniska som psykologiska men har
sällan någon tvärvetenskaplig ansats d.v.s. man har oftast inte arbetat tillsammans över
ämnesgränserna. Att sammanställa och jämföra resultat från olika studier kan därför vara
svårt. De olika angreppssätten kan också vara en orsak till att resultaten ibland direkt
motsäger varandra. Det skulle därför kunna vara fruktbart att i större utsträckning
genomföra tvärvetenskapliga studier inom området.

Hur stor påverkan brukarbeteende har på energianvändningen finns det inga siffror på då
de sällan undersökts statistiskt men däremot finns många starka indikationer på att
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brukarbeteende faktiskt påverkar. Sparpotentialen bedömdes exempelvis av Vattenfall
AB´s Uppdrag 2000(1991) vara 10 % (Hermansson och Lindegren, 1998).
Undersökningar visar dock att brukarbeteendet isolerat tycks ha mycket lite påverkan.
Brukarbeteende bör därför ses som ett samspel mellan byggnadstekniska,
installationstekniska och livsstilsfaktorer. Även socioekonomiska faktorer tycks ha liten
inverkan bortsett från att ju större inkomst desto större hem och eftersom en byggnads
storlek är en viktig faktor för energiförbrukningen påverkar detta indirekt. Vissa
undersökningar pekar också på att ålder är en viktig faktor för energianvändandet. Ju
äldre hushåll desto större energiförbrukning vilket kanske kan tillskrivas det faktum att
pensionärer spenderar mer tid hemma. ”The continuous presence of people at home
increases energy use in comparison to cases when the users are almost never home or
their presence is very variable” (Guerra, et al, 2009, s 1231). Det finns också fakta som
visar att den äldre generationen har inlärda sparsamma beteenden inom alla områden som
härrör exempelvis från barndomen vilket skulle kunna tolkas som att äldre hushåll
rimligtvis i så fall använder mindre energi (Sernhed, 2004).

Att äldre använder mer energi kan alltså inte automatiskt antas bero på att denna grupps
beteende i sig är mer energislösande än andra utan att detta beror på högre hemmavaro. Å
andra sidan finns det de som hävdar att hemmavaro inte påverkar energianvändningen
vilket exempelvis en studie utförd i Stockholm 1982-83 pekade på. ‖Hushåll med en eller
flera personer hemmavarande under vardagarna hade inte en högre energianvändning än
övriga‖(Hermansson och Lindegren, 1998). Inte heller hushållets ålder befanns ha någon
inverkan. Däremot framförs i samma undersökning att ett klart samband finns mellan
hushållets storlek och, i de fall barn ingick i hushållet, hur gamla barnen är. Den studie
som drog denna slutsats undersökte dock inte livsstil utan endast vardagsrutiner. Den
motsägs också av en studie som genomfördes i Tierp 1986-87 där man istället tvärtom
drar slutsatsen att utnyttjandetiden för hemmet är viktigare än antalet personer i hushållet
(Hermansson och Lindegren, 1998). I Boverkets rapport ’Individuell mätning av
värmeförbrukning i flerbostadshus i Tyskland’ (2006) hänvisas till en undersökning av
Grosskloss et al(2003) där man också sett ett klart samband mellan hushållens ålder och
energiförbrukningen. Äldre och barnfamiljer önskar exempelvis en högre rumstemperatur
vilket också ger en totalt högre energianvändning i form av värme. Det borde också vara
rimligt att anta en större hemmanärvaro både hos äldre och framförallt småbarnsfamiljer.

Det finns även studier t.ex av Leth-Pedersen (Guerra et al, 2009) och rapporter,
exempelvis Berndtsson (Energimyndigheten, 1999) som visar att mer energi används i
hyreshus än de som ägs av de boende vilket av Berndtsson tillskrivs det faktum att man
21

som hyresgäst aldrig får sin egen värmeförbrukning redovisad för sig eftersom värmen i
Sverige oftast ingår i hyran. Ovan nämnda undersökning i Tierp visade också att hushåll i
flerbostadshus hade mindre kunskaper om energifrågor. I en rapport från Boverket (2006)
konstateras också att småhusägarna har varit bättre på att genomföra sparåtgärder de
senaste 20 åren vilket tillskrivs att småhusägaren själv ser sina kostnader för
energiförbrukning på ett sätt som inte sker i flerbostadshusen. Detta stöds även av Pyrko
et al (2002) genom att både självskattat energibeteende och elbolagens egna siffror visar
att man i lägenhet är sämre på att spara energi.

4.5.1 Livstilsfaktorers påverkan på energianvändandet
En aspekt i brukarbeteende handlar om livsstil. Livsstil brukar definieras som en persons
attityder, värderingar och beteenden. Men vad är då en energikrävande livsstil? Hur
påverkar vår livsstil vårt energianvändande? Detta kan vara svårt att ringa in då en del
vanor kan vara kulturellt betingade och därmed kännas självklara.

En undersökning som gjorts jämför energianvändandet i Norge och Japan. Genom att
jämföra två så olika kulturer kan man lättare se vilka kulturellt betingade vanor som är
energikrävande. Som vårt närmsta grannland med samma typ av klimat och växlande
längd på dagsljustimmar borde norska vanor anses vara jämförbara med svenska vanor.
Värt att notera är att elpriset var högre i Japan än i Norge när undersökningen
genomfördes vilket också kan ha påverkat energianvändandet (Wilhite et al. 1996).

Vad gäller uppvärmning fanns stora skillnader mellan länderna. Medan man i Norge
värmde upp huset valde man i Japan att endast värma upp ett rum. I Japan använde man
också ofta personvärme i form av en uppvärmd filt eller el-filt. I Norge kopplades
uppvärmningen av rummen ihop med ‖koselighet‖, på svenska motsvarar det ungefär
mys, mysighet, trevnad. De flesta hushållen i Norge sänker inte värmen när de lämnar
huset medan de flesta i Japan gör det. Detta tillskrivs att elektricitet länge har varit billigt
i Norge och att detta har skapat starka traditioner i värmeenergianvändandet. I Japan
används alltså avsevärt mindre andel energi till uppvärmning än i Norge (Wilhite et al.
1996).

Detsamma gäller belysning. I Norge hade man 3 gånger så mycket lampor i ett rum
jämfört med i Japan och belysning användes också på ett helt annat sätt. I Japan var
tendensen att ha en starkt fluoreserande allmänbelysning medan man i Norge tände
många olika ljuskällor. Även belysning kopplades samman med ‖koselighet‖. I Norge
lämnades också ofta lampor tända även när man åkte hemifrån medan det var ovanligt i
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Japan. Belysning är också den enskilt största posten i hushållselanvändning sett över hela
året i Sverige (Energiläget 2009, s71).

Energimyndigheten anger i en rapport från 1996 rörande småhus att belysningen står för
20% av årsförbrukningen vilket är lika mycket som för kyl och frys(Sernhed, 2004, s 21).
Siffror från 2008 (Tekniska verken, 2008) visar på samma fördelning trots ett ökat
användande av lågenergilampor. Även om belysningens andel i ett småhus kanske kan
skilja sig åt jämfört med flerbostadshus ger det ändå en fingervisning om proportionerna.
Skillnaden i belysningsvanor tillskrivs historiskt kulturella skillnader. I Norge, liksom i
Sverige, användes innan elektriciteten levande ljus och fotogenlampor som
punktbelysning. I Japan har man istället en lång tradition av takarmaturer (Wilhite et al.
1996).

Ur Wilhites undersökning drogs slutsatsen att en del av energianvändandet är kulturellt
betingat och därmed är det inte troligt att det skulle förändras om elpriserna blir högre.
Detta stöds av Hermansson och Lindegren (1998). ”Överlag reagerar energikunder utan
större känslighet på stigande elpriser, även om vissa undantagskategorier av
energianvändare finns.” Till undantagskategori räknas t.ex. småhus med direktverkande
el som värmekälla. Även Sernhed (2008) tar upp el-prisets ringa påverkan på
energibeteende. Att priset påverkar så lite tillskrivs av Sernhed det faktum att många av
de energikrävande aktiviteter som genomförs i hemmet också anses livsnödvändiga.
”Chappells and colleagues explain this price-inelasticity by way of the fact that some
possible uses of electricity, water and waste services (for example heating, drinking and
disposing), are so essential that many households would not even consider reducing their
consumption even if the price were doubled.” (Sernhed, 2008, s 20-21). En annan faktor
som också nämns i ovanstående arbete och som kan vara en del av förklaringen ligger i
att energi är osynligt. När den boende kokar vatten i vattenkokaren uppmärksammas inte
samtidigt hur mycket energi som krävs. Den bara finns där så att säga osynlig. Frågan är
vad det skulle innebära om den synliggjordes t.ex. med mätare kopplat direkt till
apparater som kräver el. Skulle i så fall beteendet förändras?

Hermansson och Lindegren menar att en av nyckelfaktorerna för förändring mot ett mer
energieffektivt beteende är att anpassa budskapet efter energianvändarnas livsstilar.
Utifrån de undersökningar som studerat har människors värderingar mycket större
betydelse än socioekonomiska faktorer. Wilhite (et al.) menar istället att det är mer
produktivt att satsa på tekniska energibesparande lösningar eftersom det är svårt att
komma åt starkt kulturellt betingade livsmönster. I en undersökning av Lindén et al
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(2005) rekommenderas just när det gäller belysning en kombination av information och
framtagning av energisnålare och/eller rörelseaktiverade belysningsprodukter som kan
uppfylla människors behov av att skapa vad som refereras till som ‖cosiness‖.
Överhuvudtaget rekommenderar Lindén et al att olika tillvägagångssätt bör väljas
beroende på vilket specifikt beteende som bör förändras.

En annan aspekt som Lindén, Carlsson-Kanyama och Eriksson (2005) tar upp för att nå
förändring är behovet av att få feedback på sitt energibeteende. Bland annat efterfrågas
mer information om hur beteendet hänger samman med energiförbrukningen och att man
även ska få någon form av belöning t.ex. i form av bonusar om energianvändningen
genom förändringar minskar. Författarna av artikeln menar dock att detta inte räcker till.
Man bör också lyfta beteenden som ligger i linje med aktuella livsstilstrender. “However,
it is also very important to promote behaviours in line with recent trends in lifestyles, e.g.
time saving behaviours, latest fashion for energy efficient technology or a cosy indoor
environment. When trends in lifestyle, energy efficient technology and behaviours
coincide changes into efficient behaviour seems to appear almost automatically.”
(Lindén et al, 2005, s 1926). Genom att hjälpa till att lyfta trender som är bra ur
energisparsynpunkt skulle alltså ett bättre energibeteende kunna uppstå av sig självt. En
sammanställning av Darby (Pyrko, Sernhed och Mattsson, 2002) visar också att feedback
är nödvändig för lärande.

Sernhed (2008) tar också upp att det inte räcker med feedback i sig för att förändra
beteendet. Det behöver också finnas vissa motiverande faktorer exempelvis att brukarna
själva frivilligt sätter upp sparmål och/eller att energikostnaden står för en avsevärd del av
hushållsbudgeten. Att på räkningar även ge jämförande information t.ex. med ett typiskt
hushåll av samma typ som ditt eget eller genom att gå tillbaka i tiden och jämföra din
egen förbrukning under motsvarande tidsperiod kan också vara en hjälp för att motivera
till ett ändrat beteende.

4.5.2 Individuell mätning
Något som ofta framförs som ett sätt att påverka brukarbeteendet är individuell mätning
och debitering, IMD. Intresset för IMD är växande i Sverige idag. I exempelvis Gävle
håller det kommunala fastighetsbolaget Gavlegårdarna på att införa individuell mätning
på tappvarmvatten i flera av sina hyresfastigheter. En ytterligare anledning som framförs
till att införa individuell mätning är att det är mer rättvist. Då betalas bara den egna
förbrukning och påverkas inte av om omgivande grannar är storförbrukare.
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Mätning av varmvatten skulle exempelvis kunna ge en besparing i intervall om 15-30%
att döma av några utvalda bostadsbolags egna siffror(Boverket, 2008). I samma rapport
har man undersökt lönsamheten av att installera tappvarmvattenmätning individuellt
genom att använda annuitetsmetoden vilken ”fördelar investeringens kapitalkostnader
med lika stora årliga belopp under investeringens ekonomiska livslängd”(Expowera,
2010). Denna uträkning visade på en avkastning om 42% för en investering på 1500 kr.
Resultatet visar att det är mycket lönsamt att investera i IMD för
tappvarmvattenförbrukning. Att mäta tappvarmvattenförbrukning individuellt är inte
heller särskilt kontroversiellt då det tekniskt sett är relativt lätt att får tillförlitliga
mätvärden.

När det däremot gäller mätning av värme individuellt tar debatten fart. Det som talar emot
det är att en lägenhets läge i byggnaden påverkar värmebehovet samt att hur mycket
värme grannen använder kan påverka värmeflöden även i den egna lägenheten. Det är
också på grund av detta svårare att få tillförlitliga och korrekta mätvärden på respektive
lägenhets värmeförbrukning. Detta är orsakerna till att exempelvis Hyresgästföreningen
är negativa till just individuell värmemätning (Åslund, 2010). Helsingborgshem som har
IMD på både tappvarmvatten och värme i 2000 av sina lägenheter är dock positiva då
resultatet har blivit en minskning av energiförbrukningen med 8-12%. Planer finns nu att
successivt bygga ut IMD att omfatta fler lägenheter. Helsingborgshem har valt att basera
sina mätningar på komfortvärme d.v.s. den temperatur som hålls i lägenheten och
debiterar utifrån den. På så sätt undviks problemet med värmeströmningar mellan
lägenheterna. Dock kan ett flitigt användande av hushållsapparater höja
komforttemperaturen som man då betalar för även på värmeräkningen. En annan vanlig
mätmetod är att mäta tillförd värme till radiatorerna.

Anledningen till att många fastighetsbolag arbetar för att införa individuell mätning av
hushållens energianvändning är att man på det sättet hoppas minska energiförbrukningen.
Det finns fastighetsägare som hävdar att de har kunnat se besparingar i energi på upp till
27 % efter individuell värmemätning införts, vanligtvis ligger besparingen mellan 1020% (Berntsson, 2005; Boverket, 2006; Åslund, 2010). Kuppler(1994) visar i en
undersökning att individuell debitering minskar värmeförbrukningen med mellan 10 och
40% (Boverket, 2006). Boverket tillskriver detta att så länge den egna förbrukningen inte
syns kommer inte heller viljan att minska sin energianvändning finnas. Andra hävdar att
det inte inverkar alls utan att det istället handlar om en effektiv teknisk förvaltning. Det
framförs även argument som vilar på det faktum att klimatet i norr är kallare, vilket gör
att värmebehovet blir större och en potentiell energibesparing därmed mindre.
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I de länder där individuell mätning på all energianvändning tillämpats under lång tid har
emellertid relativt stora energibesparingar kunnat göras. Även vissa undersökningar i
Sverige visar på en kraftigt minskad energianvändning för uppvärmning. Att införa
individuell mätning är ju inte heller något som hindrar en effektiv teknisk förvaltning.
Tvärtom visar erfarenheter från Tyskland att en låg värmekostnad är något attraktivt på
hyresmarknaden och därför angeläget för hyresvärdar att genomföra. Eftersom
värmekostnaden inte ingår i hyran är man mer kostnadsmedveten vad gäller
värmekostnad redan när man söker en ny bostad. ”Som fastighetsägare eftersträvar man
låga driftskostnader därför att hyresgäster väljer lägenhet inte bara efter kallhyresnivån
utan tar också hänsyn till vilka driftskostnader som finns” (Boverket, 2006). En effektiv
teknisk förvaltning är då något som kan attrahera hyresgäster. En hyresvärd i Tyskland är
också skyldig att öppet redovisa sina kostnader för uppvärmningen och kan på så sätt inte
överdebitera för detta. Det innebär också att de allra flesta sedan 1981 använder
individuell debitering. Dock kan det vara värt att notera att hyresmarknaden i Tyskland
skiljer sig mycket från den svenska då den domineras av många privata hyresvärdar som
endast äger några få fastigheter eller i många fall en fastighet.

Individuell mätning av all energianvändande inklusive värme tycks alltså vara ett
effektivt sätt att påverka brukarens beteende. I en rapport från Boverket(2008) där man
tittar på Tysklands hyresmarknad där man länge använt individuell mätning av både
värme och tappvarmvattenförbrukning konstaterar man att det på sikt inte borde föreligga
några större hinder i form av merkostnader att införa IMD även i äldre byggnadsbestånd
om man installerar detta i samband med andra större renoveringar. Det konstateras också
att det på marknaden i Tyskland finns en uppsjö av mjukvara för IMD som är både billiga
och lätta att använda. Detta tros bero på att hyresmarknaden i Tyskland till stor del (ca
50% enligt Boverket 2006) består av privata hyresvärdar som oftast endast äger 1-2
fastigheter och därmed inte är varken resursstarka, har lika mycket specialistkunskaper
eller genomför stora upphandlingar på samma sätt som sker i Sverige av exempelvis
kommunala bostadsbolag.

I en annan rapport från Boverket där man tittade på kostnad och avkastning för IMD på
tappvarmvatten (Boverket, 2008) räknade man också på avkastningen på ett system som
mäter och debiterar både värme och tappvarmvatten individuellt. Det visade sig att det
inte alls var samma goda avkastning på ett sådant system. Detta förklaras delvis med att
investeringskostnaderna idag är mycket större än för varmvattenmätning. Man tror dock
att detta kan komma att ändras då den tekniska utvecklingen fortfarande pågår. I
framtiden ser man en potential till besparingar på runt 40 % även på kombinerad
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individuell värme- och tappvarmvattenmätning. På sikt kan det alltså antas att IMD för
tappvarmvatten och värme kan bli aktuella i hyreshus även i Sverige.
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5 Genomförande
5.1

Simulering i BV2

För att utröna byggnadens värmebehov har en simulering av byggnaderna utförts. Denna
har skett i ett så kallat 1- zons format där hela byggnaden matas in som en del. Areor av
fasader, fönster, tak, platta mot mark med tillhörande u-värden matas in. Dessa uppgifter
har tillhandahållits av Lars Bergmark (Skanska, 2010). Vissa areor angavs i Swecos
energiprojektering (se bilaga C) och andra uppmättes på ritningar.
Där klimatdata anges valdes Stockholm för att efterlikna Gävles kustklimat. Uppgifter
kring tappvarmvattenförbrukning gavs av Home Solutions där årsmedelvärdet räknades
fram. Internvärmegenerering från boende, belysning och maskiner uppskattades utifrån
uppgifter om hushållselen och energidiagram. Information om ventilationstyp gavs av
Lars Bergmark (Skanska, 2010) samt våningsplan och rumshöjder återfanns på ritningar
tillhandahållna av densamme (se bilaga A).

Utifrån dessa inmatade uppgifter beräknade programmet fram byggnadens energibehov
uppdelat i el, värme och kyla. I de aktuella byggnaderna finns ingen komfortkyla
installerad varför dessa uppgifter inte redovisas.

Efter att simuleringsprogrammet beräknat byggnadens värmeenergibehov jämförs
värdena med energideklarationen (se bilaga B) och de projekterade värdena (se bilaga C).
Därefter diskuteradess och analyseras resultaten.

5.2

Beräkningar av värmepumpens inverkan

Beräkningar kring två olika scenarion har utförts, ett scenario behandlar nuvarande
system med värmepumpen, det andra behandlar ett FTX – system som alternativ lösning.

I det första scenariot utreds garagets värmebehov och värmepumpens prestanda
beräknades. Detta för att utröna hur mycket av byggnadens energibehov som tillgodoses
av värmepumpen.
Luften från lägenheternas frånluftsdon har en temperatur på ca 22 ˚C enligt en egen
momentanmätning gjord med termoelement i maj. När luften sugs ur garaget har den
temperaturen ca 19,5˚C, vilket innebär att 2,5 grader avges. Änden på termoelementet
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isoleras med silvertejp så endast temperaturen påverkar mätresultatet och inte
sidopåverkande temperaturer. Därefter uppskattas att temperaturen i garaget stiger med en
maxtemperatur under augusti på 22

för att återigen sjunka mot vintermånaderna(se

diagram 1).

Garagets temperatur
25
20
15
Garagets
temperatur

10
5
0
Januari

Maj

Augusti

November

Diagram 1: Garagets temperatur

Nedanstående formler har använts för att utföra beräkningarna.

(1)

Med formel (1) har garagets värmebehov beräknats. Luftens massflöde multipliceras med
luftens specifika värmekapacitet och skillnaden i temperatur mellan lägenheternas frånluft
och den luft som når värmepumpen. Detta har gjorts månadsvis beroende av garagets
temperatur. Se tabell 1.
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Månad

Effekt (W)

Tid (h/mån)

Energi (kWh)

Januari

6502

744

4837,5

Februari

6502

672

4369

Mars

4334

744

3224,5

April

3793

720

2731

Maj

2709

744

2015,5

Juni

2709

720

1950,5

Juli

2167

744

1612

Augusti

1084

744

806,5

September 2167

720

1560

Oktober

2709

744

2015,5

November

4334

720

3120,5

December

6502

744

4837,5

Summa:

45512

8760

33080

Tabell 1: Effekt- och energibehovet i garaget uppdelat månadsvis

Effekten multipliceras med antal timmar på en månad och summeras för ett årsvärde
uttryckt i kWh. För att jämföra systemet med frånluftsventilation och värmepump med
FTX- system divideras resultatet med byggnadens area för att få svaret i enheten kWh/m2
år.

Tmedelluft

Tgarage

(2)

Värmepumpens prestanda beräknas med hjälp av formel (2). Luftens medeltemperatur i
värmepumpen beräknas genom en uppskattning av den effekt värmepumpen utvinner ur
luften. Denna beräknas genom att den uppskattade effekten 17 kW minus värmepumpens
elbehov, vilken enligt uppgift (Gävle Rörteam, 2010) är 4kW.
Effekten divideras med luftens massflöde samt luftens specifika värmekapacitet. Detta
leder till en temperatur i värmepumpen på 12 C, vilken divideras med 2 för att få ett
medelvärde. Därefter används värmepumpens effektdiagram (diagram 2), genom vilket
en effekt avläses vilken måste subtraheras med värmepumpens nedkylning. Detta ger
värmepumpens eleffekt d.v.s. skillnaden mellan kurvorna är den eleffekt kompressorn
använder.
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Diagram 2: Värmepumpens effekt
Källa: (Nibe, 2010)

Effektdiagrammet är för modellen 1145, med likvärdiga värden som för byggnadens
modell 1125, men en modell senare (Nibe, 2010).
Ur värmepumpens effektdiagram kan det med hjälp av värmepumpens medeltemperatur
avläsas hur mycket effekt värmepumpen kräver samt återger till byggnaden i kW.
Resultatet kan påverkas av att flertalet antaganden har gjorts utifrån osäkra indata för
värmepumpen.

För att utreda hur mycket av byggnadernas energibehov som värmepumpen tillför i
kWh/m2 år, delas resultatet med byggnadens yta. Garagets yta räknas inte med då enligt
(Boverket, 2010) ‖Det ska noteras att för byggnader (andra byggnader än
garagebyggnader) som innehåller garage, så ingår inte garagets golvarea i Atemp.
Anledningen är att om garagearean i sådana byggnader inräknas i Atemp, blir
energikravet omotiverat lågt. Den (köpta) energi som eventuellt används för att värma ett
sådant garage, inräknas dock i byggnadens energianvändning. Fristående garage som
värms till mer än 10°C betraktas som en lokal enligt BBR och den specifika
energianvändningen beräknas utifrån Atemp och tillförd (köpt) energi.‖

Resultaten från beräkningar och diagram sammanställs för en studie där nuvarande Fsystem jämförs med ett FTX- system. De simulerade värdena läggs samman med de
beräknade för att även väga in luftvärmepumpens inverkan.
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5.3

Beräkningar av golvvärmens energibehov

För att avgöra golvvärmens energibehov i badrummen gjordes beräkningar på detta. En
övertemperatur på 2°C antas. Övertemperaturen är skillnaden mellan golvytans area och
rummets temperatur. Effektbehovet per kvadratmeter beräknas sedan enligt Europanorm
SS-EN 1264 (1997):

(3)
Formel 3 ger q= 8,92(22-20)1,1= 19,1 W/m2

Eftersom detta är en ungefärlig överslagsberäkning avrundas effektbehovet till ca 20
W/m2. För att ta reda på effektbehovet per lägenhet multipliceras sedan värdet med ett
medelvärde på badrummens golvarea/lägenhet. Medelvärdet för byggnad 1 har tagits
fram genom mätningar på ritningar. Samtlig badrumsarea för byggnaden räknades fram
och fördelades på antal lägenheter. Detta gav att varje lägenhet i genomsnitt har 8 m2
golvyta med golvvärme. Spridningen låg mellan 7-10 m2. Den vanligaste
badrumsstorleken är ca 8 m2 stort. Antal lägenheter är 18 stycken.
20 W/m2*8m2= 160 W

Effektbehovet per lägenhet multipliceras sedan med årets timmar under 9 månader då det
kan antas att golvvärmen är avstängd under sommarsäsongen. Detta ger energibehovet
per år.

0,16kW*8760h*(9/12)= 985,5 kWh/år

Resultatet används för att undersöka hur stor andel av hushållselen hos de boende i brf
Carolina som består av golvvärme.
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6 Resultat
6.1

Individuella skillnader i förbrukning mellan hushållen i brf

Carolina
För att undersöka hur mycket hushållens förbrukning skiljer sig från varandra i brf
Carolina gavs tillgång till samtliga hushålls el- och vattenförbrukning (den totala
vattenförbrukningen d.v.s. kallvatten och tappvarmvatten) uppställt för varje lägenhet,
anonymt. Från värdena, som tillhandahölls av Home Solutions(2010), har medelvärden
och medianer över vattenförbrukningen och elförbrukningen sammanställts. Mätperioden
sattes mellan 1 februari 2009-1 februari 2010 och omfattar 69 lägenheter inklusive relax.
I båda fallen är medianen något högre än medelvärdet (se tabell 2 och 3).

Årsmedelvärde

Median årlig

vattenförbrukning/

vattenförbrukning/

3

lägenhet (m )

lägenhet
3

(m )

41

55

Tabell 2: Medelvärden och median för vattenförbrukning

Årsförbrukning vatten/lägenhet
Carolina och Jenny
500
450
400
Kubikmeter

350
300
250
200

150
100
50
0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67
Lägenhet
Diagram 3: Årsförbrukning av vatten för brf. Carolina
Källa: (Home Solutions, 2010)
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Värdena på vattenförbrukningen påvisar stor skillnad för speciellt två lägenheter. Dessa
två lägenheter förbrukar mellan 35-40 m3 per månad. En så stor vattenförbrukning för ett
enskilt hushåll är mycket anmärkningsvärt. I Sveby-programmet (Fastighetsägarna, 2010)
visar en undersökning av 65 lägenheter i Göteborg att medelförbrukningen av vatten var
28 m3/person och år. Antas det att exempellägenheten har två personer i hushållet ger det
en förbrukning om 219 m3/person och år för det hushåll som har den största
förbrukningen. Om hushållet har fyra personer erhålles en förbrukning om 109,5
m3/person och år. Båda värden överstiger vida Göteborgsresultatet. Om de två
extremfallen räknas bort finns ändå stora variationer mellan hushållen med en spridning
mellan ca 4-110 m3/år.

Elförbrukningen liksom vattenförbrukningen varierar kraftigt mellan hushållen i Jenny
och Carolina(se diagram 4). En undersökning (Guerra et al, 2009) hävdar exempelvis att
elförbrukningen mellan två likartade hushåll kan skilja sig åt så mycket som med faktor 2
d.v.s. att ena hushållet har dubbelt så stor förbrukning som det andra trots samma yttre
förutsättningar. Ur diagram 4 kan det utläsas mycket större variationer än så. Variationen
ligger mellan ca 1500-11 000 kWh/år, alltså skiljer sig hushållen åt med ca faktor 7.

Årsmedelvärde

Median årlig

Schablonvärde

elförbrukning/

elförbrukning/

Elförbrukning/

lägenhet

lägenhet

lägenhet, år

(kWh)

(kWh)

(kWh)

4679

4996

3000

Tabell 3: Medelvärden och median för elförbrukning
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Årsförbrukning av el/lägenhet
Carolina och Jenny
12000
10000

KWh

8000
6000
4000
2000
0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31
34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67
Lägenhet
Diagram 4: Årsförbrukning av hushållsel för brf Carolina
Källa: (Home Solutions, 2010)

Enligt Vattenfalls Energiguiden (2010-05-25) har ett hushåll med en person i lägenhet en
förbrukning på 3000 kWh/år och även Sveby-programmet(2009) anger att medelvärdet
för en lägenhets årliga förbrukning är 3000 kWh/år och lägenhet. Medelvärdet för brf
Carolina ligger på 4679 kWh/år och lägenhet. Alltså dryga 1600 kWh/år och lägenhet
mer än schablonen. Variationen ligger mellan 1500 kWh under schablonen och 8000
kWh över.

Värt att notera i Carolina och Jenny är att varje hushåll har golvvärme (direktverkande el)
som styrs av de boende själva via termostat i samtliga badrum. Även golvvärmen
debiteras på hushållselen. Sveby-programmet(2009) redovisar siffror som säger att
medelvärdet för användning av golvvärme i lägenhet är 1300 kWh/år och lägenhet,
spridningen låg mellan 100-3400 kWh/år och lägenhet. Används medelvärdet 1300
kWh/år och lägenhet för medelvärdet på förbrukningen i brf Carolina ger det att
potentiellt ca 28 % av hushållselen utgörs av golvvärmen. Beräkningen av energibehovet
för golvvärme visade att varje lägenhet använder ca. 985 kWh/ år i genomsnitt på sin
golvvärme, vilket då motsvarar 21% av den totala hushållselanvändningen. Dessa siffror
ger en fingervisning om storleksordningen på golvvärmens andel av hushållselen. I de
beräknade värdena gjorda under projekteringen finns inte golvvärmen medräknad.
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För att få en uppfattning om vad 20 % mer eller mindre gör för balansen mellan el och
värme gjordes simuleringar i BV2 (se tabell 4). Skillnaderna i total energiförbrukning
mellan de olika alternativen blir inte betydande men det framgår att vid en minskning av
hushållselen minskar också det totala energibehovet något. Speciellt intressant att notera
är att värmebehovet ökar vid minskning av hushållselen medan det minskar vid ökning av
hushållsel.

Referensvärde

Ökning hushållsel

Minskning

20%

hushållsel 20%

(kWh/m2år)

(kWh/m2år)

2

(kWh/m år)

Andel el

19

25

13

Andel värme

84

81

88

Totalt

103

106

101

Tabell 4: Jämförelse med framräknat referensvärde vid ökning respektive minskning av hushållsel.
Värmepumpens inverkan är konstant i alla tre alternativ och redovisas därför inte i denna
jämförelse.

6.2

Projekterad, simulerad och verklig energiförbrukning

Den projekterade energiförbrukningen för byggnaderna är 122 kWh/m2, år Sweco (se
bilaga C) De projekterade värdena ligger relativt högt. Det är därför ett troligt antagande
att man i projekteringen önskat en stor marginal.
Enligt simuleringen i BV2 används 103 kWh/m2, år exklusive värmepumpens elbehov.
Energideklarationen för hus 1anger att 91 kWh/m2 år används enligt Gävle Energi (bilaga
B). Gränsen för energiförbrukning inom den norra zonen är 130 kWh/m2, år (BBR 2008).

Att ha i åtanke är att energideklarationen är normalårskorrigerad. Den utförda
energisimuleringen är antagligen baserad på en annan klimatdata än Swecos beräkningar.
Energiförbrukningen för värme kan därför vara högre än normalt för den tidsperiod som
har behandlats. Mer information om normalårskorrigering samt olika metoder se Schultz,
(2002).
Energibehovet för byggnad 1 uppgår till 84 kWh/m2, år i värme enligt den utförda
simuleringen (se tabell 5). Om värmepumpen använder 4 kW varje timme under året blir
elanvändningen 4*8760 = 35040 kWh/år. Specifika värdet blir 35040 kWh/2850 = 12,3
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kWh/m2 år. Detta innebär att värmepumpen levererar 37 kWh/m2 år värme av
byggnadens totala värmebehov. Denna siffra stämmer endast om som tidigare nämnd
värmefaktor 3 är korrekt. En momentanmätning vid ett besök i februari visade på en
skillnad i genomsnitt på 30 W mellan påslagen och avstängd värmepump.

Tabell 5: Energier i byggnad 1 ur BV2

Dagens installerade system innebär att frånluften från lägenheterna kommer passera
garaget under hela året, d.v.s. att oavsett utetemperatur tillförs samma mängd värme till
garaget. Garagets värmebehovs beräknas vara 13 kWh/m2.

Fastighetselen utgörs av fläktar och övrig el d.v.s. gemensamhetsel för de boende t.ex.
driftel för hissar, belysning m.m. Denna uppgår till ca 19 kWh/m2, år exklusive
värmepumpens elbehov som måste adderas till fastighetselen (ca.12 kWh/m2 år). Dessa
parametrar måste enligt BBR avsnitt 9 inkluderas i byggnadens energiförbrukning.
Summering av dessa parametrar ger en total energiförbrukning för byggnaden till 115
kWh/m2, år.

6.3

F-system med värmepump och FTX -system

För att jämföra systemet med frånluftsventilation med värmeåtervinning och ett FTX system har byggnad 1 simulerats med samma värden både för F-systemet och alternativet
FTX- system. Dock ökades SPF något i simuleringen av FTX- systemet då den
ventilationstypen kräver fler fläktar än F-systemet. Vid simuleringen av hur byggnadens
energianvändning skulle se ut med FTX - system, samma som finns i kajhusen, sjönk
energibehovet med ca 40 kWh/m2, år. Att beakta är att garagets värmebehov måste
adderas till FTX- systemets siffror, dessutom har garaget i dagsläget värmeåtervinning av
den luft som lämnar garaget vilken inte finns i alternativet med FTX- systemet. Värt att
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notera är att kompressorns elbehov kan räknas bort, men extra insatta fläktar måste
installeras vilka höjer elförbrukningen något.
I diagram 5, (F-systemet), påvisas att om värmepumpen står för 12 kWh/m2, år blir den
totala elanvändningen för fastighetselen 19+12=31 kWh/m2,år.
Den köpta energin uppgår till byggnadens totala energibehov minus värmepumpens
tillskott plus fastighetselen.
84-37+31=78 kWh/m2, år.
I diagram 6, (FTX- systemet), används 25 kWh/m2, år i fastighetsel och 52 kWh/m2, år i
värme = 77 kWh/m2, år. Exklusive garagets värmebehov.

Simuleringarna och beräkningarna visar att systemen nästan är likvärdiga när den köpta
energin jämförs. Detta under förutsättning att garagets värmebehov räknas bort.
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med värmepump
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7 Diskussion
7.1

Brukarbeteende

Att brukarbeteendet spelar en roll i en byggnads energibalans är fastlagt. Emellertid är det
svårt att fastställa vilka beteenden hos brukaren som är de viktigaste i relation till
energianvändningen då olika undersökningar har olika utgångspunkter. Resultaten är
starkt relaterade till vilken metod som använts. Metoderna varierar från kvantitativa till
kvalitativa, ekonomiska till byggnadstekniska vidare till psykologi.

Faktorer så vitt skilda som attityder, byggnadskonstruktion, installationer, osynligheten i
energianvändningen när den faktiskt används, ålder, familjesammansättning, inkomst och
många fler orsaker kan spela in. Påståendet att forskning inom området brukarbeteende
bör vara tvärvetenskapligt känns därmed rimligt (Lindén et al., 1998). Görs inte detta är
risken stor att varje upptäckt som görs och kunskap som uppnås stannar inom sitt
respektive ämnesområde och därmed går en möjlig förändringspotential till spillo.

Siffrorna över vattenförbrukningen för Carolina och Jenny visade att två lägenheter hade
extremt höga värden. Vad det beror på har inte undersökts i detta arbete. Endera
förekommer ett mätfel i form av decimalfel, att de aktuella hushållen använder stora
mängder vatten eller att läckage förekommer, t.ex. droppande vattenkran eller toastol.
Även om det skulle visa sig att värdena är kopplade till tvättstuga är de fortfarande höga.
Orsaken bör i vilket fall som helst undersökas då förbrukningen skiljer sig markant både
från de övriga hushållen och från schablonvärden. Räknas extremfallen bort är
variationen fortfarande stor. Orsaken till denna spridning kan exempelvis bero på
badvanor. Ett bad kräver mer vatten än att ta en dusch.

Även elanvändningen har en stor spridning. En del kan tillskrivas olika stora hushåll och
lägenheter medan en annan del kan tillskrivas olikheter i livsstil och beteende. För att ta
reda på hur stor andel som beror av de olika faktorerna skulle en närmare undersökning
av hushållen i kvarteren behöva genomföras då de studier som använts i litteraturstudien
inte ger några tydliga svar på vilka beteenden som har störst påverkan.

Brukarbeteendets påverkan har skattats så olika i olika undersökningar att det också
därför skulle vara önskvärt att göra en egen fallstudie snarare än att använda tidigare
resultat från andra studier. En förklaring till spridningen av elförbrukningen i Carolina
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och Jenny skulle kunna vara den installerade golvvärmen. Eftersom byggnaderna värms
upp med fjärrvärme är golvvärmen främst en fråga om komfort. Därmed är det också
säkert att anta att golvvärmen är mer beroende av brukarbeteendet än värmebehovet då
åsikten om vad som är komfort som regel skiljer sig åt. Information som riktar sig
specifikt mot hur golvvärmen används på effektivast sätt har därför potential att kunna ge
relativt stor påverkan. Detta skulle dock kunna innebära att mer fjärrvärme behövs och då
kan effekten på byggnadernas totala energibalans utebli. Eventuellt skulle kanske också
elförbrukningen i relation till fjärrvärmen se ut mer som förväntat.

Majoriteten av de studier som använts i litteraturstudien visar att en hög hemmavaro har
en stor påverkan på energiförbrukningen. Ju högre hemmavaro desto högre
energiförbrukning. I kvarteren Carolina och Jenny är majoriteten av de boende födda på
30- och 40-talen (uppgift från Lars Bergmark, 2010) och har därmed en stor andel
pensionärer som kan antas vara hemma mer än en familj där de vuxna arbetar och barnen
är endera i barnomsorg eller skola på dagtid.

Enligt samma källa är också majoriteten av de boende höginkomsttagare. Inkomst spelar
en roll på så vis att man som höginkomsttagare ofta väljer en större bostad och en bostads
storlek är en påverkansfaktor i energiförbrukningen. Det kan alltså antas att
energiprofilen ligger högre än genomsnittet för brf Carolina, vilket den också gör (se
tabell 2). Att medelförbrukningen av hushållsel är större i de aktuella kvarteren är alltså
vad man kan förvänta sig i ljuset av litteraturstudien.

Utifrån den kulturella aspekten kan det antas att samtliga rum i byggnadernas
boendedelar värms upp till åtminstone 20°C eftersom kyliga/svala rum på vintern anses ta
bort känslan av ‖koselighet‖ i vår kulturella kontext. Även ur belysningssynpunkt kan det
antas att denna står för en stor andel, ca 20 %, av hushållselen (Tekniska verken, 2008).
Det borde därför vara troligt att en möjlig sparpotential finns för hushållen både för
belysning och framförallt golvvärmen i badrummen. Det kan dock vara problematiskt att
ekonomiskt motivera de boende i brf Carolina att spara el. Detta är dock i sig egentligen
inte ett problem eftersom det finns indikationer om att de boendes värderingar har ett
större inflytande på beteende än ekonomiska incitament (Hermansson och Lindegren,
1998). Med information som riktar in sig på exempelvis miljövärden skulle antagligen
därför ett bättre resultat fås än om ekonomiska incitament infördes.

Ett annat problem som belyses när elanvändningen i brf Carolina studeras är det
problematiska i att använda schablonvärden i simuleringar. De fastigheter som studerats
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skiljer sig i medelvärde från schablonen med drygt 1600 kWh/m2 år. Extremvärdena på
den högsta förbrukningen ligger högre än så. Det går alltså inte att få en rättvisande bild
av förbrukningen i de aktuella kvarteren med hjälp av schablonvärden. En bättre bild
skulle kunna ges i simuleringar om värden togs fram på en lågförbrukare, en
medelförbrukare och en högförbrukare. På så sätt skulle ett s.k. ’worst case scenario’ och
’best case scenario’ kunna fås och komplettera medelförbrukaren som används idag. Den
egna förbrukningen skulle då kunna sorteras in på en skala liksom en byggnad idag
sorteras in som lågenergi- eller högenergibyggnad i energideklarationen.

IMD framförs ofta som ett alternativ som kan ge stora besparingar i energianvändandet.
Incitamentet ses framför allt som ekonomiskt, d.v.s. att hushållen blir mer villiga att
minska sin energiförbrukning när de ser vad det kostar. Dock motsägs detta av vissa som
anser att värderingar är viktigare. Det kan också vara så att man genom att synliggöra
förbrukningen gör de boende mer medvetna om sitt beteende och därmed ändrar det. Idag
tillämpas IMD av flera bostadsbolag på både värme och/eller tappvarmvatten. Det finns
emellertid inget regelverk för hur detta ska gå till.

Ett argument mot IMD på värmeförbrukningen som ofta framförs är svårigheten att mäta
den tillförda värmen på ett rättvisande sätt. Lägenheter med olika läge i byggnaden har
olika värmebehov och värmeströmningar sker också mellan lägenheter. Det gör att
exempelvis Hyresgästföreningen (Åslund, 2010) anser att debitering av värme blir
orättvis eftersom en boende kan dra nytta av att grannen håller en hög
inomhustemperatur. Ett annat sätt att se på saken skulle kunna vara att en lägenhets (och
byggnadens den ligger i) energiprestanda inklusive värmen är en faktor som i framtiden
kommer att vägas in i valet av bostad för hyresgäster och bostadsrättsinnehavare lika väl
som att en energideklaration idag lämnas vid försäljning av alla villor. Den boende kan då
göra ett aktivt val även ur energisynpunkt vid ett bostadsbyte och exempelvis välja
lägenhet även utifrån driftskostnad. Vill man ha en gavellägenhet får man då acceptera en
högre boendekostnad. Att besparingar kan göras med IMD även för värme redovisar
Boverket (2006) siffror på vilket nämnts tidigare i arbetet.

7.2

Jämförelse av F-system med värmeåtervinning och FTX-

system
Enligt simuleringar och beräkningar bidrar dagens ventilationssystem med värmepump
med 37 kWh/m2 år värme till byggnaderna, den använder ca 12 kWh/m2 år i elenergi.
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Frånluften strömmar in i garaget oberoende av utetemperatur och bidrar under
sommarmånaderna till varmare inneklimat i garaget än vad som kanske är önskvärt.

Att den installerade värmepumpen är en bergvärmepump och inte luftvärmepump kan
anses förbryllande men ingen förklaring till detta val av värmepump har kunnat uppdagas.
Värmepumpens värmefaktor ligger antagligen högre än faktor 3 då den hämtar värmen ur
luften som passerat garaget vilket har en förhållandevis hög temperatur (19,5C i maj,
2010). Bergvärmepumpar hämtar normalt värmen ur borrhål med andra
temperaturförhållanden, vilket innebär att värmepumpens bidrag till byggnaderna kan
vara högre.

Simuleringarna visar att värmeåtervinning med värmepump fungerar bra, men det finns
alltid utrymme för förbättringar/justeringar. En momentanmätning av fastighetens
fjärrvärmemätare gjordes varvid det kunde uppmätas att det skilde 30 kW mellan
påslagen och avstängd värmepump, enl. projektledare (Gävle Energi), Joel Söderberg. Att
tillskottet är så pass stort kan eventuellt förklaras av att värmepumpens värmefaktor
antagligen är högre än 3.

Energisimuleringarna är baserade på ett antal antaganden vilka kan påverka resultatet,
dessutom kan energisimuleringar generellt ha en felmarginal. Då verkliga värden använts
i största möjliga mån borde den felmarginalen minskats något. Även beräkningarna på
värmepumpens kapacitet och golvvärmens påverkan är baserade på flertalet antaganden
vilket ger upphov till möjliga felkällor och en viss osäkerhet i resultaten. Resultaten
stämmer dock relativt väl överens med de faktiska värden som studerats.

En jämförelse mellan de olika ventilationssystemen visar att när den köpta energin
studeras är systemen i princip likvärdiga. Om energislaget värderas kan det utläsas ur
diagram 5 och 6 att elanvändningen är högre för F-systemet med återvinning av värmen. I
simuleringen av FTX- systemet är inte garagets värmebehov medräknat, beroende av
önskad temperatur i garaget kan FTX- systemets värmeenergiandel öka.
Det finns ett antal fördelar och nackdelar med båda systemen, F- systemet kan ses något
föråldrat medan FTX- systemet är mer modernt. Dock kräver FTX - systemet mer
underhåll och tillsyn. (Å andra hand har driftsstörningar hos ena värmepumpen funnits).
Det kräver också fler kanaler och har en dyrare installation än F-systemet. Samtidigt
kräver ändå FTX- systemet mindre el än det undersökta F- systemet.
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Det kan också sägas vara till F-systemets nackdel att varje tilluftsventil styrs manuellt av
de boende. Då tilluftsflödets inställning blir beroende av antalet användare i kombination
med antalet tilluftsdon blir också antalet möjliga felkällor större. Vilket belyser hur viktig
information till de boende kring inställning av tilluftsdonen är. Då det under mötet i
februari hos brf Carolina framkom att det fanns en osäkerhet hos de boende kring hur
tilluftsventilerna skulle användas kan det antas att en del tilluftsdon är felinställda i
relation till årstiden. Även för ventilationsflödena påverkar alltså brukarbeteendet.

7.3

Garaget

En simulering av energianvändningen i garaget gjordes i BV2 men programmet klarade
inte av att hantera simuleringar under marknivå. Värdena som programmet beräknat fram
ansågs vara missvisande och oanvändbara. Istället lades fokus på vilken temperatur som
värmepumpen hade att utvinna värmen ur.

En temperaturmätning visade hur mycket värme som avgavs till garaget innan den fördes
vidare till värmepumpen. Idealt hade varit att göra regelbundna temperaturmätningar
under längre tid. Då behovet av mätningar framkom sent i arbetet fanns ingen möjlighet
till det inom tidsramen. Vid momentanmätningen var utetemperaturen relativt hög vilket
kan ha påverkat resultatet. Vid det första besöket var det dock långvarigt mycket kallt,
runt -20°C och även om ingen temperaturmätning genomfördes i garaget vid detta tillfälle
var upplevelsen att temperaturnivån var behaglig men svalare än rumstemperatur. En
annan faktor som kan påverka hur mycket värme som avges till garaget är
dygnsmedeltemperaturen.

Ponera att ett FTX- system istället installerats finns valet mellan att låta fjärrvärmen
värma garaget med 13 kWh/m2 år eller låta det vara ouppvärmt. Frågan är då hur garagets
temperaturvariationer ser ut om det är ouppvärmt. Vad är acceptabelt?
Antagligen kommer temperaturen variera kring ortens årsmedeltemperatur, Gävle ligger
på 5 C. Temperaturen i garaget kommer då variera beroende på hur länge och ofta
garageportarna är öppna. Dessa variationer kan dessutom orsaka fuktproblem, t.ex. i form
av kondens.
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8 Slutsatser
Fastigheternas energiprestanda är god enligt energideklarationen och understiger både
BBR’s krav och projekterade värden med marginal. Även den gjorda simuleringen
understiger både kraven och de projekterade värdena. Systemet med frånluftsventilation
med återvinning av värmen via värmepump fungerar bra när det är i drift, problem har
dock funnits med en krånglande värmepump.

Brukarbeteendet har i detta fall en framträdande roll. Framför allt kan hushållens
elanvändning och tappvarmvattenanvändning påverkas/minskas om de boende kan
övertygas om nyttan med detta och information ges om hur det ska gå till. Dock anses
ekonomiska incitament överlag ha en liten påverkan på energibeteende och i detta fall kan
det med största säkerhet anses vara ännu lägre eftersom de boende har relativt höga
inkomster och därmed kan anses ha råd med en hög förbrukning. I en eventuell
informationskampanj bör därför fokus ligga mer på frågor som handlar om värderingar
exempelvis miljöansvar för att uppnå ett energisnålare beteende. Det rekommenderas
också att IMD kopplas in även på vattenförbrukningen eftersom detta redan är installerat,
förberett för användande och har en dokumenterad god effekt på förbrukningen. Speciellt
med tanke på de stora skillnader som finns i vattenförbrukningen även efter extremfallen
undantagits. Man bör också undersöka vad extremfallen beror på. Det kan exempelvis
vara ett mätfel i form av decimalfel.

Att elförbrukningen är högre än förväntat medan fjärrvärmeförbrukningen är mindre kan
förmodligen tillskrivas många faktorer i kombination med varandra. Något som direkt
påverkar behovet av fjärrvärme är i vilken utsträckning golvvärmen används i
badrummen. Resultatet visar att andelen el till golvvärme i hushållselen kan ligga på runt
en femtedel vilket är en betydande andel. Golvvärmen spelar därför troligen en stor del i
balansen mellan den el och värme som måste tillföras byggnaderna.

Utöver golvvärmen beror förmodligen en del av variationerna i hushållen på skillnader i
vilka elektriska apparater som används och i vilken utsträckning. Detta kan tillskrivas
livsstilsfaktorer.

De stora variationerna i elanvändandet visar också på det problematiska med att i
simuleringar använda schablonvärden. Ett mer fruktbart sätt att simulera en ny byggnad
skulle vara att använda extremvärden och medelvärden för att visa hur en byggnad
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fungerar med olika typer av användare. På så sätt kan också olika användare själva se var
hushållet ligger på skalan mellan låg- och högförbrukare.

De båda studerade lösningarna med FTX-system eller F-system med värmeåtervinning
ger en ungefär likvärdig energianvändning. Dock kräver det studerade F-systemet mer el
än FTX-alternativet vilket är ytterligare en del i förklaringen till varför byggnaden drar
mer el än förväntat. Detta kan bero på värmepumpens elbehov till kompressorn. Om
energikällan värderas är alltså FTX-systemet att föredra framför F-system med
värmeåtervinning.
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9 Framtida studier
Litteraturstudien visar på möjliga förklaringar till de stora variationer som förekommer i
energi- och vattenanvändande i brf Carolina. För att få ett specifikt svar på frågan om vad
variationerna beror på skulle en djupare undersökning behöva göras där hushållen
kartläggs och faktorer som inte rör beteenderelaterade faktorer räknas bort medan de
beteenderelaterade faktorerna registreras och mäts. En sådan undersökning skulle också
omfatta hur golvvärmen används. Vilken temperatur ställer man in? Hur länge står den
på? Hur ofta har man golvvärmen på?

En undersökning av detta slag skulle också kunna ge en fördjupad kunskap om
brukarbeteende i flerbostadshus.

I detta arbete har inte alla byggnader simulerats. Därför skulle arbetet kunna kompletteras
med ytterligare simuleringar för att få ett större material att jämföra med.

En livscykelanalys skulle kunna ge kompletterande information om vilket system som
lönar sig bäst ur både miljöperspektiv och ekonomiska perspektiv.

46

10

Referenser

(2002/91/EG) Europaparlamentets och rådets direktiv, (2002) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0065:0071:SV:PDF (201006-01)

Abel Enno och Elmroth Arne (2008). Byggnaden som system . 2., rev. uppl. Stockholm:
Formas

Bergmark Lars, (2010). Skanska, lars.bergmark@skanska.se, Muntlig källa

Berndtsson Lennart (1999). Utredning angående erfarenheter av individuell mätning av
värme och varmvatten i svenska flerbostadshus. . Eskilstuna:

Boverket, statlig myndighet (2010).
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Bygg-ochkonstruktionsregler/Om-avsnitt-9-i-BBR/Atemp/ (2010-05-21)

http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Energideklaration/Byggnadsagare/Vlkabyggnader-berors/ (2010-06-01)
BV2- Energiberäkningsprogram, (2010). www.bv2.se (2010-04-14)

Energideklarering av byggnader- för effektivare energianvändning, (2004). (SOU 2004109, s 25), http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/29/08/9aa6383d.pdf (2010-06-01)

Energiläget 2009 (2009). Eskilstuna: Energimyndigheten
http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=all&ca
t=/Broschyrer&id=ed9bb60f6de5404eab158575fd2c1aee (2010-04-15)

Energimyndigheten (2010). http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovrigaenergianvandning-i-hemmet/Ventilation/Franluftsventilation/ (2010-04-27)

http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-ihemmet/Ventilation/FTX-system/ (2010-05-14)

47

Equa (2010). http://www.equa.se/enorm/index.html (2010-05-31)
Europanorm Golvvärme – System och komponenter-del 2: Bestämning av
värmeavgivning (1997). SS-EN 1264. SIS-Bygg och anläggning

Expowera (2010).
http://www.expowera.se/mentor/ekonomi/kalkylering_investering_annuitet.htm
(2010-05-04)
www.expowera.se, (2010-05-04)
Fastighetsägarna – Brukarindata för energiberäkningar i bostäder – Sveby-programmet
projektrapport 2009-04-14 (2009). http://www.fastighetsagarna.se/web/Brukardata__Bostader.aspx (2010-05-25)

Fortum, (2010). http://www.varmetavlingen.se/energibesparing/drift/energibalans/ (201006-02)

Glaumann Mauritz, Westerberg Ulla,(1998). Klimatplanering vind, Svensk Byggtjänst,
1988
Guerra Olivia Santin, Itard Laure ,Visscher Henk, (2009).―The effect of occupancy and
building characteristics on energy use for space an water heating in Dutch residential
stock‖, Energy and Buildings 41 (2009) pp 1223-1232

Hagengran P och Stenberg K (2005). Orsaker till differenser mellanberäknad och faktisk
energianvändning i nyproducerade flerbostadshus. Examensarbete i byggnadsteknik 349
2005. Stockholm: Institutionen för byggvetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan.

Hermansson Emma och Lindegren David, (1998).‖Beteendets inverkan på
energibehovet‖, Pyrko, Jurek & NorÃ©n, Corfitz (red.) (1998). Effekthushållning i
byggnader: kunskapsläge och forskningsfront 1998 . Lund: Lunds tekniska högsk.,
Institutionen för värme- och kraftteknik

Home Solutions(2010). http://www.homesolutions.se/ 2010-06-15

Individuell mätning och debitering i flerbostadshus . 1. uppl. (2008). Karlskrona:
Boverket
48

Individuell mätning av värmeförbrukning i flerbostadshus i Tyskland– författningar,
tekniker och erfarenheter. Boverket. april 2006, ISBN: 91-7147-945-7

Löfgren Kenneth, (2010). Gävle Rörteam, Muntlig källa

Persson Agneta, (2002). Energianvändning i bebyggelsen - en faktarapport inom IVAprojektet energiframsyn Sverige i Europa, IVA, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien
Johansson Åsa och Sandberg Jeanette, (2006). Vind i Bebyggd Miljö, Byggdesign –
Examensarbete Institutionen för Teknik och Samhälle Malmö Högskola maj 2006
Lindén Anna-Lisa, Carlsson-Kanyama Annika, Eriksson Björn, (2006).“Efficient and
inefficient aspects of residential energy behaviour:
What are the policy instruments for change?” Energy Policy 34 (2006) 1918–1927

Nibe (2010). www.nibe.se/Documents/nibe_se/kyleffekter/Kyleffekt_15kW.pdf (201005-19)

Pyrko Jurek, Sernhed Kerstin, Matsson Peter (2002). Preliminär debitering och
mätperiodens längd – inverkan på elanvändning hos enskilda slutanvändare - Fallstudie,
Lund: Avdelningen för Energihushållning Lunds tekniska högskola Lunds universitet,
126 s. ISRN LUTMDN/TMHP--02/3002—SE
Persson,A, Rydstrand C & Hedenskog P, (2005). Allt eller inget –Systemgränser för
byggnaders uppvärmning. Stockholm: ÅF-Energi & Miljö AB. s 24

Regelsamling för byggande, BBR 2008, s 199-200

Schultz Linda, (2002). Normalårskorrigering av energianvändningen i byggnader – en
jämförelse av två metoder, Projektrapport Effektiv
http://www.effektiv.org/pdf_filer/Rapport%202003-01.pdf (2010-05-25)

Sernhed Kerstin (2004). Effekten av effekten: elanvändning och laststyrning i elvärmda
småhus ur kund- och företagsperspektiv : fallstudier . Licentiatavhandling Lund : Lunds
universitet, 2004

49

Skanska CD

SMHI – Sveriges meterologiska och hydrologiska institut
(2010).http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/gastrikslands-klimat-1.4955
(2010-05-20)

Svensk fjärrvärme, branschorgansation för fjärrvärmeproducenter
(2010)http://www.svenskfjarrvarme.se/index.php3?use=magazine&cmd=view&id=613
(2010-05-14)

Trogen Johan(2007). Energideklaration av byggnader: praktisk tillämpning och analys
av regleringen, Institutionen för teknik och byggd miljö, Högskolan i Gävle, Gävle 2007

Vad är 1 kWh, (2008). Tekniska Verken i Linköping
http://www.tekniskaverken.se/kundservice/broschyrer/Vad_ar_1_kWh.pdf (2010-06-01)

Westerberg Ulla, (2006). En metod att visualisera och kvantifiera den urbana vindmiljön
med för nordiska planeringsförhållanden, Högskolan i Gävle - Teknik och Byggd miljö
http://proj.formas.se/detail.asp?arendeid=14049 (2010-05-25)

Warfvinge Catarina (2003). Installationsteknik AK för V . Rev. uppl. Lund: Univ.

Wilhite Harold, Nakagami Hidetoshi, Masuda Takashi, Yamaga Yukiko, Haneda
Hiroshi,(1996).“A Cross-Cultural Analysis of Houshold Energy Use Behaviour in Japan
and Norway”, Energy Policy: Vol. 24. No.9. pp 795-803. 1996, s 797- 798

Wirén Bengt, Vindeffekter på byggnader- Kompendium i Byggnads aerodynamik, Statens
institut för byggnadsforskning, Gävle
Åslund Maria,(2010). ”Individuell mätning – Metod som både hyllas och ifrågasätts”,
Energi och miljö nr 1 januari 2010, s 30-31

50

Bilaga A Inputdata för BV2

Figur: Indata för byggnaden ur BV2

Vid inmatningen av byggnadens information har vi valt den inre massan till medeltung då
konstruktionen består av både betongelement samt utfackningsväggar av stål.

Fasader
Fasadernas area framtogs genom
mätning av ritningar. Fasadernas
värden är; norr: 618 m2, Ost: 220 m²,
väst: 224 m², syd: 572 m². U-värden
togs från Swecos projekterade värden
och är 0,167 W/m2K

Figur: Indata för fasader ur BV2
32r
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Fönster
Fönsterareorna togs från energiprojekteringen, dessa
värden är för norr: 104,6 m², väst: 20,6 m², ost: 21,2
m² och syd: 152 m². samt även dess solfaktor 0,75
och u-värde 1,2.

Figur: Indata för fönster ur BV2

Våningsplan
Våningsplanen är enligt ritning 6 stycken med
källare inkluderat. Golvarean framtogs även den ur
mätning av ritning och är 430 m².

Figur: Indata för våningsplan ur BV2

Tak
Takarean har fåtts genom
energiprojekteringen, 263,4 m2
med ett U-värde på 0,14 W/˚C,
m2. Bilden visar en
termografering av ett
värmeläckage på taket av
stuvaregatan 26.
Figur: Indata för tak ur BV2

Bild: Termografering av tak, stuvarevägen 26
Källa: Gävle Energi
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Platta mot mark
Platta på mark har beräknats som källarens
golvarea plus dess omgivande väggar som är i
kontakt med jord. Dessa värden har framtagits
ut energiprojekteringen samt ur mätningar på
ritningar. Arean uppgick till 545 m2.
U-värdet har valt som det sämsta av
källarväggarna och plattan. Källarväggarnas uvärde var något sämre, vid undersökning av hur
stor skillnaden var emellan de olika värdena
skilde i kWh/m2 år. Plattans u-värde var 0,39
W/m2.
Figur: Indata för platta på mark ur BV2

Internvärme
‖Värmeöverskottet är den del av det internt utvecklade och av rumsluften upptagna
värmet som inte går ut genom husets klimatskärm Det är det värmet som måste föras bort
av klimatanläggningen för att det inte skall bli för varmt. Värmeöverskott = internvärme värmeförlust genom klimatskalet‖ (Abel och Elmroth, 2008, s 103)

Figur: Indata för intern värmegenerering ur BV2

Denna uppskattning har grundat sig på att flertalet av de boende är seniorer och före detta
höginkomsttagare, vilket vi antar betyder högenergiförbrukare samt
hög närvaro i hemmet.

53

Vi har uppskattat tillskottet för belysning till 0,85 W/m2 över dygnet. Den interna
värmegenereringen av personer uppskattas till 1,6, W/m2 över dygnet, uträknat av att man
vid stillasittande arbete avger ca 100 W. Maskinernas tillskott uppskattas likvärdig mot
belysningen och blir 0,85 W/m2.
Frånluft
Byggnaden har ett frånluftssystem som ventilerar bort luften med 0,52 l/s m2. Fläktarnas
specifika fläkteffekt är enligt tillverkare 0,9 kW/[m2/s].

Figur: Indata för ventilationssystemet ur BV2

Tappvarmvatten
För tappvarmvattnets värden matades antalet lägenheter i byggnaden in och den årliga
användningen av tappvarmvatten beräknades utifrån värden som tillhandahållits från
Home Solutions. Bostadsrättsföreningen har installerat individuella mätare av
tappvarmvattnet men de används inte för individuell debitering. Vi fick tillgång till dessa
värden och kunde på så vis beräkna medelvärdet för årsförbrukningen.
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Figur: Indata för tappvarmvatten ur BV2
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Bilaga B Energideklaration för hus 1
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Bilaga C Energiberäkningar av Sweco
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