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Abstract

Osäkerhet i energisimuleringar av flerbostadshus

Uncertainty in Energy Simulations of Multi-family
Dwellings

Johan Carlsson

Since energy simulations are used to verify that projected residential buildings will
reach the current energy requirements it is important that the results are reliable.
This report investigates the extent of uncertainty in energy simulations, estimates the
causes of the uncertainty and its economic and environmental consequences.

The method used in this report is based on three validation methods; empirical
validation, analytical validation and comparative validation. The analysis was carried
out for five multi-family dwellings in Uppsala with installed meters for energy
measurements. One of these objects, Klockarlunden, was studied in more detail than
the others.

The results show that the deviations are between 10 and 29% for the studied objects,
which means that the uncertainty is estimated to be at least 29%. All simulations
underestimate the buildings need of energy. The simulation for Klockarlunden can
predict the energy consumption to be within the range of 46-98 kWh/m2year with
90% confidence level based on the current uncertainty. The range equals a standard
deviation of 28% of the mean. The origin of the uncertainty for the studied objects
was shown to be due to weak estimations of hot water consumption, ventilation flow
rates, leakage and household electricity. The consequences of the difference between
simulated and measured energy consumption can be translated to SEK 8.5 million and
4.5 thousand tons of carbon emissions over the estimated economic lifespan of the
buildings.
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Executive summary 

Since energy simulations are used to verify that projected residential buildings will reach the current 

energy requirements it is important that the results are reliable. This report investigates the extent of 

uncertainty in energy simulations, estimates the causes of the uncertainty and its economic and 

environmental consequences. Further on, a proposal on how to reduce uncertainty in the future is 

presented together with some ideas regarding how uncertainty can be handled contractually 

between the constructor and contractor.  

The deviation between simulated and measured energy need is between 10 to 29%. All investigated 

simulations underestimate the buildings need of energy. The simulation for the residential building 

Klockarlunden can predict the energy consumption to be within the range of 46-98 kWh/m2year with 

90% confidence level based on the current uncertainty. The origin of the uncertainty for the studied 

objects was shown to be due to weak estimations of hot water consumption, ventilation flow rates, 

leakage and household electricity. The consequences of the difference between simulated and 

measured energy consumption for the studied objects can be translated to SEK 8.5 million and 4.5 

thousand tons of carbon emissions over the estimated economic lifespan of the buildings. 

The uncertainty in the energy simulations is expected to be reduced by standardizing the handling of 

data using the guidelines from Sveby and utilize the benefits of data management through BIM. A 

cross-industry database with simulated and measured energy consumption would allow the 

necessary feedback for improved accuracy. Wider acceptance for user-adjustments of indoor 

temperature, hot water consumption and household electricity would also potentially reduce the 

uncertainty. Future contracts should be designed in a way so that the contractor is bound to fulfill 

the constructors’ energy requirements. Otherwise there will be no clear incentives to improve the 

accuracy of energy simulations. 
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Sammanfattning 

Byggnader står för en tredjedel av energiförbrukningen i Sverige och en femtedel av alla 

koldioxidutsläpp. I arbetet kring att minska sektorns energibehov har Boverket satt upp krav på 

tillåten energiförbrukning för nybyggnation. Vid projektering av en byggnad skall en energisimulering 

göras för att säkerhetsställa att den tänkta byggnaden kommer att nå rådande energikrav. Det har 

emellertid visat sig att dessa energisimuleringar tenderar till att underskatta byggnaders 

energiförbrukning och att det finns en stor osäkerhet kring resultaten.      

Syftet med examensarbetet är att undersöka energisimuleringars osäkerhet, uppskatta orsaker till 

osäkerheten och fastställa de ekonomiska respektive miljömässiga konsekvenserna. Vidare tas 

förslag fram för hur osäkerhet kan minskas i framtiden och hur osäkerheten kan hanteras 

avtalsmässigt mellan byggherre och entreprenör. 

Arbetets metodik har baserats på tre valideringsmetoder; empirisk validering, analytisk validering 

och komparativ validering. Den empiriska valideringen har följt Svebys riktlinjer medan den 

analytiska valideringen har baserats på Lars Jensens Minimal direktmetod. Analys har gjorts på fem 

flerbostadshus i Uppsala med installerade mätare för energiförbrukning varav ett av objekten, 

Klockarlunden, har studerats extra noggrant.  

Resultaten visar att avvikelsen för de studerade objekten ligger mellan 10 och 29% vilket medför att 

osäkerheten uppskattas till minst 29% för de studerade objekten. Framtagen säkerhetsfaktor påvisar 

att energibalansberäkningen för Klockarlunden kan simulera förbrukningen till att ligga inom 

intervallet 46-98 kWh/m2år med 90% konfidensgrad. Intervallet motsvarar en standardavvikelse på 

28% av medelvärdet. Osäkerheten för de studerade objekten kan härledas till bristande uppskattning 

av tappvarmvattenförbrukning, ventilationsflöde, läckage och hushållsel. Inomhustemperaturen har 

en oväntat liten bidragande faktor till osäkerheten vilket förklaras av att parametern har skattats väl 

vid simulering. Analys av hantering av indata för Klockarlunden påvisar svagheter när det gäller 

hänsyn till köldbryggor, vädring och forcerad fläkt.  

Vid bedömning av osäkerhet i energisimuleringar måste osäkerheten i uppföljningen även tas i 

beaktande. Uppföljningens osäkerhet kan härledas till brukande, normalårkorrigering och 

mätinstrumentens noggrannhet. Dessa osäkerhetsfaktorer har studerats närmare och deras 

betydelse diskuterats. Klart är att såväl normalårkorrigering som burkarkorrigering kan få stor 

påverkan på resultaten. 

Osäkerheten i energisimuleringar bedöms kunna minskas genom att standardisera hantering av 

indata med hjälp av riktlinjer från Sveby samt nyttja fördelarna med datahantering via 

byggnadsinformationsmodellering, BIM. Vidare skulle en branschöverskridande databas där 

simulerad och uppmätt förbrukning registrerades möjliggöra behövlig erfarenhetsåterkoppling. Ökad 

acceptans gentemot brukarkorrigering för inomhustemperatur, tappvarmvatten och hushållsel kan 

också potentiellt minska avvikelserna.  

Konsekvenserna av osäkerheten i energisimuleringarna för de studerade objekten är beroende av 

referensnivå. Om jämförelse görs mot byggherrens satta energikrav så har de studerade objekten 

totalt sett lägre energikostnader och därmed också lägre utsläpp än förväntat. Detta kommer sig av 

stora marginaler mellan simulerad och kravställd förbrukning. Om referensnivån istället sätts till 
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simulerad förbrukning så blir förhållandet emellertid det omvända. Över byggnadens ekonomiska 

livslängd handlar det om 8,5 miljoner kronor och 4 500 ton i koldioxidutsläpp. I framtiden förväntas 

risken för att nybyggnation inte når BBRs krav öka vilket skulle kunna medföra stora omkostnader för 

byggherren i samband med åtgärdsförläggande eller byggsanktionsavgift. 

Avtalsmässigt bedöms det finnas ett behov av att överföra delar eller hela ansvaret för en byggnads 

energiprestanda på entreprenören vid total entreprenad. Endast om entreprenören blir 

ersättningsskyldig gentemot byggherren vid överskridelse skapas tydliga incitament för att öka 

noggrannheten i energisimuleringar. 
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Förord 
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Nomenklatur 
Atemp/AUpp/BRA ”Arean av samtliga våningsplan för temperaturreglerade utrymmen, 

avsedda att värmas till mer än 10°C, som begränsas av klimatskärmens 

insida. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt 

och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller 

annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte.” (Boverket, 2011, s. 96) 

Atemp har tidigare benämnts som uppvärmd golvarea, Aupp. Uppvärmd 

bruksarea, BRA, enligt SS 02 10 53 kan likställas med Atemp enligt 

Energimyndigheten (Energimyndigheten, 2011). Med m2 menas Atemp 

genomgående i arbetet om inget annat anges. 

Balanstemperatur Anger den utetemperatur när ingen tillförd värme krävs för att nå den 

önskade inomhustemperaturen i byggnaden, dvs. när processenergin är 

lika stor som förlusterna. 

BIM Bygginformationsmodellering (BIM) är en modell i CAD som innehåller 

omfattande information om byggnadens geometri, 

byggnadsegenskaper, ljusanalys med mera. BIM syftar till att ge 

överblick över stora mängder data rörande ett byggprojekt. (Nilsson G. , 

2009) 

Byggherre Den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, 

byggnads-, rivnings- eller markarbete. (1 kap 4§ Plan och bygglagen 

(2010:900)) 

COP-faktor “Coefficient of Performance”. Förhållandet mellan tillförd drivenergi 

och kondensvärme. Med en COP-faktor på exempelvis 3 fås 3 kWh 

värme för 1 kWh tillförd el.  

Fastighetsenergi ”Den del av fastighetselen som är relaterad till byggnadens behov där 

den elanvändande apparaten finns inom, under eller anbringande på 

utsidan av fastigheten”. Även kallad driftel. 

FTX-aggregat Forcerad frånluft och tilluft med värmeväxlare. Möjliggör att frånluftens 

värme kan återföras till tilluften med relativt små förluster. 

Förklaringskvot Beskriver en parameters betydelse för energisimuleringens totala 

standaravvikelse. Baseras på Lars Jensens minimala direktmetoden 

(Jensen, Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och 

utveckling av säkerhetsfaktorer- Direktmetod, 2008).  

Graddagar Ger ett kvantitativt värde på hur ofta och hur mycket temperaturen 

ligger under en referenstemperatur på 17°C för en specifik ort. Antalet 

dagar multipliceras med antal grader dygnsmedeltemperaturen 

understiger referenstemperatur. (SMHI, 2011) 

g-värde Solenergitransmittans, ett mått på hur mycket av solens värme som går 

igenom fönstret.   
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Känslighetsfaktor Uttrycker en parameters betydelse för en energibalansberäknings 

osäkerhet. Kan likställas med förklaringskvot men har en annan 

beräkningsmetodik. (Lindell, 2005) 

Partering En entreprenadtyp. Byggherren, konsulter, entreprenörer och andra 

nyckelaktörer arbetar tillsammans med ett byggnadsprojekt. 

Processenergi  Den energi som kan kopplas till verksamheten. 

Säkerhetsfaktor Förhållandet mellan kritisk och tillåten belastning. I 

energiberäkningssammanhang kan säkerhetsfaktorn tolkas som den 

nödvändiga marginal som krävs för att inte riskera att överskrida satta 

energikrav.  

Total entreprenad Beställaren/byggherren gör avtal med endast en entreprenör som 

projekterar och utför byggnaden i enlighet med satta funktionskrav. 
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1 Inledning 
I Sverige förbrukas 34% av all energi i byggnader och 20% procent av all koldioxidutsläpp härstammar 

från byggnadssektorn (Energimyndigheten, 2011). EU har satt upp målet att minska 

primärenergianvändningen med 20% fram till 2020, med 1995 som referensår  (Europa parlamentet, 

2010). För att nå dessa mål krävs det att byggbranschen kan bygga alltmer energisnåla fastigheter. 

Sedan 2006 har Boverket preciserat maximal tillåten energianvändning i nybyggnation i ett försök att 

minska byggnadsbeståndets energiförbrukning (Boverket, 2006). I samband med 

energiprestandakravet har Boverket givit ut allmänna råd om att en energibalansberäkning skall 

genomföras vid projektering av en byggnad. Detta för att kunna säkerhetsställa att den tänkta 

byggnaden kommer att uppfylla kraven vid inflyttning. Den eventuella osäkerheten i beräkningar 

skall hanteras genom att en lämplig säkerhetsmarginal tillämpas så att ingen risk finns att 

energikraven överskrids. Boverket ger ingen handledning kring hur denna säkerhetsmarginal skall tas 

fram (Boverket, 2009). Utifrån samtal med konsulter och byggföretag har det framkommit att 10% 

har bedömts vara en vanlig skattning av osäkerheten. Men dessa skattningar bygger på klart 

begränsat underlag och har senare visat sig vara felaktiga (Kronheffer, 2011). Idag har många inom 

branschen valt att inte ta ställning till osäkerheten och tillämpar ingen specificerad 

säkerhetsmarginal. 

Idag finns ingen standard för hur en energibalansberäkning skall utföras, utan resultaten beror på 

utförare, byggnad och beräkningsprogram. Konsekvensen har blivit att osäkerheten varierar från fall 

till fall. En tidigare studie visar att energiberäkningar gjorda i samband med Bo01 projektet i Malmö 

var 40-60% lägre än uppmätt förbrukning (Nilsson, 2003) vilket har översatts till en säkerhetsfaktor 

på 200% av beräknad förbrukning (Bagge, 2007). En sådan säkerhetsfaktor är orimlig att tillämpa i 

praktiken då resultatet i princip blir oanvändbart. Problemet har uppmärksammats av branschen 

men lite har hittills gjorts. En anledning till det passiva förhållningssättet är att energikraven har varit 

lågt satta från BBRs sida jämfört med vad som är tekniskt möjligt idag. Därmed har nybyggnation 

kunnat hålla stora marginaler gentemot kraven. En annan anledning är att BBRs energikrav i 

praktiken är verkningslösa i och med avsaknad av rättspraxis. När ingen har dömts för överskridelse 

saknar lagen kraft i realiteten. Sammantaget finns det få incitament för att arbeta för en så låg 

osäkerhet i energibalansberäkning som möjligt. Emellertid händer mycket i skrivande stund och 

förändringar inom branschen är på gång. Inom bara några år kommer kraven att skärpas markant 

rörande nybyggnations energiprestanda till följd av EUs direktiv. Med minskade marginaler kring 

energiförbrukning kommer kraven på energibalansberäkningarnas noggrannhet att öka.  

För att kunna öka kvaliteten på energibalansberäkningar krävs uppföljningsunderlag där 

osäkerhetens storlek fastställs och härkomsten kartläggs. Sedan får detta material ligga till grund för 

förbättringsåtgärder. Det är framförallt byggherren och fastighetsägaren som berörs av 

energibalansberäkningens osäkerhet i och med att byggherren står ansvarig inför lagen och ägaren 

står för driftskostnaderna. Dock är det inte alltid byggherren som utför energibalansberäkningen 

utan denna kan läggas ut på entreprenör. Därför måste byggherren kunna ställa krav på de 

energibalansberäkningar som genomförs. Hur dessa krav ska formuleras är dock inte klart.  
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1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka energisimuleringars osäkerhet, uppskatta orsaker och 

fastställa de ekonomiska respektive miljömässiga konsekvenserna. Vidare tas förslag fram för hur 

osäkerheten kan minskas i framtiden och hur osäkerheten kan hanteras avtalsmässigt mellan 

byggherre och entreprenör. 

Syftet har brutits ner till fem frågor: 

– Hur stor är osäkerheten i energibalansberäkningar? 

– Vilka faktorer kan osäkerheten härledas till? 

– Vilka ekonomiska och miljömässiga konsekvenser innebär osäkerheten för 

Uppsalahem? 

– Hur kan osäkerheten minskas i framtiden? 

– Hur kan osäkerheten hanteras idag och i framtiden? 

Målsättning med arbetet är att ge ökad förståelsen för osäkerheten kring energibalansberäkningar. 

Arbetet kan också agera som bakgrundsmaterial till avtal mellan byggherre och entreprenör för att 

undvika onödiga tvister. 

1.2 Metod 

För att möjliggöra en analys av osäkerhet i energibalansberäkningar krävs en förståelse för: en 

byggnads energibalans, uppföljningsprocessen, energibalansberäkningens innehåll, 

energibalansberäkningsprogram och orsaker till osäkerhet i energibalansberäkningar. För att även 

vidga förståelsen kring problematiken rörande osäkerhet i energibalansberäkningar krävs kunskap 

kring de krav och rekommendationer som råder över såväl byggnaders energiprestanda som 

energibalansberäkningar. Samtliga av dessa områden avhandlas teoretiskt i rapporten och 

nödvändiga ekvationer presenteras.  

Den som är insatt i området kan med fördel hoppa över kapitel 2 och 3. 

Analys av osäkerhet baseras på förbrukningsdata samt energibalansberäkningar för fem 

flerbostadshus i Uppsala. Dessa byggnader utgörs av: 

 Ekebyvallen 

 Brandstationen 

 Fyrisvallen 

 Observatoriet 

 Klockarlunden 

De fem studerade fastigheterna benämns de studerade objekten konsekvent genom hela arbetet. 

Gemensamt för samtliga byggnader är att de har varit i drift under minst två år och har installerad 

mätning av uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel. Förbrukningsdata för år 2010 har använts 

för samtliga fastigheter med undantag för Klockarlunden där perioden sträcker sig mellan augusti 

2010 till juli 2011. Motiveringen till Klockarlundens avvikande period är att fastighetens drift 

fortfarande höll på justeras in i början av år 2010. Klockarlunden är också den fastighet som har 
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studerats mest ingående på grund av att dess energibalansberäkning är genomförd i 

beräkningsprogrammet VIP-Energy vilket möjliggjorde egna simuleringar. 

Rapportens utvärdering av osäkerhet i energibalansberäkningar kan delas upp i tre kategorier utifrån 

valideringsmetodik; empirisk validering, analytisk validering och komparativ validering . 

Den empiriska valideringen omfattar en jämförelse mellan beräknad förbrukning i 

projekteringsstadium och normalårskorrigerad uppmätt förbrukning under det andra året efter 

inflyttning. Avvikelsen mellan beräknad och uppmätt förbrukning ligger sedan till grund för 

bedömning av osäkerheten i beräkningarna. Källor till eventuella avvikelser analyseras övergripande. 

Arbetet kring den empiriska valideringen omfattas framförallt av uppföljningsprocessen av 

byggnadens förbrukning. Korrigeringsmetodik och schabloner studeras närmare med bland annat 

egna kompletterande mätningar för att få en uppfattning om osäkerheten i uppföljningsprocessen. 

Den empiriska valideringen följer Svebys riktlinjer. 

Den analytiska valideringen baserar sig främst på Lars Jensens framtagna variant av minimal 

direktmetod (Jensen, Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av 

säkerhetsfaktorer- Direktmetod, 2008). Metoden bygger på att energibalansberäkningens osäkerhet 

antas bero på osäkerheten i indata. Varje parameters standardavvikelse tas fram utifrån en 

jämförelse mellan indata till beräkning och uppmätt värde. De framtagna standardavvikelserna 

används sedan för att studera påverkan på den totala beräknade förbrukningen. Sammantaget fås 

den totala energibalansberäkningens standardavvikelse som kan ligga till grund för ett 

konfidensintervall utifrån given konfidensgrad. Minimala direktmetoden tillämpas på Klockarlunden 

men drar nytta av data från samtliga studerade objekt. I den analytiska validering görs även en 

känslighetsanalys som skattar varje parameters betydelse för energibalansberäkningens totala 

osäkerhet. Detta görs för samtliga studerade objekt. 

Den slutgiltiga komparativa valideringen bygger på att en egen simulering av Klockarlunden görs i 

VIP-Energy utifrån uppmätt indata och exempelberäkning av Strusoft. Eventuella avvikelser i indata 

och hantering analyseras.  

Motiveringen till att tre olika valideringsmetodiker har använts är att varje metod har sina styrkor 

och svagheter och de tillsammans ger en tydlig bild av såväl den totala osäkerheten som orsakerna 

till avvikelserna.  

De ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av den fastställda osäkerheten studeras genom att 

översätta avvikelser mellan beräknad och uppmätt förbrukning till driftskostnader och 

koldioxidutsläpp. Med sin utgångspunkt i litteraturstudien och resultaten diskuteras möjligheterna 

att hantera osäkerheten i energibalansberäkningar avtalsmässigt mellan byggherren och 

entreprenör.  

1.3 Avgränsningar 

Samtliga ekvationer, schabloner och analyser berör bostäder och kan inte alltid direkt tillämpas på 

andra typer av lokaler. 

Ingen analys av osäkerhet i själva energibalansberäkningsprogrammet görs, utan tas endast upp 

under teoridelen. Motiveringen till detta är att energibalansberäkningsprogram redan valideras idag 

utifrån satta valideringsstandarder och osäkerheten bedöms därmed vara dokumenterad. Med andra 
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ord finns det en etablerad metodik för att hantera denna del av osäkerhet och att det är någonting 

som varken byggherre, entreprenör eller konsult kan råda över mer än att kräva att validerade 

program används.  

BBRs krav har studerats för klimatzon III som utgörs av Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, 

Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, 

Hallands, Blekinge och Gotlands län. 

När osäkerheten i energibalansberäkningarnas indata utvärderas används mätta värden som 

referensnivå. Mätta värden innehåller givetvis en osäkerhet som delvis behandlas men är inte 

huvudsyftet med arbetet. En fullständig avhandling av mätosäkerhet lämnas därför till framtida 

arbeten. 

2 Bakgrund 
Osäkerheten i energibalansberäkningar kan i princip delas upp i tre kategorier: osäkerhet i program, 

osäkerhet i indata och osäkerhet i hantering. Det finns flera kända energiberäkningsprogram på 

marknaden idag såsom BV2, Enorm, IDA Climate och VIP-Energy (GreenBuilding, 2011). 

Energiberäkningsprogrammen har tagits fram för att snabbt och enkelt kunna skatta en byggnads 

energibehov med stor precision (StruSoft, 2011). Oberoende undersökningar visar dock att olika 

energiberäkningsprogram ger skilda resultat för samma referensbyggnad vilket klart antyder att det 

finns en osäkerhet i beräkningsprogrammen (Bergsten, Energiberäkningar, roulette eller vetenskap? 

Del 2, 2010).  

I många fall är det emellertid indata till energiberäkningsprogrammen som är den största källan till 

osäkerhet. Bra framtagen indata kräver mångårig erfarenhet och en djupgående förståelse för en 

byggnads energibalans. På samma sätt kräver hantering av indata tidigare erfarenheter av 

energibalansberäkningar för att kunna översätta verkligheten till programmets datastruktur. 

(Bergsten, Energiberäkningar, roulette eller vetenskap? Del 2, 2010) 

Kopplingen mellan bristande erfarenhet hos användaren och osäkerhet i energisimuleringar kan ses 

som ett resultat av otillräckliga riklinjer och standarder. Idag finns det ett flertal aktörer som har 

uppmärksammat dessa brister. SVEBY och Swedish Standard Institute (SIS), Energimyndigheten och 

Boverket arbetar aktivt med att ta fram riktlinjer och standarder för verifiering av energianvändning i 

bostäder. Det finns även ambitioner att förtydliga de riktlinjer som reda finns ute idag. Boverket har 

bland annat gett ut Energihushållning enligt Boverkets byggregler (Boverket, 2009) i ett försök att 

tydliggör energikraven i BBR. De standarder som efterfrågas av branschen i skrivande stund berör 

säkerhetsmarginaler för energibalansberäkningar, hantering av osäkerhet, avtal mellan byggherre 

och entreprenör samt klimatnormering (Byggherrarna, 2011).  

År 2008 släppte Lars Jensen tillsammans med Fredrik Carlsson, båda forskare på Lunds tekniska 

högskola på institutionen för bygg- och miljöteknologi, en serie rapporter som behandlar osäkerhet i 

energibalansberäkningar med fokus på metodik. Lars Jensen fastställer bland annat att det finns 

stora bekymmer i att skatta en allmängiltig säkerhetsfaktor då den kommer att vara beroende av 

byggnaden, brukaren, klimat, datorprogram, givna förutsättningar och osäkerhetsfaktorer för indata. 

Han beskriver ett flertal olika statistiska metoder för att hantera osäkerheten i 

energibalansberäkningarna och utvärderar vilken metodik som ger bäst resultat i förhållande till 
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arbetsbördan. I detta arbete finns även paralleller till Åsa Lindells examensarbete Hantering av 

variationer i energiberäkningar för bostadshus  (Lindell, 2005) där partialkoefficientmetoden 

appliceras på energibalansberäkningar. (Jensen, 2008) 

Helena Bülow-Hübe, speciallist inom energi & byggfysik på Tyréns, har också arbetat med osäkerhet i 

energibalansberäkningar. Hon anser att det är möjligt att få fram tillförlitliga resultat från 

energibalansberäkningar om; indata är korrekt vald, energibalansberäkningsprogrammet kan hantera 

den aktuella byggnadens fysik och installation samt om uppföljning görs på en byggnad som driftas 

rätt. Hon bedömer att svårigheterna med energiberäkningar kan härledas till att; många parametrar 

samverkar, boendevanor påverkar kraftigt, byggnaden ändras under projektets gång, U-värden inte 

stämmer, installationer inte går rätt till och det finns för många antaganden och schabloner. Bülow-

Hübe ställer sig frågande till vilka säkerhetsmarginaler som är brukliga. (Bülow-Hübe, 2007) 

Lars Jensen, Fredrik Carlsson, Åsa Lindell och Helena Bülow-Hübe behandlar metodik för hantering av 

osäkerhet men tar inte med några egna utförda uppföljningar. Följaktligen fastställer de inte hur stor 

osäkerheten kan vara för energibalansberäkningar. När det gäller uppföljningar är Annika Nilssons 

licentiatavhandling på Lunds tekniska högskola Energianvändning i nybyggda flerbostadshus på 

Bo01-området i Malmö (Nilsson A. , 2003) frekvent refererat. Genom att studera tio fastigheters 

energiförbrukning mot beräkningar kommer Nilsson fram till att felmarginalen är 40-60 % av 

beräknat behov för Bo01. Hon förklarar delvis avvikelsen med energisimuleringsprogrammet 

överskattning av solinstrålning samt högre inomhustemperatur än beräknat . Dock lämnas en djupare 

analys av avvikelser till framtida arbeten.  

Annika Nilssons arbete fick stor genomslagskraft inom branschen och öppnade ögonen för 

problematiken. Därför startades ett nytt forskningsprojekt för att analysera orsakerna till 

avvikelserna (Nygren, 2004). Detta projekt fick namnet Analys av orsaker till hög energianvändning 

och upplevd dålig komfort i Bo01-husen och tilldelades Hans Bagge som idag är forskare på Lunds 

tekniska högskola. Hans Bagge kommer fram till att huvudorsaken till avvikelserna var att 

beräkningsprogrammet, Enorm, hade använts felaktigt. Enorm kan inte hantera byggnader med stora 

fönsterareor där solinstrålningen följaktligen får stor betydelse för energiförbrukningen. Vidare 

kunde det konstateras att köldbryggor många gånger inte hade tagits med i beräkningarna trots att 

de kan få stor påverkan på fastighets energiprestanda. (Nilsson G. , Analys av orsaker till hög 

energianvändning och dålig komfort i Bo01-husen, 2008)  

Hans Bagges egna licentiatarbete Energy Use in Multi-family Dwellings – Measurment and Methods 

of Analysis (Bagge, 2007) handlar också om Bo01. I arbetet fastställs bland annat att om BBRs krav på 

säkerhetsmarginal för predikterad energiförbrukning skulle ha uppfyllts för Bo01 skulle en 

säkerhetsmarginal på 200% krävts. Dock är en så stor säkerhetsfaktor orimlig enligt Bagge och trycker 

på att energibalansberäkningar måste göras med högre noggrannhet i framtiden samt att resultaten 

bör studeras kritiskt.  Uppenbart från Hans Bagges licentiatavhandling är att det finns ett stort behov 

av förändring.  

Trots att tidigare studier antyder att det finns en betydande osäkerhet i energibalansberäkningar 

finns det idag inga energiberäkningsprogram som skattar resultatens osäkerhet (Jensen, 2008). Detta 

innebär att energiberäkningar idag anger resultat i absoluta tal istället för ett intervall som är brukligt 

för resultat med hög osäkerhet. 
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Utifrån de ovan nämnda rapporterna bedöms det idag finnas material rörande metodik kring 

osäkerhet i energibalansberäkning men att det finns vissa luckor rörande uppföljningen. Idag bygger 

många analyser på ett och samma område, nämligen just Malmö Bo01. Anledningen till detta är att 

projektet låg före sin tid år 2001 med ambitiöst satta energikrav och installerad mätning. För övriga 

husbyggen har mätning av förbrukning blivit vedertaget på senare år vilket möjliggör uppföljning 

först nu när det har gått två år från inflyttning. Detta arbete kan därmed komplettera med ny 

uppföljningsdata och förhoppningsvis bidra med nya aspekter kring problemet rörande osäkerhet i 

energibalansberäkningar. 

3 Lagar och riktlinjer 
Ett av energiberäkningars viktigaste syften är att i projekteringsstadium kunna fastställa om en 

byggnad kommer att uppfylla BBRs energikrav. Ju hårdare krav som ställs på en byggnads 

energiprestanda desto större krav på energibalansberäkningens noggrannhet. Kraven skärps 

kontinuerligt och EU fastställer att uppdateringar skall ske med maximalt femårsintervall, se Figur 1 

(Karlsson Hjorth, 2011). 

 

 

Figur 1: Tidslinje som visar hur kraven har skärpt och vilka krav som förväntas råda i framtiden enligt Energimyndigheten. 

3.1 Ansvar och bemyndigande 

Det finns tre viktiga aktörer rörande byggnaders energikrav: byggherren, Boverket och 

byggnadsnämnden. Deras roll klargörs i Plan och bygglagen, PBL, såväl som i Plan och 

byggförordningen och avhandlas närmare under respektive rubrik.  

  

2006 

•BBR 12 släpps med 
energikrav och 
rekommendationer 
rörande energibalans-
beräkningar. 

2009-2010 

•Svebys 
rapporter med 
riktlinjer  kring 
energiverifiering 
släpps. 

2012 

•Boverket skärper 
energikraven i och 
med BBR 19. 

2015 

•25% av alla 
nybyggnationer 
skall nå nära-
nollenerginivå. 

2021 

•All nygbyggnation 
måste uppfylla 
nära-
nollenergistandard. 
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Byggherren 

Byggherren är ansvarig för att arbete sker i enlighet med lagar, föreskrifter och beslut som har 

meddelats med stöd av lagen. Byggherren är vidare ansvarig för att lov- och anmälningspliktiga 

åtgärder kontrolleras enligt kontrollplanen. Detta i enlighet med PBL (2010:900) 10 kap. 5 §. 

Boverket 

Boverket är den myndighet som har rätt att meddela föreskriften om en byggnads energihushållning 

i enlighet med Plan och byggförordningen (2011:338) 10kap. 3 §.  

Byggnadsnämnden 

Plan och byggförordningen 8 kap. 2 § fastställer att respektive kommuns byggnadsnämnd ansvarar 
för tillsynen av byggherrens skyldigheter enligt PBL och föreskrifter anknutna till lagen. 

3.2 Krav 

Enligt Plan och bygglagen (2010:900) 8 kap. 4 § så skall ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaper 

som är väsentliga i fråga om energihushållning och värmeisolering. Denna lag utvecklas i 10 kap 14 § i 

Plan och byggförordningen (2011:338) där det preciseras att byggnadsverket och dess installation för 

uppvärmning, kylning och ventilation skall vara projekterad och utförd på ett sätt så att 

energibehovet blir så litet som möjligt utan att äventyra komforten. Hänsyn skall tas för platsens 

klimatförhållande.  Boverket utvecklar och preciserar dessa krav ytterligare i BBR. 

BBR 

BBR 18 anger en maximal tillåten specifik energianvändning på 110 kwh/m2 och år för bostäder i 

klimatzon III och med ett annat uppvärmningssätt än elvärme. Elvärme definieras som en bostad 

med större installerad eleffekt än 10 W/m2 för uppvärmning och om så är fallet är maximal tillåten 

specifik energianvändning 55 kWh/m2år. (Boverket, 2011) 

BBR definierar byggnadens energianvändning enligt följande: 

”Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till en 

byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten 

och byggnadens fastighetsenergi. Om golvvärme, handdukstork eller annan apparat 

för uppvärmning installeras, inräknas även dess energianvändning.” (BBR 18, 9.1) 

Varav fastighetsenergi definieras som: 

”Den del av fastighetselen som är relaterad till byggnadens behov där den 

elanvändande apparaten finns inom, under eller anbringad på utsidan av byggnaden. I 

denna ingår fast belysning i allmänna utrymmen och driftsutrymmen. Dessutom ingår 

energi som används i värmekablar, pumpar, fläktar, motorer, styr- och 

övervakningsutrustning och dylikt. Även externt lokalt placerad apparat som försörjer 

byggnaden, exempelvis pumpar och fläktar för frikyla, inräknas. Apparater avsedda för 

annan användning än för byggnaden, exempelvis motor- och kupévärmare för fordon, 

batteriladdare för extern användare, belysning i trädgård och på gångstråk, inräknas 

inte.” (BBR 18, 9.1) 
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Byggnadens specifika energianvändning ges av byggnadens energianvändning, enligt ovan definition, 

dividerat på temperaturreglerad area, Atemp. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, 

schakt och dylikt, räknas med. 

BBR-gränsvärde på 110 kwh/m2 år innehåller följaktligen: 

 Uppvärmning 

 Tappvarmvatten 

 Komfortkyla (multipliceras med 3 om det gäller elenergi) 

 Fastighetsenergi 

Observera att hushållsenergi och solinstrålning inte ingår i BBR kraven. Hushållsenergi omfattar all 

energi som går till hushållsändamål, exempelvis kyl/frys, diskmaskin, tvättmaskin, TV, datorer etc.  

Vanligtvis, vid totalentreprenad, kan byggherren precisera sina krav gentemot totalentreprenör men 

är alltid själv ansvarig för att lagkraven uppfylls. Notera att byggherren har möjligheter att själv ställa 

hårdare krav på energihushållning än vad BBR anger. Men om byggherrens satta krav inte uppnås får 

de givetvis inga juridiska påföljder utan skall endast ses som en överrenskommelse mellan 

byggherren och entreprenören.  

Energibalansberäkningar 

När det gäller energibalansberäkningar finns inga direktställda krav från BBRs sida. Istället ges några 

allmänna råd. Först och främst fasställs det i avsnitt 9:2 att energiberäkningar bör genomföras vid 

projektering för att verifiera satta krav på specifika energianvändningen. Rörande innehållet 

rekommenderas det att energiberäkningar utförs med hänsyn till ortens klimat, bostadens 

inomhustemperatur, normal tappvattenförbrukning och vädring, samt att ”lämplig 

säkerhetsmarginal” tillämpas för att ta hänsyn till osäkerheterna i beräkningarna. (BBR 18) 

Boverket rekommenderar även att beräkningar utformas på ett sådant sätt att de övertygar 

byggnadsnämnden om att energikraven kommer att uppfyllas (Boverket, 2011). 

Uppföljning 

Uppföljning sker dels genom slutbevis i enlighet med kontrollplanen och dels genom kontinuerlig 

mätning av förbrukningsdata. Följaktligen skall byggnadens energianvändning både beräknas i 

projektfas såväl som mätas efter inflyttning. Det ges en del riktlinjer för hur mätningen bör utformas.    

”Kraven i avsnitt 9:2 bör verifieras dels genom beräkning av byggnadens förväntade 

specifika energianvändning och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient vid 

projekteringen, dels genom mätning av specifik energianvändning i den färdiga 

byggnaden.” (Bovkerket, 2011) 

”Byggnadens energianvändning bör mätas under en sammanhängande 12-

månadersperiod, avslutad senast 24 månader efter det att byggnaden tagits i bruk. 

Normalårskorrigering och eventuell korrigering för avvikelse från projekterat brukande 

av byggnaden (innetemperatur, tappvarmvattenanvändning, vädring och dylikt) bör 

redovisas i en särskild utredning. Verifiering av byggnadens specifika 

energianvändning kan samordnas med en energideklaration enligt lagen (2006:985) 

om energideklaration för byggnader.” (Bovkerket, 2011) 
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Framtiden 

Kraven idag anses byggtekniskt lätta att nå och Uppsalahem bygger redan idag med målet att nå 

60 kWh/m2år (Nordqvist, 2011). Kraven förväntas emellertid bli betydligt hårdare inom ett tio års 

perspektiv (Sveby, 2010) och Boverkets nuvarande byggregler, BBR 18, kommer att ersättas av BBR 

19 från med den 1 januari 2012. Uppdateringen innebär bland annat skärpt krav på specifika 

energianvändningen från dagens 110 kWh/m2år till 90 kWh/m2år (Bovkerket, 2011). Skärpningen är 

ett resultat av EU:s direktiv att varje medlemsstats energikrav skall uppdateras minst vart femte år 

(Karlsson Hjorth, 2011).  Vidare föreslår Boverket att om byggherren vill ställa högre krav på 

energihushållningen än vad BBR kräver så kan byggnaden klassas enligt SIS standard, SS 24300-2, där 

byggnadens lägre förbrukning tydliggörs. (Boverket, 2011). 

Det tidigare rådande EU-direktivet (2002/91/EG) om byggnaders energiprestanda har omarbetats för 

att skärpa bestämmelserna i direktivet. I det nya direktivet (2009/31/EU) fastställs det att alla nya 

bostäder skall vara nära-nollenergibyggnader senast 31 december 2020. Medlemsländerna 

uppmanas att själva precisera definitionen av nära-nollenergibyggnader i kWh/m2år utifrån 

nationella, regionala och lokala förhållanden. Energimyndigheterna har, i samråd med Boverket och 

andra berörda aktörer, kommit fram med ett förslag på en nationell strategi för lågenergibyggnader 

(ER 2010:39). Där föreslås att noll-energibyggnader skall kunna klara en halvering av rådande 

energikrav från BBR. Detta skulle innebära en maximal tillåten energianvändning på 55 kWh/m2år 

(Energimyndigheten, 2010).  

Även om EU anger att 2021 är året då alla nya bostäder skall uppnå nära-nollenerginivå så kommer 

kraven inte att införas över en natt. Energimyndighetens rapport sätter upp etappmålet att 25% av 

alla nya byggnader och 40% av alla renoverade byggnader skall uppnå nära-nollenerginivå redan år 

2015 viket innebär att dessa krav kan i viss utsträckning bli verklighet inom bara några års tid, se 

Figur 1 (Energimyndigheten, 2010).  

Uppsalahem 

Uppsalahems rådande ramdirektiv fastställer att en uppföljning av energiförbrukningen skall göras 

vid både 2- och 5-års besiktningen. Om energiåtgången överstiger uppsatta energikrav väsentligt 

(10%) skall en utredning göras samt åtgärder vidtas. (Administrativa föreskrifter totalentreprenad 

AMA AF 07 rev 2010) 

3.3 Påföljder 

I 11 kap. 19 § i PBL fastställs att om en byggherre bryter mot en skyldighet enligt PBL, föreskrift eller 

beslut har byggnadsnämnden tillåtelse att förelägga denne att vidta åtgärden inom en viss tid, ett så 

kallat åtgärdsförelägganden. 51 § i samma kapitel fastställer att om någon bryter mot bestämmelser i 

8 kap. i PBL, där de byggtekniska kraven på energihushållning klargörs, eller EU-förordning om krav 

på byggnadsverk ska byggnadsnämnden ta ut en särskild byggsanktionsavgift.  

I dagsläget har ingen dömts för att ha överskridit BBRs krav och tillsynen av energideklarationerna 

bedöms vara klart begränsad enligt samtal med Hans Olof Karlsson Hjorth på Boverket. Samtidigt tror 

han att tillsynen kommer öka i framtiden. (Karlsson Hjorth, 2011) 

 



10 
 

3.4 SVEBY 

SVEBY står för Standardisera och VErifiera energiprestanda för BYggnader och är ett 

utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen. Programmet är uppdelat i flera 

delprojekt som tillsammans har som målsättning att förenkla, förtydliga och standardisera hantering, 

tolkning och uppföljning av energiåtgången i bostäder och lokaler så att onödiga tvister mellan 

branschens olika aktörer kan undvikas. De inblandade är främst fastighetsägare, byggherrar, 

entreprenörer, konsulter och byggnadsnämnder. (Byggherrarna, 2011) 

Svebys arbete består av ett antal delprojekt som kan kategoriseras utifrån; beräkningar, avtal och 

verifiering. Många av rapporterna kompletterar och förtydligar tidigare riktlinjer som finns rörande 

energibalansberäkningar.  

De olika delrapporterna beskrivs närmare nedan i och med dess stora betydelse för 

standardiseringsarbetet av energibalansberäkningar inom branschen. 

Brukarindata – Bostäder 

Brukarindata syftar till att standardisera brukande för boende och olika verksamheter så att dess 

inverkan på energianvändningen blir realistisk och enhetlig. (Sveby, 2009) 

Energiverifikat09 – uppföljning av energikrav under byggprocessen 

Syftar till att ge riktlinjer och stöd för uppföljning av energikrav under byggprocessen. Stor del av 

innehållet avhandlar hur ett avtal skall utformas, vilka frågor som måste besvaras, 

ansvarsfördelningen för olika aktiviteter, vilka och när besiktningar skall genomföras samt hur 

informationen skall nyttjas i energibalansberäkningar för att undvika avvikelser från satta energikrav. 

(Sveby, 2009) 

Energiprestandaanalys 10 – avvikelse som kan härledas till brukare, verksamhet eller 

ökat kylbehov 

Syftar till att vägleda och standardisera verifiering av energikrav så att byggherren och entreprenör är 

överrens om hur uppföljning av en byggnads energiprestanda skall utformas. I verifieringen fastställs 

det om avvikelser kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov på grund av ovanligt 

varmt klimat. (Sveby, 2010) 

Verifiering av byggnaders energiprestanda genom mätning – Handledning 

Kompletterande riktlinjer till BRRs krav på mätning vid uppföljning. Föreskrifterna är uppdelade i tre 

mätdelar. Mätdel 1 avhandlar byggnadens energiprestanda, Mätdel 2 avhandlar underlag för analys 

vid eventuell avvikelse och Mätdel 3 avhandlar förebyggande mätningar. (Sveby, 2009) 

Särskilda mätföreskrifter för energikrav 2009 

Kort sammanställning av riktlinjer för mätningar. Skall ses som en bilaga till Verifiering av byggnaders 

energiprestanda genom mätning – Handledning. (Sveby, 2009) 

3.5 SIS 

Swedish Standars Institutes (SIS) tekniska kommitté 189, arbetsgrupp 5 (TK189-AG5) har målsättning, 

i likhet med Sveby, att standardisera arbetet kring energiprestandaanalys av fastigheter och lokaler. 

TK189-AG5 arbetar med att fastställa vad som skall mätas och hur det skall mätas. Här kommer även 

energibalansberäkningar in som ett viktigt hjälpmedel. Under SIS-seminarium den 28 september 

2011 kom det fram att kriterierna för en lyckad verifiering bland annat omfattar mätningar i 
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kombination med energibalansberäkningar. TK189-AG5 anser att det är olämpligt att standardisera 

vilka avvikelser som kan accepteras utan anser att detta är individuellt för varje byggprojekt. Dock 

kan ett standardavtal tas fram för att undvika tvister mellan beställare och entreprenör. Slutligen 

anser TK189-AG5 att energisignatur skall införas som standard för normalårskorrigering och 

avläsningskorrigering på grund av de uppenbara bristerna i graddagskorrigeringen, se 8.1 Empirisk 

validering. (Wahlström, 2011) 

3.6 EnergiBIM 

Energianalyser med stöd av bygginformationsmodellering (EnergiBIM) är ett försök till att 

effektivisera arbetet kring energianalyser av byggnader. Projektet är ett samarbete mellan Skanska, 

NCC, Peab och Bravida och verkar under det treåriga utvecklingsprogrammet OpenBIM. Syftet med 

EnergiBIM är främst att möjliggöra och underlätta överföring av geometrisk information mellan 

arkitekters BIM till de vanligaste energibalansberäkningsprogrammen i Sverige. De berörda 

programmen är ArchiCAD, Revit, IDA ICE och VIP-Energy. (OpenBIM, 2011) 

I stora drag handlar BIM om att bygga ett virtuellt hus som förenklar hantering av stora mängder 

information för samtliga aktörer genom hela byggprocessen. Målsättningen är att minimera 

arbetsbördan kring datahantering för samtliga parter och minimera riskerna för fel under 

byggprocessen (Brohn, 2010). Riktlinjer för hur BIM kan implementeras i bostadsprojekt redovisas i 

SBUF-projektet BIM i ett bostadsprojekt (Einar Mattsson, 2011). 

Akademiska hus har valt att dra nytta av BIM genom att skapa en energiportal där data från 4000 

mätare presenteras på ett överskådligt sätt. Portalen gör att arbetet kring energiuppföljningen 

förenklas och är ett bevis på att det finns stora fördelar med BIM även i förvaltningsskedet. (Nilsson 

G. , 2009) 

3.7 Byggprocess och avtal 

Ett klassiskt byggprojekt kan delas upp i sex skeden enligt Svebys Energiverifikat09 (Sveby, 2009). 

Varje skeende karaktäriseras av dess innehåll och kan kopplas samman med förväntat energiarbete, 

se Figur 2.  

Under byggprocessen är det viktigt att tydligt avtala vilka aktiviteter som skall utföras, vem som skall 

vara ansvarig för aktiviteterna, när aktiviteterna skall genomföras och hur uppföljningen skall 

dokumenteras och kommuniceras. (Sveby, 2009, ss. 13-14) 
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Figur 2:Överblick över byggprocessens olika faser och vilka aktiviteter som förknippas med varje fas. De markerade 
punkterna är kravställda i BBR. 

Hur avtal kring ansvarsvarsfördelning och ersättning mellan byggherre och entreprenör skall 

utformas är en fråga som har diskuterats flitigt mellan Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustri 

under tre års tid. Sveby har agerat som medlare men resultat har hittills uteblivit. Tanken var att 

Energikrav 11 från Sveby skulle ha lanserats under hösten 2011 men förseningar har dykt upp och 

inget nytt lanseringsdatum har preciserats. (Sveby, 2012) 

Ett förslag på avtalsupplägg är att energikravet skall vara skarpt formulerat så att entreprenören blir 

ersättningsskyldig vid överskridelse. Varje kWh/m2år som överskrider överrenskommet krav 

multipliceras med ett tidigare avtalat belopp. Skadeersättningen betalas ut fram till dess att felet är 

åtgärdat eller att ansvarstiden har gått ut. Om entreprenören anser att överskridelsen sker på grund 

av faktorer han/hon ej råder över ligger bevisbördan hos entreprenören. (Fortifikationsverket, 2011) 

Vid projektering av Vattenfalls nya kontor i Solna Arenastaden valde Vattenfall att ställa skarpa 

energikrav gentemot hyresvärden Fabege. Om dessa energikrav inte uppnås så skall Fabege, enligt 

avtal, vidta åtgärder för att inte riskera kontraktsbrott. Hur Fabege, som är byggherre i detta fall, har 

valt att föra vidare dessa krav till entreprenören, PEAB, är dock inte klart. Vad som emellertid är 

intressant är att det finns ett uttalat intresse hos beställaren att kunna säkerhetsställa en viss 

energinivå. (Dahlberg, 2011) 

  

•Mål och energikrav fastställs. 

 

Program och 
utredningsskeende  

•Byggnadens system och utformning tas fram. 

•Energibalansberäkning (Systemhandling) genomförs enligt BBR. Projektering system 

•Systemhandlingar uppdateras. Byggnaden beskrivs i detalj. 

•Energibalansberäkning (bygghandling). Rekommenderas av Sveby. Projektering detalj 

•Byggnaden byggs och besiktningar genomförs. 

•Energibalansberäkning (relationshandling). Rekommenderas av Sveby. Genomförande 

•Byggnaden godkänns och lämnas över. 

•Uppföljning av energiprestanda, 2 år efter inflyttning. Garantiperiod 

•Driftande. 

•Fortsatt uppföljning av energiprestanda. Förvaltning 
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4 Energibalansberäkningar 
Energibalansberäkningar baseras på fysikaliska samband mellan tillförd och bortförd energi. Genom 

att efterstäva balans mellan dessa kan byggnadens uppvärmningsbehov beräknas. Byggnadens 

egenskaper påverkar vart denna balans uppstår varav vissa parametrar har större påverkan än andra. 

På grund av svårigheterna med att få fram samtliga parametrar för en byggnad finns framtagna 

schabloner från bland annat Sveby som kan tillämpas.  

4.1 Systemgränser 

Systemgränser är direkt avgörande för en analys och i fallet med energibalansberäkningar skall 

systemet omfatta hela huset för att kunna ge en så verklighetstrogen bild av förbrukningen som 

möjligt. I Boverkets Energihushållning enligt Boverkets byggregler (Boverket, 2009) illustreras BBRs 

systemgräns, se Figur 3. Observera att verksamhetsel och hushållsel inte inkluderas i denna 

systemgräns. 

 

Figur 3: Systemgräns definieras i Energihushållning enligt Boverkets byggregler (Boverket, 2009) 

När systemgränsen är satt måste de storheter som definierar systemet identifieras och de flöden 

som påverkar tillståndet genom systemgränsen urskiljas (Abel & Elmroth, 2006, ss. 4-9). 

4.2 Storheter och flöden 

Vid energibalansberäkningar är det av största vikt att ha väl underbyggd indata med hänsyn till den 

planerade verksamheten. Detta till trots har det under en längre tid varit oklart hur data skall tas 

fram samtidigt som tillgången till statistiskt underlag har varit begränsad. Boverket lanserade 2007 

Indata för energiberäkningar för kontor och småhus som delvis avhandlar området (Boverket, 2007) 

och Sveby har försökt ta fram en standard för brukar relaterad data (Sveby, 2009).  
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Teorin kring data har delats upp efter kategorierna från Boverket; material- och konstruktionsdata, 

installationsdata, bruksdata och klimatdata. Deras val grundar sig i behovet av data för 

energiberäkningar enligt EN ISO 13790 (Boverket, 2007).  

Material- och konstruktionsdata 

Material- och konstruktionsdata omfattar transmission, värmelagringsförmåga och solinstrålning. 

Solinstrålning är visserligen kopplad till det lokala klimatet men styrs även av byggnadens fönsterarea 

och orientering.  

Transmission 

BBR fastställer hur genomsnittlig värmeövergångskoefficient skall beräknas för att uppfylla SS-EN ISO 

13789:2007 och SS 02 42 30 (Boverket, 2011).  

                      
               

 
   

 
   

 
   

   
                   (4.1) 

   

    Värmeövergångstal för byggdel i [W/Km2] 

     Arean på byggnadsdel mot uppvärmd innerluft [m2] 

    värmeövergångskoefficient för köldbrygga k [W/Km] 

    Längden för köldbrygga k [m] 

    Värmeövergångstal för köldpunkt j [W/K] 

     Sammanlagda arean för omslutande byggnadsdelar mot uppvärmd inneluft [m2]  

 (Boverket, 2011) 

Transmissionseffekten ges av: 

                                                       (4.2) 

    Inomhustemperatur [K] 

    Utomhustemperatur [K] 

Köldbryggornas uppskattade bidrag till transmissionsförlusterna varierar från källa till källa. Hans 

Bagge bedömer att upp till 20% av förlusterna sker vi köldbryggor (Nilsson G. , Analys av orsaker till 

hög energianvändning och dålig komfort i Bo01-husen, 2008). Helena Bülow-Hübe uppskattar 

bidraget till mellan 20 och 40% och bedömer att köldbryggornas kan räknas ut genom att lägga på 

25% på den totala beräknade transmissionen (Bülow-Hübe H. , Beräkning av transmissionsförluster, 

2009). 

Värmelagringsförmåga 

En konstruktions värmekapacitet, C [Ws/K], ges av: 

                                                          (4.3) 

  Specifika värmekapacitet [Ws/kgK] 

  Volym [m3] 

  Densitet [kg/m3]  

(Bülow-Hübe H. , Beräkning av transmissionsförluster, 2009) 
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Solinstrålning 

Solinstrålningen beror till stor del på fönsterytan, g-värde på fönster och orientering på fastigheten. 

Endast ca 50% av solinstrålningen kan tillgodoräknas på grund av övertemperatur.  

 

Solinstrålningens bidrag till uppvärmningen skall beräknas med stor försiktighet och vanligt är att 

dess bidrag överskattas. Det är viktigt att särskilja inkommande solenergi och energi som byggnaden 

kan tillgodoräkna för uppvärmning. Faktorer som vädring, termostaternas funktionalitet och 

hastighet på reglersystem påverkar. 

”Karlssons fönsterformel”: 

                                                       (4.4) 

  Energitransporten genom fönstret [kWh/år] 

  Fönstrets area [m2] 

   Årsmedelvärde av total solenergitransmittans   

  Total solinstrålning mot fönstret summerad upp till byggnadens balanstemperatur, tb 

[kWh/m2år] 

  U-värdet för fönstret [W/m2år] 

  Gradtimmar summerade upp till byggnadens balanstemperatur, tb [C°h] 

Vid energibalansberäkning tas normalt sett endast tillskottsdelen med eftersom förlusterna ingår i de 

totala transmissionsförlusterna. 

(Bülow-Hübe H. , Uppskattning av interna värmetillskott, 2009) 

Installationsdata 

Installationsdata omfattar ventilation, läckage och fastighetsel. 

Ventilation, återvinning och läckage 

Luftflödet för att uppfylla kraven för luftkvalitet ligger på en halv omsättning i timmen eller 0,35 l/s 

per m2. Vid värmeåtervinning krävs ett eftervärmningsbatteri för att säkerhetsställa en minimum 

tilluftstemperatur på 16-18°C. En byggnads täthet styr exfiltrationen och infiltrationen och BBRs krav 

på luftläckage tillåter maximalt 0,8 l/m2s vid 50 Pa tryck. Idag byggs emellertid klimatskal med 

betydligt högre täthet, ner mot 0,3 l/m2s. Observera att area för läckaget syftar till omslutningsarea, 

Aoms, och inte Atemp.  

Beräkning av ventilationsförluster,    [W], med återvinning görs enligt: 

                                                       (4.5) 

      Styrt luftflöde [l/s] 

      Läckageflöde (infiltration) [l/s] 

   Temperaturverkningsgrad för värmeväxling 

  Luftens densitet, normalt sett 1,2 [kg/m3] 

   Luftens specifika värmekapacitet, normalt sett 1000 [J/kgK] 

  Ute, u, och inne temperatur, i [K] 
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(Bülow-Hübe H. , Beräkning av transmissionsförluster, 2009) 

 

Där temperaturverkningsgraden för värmeväxlingen ges av: 

      
        

          
                  (4.6) 

   Temperatur efter återvinning [°C] 

     Temperatur ute [°C] 

      Frånluftstemperatur [°C] 

(Forslund, 2010, ss. 127-130) 

Temperaturverkningsgrad skall inte blandas ihop med energiverkningsgrad då de beskriver två skilda 

saker. Energiverkningsgraden anger hur mycket värme som återvinns och är beroende av systemet 

och regleringen. Temperaturverkningsgraden i sin tur anger aggregatets tekniska förmåga och är 

oberoende av fastigheten. (Abel & Elmroth, 2006, ss. 144-145)  

Fastighetsel 

En byggnads fastighetsel är delvis brukarberoende på grund av hissar och belysning. Sveby fastställer 

att det är relativt meningslöst att skatta ett schablonvärde för fastighetselen i och med att dess 

storlek är helt beroende av förhållandena i byggnaden. Garage, typ av installationssystem, area på 

gemensamma ytor ger stora variationer i fastighetselen. Detta till trots har det tagits fram ett 

statistiskt snitt för 1210 flerbostadshus med frånluftssystem i Stockholm som uppgår till 

15 kWh/m2år. (Sveby, 2009, s. 28)  

Elanvändningen för tvättstuga, motorvärmare och yttre belysning ingår inte i fastighetselen enligt 

BBR, se 3 Lagar och riktlinjer. Sveby har tagit fram schabloner för motorvärmare och tvättstuga. 240 

kWh/år respektive 1400 kWh/år per motorvärmarstolpe skall dras bort för motorvärmare med eller 

utan timer. 210 kWh/år och lägenhet skall dras bort för tvätt och tork. (Sveby, 2009) 

Sveby uppger att om en elinstallation antas bidra till en byggnads energiprestanda med mindre än 

3 kWh/m2år så är schablonvärde acceptabelt. Schablonvärden får dock maximalt användas för 20% 

av byggnadens energiförbrukning. (Sveby, 2009) 

Brukardata 

Brukardata omfattar inomhustemperatur, hushållsel och tappvarmvatten.  

Inomhustemperatur 

BBR anger att om inomhustemperaturen är okänd vid projektering kan 22°C användas som 

genomsnittlig temperatur vid energiberäkningar (Boverket, 2011, s. 100). Sveby anser att 22°C 

stämmer för seniorboende men att 21°C är ett mer statistiskt korrekt värde för traditionella 

flerbostadshus. En grads höjning av inomhustemperaturen motsvarar 3-5 kWh/m2år i ökad 

energiförbrukning i Stockholm beroende på om återvinning finns installerad eller ej (Sveby, 2009, s. 

10).  
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Innetemperaturens starka koppling till förbrukningen kan härledas till dess påverkan på 

transmissionsförluster, ventilations- och läckageförluster, drift- och reglerförluster samt spillvärme. 

(Lindell, 2005, s. 60) 

Hushållsel 

Endast ca 70% av hushållselen kan ses som frivärme. De övriga 30% ses som övertemperatur på 

grund av bristande reglering av inomhustemperaturen. Svebys årsschablon för hushållsel uppgår till 

30 kWh/m2år och internlasterna förväntas få allt större betydelse i framtiden när husen blir alltmer 

välisolerade (Nilsson G. , Analys av orsaker till hög energianvändning och dålig komfort i Bo01-husen, 

2008).  Mätningar visar att hushållsanvändningen varierar betydligt under året där förbrukningen är 

klart högre under vintern än under sommaren (Bagge, 2007). Sveby uppger att förbrukningen kan 

förväntas vara 30% lägre under sommaren och 30% högre under vintern (Sveby, 2009). 

Tappvarmvatten 

Effektbehovet för tappvarmvattnet kan skrivas som: 

                                         (4.7)

   

   Vattenflödet [m3/s] 

  Vattnets densitet, normalt 1000 [kg/m3] 

   Vattnets specifika värmekapacitet, normalt 4180 [J/kgK] 

  Utloppstemperatur varmvatten, Tut, och inloppstemperatur kallvatten, Tin  

 Genom att ansätta utloppstemperaturen till den högsta erhållna temperaturen på varmvattnet 

kompenseras beräkningarna för rörförluster. 

 

Enligt Sveby kan Ekvation 4.7 förenklas och energin fås enligt: 

                                           
  
                           (4.8) 

 

          Förbrukat varmvatten under månaden [m3] 

          Temperatur varmvatten [K] 

          Temperatur kallvatten [K] 

(Sveby, 2009) 

 

Svebys schablonvärde för tappvarmvattenförbrukning ligger på 25 kWh/m2år. Om individuell 

mätning och debitering, IMD, finns installerat förväntas förbrukningen sjunka med 20% och andelen 

tillgodogjord värme förväntas vara 20% (Sveby, 2009, s. 20). Tappvarmvattnet står för ca 20-25% av 

den totala värmemängden i ett flerbostadshus (Olsson, 2003, s. 4). 

För att hantera förluster i varmvattencirkulation och ackumulering multipliceras det uppmätta 

tappvarmvattnet med 1,4 när energin skall skiljas från den klimatberoende förbrukningen. Denna 

schablon är i överkant för att kompensera kända brister i normalårskorrigering.  (Sveby, 2009, s. 11)  
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Vädring 

Vädringens påverkan är mycket svår uppskatta av naturliga orsaker. Följaktligen måste 

schablonvärden användas. Sveby räknar med 4 kWh/m2 och år. BBR tillåter korrigering för avvikelse 

från normalt vädrande. (Sveby, 2009, s. 12) 

Personvärme 

Personvärmen ger upphov till en uppskattad effekt på 80 W/person och de boende förväntas ha en 

genomsnittlig närvarotid på 14 timmar per dygn. Tabell för genomsnittligt antal boende per lägenhet 

anger:  

Lgh storlek 1 rk 2 rk 3 rk 4 rk 5 rk 

Antal boende 1,42 1,63 2,18 2,79 3,51 
Tabell 1: Antal boende i genomsnitt för olika lägenhetsstorlekar enligt Sveby. 

(Sveby, 2009, s. 26) 

Nyttjandegrad 

Nyttjandegraden har liten påverkan på energiprestanda på grund av att bortfallet av internvärme 

kompenseras av minskad tappvarmvattenförbrukning (Sveby, 2009). 

Klimatdata 

Klimatdata omfattar utetemperatur, vind och solinstrålning. Som tidigare nämnt så är 

solinstrålningen såväl byggrelaterad som klimatrelaterad. 

Utetemperatur 

Utetemperaturen har samma påverkan på en byggnad som inomhustemperaturen men i motfas. 

Därmed påverkar utetemperaturen transmissionsförluster, ventilations- och läckageförluster, drift- 

och reglerförluster samt spillvärme. (Jensen, Analys av osäkerhet i beräkningar av energianvändning i 

hus och utveckling av säkerhetsfaktor, 2010) 

Vind 

Vinden påverkar en byggnads värmebehov genom att skapa luftrörelser dels inom vägg och dels ut 

genom vägg. Luftrörelser inom väggar kan försämra klimatskalets isoleringsförmåga vilket blir extra 

viktigt i höga byggnader. Flödet ut genom väggarna, den så kallade exfiltrationen, uppkommer när 

trycket på läsidan av en byggnad understiger trycket inomhus. Då förs uppvärmd luft ut genom 

klimatskalet och bidrar därmed till förlusterna. Vindens påverkan på tryckskillnaden beror på 

vindhastighet, riktning, terrängförhållanden, arkitektur med mera. (Abel & Elmroth, 2006, ss. 77-79) 

Solinstrålning 

Solinstrålningen påverkas, precis som vinden, av mikroklimatet kring byggnaden. Tätbebyggelse kan 

kraftigt avskärma det direkta solljuset, speciellt under vintern då solen ligger lågt. Avskärmning 

beskrivs vanligen med hjälp av horisontvinkeln, se Figur 4 (StruSoft, 2009).   
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Figur 4: Illustration av horisontvinkel. 

4.3 Energibalans 

Grundtanken med energibalansberäkningar är att balansera tillförd energi med bortförd energi.  

                                                                   (4.9) 

       Transmissionsförluster [kWh]. 

      Ventilationsförluster [kWh]. 

      Återvinning ventilation efter avdrag för kanalförluster och drivel [kWh]. 

      Förluster på grund av luftläckage [kWh]. 

        Den andel av tappvarmvattnets energi som går förlorad [kWh]. 

 

                                                            (4.10) 

         Den mängd solinstrålning som bidrar till uppvärmningen [kWh]. 

           Andelen personvärme som bidrar till uppvärmningen [kWh]. 

          Andelen fastighetsel och hushållsel som bidrar till uppvärmningen [kWh]. 

     Tillförd uppvärmning [kWh]. 

Genom att likställa          med           kan      brytas ut och beräknas. Energibalansen är tagen 

från manualen för Enorm 2004 (EQUA, 2004) men kan ses som allmängiltig.  

4.4 Energibalansberäkning steg för steg 

En energibalansberäkning kan översiktligt beskrivas i fem steg, se Figur 5. Dessa steg gäller för 

samtliga program även om indatastrukturen kan skiljas åt, se 6 Energisimuleringsprogram. 
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Figur 5: Energibalansberäkning beskriven i fem delsteg. 

 

4.5 Känslighetsanalys 

Det finns ett flertal tidigare gjorda känslighetsanalyser för energibalansberäkningar. Dessa har 

genomförts på olika sätt och med olika ambitioner. Många skattningar av varje parameters betydelse 

för en byggnads prestanda bygger på erfarenheter och antaganden och ibland går dessa isär. Det 

finns också avvikelser rörande hantering av brukandets påverkan där dessa parametrar ibland tas 

med i beräkning och i andra fall bortses ifrån. Här nedan presenteras kortfattat några 

känslighetsanalyser som har studerats. 

Sveby gör en känslighetsanalys av brukarrelaterad indata i Enorm 2004 som presenteras i 

Energiprestandaanalys 10. De fastställer att brukarnas beteende har begränsad påverkan på 

energiförbrukningen. Den viktigaste parametern är inomhustemperaturen där varje grads ökning av 

temperaturen ger 5% eller 3-5 kWh/m2år ökning av energiförbrukningen. (Sveby, 2010) 

Annika Nilsson kommer i sitt licentiatarbete fram till att inomhustemperatur, hänsyn till köldbryggor 

och utnyttjandet av tillskottsenergin har stor påverkan på energiförbrukningen. (Nilsson, 2003) 

Helena Bülow-Hübe anser att nyckelparametrarna vid energibalansberäkningar är U-värden, 

lufttäthet, köldbryggor, rätt area, inomhustemperatur, intervärme, soltillskott, 

varmvattenförbrukning, VVC, luftflöden, återvinningsverkningsgrad, fläktel och prestanda för 

eventuell värmepump. (Bülow-Hübe, 2007)  

Klimat 

•Ort 

•Horisonvinkel 

Byggnad 

•Orientering 

•Area 

•Nivå 

Ventilation 

•Inomhustemperatur 

•Drifttider 

•System (FTX, värmepump etc.) 

Uppskatta 
"gratis energi" 

•Personvärme 

•Hushållsel 

Beräkning 

•Data tillämpas i ekvationer 

•Balans mellan tillförd och bortförd energi 
eftersträvas i varje tidspunkt 
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Hanna Bruce och Bogdana Delerin fastställer i sitt examensarbete att små skillnader i täthet, 

värmeåtervinningsgrad, ventilation och hushållsel ger stora skillnader i förbrukning medan korrekta 

U-värden spelar mindre roll. (Bruce & Delerin, 2010) 

Nicklas Jakobsson skriver i sitt examensarbete att de viktigaste byggtekniska parametrar för 

förbrukning är återvinningsgrad på ventilationssystem, byggnadens fönster, lufttäthet och 

köldbryggor. (Jakobsson, 2007) 

Utifrån ovan nämnda känslighetsanalyser går det både att hitta samband såväl som skillnader. 

Uppenbart är att inomhustemperaturen är viktig, om inte viktigast. Vidare verkar återvinningsgrad 

frånluft, lufttäthet och hantering köldbryggor vara parametrar av betydelse men sedan avtar 

likheterna. Intressant är att bedömning av U-värdet där det finns motstridiga uppgifter om dess 

betydelse. 

5 Energisimuleringsprogram 
Det finns ett flertal energisimuleringsprogram för flerbostadshus idag, där BV2, IDA-Climate och VIP-

Energy är några av de vanligaste. För de studerade objekten har VIP-Energy och Enorm använts. 

5.1 Enorm 2004 

Enorm 2004 av EQUA Simulation AB har varit det populäraste energiberäkningsprogrammet i Sverige 

under flera år (EQUA, 2002). Idag har emellertid byggbranschen helt gått ifrån Enorm i och med att 

kraven på beräkningarna har ökat. Enorm är ett statiskt program och tar bland annat inte hänsyn till 

värmelagring i stomme. Följaktligen ger Enorm bara representativa värden för lätta konstruktioner. 

Idag fastställer Boverket att ett energibalansberäkningsprogram skall ha timupplösning vilket Enorm 

då inte uppfyller (Boverket, 2009).  

Trots att Enorm inte används längre lever programmet kvar i den mån att många fastigheter som 

följs upp idag beräknades i Enorm vid projekteringsfas. Därmed är det fortfarande av intresse att ha 

en förståelse för Enorms beräkningsmetodik för att på ett vettigt sätt kunna följa upp avvikelser. 

Beräkningsalgoritmer 

Enorm har framförallt fått kritik för att vara utvecklat för villor och inte flerbostadshus. Det finns dock 

förespråkare som hävdar att det går att kompensera för detta men att det kräver en djupare 

förståelse för programmets beräkningsmetodik. (Engqvist & Fredriksson, 2004) 

Eftersom Enorm är statiskt skiljer sig inte programmet så mycket från en enkel Excel-beräkning. 

Energibalansberäkningarna bygger på Boverkets handbok Termiska beräkningar som i dag har ersatts 

av Energihushållning enligt Boverkets byggregler (Boverket, 2009). Enorm arbetar på dygnsbasis och 

för varje dygn fastställs en energibalans utifrån givna indata och de givna algoritmerna.  

Transmissionsförlusterna beräknas med hjälp av korrigerat U-värde enligt Boverkets definition, se 

Ekvation 4.1. Dygnsmedel utomhustemperaturen simuleras fram utifrån en sinusfunktion med 

medeltemperaturen för varje dag och år som indata, se Ekvation 5.1.  

                       
  

   
                          

  

   
               (5.1) 
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   Årsmedeltemperaturen för vald ort 

   Skillnaden mellan årsmedeltemperaturen och genomsnittstemperaturen för januari 

och februari. Denna term ger amplituden för sinuskurvan. 

  Tid i dygn 

 

Solinstrålningen beräknas med hjälp av den statiska BKL-metoden som har utvecklats av Kurt Källblad 

och Bo Adamson på Lunds tekniska högskola (Källblad & Adamson, 1982). BKL-metoden påminner i 

stor grad om ”Karlssons fönsterformel”, se Ekvation 4.4. På samma sätt som utomhustemperaturen 

tas även solinstrålningen fram utifrån en sinuskurva. Metoden är känslig för avvikande arkitektur, 

exempelvis byggnader med stora fönsterarealer (Engqvist & Fredriksson, 2004).  

Ventilationsförlusterna beräknas i enlighet med Ekvation 4.5. Luftläckaget beräknas med 

schablonmetod. 

                                 (5.2) 

där     är luftläckage [m3/(m2h)]vid 50 Pa och d är20 vid FT-ventilation och 25 vid F-ventilation.  

Andra faktorer som tas med i beräkningarna är kanalförluster, produktions- och distributionsförluster 

samt reglerförluster. 

(EQUA, 2004) 

Indatastruktur 

Indata är uppdelad i zonindelning, byggnadsdata och driftdata. Zonindelningen används för att 

särskilja områden med andra driftförhållanden än övriga byggnaden, såsom källare, trapphus och 

vind. Byggnadsdata omfattar klimatskal och typ av verksamhet. Under driftdata fastställs temperatur, 

processenergi, brukardata, ventilation och återvinning.  

(EQUA, 2004) 

5.2 VIP-Energy 

VIP var ursprungligen ett nationellt forskningsprojekt på 70-talet som inblandade experter från 

Tyréns, Lättbetong, Cementa, KTH och LTH (StruSoft, 2009). Programutvecklingen togs sedan över av 

Skanska 1990 och för att sedan bli ett eget företag år 2002, StruSoft (Structural Design Software AB), 

(StruSoft, 2011). Tidigare har VIP-Energy hetat VIP+, men bytte namn i och med senaste versionen.  

StruSoft skriver i sitt produktblad att: Beräkningsmodellernas höga kvalitet säkerhetsställer goda 

beräkningsresultat även för utmanade arkitektur, såsom passivhus. VIP-Energy är validerat med IEA-

BESTEST, ASHRAE-BESTEST och CEN-15265. (StruSoft, 2011) 

Beräkningsalgoritmer 

VIP-Energy arbetar genom att ständigt söka balans mellan tillförd och bortförd energi, se Figur 6. 

Uppvärmningsbehovet/kylbehovet beräknas helt enkelt som den mängd energi som måste 

tillföras/dras bort för att uppnå balans i det aktuella systemet. Programmet tillåter zonindelning 

vilket innebär att olika driftförhållanden kan råda i olika delar av byggnaden. Detta möjliggör bland 

annat att källare, trapphus och vind kan modelleras. Eftersom programmet är dynamiskt och arbetar 

på timbasis görs 8760 balanseringar för ett år. 
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Figur 6: VIP-Energy, översiktsbild över energibalans i ett flerbostadshus (StruSoft, 2011). 

 

Klimatskalets förluster och värmekapacitet beräknas genom en så kallad w-RC-modell vilket innebär 

att väggens beståndsdelar översätts till ett antal seriekopplade motstånd R och kapacitanser C, se 

Figur 7. (Sunda Hus Rådgivning, 2011) 

Ventilationen beräknas utifrån satta flöden och lufttrycket inomhus respektive utomhus. I och med 

att vinden och byggnadens orientering påverkar utomhustrycket finns dessa även med i 

beräkningarna. När trycket utomhus understiger trycket inomhus uppstår ett läckage som VIP-Energy 

redovisar under egen post. (Sunda Hus Rådgivning, 2011) 

Solinstrålningen beräknas utifrån såväl direkt strålning, diffustrålning och markreflekterande 

strålning. Solen bidrar dels genom den energimängd som går igenom fönstret och dels den 

uppvärmning som sker av hela klimatskalet. (Bülow-Hübe, 2007, s. 22) 
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Figur 7: Beskrivning av w-RC-modell (Sunda Hus Rådgivning, 2011) 

VIP-Energy innehåller ett flertal stödfunktioner. Bland annat finns det möjligheter att beräkna relativt 

komplexa köldbryggor med energiflöden i såväl 2D som 3D.  

Indatastruktur 

Indatastrukturen är uppdelad i fem huvudrubriker med tillhörande katalogdata (StruSoft, 2009), se 

Tabell 2. 

Indata Beskrivning 

Klimat och allmänna data Val av ort, golvarea och solinstrålning 

Byggnad All data rörande byggnadens klimatskal 

Drift tidsschema Drifttider, inomhustemperatur 

Installationssystem Val av uppvärmningssystem, ex. värmepump 

Ventilation Flöden, tidsstyrning eller temperaturstyrning 
Tabell 2: Indatastruktur VIP.  

Katalogdata innehåller ett flertal förinställda scenarion eller byggnadsdelar. Dessa kan nyttjas om 

information saknas eller om driftfallet är standardiserat. Viktigt att notera är att SMHI:s normalår 

inte används som klimatfil till VIP. Anledningen till detta tros vara en kostnadsfråga (Bülow-Hübe, 

2007, s. 25). Istället hämtas data från ett Schweiziskt företag Meteotest som tillhandahåller 

klimatdata för hela värden (Sunda Hus Rådgivning, 2011). VIP-Energy innhåller data för 20 svenska 

orter varav Uppsala inte finns med. 

VIP-Energy stödjer AchiCAD och kan generar indata utifrån dessa filer vilket öppnar upp för BIM. 

(StruSoft, 2011) 
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6 Osäkerhet i energisimulering och uppföljning 
Vid analys av energibalansberäkningars osäkerhet är det av stor vikt att kartlägga dess härkomst. Det 

är också viktigt att kunna fastställa tänkbara osäkerhetsfaktorer som inte är kopplade till 

energibalansberäkningen men som riskerar att belasta den. Dessa utgörs bland annat av osäkerhet i 

uppföljning av en byggnads energiprestanda. 

6.1 Osäkerhetsfaktorer i energiberäkningar 

Det finns tre övergripande osäkerheter i energibalansberäkningar, osäkerhet i hantering, osäkerhet i 

beräkningsprogram och osäkerhet i indata. 

Osäkerhet i handhavande 

Bristande kunskaper inom energisimuleringsprogram kan resultera i felaktigt handhavande eller 

missar av funktioner. Det hela sammanfattas väl av Bengt Bergsten i hans artikelserie om osäkerhet i 

energibalansberäknignar: 

”I nästan varje byggnad måste verkliga förhållanden vad gäller byggnadens 

geometrier och konstruktion, utformning, styrning och reglering, komplexitet av 

installationer samt verksamheten i byggnaden anpassas till en indata- och 

programstruktur som i viss utsträckning är generell men aldrig helt generell. Den 

anpassningen görs alltid av användaren och medför att beräkningsresultatet avviker 

från verkligheten.”  

(Bergsten, Energiberäkningar, roulette eller vetenskap? Del 1, 2010) 

Alla program tolkar användarens indata olika och utan god kännedom om programmets 

beräkningsmetodik blir det lätt fel.  

Osäkerhet uppstår också genom att användaren förenklar verkligheten i alltför stor utsträckning för 

att spara tid. Komplicerade köldbryggor kan exempelvis bortses ifrån eller uppskattas med hjälp av 

någon grovt uppskattad schablon. Schabloner i allmänhet minskar noggrannheten.  

Ett kompenserande handhavande är inte ovanligt i energibalansberäkningarna vilket ställer stora 

krav på användarens kunskaper rörande energibalans. Exempelvis kan brister i detaljnivån rörande 

klimatskalet kompenseras med inomhustemperaturen.   

Begränsningar i programmet 

Simuleringar är alltid teoretiska och följer en skriven teoretisk kärna. Det kommer alltid finnas 

begränsningar i programmets möjligheter att simulera verkligheten. Speciellt gäller detta för statiska 

program såsom Enorm där stora förenklingar har gjorts och där programmet inte tar hänsyn till så 

många parametrar. 

Enligt företagen bakom de mest kända energibalansberäkningsprogrammen skall resultaten av en 

energibalansberäkning vara av ”hög noggrannhet”, även för byggnader med utmanande arkitektur 

såsom passivhus. De refererar då till egen mångårig erfarenhet och validering enligt olika 

branschstandarder (StruSoft, 2011).  Tillverkarna av energiberäkningsprogram vill givetvis gärna ge 

sken av att energiberäkningar är exakt vetenskap men undersökningar visar att många internationellt 

erkända program ger varierande resultat för samma byggnad. Ofta krävs en kompromiss mellan 

komplexitet och enkelt handhavande. (Bergsten, Energiberäkningar, roulette eller vetenskap? Del 2, 

2010). 
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Det finns flera valideringsstandarder för energiberäkningar varav de mest erkända är: 

 IEA (International Energy Agency) Bestest  

 Ashrae Bestest 

 EN 15265 

Samtliga av dessa tre standarder är exemplen på komparativ validering vilket innebär att det aktuella 

programmets resultat testas mot andra beräkningar enligt satta standarder. Valideringen görs på 

förenklade modeller där endast hänsyn tas till ett begränsat antal fundamentala faktorer. 

Konsekvensen av de förenklade valideringsmodeller är att komplexa program kan få större avvikelser 

från referensvärdena än vad enklare varianter får.  

Utifrån EN 15265 blir det validerade programmet klassificerat utifrån A, B och C där A motsvarar en 

avvikelse på 5%, B 10% och C 15% (Strusoft, 2010). Dessa siffror ger ett ungefärligt värde på 

acceptansnivån. 

Osäkerhet i indata 

Felaktig indata bedöms vara den enskilt största orsaken till osäkerheten i energiberäkningarna 

(Bergsten, Energiberäkningar, roulette eller vetenskap? Del 2, 2010). Framförallt är många 

brukarrelaterade faktorer svåra att uppskatta. Dessa omfattas bland annat av tappvatten-

konsumtion, hushållsel, fastighetsel och vädringstid. Hushållselen tas ej med i BBR men påverkar 

indirekt uppvärmningsbehovet. De brukarrelaterade parametrarna är beroende av persontäthet och 

den genomsnittliga åldern hos de boende men kan även delvis påverkas av fastighetsägaren med 

hjälp av exempelvis snåla munstycken till dusch och handfat (Sveby, 2009).  

En byggnads energiförbrukning är beroende av utetemperatur, solinstrålning och vind. Antal platser 

med loggad klimatdata är begränsade i de flesta energiberäkningsprogram vilket ger upphov till 

osäkerhet (Jensen, 2008). Det finns inte heller någon nuvarande standard för hur klimatdata skall tas 

fram för energiberäkningar. Följaktligen kan ett ”typiskt väderår” se olika ut i olika sammanhang och 

SMHI:s normalår är exempelvis inte samma sak som väderåret i VIP-Energy. (Energiberäkningar – 

rena rama rouletten eller exakt vetenskap del 2). 

Åsa Lindell analyserar i sitt examensarbete vilka parametrar i indata som bidrar till beräkningens 

osäkerhet. Hon kommer fram till att inomhustemperatur är den klart störst bidragande faktorn till 

osäkerheten (73%). Sedan kommer värmepumpens COP-faktor (8%), läckageflödet (7%), 

tappvarmvatten (3%), U-värdet(3%) och hushållsel (3%). De övriga brukar- och byggnadsrelaterade 

parametrarna har 1% eller mindre betydelse för osäkerheten i indata. 

6.2 Osäkerhet i uppföljning 

En energibalansberäkning kan utvärderas utifrån uppmätta förbrukningsvärden. Den osäkerhet som 

finns i uppmätt data måste då tas i beaktande.  

Osäkerhet i mätinstrument 

Alla instrument har en osäkerhet. Sveby rekommenderar en variation på maximalt 3% för mätare av 

nominellt flöde och 5% för elmätare (Sveby, 2009). Uppsalahem har satt krav på  1oC för kyl-, 

värmeåtervinnings- och värmesystem,  3oC för tappvarmvatten,  1oC för rumsluft och  1kPa för 

tryck.  
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Det är emellertid inte bara osäkerheten i mätinstrumenten i sig som är viktiga att ta hänsyn till vid 

uppföljning utan även vad som mäts. Exempelvis får levererat tappvarmvatten variera mellan 50°C 

och 65°C enligt lag vilket innebär en variation på 30% (CompWell, 2012). Konsekvenser blir att om 

endast varmvattnets flöde mäts kan förbrukningens variation vara betydligt större än instrumentets 

noggrannhet.  

Osäkerhet i korrigering 

I och med att det finns skillnader i klimatet mellan åren och att uppvärmningsbehovet i en fastighet 

är beroende av utomhustemperaturen, solinstrålningen, fukthalt och vinden måste förbrukningen 

korrigeras för avvikelser från ett satt normalår, se 4.2 Storheter och flöden. Oberoende av metodik så 

medför normalårskorrigering en viss osäkerhet till den uppmätta förbrukningen, vilket givetvis kan 

bidra till skillnaden mellan beräknat behov och uppmätt behov, se 8.1 Empirisk validering.  

Utöver korrigering för avvikelser i klimatet krävs korrigering för avvikande avläsningsdatum. Om 

avläsning inte sker i samband med månadsskifte får det påverkan på förbrukningsstatistiken. Vissa 

månader får skenbart hög förbrukning och andra låg. På årsbasis spelar skillnaderna mindre roll men 

kan få en viss påverkan om exempelvis första månaden är avläsningsmässigt ovanligt lång och det 

inte kompenseras av att sista månaden blir avläsningsmässigt ovanligt kort.   

Ändring av byggnaden under projektets gång 

En simulering kan stämma väl överrens på ursprungsbyggnaden men ändringar under projektets 

gång medför senare avvikelser. Detta är i sig inget ”fel” men kan likväl vara en orsak till avvikelse 

mellan beräkning och mätning. En analys av relationshandlingar är nödvändig och en uppskattning av 

avvikelsernas betydelse måste göras. Det rekommenderas av bland annat Sveby att 

energiberäkningar uppdateras när byggprocessen går från bygghandlingar till relationshandlingar för 

att energiberäkningen skall ge en så korrekt bild av slutbehovet som möjligt, se Figur 2(Sveby, 2009).  
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7 Beskrivning av studerade objekt 
Samtliga objekt, med undantag för Klockarlunden, har FTX-ventilationssystem och energikrav på 

100 kWh/m2år från Uppsalahems sida. Klockarlunden som istället har ett frånluftssystem med 

frånluftsvärmepump, FLVP-system, hade kravet att nå 98 kWh/m2år. Samtliga objekt har individuell 

mätning och debitering av varm- och kallvatten.  

 

Figur 8: Karta över studerade objekt i Uppsala. Google maps © 
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7.1 Ekebyvallen 

106 lägenheter i fyra stycken 4-våningarshus på sammanlagt 4774 m2. Lokaliserad i Ekeby-Flogsta 

området, se Figur 8. 

 

0472 Ekebyvallen 
   Typ Boende1 Atemp 47742 m2   

Område Ekeby 
  Entreprenör Lindbäcks Bygg Ventilationssystem  FTX 

Entreprenads typ Total entreprenad Temperaturverkningsgrad 78%2 

Energikonsult PeLator VVS-Projektering AB Energiberäkningsprogram Enorm 1000 

Inflyttning 2007 Uppsalahems energikrav 100 kWh/m2år 

  
Energibalansberäkning 96,2 kWh/m2år2 

Antal hus 4 Energideklaration 108,5 kWh/m2år3 

Antal lägenheter 106 Medel U-värde - 

Antal 1:or 41 Andel glasyta5 11,77/15,40%4 

Antal 2:or 53 Hantering av köldbryggor Ingen 

Antal 3:or 43 
  Antal 4:or 24 
  Antal 5:or 1 
  

    1 Rekommenderad inomhustemperatur är 20°C  
  2 Värde från energibalansberäkning 
  3 Snitt mellan de fyra byggnaderna 
  4 Hus 1&2/Hus3&4 

   5 Beräknad mot uppvärmd golvyta 
   

Energibalansberäkningen har gjorts i Enorm 1000 och fyra beräkningar har gjorts trots att husen är 

mer eller mindre identiska. Zonindelningen har gjorts utifrån huvudbyggnad, trapphus och garage. 

Ingen hänsyn har tagits till köldbryggor och ingen uppdelning mellan fastighetsel och hushållsel har 

gjorts. Temperaturverkningsgraden för FTX-systemet antas vara konstant precis som att 
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ventilationsflödet har beräknats som konstant över tid. Soldata för Stockholm har använts vid 

beräkning. 

(Uppsalahem, 2011) 

7.2 Fyrisvallen 

166 lägenheter uppdelade mellan två 6-våningarshus på 11620 m2 respektive 2230 m2. Placerad nära 

Fyrisån på de gamla kolonilotterna, se Figur 8.  

 

0109 Fyrisvallen 
   Typ Boende/Barnstuga1 Atemp 138502 m2 

Område City 
  Entreprenör NCC Construction AB Ventilationssystem  FTX 

Entreprenads typ Partering Temperaturverkningsgrad2 67%/65%3 

Energikonsult NCC Construction AB Energiberäkningsprogram Enorm 2004 

Inflyttning 2009 Uppsalahems energikrav 100 kWh/m2år 

  
Energibalansberäkning 96,2 kWh/m2år3 

Antal hus 2 Energideklaration 108,5 kWh/m2år3 

Antal lägenheter 166 Medel U-värde - 

Antal 1:or 57 Andel glasyta5 14,76%/15,96%4 

Antal 2:or 30 Hantering av köldbryggor 10% av totalt UA-värde 

Antal 3:or 16     

    1 Rekommenderad inomhustemperatur är 20°C 
enligt Uppsalahem.  

  2 Värde från energibalansberäkning 
  3 Snitt mellan de två byggnaderna 
  4 Hus 1/Hus 2 

   5 Beräknad mot uppvärmd golvyta 
  

Energibalansberäkningen har gjorts i Enorm 2004 och består av två delar, en för varje hus. 

Zonindelningen har gjorts utifrån huvudbyggnad och trapphus. Köldbryggorna har beräknats som ett 
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10% påslag på hela byggnadens tranmissionsförluster, dvs. på UA-värdet. Ingen hänsyn har tagits till 

dörrar eller källarvägg under mark. Temperaturverkningsgraden för FTX-systemet varierar med 

utomhustemperatur utifrån fem olika driftsintervall. Ventilationsflödet har delats upp över dygnet så 

att basflöde råder under 23 timmar och forcerat flöde under 1 timme. Soldata för Stockholm har 

använts vid beräkning. (Uppsalahem, 2011) 

7.3 Brandstation 

100 lägenheter i ett 5-6 våningarshus på sammanlagt 9587 m2. Placerad i innerstaden, se Figur 8. 

 

0117 Brandstationen 
   Typ Boende1 Atemp 95872 m2 

Område City 
  Entreprenads PEAB Sverige AB Ventilationssystem  FTX 

Entreprenörs typ Total entreprenad Temperaturverkningsgrad 85%2 

Energikonsult Mellansvenska VVS-byrån AB Energiberäkningsprogram Enorm 1000 

Inflyttning 2007 Uppsalahems energikrav 100 kWh/m2år 

  
Energibalansberäkning 64 kWh/m2år3 

Antal hus 1 Energideklaration 71 kWh/m2år 

Antal lägenheter 100 Medel U-värde - 

Antal 1:or 6 Andel glasyta4 13,67% 

Antal 2:or 33 Hantering av köldbryggor Ingen 

Antal 3:or 45 
  Antal 4:or 16 
  

    1 Rekommenderad inomhustemperatur är 20°C enligt 
Uppsalahem. 

  2 Värde från energibalansberäkning. 
  3 Saknar uppdelning mellan fastighetsel och 

hushållsel. 
  4 Beräknad mot uppvärmd golvyta. 
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Energibalansberäkningen har gjorts i Enorm 1000 och är uppdelad i tre zoner; huvudbyggnad, 

trapphus och garage. Ingen hänsyn har tagits till köldbryggor och ingen uppdelning mellan 

fastighetsel och hushållsel har gjorts. Temperaturverkningsgraden för FTX-systemet antas vara 

konstant precis som ventilationsflödet har beräknats som konstant över tid. Soldata för Stockholm 

har använts vid beräkning.  

(Uppsalahem, 2011) 

7.4 Observatoriet 

Studentboende vid Ekonomikum, Luthagen, se Figur 8. 134 lägenheter i två 9-våningarshus på 

sammanlagd boarea på 5984 m2.  

 

0421 Observatoriet 
   Typ Studentboende1 Atemp 59842 m2 

Område Ekeby 
  Entreprenör NCC Construction AB Ventilationssystem  FTX 

Entreprenads typ Partering Temperaturverkningsgrad 78%2 

Energikonsult NCC Construction AB Energiberäkningsprogram Enorm 2004 

Inflyttning 2008-2009 Uppsalahems energikrav 100 kWh/m2år 

  
Energibalansberäkning 99 kWh/m2år 

Antal hus 2 Energideklaration Ej genomförd 

Antal lägenheter 134 Medel U-värde 0,21 W/m2K2 

Antal 1:or 118 Andel glasyta3 14,39%2 

Antal 2:or 0 Hantering av köldbryggor 15 % av totalt UA-värde 

Antal 3:or 16 
  

    1 Rekommenderad inomhustemperatur är 20°C 
enligt Uppsalahem. 

  2Värde från energibalansberäkning 
  3 Beräknad mot uppvärmd golvyta 
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Energibalansberäkningen har gjorts i Enorm 2004 och endast en beräkning har gjorts då de har 

bedömts vara identiska. Zonindelningen har gjorts utifrån huvudbyggnad och trapphus. 

Köldbryggorna har beräknats som ett 15% påslag på hela byggnadens tranmissionsförluster. 

Temperaturverkningsgraden för FTX-systemet antas vara konstant. Ventilationen har delats upp över 

dygnet så att basflöde råder under 23 timmar och forcerat flöde under 1 timme. Soldata för 

Stockholm har använts vid beräkning. 

(Uppsalahem, 2011) 

7.5 Klockarlunden 

Seniorboende i närheten av Fyrisån, se Figur 8. 47 lägenheter i tre stycken 4-våningarshus med en 

sammanlagt area på 4127 m2.   

 

0898 Klockarlunden 
   Typ Seniorboende1 Atemp 41272 m2 

Område City 
  Entreprenör HMB Construction AB Ventilationssystem  FLVP 

Entreprenads typ Total entreprenad COP-faktor 4,32 

Energikonsult Ramböll AB Energiberäkningsprogram VIP+ 5.0 

Inflyttning 2009 (december) Uppsalahems energikrav 98 kWh/m2år 

  
Energibalansberäkning 72 kWh/m2år 

Antal hus 1 Energideklaration Ej genomförd 

Antal lägenheter 47 Medel U-värde 0,268 W/m2K2  

Antal 1:or 10 Andel glasyta3 13,99%2 

Antal 2:or 26 Hantering av köldbryggor Balkong bjkl. 

Antal 3:or 11 
  

    1 Rekommenderad inomhustemp är 22°C för seniorboende enligt Uppsalahem. 
 2 Värde från energibalansberäkning 

  3 Beräknad mot uppvärmd golvyta 
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Klockarlundens ventilationsanläggning återvinner uppvärmningsenergin med hjälp av en 

frånluftsvärmepump, ett så kallat FVLP-system. Värmepumpen jobbar mot såväl tappvarmvattnet 

som uppvärmning. Driften styr hur fördelningen skall förhålla sig men prioritet ligger mot 

tappvarmvattnet. Se Bilaga 1 för flödesschema.  

Energiberäkningen är genomförd i VIP+ 5.0 och är uppdelad i tre zoner; huvudbyggnad, 

trapphus/källare och soprum/tvättstuga. Köldbryggorna har beräknats genom att balkongbjälklag har 

tagits med i beräkningar. Hänsyn har tagits till källarväggar under såväl som över mark. 

Värmepumpens verkningsgrad antas vara konstant över året. Ventilationsflödet beräknas också som 

konstant över tid. Klimatdata har tagits från Karlstad och horisontvinkeln har satts till noll vilket 

innebär att ingen hänsyn har tagits till skuggning.  

(Uppsalahem, 2011) 

8 Validering av de studerade objekten 
Det finns tre sätt att validera energibalansberäkningar: 

o Empirisk validering: Det aktuella programmets beräkningsresultat jämförs med en 

eller flera verkliga byggnader där värme- och kylbehovet på ett noggrant sätt har 

uppmätts. Avvikelser mellan indata och uppmätt resultat fastställs och analyseras. 

Bygger på ett ”top-down” perspektiv.  

o Analytisk validering: Beräkningsresultatet granskas genom att studera indata utifrån 

dess osäkerhet och påverkan på resultatet. Kräver en detaljerad känslighetsanalys 

och underlag för uppmätt indata med fastställda standardavvikelser. Bygger på ett 

”down-top” perspektiv.  

o Komparativ validering: Den aktuella simuleringen jämförs med en annan simulering, 

antingen i samma program eller i ett likvärdigt program. 

Dessa tre metoder har sitt ursprung ur Model Validation and Testing: The Methodological Foundation 

of ASHRAE Standard 140 (Judkoff, 2006), där den analytiska valideringen har omtolkats utifrån Lars 

Jensens syn på analytisk metodik, se  

Minimal direktmetod (Jensen, Analys av osäkerhet i beräkningar av energianvändning i hus och 

utveckling av säkerhetsfaktor, 2010). Detta medför att metodiken kan tillämpas på simuleringar i sin 

helhet och inte bara för validering av energibalansberäkningsprogram.  

Motiveringen till att tillämpa tre olika valideringsmetoder är att varje metod har sina fördelar 

respektive nackdelar vilket gör att de tillsammans kompletterar varandra. Metodernas styrkor och 

svagheter kommer att presenteras under respektive rubrik, se nedan.  

Värt att notera är att det tidskrävande arbetet med att plocka fram uppmätta värden på 

energiberäkningarnas indata återkommer i samtliga metoder vilket innebär att extra arbetet med att 

genomföra flera analyser blir klart begränsat.  

8.1 Empirisk validering 

Det finns många olika källor till osäkerhet rörande energibalansberäkningar vilket får till konsekvens 

att området blir komplext, se 6 Osäker i energisimuleringar och uppföljning. Fördelen med empirisk 
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validering är att metoden är oberoende av komplexiteten. I och med att en jämförelse görs mellan 

beräknat och uppmätt värde krävs initialt ingen djupare förståelse för den analyserade 

energisimuleringen. Följaktligen är empirisk validering en god metodik för att få fram den totala 

osäkerheten för energibalansberäkningar. Svagheten ligger i osäkerheten vid uppföljning av 

byggnadens energiförbrukning. Mätinstrumentens noggrannhet och normalårkorrigeringens 

precision medför att osäkerhet som egentligen härstammar i uppföljningen belastar 

energibalansberäkningen. En annan nackdel är att empirisk validering inte ger någon entydig 

information om orsak till avvikelse. Visserligen kan en övergripande analys göras baserat på Svebys 

riktlinjer men analysen har tydliga begränsningar i sin precision. En annan nackdel är att en noggrant 

utförd uppföljning av uppmätt förbrukning kan idag vara mycket tidskrävande i och med att det 

saknas standardiserad datahantering.  

Utgångspunkten för uppföljningsprocessen är Svebys Verifiering av byggnadens energiprestanda 

genom mätning – Handledning (Sveby, 2009).  

Uppföljningsprocessen 

För att utvärderingen skall bli så bra som möjligt är det av stor vikt att uppmätt resultat återspeglar 

byggnadens energiprestanda i så hög grad som möjligt. Detta kräver ett flertal ställningstaganden 

rörande korrigeringar och schabloner.  

Utöver Svebys utvecklingsprojekt så är det Boverkets regler rörande energideklarationer som 

fastställer hur uppföljningsprocessen av energibalansberäkningar skall gå till. I Energiverifikat09 

(Sveby, 2009) rekommenderar Sveby att energiberäkningen skall revideras vid tre tillfällen under 

byggprocessen. Därmed förutsätts det att energibalansberäkningen byggtekniskt efterliknar den 

verkliga byggnaden. I flertalet projekt görs emellertid endast en energibalansberäkning i projektets 

systemskede, vilket är Boverkets enda krav (Boverket, 2011). Följaktligen bör en uppföljning idag 

vara öppen för avvikelser i den byggrelaterade indata.  

En kortfattad sammanställning över hur uppföljningsprocessen har genomförts för de studerade 

objekten presenteras här nedan. Processen har delats upp i datainsamling, behandling av data, 

jämförelse och analys.  

Datainsamling 

Ju mer data som finns loggat desto noggrannare uppföljning möjliggörs. Här har data kategoriserats i 

de som är absolut nödvändiga och de som ökar möjligheterna till noggrann uppföljning. 

Kriterium för uppföljning är att följande förbrukning mäts:  

 Uppvärmning  

 Tappvarmvatten 

 Fastighetsel 

Förbrukningen bör läsas av månadsvis vid sista dagen i månaden.  

Bra för uppföljning är om följande parametrar mäts:  

 Utloppstemperatur varmvatten 

 Processenergi som faller under uppvärmning (markvärme för att motverka isbildning etc.) 
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 Elförbrukning som riskerar att hamna under fastighetsel såsom utomhusbelysning, tvättstuga 

och motorvärmare m.m.  

För de studerade objekten saknas data för tvättstugornas och motorvärmarnas elförbrukning. På 

grund av riskerna för att belasta energibalansberäkningar med denna osäkerhet har egna mätningar 

genomförts på Klockarlunden. Sveby schablonvärdens giltighet kan på så sätt utvärderas. 

Mätningarna har genomförts med hjälp av strömtänger och logger från Mitec™, se Figur 9.  

 

Figur 9:Strömtång och logger från Mitec™. 

Genom att koppla strömtängerna mot säkringarna i elcentralen och logga strömförbrukningen under 

två veckor mellan 28 oktober och 11 november 2011 kunde en approximativ årsförbrukning av el 

räknas fram. Mätfrekvens valdes till en minut och alla tre faser mättes separat. Effektfaktor 0,9 

användes för att ta hänsyn till reaktiv effekt. 

I och med att moderna tvättstugorna är kopplade mot varmvattnet var det önskvärt att även mäta 

varmvattenförbrukningen. Denna idé förkastades emellertid på grund av de höga kostnaderna för att 

köpa hem flödesmätare. Istället nyttjades mätningar av varmvattenförbrukningen för en annan 

fastighets tvättstuga, Bärum på S:t Johannesgatan. Genom att göra antagandet att elförbrukningen 

och varmvattenförbrukningen följer varandra linjärt erhölls den totala energiförbrukningen för 

Klockarlundens tvättstuga. Klockarlundens tvättstuga och motorvärmares förbrukning räknades 

sedan om på den form Svebys schablon anges på.  

Behandling av uppmätt data 

Den insamlade indata måste behandlas för att ge en rättvis bild av fastighetens förbrukning. För 

uppvärmningen skall eventuell processenergi tas bort och för den uppmätta elförbrukningen skall 

tvättstuga, motorvärmare och utomhusbelysning exkluderas. Om ingen uppmätt data finns att tillgå 

kan schabloner från Sveby användas, se 4.2 Storheter och flöden. 

Förbrukningen delas upp i en klimatberoende del och en klimatoberoende del, se Korrigering. Den 

klimatberoende delen är den mängd som går till uppvärmning av fastighet och fås genom att 

subtrahera fastighetselen och tappvarmvattenförbrukningen från den totala förbrukningen. Det 

avdragna tappvarmvattnet uppgår till den uppmätta tappvarmvattenförbrukningen multiplicerat 

med 1,4. Multiplikationsfaktorn är Svebys schablon för att ta hänsyn VVC-förluster som anses vara 

klimatoberoende. Den kvarvarande klimatberoende uppvärmningen normalårskorrigeras.  

Normalårskorrigering kan göras med hjälp av graddagsmetoden, enerigindex eller energisignatur. 

Även brukarrelaterade indata tillåts korrigeras enligt BBR (Boverket, 2011). Riktlinjer för 
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brukarkorrigering läggs fram i Svebys Energiprestandaanalys 10 (Sveby, 2010, s. 15). Det är viktigt att 

notera att korrigering i realiteten endast omfattar tappvarmvatten och luftflöden. En utförligare 

beskrivning av hur normalårskorrigering och brukarkorrigering går till finns under Korrigering, se 

nedan. 

Den korrigerade specifika energianvändningen ges av: 

                                                                                                  (8.1) 

där                  är den normalårskorrigerade uppvärmningen,          är 

tappvarmvattenförbrukningen,             är brukarkorrigering för tappvarmvatten, se Ekvation 8.6, 

och           är fastighetselen.  

Jämförelse 

Den uppmätta specifika energianvändningen kan nu jämföras mot BBR-kraven, energideklarationen, 

byggherrens krav och energibalansberäkningen. Avvikelsen mellan beräknad och uppmätt 

förbrukning tolkas som en indikation på osäkerheten i energisimuleringen. Genom att föra in varje 

studerat objekt kan en databas skapas där den genomsnittliga avvikelsen kan tas fram och en 

generell osäkerhet skattas. 

Vissa svårigheter uppstod när jämförelse mot energibalansberäkning skulle göras för Ekebyvallen och 

Brandstationen i och med att ingen uppdelning mellan fastighetsel och hushållsel hade gjorts i 

energibalansberäkningarna. Detta löstes genom dra nytta av Svebys schablon för hushållsel. 

Fastighetselen tolkades därmed som den totala elförbrukningen frånräknat hushållselen. 

Jämförelsen ger ett mått på den totala osäkerheten för energibalansberäkningar men för att kunna 

ligga till grund för kravställande och framtida förbättringar krävs det att orsakerna till avvikelserna 

fastställs.  

Analys 

Sveby fastställer i Energiprestandaanalys 10 (Sveby, 2010) att en analys av avvikelser mellan 

beräknad och uppmätt förbrukning skall genomföras genom att först dela upp förbrukningen i en 

fastighetsdel och en uppvärmningsdel. Uppvärmningsdelen omfattar såväl uppvärmning av fastighet 

som uppvärmning av tappvarmvatten. Sedan analyseras avvikelserna i fastighetsel respektive 

uppvärmning var för sig enligt:  

                                                                          (8.2) 

där        är avvikelsen för värme,                             är den uppmätta och 

normalårskorrigerade uppvärmningen inklusive tappvarmvatten,         är det beräknade 

uppvärmnings-behovet inklusive tappvarmvatten.  

                                                             (8.3) 

där         är avvikelse för fastighetsel,          är den reducerade och uppmätta fastighetsenergin 

och          är den beräknade/angivna fastighetsenergin.  

Observera att multiplikationen med 100 är endast för att resultat skall ges i procent. 
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Om avvikelser kan härledas till fastighetselen fastställer Sveby att orsakerna kan vara många och att 

det inte finns några generella regler. Om avvikelsen istället härleds till uppvärmning anses möjliga 

orsaker vara: 

 Avvikande nyttjande av bostaden 

 Avvikande innetemperatur 

 Avvikande tappvarmvattenförbrukning 

 Avvikande vädringsvanor 

 Avvikande hushållselanvändning  

Observera att energiprestandaanalysen enlig Sveby endast tar hänsyn till brukarrelaterade 

avvikelser, se Tabell 3. I och med att inga reviderade beräkningar har gjorts för de studerade 

objekten kan avvikelser även härledas till såväl byggtekniska som klimatrelaterade parametrar, se 

Tabell 4 och Tabell 5. 

  

Tabell 3: Brukarrelaterade parametrar uppdelade i tre underkategorier; temperatur, förbrukning och vanor. 

 

Tabell 4: Byggtekniska parametrar uppdelade i tre underkategorier; klimatskal, ventilation och fastighetsel. 

Brukarrelaterat 

Temperaturer 

•Inomhustemperatur 

Förbrukning 

•Tappvarmvatten 

•Hushållsel (Gratis 
värme) 

•Fastighetsel (delvis 
brukarrelaterat) 

Vanor 

•Vädring 

•Köksfläkt 

•Närvaro (Person-
värme) 

Byggtekniskt 

Klimatskal 

•Arealer 

•U-värden 

•Soltransmittans 

•Köldbryggor 

•Läckage 

•Värmekapacitet 

•Densitet 

•Värmekapacitet 

Ventilation 

•Flöden 

•Forcerat flöde 

•Ventilationsvolym 

•Drifttider 

•Verkningsgrad 
FTX/COP-faktor 

Fastighetsel 

•Fläktverkningsgrad 

•Hiss 

•Belysning 

•Pumpar 



39 
 

 

Tabell 5: De klimatrelaterade parametrarna uppdelade i två underkategorier; klimatfil och tillförd solenergi. 

Korrigering 

Korrigering är en viktig del av uppföljningsprocessen. Normalårskorrigering är allmänt vedertaget 

inom branschen medan brukarkorrigering är mer omdiskuterat. 

Nomalårkorrigering 

När energiuppföljning genomförs måste hänsyn tas till förändringar i klimatet över tiden. Ett år av 

onormalt låg energianvändning kan exempelvis förklaras av ett ovanligt varmt klimat. Genom att 

normalårskorrigera uppvärmningen kompenseras klimatets inverkan på förbrukningen och möjliggör 

en rättvisare uppföljning. Problemet ligger emellertid i att en korrigering aldrig blir fullständig utan är 

en förenkling av verkligheten. Idag finns det tre erkända metoder för normalårkorrigering; graddags-, 

energiindex- och energisignatursmetoden. (Schulz, 2003) 

Påverkan av valet av normalårskorrigeringsmetodik är omdiskuterat. Linda Schulz hävdar i sin 

projektrapport för EFFEKTIV (Schulz, 2003)  att vilken metod som används för normalårskorrigering 

spelar mindre roll på årsbasis men på månadsbasis, speciellt under vår och höst, kan graddagar ge 

orimligt stor korrigeringsfaktor. Denna syn motsätter sig emellertid Stig Lundberg på Visem AB 

(Lundberg, 2011). Istället hävdar han att graddagsmetoden konsekvent överkorrigerar, även på 

årsbasis. Tendensen förklaras av att graddagsmetoden utgår från en byggnad med en 

balanstemperatur på 17°C vilket motsvarar en 60-tals bostad. Problemet med överkorrigering har 

uppmärksammats av andra aktörer inom branschen och energisignatur förväntas ersätta 

graddagsmetoden (Wahlström, 2011). 

Uppsalas klimatdata för normalår, baserat på år 1961-1990, samt för år 2010 respektive 2011 har 

hämtats från SMHI (SMHI, 2011).  

Graddagar 

Graddagsmetoden baseras på att en korrigeringsfaktor tas fram genom att dividera det aktuella årets 

graddagar med normalårets graddagar. Uppvärmningsförbrukningen divideras sedan med 

korrigeringsfaktorn. En standardiserad balanstemperatur på 17°C används men under april-oktober 

beräknas endast graddagarna när dagens medeltemperatur faller under specificerade temperaturer, 

se Tabell 6. SMHI tar fram graddagar för 300 orter i Sverige. (SMHI, 2011) 

april +12°C 

maj-juni +10°C 

augusti +11°C 

september +12°C 

Klimatrelaterat 
Klimatfil 

•Medeltemperatur 

•Fukthalt 

•Solinstrålning 

Tillförd solenergi 

•Skuggfaktor/Horisontvinkel 

•Hantering av solskydd 
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oktober +13°C 
Tabell 6: Varierande medeltemperatur för vid när graddag skall beräknas, källa: SMHI. 

Energiindex 

Energiindex skiljer sig från graddagsmetoden genom att den, utöver utomhustemperaturen, även tar 

hänsyn till sol- och vindförhållanden. Energiindex beräknas enligt modellen ENLOSS och resultatet 

ges i så kallade ekvivalenta graddagar. (SMHI, 2011) 

Energisignatur 

Den enklaste formen av E-signaturmetoden bygger på antagandet om direkt linjäritet mellan 

utetemperatur och effektbehovet i en fastighet. Genom att ställa upp en byggnads uppmätta 

effektbehov mot medeltemperaturen för varje månad kan ett byggnadsspecifikt diagram tas fram, se 

Figur 10. Energisignaturen erhålls genom att en kurva tas fram genom linjär regression utifrån de 

plottade mätpunkterna varav kurvans koefficienter utgör själv signaturen. 

 

Figur 10: Exempel på energisignatur. En byggnads effektbehov ställs mot utomhustemperaturen, källa (Schulz, 2003). 

Kurvan kan beskrivas som: 

                                              (8.4) 

där x representerar den klimatberoende delen av effektbehovet och y den icke-klimatberoende 

delen.  Den icke klimatberoende delen, y, kommer att representera behovet för tappvarmvattnet och 

kan därmed särskiljas från det totala uppvärmningsbehovet.  

Själva korrigeringen sker genom att den aktuella månadens genomsnittliga effektbehov jämförs med 

signaturkurvan och översätts till ett motsvarande behov utifrån normaltemperaturen för respektive 

månad. Det hela förklaras bäst med hjälp av ett exempel, se Figur 11. 
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Figur 11: Beskrivning av korrigering enligt energisignatur, källa: (Schulz, 2003). 

Där den korrigerade effekten tas fram genom att nyttja det känd linjära sambanden mellan 

förbrukning och utetemperatur. Energin ges följaktligen av: 

                                                
 

 
                               (8.5) 

där              är den normalårskorrigerade effekten,                är antalet timmar under aktuell 

månad och                är den faktiska uppmätta förbrukningen. (Schulz, 2003, ss. 9-21) 

Brukardata 

Enligt BBR får korrigering göras för avvikande brukande (Boverket, 2011). Sveby har i sin 

Energiprestandaanalys 10 givit ut rekommendationer för hur brukarrelaterade avvikelser i uppmätt 

data skall analyseras och till viss mån korrigeras. Det finns dock endast korrigeringsmetoder för 

tappvarmvatten och luftflöden. Avvikelser i fastighetsel, vädring, hushållsel eller inomhustemperatur 

korrigeras inte utan måste analyseras separat för varje enskilt fall. I och med att luftflödet i regel är 

standardiserat till en halv omsättning i timmen är avvikelser av luftflöde inte aktuellt i denna rapport.  

För korrigering av tappvarmvattenförbrukningen,             gäller: 

                                                                                                                                (8.6) 

där          är den uppmätta tappvarmvattenförbrukningen,     är verkningsgraden för värmekälla 

till tappvarmvatten, exempelvis COP-faktorn för värmepump.  

(Sveby, 2010). 

8.2 Analytisk validering 

Det finns flera metoder för att analysera osäkerhet i energibalansberäkningar analytiskt med olika 

komplexitet, arbetsbörda och noggrannhet. Gemensamt för de metoder som har studerats är att 
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samtliga har sin utgångspunkt i indata. Till skillnad från empirisk validering görs ingen direkt 

jämförelse mot uppmätt förbrukning utan istället ses energianvändningen som en direkt funktion av 

ingående variablers osäkerhet vilket betyder att ingen hänsyn tas till osäkerhet i programmet eller 

hantering. 

Olika analytiska metoder 

Lars Jensen har tillsammans med Fredrik Carlsson ingått i forskningsprojektet Analys av osäkerhet i 

beräkning av energianvändning i hus och utveckling av säkerhetsfaktorer på Lunds tekniska högskola.  

Projektet resulterade i fem rapporter varav två behandlar metodik för att skatta osäkerhet i 

energibalansberäkningar och tre berör osäkerheten i klimatrelaterade parametrar. I de två 

metodrelaterade rapporterna analyseras tre metoder; partialkoefficientmetod, fullständig 

direktmetod och minimal direktmetod.  

Partialkoefficentmetoden är en direktöversättning av brottsannolikhetsläran från 

konstruktionstekniken till energibalansberäkningar. Här likställs arbetet kring dimensionering av 

bärförmåga utifrån lasteffekt med konstruktion av en byggnad utifrån dess energibehov. 

Partialkoefficentmetoden går förenklat ut på att laster multipliceras med en partialkoefficient större 

än ett och att bärförmågan divideras med en partialkoefficient större än ett. Detta görs för att 

brottssannolikheten, dvs. när lasteffekten överstiger bärförmågan, skall kunna fastställas. Metoden 

bygger på att varje parameters osäkerhet bedöms individuellt. Nackdelen med 

partialkoefficientmetoden är att den kräver ett stort antal beräkningar vilket i praktiken innerbär att 

energiberäkningsprogrammet måste kunna upprepa beräkningar med slumpade indata. Denna 

funktion finns inte i något känt energibalansberäkningsprogram idag. (Carlsson, 2010) 

Fullständig direktmetoden, även kallad felanalys, går ut på att osäkerheten skattas genom att ett 

stort antal energiberäkningar genomförs med slumpmässig indata. Metoden bygger på antagandet 

att resultaten för beräkningarna är normalfördelade och ur direktmetoden fås på så sätt en 

säkerhetsmarginal utifrån given konfidensgrad. Nackdelarna med direktmetoden är att det krävs ett 

flertal beräkningar och att varje variabel skall slumptalgenereras. Dessutom tillkommer 

problematiken med samvariation mellan variablerna vilket samtaget gör att metoden är tidskrävande 

och svår att tillämpa. Fullständig direktmetod är lik partialkoefficientmetoden men med skillnaden 

att direktmetoden inte tar hänsyn till någon brottssannolikhet utan ger istället ett intervall för 

osäkerheten. (Jensen, 2008) 

Minimal direktmetod bygger på en kombination av en omfattande känslighetsanalys, där varje 

parameters betydelse för byggnadens energiprestanda fastställs, med en skattning av osäkerheten 

för respektive parameter. Med hjälp av minimala direktmetoden fås medelvärdet och 

standardavvikelsen för en byggnads energiprestanda som sedan kan ligga till grund för en uppskattad 

kvantilgräns baserat på en given konfidensgrad. Lars Jensen fastställer att metoden kräver endast en 

beräkning per osäker variabel plus en för medelvärdet vilket gör den flexibel och lätt att 

implementera i befintliga beräkningsprogram. Dessutom finns möjlighet att beakta beroende mellan 

olika variablers standardavvikelser. Av dessa anledningar anser Lars Jensen att minmala 

direktmetoden är en bra metod för att skatta en energibalansberäknings osäkerhet. (Jensen, 2008) 

Utifrån Lars Jensen slutsats har minimal direktmetoden tillämpats i denna rapport. 
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Minimal direktmetod 

En annan förespråkare för minimal direktmetod är Bengt Bergsten som har givit ut en artikelserie i 

energi&miljö rörande osäkerhet i energibalansberäkningar. Han beskriver lättförståligt principen 

bakom metoden med hjälp av en matris där energipåverkan ställs mot osäkerhet, se Figur 12 

(Bergsten, Energiberäkningar, roulette eller vetenskap? Del 3, 2010).  

 

Figur 12: Osäkerhetsmatris där osäkerhet ställs mot energipåverkan, tagen från ”Energiberäkningar – roulette eller 
vetenskap del 3”. 

Matematiskt kan minimala direktmetoden baseras på en linjär eller kvadratisk modell för 

energianvändningen. En linjär modell beskriver energianvändningen som: 

                             (8.7) 

där a är medelvärdet för energianvändningen och b är en vektor med standardavvikelserna för varje 

parameter i vektorn x. Observera att T står för transponat av b. 

Den linjära modellen kräver n+1 antal beräkningar för att skatta standardavvikelsen, där n är antalet 

indata. Med fastställd indatas medelvärde och standardavvikelse fås den totala energianvändningens 

medelvärde och standaravvikelse enligt följande tre ekvationer: 

                             (8.8) 

där    är medelvärdet av energibalansberäkningen och      är energiförbrukningen för 

medelvärdet av varje parameter.  

                                                                            (8.9) 
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där      är den beräknade energianvändningens standardavvikelse för en viss variabels 

standardavvikelse   ,         är energiförbrukningen för medelvärdet av samtliga parametrar 

förutom parameter   som antar medelvärdet plus sin standardavvikelsen. 

                          
      

   
                                          (8.10) 

där B är en symmetrisk matris som anger beroendet mellan varje ingående parameter.  

Utifrån den förväntade standardavvikelsen    kan sedan energianvändningens kvantilgräns för 90% 

sannolikhet bestäms enligt: 

                                                   (8.11) 

Även förklaringskvoten för varje parameters inverkan på energianvändningens varians kan tas fram 

enligt: 

         
    

                                           (8.12)

    

där    antar ett värde mellan noll och ett. Observera att förklaringskvoten är beroende av beräknat 

medelvärde. Det betyder att faktorernas förklaringsgrad ändras om en beräkning görs för en byggnad 

med lägre/högre förbrukning än det studerade fallet.  

 (Jensen, Analys av osäkerhet i beräkning av energianvändning i hus och utveckling av 

säkerhetsfaktorer- Direktmetod, 2008) 

Känslighetsfaktor 

Förklaringskvoten är av intresse för att kunna fastställa vilka parametrar som ger upphov till 

energiberäkningens osäkerhet. Nackdelen med förklaringskvoten är att n+1 antal beräkningar måste 

göras för varje studerat objekt. Bättre hade varit om endast en känslighetsanalys i 

beräkningsprogrammet hade krävts som sedan låg till grund för samtliga studerade objekts 

orsaksanalyser. En metod som uppfyller detta krav är känslighetsfaktorn. Metoden beskrivs tydligt i 

Åsa Lindells examensarbete (Lindell, 2005) med hjälp av följande ekvation: 

                       

  

   

     
  

   
 
 

 
   

                (8.13)

  

där    är känslighetsfaktorn och antar ett värde mellan -1 och 1,    är standardavvikelsen för en 

ingående parameter   och 
  

   
 är den partiella derivatan av beräknad förbrukning kring medelvärdet 

med hänsyn till parameter  . Summan av förklaringsfaktorn i kvadrat blir lika med 1 och på så sätt kan 

varje ingående parameters procentuella betydelse för energiberäkningens osäkerhet tas fram. 

Observera att känslighetsfaktorn ger exakt samma information som förklaringskvoten. Det är endast 

beräkningsmetodiken som skiljer dem åt. Detta innebär också att känslighetsfaktorn också är 

beroende av beräknat medelvärde. 
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Tillämpning av minimala direktmetoden 

Endast Klockarlunden har utvärderats enligt minimala direktmetoden eftersom de övriga studerade 

objekten har beräknats i Enorm vilket inte används idag. Dock har data för samtliga objekt nyttjas för 

att skatta osäkerheten för varje ingående parameter vilket innebär att förklaringskvoten kan ses 

representativ för alla de studerade objekten. 

Minimala direktmetoden kräver att varje ingående parameters medelvärde och standardavvikelse 

skattas. Dessa skattningar är svåra och tidskrävande att göra i praktiken i och med brist på riktlinjer 

och statistiskt underlag. Problemet belyser såväl Åsa Lindell som Lars Jensen och båda ser ett behov 

av vidare studier.  

Medelvärdet för alla ingående parametrar har likställts med de beräknade indata för Klockarlunden. 

Antagandet att dessa representerar ett medelvärde innebär att sannolikheten för att de verkliga 

värdena är större än beräknat bedöms vara lika stor som sannolikheten att de är lägre. Det innebär 

också att sannolikheten för att den beräknade förbrukningen överskattar byggnadens förbrukning 

bedöms vara lika stor som att den underskattar förbrukningen.  Ett alternativ sätt hade varit att se 

uppmätta värden för varje parameter som medelvärde men i och med att dessa inte var kända när 

simuleringen genomfördes bedöms detta inte vara ett gångbart antagande.  

Standardavvikelsen har skattats genom att plocka fram de uppmätta värdena för varje ingående 

parameter och jämfört dessa mot de beräknade värdena. De studerade parametrarna uppgick till 

33 stycken, se Tabell 7, och omfattar i princip samtliga ingående parametrar i en 

energibalansberäkning med undantag för klimatdata där endast utomhustemperatur har tagits med. 

Parameter Parameter 

Arealer Solenergitransmittans (g-värde) 

Aupp Klimat 

Area fönster Direkt soltransmittans 

Klimatskal Utomhustemperatur 

Aom (huvudvägg) Inomhustemperatur 

Area källargolv Temperatur trapphus/källare 

Area källarvägg ÖG Temperatur tvättstuga/soprum 

Area källarvägg UG Ventilations- och läckageförluster 

Area golv Ventilationsflöden 

Area tak Läckage 

Area bjälklag Frånluft verkningsgrad 

Transmission Fläkttryck 

U-värde fönster Tappvarmvatten 

U-medelvärden Fastighetsel 

U-värde huvudvägg Tillskottsvärme 

U-värde källarvägg UG Hushållsel 

U-värde källarvägg ÖG Personvärme* 

U-värde källargolv Återvinning 

U-värde tak Värmepump COP 

U-värde golv 
 U-värde köldbryggor 
 Tabell 7: Tabell över studerade parametrar. ÖG står för över gata och UG för under gata. *Jämförelse mot schablon. 
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I och med att fem objekt studerades kunde standardavvikelsen mellan de olika parametrarna i de 

flesta fall baseras på ett medelvärde av samtliga objekts varians. Undantag har gjorts när data har 

varit tillgängligt för endast ett av de studerade objekten. Den genomsnittliga standardavvikelsen tas 

fram enligt: 

                
 
                 (8.14) 

där E är medelvärde och X aktuell parameter.  (Jonsson & Norell, 2007, s. 45)  

Eftersom vissa parametrar har olika storleksförhållanden, exempelvis arealer och U-värden, har 

variationskoefficient tagits fram för dessa. Variationskoefficienten uttrycker standardavvikelsen som 

procent av medelvärdet för den aktuella storheten. 

En grundförutsättning för att kunna fastställa medelvärde och standardavvikelse för varje parameter 

utifrån analys av data är att uppmätta värden finns tillgängliga. Att ta fram data för samliga objekt 

har tidvis varit svårt och krävt en del antaganden utifrån samråd med experter inom området. Dessa 

antaganden och förenklingar kommer inte att fullständigt redovisas på grund av mängden 

förklarande text. Istället tas dessa upp som felkällor till resultaten.  

I de studerade objekten fanns temperaturmätare installerade i samtliga lägenheter vilka nyttjades vid 

beräkning av den genomsnittliga inomhustemperaturen. Alla temperaturgivare var kopplade till 

driftens centraldator men tyvärr loggades endast data för nio dagar tillbaka. I brist på annat 

bedömdes varje fastighet utifrån ett framräknat snitt för fem utvalda lägenheter under perioden 27 

november till 5 december. Dessa lägenheter valdes med hänsyn till våning, riktning och storlek. 

Temperaturer i trapphus och källare mättes upp på plats den 10 oktober.  

Hushållselen togs fram genom kontakt med Vattenfall. Endast summan av hushållselen för 

fastigheten erhölls i enlighet med personuppgiftslagen. Läckaget gavs av genomförd provtryckning på 

samma sätt som luftflöden erhölls utifrån den obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Samtliga arealer 

mättes upp från ritningar och en del U-värden fanns redovisade i konstruktionsritningarna. De U-

värden som inte fanns med togs fram i VIP-Energy utifrån byggnadsdelarnas givna beståndsdelar. 

Stora delar av data rörande de tekniska komponenterna såsom ventilationssystem har kunnat utläsas 

från driftpärmar. Fönstrens solenergitransmittans togs fram genom kontakt med leverantör. 

Utöver vissa svårigheter med att ta fram data har det också tidvis varit svårt att tolka hanteringen av 

indata i energibalansberäkningarna. Beräkningarna efterliknar aldrig verkligheten till fullo utan 

baseras på schabloner och förenklingar. Ett tydligt exempel på detta är hantering av klimatskalets 

olika arealer, U-värden och köldbryggor. En fastighets klimatskal kan föras in genom att varje del 

beskrivs var för sig med egna U-värden och areor eller så kan byggnaden förenklas till en 

”skokartong” där ett uppskattat genomsnitts U-värde används med köldbryggor, mindre avvikelser i 

byggnaden och volymer inbakat. Den senare metodiken kräver avsevärt mindre arbete och har i 

princip använts för samtliga av de studerade objekten. Att skatta osäkerheten utifrån en så grov 

förenkling är besvärligt på grund av svårigheten i att tolka resultaten. Ytterligare svårigheter uppstår 

när varje parameter skall isoleras var för sig. En del indata förs in i grupp, exempelvis klimatdata, 

vilket klart begränsar möjligheterna att studera varje parameter för sig. Av denna anledning kunde 

inte luftens fukthalt och antalet soltimmars påverkan studeras. Slutligen är det viktigt att belysa att 

de framtagna osäkerheterna för varje parameter endast kan tillämpas för den aktuella typen av 
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byggnad. Konsekvensen blir att ingen allmängiltig säkerhetsmarginal kan tas fram för alla fastigheter 

utan istället måste varje typ av byggnad studeras var för sig. Detta kommer också av att osäkerheten 

förändras över tid i och med att metodiken för energibalansberäkningar utvecklas. 

Med varje ingående parameters medelvärde och standardavvikelse framtagen kunde 

energiförbrukningens standardavvikelse för varje studerad parameters standardavvikelse tas fram 

utifrån Ekvation 8.9. Detta medförde 33+1 antal simuleringar där varje parameter ändrades en i taget 

för att slutligen få fram den totala standardavvikelsen för energibalansberäkningen enligt 

Ekvation 8.10. Även förklaringskvoten kunde beräknas utifrån Ekvation 8.12. 

På grund av komplexiteten i beroendet mellan de olika ingående parametrarna och den begränsade 

tidsramen för detta arbete har samtliga parametrar ansatts som oberoende av varandra. 

Tillämpning av känslighetsfaktorn 

I arbetet kring minimala direktmetoden togs standardavvikelsen fram för varje studerat objekt. Dessa 

kan nu ligga till grund för framtagandet av känslighetsfaktorn. Den partiella derivatan tas fram 

numeriskt i enlighet med derivatans definition: 

             
  

  
       

           

 
                 (8.15) 

där E() är energiförbrukningen, m är medelvärdet för x och h är ökningen av x.  

Energiförbrukningen beräknades genom simulering i VIP-Energy och varje parameter minskades eller 

ökades med 10% beroende på relation till förbrukning. VIP-Energys känslighet för varje parameter 

antas vara likvärdig med andra beräkningsprogram. 

Känslighetsfaktorn beräknades för samliga studerade objekt enligt Ekvation 8.13.  

I de fall där indata saknades för någon ingående parameter användes snittet för de övriga objekten. 

Detta för att möjliggöra en analys.  

Känslighetsanalys 

En traditionell känslighetsanalys genomfördes med hjälp av simuleringarna från känslighetsfaktorn. 

Varje parameters ökning/minskning med 10% möjliggör att energibalansberäkningens känslighet för 

respektive parameter kan studeras. Genom att dividera varje parameters påverkan på förbrukningen 

med summan av alla parametrars påverkan på förbrukning har den relativa känsligheten kunnat tas 

fram.  

                 
               

                    
    

                                         (8.16)

  

Där m är medelvärdet för parameter  , och N är antalet studerade parametrar.  

Precis som förklaringskvoten och känslighetsfaktorn är även känslighetsanalysen beroende av 

beräknat medelvärde. Därför är känslighetsanalysen inte representativ för byggnader med betydligt 

högre eller lägre förbrukning än Klockarlunden. 
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8.3 Komparativ validering 

Den komparativa valideringen bygger på en jämförelse mellan ursprunglig energibalansberäkning och 

en reviderad energibalansberäkning. I detta fall gjordes en reviderad simulering av Klockarlunden. 

I och med att uppmätta värden har tagits fram under den analytiska valideringen kan dessa värden 

ligga till grund för den reviderade simulering. De uppdaterade parametrarna omfattas av de som 

presenteras i Tabell 7 samt horisontvinkeln. Horisontvinkeln togs fram genom att studera 

byggnadens placering i förhållande till omgivande byggnader, se Figur 4. De omkringliggande 

byggnaderna antogs ha samma höjd som Klocklarlunden och med hjälp av enkel trigonometri kunde 

de olika vädersträckens horisontvinklar beräknas.  

Tre beräkningar genomfördes utifrån följande förutsättningar: 

 Endast indata revideras. 

 Indata revideras och vädring samt forcerat flöde införs. 

 Indata revideras, vädring samt forcerat flöde införs och hantering av köldbryggor revideras. 

Hantering i form av uppbyggnad av klimatskal (utöver köldbryggor) och zonindelning har inte ändrats 

i den reviderade simuleringen.  

Revidering av köldbryggor och införandet av forcerat flöde samt vädring har gjorts med 

exempelsimulering av flerbostadshus som mall. Denna exempelsimulering medföljer VIP-Energy och 

anges följa Svebys riktlinjer. 

8.4 Konsekvenser 

Vid beräkning av osäkerhetens ekonomiska och miljömässiga konsekvenser har samtliga fastigheter 

antagits hämta sin energi från fjärrvärmenätet. Avvikelse i fastighetsel, och el till värmepump i 

Klockarlundens fall, har följaktligen beräknats som fjärrvärme. Pris för fjärrvärme har hämtats från 

Nils Holgerssons avgiftsstudie för 2011 (Nils Holgersson-gruppen, 2011). Emissionsfaktor för 

fjärrvärme i Uppsala har hämtats från SABO och baseras på 2008års data (SABO, 2008), se Tabell 8. 

Kostnad/emissionsfaktor  

Fjärrvärmekostnad [kr/MWh] 762 
Emissionsfaktor fjärrvärme [kg CO2/MWh] 230,1 
Tabell 8: Fjärrvärmekostnad och emissionsfaktor för en MWh.  

Nuvärdesberäkningar har gjort med hjälp av följande aritmetiska summa: 

       
         

 
                 (8.17) 

där A är den årliga förtjänsten/kostnaden, r är diskonteringsräntan och n är antalet år.  

Med 7% kalkylränta, 2% förväntad inflation och 2% förväntad prisökning på elpriset (utöver 

inflationen) blir diskonteringsräntan 3%. Den ekonomiska livstiden för de studerade objekten antas 

vara 40 år.  

Den skattade prisökningen av elpriset ligger under de senaste tio årens prisutveckling (Nordqvist, 

2011). 
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För miljöpåverkan adderas endast utsläppen över tid. Därmed antas emissionsfaktorn vara konstant 

under de studerade 40 åren. 

9 Resultat 
Resultaten har delats upp utifrån de tre olika valideringsmetoderna. Konsekvenserna presenteras 

under egen rubrik. 

9.1 Empirisk validering 

Figur 13 visar att samtliga objekts energibalansberäkningar har antytt att Uppsalahems krav kommer 

att uppfyllas. Vidare går det att utläsa att brukarkorrigeringen påverkar Ekebyvallens, Fyrisvallens och 

Observatoriets förbrukning vilket förklaras av att endast dessa har haft en 

tappvarmvattenförbrukning som har överskridit Svebys schablon.  

 

Figur 13: De fem studerade objektens uppmätta normalårskorrigerade förbrukning, icke brukarkorrigerat och 
brukarkorrigerat, jämfört mot Uppsalahems satta energikrav och energibalansberäkningen. * Klockarlundens studerade 

period sträcker sig mellan augusti 2010 till juli 2011. 

Avvikelserna mellan beräknad och uppmätt förbrukning redovisas i Figur 14. I snitt ligger den 

uppmätta brukarkorrigerade förbrukningen 11% över energibalansberäkningen. Motsvarande siffror 

för endast normalårkorrigerad förbrukning är 18% med energisignaturmetoden och 15% med 

graddagsmetoden. Uppenbart är att samtliga energibalansberäkningar underskattar den icke 

brukarkorrigerade förbrukningen. Störst skillnad är det för Ekebyvallen där den uppmätta E-signatur 

korrigerade förbrukningen överstiger den beräknade med 29%. Minst är avvikelsen för Fyrisvallen på 

10%. Endast för Observatoriet har energibalansberäkningen överskattat förbrukningen. Detta gäller 

endast för den brukarkorrigerade förbrukningen och skillnaden är då -0,3%.  
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I samliga fall är avvikelsen mellan simulerad och uppmätt förbrukning större när energisignatur har 

använts jämfört med graddagsmetoden. Värt att notera är att Klockarlundens avvikelser ligger 

relativt nära snittets och uppgår till 11% respektive 13% för graddagskorrigerad respektive 

energisignaturkorrigerad förbrukning.  

 

Figur 14: Den uppmätta förbrukningens skillnad gentemot energibalansberäkningen. Två olika normalårkorrigeringar 
redovisas, graddag och energisignatur, samt en brukarkorrigerad förbrukning. * Klockarlundens studerade period 

sträcker sig mellan augusti 2010 till juli 2011. 

Vid jämförelse mot Uppsalahems energikrav går det att utifrån Figur 15 läsa ut att det finns skillnader 

mellan de olika objekten. Brandstationens förbrukning är 25% lägre än kraven utifrån energisignaturs 

korrigering medan Observatoriets förbrukning överskrider satta krav med 17% utifrån 

energisignaturs korrigering. I snitt så uppfyller de studerade objekten Uppsalahemskrav oberoende 

av korrigeringsmetodik. 

-5% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

Uppmätt förbrukning /Energibalansberäkning  
(år 2010) 

Uppmätt (graddag) 
/Energiberäkning 

Uppmätt (E-sign)/Beräkning 

Uppmätt (E-sign + 
Brukarkorrigerat)/Beräkning 



51 
 

 

Figur 15: Den uppmätta förbrukningens avvikelse mot Uppsalahems satta krav. Uppmätt förbrukning korrigerad utifrån 
såväl energisignatur som graddag presenteras. * Klockarlundens studerade period sträcker sig mellan augusti 2010 till juli 

2011. 

Analys enligt Sveby 

Utifrån analys enligt Svebys riktlinjer går det att utifrån Figur 16 fastställa att uppvärmningen har 

underskattats för samtliga objekt med undantag för Observatoriet. Störst är avvikelsen för 

Brandstationen. Observera att dessa värden är brukarkorrigerade, i enlighet med Svebys riktlinjer, 

vilket då har påverkat uppvärmningens avvikelse för Ekebyvallen och Observatoriet. Hushållselen har 

underskattats i simulering för samtliga fall med undantag för Klockarlunden. Klockarlundens 

förbrukning av såväl hushållselen och fastighetsel har överskattats i energibalansberäkningen. För 

fastighetsel finns inga generella tendenser.   

Ekebyvallens och Brandstationens avvikelse i fastighetsel skall dock tolkas med försiktighet i och med 

att ingen uppdelning mellan fastighetsel och hushållsel har gjorts i energibalansberäkningen. 

Avsaknaden av uppdelning hanterades genom att dra nytta av Svebys schablonvärde på 

30 kWh/m2år. Torts bristande uppdelning är det uppenbart att elförbrukningen totalt sett har 

underskattats. 
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Figur 16: Avvikelser mellan uppmätt och beräknat behov för värme, driftel och hushållsel enligt Svebys riktlinjer. 
* Klockarlundens studerade period sträcker sig mellan augusti 2010 till juli 2011. 

Varje studerat objekts fördelning mellan uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel har tagits 

fram, se Figur 17 - Figur 21. För Observatoriet, Brandstationen och Ekebyvallen utgör uppvärmningen 

mindre än 50%. För Fyrisvallen uppgår värmebehovet till 53% och för Klockarlundens uppgår 

uppvärmningen till 81% av förbrukningen. Anledningen till att tappvarmvattnet för Klockarlunden 

endast står för 8% av den totala förbrukningen förklaras av frånluftsvärmepumpen, se Figur 17. 

Värmepumpen arbetar primärt mot tappvarmvattnet och på grund av COP-faktorn blir 

elförbrukningen mindre än en tredjedel av den förbrukade energin för tappvarmvattnet. I figuren 

presenteras ”köpt energi” vilket då ger en tillsynes låg förbrukning av tappvarmvatten för 

Klockarlunden. Observera att elbehov för frånluftsvärmepumpen inte ingår i fastighetselen utan 

presenteras under uppvärmning respektive tappvarmvatten utifrån dess reglering. 

 

Figur 17: Fördelning av Klockarlundens förbrukning mellan uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel. 
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Figur 18: Fördelning av Observatoriets förbrukning mellan uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel. 

 

Figur 19: Fördelning av Brandstationens förbrukning mellan uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel. 

 

Figur 20: Fördelning av Ekebyvallens förbrukning mellan uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel. 
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Figur 21:Fördelning av Fyrisvallens förbrukning mellan uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel. 

Korrigering och schablonvärden 

År 2010 var ett ovanligt kallt år med en medeltemperatur på 5,07°C jämfört med normalårets 5,65°C 

medan 2011 istället var ovanligt varmt. Medeltemperaturen för perioden augusti 2010 till juli 2011, 

den studerade perioden för Klockarlunden, var 6,05°C. Antalet graddagar för 2010 var 4283 och för 

perioden augusti 2010 till juli 2011 var de 3887. Detta skall jämföras med normalårets 3725. Så trots 

att augusti 2010 till juli 2011 var ovanligt varmt totalt sett så är antalet graddagar fler än 

normalårets, vilket kan förklaras av när på året temperaturen överstiger/understiger normalårets. 

Utifrån energisignaturmetoden har balanstemperaturen för samtliga objekt tagits fram, se Tabell 9. 

Objekt Balanstemperatur [°C] 

Ekebyvallen 15,5 
Brandstationen 14,5 
Fyrisvallen 16,3 
Observatoriet 17,7 
Klockarlunden 14,3 

Tabell 9: Balanstemperatur för de studerade objekten. 

För samtliga studerade objekt har graddagsmetoden och energisignatur korrigerat ner förbrukningen 

och för samtliga fall korrigerar graddagsmetoden kraftigare än vad energisignatur gör, se Figur 22.  
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Figur 22: De studerade objektens specifika energianvändning okorrigerat, graddagskorrigerat, energisignaturkorrigerat 
och energisignaturkorrigerat samt brukarkorrigerat. * Klockarlundens studerade period sträcker sig mellan augusti 2010 
till juli 2011. 

Vid jämförelse mellan energisignatur och graddagsmetoden går det att fastställa att den 

energisignaturkorrigerade förbrukningen ligger konsekvent över den graddagskorrigerade 

förbrukningen, se Figur 23. I snitt ligger den energisignaturkorrigerade förbrukningen 2,6% över den 

graddagskorrigerade. 

 

Figur 23: Avvikelse mellan energisignaturkorrigerad förbrukning och graddagskorrigerad förbrukning. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

kW
h

/m
2

·å
r 

Byggnadens specifika energianvändning  
(år 2010) 

Uppmätt (Energisignatur + 
Brukarkorrigerat) 

Uppmätt (Energisignatur) 

Uppmätt (Graddag) 

Uppmätt (Okorrigerat) 

0,0% 

0,5% 

1,0% 

1,5% 

2,0% 

2,5% 

3,0% 

3,5% 

Ekebyvallen Brandstationen Fyrisvallen Observatoriet Klockarlunden* Snitt 

Uppmätt (E-sign)  / Upmätt (Graddag) 



56 
 

En jämförelse mellan de schabloner som har använts vid uppföljning och de som har uppmätts för 

Klockarlunden visar att schablonerna underskattar förbrukningen för tvättstuga, motorvärmare och 

VVC-faktor, se Tabell 10. 

Parameter Delparameter Sveby Uppmätt Enhet Differens 

Tvättstuga Förbrukning per 
lägenhet 

210 239 kWh/år·lägenhet 14% 

Motorvärmare Förbrukning per 
laddstolpe 

240 269 kWh/år·motorvärmare 12% 

VVC-faktor Multipliceras med 
varmvattenförbr. 

1,4 1,43  2% 

Tabell 10: Schabloner och uppmätta värden för tvättstuga, motorvärmare och VVC-faktor. 

Påverkan på specifika energiförbrukningen för Klockarlunden var -0,4% när tvättstugans uppmätta 

värden användes och -0,5% när både tvättstugan och motorvärmarens uppmätta värde användes 

istället för schablonvärdet. VVC-faktorn togs fram genom att räkna på den faktiska 

temperaturskillnaden mellan framledning och retur samt pumpens angivna flödeshastighet. Ekvation 

4.8 tillämpades för dessa beräkningar. Förbrukningen ökade med 0,02% när uppmätt VVC-faktor 

användes istället för schablonvärdet.  

Tvättstugans förbrukning uppgår till 2,72 kWh/m2år och motorvärmaren uppgår till 0,72 kWh/m2år 

för Klockarlunden. Därmed är det inget krav att tvättstugans eller motorvärmarens förbrukning mäts 

enligt Svebys riktlinjer. 

9.2 Analytisk validering 

Känslighetsanalysen för Klockarlunden, se Figur 24, visar att utomhustemperaturen och 

inomhustemperaturen är de två parametrar som påverkar förbrukningen mest med 19% vardera. 

Även Atemp samt ventilationsflöden har en stor påverkan på förbrukningen med 14% respektive 12%. 

Den beräknade förbrukningen för de studerade objekten ligger inom intervallet 64-96 kWh/m2år, se 

Figur 13, vilket medför att Klockarlundens beräknade förbrukning på 72 kWh/m2år ligger relativt i 

mitten. Därför bedöms känslighetsanalysen, som är beroende av studerat medelvärde, kunna ses 

som representativ för samtliga av de studerade objekten, se Figur 24. 
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Figur 24: Känslighetsanalys av VIP-Energy utifrån 34 ingående parametrar. Övrigt omfattar de parametrar som utgjorde 
mindre än två procent av den totala förbrukningen. 

Minimala direktmetoden 

Utifrån minimala direktmetoden blir den framräknade standardavvikelsen för Klockarlundens 

energibalansberäkning 20,18 kWh/m2år, vilket ger följande konfidensintervall för 90% konfidensgrad: 

46,2 – 97,9 kWh/m2år 

Konfidensintervallet motsvarar en standardavvikelse på 28% av beräknad förbrukning.  

För andra konfidensgrader blir den maximala förbrukningen: 

Konfidensgrad Faktor Enetto [kWh/m2] 

50% 0 72,0 

80% 0,8416 89,0 

90% 1,2816 97,9 

95% 1,6449 105,2 

98% 2,0537 113,5 

99% 2,3263 119,0 

Tabell 11: Maximala förbrukningen för Klockarlunden utifrån given konfidensgrad. Den angivna faktorn multipliceras 
med standardavvikelsen. 

Klockarlundens energibalansberäkning kunde fastställa att Klockarlunden skulle nå Uppsalahems 

energikrav med 90% säkerhet, se Tabell 11. Risken för att fastigheten inte skulle uppnå BBRs krav 

uppgår till drygt 2%.  

De bidragande parametrarna till energibalansberäkningarnas osäkerhet är framförallt 

ventilationsflödet, läckage, tappvarmvattnet och hushållsel, se Figur 25. Dessa förklaringsgrader är 
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framtagna utifrån de genomsnittliga variationerna för varje ingående parameter och kan på så sätt 

representera en genomsnittlig förklaringskvot för de studerade objekten. 

 

Figur 25: Ingående parametrars betydelse för energibalansberäkningarnas osäkerhet. *Övrigt innehåller det parametrar 
som kan förklara osäkerheten med mindre än två procent. 

Känslighetsfaktorerna ger specifikt för varje objekt en motsvarande förklaringskvot baserat på varje 

objekts osäkerhet i indata. 

För Klockarlunden, se Figur 26, är det framförallt hushållselen som avviker och kan förklara 

osäkerheten med 41%. Annars har huvudväggens omslutningsarea stor betydelse (27%) såväl som 

läckaget (12%) och tappvarmvattnet (13%). Läckaget inverkan skall dock tolkas med en viss 

försiktighet i och med att ingen provtryckning genomfördes på Klockarlunden. Därför bygger 

Klockarlundens standardavvikelse för luftläckaget på det genomsnittliga värdet för de andra 

studerade objektens luftläckage. 
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Figur 26: Klockarlundens ingående parametrars betydelse för energibalansberäkningens osäkerhet. *Övrigt innehåller 
det parametrar som kan förklara osäkerheten med mindre än en procent. 

För Observatoriet är det framförallt tappvarmvattnet som bidrar till energibalansberäkningens 

osäkerhet (59%), se Figur 27. Även läckaget har betydelse för osäkerheten (20%).  

 

Figur 27: Observatoriets ingående parametrars betydelse för energibalansberäkningens osäkerhet. *Övrigt innehåller det 
parametrar som kan förklara osäkerheten med mindre än en procent. 
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Fyrisvallens energibalansberäknings osäkerhet kan till mer än tre fjärdedelar förklaras av 

ventilationsflödet, se Figur 28. Skillnaden mellan beräknat och uppmätt värde för ventilationsflödet 

är 52%, 5415 l/s respektive 8240 l/s. Även omslutningsarea huvudvägg är en betydande källa till 

osäkerhet. 

 

Figur 28: Fyrisvallens ingående parametrars betydelse för energibalansberäkningens osäkerhet. *Övrigt innehåller det 
parametrar som kan förklara osäkerheten med mindre än en procent. 

För Brandstationen är det U-värdena som är den största bidragande parametern för osäkerheten i 

energibalansberäkningen, se Figur 29. Orsaken till avvikelsen för U-värdet kan härledas till 

golvbjälklaget där beräknat värde är 0,1 W/m2K och det uppmätta värdet uppgår till 2,47 W/m2K, se 

10.2 Orsaker till osäkerhet för vidare diskussion. Omslutningsarean för klimatskalet och 

tappvarmvattnet har också betydelse för osäkerheten. 
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Figur 29: Brandstationens ingående parametrars betydelse för energibalansberäkningens osäkerhet. *Övrigt innehåller 
det parametrar som kan förklara osäkerheten med mindre än en procent. 

För Ekebyvallen är det luftläckaget som bidrar mest till osäkerheten, se Figur 30. Läckagets inverkan 

skall emellertid tolkas med en viss försiktighet i och med att ingen provtryckning genomfördes på 

Ekebyvallen. Därför bygger Ekebyvallens standardavvikelse på det genomsnittliga värdet för de andra 

studerade objektens luftläckage. Vidare kan inomhustemperaturen, U-värdet och tappvarmvattnet 

tillsammans förklara 38% av osäkerheten i Ekebyvallens energibalansberäkningen. 
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Figur 30: Ekebyvallens ingående parametrars betydelse för energibalansberäkningens osäkerhet. *Övrigt innehåller det 
parametrar som kan förklara osäkerheten med mindre än en procent. 

9.3 Komparativ validering  

Reviderad simulering av Klockarlunden ger följande resultat: 

Åtgärd Beräknad förbrukning [kWh/m2år] 

Uppdaterad indata 
 

84,5 

Uppdaterad indata + hänsyn till forcerad fläkt 
och vädring 
 

88,2 

Uppdaterad indata + hänsyn till forcerad fläkt 
och vädring + utökad hantering av 
köldbryggor 

95,5 

Tabell 12: Resultaten för reviderad energibalansberäkning för Klockarlunden utifrån tre olika nivåer av åtgärder. 

Dessa resultat skall jämföras med den ursprungliga beräkningen som angav 72,03 kWh/m2år och den 

uppmätta förbrukningen på 81,6 kWh/m2år.  

Jämfört med exempelsimuleringen i VIP-Energy så är hanteringen av köldbryggor klart begränsad i 

Klockarlundens ursprungliga energibalansberäkning. I Strusofts exempelberäkning har hänsyn tagits 

till bjälklagskanter, väggkanter, pelare, fönstersmyg, ytterhörn och insprängd balkong. I 

Klockarlundens beräkning tas endast köldbryggor från balkongbjälklagen med.  Balkongbjälklaget 

medför en ökad förbrukning på 0,55 kWh/m2år vilket motsvarar 1,18% av den totala förbrukning. 

Andelen kan jämföras med den rekommenderade andelen på 25% av förbrukningen enligt Helena 

Bülow-Hübe. Efter revidering uppgår köldbryggorna till 15% av förbrukningen vilket då fortfarande är 

betydligt lägre än vad schablonen uppger.  
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Klockarlundens ursprungliga simulering tar ej hänsyn till forcerad fläkt eller vädring. Strusofts 

exempelberäkning hanterar dessa genom att öka frånluftsflöde från forcerad fläkt en timme varje 

dygn samt genom att öka tilluft respektive frånluft två timmar varje dygn för vädring. Denna metod 

har även använts i den reviderade simuleringen. 

I exempelberäkningen minskar värmefaktorn för värmepumpen när utomhustemperaturen sjunker, 

trots att värmepumpen arbetar mot frånluften. Dessutom anses den ha klart lägre COP-faktor mot 

tappvarmvattnet jämfört med uppvärmningen. I Klockarlundens beräkning ses COP-faktorn vara 

konstant både gentemot utomhustemperatur såväl som mellan uppvärmning som tappvarmvatten. 

9.4 Konsekvenser 

Den totala årliga energikostanden för de studerade objekten uppgår till 2,8 miljoner kronor per år 

vilket motsvara 850 ton i koldioxidutsläpp, se Tabell 13.  

Den uppmätta förbrukningen var i snitt lägre än Uppsalahems satta krav, se Figur 15. Detta 

återspeglas i energikostnaden och utsläppen. Besparingen är 97 000 kr/år och utsläppen är 29 ton 

CO2/år lägre. I och med att Uppsalahems krav var satta som en maximal tillåten förbrukning kan det 

vara av intresse att endast titta på de objekt som överskrider kraven, dvs. Observatoriet och 

Fyrisvallen. I så fall blir driftkostnaderna 135 000 kr/år över den kravsatta, och medför en ökning av 

utsläppen med 41 ton CO2/år.  

Vid jämförelse mot beräknad förbrukning så är energikostnaderna 375 000 kr/år högre för uppmätt 

förbrukning vilket motsvarar en ökning av utsläppen med 113 ton CO2/år. 

Med en 29-procentig osäkerhet så skulle energikostnaderna maximalt ha kunnat bli 235 000 kr/år 

högre än de satta kraven och motsvarande 71 ton CO2/år i ökade utsläpp. Jämfört mot beräkning blir 

ökningen 708 000 kr/år och 214 ton CO2/år. 

Årliga kostnader/utsläpp 
Ekonomisk 
[kkr] 

Miljö 
[ton CO2] 

Uppmätt total förbrukning 2 817 851 

   

Ökning gentemot Uppsalahems krav  -97 -29 

Ökning för Fyrivallen och Observatoriet gentemot Uppsalahems krav 135 41 

Ökning gentemot simulerad förbrukning 375 113 

Maximal ökning för 29% osäkerhet gentemot Uppsalhems krav  235 71 

Maximal ökning för 29% osäkerhet gentemot simulerade förbrukning 708 214 
Tabell 13: Ekonomiska och miljömässiga konsekvenser för de studerade objekten utifrån sex olika scenarion. 

Med en förväntad livslängd på 40 år blir den totala diskonterade energikostanden 65 miljoner kronor 

för de studerade objekten vilket motsvarar 34 021 ton i koldioxidutsläpp, se Tabell 14. 

Energikostanden skulle bli 2,25 miljoner kronor lägre jämfört mot Uppsalahems krav över den 

ekonomiska livslängden vilket motsvarar 1 172 ton CO2 i uteblivna utsläpp. För Observatoriet och 

Fyrisvallen specifikt blir emellertid den diskonterade energikostnaden drygt tre miljoner kronor högre 

än vad kraven skulle ha medfört vilket motsvara 1 634 ton i ökade koldioxidutsläpp.  
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Jämfört mot simulerad förbrukning för de studerade objekten innebär den faktiska förbrukningen 8,7 

miljoner kronor i ökade kostnader över byggnadernas ekonomiska livstid vilket motsvarar en ökning 

på 4 535 ton i koldioxidutsläpp.  

Med en 29-procentig osäkerhet riskerade Uppsalahem att den diskonterade energiförbrukningen 

hade blivit 5,4 miljoner kronor över satta krav vilket motsvarar 2842 ton CO2. Jämfört mot simulerad 

förbrukning blir motsvarande siffror 16,4 miljoner kronor och 8 551 ton koldioxidutsläpp. 

Nuvärde/utsläpp för ekonmisk livslängd (40 år). 
Nuvärde 
[kkr] 

Miljö  
[ton CO2] 

Total förbrukning 65 105 34 021 

   

Ökning gentemot Uppsalahems krav  -2 248 -1 175 

Ökning för Fyrivallen och Observatoriet gentemot Uppsalahems krav 3 127 1 634 

Ökning gentemot simulerad förbrukning 8 678 4 535 

Maximal ökning för 29% osäkerhet gentemot Uppsalahems krav  5 438 2 842 

Maximal ökning för 29% osäkerhet gentemot simulerad förbrukning  16 364 8 551 
Tabell 14: Framräknad nuvärden för kostnaderna och de ackumulerade utsläppen för de studerade objekten utifrån total 
förbrukning och sex olika scenarion och med 40års förväntad ekonomisk livslängd.  

10 Diskussion 
Diskussionen har delat upp efter frågeställningen: Hur stor är osäkerheten? Vad beror osäkerheten 

på? Vilka konsekvenser får osäkerheten? Hur kan byggherren hantera osäkerheten? Hur kan 

osäkerheten minskas i framtiden?  

Dessutom har en diskussion kring metodik och felkällor tagits med. 

10.1 Osäkerheten i energibalansberäkningar 

Huruvida osäkerheten i energibalansberäkningen för de studerade objekten är stor eller ej beror till 

stor del på vilka krav som ställs på byggnaden. För även om resultaten antyder att osäkerheten 

uppgår till minst 29% och att samtliga energibalansberäkningar underskattar den verkliga 

förbrukningen så är det ”bara” två fastigheter, Fyrisvallen och Observatoriet, som överskrider 

Uppsalahems satta krav. Detta är en konsekvens av att det har funnits goda marginaler mellan krav 

och beräkning, se Figur 22. Det är just i de två fall där marginalerna har varit förhållandevis små som 

också överskridelse har skett. I Observatoriets fall har de små marginalerna inte bara resulterat i att 

Uppsalahems krav inte nåtts utan även att BBRs krav har överskrids, vilket är klart allvarligare. 

Uppenbart krävs goda marginaler idag för att kompensera för energibalansberäkningarnas 

osäkerhet. 

Uppsalahem fastställer att om avvikelsen från satta krav är större än 10% så skall en utredning göras 

och åtgärder vidtas, se 3.2 Krav. I och med att Observatoriet överskrider kraven med 17% så skall 

förbrukningen därmed åtgärdas. Dock visar resultaten att avvikelsen kan närmast uteslutande 

härledas till tappvarmvattenförbrukningen, se Figur 15 och . Följaktligen kan överskridelsen av 

förbrukningen inte härledas till byggnadens energiprestanda. 

29% osäkerhet är en betydligt lägre siffra än 40-60% som Annika Nilssons kom fram till vid studie av 

Bo01-området och därmed skulle en viss tendens till förbättring kunna urskiljas. Det finns emellertid 
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stora skillnader i arkitekturen mellan de studerade objekten. Bo01 var ett prestigeprojekt med stora 

glasfasader och utmanade arkitektur vilket ställde högre krav på energibalansberäkningarna. 

Följaktligen kan inga slutsatser kring utvecklingen av energibalansberäkningars noggrannhet dras. 

Fördelningen mellan uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel, se Figur 17-Figur 21, visar att 

det finns tydliga skillnader mellan Klockarlunden och de övriga objekten. Anledningen till detta ligger 

i att Klockarlundens återvinning bygger på en frånluftsvärmepump som primärt arbetar mot 

varmvattnet. De övriga fastigheterna har installerat FTX-system som då uteslutande arbetar mot 

uppvärmningen. Konsekvensen blir att en stor del av energin som gick åt till uppvärmning på 

Klockarlunden återvinns till tappvarmvattnet. För de övriga studerade objekten går det att fastslå att 

tappvarmvattnet och fastighetselen ligger över intervallet på 20-25% som tidigare rapporter uppger, 

se 4.2 Storheter och flöden. I samband med att byggnaderna blir alltmer energisnåla kommer 

tappvarmvattnet och fastighetselen att få en allt större betydelse för förbrukningen. Detta medför i 

sin tur att en byggnads energiförbrukning blir alltmer brukarberoende. Vid en närmare studie av 

Observatoriet kan dessa tendenser urskiljas redan idag. Ur Figur 13 går det att läsa att 

brukarkorrigeringen får stor påverkan på förbrukningen för Observatoriet vilket förklaras av att 

tappvarmvattenförbrukningen är dubbel så hög som Svebys schablon, 40 kWh/m2år jämfört med 

20 kWh/m2år. Utifrån den brukarkorrigerade förbrukningen så överskrider dock Observatoriet varken 

Uppsalahems krav som BBRs krav. Vikten av att brukarkorrigera är uppenbar och troligtvis kommer 

brukarkorrigering att bli vedertaget i framtiden. Det viktiga är att alla inom branschen korrigerar på 

samma sätt. 

Det utifrån 90% konfidensgrad framtagna intervallet på 46,2-97,9 kWh/m2år för Klockarlunden kan 

jämföras mot det uppmätta värdet på 81,6 kWh/m2år. Uppenbarligen ligger förbrukningen inom det 

skattade intervallet men det finns anledningar att ifrågasätta resultatet. Utifrån Figur 13 går det att 

fastställa att samtliga energibalansberäkningar underskattade fastigheternas energiförbrukningar. 

Antagandet att energibalansberäkningen representerar ett medelvärde, vilket gjordes i samband 

med minimala direktmetoden, kan därmed ifrågasättas. Om energibalansberäkningarna inte 

representerar ett medelvärde så borde intervallet förskjutas uppåt och på så sätt borde risken vara 

större än 10% att Uppsalahems krav inte nås.  

Tendensen till att energisimuleringarna systematiskt underskattar förbrukningen har fastställts i 

tidigare rapporter och det är allvarligt att så fortfarande är fallet. Uppenbarligen finns det ett behov 

av utökad återkoppling. 

10.2 Orsaker till osäkerhet 

Den empiriska valideringen ger ett mått på osäkerhetens storlek men ger inte något entydigt svar på 

osäkerhetens härkomst. Analys utifrån Svebys riktlinjer, se Figur 16, ger indikationer på att det finns 

en tendens till att uppvärmningsbehovet och hushållselsförbrukningen underskattas. Hushållselens 

schablon kan således ifrågasättas och ett systematiskt fel vid beräkning av uppvärmning kan urskiljas. 

Mer än så går dock ej att fastställa utifrån den empiriska valideringen.  

Den analytiska valideringen fastställer att osäkerhetens härkomst varierar mycket mellan de 

studerade objekten, se Figur 26-Figur 30, vilket belyser komplexiteten i energibalansberäkningar. 

Nyckelparametrar är hushållsel, tappvarmvatten, ventilationsflöden, U-värden och läckage vilket, 

med undantag för U-värdet, bekräftas av den gemensamma förklaringskvoten, se Figur 25. U-värdet 

betydelse för Brandstationen kan ifrågasättas i och med dess starka koppling till en avvikande 
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parameter, nämligen golvbjälklagets U-värde. Anledningen till den stora avvikelsen i golvbjälklagets 

U-värde kan i sin tur härledas till Brandstationens garage i källaren. Hänsyn till garaget har tillsynes 

gjorts två gånger i energisimuleringen. Dels genom zonindelning och dels genom kompensation i U-

värde. Följaktligen kan avvikelsen snarare relateras till osäkerhet i hantering än osäkerhet i indata. 

Utifrån känslighetsanalysen, se Figur 24, går det att fastställa att inomhustemperaturen har stor 

betydelse för det beräknade uppvärmningsbehovet (19%) vilket stämmer väl överrens med tidigare 

genomförda känslighetsanalyser. Emellertid antyder förklaringskvoten, se Figur 25, att 

inomhustemperaturen har en relativt begränsad betydelse för energibalansberäkningens osäkerhet 

(4%) vilket avviker från Åsa Lindells resultat, se 6.1 Osäkerhet i energiberäkningar. Orsaken är att 

inomhustemperaturen har en liten standardavvikelse för de studerade objekten. Trots Uppsalahems 

riktlinjer på 20°C, 22°C för Klockarlunden, har beräkningarna för Ekebyvallen, Observatoriet och 

Klockarlunden gjorts på högre inomhustemperaturer. Detta har också visat sig, baserat på uppmätt 

data, varit en korrekt bedömning. I alla objekt förutom Fyrisvallen har den verkliga temperaturen 

varit högre än Uppsalahems riktlinjer. Konsulternas beslut att räkna på högre inomhustemperaturer 

har resulterat i en mindre standardavvikelse och därmed en mindre påverkan på osäkerhet. 

Motiveringen till den högre satta temperaturen har delvis kunnat utläsas ur mejlkonversation mellan 

byggherre och energikonsult. Konsultens bedömning är helt enkelt att beräkningarna har visat sig 

stämma bättre mot uppmätta förbrukningar om högre temperaturer anges. Detta ses som ett bevis 

på kompenserande beteende. Inomhustemperaturen används helt enkelt för att justera 

simuleringens resultat i önskad riktning.  

En annan avvikelse mellan känslighetsanalys och förklaringskvot är Atemp som har stark koppling till 

beräknad specifik energiförbrukningen men är en liten bidragande faktor till osäkerheten. 

Uppenbarligen kan Atemp skattas relativt väl redan i projekteringsfasen. 

Den komparativa valideringen påvisar att osäkerhet i energibalansberäkningar inte uteslutande kan 

härledas till indata vilket var utgångspunkten i den analytiska valideringen. Hantering av köldbryggor, 

vädring och forcerad ventilation är några av de punkter där brister i hantering har identifierats. 

Intressant är att den reviderade beräkningar tenderar till att överskatta byggnadens 

energiförbrukning snarare än tvärtom. Därmed känns en viss misstänksamhet gentemot den 

systematiska underskattningen av energiförbrukningen berättigad. Anledningen till att den 

reviderade simuleringen överskattar förbrukningen skulle kunna förklaras av att 

inomhustemperaturen sannolikt inte är 23°C året om. På samma sätt förväntas temperaturen i 

trapphusets, källaren, soprummet och tvättstugan att sjunka under vintern.  

10.3 Metodik 

Den empiriska valideringen genomfördes med hög noggrannhet där många tänkbara källor till 

osäkerhet i uppföljningen studerades närmare. Svebys schablon för tvättstuga och motorvärmare 

verkar skälig utifrån egna mätningar, se Tabell 10. Tvättstugan och motorvärmaren har ingen större 

påverkan på energiförbrukningen men i och med att upp till 20% av förbrukningen får utgöras av 

schabloner enligt Sveby så är det av intresse att deras schabloner kan ses som allmängiltiga. Värt att 

notera är att det uppmätta värdet för motorvärmaren troligtvis inte är fullständigt representativt för 

året i och med att mätningen utfördes under oktober-november. Den tolvprocentiga skillnaden 

mellan uppmätt och schablon kan följaktligen förklaras av perioden och slutsatsen dras att 
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schablonvärdet troligtvis är mer representativt för den verkligen förbrukningen än vad jämförelsen 

antyder. 

Att det råder skillnader mellan graddagsmetoden och energisignatur fastställs av resultaten. En 

skillnad på 2,5% är i sammanhanget betydande och graddagsmetodens utgångspunkt i 17°C 

balanstemperatur är inte representativ för de flesta av de studerade objekten, se Tabell 9. 

Uppenbart är att om en empirisk validering ska ligga till grund för en bedömning av 

energibalansberäkningars osäkerhet måste metodik för normalårskorrigering anpassas för den 

byggnadsprestanda som råder. Därmed känns det rimligt att överge graddagsmetoden till förmån för 

energisignatur såsom SIS rekommenderar. 

Vilket mervärde Svebys analys ger i dagsläget kan diskuteras, se Figur 16. Det är viktigt att poängtera 

att i samband med att inga reviderade energibalansberäkningar har gjorts för något av de studerade 

objekten så kommer inte analysen att kunna uppfylla sitt tänkta syfte. Tanken är att identifiera 

avvikelser i brukande men utan uppdaterade byggtekniska och klimatrelaterade parametrar är det 

svårt att urskilja vad som beror på vad. Detta är också en tydlig svaghet med Svebys riktlinjer. Har de 

inte följts under hela byggprocessen blir möjligheterna till tillämpning i ett senare skede klart 

begränsad. Inte förrän samtliga riktlinjer har blivit branschstandard kommer Svebys 

energiprestandaanalys att komma till sin rätt.  

Analytisk validering ger direkt svar på vilka indata som bidrar till energibalansberäkningens osäkerhet 

givet att varje ingående parameters medelvärde och standardavvikelse kan fastställas. Arbetet kring 

att ta fram varje parameters beräknade och uppmätta värde var emellertid mycket tidskrävande och 

förutsatte en hel del antaganden. Ibland saknas data i och med uteblivna besiktningar och många 

gånger krävdes tolkningar av energikonsultens metodik vid energibalansberäkningen. Olika 

hanteringar gör det tidvis omöjligt att göra en rättvis bedömning av osäkerheten. De tolkningar som 

har gjorts handlar mestadels om behandling av klimatskalet och är en konsekvens av förenkling vid 

införandet av byggnadens olika delar. 

Den komparativa valideringen motsvarar vad Sveby kallar för energibalansberäkning av verklig drift 

och skall alltid genomföras enligt Sveby. Fördelarna med detta är många men framförallt ger det en 

möjlighet till erfarenhetsåterkoppling. Tidåtgången för att uppdatera en energibalansberäkning när 

data är framtagen och modellen uppritad är försumbar. 

10.4 Konsekvenser 

Osäkerheten i energibalansberäkningarna medför inte i sig ökade driftskostnader för byggherren så 

länge osäkerheten är normalfördelad och simuleringarna i snitt skattar korrekt. Resonemanget 

bygger på att förvaltaren har ett större bestånd av fastigheter, såsom Uppsalahem. Problem uppstår 

emellertid om energibalansberäkningarna systematiskt underskattar förbrukningen vilket är fallet för 

de studerade objekten, se Figur 14. Detta medför att den verkliga driftkostnaden blir högre än 

förväntat, se Tabell 13. Ökade driftkostnader ackumuleras på sikt till mycket stora belopp.  

Genom att översätta den 29-procentiga osäkerheten till risken att behöva betala 16 miljoner kronor i 

ökade energikostnader tydliggörs det ekonomiska incitamentet för att minska osäkerheten, se Tabell 

14. På kort sikt är det emellertid risken för att inte uppfylla BBRs krav som kan medföra de stora 

kostnaderna. Uppfylls inte BBRs krav har byggnadsnämnden rätt att förlägga byggherren att vidta 
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åtgärder. Att vidta åtgärder vid färdigställt projekt är mycket kostsamt och i princip aldrig ekonomiskt 

försvarbart.  

En annan aspekt på de ekonomiska konsekvenserna är att lånesituationen kan ändras. I Finland ges 

lägre ränta till byggherrar som bygger LEED-certifierat. Om en byggnads förbrukning blir högre än 

väntat måste en nedskrivning av byggnaden göras direkt. En byggnad med hög förbrukning är inte 

lika attraktiv på marknaden och dess livslängd innan förnyelse är kortare. Idag har inte 

energiförbrukningen och lånebilden en tydlig koppling i Sverige men i och med att energifrågan blir 

alltmer aktuell kommer även bankerna behöva ta ställning till problematiken kring osäkerheten i 

energibalansberäkningar. 

Ur ett miljöperspektiv medför den faktiska förbrukningen jämfört mot simulerad förbrukning en 

ökning av koldioxidutsläppen med 113 ton per år, se Tabell 13, år vilket motsvarar utsläppen från 47 

personbilar. På grund av flerbostadshusens långa livslängd är det av stor vikt att bygga så bra som 

möjligt redan från början. Energibesparande åtgärder görs oftast inte förrän efter ett tiotal år av drift 

och under den tiden ackumuleras utsläppen. 

10.5 Minska osäkerheten 

För att minska osäkerheten måste Sveby först och främst föras in genom hela byggprocessen. Sveby 

står för riktlinjer och standarder som är nödvändiga för att branschen skall bli samspelt kring 

energiarbetet. Först när alla aktörer är överrens om vad som gäller kan skarpa energikrav bli 

verklighet.  

Det finns även stora vinningar med att föra in BIM för datahantering. Att mätning av ritning inte är en 

gångbar metodik för att ta fram en byggnads olika areor är uppenbart i och med att Ekebyvallen, som 

har enklast geometri, har minst osäkerhet kring dessa parametrar. All data rörande en byggnads ytor 

och beståndsdelar finns i digital form hos arkitekt och konstruktör. Genom att dra nytta av BIM kan 

en detaljerad modell av byggnaden föras in energibalansberäkningen utan orealistisk tidsåtgång. 

Detta skulle minska osäkerheten kring klimatskalet. Det finns redan idag ett utarbetat koncept kring 

BIM som kan tillämpas, se 3.6 EnergiBIM. 

BIM förenklar också framtagandet av data för byggherren vid uppföljning och samlar all data rörande 

byggprojekt på ett ställe. Med utgångspunkt i Uppsalahems rådande hantering av data finns det idag 

stora vinningar i att minska antalet databaser. Akademiska hus har gått i bräschen genom att 

använda sig av BIM för att på ett tydligt sätt visualisera byggnaders energianvändning. 

Utifrån samma resonemang som för BIM borde alla fastighetsägares uppföljningar och alla 

energikonsulters energibalansberäkningar föras in i en gemensam databas. På så sätt möjliggörs den 

erfarenhetsåterkoppling som krävs för nå högre noggrannhet i energibalansberäkningar samtidigt 

som schabloner kan hållas uppdaterade. En gemensam databas skulle också ge forskningen det 

statistiska underlag som krävs för att kunna göra en fullständig utvärdering av osäkerheten i 

energibalansberäkningar i framtiden. NCC har tillsammans med Skanska påbörjat ett arbete kring en 

sådan databas. 

Att utföra endast en energibalansberäkning för varje projekt medför klara begränsningar. Den 

komparativa valideringen påvisar att resultatet från en reviderad energibalansberäkning låg närmare 

uppmätt förbrukning jämfört med den ursprungliga beräkningen, se Tabell 12. Sveby såväl som SIS 
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propagerar för minst tre energibalansberäkningar per projekt. Fördelarna är att ändringar under 

projektets gång kan utvärderas utifrån ett energiperspektiv och att det finns möjlighet att korrigera 

svagheter i energibalansberäkning innan kritiska moment har utförts. Genom att dokumentera vilka 

delar som måste revideras kan även bättre underlag tas fram för framtida projekt. 

En bra energibalansberäkning kräver en förståelse för såväl projektet i fråga som de förväntade 

brukarna. Hushållselen belyser problematiken kring en icke anpassad energibalansberäkning. 

Klockarlunden som är ett seniorboende beräknas med en förväntad hushållsel på 47 kWh/m2år 

medan Observatoriet som är ett studentboende beräknas med 21 kWh/m2år. De uppmätta värdena 

påvisar tydliga avvikelser i dessa antagande där seniorboendet uppgår till 17,63 kWh/m2år medan 

studentboendet uppgår till 27,2 kWh/m2år. Om byggherren ställer krav på att energiberäkningarna 

anpassas efter boendetyp kan dessa avvikelser undvikas.  

Det är intressant att resonera kring effekten av ökad användning av hushållsel. I studentboende med 

små lägenheter och en låg medelålder är det enklare att nå en låg energiförbrukning för 

uppvärmning i och med den höga andelen ”gratis energi”. I framtiden, när energikraven blir allt 

hårdare, kan avvikelserna i hushållselen bli direkt avgörande huruvida en byggnad når satta 

energikrav eller ej. Detta blir en svår nöt att knäcka för Boverket. En lösning skulle vara att beräkna 

hushållselens bidrag till uppvärmningen och sedan brukarkorrigera för avvikelser. I dagsläget är det 

viktigt att schabloner för brukardata hålls uppdaterade och är anpassade efter olika typer av brukare.  

Motsägelsefull information rörande tillåten inomhustemperatur är ett problem för Uppsalahem idag. 

För Observatoriets ramdirektiv fastställs det att inomhustemperaturen skall vara 20°C samtidigt som 

det skall vara möjligt för brukaren att reglera temperaturen mellan 17-23°C via radiatorernas 

termostater. Men termostaterna skall också vara spärrade på 21°C. Alla dessa riktlinjer fastslås i 

samma mening. För att sedan göra det hela ännu mer förvirrande finns det teknisk data i ritningarna 

som anger att termostater skall vara spärrade på 23°C för boyta och 18°C för allmänna utrymmen. De 

uppmätta värdena antyder att ingen av denna information efterlevs eller ger upphov till önskat 

resultat i och med att trapphuset håller 24,2°C och inomhustemperaturen ligger på 21,9°C. 

Känslighetsanalysen påvisar att inomhustemperaturen har störst påverkan på en 

fastighetsförbrukning, se Figur 24, vilket innebär att det är av stor vikt att dessa ligger i linjer med 

satta mål. Att placera dessa avvikelser under osäkerhet i energibalansberäkning är inte en gångbar 

lösning. I hyresrätter finns möjligheter att styra inomhustemperatur via driften och önskas en god 

energiprestanda så bör så låg inomhustemperatur som möjligt eftersträvas. Om det trots detta finns 

avvikelser i inomhustemperatur måste detta kompenseras genom att inkludera dessa avvikelser i 

brukarkorrigering.  

Kompenserande hantering i energibalansberäkningar såväl som i uppföljning måste upphöra om 

osäkerheten skall minskas. I Sveby fastslås exempelvis att kompenseringsfaktorn för VVC förluster är 

satt så att den icke klimatberoende förbrukningen överskattas för att kompensera för 

normalårkorrigeringens brister. Liknande tankar finns vid beräkning där exempelvis högre/lägre 

inomhustemperaturer ansätts för att kompensera för andra brister. Att kompensera en svaghet 

genom att manipulera en annan parameter omöjliggör en vettig utvärdering av osäkerheten i 

beräkningarna och försvårar förbättringsmöjligheterna.  

Bra uppföljningar av fastigheter kräver mätinstrument av hög noggrannhet och att så mycket som 

möjligt mäts. Ju lägre förbrukning desto högre upplösning krävs. Det gäller också att mäta rätt saker. 
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Skillnaderna i temperatur på leverat tappvarmvatten är exempelvis så stor att noggrannheten för 

mätning av flödet spelar mindre roll i dagsläget. Följaktligen räcker det inte med att bara mäta flöde 

utan även temperaturen måste följas upp.   

10.6 Avtal och riktlinjer 

Avvikelser kommer alltid att finnas mellan beräknad och uppmätt förbrukning och det är någonting 

som byggherren måste lära sig att hantera. I och med att allt ansvar ligger hos byggherren idag är det 

också upp till byggherren att ställa krav på entreprenör. Avtal bör utformas så att om energikraven 

inte nås blir entreprenören ersättningsskyldig gentemot byggherren. Avtalet ger entreprenören 

incitament att bygga så energisnålt hus som utlovat vilket kräver noggranna 

energibalansberäkningar. Båda dessa faktorer gagnar byggherren. I och med att Sveby ligger bakom 

förhandlingarna kring detta avtal finns det goda möjligheter att dessa blir standard inom branschen 

vilket minskar risken för uteblivna anbud i samband med hårdare krav.  

Svebys riktlinjer bör generellt efterlevas i samtliga avtal mellan byggherren och entreprenör. Det 

innebär att energibalansberäkningar, besiktningar och uppföljning kommer få mycket större 

utrymme i byggprocessen jämfört med tidigare. Kostnaden för utökat arbete kring energifrågan bör 

ställas mot kostnaden att inte nå energikrav.  Så här skriver Sveby: 

"Byggherren behöver i större omfattning förstå att kvalitetssäkring av processen är 

viktig och vilka resurser en sådan kvalitetssäkring kommer att ta i anspråk"  

(Sveby, 2010) 

Även SIS arbete kring att standardisera energiverifiering bör också beaktas vid utformning av nya 

avtal och riktlinjer. Bland annat innebär övergången från graddagar till energisignatur en nödvändig 

omställning för branschen. Genom att öka tillförlitligheten i uppföljningen minskas möjligheterna för 

entreprenören att undvika ansvar för beräknat energibehov.  

Det har identifierats under projektets gång att det finns vissa brister rörande ifrågasättandet av 

energibalansberäkningar från byggherrens sida. Att endast notera resultatet från en 

energibalansberäkning räcker oftast inte idag utan det krävs att hantering och indata studeras 

närmare för att kunna kvalitetssäkra resultatet. Det finns skillnader i ambitionerna för de olika 

objektens energibalansberäkningar vilket blir tydligt vid närmare studie. Om byggherren sätter sig in i 

vilka ingående parametrar som är viktiga och vilka metoder som skall accepteras så finns större 

möjligheter att påverka kvaliteten på beräkningarna. Resonemanget gäller så länge ansvaret för 

energikraven ligger hos byggherren. Om/när ansvaret förskjuts till entreprenören så minskar också 

kraven på byggherrens kunskaper rörande beräkningar.  

10.7 Felkällor 

De studerade fem objekten ger inte tillräckligt stort statistiskt underlag för att kunna representera 

energibalansberäkningar i stort. Dessa fall är ur flera perspektiv selektivt utvalda i och med att de 

skulle uppfylla vissa kriterier för uppföljning. 

Delar av eftersökt data kunde inte fås fram på grund av varierande skäl. Konsekvenser blev att vissa 

mindre antaganden och tolkningar krävdes vilket givetvis påverkar resultat.   
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11 Slutsats 
Den viktigaste slutsatsen som har kunnat dras utifrån de resultat och den litteraturstudie som har 

genomförts är att osäkerhet i energibalansberäkningar är ett växande problem. Idag räddas många 

gånger den bristande noggrannheten i energibalansberäkningar av stora marginaler gentemot satta 

krav. Men stora marginaler är bara möjligt så länge kraven ligger långt ifrån vad som är tekniskt 

möjligt. När nära-nollenergihus blir verklighet kommer toleransen för avvikelser mellan beräknad och 

uppmätt förbrukning att vara små.  

Beräknad förbrukning för de studerade objekten ligger mellan 10 och 29% under uppmätt 

förbrukning vilket framförallt kan härledas till osäkerhet i uppskattning av hushållsel, 

tappvarmvatten, ventilationsflöden och läckage. Att ange simulerad energiförbrukning i ett specifikt 

tal ger inte en rättvis bild av simuleringsmöjligheterna utan ett intervall är mer brukligt i dessa 

sammanhang. För Klockarlunden kunde energisimuleringen prediktera att byggnadens förbrukning 

skulle hamna inom intervallet 46-98 kWh/m2år med 90% konfidensgrad. Ett intervall som motsvarar 

en standardavvikelse på 28% ifrån medelvärde. Så även om energibalansberäkningar ger skenet av 

att ge tillförlitliga resultat så finns det en stor osäkerhet idag.  

Tillförlitliga energibalansberäkningar är dock ingen utopi utan tekniken finns redan idag. Det handlar 

om att dra nytta av de system och lösningar som redan finns och tillämpa dem i verkligheten. Genom 

att använda BIM kan stora mängder data hanteras på ett enkelt sätt vilket möjliggör högre 

noggrannhet vid beskrivning av byggnadens klimatskal och minskar incitamenten för att förenkla och 

generalisera. Med hjälp av en branschöverskridande databas för simuleringar och uppföljningar kan 

bättre analyser av osäkerheten göras samtidigt som schabloner för brukande kan hållas uppdaterade. 

Erfarenhetsåterkopplingen för energikonsulterna skulle dramatiskt öka från dagens nära noll nivå. 

Standarder och riktlinjer från framförallt Sveby men även från SIS medför att alla aktörer kan arbeta 

på ett enhetligt sätt och att energibalansberäkningar inte är lika beroende av utföraren som de är 

idag. Slutligen bör brukarkorrigering accepteras i högre grad och omfatta inomhustemperatur, 

tappvarmvatten och hushållsel. Visserligen kan inte alla brukarrelaterade parametrar korrigeras, 

såsom vädring, men med alla andra parametrar i rätt nivå blir osäkerheten mer hanterbar.  

Konsekvenserna av osäkerheten i energibalansberäkningen är beroende av referensnivå. Om 

referensen ligger i byggherrens satta krav så medförde de studerade objekten totalt sett lägre 

energikostnader och därmed minskade utsläpp än väntat. Detta kommer sig av de tidigare 

diskuterade marginalerna. Men om referensnivån istället sätts till simulerad förbrukning så blir 

förhållande det omvända. Över byggnadens ekonomiska livslängd handlar det om miljontals kronor 

och tusentals ton i koldioxidutsläpp. Värt att ha i åtanke vid budgetering. 

Idag utgör energibalansberäkningen en liten del av ett byggprojekt och så kommer det att förbli så 

länge resultaten inte är tillförlitliga. Men om kraven på entreprenör skärps genom att överskridelse 

av energikrav leder till straffsanktioner skapas incitament för att öka noggrannheten i 

simuleringarna. På så sätt kommer även energibalansberäkningarnas roll i byggprocessen att öka. 
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11.1 Förslag till fortsatt arbete 

 Gör utvärderingar av osäkerhet på ett betydligt större antal objekt för att kunna statistiskt 

säkerhetsställa resultaten.  

 Ta del av Sveby-programmets framtida anvisningar för att ta fram säkerhetsmarginal för 

energibalansberäkningar och utvärdera metodiken på nyproduktion. 

 Undersök utformning av en gemensam databas för uppföljning och energibalansberäkningar.  
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Bilaga 1 – Systembeskrivning Klockarlunden 
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Bilaga 2 - Effektsignatur 
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