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Sammanfattning 

 

Europaparlamentet har, under de senaste åren, kontinuerligt uppdaterat de krav och direktiv 

som ligger till grund för en byggnads energiprestanda. Eftersom byggnadssektorn står för en 

stor del av den totala energianvändningen i Sverige, är det av stor vikt att den effektiviseras. 

En energiberäkning måste utföras, under en byggnads projekteringsfas, för att se om 

Boverkets energikrav uppfylls. Det är dock väldigt vanligt att den beräknade 

energianvändningen skiljer sig mycket från den senare uppmätta. Detta på grund av 

osäkerheter i standardiserad indata som används i energiberäkningarna.  

I detta examensarbete har standardiserad indata som vanligtvis används vid energiberäkning 

av flerbostadshus studerats. Det genomfördes genom att först utföra en litteraturstudie där 

energikrav och samtliga indata studerats, därefter utfördes energiberäkningar av ett 

flerbostadshus, innehållande mindre lokalytor, i simuleringsprogrammet IDA ICE. Till sist 

utfördes en känslighetsanalys där påverkan från variationer i indata sammanställts. 

Resultaten visar att skillnader i tappvarmvattenanvändning, inomhustemperaturen och 

varmvattencirkulationsförluster samt antaganden kring en byggnads köldbryggor och 

mekaniska system kan bidra till stora differenser mellan beräknad och uppmätt 

energianvändning. För mindre nybyggnationer kan varmvattencirkulationsförluster uppgå till 

betydligt högre än vad som rekommenderas som standardiserad indata. Det är därför viktigt 

att använda sig av så lite standardiserad indata som möjligt i energiberäkningar, för att minska 

osäkerheten. 
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Abstract 

The European parliament has, during recent years, continuously updated their energy efficient 

requirements and directives underlining how much energy a building may use. Since the 

building sector accounts for such a large amount of the total energy use in Sweden, it’s 

important to make it more efficient. 

During a building’s planning phase, the energy use must be calculated in order to see whether 

the building will meet the building codes set by the Swedish National Board of Housing, 

Building and Planning. Unfortunately, it is very common that the actual use differs from the 

calculated, because of uncertainties in the input data.  

In this master thesis, input data that is used in energy calculations for apartment buildings has 

been studied. This has been performed thoroughly through a literature study and via computer 

simulations in which an apartment building is simulated using IDA ICE. Lastly, a sensitivity 

analysis was performed where the effect from variations in the input data was compiled. 

 

The results show that variations in hot-water use, indoor temperature and hot-water circulation 

losses also assumptions about thermal bridges and buildings mechanical systems can have 

significant impact on a building’s energy use. For new smaller apartment buildings the energy 

loss from hot-water circulation can amount to much higher than what is recommended as 

input data. Therefore, it is important to use as little standardized input data as possible to 

reduce the uncertainties. 
 

 

 
 

 

 

  



 

iii 
 

Förord 

Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng och har genomförts under vårterminen 2016. 

Arbetet är det slutliga momentet i min utbildning Civilingenjör i Energiteknik på institutionen 

Tillämpad Fysik och Elektronik vid Umeå universitet. Jag vill börja med att tacka Fredrik 

Jönsson och Jonas Karlsson på företaget AB Franska Bukten som möjliggjort detta 

examensarbete och bidragit med hjälp och stöd under arbetets gång. Även tack till mina 

handledare på Umeå universitetet Gireesh Nair och Mark Murphy. 

 

 

 

 

Johannes Bergwaahl 

Umeå, Maj 2016 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ___________________________________________________________ 1 

1.1 Syfte och mål ____________________________________________________________ 2 

1.2 Frågeställningar __________________________________________________________ 2 

1.3 Översikt ________________________________________________________________ 2 

1.4 Avgränsningar ___________________________________________________________ 2 

2 Bakomliggande fakta ____________________________________________________ 3 

2.1 Energianvändning inom byggnadssektorn ____________________________________ 3 

2.2 EU:s energieffektiviseringsdirektiv __________________________________________ 4 

2.3 En byggnads energianvändning _____________________________________________ 5 

2.4 Boverket ________________________________________________________________ 7 

2.5 Energiberäkning _________________________________________________________ 8 

2.6 Energiuppföljning _______________________________________________________ 10 

3 Litteraturstudie ________________________________________________________ 11 

3.1 Generell indata _________________________________________________________ 11 

3.2 Inomhustemperatur _____________________________________________________ 11 

3.3 Ventilationssystem _______________________________________________________ 11 

3.4 Köldbryggor ____________________________________________________________ 12 

3.5 Distributionsförluster ____________________________________________________ 13 

3.6 Lufttäthet ______________________________________________________________ 14 

3.7 Vädring ________________________________________________________________ 16 

3.8 Solavskärmning och skuggning ____________________________________________ 16 

3.9 Personvärme ___________________________________________________________ 16 

3.10 Tappvarmvattenanvändning ______________________________________________ 17 

3.11 Elanvändning ___________________________________________________________ 19 

4 Sveby ________________________________________________________________ 20 

4.1 Svebys standardiserade indata _____________________________________________ 21 
4.1.1 Inomhustemperatur ____________________________________________________________ 21 
4.1.2 Ventilation ___________________________________________________________________ 21 
4.1.3 Vädring _____________________________________________________________________ 21 
4.1.4 Solavskärmning _______________________________________________________________ 22 
4.1.5 Personvärme _________________________________________________________________ 22 
4.1.6 Tappvarmvattenanvändning _____________________________________________________ 23 
4.1.7 Elanvändning _________________________________________________________________ 23 
4.1.8 Övrig indata __________________________________________________________________ 23 

5 Metod och genomförande ________________________________________________ 24 

5.1 Beskrivning av byggnaden ________________________________________________ 24 

5.2 Uppbyggnad av modell i IDA ICE __________________________________________ 25 



 

v 
 

5.3 Indata grundfall _________________________________________________________ 31 

5.4 Beskrivning av känslighetsanalys __________________________________________ 32 

6 Resultat ______________________________________________________________ 34 

7 Diskussion ____________________________________________________________ 41 

8 Slutsats _______________________________________________________________ 45 

9 Litteraturförteckning ___________________________________________________ 46 

10 Bilagor _____________________________________________________________ 53 

Bilaga 1 - Sammanställning av VVC-förluster från tidigare studier ____________________ 53 

Bilaga 2 – Indata framtaget i MEBY-projektet _____________________________________ 54 

Bilaga 3 – Sammanfattning av standardiserad indata från Sveby ______________________ 55 

Bilaga 4 – Gränsdragning elanvändning ___________________________________________ 58 

Bilaga 5 – Förlustflik i IDA ICE _________________________________________________ 59 

Bilaga 6 - Plan-, fasad- och detaljritningar _________________________________________ 60 

Bilaga 7 – Planritningar med inritade zoner _______________________________________ 62 

Bilaga 8 - Drifttider belysning ___________________________________________________ 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

Figurförteckning 

Figur 1. Slutliga energianvändningen inom byggnads- och servicesektorn i Sverige för år 

1971-2013 (17). ......................................................................................................................... 3 
Figur 2. Fördelning mellan olika energislag för uppvärmning av byggnader och varmvatten 

för småhus, flerbostadshus och lokaler år 2013 (17). ................................................................ 3 
Figur 3. Illustrering av en byggnads energianvändning enligt Boverket (23). .......................... 5 
Figur 4. Värmeförluster i en byggnad (25). ............................................................................... 5 
Figur 5. Sveriges klimatzonsuppdelning enligt BBR 22. (42) ................................................... 8 
Figur 6. Energiförluster på grund av transmission, ventilation och luftläckage för ett 

flerbostadshus med olika lufttäthetsgrader (2 l/s, m2 och 0,8 l/s, m2) placerat i två olika 

vindutsatta lägen. ..................................................................................................................... 15 
Figur 7. Mätning av lufttätheten i 100 nya byggnader belägna i Sverige år 2009. (82) .......... 15 
Figur 8. Variation av tappvarmvattenanvändningen under helgdagar i november till februari 

för 1 000 lägenheter. Höganvändarna motsvara de 10 % med högts uppmätta användning, 

mittenanvändaren 10 % som ligger närmst mediananvändningen och låganvändaren 10 % av 

de med lägst uppmätta användning (46). ................................................................................. 18 
Figur 9. Variation av hushållselanvändningen under helgdagar i november till februari för 1 

000 lägenheter. Höganvändarna motsvara de 10 % med högts uppmätta användning, 

mittenanvändaren 10 % som ligger närmst mediananvändningen och låganvändaren 10 % av 

de med lägst uppmätta användning (46). ................................................................................. 19 
Figur 10. Byggnadens utformning och placering intill närliggande byggnaden. (103) ........... 25 
Figur 11. Planritning över bottenplanet öppnat i programmet Autodesk TrueView 2016. ..... 26 
Figur 12. In-zoomning av planritningen över bottenplanet i programmet Autodesk Trueview 

2016. ........................................................................................................................................ 26 
Figur 13. Byggnadskroppen för källarplanet uppbyggt i programmet IDA ICE efter importerad 

planritning. ............................................................................................................................... 27 
Figur 14. Illustrering av fullständig byggnadskropp i programmet IDA ICE.......................... 27 
Figur 15. Zonindelning för bottenplanet i programmet IDA ICE. ........................................... 28 
Figur 16. Ritning över byggnadens södra fasad i programmet Autodesk TrueView 2016. ..... 28 
Figur 17. Inritade fönster på den södra fasaden i programmet IDA ICE. ................................ 28 
Figur 18. Färdig modell av byggnaden i programmet DA ICE, nordvästlig riktning. ............. 29 
Figur 19. Färdig modell av byggnaden i programmet IDA ICE, sydostlig riktning. ............... 29 
Figur 20. Utvändig solavskärmning i form av närliggande byggnader i programmet IDA ICE.

 ................................................................................................................................................. 30 
Figur 21. Byggnadsdelarnas U-värde. ..................................................................................... 30 
Figur 22. Inomhustemperaturens påverkan på den specifika energianvändningen (FTX-

system). .................................................................................................................................... 35 
Figur 23. Procentuella andelen köldbryggor av de totala transmissionsförlusterna och dess 

påverkan på den specifika energianvändningen....................................................................... 35 
Figur 24. Procentuella andelen köldbryggor av de totala transmissionsförlusterna och dess 

påverkan på Um-värdet. ........................................................................................................... 36 
Figur 25. Byggnadens lufttäthet som funktion av specifika energianvändningen där 

byggnadens tryckkoefficienter har blivit uträknade för utsatt, och skyddad byggnad och 

vindförhållandet valdes till tätort för den skyddade byggnaden och landsbygd för den utsatta, i 

IDA ICE. .................................................................................................................................. 36 
Figur 26. Hushållselanvändningens påverkan på den specifika energianvändningen. ............ 37 
Figur 27. Tappvarmvattenanvändningens påverkan på den specifika energianvändningen. ... 37 
Figur 28. Specifika energianvändningen som funktion av VVC-förlusterna. ......................... 38 
Figur 29. Specifika energianvändningen för grundfallet med och utan utvändig avskärmning.

 ................................................................................................................................................. 38 



 

vii 
 

Figur 30. Fönstrens solfaktor påverkan på den specifika energianvändningen. ...................... 39 
Figur 31. Specifika energianvändningen som funktion av verkningsgraden på värmeväxlaren i 

ventilationssystemet. ................................................................................................................ 39 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Energikravnivåer i kWh/m2, år för eluppvärmda- och ej eluppvärmd flerbostadshus 

samt lokaler för klimatzon I-IV. (42) ......................................................................................... 8 
Tabell 2. Uppmätta årliga specifika VVC-förluster [kWh/m2, år] för 7 stycken nya byggnader. 

(78) ........................................................................................................................................... 14 
Tabell 3. Max tillåtna specifik fläkteffekt (SFP) för olika ventilationssystem enligt Boverket 

(24). .......................................................................................................................................... 20 
Tabell 4. Svebys rekommenderade värde över vädringspåslag för tre olika metoder. ............ 22 
Tabell 5. Rekommenderade värden på avskärmningsfaktor. (8) ............................................. 22 
Tabell 6. Rekommenderat antal boende per lägenhet enligt 3H-projektet. (8) ........................ 22 
Tabell 7. Byggnadsdelarnas U-värden i grundfallet. ............................................................... 31 
Tabell 8. Indata grundfallet. ..................................................................................................... 31 
Tabell 9. Energiberäkningsresultat för grundfallet. ................................................................. 34 
Tabell 10. Jämförelse mot gällande energi- och Um-krav enligt BBR 22. .............................. 34 
Tabell 11. Känslighetsanalys för studerad indata, specifika energianvändningen. .................. 40 
Tabell 12. Känslighetsanalys för studerad indata, Um-värde. ................................................. 40 

 

 

  



 

viii 
 

Ordlista 

Atemp: 

Definieras enligt Boverket som ”Invändig area för våningsplan, 

vindsplan och källarplan som värms till mer än 10 ℃ i 

byggnaden”. [m2] 

Boverket: 

Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende i 

Sverige. 

Energideklaration: 

En energideklaration ger information om byggnadens faktiska 

energianvändning och innehåller uppmätt data över exempelvis 

Atemp och energianvändningen för uppvärmning, komfortkyla, 

tappvarmvatten och fastighetselanvändningen. 

Energiklass: 

I samband med en energideklaration blir byggnaden utdelad en 

energiklass från A-G beroende på byggnadens uppmätta 

energianvändning där A motsvarar låg energianvändning. 

Energiprestanda: 

Mängden energi som en byggnad behöver använda för att 

uppfylla de behov som är knutna till normalt brukande under ett 

år. 

Fastighetsel: 

Elenergi som krävs för att driva de centrala systemen i en 
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exempelvis för att driva spis, kyl, frys och belysning. Den räknas 

inte med i en byggnads energianvändning, men en del får 

tillgodogöras som värme till byggnaden.  

IDA ICE: 

  Energiberäkningsprogram IDA Indoor Climate & Energy. 

Klimatskal: 

Byggnadens omslutande byggnadsdelar mot mark eller 

utomhusluften. Kan även gränsa mot ett icke uppvärmt utrymme 

som källare och garage.  
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Köldbrygga:  
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Anger hur mycket luft som läcker genom byggnadskroppens 
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[kWh/m2, år] 
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Um-Värde: 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för byggnadens 

klimatskal inklusive köldbryggor.  

Verksamhetsel: 

Elenergi som används för verksamhetsändamål i lokaler, 

exempelvis för att driva belysning, datorer och kopiatorer. Den 

räknas inte med i en byggnads energianvändning men en del får 

tillgodogöras som värme till byggnaden.   

Varmvattencirkulation: 

Innebär att tappvarmvatten cirkulerar konstant i husets ledningar 

vilket medför att tiden som boende behöver vänta på sitt 

varmvatten minimeras.  
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1 Introduktion 
Omvandling, distribution och användning av energi har en negativ påverkan på miljön och på 

klimatet. Den dominerande energikällan i världen är idag förbränning av fossila bränslen som 

kol, olja och naturgas (1). Vid förbränning av fossila bränslen bildas bland annat koldioxid, 

svaveloxid och kväveoxid. Koldioxidutsläpp är den gas som bidrar mest till växthuseffekten 

och har störst klimatpåverkan. Svaveloxider och kväveoxider bidrar bland annat till en ökad 

försurning av luft och vatten.  

Den globala energianvändningen har beräknats öka med 56 % från år 2010 till 2040 enligt 

EIA (2). Världens energianvändning delas vanligtvis in i tre huvudgrupper; byggnader, 

transport och industri där byggnadssektorn står för ungefär en tredjedel av den totala 

energianvändningen (3). Den globala energianvändningen inom byggnadssektorn har, mellan 

åren 1971 och 2010, ökat med 50 % och beräknas öka med ytterligare 35 % fram till år 2035, 

på grund av ökad befolkning och ekonomisk tillväxt (4). 

Intresset att effektivisera byggnader och på så sätt minska energianvändningen är stort. 

Europaparlamentet uppdaterar kontinuerligt de direktiv som ligger till grund för en byggnads 

energiprestanda, med målet att få en ökning av energieffektiva byggnader, för att nå målet 

med 20 % lägre energianvändning till år 2020 (5). Från och med årsskiftet 2018/2019 ska 

samtliga nya byggnader inom offentlig sektor vara nära-nollenergibyggnader och från och 

med årsskiftet 2020/2021 gäller samma regler för samtliga nybyggnationer (6). Direktivet 

innebär vidare att byggnader som ska renoveras måste åtgärdas för att enligt riktlinjerna 

klassas som nära-nollenergibyggnader. 

I Sverige är det Boverket som fastställer krav på en byggnads energiprestanda. Vid ny-, till- 

och omfattande ombyggnation krävs en energiberäkning redan under projekteringen för att 

säkerställa att kraven uppfylls (7). När man utför energiberäkningar i Sverige, som ligger till 

grund för bygglov, utgår man från flertalet vägledande anvisningar för standardiserad 

brukarrelaterad indata. Den standardiserade indata gäller främst för nybyggnation och 

innefattar riktvärden för exempelvis inomhustemperatur, tappvarmvatten-, och 

hushållselanvändning (8). Sveby är en branschorganisation som sammanställt mycket 

brukarrelaterad indata och som drivs av den Svenska bygg- och fastighetsbranschen (9). 

Utöver den brukarrelaterade finns övrig indata som är viktig att ta hänsyn till vid en 

energiberäkning som exempelvis byggnadens köldbryggor och lufttäthet m.m. 

I samband med att nya byggnader tas i bruk måste energianvändningen mätas över minst en 

tolvmånadersperiod samt redovisas senast efter 24 månader. Detta för att se om den faktiska 

energianvändningen överensstämmer med den teoretisk beräknade, och därmed om Boverkets 

krav fortfarande uppfylls (10). Om byggnaden vid en mätning inom 24 månader inte uppfyller 

kraven kan byggnadsnämnden kräva att åtgärder för att minska energianvändningen görs (11). 

Det är således väldigt viktigt att energiberäkningar utförs med så god säkerhet som möjligt för 

att minimera eventuella avvikelser. 

I nybyggnation är det inte ovanligt att den beräknade energianvändningen ligger lägre i 

jämförelse med den senare uppmätta användningen. Det beror oftast på att indata som används 

i beräkningar omfattas av en stor osäkerhet. Då kraven för en byggnads energianvändning 

ständigt skärps får det som följd att små fel i energiberäkningar får ett större utslag på 

resultatet (12). I en undersökning från 2012 där den beräknade energianvändningen jämfördes 

med den uppmätta användningen, i fem flerbostadshus, uppgick skillnaden till cirka 29 % 

(13). I en annan undersökning har 65 byggnaders beräknade och uppmätta energianvändning 

jämförts och där resultatet visade att 40 % av byggnaderna hamnade i en felaktig energiklass 

(14). 
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1.1 Syfte och mål 
Det främsta syftet med detta examensarbete är att studera standardiserad indata som används 

vid energiberäkning av nya flerbostadshus för att se hur stor påverkan de kan ha på resultatet. 

Målet med examensarbetet är att redogöra för vilka indata som bidrar till avvikelser mellan 

beräknad och uppmätt energianvändning och med det som utgångspunkt komma med 

rekommendationer för hur osäkerheten hos energiberäkningar kan reduceras. 

1.2 Frågeställningar 

 
 Hur pålitlig är standardiserad indata i relation till faktisk användning? 

 Vilka är de främsta orsakerna till differens mellan beräknad och uppmätt 

energianvändning? 

 

1.3 Översikt 
I detta examensarbete har indata som används vid energiberäkning av flerbostadshus studerats 

och den påverkan standardiseringen kan ha på energiberäkningar. Som ett första steg 

studerades bakgrunden till standardiserad indata och de studier som ligger till grund för dem. 

Därefter studerades andra utförda studier för att se hur deras resultat ställer sig mot 

standardiserad indata. Därefter genomfördes energiberäkningar, med hjälp av 

simuleringsprogrammet IDA ICE, på ett flerbostadshus för att undersöka hur mycket 

byggnadens energianvändning, teoretiskt sett, kan variera som ett resultat av standardiserad 

indata. 

1.4 Avgränsningar 
Föreliggande examensarbete är i huvudsak avgränsat till att studera standardiserade indata 

som används vid energiberäkning av flerbostadshus och som följer svenska byggnadskrav. 

Denna avgränsning är kopplad till att andra byggnadstyper, som exempelvis 

kontorsbyggnader och andra typer av lokaler, vanligen använder sig av standardiserade 

brukarrelaterade indata som skiljer sig från indata för flerbostadshus.  
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2 Bakomliggande fakta 
I detta avsnitt redovisas de bakomliggande fakta som ligger grund för examensarbetet. Detta 

avsnitt är ämnat att ge läsaren en fördjupad förståelse för energianvändning inom 

byggnadssektorn samt EU:s och Boverkets krav och direktiv som ligger till grund för en 

byggnads energiprestanda. Därefter följer avsnitt som beskriver utförandet av 

energiberäkningar och energiuppföljningar. 

2.1 Energianvändning inom byggnadssektorn 
Den stora energianvändningen i världen har en kraftig påverkan på klimat, miljö och hälsa. 

Det är därför viktigt att effektivisera energianvändningen för att minska belastningen (15). 

Internationella energimyndigheten uppskattar att byggnadssektorn står för 30-40 % av den 

totala energianvändningen i världen och 25-35 % av de totala koldioxidutsläppen (16).  

I Sverige står byggnads- och servicesektorn för nästan 40 % av den totala 

energianvändningen, varav 90 % från bostäder och andra typer av fastigheter (17). Den 

slutliga energifördelningen för olika energislag inom byggnads- och servicesektorn för år 

1971-2013 illustreras nedan i Figur 1.  

 

Figur 1. Slutliga energianvändningen inom byggnads- och servicesektorn i Sverige för år 1971-2013 (17). 

Reduceringen av oljeanvändningen beror bland annat på att uppvärmning av byggnader via 

oljepannor minskat kraftigt och ersatts med uppvärmning via el och fjärrvärme. Energi för 

uppvärmning av byggnader och varmvatten har minskat de senaste åren och den främsta 

orsaken till detta är hårdare krav, mer energieffektiv utrustning och bättre byggteknik (17).  

Av den totala energianvändningen stod uppvärmning av byggnader och varmvatten för 55 % 

inom byggnadssektorn år 2013 (17). Uppvärmning från olika energislag för småhus, 

flerbostadshus och lokaler illustreras nedan i Figur 2. 

 

Figur 2. Fördelning mellan olika energislag för uppvärmning av byggnader och varmvatten för småhus, 

flerbostadshus och lokaler år 2013 (17). 
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Eluppvärmning var den mest använda energikällan för småhus, där den slutliga användningen 

uppgick till 15 TWh. Fjärrvärme är den mest använda energikällan för flerbostadshus och 

lokaler som uppmättes till 23 respektive 18 TWh (17). 

2.2 EU:s energieffektiviseringsdirektiv 
Europaparlamentet har under de senaste åren tagit fram energieffektiviseringsdirektiv som 

medlemsländerna ska följa. Målet med direktiven är att minska klimatpåverkan genom att 

minska användningen och importen av energi (18). 

Syftet med direktivet EPBD 2002/91/EG var att främja bättre energiprestanda i byggnader. 

Bland annat togs krav fram angående tillämpning av minimikrav för energiprestandan i nya 

och befintliga byggnader som genomgår en större renovering. Direktivet omarbetades år 2010 

där det utökades och klargjordes (19). En prognos från EU, år 2011, tydde på att unionens mål 

för 2020 inte var på väg att uppnås och hårdare krav infördes i direktivet EED 2012/27/EU. 

Eftersom byggnadssektorn står för en sådan stor del av energianvändningen är det viktigt att 

energiprestandan hos äldre byggnader förbättras vid renovering och att nya byggnader byggs 

med fokus på låg energianvändning. För att minska energianvändningen och nå målet 2020 

räcker det inte med att nya byggnader klarar minimikraven för energianvändningen, utan de 

måste bli mer energieffektiva. Medlemsländerna i EU bör upprätthålla handlingsplaner för att 

öka antalet nära-nollenergibyggnader vilket sedan ska rapporteras till kommissionen (19). En 

nära-nollenergibyggnad definieras som ”En byggnad som har mycket hög energiprestanda 

och nära noll mängden eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket hög 

grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara 

energikällor som produceras på plats, eller i närheten” (20). Kravnivåer för nära-

nollenergibyggnader ska fastställas av respektive medlemsland (18). Boverket har fastställt ett 

förslag till svensk tillämpning av nära noll-energibyggnader där de befintliga energikraven 

skärps, exempelvis skärps kraven för en byggnad belägen i Stockholm med cirka 30 % (21). 

I direktivet 2012/27/EU bestämdes att medlemsländerna varje år ska rapportera om deras 

framsteg med energieffektivisering när det gäller att nå energieffektiviseringsmålet vid 2020 

(18). Medlemsländerna ska redovisa resultaten för året, två år före det innevarande året, alltså 

redovisade Sverige 2013 års energianvändning år 2015. I 2015 slutrapport redovisas även att 

åtgärder gjorts för att genomföra energieffektiviseringsdirektivet under 2014 fullt ut och att 

energin för uppvärmning av bostäder har minskat. Dock har energin för att värma upp lokaler 

ökat på grund av en ökning av lokalytor (22). 
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2.3 En byggnads energianvändning 
Levererad energi till en byggnad innefattar energi för uppvärmning, komfortkyla, 

tappvarmvatten och fastighetsel (23). Hushålls- och verksamhetelanvändning ingår inte i 

byggnadens totala termiska energianvändning, men en viss del får tillgodoräknas som 

värmeenergi till byggnaden (24). Faktorer som påverkar en byggnads energianvändning 

illustreras nedan i Figur 3. 

 

 

Figur 3. Illustrering av en byggnads energianvändning enligt Boverket (23). 

Det interna värmetillskottet består av internlaster som minskar behovet av levererad energi, 

exempelvis avgiven värme från personer, belysning och apparater (10).  

I en byggnad fördelar sig värmeförlusterna ungefär enligt Figur 4 nedan, där andelen beror på 

byggnadsdelarnas yta, isolerande egenskaper och tekniska system.  

 

Figur 4. Värmeförluster i en byggnad (25). 

Värmeförluster i en byggnad sker via transmission, ventilation och ofrivillig ventilation. 

Transmissionsförluster beror av temperaturskillnaden mellan inne- och utomhustemperaturen, 

byggnadens konstruktion och byggnadsdelarnas U-värde. Värmeförlust via ventilation 

uppkommer eftersom utomhustemperaturen nästan alltid är lägre än inomhustemperaturen 

som ventileras ut (26). I byggnader har man även ofrivillig ventilation som uppkommer på 

grund av otätheter. Läckande luft medför i sig energiförluster men kan även medföra ökade 

transmissionsförluster, större risk för drag och fuktskador (27).  

Det mest energikrävande i en byggnad är energi till uppvärmnings-, ventilations- och 

luftkonditioneringssystem (28). Energianvändningen för dessa beror bland annat på 

byggnadstyp, klimat, inomhustemperatur, lufttäthet, fönstertyp och fönsterarea, 
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brukarbeteende samt interna värmekällor. Genom att effektivisera systemen kan 

energianvändningen reduceras kraftigt och samtidigt erhålla en komfortabel inomhusmiljö 

(28). 

Byggnader med specifika konstruktioner och som uppfyller bestämda krav kan klassificeras 

som lågenergibyggnader. Byggnadstyper som räknas till lågenergibyggnader är exempelvis 

passivhus, minienergihus, nära-nollenergihus och plusenergihus. Det finns många fördelar 

med lågenergihus. Några av fördelarna är lägre miljöbelastning, lägre driftkostnad, lägre 

ljudnivå, högre marknadsvärde och i många fall ingen användning av radiatorer. Det finns 

dock en del nackdelar som bland annat en högre investeringskostnad, el för tillskottvärme, 

väggarna tar mer plats, begränsad användning av fasadmaterial, över- och undertemperatur 

samt lägre tolerans mot byggfel än andra byggnadstyper (29). 

Forum för energieffektiva byggnader (FEBY) har tagit fram en kravspecifikation för nära-

nollenergihus, passivhus och minienergihus i Sverige. För mer ingående information om krav 

och definitioner hänvisas läsaren till rapporten ”Kravspecifikation för nollenergihus, 

passivhus och minienergihus - bostäder” (30). 

Energikraven måste skärpas successivt då tekniska komponenter blir allt mer energieffektiva 

och byggtekniken ständigt förbättras. Om byggtekniken inte skulle vara tillräckligt avancerad 

skulle för hårt skärpta krav medföra mycket stora investeringskostnader, vilket inte skulle vara 

samhällsekonomiskt. Det innebär att det föreligger en balansgång mellan energikrav och 

teknik. Exempelvis har energikraven för en nära-nollenergibyggnad bestämts i Boverkets 

förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader utifrån en byggnads tekniska 

förutsättning. Där har tekniken relaterad till en byggnads klimatskal samt tekniska 

komponenter så som värme- och ventilationssystem studerats för att säkerställa att 

komponenterna är tillräckligt utvecklade för att klara kraven. Det är dock inte uteslutet att 

kraven kan komma att skärpas mer än vad som presenteras i rapporten, utifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Riskerna för negativa effekter skulle dock öka (21). 

Med individuell mätning och debitering (IMD) menas att fakturering av energianvändning för 

värme, varmvatten och kyla ska grundas på användarens faktiska användning, vilket medför 

att användaren, till stor del själv, kan styra sin egen energianvändning och kostnad (18). 

Bostäder med IMD och där boende blir mer medvetna om deras energianvändning, och hur 

den kan sänkas, tenderar att ha en lägre energianvändning (31). Enligt Lennart Berndtsson, i 

en rapport utförd åt Boverket, konstateras en typisk värmebesparing på 10-20 % och en 

reducering av varmvatten med 15-30 % (32). 

Hur brukarbeteendet och inomhusklimatet påverkas av IMD undersöktes nyligen i en studie 

utförd i Danmark. Inomhusklimatet jämfördes mellan två flerbostadshus där IMD infördes i 

ett av dem. Boende i lägenheterna utan IMD styrde sin reglering efter ett komfortabelt 

inomhusklimat och de med IMD fokuserade mer på en minskad energianvändning vilket kan 

ha en negativ påverkan på inomhusklimatet. För bostadshuset med IMD hade 50 % av 

lägenheterna en lägre inomhustemperatur än 20 ℃ och den genomsnittliga 

inomhustemperaturen var 2,9 ℃ lägre där IMD införts (31). Intervjuer med boende visade att 

det i vissa fall accepterades ett sämre inomhusklimat för att erhålla en lägre energianvändning 

(31). 

I det så kallade MEBY-projektet, som genomfördes 2002 i Sverige, mättes 

tappvarmvattenanvändningen (TVV-användningen) i lägenheter med och utan IMD där en 

besparingspotential på 14-46 % erhölls (33). I examensarbetet ”Varmvatten i flerbostadshus: 

erfarenhet, kunskap och mätning för en klokare användning” skrivet av Christian Ek och 

Daniel Nilsson har den procentuella minskningen av TVV, vid införandet av IMD, 
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sammanställts för tio undersökningar utförda mellan 1956-2006 där den genomsnittliga 

minskningen var ca 30 % med ett intervall på 18-53 % (34). 

Enligt direktivet EED 2012/27/EU ska IMD av värme, kyla och varmvatten i lägenheter 

implementeras senast 31 december 2016, om det är tekniskt möjligt, och om det kan anses 

vara kostnadseffektivt (35). Boverket redogör i rapporten ”Individuell mätning och debitering 

i befintlig bebyggelse, rapport 2015:34”, att det inte bör krävas individuella mätare i Sverige, 

eftersom det inte är kostnadseffektivt då besparingen är för låg, i förhållande till 

investeringskostnad, i majoriteten av byggnader (36). I ett remissvar har Boverkets rapport 

kritiserats av Svensk förening för förbrukningsmätning av energi då de anser att Boverkets 

beräkningar är missvisande både för kostnaden och besparingen samt att Boverket bortser från 

viktiga effekter av beteendeförändring (37). Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag motsätter 

sig även de IMD av värme, vilket framfördes genom deras energiexpert Gabriella Castegren i 

en workshop som hölls i Bryssel den 25 februari 2016. I förslaget framtaget av EU har det 

exempelvis antagits att hyresgäster sänker sin temperatur med en grad, vilket inte 

överensstämmer med de resultat som erhållits från tester i allmännyttan där IMD har införts. 

Enligt Gabriella Castegren har istället inomhustemperaturen höjts då boende själva har 

möjligheten att styra. Det var då upp till regeringen att ta ställning angående 

implementeringen (38). Den 9 maj 2016 kom beskedet, som framfördes av energiminister 

Ibrahim Baylan, att regeringen inte kommer införa lagkrav på IMD i lägenheter. Boverket får 

däremot uppdrag att under 2017-2019 årligen utreda om ändrade ekonomiska förhållanden 

kan innebära en lönsamhet att införa IMD (39), (40).    

2.4 Boverket 
Boverket arbetar med frågor rörande samhällsplanering, byggande och boende i Sverige och 

tar exempelvis fram föreskrifter och vägledningar, ansvarar för tillsyn över 

energideklarationer och tillämpning av plan- och bygglagen, administrera statliga stöd och 

bidrag samt utreda och analysera frågor inom verksamhetsområdet (41). 

Det är Boverket som ställer krav på en byggnads specifika energianvändning, max tillåten 

installerad eleffekt, krav för; isolering, värme-, kyl- och luftbehandlingssystem, effektiv 

elanvändning samt krav för energiuppföljning. Boverkets byggregler (BBR) innehåller 

föreskrifter och allmänna råd för byggnadssektorn i Sverige. I en version av BBR från 2006 

infördes ett helt nytt sätt att ställa krav på en byggnads energianvändning. Enligt de nya 

kraven ska nya byggnader energiberäknas under projekteringen och energianvändningen skall 

sedan följas upp då byggnaden upprättats. Dessa föreskrifter måste följas med vissa undantag, 

där avsnitt 9 i BBR innefattar föreskrifter och allmänna råd för energihushållning (23). Sedan 

dess har kraven skärpts och begrepp förtydligats flertalet gånger. Det gällande är BBR 22 som 

trädde i kraft 1 mars 2015 med övergångsperiod fram till 1 mars 2016. Kravnivåerna har 

skärps och en generell skärpning med cirka 10 % har gjorts för flerbostadshus (42). 

Sverige är uppdelat i så kallade klimatzoner och det finns för nuvarande fyra stycken enligt 

BBR 22 (42). Gränsdragningen illustreras nedan i Figur 5.  
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Figur 5. Sveriges klimatzonsuppdelning enligt BBR 22. (42) 

Klimatzon IV infördes år 2015 i samband med ändringen av energihushållningskraven för att 

bättre anpassa energikraven i södra Sverige. Boverkets krav på den specifika 

energianvändningen för flerbostadshus och lokaler beroende på klimatzon och 

uppvärmningssystem redovisas nedan i Tabell 1 (42).  

Tabell 1. Energikravnivåer i kWh/m2, år för eluppvärmda- och ej eluppvärmd flerbostadshus samt lokaler för 

klimatzon I-IV. (42) 

 Zon I 

 

Zon II Zon III Zon IV 

Flerbostadshus (Ej eluppvärmda) 

 

115 100 80 75 

Flerbostadshus (Eluppvärmda) 

 

85 65 50 45 

Lokaler (Ej eluppvärmda) 105 90 70 65 

 

Lokaler (Eluppvärmda) 85 65 50 45 

 

För flerbostadshus innehållande lägenheter med boyta på max 35 m2 gäller andra energikrav 

som redovisas i BBR 22. (43). Boverkets krav på en byggnads genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient, inklusive köldbryggor, för flerbostadshus är 0,400 W/m2, K, 

och för lokaler 0,600 W/m2, K (42). Boverket ställer även andra krav på en byggnad som 

bland annat lägsta ventilationsflöde och maximal specifik fläkteffekt för ventilationssystemet, 

vilka redovisas senare i rapporten.  

Det är alltså ovanstående krav som gäller och som ska underskridas vid en energiberäkning 

utförd under en byggnads projektering. 

2.5 Energiberäkning 
En energiberäkning ska, som tidigare nämnts, utföras under projektering av en ny byggnad, 

när en befintlig byggnad ändras och vid tillbyggnad för att få en tidig indikation på 

byggnadens energianvändning. Kraven kan behövas att anpassas vid ändring av en byggnad 

och vid ombyggnad utifrån ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar enligt PBL. 

För mindre byggnader med Atemp < 100 m2 och begränsad fönster- och dörrarea samt utan 

kylbehov behöver ingen energiberäkning utföras utan andra krav kan istället tillämpas. Då ska 
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krav på bland annat byggnadsdelarna U-värden, klimatskärmens täthet och värmeåtervinning 

uppfyllas (44).  

Det är byggherren som väljer noggrannheten på energiberäkningen och på vilket sätt den skall 

utföras. Dock måste energiberäkningen vara tillräckligt noggrann att den uppmätta 

energianvändningen underskrider de energikrav som finns, vilket har visat sig vara svårt att 

säkerställa (24). 

Vid utförandet av energiberäkningar måste en del saker redovisas, som exempelvis: 

 Vem som utförde energiberäkningen 

 Vilken version av BBR som följts 

 Vilket program och version som använts för beräkningen 

 U-värdesberäkning 

 Tydlig redovisning av indata och resultat samt om energikraven uppfylls 

 Säkerhetsmarginal och eventuella känslighetsanalyser 

En säkerhetsmarginal för det beräknade värdet måste tas med där syftet är att fånga upp 

eventuella skillnader mellan det beräknade och det senare uppmätta värdet. Det finns inget 

exakt värde på hur stor säkerhetsmarginalen bör vara då det är väldigt beroende på kvalitén på 

indata och beräkningssätt. Det är upp till den som utför energiberäkningen att avgöra hur stor 

säkerhetsmarginalen bör vara (23). 

För att kunna jämföra en byggnads energianvändning mot andra byggnader, men även mellan 

år för en given byggnad, behöver man normalårskorrigera beräkningarna. Om en byggnads 

energianvändning är högre ett år kan det bero på att medelårstemperaturen har varit lägre än 

året innan. Vid normalårskorrigering justerar man främst medelårstemperaturen, men ibland 

även solinstrålning och vindförhållande. Normalårstemperaturen som används vid 

normalårskorrigering mäts vanligtvis under 30 år och kallas för klimat är (45). Studien 

”Brukarrelaterad energianvändning - Mätning och analys av hushållsel och tappvarmvatten” 

visar att den specifika energianvändningen varierade med mer än 9,2 kWh/m2, år, för mer än 

50 % av de 1 000 lägenheterna i studien, mellan år till år. Detta på grund av variation i 

uteklimat mellan de olika åren (46). 

Vid jämförelse av en byggnads energiprestanda mot andra byggnader är det viktigt att 

byggnadens area beräknas och presenteras på rätt sätt. Det finns dock flertalet olika 

beteckningar för en byggnads area. En vanlig areabeteckning för bostäder är BOA+LOA, där 

BOA (boarea) menas med den area som är menad till boende helt eller delvis ovan mark och 

LOA (lokalarea) avser det utrymme som används för andra ändamål annat än boende. 

Lokalarea innefattar den area som utgörs exempelvis hallar, korridorer, trappor och garage 

(garage ingår endast för flerbostadshus och lokalbyggnader) (47). BTA betyder bruttoarea och 

begränsas av ytterväggens utsida och BRA motsvarar Atemp (48). Boverket har tagit fram 

omräkningsfaktorer, för Atemp utifrån BOA+LOA, BTA och BRA (49), (8), där:  

 Atemp = 1,25*(BOA+LOA) för flerbostadshus med uppvärmd källare över 10 °C.  

 Atemp = 1,15*(BOA+LOA) för flerbostadshus utan uppvärmd källare till över 10 °C.  

 Atemp = 0,9*BTA 

 Atemp = BRA 

 

Omräkning från BOA+LOA till Atemp har studerats i flertalet studier där Boverkets 

omräkningsfaktorer verifieras (50), (51). 

Det är flertalet faktorer som påverkar säkerheten i en energiberäkning som bland annat: 
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 Indata 

 Analys och tolkning av indata 

 Användarens kunskaper och erfarenheter 

 Beräkningsprogram i sig 

Som tidigare nämnts har osäkerheten på indata en stor påverkar på resultatet och bedöms vara 

den största bidragande faktorn. Tolkning och analys av indata kan variera kraftigt mellan 

användare, men även kunskap och erfarenhet. Beräkningsprogram medföra i sig osäkerheter 

på grund av att de bygger på exakta ekvationer som inte speglar verkligheten helt korrekt. 

Olika beräkningsprogram har även olika komplexitet, vilket medför att samma beräkning kan 

skilja sig åt beroende på vilket program som används (52). Vid beräkning av en byggnads 

energianvändning kan man använda sig av en del olika energiberäkningsprogram. Enligt 

Boverket bör ett dynamiskt beräkningsprogram med timvis beräkning användas. Boverket 

rekommenderar en del olika simuleringsprogram, varav ett är IDA ICE (53).   

2.6 Energiuppföljning 
I samband med att nya byggnader tas i bruk måste, som tidigare nämnts, den faktiska 

energianvändningen mätas över minst en tolvmånadersperiod samt redovisas inom 24 

månader. Det kallas för energideklaration och om byggnaden vid en mätning inom 24 

månader inte uppfyller kraven kan byggnadsnämnden kräva att åtgärder för att minska 

energianvändningen görs (11). Energideklaration infördes i Sverige 2006 efter lagen om 

energideklaration som upprättats av Europaparlamentet (54). Mätningarna ska göras under 12 

månader eftersom energianvändningen skiljer sig mycket åt under året (10). Vid uppföljning 

bör följande mätas: 

 Levererad energi för uppvärmning och tappvattenvärmning 

 Levererad energi för komfortkyla 

 Användning av tappvarmvatten för att bestämma mängden energi till 

tappvattenvärmning för sedan kunna korrigeras mot projekterad användning  

 Levererad fastighetsel 

 Total Atemp och fördelning mellan bostäder och lokaler 

Normalt sätt behöver inte inomhustemperaturen mätas vid en energiuppföljning då den ska 

beaktas på sådant sätt vid energiberäkningen att korrigering inte behövs. Dock kan korrigering 

krävas för lokaler som kräver en hög inomhustemperatur som exempelvis sjukhem.  Vädring är 

svårt att mäta och behövs inte utföras. Schablonvärde för normal vädring under projektering 

anses redan vara tillgodosett då det är driftpersonalens uppgift att styra värme-, kyl- och 

ventilationssystem att vädring, utöver normalt brukande, inte ska behövas (55). Mätare som 

används vid mätningen ska vara kalibrerade vid mätperiodens början och bör ha en osäkerhet 

på maximalt 3 % vid nominellt flöde för mätning av uppvärmning och kyla, och för TVV bör 

osäkerheten maximalt vara 5 % (55). 

Om en byggnads faktiska energianvändning visar sig vara högre än Boverkets krav behöver 

en utredning göras. Då måste energiberäkningen korrigeras efter den faktiska användningen 

för att försöka hitta orsaken till avvikelsen. Det måste då utredas om det beror på brukarnas 

beteende eller om det beror på byggnadens konstruktion eller mekaniska system. Då kan 

inomhustemperatur, hushållselanvändning och persontäthet behövas mätas (55).  
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3 Litteraturstudie 
I detta avsnitt redovisas den litteraturstudie som ligger grund för fastställandet av pålitligheten 

hos de standardiserade indatat. 

3.1 Generell indata 
Vid en energiberäkning måste man först och främst veta vart byggnaden är belägen för att 

kunna ta hänsyn till klimatförhållanden i form av normalårstemperatur, solinstrålning och 

vindförhållanden, men även för att veta vilka krav som måste följas. Man måste även veta 

byggnadens konstruktion och U-värden samt vilka tekniska system som ska användas. 

3.2 Inomhustemperatur 
Temperatur är något som kan ha stor påverkan på oss människor, och god termisk komfort 

upplever de flesta människor inom temperaturintervallet 20-24 ℃. Folkhälsomyndigheten 

rekommenderar en operativ inomhustemperatur på 20-23 ℃ och för känsliga grupper 22-24 ℃ 

(56). Dessa råd gäller exempelvis för kök, sovrum, vardagsrum samt badrum fast gäller inte 

vid extrema väderförhållanden. 

Inomhustemperaturen har även en stor påverkan på energianvändningen då högre 

inomhustemperatur medför ökade värmeförluster, då temperaturskillnaden mellan inne- och 

utomhustemperaturen ökar. Vid energiberäkningar använder man sig av 

medelrumstemperaturen och temperaturvarieringen under dagen beaktas vanligtvis inte då det 

omgärdas av en stor osäkerhet. 

ELIB undersökningen som utfördes i Sverige mellan 1991-1992 är den första storskaliga 

undersökningen där bland annat inomhustemperaturen kartlagts för 652 stycken lägenheter. 

Mätperioden var 1 månad för varje bostad och undersökningsperioden var under 

uppvärmningssäsongen oktober till april. I studien redovisas en genomsnittstemperatur på 

22,2 ℃ för flerbostadshus med en mätosäkerhet på 0,26 ℃ (57). Det så kallade BETSI-

projektet utfördes av Boverket år 2007 där olika mätningar och enkätundersökningar utfördes 

för ca 1 800 lägenheter. I projektet mättes inomhustemperaturen i lägenheterna där resultaten 

kan jämföras mot de resultat som erhölls i ELIB studien, då studierna utförts på liknande sätt. 

Genomsnittliga inomhustemperaturen som erhölls från BETSI studien var 22,4 ℃ (58). I ett 

annat projekt som genomfördes under 2008 och 2009 mättes inomhustemperaturen i 1 300 

lägenheter där den genomsnittliga inomhustemperaturen uppmättes till närmare 23 ℃ (59). 

Beräkningsanvisningar för Skanka, JM, Veidekke, Peab och NCC rekommenderas 22 ℃ som 

inomhustemperatur vid projektering av en byggnad (8). 

3.3 Ventilationssystem 
En god luftkvalité ska erhållas i rum där människor vistas mer än tillfälligt. Kraven på 

luftkvalitén beror på vad rummet avsedda användning. Koncentrationen på föroreningar i 

luften får inte överskrida en viss gräns, satt av Boverket, som kan medföra negativa 

hälsoeffekter eller besvärande luft (44). Detta ska regleras med bra ventilationssystem som är 

anpassad till byggnaden (60). 

För att säkerställa god inomhusmiljö och tillräckligt luftflöde införde Boverket obligatoriska 

ventilationskontroller (OVK) år 1991. OVK måste utföras av en certifierad kontrollant som 

även ska ge förslag på energieffektiviserande åtgärder för ventilationen. Innan ett 

ventilationssystem tas i bruk skall en OVK utföras för att säkerställa att systemet är rätt 

anpassat för byggnaden. Beroende på byggnadstyp och ventilationssystem ska OVK utföras 

regelbundet med ett intervall på 3-6 år. Exempelvis ska ett ventilationssystem av typ FT och 
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FTX i flerbostadshus och lokaler kontrolleras var tredje år och för typ S, F och FX var sjätte 

år (61).  

Värmeförluster via ventilation beror på vilket system som används (62). Med ett FTX-system 

kan 50-80 % procent av värmen i den utgående luften återvinnas, beroende på typ av 

värmeväxlare (63). Då fabrikanterna vanligtvis redovisar temperaturverkningsgraden vid en 

utetemperatur på +5 ℃, frånlufttemperatur på +25 ℃ och vid en relativ fuktighet på 27 % vet 

man inte hur värmeväxlarens verkningsgrad påverkas vid låga temperaturer. Verkningsgraden 

påverkas av uteklimatet på orten, frånluftens temperatur och fuktighet samt värmeväxlarens 

konstruktion och avfrostningsfunktion (64). Detta kan då medföra osäkerheter i 

energiberäkningar. 

Som tidigare nämnts ställer Boverket krav på ett lägsta ventilationsflöden i en byggnad och 

systemets specifika fläkteffekt (SFP), som redovisas senare i rapporten (65), (42). 

Ventilation har visat sig vara en av orsakerna till skillnad mellan beräknad och uppmätt 

energianvändning (66). I en studie där detta har studerats visade att: 

 Ventilationssystemet inte var injusterat som planerat  

 Två av fyra ventilationsaggregat hade inre läckage 

 Stora kanalförluster på grund av olycklig systemutformning (66). 

Temperaturen på tilluften bör inte vara mer än 2-3 ℃ lägre än inomhustemperaturen annars 

finns risken att drag uppstår vilket är ett av de vanligaste klagomålen på ventilation (67). 

Kroppen kyls av snabbare vid drag och kan skapa obehag för människor samt medföra 

muskelbesvär, nackspärr och ögonirritation. Dock vill man ha något underkyld tilluft eftersom 

luften blandar sig bättre i rummet då den befintliga varma luften stiger (67). 

3.4 Köldbryggor 
Det är viktigt att ta hänsyn till köldbryggor i en energiberäkning då de kan ha betydande 

påverkan på resultatet. I många fall där den beräknade energianvändningen har skiljt sig från 

den uppmätta har köldbryggor varit en av de främsta orsakerna (68). Enligt standarden SS-EN 

ISO 10211 definieras köldbryggor som delar av klimatskalet där värmemotståndet förändras 

signifikant på grund av exempelvis: 

 Ett material med högre värmeledningsförmåga bryter ett skikt av ett annat/andra 

material med lägre värmeledningsförmåga, exempelvis vid balkonger i en 

utfackningsvägg. 

 Där utvändig yta är större eller mindre än invändig yta vid exempelvis ytter- och 

innerhörn samt där tjockleken på material ändras.  

Köldbryggor kan även ha en påverkan på den termiska komforten och medföra problem vid 

temperaturreglering. Det finns två typer av köldbryggor, linjära och punktformiga, där linjära 

köldbryggor definieras av ett värmeflöde per längdenhet och punktformiga förekommer 

endast punktvis i klimatskalet (69). Vid tillgång på detaljerad information om byggnadens 

mått och konstruktion kan köldbryggor beräknas utifrån ekvationer vilket kan vara väldigt 

tidskrävande. I det flesta fall gör man andra antaganden kring byggnadens köldbryggor. I 

tidigt skede kan det vara användbart att använda sig av ett påslag på Um-värdet då byggnadens 

konstruktion inte är känd, men eftersom påslaget inte tar hänsyn till bland annat isolertjocklek 

kan det i slutändan vara missvisande. Därför kan ett schablonpåslag ha stor påverkan på 

energiberäkningsresultaten.  
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I ”Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler” står det att linjära 

köldbryggor i småhus motsvarar en ökning av Um värdet med 15-20 % och kan vara ännu 

större för flerbostadshus (23). 

Enligt Gunnar Anderlind kan köldbryggor stå för 20-30 % av byggnadens totala 

transmissionsförluster (70). Hans Bagge säger i samband med en analys av orsaker till hög 

energianvändning och dålig komfort i Bo01-husen i Malmö att köldbryggor kan stå för upp 

till 20 % av transmissionsförlusterna (71). Helena Bülow-Hübe bedömer att ett påslag på 25 

% av transmissionsförlusterna skall göras för att räkna med köldbryggor (72). Företaget Isover 

skriver att köldbryggor ofta kan vara 20-30 % av de totala transmissionsförlusterna (73). 

I rapporten ”Undvik fel och fällor med köldbryggor” har andelen köldbryggor av de totala 

transmissionsförlusterna beräknats utifrån byggnadens isolertjocklek. Resultaten visar att 

andelen kan variera mellan 20-60 %, för isolertjocklek mellan 100-300 mm, för regelstomme 

och för betongstomme stannar köldbryggorna på cirka 10 % oberoende av isolertjocklek (69). 

Alltså medför tjockare isolering att köldbryggorna står för större del av de totala 

transmissionsförlusterna i byggnader med regelstomme.  

I examensarbetet ”Köldbryggor i lågenergihus” utfört av Mikael Danebjer och Tomas 

Ekström har bland annat andelen köldbryggor av transmissionsförlusterna beräknats för tre 

olika lågenergihus. En av byggnaderna är bestående av sandwichelement med ett 

värmeeffektbehov på 10 W/m2 där köldbryggorna beräknades till 30 % av de totala 

transmissionsförlusterna. Den andra byggnaden hade en stomme av massivträ, 

värmeeffekthov på 10 W/m2 där köldbryggorna stod för 36 % av de totala 

transmissionsförlusterna. Den sista byggnaden hade en stomme som är kombinerad stål och 

betong, med ett värmeeffektbehov på 18 W/m2 där köldbryggorna beräknades till 17,5 % av e 

totala transmissionsförlusterna. Alltså kan andelen köldbryggor variera kraftigt beroende på 

konstruktion. Deras slutsats är att köldbryggor bör beräknas för varje fall separat om det är 

möjligt och om ett schablonvärde skulle införas för lågenergibyggnader bör det vara cirka 35-

40 % av de totala transmissionsförlusterna, men att vidare utredning bör göras på olika 

byggnadstyper (74).  

3.5 Distributionsförluster 
Värmeförluster genom distribution av varmvatten, värme och i ventilationen kan vara stora 

(75). Förlusterna går inte att bli av med helt men kan reduceras kraftigt. Storleken på 

förlusterna beror på temperaturdifferensen, rörlängd och omslutningsarea, isolertjocklek samt 

drifttider. Exempelvis för golvvärme är det viktigt att ha ett isolerande lager under för att 

minska värmeavgivningen nedåt (75). 

Varmvattencirkulation (VVC) kan medföra stora förluster då det oftast är långa rördragningar 

och bristfällande isolering. Boverket har satt väntetiden till max 10 sekunder för TVV som 

infördes i BBR 12 som kom ut 2006, där väntetiden ändrades från 30 sekunder, detta ska gälla 

vid ett flöde av 0,2 l/s (76). TVV-användningen reduceras med hjälp av VVC eftersom man 

inte måste stå och spola vatten under lång tid tills man når önskad temperatur (77).  

Det finns en del utförda studier där VVC-förluster blivit uppmätta och där rekommendationer 

tagits fram. Några av dessa har sammanställts i samband med en genomförd studie utförd av 

Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva byggnader. För att VVC-förlusterna 

skulle kunna jämföras mellan studierna antogs en genomsnittlig lägenhetsstorlek på 90 m2 

(inklusive övrig uppvärmd area som till exempel trapphus) och värmebehovet för varmvatten 

antogs till 25-30 kWh/m2, år. Intervallet på den årliga specifika VVC-förlusten var 1,8–25 

kWh/m2, år med ett genomsnitt på ca 7 kWh/m2, år. Mer utförlig redovisning av förlusterna 

och beräkningssätt se bilaga 1. 
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I samma studie genomfördes även en kartläggning av VVC-förluster i totalt 12 stycken 

fastigheter varav 7 stycken var nya byggnader (78).  VVC-förlusterna för de nya byggnaderna 

från kartläggningen redovisas nedan i Tabell 2.  

Tabell 2. Uppmätta årliga specifika VVC-förluster [kWh/m2, år] för 7 stycken nya byggnader. (78) 

Fastighet 

 

Årlig specifik VVC-förlust, kWh/m2, år 

Bergengatan, påbyggnad 27,6 

Lännavägen 7,5 

Klockarvägen 22,7 

Björnsonsgatan 2,4 

Annedalsvägen 5,9 

Surehillsvägen 5,1 

Vävar Johans gata 5,8 

 

Bergengatan och Klockarvägen har betydligt högre VVC-förluster än resterande fastigheter. 

Detta beror på att båda är av mindre nyproducerade flerbostadshus vilket betyder att det är 

lång ledningsdragning i markkulvert och krypgrunder i förhållande till Atemp. Den 

genomsnittliga VVC-förlusten för resterande byggnaderna beräknades till 5,3 kWh/m2, år. För 

de äldre fastigheterna uppmättes VVC-förlusterna mellan 4,7–19 kWh/m2, år, med ett 

medelvärde på 10,5 kWh/m2, år (78). För fastigheten med VVC-förlust på 19 kWh/m2, år 

beror på att rören är dragna i gamla rörkulvertar med sämre isolering än för de resterande. 

Vid projektering antas vanligtvis VVC-förlusterna till 4 kWh/m2, år (78), (79). 

För att minimera värmeförlusten från VVC kan man under projekteringsfasen planera hur 

VVC-slingorna skall dras. Det är inte energieffektivt att dra slingor till enskilda lägenheter 

eller badrum utan en bättre lösning är att göra ett större schakt, som ligger nära intill 

tappställena, där man drar distributionsrören (80). Vid dålig planering där separata 

rördragningar måste göras i efterhand in till lägenheterna för att klara Boverkets 10 sekunders 

regel kan värmeförlusten per lägenhet öka med cirka 150-200 W/lägenhet (80). 

3.6 Lufttäthet 
Läckande luft genom klimatskalet påverkar energianvändningen och kan medföra problem 

med fuktskador. Hur mycket luft som läcker in i en byggnad styrs bland annat av byggnadens 

tryckkoefficienter, som är beroende av byggnadens utformning och anger vindtrycket på 

byggnadens olika delar (81). De främsta skälen till brister i lufttätheten uppges vara dåliga 

ritningar och konstruktioner samt bristande kunskap och motivation (27). 

I en otät byggnad kan en del av luften gå genom klimatskalet istället för värmeväxlaren vilket 

medför att återvinningen blir lägre och luft som blåser genom isoleringen minskar även 

isolerförmågan (82). Om luften som läcker ut sedan kyls av och sjunker till daggpunkten kan 

det medför att vattenångan kondenserar och fukt bildas, som i sin tur kan medföra 

mögelskador, vilket är vanligt förekommande i byggnader med kallvindar (82). Luft som 

läcker in kan även ha en negativ effekt på komforten då det kan ge upphov till drag och 

nedkylda ytor. 

Nedan i Figur 6 redovisas beräknade energiförlusterna på grunda av transmission, ventilation 

och luftläckage vid lufttäthet 2,0 l/s, m2 och 0,8 l/s, m2 för ett typiskt dåligt tätat 

flerbostadshus från miljonprogrammet som är placerat i två olika vindutsatta lägen. 
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Figur 6. Energiförluster på grund av transmission, ventilation och luftläckage för ett flerbostadshus med olika 

lufttäthetsgrader (2 l/s, m2 och 0,8 l/s, m2) placerat i två olika vindutsatta lägen. 

Energiförlusterna har beräknats för byggnaden då den är placerad i stadsmiljö och i öppet 

landskap. Energiförlusterna från ofrivillig ventilation ökar kraftigt då byggnaden är i ett utsatt 

läge (83). 

Tidigare hade Boverket krav på en byggnads lufttäthet på max 0,8 l/s, m2 men det ingår nu i 

energikravet (8). I BBR finns endast krav på lufttätheten för passivhus på 0,3 l/s, m2 vid en 

tryckskillnad på 50 Pa. Detta krav, eller om möjligt ännu lägre, sägs vara ett bra riktvärde för 

nya byggnader (24). Enligt Boverket måste en byggnad vara så tät att kravet på byggnadens 

energiprestanda uppfylls (42). Enligt JM:s riktlinjer för energiklassning av bostäder anges att 

en lufttäthet på 0,5 l/s, m2 bör användas vid en energiberäkning (84). 

I Figur 7 nedan redovisas mätningar av lufttätheten för 100 nya byggnader från en studie 

utförd år 2009 i Sverige. 

 

Figur 7. Mätning av lufttätheten i 100 nya byggnader belägna i Sverige år 2009. (82) 

Lufttätheten ligger mellan 0,11–2,5 l/s, m2 för vanliga byggnader och under 0,3 l/s, m2 för 

byggnader där det har varit höga krav på hög lufttäthet (82). Mätningarna är gjorde för olika 

typer av byggnader bland annat flerbostadshus, villor och förskolor, av olika konstruktion. Det 

redogörs dock inte i hur utsatta lägen byggnaderna är. 

Det finns många olika typer av konstruktioner och åtgärder för att minska luftläckaget i en 

byggnad. För vidare intresse hänvisas läsaren till rapporten ”Goda exempel på lufttäta 

konstruktionslösningar” skrivet av Paula Wahlgren utgivet av Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut. 
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3.7 Vädring 
Vädring i flerbostadshus är brukarrelaterat och varierar kraftigt. Vädringen påverkar 

byggnadens energianvändning då den avgivna värmeeffekten vid vädring måste kompenseras 

av uppvärmningssystemet under uppvärmningssäsongen. Det finns en del omfattande studier 

angående vädringsvanor från bland annat det så kallade MEBY-projektet, SBUF och från 

NCC vilket visar på att andelen lägenheter där vädringsvanor har en stor påverkan på 

energianvändningen är ca 10 %. Med vetskap om detta och antaganden om fönsterarea, 

öppningsgrad, inomhus- och utomhustemperatur och antalet öppna fönster per lägenhet, har 

det ökade luftflödet på grund av vädring beräknats. I MEBY projektet redovisas att det 

genomsnittliga vädringsbeteendet medför en ökad energianvändning på 3 kWh/m2, år och för 

en storvädrare kan energianvändningen öka med upp till 40 kWh/m2, år. Slutsatsen från 

beräkningarna var att ”Vädringen är kraftigt beteendeberoende och kan variera med inne- och 

utetemperaturer, luftflödestorlek, rökning eller gammal vana”. Beräkningsanvisningar för 

Hammarby sjöstad och Skanska ska ett påslag på 7 kWh/m2, år göras.  

NCC har beräknat hur stort vädringspåslaget kan antas vara utifrån olika antaganden och 

beräkningsmetoder där medelvärdet för beräkningarna uppgick till 5,2 kWh/m2, år (8). 

Samtliga beräkningarna är utförda med en antagen inomhustemperatur på 22 ℃. 

3.8 Solavskärmning och skuggning 
Värme från solen påverkar temperaturen inomhus där solens strålar består av både kortvågig 

och långvågig temperaturstrålning. Det är den kortvågiga strålningen som omvandlas till 

värmeenergi när den strålas genom fönsterglaset och sedan absorberas av byggnaden och 

föremål. Byggnaden och föremålen återstrålar sedan en viss mängd långvågig strålning vilket 

inte kan passera fönsterglaset (67). Detta kan då medföra obehagligt hög inomhustemperatur 

under sommaren där tillräckliga kylsystem saknas. Därför är ett utvändigt solskydd mest 

effektivt då det hindrar kortvågig solinstrålning att komma in genom fönsterglaset. Det finns 

även glas med olika egenskaper som påverkar hur mycket strålning som passerar (67). 

Markiser, persienner och gardiner minskar den mängd solenergi som kan nyttiggöras för 

uppvärmning och sägs vara beteenderelaterad solavskärmning. Exempelvis redovisas i MEBY 

projektet att hälften av boende i studien hade persiennerna nere även på vintern (även om dom 

var öppnade), vilket reducerar mängden insläppt ljus. Under uppvärmningssäsongen vill man 

ta tillvara på så mycket solvärme som möjligt men under sommarhalvåret medför det är mer 

energi går åt till att kyla byggnaden.  

Det finns även annan typ av solavskärmning som exempelvis skuggande byggnader, träd och 

balkonger. Fönstertyp påverkar också solinstrålningen eftersom olika typer av fönster 

absorberar och reflekterar olika mycket solenergi, där fönstrets solfaktor anger hur stor del av 

värmestrålningen som passerar fönsterglaset. Utvändig solavskärmning bör tas hänsyn till i 

energiberäkningar då det påverkar hur mycket energi som måste tillföras byggnaden. 

Solinstrålningen bör dock inte överskattas då den kan ändras vid exempelvis tillkommande 

skyggande byggnader  (8). 

3.9 Personvärme 
Människor avger värme som bidrar till uppvärmning av byggnaden. Hur mycket värme en 

människa avger beror på kön, ålder och aktivitetsnivån (MET). MET går att omvandla till watt 

där 1.0 MET, som motsvarar aktivitetsnivån sittandes avslappnad, motsvarar ungefär en 

avgiven personvärme på 100 W (85). Antalet närvarande personer i byggnaden, som kallas för 

persontäthet, påverkar således uppvärmningen. Statistik från SCB visar att antalet personer 

per lägenhet har ökat från 2,21–2,22, mellan år 2011-2015, i Sverige (86). 
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I beräkningsanvisningarna för Hammarby Sjöstad och från Skanska uppgår personvärmen till 

1 W/m2 (8). Enligt SCB var den genomsnittliga bostadsarean per person och lägenhet 37 m2 år 

2014  (87). Det medför att en person avger ungefär ca 40 W enligt beräkningsanvisning för 

Hammarby Sjöstad och Skanska. 

Närvarotiden anger hur många timmar per dygn en person i genomsnitt befinner sig i 

byggnaden. I en undersökning utförd av SCB år 1996 har närvarotiden antecknats av boende 

från 179 hushåll där en genomsnittliga närvarotid på 15,5 timmar erhölls (8). 

3.10 Tappvarmvattenanvändning 
Det är flertalet faktorer som påverkar användningen av TVV som exempelvis brukarens 

vanor, typ av armaturer, VVC och andelen varmvatten av den totala vattenanvändningen. 

TVV-användningen varierar mycket under året, där användningen är lägre under 

sommarhalvåret än vinterhalvåret (8). TVV-användningen varierar även mellan olika delar av 

landet (8). En undersökning utförd av Bo Adamson och Bertil Sundberg år 1957 vid namn 

”Varm- och kallvattenförbrukning i bostäder” visade att varmvattenåtgången i Stockholm var 

20-25 % högre än för resterande landet trots att den genomsnittliga lägenhetsstorleken är 

mindre. Detta beror troligen på att persontätheten är högre i Stockholm än i övriga landet (88). 

Enligt SCB var antalet boende per lägenhet år 2015 0,1 personer fler i Stockholms län än i 

övriga landet.  

Installation av energieffektiva eller snålspolande vattenarmaturer kan resultera i en reducering 

av TVV-användningen. En studie utförd i Göteborg där byte av blandare från två-grepps- till 

en-greppsblandare, i 65 lägenheter, visade på en reducering av varmvattenanvändningen med 

28 %, och ytterligare 10 % vid byte till en-greppsblandare med två vattenbesparande tekniker 

(33). 

I en studie från 2003 där energieffektiv armaturer installerats för bland annat dusch, 

tvättmaskin, diskmaskin och tappkranar i 33 en-familjs-hus visar på en total reducering av 

varmvattenanvändningen med 21,8 % (89). I BETSI-projektet från 2010 studerades även 

vilken typ av armaturer som var installerade i lägenheterna, där resultatet visar att endast ca 7 

% av lägenheterna hade snålspolande armaturer (90). 

I examensarbetet ”Varmvatten i flerbostadshus: Erfarenhet, kunskap och mätning för en 

klokare användning” har den genomsnittliga uppmätta TVV-användningen för tio studier 

utförda mellan 1957-2010 sammanställts. Användningen varierade kraftigt mellan studierna 

där intervallet låg mellan 600- 1700 kWh/person, år och genomsnittsförbrukning 1 200 

kWh/person, år (34). Förbrukningen redovisas som volym men har beräknats om till 

energimängd med antagandet att 1 m3 levererat varmvatten motsvarar 55 kWh (55). Den 

genomsnittliga TVV-Användningen omräknat till kWh/m2, år blir, enligt SCB:s resultat över 

bostadsarea per person år 2014, cirka 32,4 kWh/m2, år och har visat sig kunna uppgå till så 

mycket som 50 kWh/m2, år (34).  

Energianvändning för TVV styrs också av den temperatur vattnet värms upp till i exempelvis 

en varmvattenberedare. Av hälsoskäl vill man inte att temperaturen ska gå under 50 ℃ på 

grund av bakterien legionella som förökar sig vid 20-45 ℃ (91). Energin som krävs för att 

värma upp vattnet till 50 ℃ varierar kraftigt under året eftersom temperaturen på det 

inkommande kallvattnet varierar beroende på årstid. En loggning av inkommande 

vattentemperatur gjordes mellan september-mars för tre fastighet i ett projekt utfört av 

Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus. Resultaten visar att 

temperaturen på kallvattnet är cirka 10 ℃ lägre under sommaren jämfört med vintern (78). 
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I undersökningen ”Brukarrelaterad energianvändning - Mätning och analys av hushållsel och 

tappvarmvatten” har TVV-användningen uppmätts i 1 000 lägenheter och visar på stora 

variationer mellan brukare. Av alla sammanställda mätningar jämfördes höganvändare med 

mellananvändare och låganvändare. Höganvändarna motsvarar 10 % av de med högst 

uppmätta användning, mellananvändarna motsvarar 10 % som ligger närmst 

mediananvändningen och låganvändarna motsvarar 10 % av de med lägst användning (46). 

Variationen mellan användare redovisas i Figur 8. 

 

Figur 8. Variation av tappvarmvattenanvändningen under helgdagar i november till februari för 1 000 lägenheter. 

Höganvändarna motsvara de 10 % med högts uppmätta användning, mittenanvändaren 10 % som ligger närmst 

mediananvändningen och låganvändaren 10 % av de med lägst uppmätta användning (46). 

Under natten, då användningen är som lägst, använder höganvändaren mer än vad 

låganvändaren gör under de timmar då användningen är som störst (46). Alltså kan TVV-

användningen variera kraftigt beroende på beteende. 

 

En studie utförd i Sverige där TVV-användningen mättes i 10 hushåll visar även den på 

kraftigt variationer, där användningen varierade mellan 5,5–25,1 m3 per person och år mellan 

olika hushåll (33). Med samma antaganden att 1 m3 TVV motsvarar 55 kWh och att den 

genomsnittliga bostadsarean är 37 m2/person motsvarar användningen ovan energimängden 

8,2–37,2 kWh/m2, år beroende på brukare.  

Andelen varmvatten av den totala vattenanvändningen spelar stor roll. Vanligtvis antar man 

en varmvattenandel på 35 % av den totala vattenanvändningen. I en undersökning från 2006 

sammanställdes VV-andelen för 1 941 inrapporterad flerbostadshus. Av de som rapporterade 

låg VV-andelen mellan 30-40 % för ca 1 300 av flerbostadshusen (92). I examensarbetet 

”Varmvatten i flerbostadshus: erfarenhet, kunskap och mätning för en klokare användning” 

har även resultatet för vattenanvändning och varmvattenandel för 31 studier sammanställts. 

Den genomsnittliga användningen var 59,6 m3 per person med varmvattenandel på 37 % (34). 

Vilket med antagandet att det krävs 55 kWh att värma 1 m3 varmvatten och att bostadsarean 

per person är 37 m2 ger då en energianvändning på 32,8 kWh/m2, år. 

I en till studie utförd i Sverige har VV-användningen mätts i 44 hushåll där användningen 

varierade mellan 76-245 l/person och dag, med en genomsnittsförbrukning av vatten på 182 

l/person och dag för samtliga hushåll. Av det 44 hushållen var 9 stycken lägenheter där den 

genomsnittliga TVV-användningen var 184 l/person och dag varav 58 l/person och dag var 

varmvatten (93). Vilket omräknat blir 21,2 m3 (varmvatten) per år och vid samma antaganden 

som tidigare fås en energianvändning på 31,5 kWh/m2, år. I studier utförd i Kanada och 

Finland visar även de på kraftiga variationer i användningen (94). Exempelvis varierade 

användningen med 15-18 % mellan två byggnader där TVV-användningen mätts under två års 

tid i Finland (94). 
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3.11 Elanvändning 
Som tidigare nämnts inräknas inte hushålls- och verksamhetselanvändningen till en byggnads 

energianvändning, men en del får tillgodoräknas som värme till byggnaden. Andelen som får 

tillgodogöras för uppvärmning av byggnaden under uppvärmningssäsongen antas vanligtvis 

till 70 % (8). Boverket handbok från 2003 fastslår att 80 % av elanvändningen kan 

tillgodogöras, men har på senare tid uppdaterats och hävdar nu att 70 % är det som gäller (95). 

Hushållselanvändningen varierar även den mycket under året där användningen avviker från 

årsmedelvärdet med ca 30 % högre användning vintertid och 30 % lägre på sommartid (8).  

I studien ”Brukarrelaterad energianvändning - Mätning och analys av hushållsel och 

tappvarmvatten” mättes även hushållselanvändningen som visar på stora variationer mellan 

brukare. Av alla sammanställda mätningar jämfördes även här höganvändaren mot 

mellananvändaren och låganvändaren. Höganvändarna motsvara de 10 % med högts uppmätta 

användning, mittenanvändaren 10 % som ligger närmst mediananvändningen och 

låganvändaren 10 % av de med lägst uppmätta användning (46). Variationen mellan 

användare redovisas nedan i Figur 9.  

 

Figur 9. Variation av hushållselanvändningen under helgdagar i november till februari för 1 000 lägenheter. 

Höganvändarna motsvara de 10 % med högts uppmätta användning, mittenanvändaren 10 % som ligger närmst 

mediananvändningen och låganvändaren 10 % av de med lägst uppmätta användning (46). 

Under natten, då användningen är som lägst, använder höganvändaren mer hushållsel än vad 

mittenanvändaren gör under kvällstid då användningen är som störst. Under hela dygnet är 

användningen hos höganvändare mer än dubbelt så stor än för låganvändare (46). Alltså kan 

det interna värmetillskottet från hushållselanvändningen variera kraftigt beroende på brukare. 

I en studie där hushållselanvändningen uppmätts för fyra flerbostadshus i Sverige år 2013 

erhölls en genomsnittlig hushållselanvändning på 23 kWh/m2, år (66). 

I ett projekt från 2012 där brukarrelaterad energianvändning studerats för 1 300 lägenheter i 

Sverige har bland annat hushållselanvändning blivit uppmätt. Den genomsnittliga 

användningen var 32,1 kWh/m2, år med en standardavvikelse på 11,5 kWh/m2, år (59). 

Schablonvärden över en del fastighetselanvändning har sammanställts i rapporten 

”Teknikupphandling av energiberäkningsmodell för energieffektiva sunda flerbostadshus 

(MEBY)” i samband med MEBY-projektet och redovisas under bilaga 2. Exempelvis 

rekommenderas en pumpeffekt på 0,07 W/m2 om typ av pump är okänt vid nybyggnationer 

och en energianvändning på 50 kWh/lägenhet och år för direktdrivna varvtalsreglerade 

linhissar. 

I ett projekt där energianvändningen mätts i ett flerbostadshus uppmättes energianvändningen 

för pumpar till ≤ 1,3 kWh/m2, år (96). 
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Enligt krav från Boverket får SFP inte överskridas enligt Tabell 3 nedan.  

Tabell 3. Max tillåtna specifik fläkteffekt (SFP) för olika ventilationssystem enligt Boverket (24). 

Ventilationssystem SFP [kW/(m3/s)] 

 

FTX 2,0 

FT 1,5 

FX 1,0 

F 0,8 

 

Då belysning i bostäder hör till hushållselanvändningen inräknas det inte i en byggnads 

energianvändning. Dock bidrar den avgivna värmeeffekten från belysningen till uppvärmning 

av byggnaden vilket måste tas hänsyn till vid en energiberäkning. Elanvändningen för 

belysning är ca 20 % av den totala hushållselanvändningen (8). Belysning i 

fastighetsutrymmen tillhör fastighetelanvändningen och inräknas i en byggnads 

energianvändning (8). Hur mycket värme som avges från belysningen beror bland annat av 

typ av lampor som används. Exempelvis för ett ljusflöde på 750 lumen krävs en 60 W 

glödlampa, 42 W halogenlampa, 15 W lågenergilampa eller en 10 W LED-lampa (97). 

4 Sveby 
Utvecklingsprogrammet Sveby drivs av bygg- och fastighetsbranschen med 

Energimyndigheten som huvudfinansiär. Programmet riktar sig främst till de branscher som 

berörs av hur en byggnads energiprestanda definieras och verifieras. Då Boverkets krav 

angående en byggnads energiprestanda blev mer strikta var det viktigt att få bättre kontroll på 

hur mycket energi byggnader förväntas och faktiskt använder. I programmet fastställs 

standardiserad brukarrelaterad indata för beräkning av en byggnads energiprestanda. Detta för 

att underlätta för berörda branscher att ge ett svar till deras kunder över hur mycket energi 

som byggnaden kräver samt underlätta för byggherrar att följa upp sina krav (9). Brukarindata 

har tagits fram genom insamlad statistik och undersökningar över Sveriges energianvändning 

inom bostäder, kontor och andra lokalbyggnader som sedan normalårskorrigerats och som ska 

motsvara normalt brukande (8), (98). Brukarindata för flerbostadshus sammanställdes 2012 

och består främst av: 

 Börvärde på inomhustemperatur 

 Luftflödeskrav (drifttider och behovsstyrning) 

 Vädringspåslag 

 Solavskärmning 

 Tappvarmvattenanvändning 

 Hushållselanvändning 

 Verksamhetselanvändning 

 Belysning 

 Alstrad internvärme från andra källor än uppvärmningssystemet 

Det statistiska data som ligger till grund för brukarindata är baserad på byggnader med 

varierande ålder vilket medför att vid energiberäkning av nyproducerade byggnader ska 

säkerhetsmarginaler tas med. Som för flerbostadshus kan nyare armaturer medföra en lägre 

energianvändning (8).  

Vid implementering av Sveby-programmet organiserades en energiberäkningstävling med 

syfte att sprida anvisningarna i branschen, se hur anvisningarna tolkas och vilka 

beräkningsprogram som väljs och hur de kan påverka resultatet. I tävlingen skulle en 
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energiberäkning utföras på ett flerbostadshus innehållande 117 stycken lägenheter och 10 

stycken trapphus där Svebys brukarindata skulle användas som indata. I de flesta inlämnade 

bidragen var Atemp uppmätt till mellan 10 000-10 400 m2, men i vissa fall förekom värden på 

under 9 500 m2 och över 13 000 m2. Den framräknade energianvändningen hade en spridning 

på 67-142 kWh/m2, år med ett medelvärde på ca 86 kWh/m2, år. Den senare uppmätta 

energianvändningen uppgick till 125 kWh/m2, år. Dock berodde det främst på felaktiga 

uppgifter från fastighetsägaren under beräkningsprocessen av byggnaden.  Efter 

beräkningarna korrigerats efter riktig användning erhölls en energianvändning som ligger 

någonstans mellan 80-85 kWh/m2, år, vilket överensstämmer bra med den genomsnittliga 

framräknade användningen (99). 

Samtliga bidrag granskades och tre vinnande bidrag valdes ut där rimlig specifik 

energianvändning beräknats och trovärdig in- och utdata använts. Det upptäcktes flertalet 

brister i rimlighetskontroll och tolkning av in- och utdata vid vidare analys av bidragen. 

Slutsatsen av beräkningstävlingen blev att det behövs bättre kvalitetsrutiner, bättre 

utbildningsnivå på programanvändare krävs, tolkningsproblem av Svebys anvisningar och 

mätningar bör kvalitetssäkras bättre (99). Med vetskapen om detta uppdaterades de dokument 

som ligger till grund för brukarindata, beräkning och verifiering med målet att minska 

spridningen på energiberäkningar. 

I ett projekt med start 2012 valdes 10 byggnader ut av typ flerbostadshus och lokaler där dess 

förväntade energianvändning beräknats med hjälp av Svebys standardiserade indata. Den 

faktiska energianvändningen håller på att mätas och resultaten ska sedan användas för 

erfarenhetsåterföring om beräkningsmetoder, indatabehov och verifieringsmetoder samt 

eventuella korrigeringar och avvikelsehantering. De sista mätvärdena förväntas vara klara 

under våren 2016 och kommer sedan publiceras i en uppdaterad rapport (100), (101). 

4.1 Svebys standardiserade indata 
I detta avsnitt redovisas standardiserad brukarrelaterad indata som är framtagna i Sveby-

projektet. Nedanstående rekommendationer är de som senare använts vid fastställandet av ett 

flerbostadshus energiprestanda. 

4.1.1 Inomhustemperatur 

Trots resultaten från bland annat ELIB- och BETSI projekten samt andra anvisningar 

rekommenderar Sveby en inomhustemperatur på 21 ℃ för flerbostadshus med grund att det är 

ett ”mål att sträva emot vid val av reglerstrategi m.m” (8). 

4.1.2 Ventilation 

För lägenheter med behovsstyrd ventilation, utan kolfilterfläktar och med intern 

luftcirkulation är bedömningen från Svebys projektgrupp att köksfläkten har ett forcerat flöde 

under 30 minuter per dag. För ventilation, där luftflödet är okänt, ska man räkna med 0,35 l/s, 

m2 då det är Boverkets krav för minsta luftväxling (8). 

4.1.3 Vädring 

Då simuleringsprogram har olika inmatningsmöjligheter har tre olika metoder tagits fram i 

Sveby-projektet för att inräkna vädringsförluster i energiberäkningar. Det kan antingen göras 

med ett påslag som görs efteråt på beräkningsresultatet, ökade otätheter eller som en ökning 

av fläktstyrda luftflödet. Schablonvärden över de tre beräkningsmetoderna redovisas nedan i 

Tabell 4. 
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Tabell 4. Svebys rekommenderade värde över vädringspåslag för tre olika metoder. 

Inmatningsmetod Beräknat påslag 

 F-vent FTX-vent 

Schablonpåslag, kWh/m2, år 

 

4 4 

Omräknad till påslag på otäthet, l/s, m2 vid 

50 Pa tryckskillnad. 

 

0,5 0,5 

Ökning av konstanta luftflöden för 

ventilation. 𝜂=verkningsgrad på 

värmeväxlare 

2,3 2,3/(1- 𝜂) 

 

Värdet på schablonpåslaget har framtagits i samband MEBY-projektet. 

4.1.4 Solavskärmning 

Den beteendestyrda solavskärmningen sker via användningen av rörliga solskydd som 

exempelvis markiser, persienner och gardiner. Fast avskärmning sker exempelvis via 

skuggande byggnader, träd och balkonger. 

Rekommenderade värden för avskärmningsfaktor, som anger andelen solenergi som når 

fönstret, beroende på typ av avskärmning redovisas nedan i Tabell 5. 

Tabell 5. Rekommenderade värden på avskärmningsfaktor. (8) 

Rekommenderade värden på avskärmning 

 

Avskärmningsfaktor 

Sammanlagd avskärmning 0,5 

Fast avskärmningsdel 0,71 

Beteendestyrd avskärmningsdel 0,71 

 

Då olika fönstertyper släpper igenom olika mycket solenergi reduceras även solinstrålningen 

ytterligare beroende på fönsterglasens egenskaper.  

Ovanstående faktorer bör användas i beräkningsprogram som inte har funktioner där man kan 

rita ut utvändig solavskärmning (8). 

Mer ingående information om värden för avskärmningsfaktor och solfaktor beroende på typ 

av avskärmningsskydd och fönstertyp redovisas under bilaga 3. 

4.1.5 Personvärme 

Det rekommenderade värdet på avgiven värmeeffekt är 80 W/person (8). 

Antalet personer per lägenhet baseras på en undersökning gjord 2005 kallad ”3H-projektet” 

där enkätstudier genomfördes för 116 byggnader i Stockholm, se Tabell 6 nedan. Jämförelse 

med tidigare undersökningar visar på en generell ökning av antalet boende per lägenhet, se 

bilaga 3. 

Tabell 6. Rekommenderat antal boende per lägenhet enligt 3H-projektet. (8) 

Lägenhet  

Storlek 1) 

1 RKV 

 

1 RK 2 RK 3 RK 4 RK 5 RK 6+ RK 

 

Antal 

boende 

 

1,42 

 

1,42 

 

1,63 

 

2,18 

 

2,79 

 

3,51 

 

3,51 

1) RKV = rum och kokvrå, RK = rum och kök 
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En persons närvarotid är rekommenderat till 14 timmar per dygn och person. Detta är baserat 

på en studie där närvarotiden har antecknats av boende för 21 småhus under fyra dagar, från 

torsdag till söndag, där boende var hemma i genomsnitt 15,8 timmar per dygn. Då 

närvarotiden skiljer sig mellan veckodagar och helgdagar antogs den genomsnittliga 

närvarotiden per dygn till 14 timmar (8). 

4.1.6 Tappvarmvattenanvändning 

De studier som ligger till grund för TVV-användningen har utförts på bostäder med 

varierande ålder på armaturer, varför nyproducerade byggnader förväntas ha lägre förbrukning 

på grund av nyare och mer energieffektiv teknik (8). Det rekommenderade värdet för 

energianvändningen från TVV är 25 kWh/m2, år. Det framtagna värdet främst baserat på en 

studie utförd av JM där TVV-användningen uppmätts i 1 500 lägenheter i Stockholm byggda 

mellan 1997 och 2003. I studien mättes dock varmvattenförbrukningen i lägenheter utan IMD. 

För flerbostadshus med IMD har tidigare en besparing på 20 % rekommenderats men avstår 

nu från det efter studier utförda av SABO och HSB där ingen besparings erhölls, och 

rekommenderar nu att ett avdrag på 0-20 % kan användas (8). 

4.1.7 Elanvändning 

Indata för fastighetsel har inte framtagits av Sveby då det varierar mycket mellan byggnader. 

Vilken elförbrukning som tillhör vilken kategori redovisas under bilaga 4.  

Energimyndigheten utförde mellan år 2005-2008 ett mätprojekt vid namn ”Mätprojektet 400 

bostäder” med syfte att förbättra energistatistiken för bostäder. Preliminär 

hushållselanvändning från projektet för bland annat kyl och frys, belysning, matlagning, 

diskmaskin och TV m.m. för lägenheter redovisas under bilaga 1. Det rekommenderade värdet 

för energianvändningen från hushållsel är 30 kWh/m2, år. 

Den andel av hushållselanvändningen som kan tillgodogöras för uppvärmning av byggnaden 

under uppvärmningssäsongen är enligt Sveby 70 %. Detta baserat på dels en utförd studie där 

beräkningar gjorts för fyra olika familjers beteende samt en underlagsrapport för 

implementering av byggnaders energiprestanda (8).  

4.1.8 Övrig indata 

Utöver Svebys framtagna brukarindata finns det som tidigare nämnts flertalet annan indata 

som är viktig att ta hänsyn till vid en energiberäkning så som köldbryggor, lufttäthet och 

fastighetsel som det är upp till den som utför energiberäkningen att bestämma för den 

specifika byggnaden. 

 

Om byggnadens lägenheter är försedda med komfortgolvvärme ska enligt Sveby ett tillägg på 

1000 kWh/lägenhet göras på den specifika energianvändningen även om den är kopplad till 

hushållselen. 

Om lägenheterna är försedda med handdukstork kopplad till hushållselen och utan annan 

uppvärmningskälla i badrummet ska ett tillägg på 500 kWh/lägenheter göras på den specifika 

energianvändningen annars behöver inte hänsyn tas. Dock antas 70 % av elanvändningen för 

komfortgolvvärme och handdukstork tillgodogöra byggnaden i form av värme (8). 
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5 Metod och genomförande 
Energiberäkningar utfördes i programmet IDA ICE för att teoretiskt se hur mycket ett 

flerbostadshus specifika energianvändning kan påverkas av osäkerheter i indata.  

Programmet är utvecklat av EQUA Simulation AB, och ger möjlighet att undersöka en 

byggnads energianvändning och termisk komfort ända ner på rumsnivå men även för hela 

byggnaden (81). Man kan modellera en byggnads VVS-system samt styr- och reglersystem, 

vilket är mycket användbart vid energiberäkningar (102). Som användare har man möjlighet 

att bygga upp byggnadsdelarna utifrån deras faktiska konstruktion och U-värden. Programmet 

tar även hänsyn till vart och hur byggnaden är belägen genom att man kan välja mellan olika 

typer av inbyggda klimatfiler. Man har även möjlighet att rita in olika typer av utvändig 

solavskärmning från exempelvis närliggande byggnader (81). 

Man kan välja vilken typ av uppvärmningssystem byggnaden har för uppvärmning och 

varmvatten samt typ av kylsystem. I IDA finns det olika typer av ventilationssystem, där man 

bland annat har möjlighet att ställa in verkningsgraden på värmeväxlaren, SFP, verkningsgrad 

på fläktarna, önskad temperatur på tilluften och drifttider. 

För varje rum eller så kallad zon har användaren möjlighet att välja bland annat: 

 Laster i form av personer, utrustning och belysning 

 Tids- och närvaroschema 

 Till- och frånluftsflöden 

 Min och max; inomhustemperatur, fuktighet, CO2 nivåer, dagsljus och 

tryckdifferenser (beroende på typ av ventilationssystem) 

Programmet beräknar automatiskt ut byggnaden tryckkoefficienter utifrån om byggnaden 

anses vara utsatt, halvskyddad eller skyddad, vilket väljs av användaren. 

Användaren har möjlighet att antingen lägga in olika värmeförluster själv eller kan man 

använda sig av IDA:s inbyggda, där man kan välja mellan; ingen, bra, typisk, dålig eller 

mycket dålig, som då motsvarar storleken på förlusterna. Man har även möjlighet att lägga in 

interna laster som exempelvis pumpar och vädringspåslag. Under bilaga 5 illustreras 

indatafliken för varmvatten, förluster och extra energi i IDA ICE. 

Beräkningsprogrammet IDA ICE har används vid simulering av ett flerbostadshus för att 

studera hur variationer i indata påverkar den specifika energianvändningen. Först steget var att 

simulera ett grundfall, som ligger till grund för fastställandet av byggnadens energiprestanda, 

utifrån standardiserad indata. Därefter utfördes olika simuleringar med varierande indata.  

5.1 Beskrivning av byggnaden 
Samtliga simuleringar utgörs av fiktiva fall men byggnaden är uppbyggt efter plan-, fasad-, 

och detaljritningar för en befintlig byggnad belägen i central Stockholm. Då standardiserad 

indata främst är anpassade för nya byggnader gjordes antagandet att hela byggnaden är i 

projekteringsskedet och således krävs en energiberäkning för bygglov. Hela byggnaden är 

uppbyggd efter verkliga ritningar, dock gjordes vissa antaganden över byggnadsdelarnas 

konstruktion och U-värden. 

Ritningarna som användes är över en skola bestående av 6 våningar, varav ett källarplan, 

belägen i centrala Stockholm. Byggnaden planeras nu att anpassas om till bostadsändamål, 

genom en till- och ombyggnad. En mindre del av byggnaden består av lokalytor, vilka inte 

planeras anpassas om till bostäder. Ovanpå den befintliga byggnaden planeras en 
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påbyggnation med en våning. Runt en del av källarplanet planeras en utgrävning för att 

möjliggöras ljusinsläpp i lägenheterna belägna på källarplanet. 

I det fiktiva grundfallet antogs samma placering och utformning på byggnaden som 

ritningarna angav, dock antogs att konstruktionen på tak, väggar och fönster vara uppbyggda 

på samma sätt som detaljritningarna angav för den nya planerade påbyggnationen. 

Byggnaden består då i slutändan av totalt 7 våningar, varav ett halvkällarplan, innehållande 

totalt 32 stycken lägenheter, av varierande storlek, samt mindre lokalytor, och antas vara 

belägna i centrala Stockholm på Nybrogatan 19. 

Byggnadens utformning och placering intill närliggande byggnader illustreras nedan i Figur 

10. 

 

Figur 10. Byggnadens utformning och placering intill närliggande byggnaden. (103) 

Det rödmarkerade området motsvarar byggnadens utformning ovanifrån och det 

svartmarkerade är en ny närliggande byggnad som inte finns markerad på kartan än. Den 

utritade närliggande byggnaden är endast den del av fasaden som bidrar till solavskärmning. 

5.2 Uppbyggnad av modell i IDA ICE 
Energiberäkningarna utfördes med hjälp av simuleringsprogrammet IDA ICE version 4.7. 

Underlaget för byggnaden som fanns tillgängligt var plan-, fasad- och detaljritningar. Plan-, 

och fasadritningar kunde öppnas med hjälp av programmet Autodesk DWG TrueView 2016. 

Programmets ritningar är skalenliga och mått kan tas med hjälp av ett inbyggt verktyg. Ett 

exempel på hur en planritning ser ut illustreras nedan i Figur 11. 
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Figur 11. Planritning över bottenplanet öppnat i programmet Autodesk TrueView 2016. 

Ritningen ovan är över byggnadens bottenplan och anger bland annat rumsfördelning, fönster 

och närliggande byggnader. För att bättre se hur detaljrika planritningarna är gjordes en in-

zoomning av figuren ovan som illustreras nedan i Figur 12. 

 

Figur 12. In-zoomning av planritningen över bottenplanet i programmet Autodesk Trueview 2016. 

In-zoomningen i figuren ovan är av bottenplanets nordvästra del och som man kan se är 

ritningarna väldigt tydliga och detaljrika. Från en ritning över genomskärning av byggnaden 

togs mått på takhöjden för vardera plan samt golv- och taktjocklek ut, fasadritningen 

illustreras under bilaga 6. 

I IDA ICE importerades de skalenliga DWG ritningar till önskad höjd. Planritningen för 

källarplanet importerades först. Byggnadskroppen för källarplanet ritades sedan ut utifrån 

insidan på byggnadens ytterväggar, se Figur 13 nedan.  
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Figur 13. Byggnadskroppen för källarplanet uppbyggt i programmet IDA ICE efter importerad planritning. 

Då en liten del av planritningen för källarplanet försvann då den importerades till IDA ICE 

behövdes denna del av källarplanet måttas ut utifrån ritningen i Autodesk DWG TrueView 

2016. Detta medför att måtten på denna del av källarplanet inte är exakt utmätt, vilket också 

framgår av Figur 13 ovan. 

De resterande planritningarna importerades, utan problem, på den höjd som måttats ut utifrån 

fasadritningen och de resterande byggnadskropparna ritades ut. Figur 14 nedan illustrerar den 

fullständiga byggnadskroppen. 

 

Figur 14. Illustrering av fullständig byggnadskropp i programmet IDA ICE. 

Om flera närliggande plan har lika utformning kan samma byggnadskropp användas. Detta 

gjordes för plan 1 och 2. Totalt sett ritades 7 stycken byggnadskroppar ut då utformningen på 

resterande våningsplanen skiljde sig åt varandra. 

Då byggnadskroppen var klar ritades zoner upp som gör det möjligt att införa olika indata för 

varje zon. Detta är viktigt då byggnaden består av bostäder, lokaler och fastighetsutrymmen 

med olika indata. Nedan i Figur 15 illustreras zonindelningen för bottenplanet. 

Zonindelningen för resterande plan är uppbyggt på liknande sätt, se bilaga 7. 
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Figur 15. Zonindelning för bottenplanet i programmet IDA ICE. 

Zon 1, 5, 6 och 7 består av så kallade fastighetsutrymmen som exempelvis trapphus, hiss och 

förråd. Zon 2, 3 och 4 består av bostäder och zon 8, 9 och 10 av lokaler. På grund av hur IDA 

ICE beräknar solinstrålningen ska man undvika att ha en stor zon åt flera väderstreck, det är 

därför bostäderna är uppdelade i tre zoner istället för en. Byggnaden är uppdelat i totalt 80 

stycken zoner. 

Utifrån fasadritningarna måttades fönster ut som sedan ritades in i IDA ICE. Den södra 

fasadritningen med fönster illustreras i Figur 16 nedan. 

 

Figur 16. Ritning över byggnadens södra fasad i programmet Autodesk TrueView 2016. 

Samtliga inritade fönster på den södra fasaden i IDA ICE illustreras nedan i Figur 17. 

 

Figur 17. Inritade fönster på den södra fasaden i programmet IDA ICE. 
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Detta upprepades sedan för samtliga fasader. Runt en del av källarplanet planeras, som 

tidigare nämnts, en utgrävning för att möjliggöras ljusinsläpp i lägenheterna belägna på 

källarplanet. Det svartmarkerade väggarna på källarplanet anger källarväggar som angränsar 

till marken och de gråa angränsar till uteluften.  

Nedan i Figur 18 och Figur 19 illustreras den färdiga modellen av byggnaden. 

 

Figur 18. Färdig modell av byggnaden i programmet DA ICE, nordvästlig riktning. 

 

Figur 19. Färdig modell av byggnaden i programmet IDA ICE, sydostlig riktning. 

Eftersom byggnaden är belägen i ett tätbebyggt område med många närliggande höga 

byggnader är de viktigt att ta hänsyn till avskärmningen så att inte fel mängd solinstrålning 

erhålls.  I Figur 20 nedan illustreras utvändig solavskärmning i form av närliggande 

byggnader. 
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Figur 20. Utvändig solavskärmning i form av närliggande byggnader i programmet IDA ICE. 

Den simulerade byggnaden är cirka 25 meter hög och avskärmningen inritad i figuren ovan 

motsvarar lika höga närliggande byggnader. Avståndet mellan byggnaderna illustreras ovan i 

Figur 10 som presenterades tidigare i avsnittet. 

Konstruktion och U-värde på byggnadsdelarna för påbyggnationen var angivet i 

detaljritningar som sedan kunde appliceras i modellen. Exempel på använda detaljritningar se 

bilaga 6. Nedan i Figur 21 illustreras byggnadsdelarnas U-värde. 

 

Figur 21. Byggnadsdelarnas U-värde. 

En liten del av byggnaden är lokaler, och då examensarbetet främsta syfte var att studera 

indata för flerbostadshus har den brukarrelaterade energianvändningen för lokalerna antagits 

konstant i samtliga simuleringar. 
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5.3 Indata grundfall 
Nedan redovisas indata som användes vid energiberäkning av grundfallet.  

Nedan i Tabell 7 redovisas byggnadsdelarnas U-värden som angavs i detaljritningar. 

Tabell 7. Byggnadsdelarnas U-värden i grundfallet. 

Byggnadsdel U-värde W/m2, K 

Yttervägg 0,164 

Tak 0,102 

Källargolv 0,083 

Terrassbjälklag 0,274 

Fönster ∗ 1,1 
 ∗ Solfaktor antagen till 0,68. 

Nedan i Tabell 8 redovisas resterande indata för grundfallet. 

Tabell 8. Indata grundfallet. 

Klimatfiler IDA 

Klimatzon III 

Ort: Stockholm, Bromma 

Vindförhållande: Tätort 

 

Inomhustemperatur 

Bostäder och lokaler enligt Sveby. 

Fastighetsutrymmen antaget. 

 

Bostäder: 21 ℃ 

Fastighetsutrymmen: 18 ℃ 

Lokaler: 21-23 ℃ 

Personvärme 

Enligt Sveby. 

 

Persontäthet: 

Bostäder: 0,03 pers./m2 

Lokaler: 0,05 pers./m2 

Fastighetsutrymmen 0 pers./m2 

Aktivitetsnivå: 

Bostäder: 0,8 MET 

Lokaler: 1,0 MET 

 

Närvarotid: 

Bostäder: 17.00-07.00, alla dagar 

Lokaler: 07.00-19.00, alla dagar 

 

Ventilationssystem 

Verkningsgrad rekommenderas bland annat 

i JM:s beräkningsanvisningar.  

 

SFP enligt Boverket. 

 

Luftflöden enligt underlag för befintlig 

byggnad. 

 

 

Drifttider enligt Sveby. 

 

 

Bostäder och fastighetsutrymmen: 

 Verkningsgrad 80 % 

 SFP 2 kW/(m3/s) 

 Totalflöde 2 190 l/s 

 Drifttid alltid på. 

Lokaler: 

 Verkningsgrad 80 % 

 SFP 2 kW/(m3/s) 

 Totalflöde 490 l/s 

 Drifttid 07-19 alla dagar. 

 

Varmvattenanvändning 

Enligt Sveby. 

 

25 kWh/m2, år 
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Elanvändning 

Enligt Sveby. 

70 % tillförs byggnaden som värme. 

 

Totalt: 30 kWh/m2, år. 

Belysning: 

Bostäder: 1,71 W/m2, drifttid se bilaga 8. 

Fastighetsutrymmen: 5 W/m2, 1300 h/år. 

Utrustning: 

Bostäder: 3,55 W/m2, drifttid se bilaga 8. 

 

Verksamhetsel 

Enligt Sveby. 

Belysning: 

Lokaler: 5 W/m2, 07.00-19.00, alla dagar 

Utrustning: 

Lokaler: 15 W/m2, 07.00-19.00, alla dagar 

 

Köldbryggor 

Antaget värde. 

 

20 % av de totala transmissionsförlusterna. 

Lufttäthet 

Antaget värde. Rekommenderas i JM:s 

beräkningsanvisningar.  

 

0,5 l/s, m2 

Distributionsförluster 

Typiskt enligt IDA ICE. 

50 % kan tillgodogöra byggnaden som 

uppvärmning. 

 

4 % av den totala levererade värmeenergin. 

 

Distributionsförluster i tilluftskanal 1 W/m2. 

 

 

VVC-förluster 

Vanligt antagande. 

50 % kan tillgodogöra byggnaden som 

uppvärmning, typiskt enligt IDA ICE 

4 kWh/m2, år 

 

Vädringspåslag 

Enligt Sveby. 

4 kWh/m2, år 

 

5.4 Beskrivning av känslighetsanalys 
Till sist utfördes en känslighetsanalys över indata där en ökning, eller sänkning, gjorts från 

grundfallet. Ändringarna från grundfallet i känslighetsanalysen baseras på resultat från 

tidigare studier som presenterats tidigare i rapporten. Nedan sammanfattas motiveringar till de 

procentuella ändringarna i känslighetsanalysen. 

Inomhustemperatur 

Den genomsnittliga inomhustemperaturen i lägenheter har blivit uppmätt till närmare 23 ℃ i 

tre storskaliga projekt. Ökningen motsvarar cirka 10 % från grundfallet. 

Köldbryggor 

De flesta rekommendationer för andelen köldbryggor av de totala transmissionsförlusterna 

ligger mellan 15-30 %. I känslighetsanalysen antas köldbryggorna till 30 % av de totala 

transmissionsförlusterna. 

Lufttäthet 

Lufttätheten uppmättes till mellan 0,1-2,5 l/s, m2 för 100 nya byggnader. Dock var det väldigt 

få byggnader som hade en lufttäthet över 1,5 l/s, m2. Därför har lufttätheten ökats till 1,5 l/s, 

m2 som motsvarar en ökning med cirka 200 % från grundfallet. 

Utvändig solavskärmning 

Antaget att närliggande byggnader är 5 meter högre i verkligheten än i grundfallet, som 

motsvarar en ökning med cirka 20 %. 



 

33 
 

Solfaktor 

Ett vanligt floatglas har enligt Sveby solfaktor 0,68 vilket har använts i grundfallet. 

Exempelvis har klara energiglas med 2 LE-skikt en solfaktor på 0,45, vilket har antagits i 

känslighetsanalysen och motsvarar en minskning med cirka 35 %. 

Temperaturverkningsgrad värmeväxlare 

Antaget att luftvärmeväxlarens temperaturverkningsgrad skulle vara 70 % istället för det 

antagna 80 %. Det gäller endast för ventilationssystemet som är kopplat till bostäderna och 

fastighetsutrymmena, 

Hushållselanvändning 

I tidigare studier har hushållselanvändningen uppmätts till 20 kWh/m2, år i flerbostadshus och 

motsvarar en minskning med cirka 35 % från grundfallet.  

Tappvarmvattenanvändning 

Tidigare studiers resultat visar att TVV-användningen uppgår i genomsnitt till ca 30 kWh/m2, 

år, men har uppmätts till så mycket som 40 kWh/m2, år. Det motsvarar en ökning från 

grundfallet med cirka 60 %. 

VVC-förluster 

Har uppmätts till runt 10 kWh/m2, år i flertalet studier. Det motsvarar en ökning från 

grundfallet med 250 %. 

Ventilationsflöden 

Antagen ökning med 10 % från grundfallet. 

Vädringsförluster 

Beräkningsanvisningar för Hammarby sjöstad och Skanska ska ett påslag på 7 kWh/m2, år 

göras vilket motsvarar en ökning med 75 % från grundfallet. 

Persontäthet 

Antagen minskning av persontätheten med 10 % från grundfallet. 

Närvarotid 

Antagen minskning av närvarotiden med 10 % från grundfallet. 

U-värden på fönster, yttervägg och tak 

Antagen ökning av U-värden med 10 % från grundfallet. 
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6 Resultat 
Från byggnadens planritningar har Atemp uppmätts till totalt 6 626 m2 varav 4 978 m2 är 

bostäder 1 216 m2 fastighetsutrymmen och 432 m2 lokaler. Av den totala omslutningsrean 

består 15,9 % av fönster. I Tabell 9 nedan redovisas det erhållna energiberäkningsresultatet 

för grundfallet. 

Tabell 9. Energiberäkningsresultat för grundfallet. 

 Tillförd energi 

 kWh/m2, år kWh/år 

Fjärrvärme   

Uppvärmning inkl. 

vädringspåslag 

19,3 127 900 

Tappvarmvatten inkl. VVC-

förluster 

31,1 206 100 

Fjärrkyla 1,6 10 600 

   

El till fastigheten   

Pumpar och fläktar 7,7 51 000 

Övrig fastighetsel 1)  0,8 5 300 

   

Totalt 60,5 400 900 
1) Belysning i fastighetsutrymmen 

Nedan i Tabell 10 jämförs resultaten mot gällande krav enligt BBR 22, inklusive antagen 

säkerhetsmarginal på 10 %. 

Tabell 10. Jämförelse mot gällande energi- och Um-krav enligt BBR 22. 

 Aktuell byggnad 

 

Max tillåtet enligt BBR 22 1) 

Energiprestanda 66,6 kWh/m2
, år 78,0 kWh/m2

, år 1) 

Um 0,362 W/m2, K 0,416 W/m2, K 1) 
1) Byggnadens förväntade energianvändning och Um-värde understiger Boverkets energikrav enligt BBR 22 medräknat säkerhetsmarginal på 10 %. 

Max tillåtna energianvändning och Um-värde enligt BBR 22 har justerats efter olika krav för lokaler och bostäder. 

I nedanstående figurer har de indata som användes vid beräkning av grundfallet rödmarkerats. 

I många studier har inomhustemperaturen varit avvikande från Svebys rekommendation på 21 

℃. I Figur 22 nedan redovisas hur mycket den specifika energianvändningen påverkas av en 

varierande inomhustemperatur mellan 19-25 ℃. Temperaturändringen gäller bara för 

byggnadens bostäder och för lokaler och fastighetsutrymmen har en konstant temperatur på 21 

respektive 18 ℃ antagits för samtliga fall. Notera att detta gäller för FTX-system. 
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Figur 22. Inomhustemperaturens påverkan på den specifika energianvändningen (FTX-system). 

Intervallet 19-24 ℃ valdes att simuleras eftersom att vid vissa fall har en sänkning av 

genomsnittstemperaturen gjorts ned till 19 ℃ gjorts vid införandet av IMD. Det skulle då 

medföra att den specifika energianvändningen skulle reduceras med 3,3 kWh/m2, år. Personer 

med speciella behov kan behöva ha en högre inomhustemperatur, ända upp till 24 ℃, för att 

erhålla ett komfortabelt inomhusklimat, om inomhustemperaturen skulle öka med 3 ℃ från 

grundfallet skulle den specifika energianvändningen öka med 5,7 kWh/m2, år. 

Många studier visar att andelen köldbryggor av de totala transmissionsförlusterna kan variera 

kraftigt beroende på byggnad. Figur 23 nedan visar hur den specifika energianvändningen 

påverkas av andelen köldbryggor av de totala transmissionsförlusterna.  

 

Figur 23. Procentuella andelen köldbryggor av de totala transmissionsförlusterna och dess påverkan på den 

specifika energianvändningen. 

Många anvisningar anger att 15-30 % av de totala transmissionsförlusterna är köldbryggor 

men för lågenergibyggnader kan de uppgå till så mycket som 40 %. Om andelen köldbryggor 

istället skulle uppgå till exempelvis 30 % skulle specifika energianvändningen öka med ca 5 

kWh/m2, år. Um värdet påverkas dock kraftigare av vilket antagande som görs angående 

byggnadens köldbryggor. I Figur 24 nedan redovisas hur Um värdet påverkas av andelen 

köldbryggor. 
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Figur 24. Procentuella andelen köldbryggor av de totala transmissionsförlusterna och dess påverkan på Um-

värdet. 

Vid antagandet att 20 % är köldbryggor underskrider byggnadens Um-värde kravet som 

tidigare redovisats. Om andelen köldbryggor skulle uppgå till mer än 29 % skulle byggnadens 

konstruktion inte godkännas, då kravet på Um-värdet skulle överskridas. 

Som för köldbryggor är lufttätheten kraftigt beroende på byggnadens konstruktion samt hur 

utsatt byggnaden är mot vind. Lufttätheten har även visat sig kunna variera mellan 0,1-2,5 l/s, 

m2 i nya byggnader. I Figur 25 nedan redovisas hur en byggnads lufttäthet påverkar den 

specifika energianvändningen. 

 

Figur 25. Byggnadens lufttäthet som funktion av specifika energianvändningen där byggnadens tryckkoefficienter 

har blivit uträknade för utsatt, och skyddad byggnad och vindförhållandet valdes till tätort för den skyddade 

byggnaden och landsbygd för den utsatta, i IDA ICE. 

För de två fallen i Figur 25 ovan har byggnadens tryckkoefficienter beräknats i IDA ICE 

utifrån utsatt och skyddat läge på byggnaden. För det utsatta fallet valdes vindförhållanden till 

landsbygd och för skyddade fallet tätort. Man kan då avläsa, genom att studera lutningen, att 

antaganden kring en byggnads lufttäthet spelar större roll om byggnaden är belägen i ett mer 

vindutsatt läge. 

Hushållselanvändningen räknas som tidigare nämnts inte med i den specifika 

energianvändningen, men då 70 % kan nyttiggöras till uppvärmning av byggnaden kan 

avvikelser i användningen ha en påverkan på den specifika energianvändningen. I Figur 26 
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nedan redovisas hur mycket den specifika energianvändningen påverkas av hur mycket 

hushållsel som används. 

 

Figur 26. Hushållselanvändningens påverkan på den specifika energianvändningen. 

Studier visar på att hushållselanvändningen kan variera kraftigt och har exempelvis uppmätts 

till 20 kWh/m2, år i flerbostadshus. Om elanvändningen skulle vara 20 kWh/m2, år i 

grundfallet skulle den specifika energianvändningen öka med 3,3 kWh/m2, år. 

En av de mest energikrävande faktorerna i en byggnad är uppvärmning av tappvarmvatten 

(TVV). I Figur 27 nedan redovisas hur mycket varierande TVV-användning påverkar den 

specifika energianvändningen. 

 

Figur 27. Tappvarmvattenanvändningens påverkan på den specifika energianvändningen. 

Då energianvändningen för TVV är sådan stor andel av en byggnads energianvändning har 

variationer från de standardiserade indata stor påverkan på den specifika energianvändningen. 

TVV-användningen har visat sig kunna uppgå till 40 kWh/m2, år i flerbostadshus, det skulle 

då medföra en ökning av den specifika energianvändningen för grundfallet med 15 kWh/m2, 

år.   

VVC-förlusterna kan variera kraftigt beroende på flertalet faktorer och hur mycket VVC-

förlusterna påverkar den specifika energianvändningen illustreras nedan i Figur 28. 
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Figur 28. Specifika energianvändningen som funktion av VVC-förlusterna. 

Resultat från tidigare studier visar att VVC-förlusterna kan uppgå till 28 kWh/m2, år, dock 

gäller det för nya flerbostadshus med långa rördragningar i förhållande till Atemp. För större 

flerbostadshus har VVC-förlusterna blivit uppmätta till 8 kWh/m2, år. Det skulle då medföra i 

en ökning av den specifika energianvändningen med 3 kWh/m2, år. Notera att detta gäller vid 

antagandet att 50 % av VVC-förlusterna kan nyttiggöra byggnaden i form av uppvärmning. 

Utvändig avskärmning i form av byggnader minskar andelen solenergi som kan nyttiggöras av 

byggnaden i form av värme.  Hur mycket avskärmningen påverkar den specifika 

energianvändningen redovisas för tre olika fall nedan i Figur 29. 

 

Figur 29. Specifika energianvändningen för grundfallet med och utan utvändig avskärmning. 

Om solavskärmningen för närliggande byggnader skulle höjas 5 meter skulle det resultera i att 

mindre solenergi kan nå byggnaden och att mer energi går åt att värma den. En 

missbedömning av höjden på närliggande byggnader med 5 meter skulle resultera i att den 

specifika energianvändningen skulle öka med 2,3 kWh/m2, år och om den skulle bortses helt 

skulle den beräknade specifika energianvändningen minska med 3,9 kWh/m2, år.  

Solfaktor på fönstren påverkar även den mängden solenergi som kan nyttiggöras byggnaden i 

form av värme. Hur mycket fönstrens solfaktor påverkar den specifika energianvändningen 

illustreras nedan i Figur 30. 
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Figur 30. Fönstrens solfaktor påverkan på den specifika energianvändningen. 

Solfaktor simulerades mellan 0,1-0,7 eftersom att det i IDA ICE finns inlagda fönstermodeller 

från bland annat Pilkington med U-värde 1,1 och varierande solfaktor mellan 0,3-0,7. Med 

utvändigt solskydd kan även solfaktorn vara så låg som 0,1. Om fönstrets solfaktor skulle vara 

0,3 skulle den specifika energianvändningen minska med 3,5 kWh/m2, år, från grundfallet där 

solfaktorn antogs till 0,69. 

Hur mycket verkningsgraden påverkar den specifika energianvändningen redovisas nedan i 

Figur 31. 

 

Figur 31. Specifika energianvändningen som funktion av verkningsgraden på värmeväxlaren i ventilationssystemet. 

Olika typer av värmeväxlare har olika verkningsgrad. Om värmeväxlarens verkningsgrad 

skulle vara 70 % istället för det antagna 80 % skulle det medföra att den specifika 

energianvändningen skulle öka med 3,1 kWh/m2, år. 

Om det finns komfortgolvvärme i badrummen ska det göras ett påslag på 1 000 kWh/lägenhet. 

Då byggnaden innehåller 32 stycken lägenheter skulle det medföra ett påslag på den specifika 

energianvändningen med 4,8 kWh/m2, år. Det är således väldigt viktigt att detta redovisas i 

samband med energiberäkningen. 

Nedan i Tabell 11 redovisas en känslighetsanalys över samtliga undersökta parametrar som 

bidrar till en ökad specifik energianvändning och Um-värde. Motivering till ändringar från 

grundfallet redovisas under kapitel 5.4. 
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Tabell 11. Känslighetsanalys för studerad indata, specifika energianvändningen. 

Parameter Ändring från grundfall 

[%] 

Ökning av specifik 

energianvändning [%] 

Inomhustemperatur (bostäder) +10 6,3 

Köldbryggor  +10 1) 7,5 

Lufttäthet +200 3,5 

Utvändig solavskärmning +20 2) 3,7 

Solfaktor på fönster -35 2,6 

Temperaturverkningsgrad 

luftvärmeväxlare 

-10 3) 4,9 

Hushållselanvändning -35 4,7 

Tappvarmvattenanvändning +60 19,9 

VVC-förluster +250 7,0 

Ventilationsflöden  +10 4) 1,8 

Vädringsförluster +75 4,7 

Persontäthet -10 0,7 

Närvarotid -10 1 

U-värde fönster +10 2,2 

U-värde yttervägg +10 2,9 

U-värde tak +10 2,1 
1) 30 % av de totala transmissionsförlusterna 

2) 20 % högre höjd på närliggande byggnader från grundfallet 

3) 70 % temperaturverkningsgrad 

4) 10 % ökat flöde i bostäder och fastighetsutrymmen  

Nedan i Tabell 12 redovisas en känslighetsanalys över de parametrar som har en påverkan på 

Um-värdet. 

Tabell 12. Känslighetsanalys för studerad indata, Um-värde. 

Parameter Ändring från grundfall [%] Ökning av Um-värdet [%] 

Köldbryggor +10 1) 14,1 

U-värde fönster +10 5,5 

U-värde ytterväggar +10 2,8 

U-värde tak +10 0,7 
1) 35 % av de totala transmissionsförlusterna 
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7 Diskussion 
Det främsta syftet med detta examensarbete var att studera standardiserad indata som används 

vid energiberäkning av nya flerbostadshus för att se hur stor påverkan de kan ha på 

energiberäkningar. Målet med examensarbetet var att redogöra för vilka parametrar som 

bidrar till avvikelser mellan beräknad och uppmätt energianvändning och med det som 

utgångspunkt komma med rekommendationer för hur osäkerheten hos energiberäkningar kan 

reduceras.  

Standardiserad indata bygger i många fall på väl utförda undersökningar och studier, men 

spridningen på erhållen data i studierna är i överlag stor vilken medför en osäkerhet i 

energiberäkningar. 

Variationer i TVV-användningen, hushållelanvändningen, inomhustemperaturen i bostäder, 

temperaturverkningsgraden hos luftvärmeväxlaren för bostäderna och fastighetsutrymmena, 

ventilationsflöden i bostäder och fastighetsutrymmen, persontäthet och närvarotid förväntas ha 

en högre procentuell påverkan på den specifika energianvändningen än vad resultatet visar på 

grund av lokalytorna som står för 6,5 % av totala Atemp. 

Svebys rekommenderade inomhustemperaturen på 21 ℃ för bostäder i flerbostadshus har 

visat sig vara något lägre än vad stora studiers resultat visat. Sveby rekommenderar denna 

inomhustemperatur då detta bör vara ett mål för reglerstrategi, vilket ställer krav på den som 

styr regleringen av inomhustemperaturen i flerbostadshusen. Resultaten visar att en liten 

ökning av inomhustemperaturen kan ha stor påverkan på den specifika energianvändningen. 

Resultatet i grundfallet visade en ökad specifik energianvändning med 2,1 kWh/m2, år, när 

inomhustemperaturen höjdes med 2 ℃. 

Då inomhustemperaturen inte mäts vid en första energiuppföljning kan inte beräkningarna 

justeras efter den faktiska temperaturen. Om energianvändningen överskrider kravet enligt 

BBR kan inomhustemperaturen behöva mätas, vilket utökar mätperioden. Det är därför viktigt 

att undersöka om byggnaden exempelvis kommer att användas av känsliga grupper som 

behöver en högre inomhustemperatur, som exempelvis äldreboenden. 

Lägenheter med IMD har i de flesta fall lägre inomhustemperatur än lägenheter med kollektiv 

mätning och debitering. Då det även finns studier som visar att inomhustemperaturen höjdes 

när brukarna själva får möjlighet att reglera sin inomhustemperatur, bör inte en 

implementering av IMD beaktas vid en energiberäkning. Eftersom antaganden kring påverkan 

av IMD kan bidra till en stor differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning. 

Antaganden kring andelen köldbryggor av de totala transmissionsförlusterna har visat sig vara 

en av de faktorer som har störst påverkan på den specifika energianvändningen. 

Rekommendationerna på 15-20 % har visat sig vara låga antaganden, utifrån nya studiers 

resultat. För lågenergibyggnader kan andelen köldbryggor uppgå till så mycket som 40 % av 

de totala transmissionsförlusterna. Andelen köldbryggor har även stor påverkan på Um-värdet. 

Som resultatet visar klarar byggnaden Um-kravet för grundfallet men om andelen köldbryggor 

skulle antas till mer än 29 % överskrids kravet.  Då alla nya byggnader inom den offentliga 

sektorn ska vara nära-nollenergibyggnader från och med årsskiftet 2018/2019 är det viktigt att 

köldbryggor studeras vidare om ett procentuellt påslag ska kunna användas. För att minska 

osäkerheten bör köldbryggor beräknas utifrån den specifika byggnaden, där det är möjligt. Om 

standardiserad indata över en byggnads köldbryggor skulle tas fram är det viktigt att ta fram 

flertalet olika rekommendationer beroende på byggnadens konstruktion, då bland annat 

isolertjockleken spelar stor roll. Det kan bli intressant att studera köldbryggor i nära-

nollenergibyggnader med tanke på den kommande implementeringen av EU:s krav angående 

nära-nollenergibyggnader. 
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Nya byggnaders lufttäthet har visat sig variera kraftigt enligt en ny studie utförd i Sverige 

(82). Resultaten från simuleringarna visar att variationer i lufttätheten inte har så stor påverkan 

på den specifika energianvändningen för grundfallet, då byggnaden är skyddad mot vind. Om 

byggnaden istället skulle vara belägen i ett mer vindutsatt läge är påverkan på den specifika 

energianvändningen större, vilket ökar osäkerheten i energiberäkningar som utförs på 

vindutsatta byggnader. 

Vid projektering är det svårt att anta en lufttäthet om inget lufttäthetskrav ställs på byggnaden, 

vilket bör undersökas av den som utför energiberäkningen. Då Boverkets krav på en byggnads 

lufttäthet tagits bort (förutom för passivhus) kan det vara bra att den som utför 

energiberäkningen, tillsammans med byggherren, bestämmer vilken lufttäthet som ska 

användas. Enligt FEBY:s kravspecifikation ska nära-nollenergibyggnader bland annat gå 

under kraven som ställs på ett passivhus, vilket då ställer krav på dessa byggnaders lufttäthet. 

Detta kan innebära att krav på en byggnads lufttäthet kan komma att införas vid 

implementeringen av EU:s krav med nära-nollenergibyggnader. Vilket skulle bidra till en 

minskad osäkerhet vid energiberäkningar. 

Utvändig solavskärmning från exempelvis närliggande byggnader är väldigt viktigt att ta med 

i beräkningar, framförallt i tätbebyggda områden. Detta bör studeras för varje specifik 

byggnad då solavskärmningen kan variera kraftigt för olika byggnader. Om solavskärmningen 

helt skulle bortses i grundfallet skulle den beräknade energianvändningen minska med ca 6,5 

%. Notera att byggnaden har många höga närliggande byggnader runt om sig vilket kraftigt 

styr mängden solinstrålning. Därför kan samma procentuella minskning inte förväntas för 

andra byggnader där utvändig solavskärmning skulle bortses. 

Fönsterglasens solfaktor är viktigt att ta hänsyn till vid energiberäkningar. Resultaten visar att 

ett antagande om solfaktorn kan ha betydande påverkan på en byggnads energianvändning. 

Om den procentuella fönsterarean av den totala omslutningsarean är hög får antaganden kring 

solfaktorn en större inverkan på energianvändningen.  

Sol- och avskärmningsfaktorn bör fastställas utifrån den specifika byggnaden samt inte 

överskattas. Vid exempelvis tillkommande av nya närliggande byggnader kan mängden 

solinstrålning komma att sänkas, vilket skulle påverka byggnadens uppvärmningsbehov. 

Temperaturverkningsgraden på värmeväxlare i ventilationssystem kan varier beroende på typ 

av värmeväxlare som används. Resultaten visar att verkningsgraden är betydande för en 

byggnads specifika energianvändning. Även om verkningsgraden på värmeväxlaren är känd 

medför även det osäkerheter då det är svårt att veta hur den ändras vid låga temperaturer. Det 

är väldigt viktigt att typ av luftvärmeväxlare som kommer användas redovisas i samband med 

energiberäkningen.  

Hushållselanvändningen har visat sig kunna skilja sig mycket från Svebys indata. Då 

hushållselanvändningen påverkar hur mycket värme som måste tillföras byggnaden är det en 

av orsakerna som kan bidra till differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning. Då 

hushållselanvändningen inte mäts under en energiuppföljning kan inte beräkningarna justeras 

efter den faktiska användningen. Det kan då medföra, att vid en ovanligt låg 

hushållelanvändning, att mer värme måste tillföras byggnaden. 

Som för hushållselanvändningen har tappvarmvattenanvändningen visat sig variera kraftigt 

mellan byggnader. Då studierna bakom Svebys rekommendation är baserad på lägenheter med 

varierande ålder på armaturer bör det statistiska värdet vara högre än vad som kan förväntas i 

nyproducerade lägenheter. Studien som indata för TVV baseras på, är utförd i Stockholm, som 

visat sig ha en högre TVV-användning än övriga landet, på grund av ökad persontäthet. 

Därför kan den genomsnittliga TVV-användningen förväntas vara lägre i övriga delar av 
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landet. Då TVV-användningen står för en sådan stor del av den totala energianvändningen, är 

variationer i användningen en av de främsta orsakerna till att den uppmätta 

energianvändningen kan avvika från den beräknade.  

De flesta studierna visar på en varmvattenbesparing på runt 20-30 %, där IMD införts (34). 

Dock redovisar stora företag inom allmännyttan att endast mycket små besparingar erhållits då 

IMD införts. Sveby rekommenderar att indata för TVV-användningen kan reduceras med 0-20 

% vid IMD, vilket skulle ha en relativt stor påverkan på den specifika energianvändningen. Då 

TVV-användningen redan har visat sig variera kraftigt, beroende på byggnad, kan antaganden 

kring IMD medföra ytterligare osäkerheter. En reducering av TVV-användningen bör inte 

göras vid en energiberäkning av ett flerbostadshus med IMD, då det oftast görs flera åtgärder i 

samband med införandet, vilket vanligtvis inte redovisas. 

VVC-förluster kan variera kraftigt mellan byggnader och för mindre nyproducerade 

byggnader är oftast VVC-förlusterna mycket större i kWh/m2, år på grund av långa 

rördragningar i förhållande till Atemp. Det kan vara bra att ha det i åtanke när man bestämmer 

hur stor säkerhetsmarginal ska vara, då VVC-förluster har uppmätts till hela 28 kWh/m2, år 

för en ny påbyggnation. 

Standardiserad indata för VVC-förluster kan anses vara väldigt osäkert och att de 

genomsnittliga uppmätta VVC-förlusterna från flertalet studier har visat sig vara cirka 6-7 

kWh/m2, år, vilket är 2-3 kWh/m2, år högre än det rekommenderade värdet. I simuleringarna 

gjordes antagandet att 50 % av förlusterna kan nyttiggöras som uppvärmning av zonerna, 

vilket är ett typiskt värde enligt IDA ICE. Om mindre andel av förlusterna kan nyttiggöras 

som uppvärmning, skulle variationer i VVC-förlusterna ha en större påverkan på den specifika 

energianvändningen.  

Verksamhetselanvändningen är något som är svårt att anta vid projektering, vilket är en av 

anledningarna till att Sveby inte tagit fram någon standardiserad indata, eftersom 

verksamhetselanvändningen (exempelvis elanvändning för pumpar, fläktar och hissar) kan 

variera mycket mellan olika byggnader. För att minimera osäkerheten bör 

verksamhetselanvändningen beräknas utifrån den specifika byggnaden, vilket kräver mycket 

information om byggnadens mekaniska system. Energianvändningen för fläktar kan stå för en 

stor del av den specifika energianvändningen. För grundfallet visar resultaten att energin för 

fläktar nästan står för 10 % av byggnadens specifika energianvändning. För ventilation är det 

användbart att Boverket ställer krav på maximal SFP och minimalt luftflöde, då kan kraven 

användas vid beräkning om det är okänt vid projektering. Ventilationsflöden kan behöva 

kontrolleras vid en uppföljning om fastighetselanvändningen uppmätts till en högre nivå än 

vad som antogs vid projektering. Energianvändning från verksamhetselanvändningen är svår 

att anta vid projektering då det styrs av vilka system som används, och skulle behövas 

redovisas för den specifika byggnaden. 

Vädringsförluster utgör en relativt stor del av den specifika energianvändningen. Då 

vädringsvanor inte går att mäta för varje byggnad, vid en energiuppföljning, kan inte 

energiberäkningarna korrigeras efter det faktiska värdet. Det medför att om 

vädringsförlusterna skulle avvika mycket från det standardiserade värdet, som det har visat sig 

kunna göra, skulle det ha en stor påverkan på den specifika energianvändningen, som skulle 

kräva en vidare utredning om energikraven överskrids. Beräkningar som ligger till grund för 

de standardiserade indata är baserat på flertalet antaganden (exempelvis fönsterarea och 

fönstrets öppningsgrad), vilket medför stora osäkerheter. Det är då upp till den som sköter 

driften av värme-, kyl- och ventilationssystem att driva systemet på ett bra sätt så att vädring, 

utöver ett normalt brukande, inte ska behövas. En sådan styrning och reglering av systemen är 

dock svårt att kontrollera i efterhand.  
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Avvikelser i persontätheten och närvarotider från Svebys rekommendationer har minimal 

påverkan på den specifika energianvändningen i form av avgiven värme. Vid avvikelser i 

uppmätt och beräknad energianvändning kan persontätheten även mätas för att se om 

onormalt högt brukande kan bero på att persontätheten är högre än projekterat.  

En byggnads U-värden har stor påverkan på uppvärmningsbehovet och det är således viktigt 

att det finns tillgång till rätt U-värden för byggnadens samtliga delar vid en energiberäkning. 

Dock visar resultaten från simuleringarna att en ökning av U-värdet med 10 % (fönster, 

yttervägg och tak) inte får stor påverkan på den specifika energianvändningen, eftersom U-

värdena redan är låga för den simulerade byggnaden.  

Komfortgolvvärme i badrum har stor påverkan på den specifika energianvändningen och det 

finns få rekommendationer utöver Svebys rekommendation på 1 000 kWh/lägenhet. Då den 

simulerade byggnaden innehåller 32 stycken lägenheter skulle det medföra ett påslag på den 

specifika energianvändningen med 4,8 kWh/m2, år. Då resultaten visar en omfattande 

påverkan av komfortgolvvärme på den specifika energianvändningen ses ett behov av fortsatta 

studier inom detta område. 
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8 Slutsats 
Orsaker till differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning kan delas in i tre 

huvudgrupper; brukarrelaterat, konstruktion och tekniska system. De främsta brukarrelaterade 

orsakerna är variationer i energianvändningen som styrs av boendes beteende som 

tappvarmvattenanvändningen och inomhustemperaturen. 

De brukarrelaterade variationerna kommer alltid att medföra stora osäkerheter i 

energiberäkningar så länge det inte finns krav på en maximal användning eller reglering. 

Standardiserad brukarindata framtaget i Sveby-projektet kan överlag anses vara pålitlig, dock 

har den genomsnittliga inomhustemperaturen och tappvarmvattenanvändningen visat sig vara 

något högre, i flertalet studier, än vad som rekommenderas i Sveby. 

Byggnaders konstruktion medför stora osäkerheter i energiberäkningar och är en av de främsta 

orsakerna till differensen mellan beräknad och uppmätt energianvändning. Små variationer i 

redan låga U-värden har ingen märkvärdig påverkan på den specifika energianvändningen 

men antaganden kring byggnadens köldbryggor kan ha en stor påverkan. Köldbryggor bör 

beräknas utifrån den specifika byggnadskonstruktionen då antaganden kring andelen 

köldbryggor av de totala transmissionsförlusterna har visat sig vara väldigt osäkra och vara en 

av faktorerna med störst påverkan på den specifika energianvändningen och Um-värdet. 

Lufttätheten är viktigare att ta hänsyn till för de byggnader belägna i vindutsatta lägen. 

Driften och val av en byggnaders mekaniska system kan variera mycket mellan byggnader 

och antaganden kring systemen har visat sig ha en relativt stor påverkan på den specifika 

energianvändningen, därför bör systemen studeras för respektive byggnad. 

För små nyproducerade byggnader är det viktigt att studera VVC inför energiberäkningen för 

den specifika byggnaden, då förlusterna oftast är mycket högre i kWh/m2, år på grund av 

långa rördragningar i förhållande till Atemp. 

Aktuellt arbete visar att det är viktigt att använda sig av så lite standardiserad indata som 

möjligt i energiberäkningar, för att minska osäkerheten. Detta ställer krav på den som utför 

energiberäkningen att ta reda på väsentlig information om den specifika byggnaden. Det 

ställer också krav på att byggherren har kommit tillräckligt långt i projekteringen. Detta skulle 

sammantaget bidra till en minskad användning av standardiserad indata och på så sätt stärka 

säkerheten, det vill säga minska differensen mellan beräknad och uppmätt energianvändning. 

Beräknad energianvändning, med standardiserad indata, motsvara den uppmätta 

energianvändningen i ett större perspektiv, men kan medföra stora osäkerheter i enskilda fall. 

Osäkerheter i det brukarrelaterade indatat är svår komma ifrån, därför bör övrig indata 

studeras så noggrant som möjligt för varje specifik byggnad. Säkerhetsmarginalen är svår att 

fastställa och måste bestämmas utifrån respektive byggnad, beroende på säkerheten hos de 

indata som använts. Säkerhetsmarginalen bör vara högre för byggnader med låg specifik 

energianvändning, då små variationer i exempelvis brukarrelaterad energianvändning ger 

större utslag på den specifika energianvändningen. 
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10 Bilagor 
Nedan redovisas de bilagor som det hänvisas till under examensarbetet. 

Bilaga 1 - Sammanställning av VVC-förluster från tidigare studier 
 

Källa Notering Årlig specifik 

VVC-förlust, 

kWh/m2, år 

JM’s energiklassning för 

nya byggnader. (79) 

 

 4 

Gerwind och RUD (2011). 

(104) 

40 W/lägenhet , dvs för lägenhet 90 m2: 

40 ∙ 8760/90 
 

4,4 

Olsson D (2003). (105) 50 % av värmebehovet för varmvatten. 

Dvs. 50 % av 20-30 kWh/m2, år 

 

10-15 

Byggnadsenergigruppen 

(1974). (106) 

7-8% av värmebehov för varmvatten, 

dvs 7-8 % av 25-30=2-2,4 kWh/m2, år 

 

1,8-2,4 

Hoel (1995). (78) Mer än 50 % av värmebehovet för 

varmvatten 

 

>10-15 

Kempe (2013). (75) Normalt 5-8 kWh/m2, år, vissa fall 20-

25 kWh/m2, år 

 

5-25 

Aronsson (1996). (107) 300-400 kWh/lägenhet, motsvarande 4-

5 kWh/m2, år 

 

3,44-4,4 
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Bilaga 2 – Indata framtaget i MEBY-projektet 
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Bilaga 3 – Sammanfattning av standardiserad indata från Sveby 
Sammanfattning av Svebys rekommenderade standardiserade indata. 

Parameter Delparameter Delparameter Värden 

flerbostadshus 

 

Inomhustemperatur 

 

Uppvärmningssäsong 

 

 

 

 

21 ℃ 

 Uppvärmningssäsong Individuell 

värmemätning 

och debitering 

 

21 ℃ 

 Uppvärmningssäsong Natt- eller 

dagsänkning 

 

21 ℃ 

Luftflöden Behovsstyrda flöden Forcering i kök 

 

30 min per dag 

 Vädringspåslag Energipåslag 

 

4 kWh/m2, år 

Solavskärmning Avskärmningsfaktor Total (Fast och 

rörlig) 

 

0,5 (0,71 och 0,71) 

Tappvarmvatten Energi Årsschablon 

 

25 kWh/m2, år 

 Internvärme Möjlig att 

tillgodogöras 

 

20 % 

Hushållsel Energi Årsschablon 

 

30 kWh/m2, år 

 Internvärme Möjlig att 

tillgodogöras 

 

70 % 

Personvärme Antal personer Se tabell nedan 

 

 

 Närvarotid 14 timmar per 

dygn och person 

 

 

 Effektavgivning 80 W per person  
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Antalet boende per lägenhetstyp från tidigare studier. 

Lägenhet 

storlek 

 

1 rok 1 rk 2 rk 3 rk 4 rk 5 rk 6+ rk Källa 

Antal boende 1,16 1,13 1,37 1,99 2,61 2,83 3,06 Lägenheter, 

USK 1990 

 

   1,62 2,65 3,09   Lägenheter, 400 

bostäder 

 

     4,04 2,93 3,19 Småhus, 400 

bostäder 

 

  1 1,5 2 3 3,5  FEBY, 

kravspec. 

 

 1,42 1,42 1,63 2,18 2,79 3,51 3,51 3H-projektet 

 

 

Solfaktor för olika solskydd och fönstertyper. 

Utvändigt solskydd Solfaktor 

Fast Horisontell 0.10-0.30 

 Vertikal 0.10-0.30 

Rörlig Persienn 0.08-0.10 

 Markis 0.10-0.20 

 Markisolett 0.10-0.15 

 Vertikal markis 0.10-0.15 

Mellanglas solskydd  

Dubbelskalsfasad/fönster Persienn 0.10-0.15 

 Gardin 0.12-0.18 

Kopplade bågar Persienn 0.15-0.30 

 Gardin 0.15-0.30 

Invändigt solskydd Persienn 0.25-0.35 

 Gardin 0.25-0.50 

Fönster 1-glas   

Vanligt floatglas 

 

 0.85 

Fönster 2-glas   

Vanligt floatglas  0.75 

Klara LE-glas 

 

 0.65 

Fönster 3-glas (ej reflekterande)   

Vanligt floatglas  0.68 

Klara energiglas, 1 LE-skikt  0.57 

Klara energiglas, 2 LE-skikt  0.45 
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Uppmätt energianvändning för olika hushållsapparater. 

 Lägenhet, samtliga hushåll (kWh) 

Kyl och frys 720 

Belysning 630 

Matlagning 390 

Diskmaskin 120 

Tvätt och tork 210 

Stereo 60 

TV 150 

DVD, VCR mm 60 

Dator 270 

Övrigt 60 

Ej uppmätt 330 

Summa hushållsel 3000 kWh/lägenhet och år 
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Bilaga 4 – Gränsdragning elanvändning 
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Bilaga 5 – Förlustflik i IDA ICE 
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Bilaga 6 - Plan-, fasad- och detaljritningar 
Planritning över bottenplanet. 

 

Genomskärning av byggnaden. 
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Detaljritning. 
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Bilaga 7 – Planritningar med inritade zoner 
KP=Källarplan 

BT=Bottenplan 
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Bilaga 8 - Drifttider belysning 
Drifttider belysning bostäder. 

 

Drifttider utrustning bostäder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


