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Abstract

Deviations between calculated and actual energy use
in buildings - A case study of a property built in 2012

Jill Wellholm

The Swedish legislation for energy efficiency in buildings established in 2006 presents
maximum limits for annual energy use in new buildings. To fulfill these goals the
property developer is required to perform an energy calculation beforehand. The
regulations also include an independent follow-up of energy use within two years after
commissioning of the building. Significant discrepancies between calculated and actual
results appear and need to be reduced. In this case study the energy consumption in
operation has been compared to the energy simulations in VIP Energy from the
planning phase for a property consisting of four apartment buildings located in
Uppsala, Sweden. The property uses a combination of geothermal heating and district
heating. A wide approach to identify possible causes was applied, ranging from review
of input parameters in the simulation files to evaluation of impact from deviating
operation parameters and residential behavior. Furthermore, the thesis highlights the
possible impact of the working process with energy calculations and follow-up of
energy use in operation. The process was compared to a Swedish industry standard
called Sveby, which defines a work plan for energy management in building projects.

In the case study the energy use in operation exceeds the simulated results with
approximately 63 % for two of the buildings and 44 % for the remaining two. The
property uses more district heating than predicted. Possible causes have been
identified, for example poor functioning of the heat pump and excluded heat losses in
the simulation, but more detailed onsite measuring is needed to confirm the causes.
An industry wide systematic approach to extend the monitoring of energy usage in
operation may reduce the deviations in future projects.
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Sammanfattning 

 
Klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser i kombination med stigande energipriser har drivit fram 

målsättningar både inom EU och på nationell nivå för att minska energianvändningen i byggnader. År 

2006 införde Boverket övre gränsvärden för årlig energianvändning i nya byggnader. I syfte att öka 

sannolikheten att energikraven uppfylls infördes även krav på att en energiberäkning genomförs innan 

uppförandet av en byggnad.  

Avvikelser mellan beräknad energianvändning och energianvändning förekommer alltför ofta enligt 

Energimyndighetens beställargrupp för lokaler, Belok. Samtidigt blir det allt viktigare att öka träff-

säkerheten i energiberäkningar. Fastighetsbranschen står inför en utmaning när EU:s nära-nollenergi-

direktiv ska implementeras under de kommande åren. Senast år 2021 ska samtliga nya byggnader vara 

så kallade nära-nollenergihus. Den svenska definitionen av nära-noll är ännu inte fastställd men i ett 

utkast från Boverket diskuteras en skärpning av kraven med cirka 40 %. 

Sveby (”Standardisera och Verifiera Energiprestanda i BYggnader”) är ett utvecklingsprogram inom 

bygg- och fastighetsbranschen som framkommit under senare år och arbetar för att öka överens-

stämmelsen mellan beräknad och verklig energianvändning. Med en standardiserad arbetsprocess för 

beräkning och energiuppföljning, mer kunskap om brukarrelaterad användning och utvecklat samarb-

ete mellan aktörer vill man minska förekomsten av avvikelser. Detta marknadsförs mot aktörer i bran-

schen, som kan välja att ingå ett Sveby-avtal där riktlinjer för arbetsprocessen, förtydligade ansvars-

roller och särskilda krav på mätning i drift ingår. 

Målen med detta examensarbete har varit att fastställa specifik energianvändning i drift för en fastig-

het i Uppsala och analysera orsaker till avvikelse mot beräknad energianvändning. Fastigheten stod 

färdig 2012 och utgörs av fyra flerbostadshus med gemensam energileverans i form av bergvärme och 

fjärrvärme. Fallstudien är genomförd på företaget Bjerking AB som ansvarade för energiberäkning vid 

projektering. Beräkningsfiler i VIP Energy från projektering har därmed funnits tillgängliga för grans-

kning. För att undersöka orsaker till avvikelser har indataparametrar i simuleringsfiler från projekte-

ring granskats och påverkan från brukarrelaterad energianvändning och driftfaktorer har undersökts. 

Examensarbetet belyser även potentiell inverkan av arbetsrutiner kring energiberäkning i nybyggnads-

projekt och energiuppföljning i drift genom en jämförelse med Svebys arbetsmetoder. 

I fallstudien överstiger den specifika energianvändningen i drift den beräknade energianvändningen 

med cirka 63 % för två av byggnaderna och 44 % för de övriga två. Det köps betydligt mer fjärrvärme 

än beräknat. Potentiella orsaker till högre energianvändning har identifierats, bland annat värme-

pumpens verkliga prestanda och exkluderade värmeförluster vid projektering, men dessa har inte 

kunnat bekräftas. Det krävs utförligare mätning i byggnaderna för att kunna jämföra verklig drift med 

energiberäkningen och spåra orsakerna till den högre värmeanvändningen.  

En slutsats är att utförligare mätning i den färdiga byggnaden skulle minska osäkerhetsintervallet vid 

fastställandet av energiprestanda i drift och öka möjligheten att spåra orsaker till avvikelse mellan 

beräknad och verklig energianvändning. Ökad möjlighet att härleda avvikelser till indataparametrar vid 

beräkning eller driftfaktorer bör i sin tur kunna bidra till att öka träffsäkerheten i energiberäkningar. 

Dessutom bör härledning av orsaker till högre energianvändning i drift även stimulera att konkreta 

energibesparande åtgärder vidtas och att regelverkets energibesparande potential förverkligas i högre 

grad.  
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Exekutiv sammanfattning 

 
Framtiden går mot skärpta energikrav i nya byggnader och det blir allt viktigare att öka träffsäkerheten 

vid energiberäkningar i nybyggnadsprojekt. Målen med detta examensarbete har varit att genom en 

fallstudie av en fastighet i Uppsala fastställa specifik energianvändning i drift och analysera orsaker till 

avvikelse mot beräknad energianvändning. Fastigheten stod färdig 2012 och utgörs av fyra fler-

bostadshus med gemensam energileverans i form av bergvärme och fjärrvärme. Företaget Bjerking AB 

ansvarade för energiberäkning vid projektering och de simuleringsfiler i programvaran VIP Energy som 

företaget använde vid projektering har varit tillgängliga för analys.  

I fallstudien överstiger den specifika energianvändningen i drift den beräknade energianvändningen 

med cirka 63 % för två av byggnaderna och 44 % för de övriga två. Det köps betydligt mer fjärrvärme 

än beräknat. Potentiella orsaker till högre energianvändning i drift har identifierats, bland annat att 

värmepumpen inte fungerar optimalt och att värmeförluster för VVC och markkulvertar har exklu-

derats vid projektering. Det krävs utförligare mätning i byggnaderna för att kunna jämföra verklig drift 

med energiberäkningen och spåra orsakerna till den högre värmeanvändningen. Utökad mätning av 

energianvändning i drift skulle även underlätta fastställandet av energiprestanda. I fallstudien kunde 

inte energi för uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsenergi fastställas utifrån mätdata, vilket 

ger upphov till viss osäkerhet. 

När det gäller arbetet med energisimuleringar i framtida nybyggnadsprojekt kan några slutsatser dras 

utifrån fallstudien. Inledningsvis kan återkopplingen till indata i energiberäkningen förbättras. Skill-

nader som påträffades mellan verkligt utförande och indata för energitekniska installationer i beräk-

ningen hade kunnat undvikas, exempelvis genom tydliga ansvarsroller och utökade arbetsrutiner så 

som branschstandarden Sveby föreskriver. I rapporten föreslås även en mer systematisk hantering av 

osäkerhetsfaktorer vid projektering och att ökad hänsyn tas till VVC-förluster vid projektering.  
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Beteckningar 

 

Atemp – Tempererad area (m²). Motsvarar enligt BBR ”arean av samtliga våningsplan, vindsplan och 

källarplan för temperaturreglerade utrymmen, avsedda att uppvärmas 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.” 

 

BOA – Boarea (m²). Omfattar inte trapphus och andra kommunikationsutrymmen. 

COP – Coefficient of Performance. Anger förhållandet mellan avgiven värmeeffekt och tillförd eleffekt 

för värmepumpar. 

IMD – Individuell Mätning och Debitering 

VVC – Varmvattencirkulation för tappvarmvatten. Varmvatten cirkulerar i en VVC-krets för att 

förkorta väntetiden för varmt vatten vid tappstället.  

 

 

Begrepp 

 

Byggnadens specifika energianvändning (𝐸𝑏𝑒𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐) – Årligt energibehov per kvadratmeter tempererad 

area (kWh/m²,år) för uppvärmning (𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣) , komfortkyla ( 𝐸𝑘𝑦𝑙 ), tappvarmvatten ( 𝐸𝑡𝑣𝑣 ) och 

fastighetsenergi ( 𝐸𝑓 ) som levereras till en byggnad vid normalt brukande under ett normalår. 

Byggnadens specifika energianvändning inkluderar inte hushållsenergi och inte verksamhetsenergi 

utöver byggnadens grundläggande verksamhetsanpassade krav på värme, varmvatten och ventilation. 

Byggnadens specifika energianvändning beräknas enligt: 

𝐸𝑏𝑒𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐 =
(𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 + 𝐸𝑘𝑦𝑙 + 𝐸𝑡𝑣𝑣 + 𝐸𝑓)

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
 

 

Energiprestanda (𝐸𝑃𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡,𝑘𝑜𝑟𝑟) – Uppmätt och korrigerad energiprestanda motsvarar byggnadens 

specifika energianvändning (𝐸𝑏𝑒𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐) i drift, framtagen och korrigerad enligt Svebys föreskrifter. 

Fastighetsenergi (𝐸𝑓) – Den del av fastighetselen som tjänar byggnadens behov och finns inom, under 

eller på utsidan av byggnaden. I denna ingår fast belysning i allmänna utrymmen och driftutrymmen. 

Även energi för värmekablar, pumpar, fläktar, motorer samt styr- och övervakningsutrustning räknas 

till fastighetsenergi. Energianvändning som inte är relaterad till byggnadens behov, exempelvis motor-

värmare, markvärme och gårdsbelysning, ingår inte i fastighetsenergi utan inräknas i verksamhets-

energi eller hushållsenergi. Fastighetsenergi ingår i byggnadens specifika energianvändning. Inom 

Sveby används främst termen driftel för att beteckna fastighetsenergi och betecknas 𝐸𝑃𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑒𝑙. 

Hushållsenergi (𝐸ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙) – El eller annan energi som används för hushållsändamål, t.ex. diskmaskin, 

tvättmaskin, torkapparat (även i gemensam tvättstuga), kyl, frys, spis och andra hushållsapparater 

samt el för belysning och hemelektronik. Hushållsenergi ingår inte i byggnadens energiprestanda. 

Sveby har tydliggjort gränsdragningen mellan hushållsenergi och fastighetsenergi (driftel) för fler-

bostadshus och småhus i dokumentet Sveby Brukarindata Bostäder. 
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Installerad eleffekt för uppvärmning - Den sammanlagda eleffekt som maximalt kan upptas av de 

elektriska apparater för uppvärmning som behövs för att kunna upprätthålla avsett inomhusklimat, 

tappvarmvattenproduktion och ventilation när byggnadens maximala effektbehov föreligger. 

Normalårskorrigering – Uppmätt energianvändning för uppvärmning jämförs mot medelvärdet av 

utomhusklimatet (t.ex. temperatur) för en längre period (t.ex. 30 år) och korrigeras för eventuellt 

onormalt varmt eller kallt väder det aktuella året. Det finns flera metoder för detta med olika för- 

respektive nackdelar.  

Verksamhetsenergi (𝐸𝑣𝑒𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡) – El eller annan energi som används för verksamhet i lokaler, t.ex. 

processenergi, belysning, datorer, kopiatorer, maskiner och andra apparater för verksamheten. Även 

energianvändning för vitvaror och hushållsapparater ingår i verksamhetsenergi. Sveby har tydliggjort 

gränsdragningen mellan verksamhetsenergi och driftenergi i Sveby Brukarindata Kontor.  
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 

År 2006 införde Boverket gränsvärden för energianvändning i nya byggnader. Olika kravnivåer för 

energiprestanda har sedan dess införts för att ta hänsyn till faktorer som kraftigt inverkar på byggna-

ders energibehov, däribland om det är bostad eller lokal, var i landet byggnaden uppförs samt om 

byggnaden är eluppvärmd eller inte. I samband med att kraven för energianvändning i drift infördes 

upprättades även krav på att i stort sett alla nya byggnader ska energiberäknas under projektering för 

att visa att byggnaden kommer att klara kraven i Boverkets byggregler. För att bekräfta att kraven slut-

ligen uppfylls i drift ska en energideklaration genomföras inom två år efter ibruktagande av byggnaden, 

där bedömning av byggnadens energiprestanda ingår.  

Det finns ett flertal exempel på nybyggnadsprojekt där den slutliga energianvändningen i drift är avse-

värt högre än planerat. Exempel på detta är Hammarby Sjöstad och BO01 i Malmö. Energimyndighet-

ens beställargrupp för lokaler, Belok, skrev tidigare i år om att avvikelser mellan beräknad och faktisk 

energianvändning förekommer alltför ofta. Detta gav upphov till idén för detta examensarbete. Vad är 

bakgrunden till att dessa avvikelser uppstår? 

Lagstiftningen fastställer i allmänhet mål men inte metod för beräkning och uppföljning av energi-

prestanda, vilket ger utrymme för olika tolkningar och metodval. Sveby (”Standardisera och Verifiera 

Energiprestanda i BYggnader”) är ett utvecklingsprogram inom bygg- och fastighetsbranschen som 

strävar efter en gemensam syn på kraven i BBR och ett strukturerat tillvägagångssätt för beräkning och 

verifiering av byggnaders energianvändning. Sveby strävar även efter att skilja ut energianvändning 

som beror på onormal brukar- eller verksamhetstyp i den färdiga byggnaden, det vill säga faktorer som 

byggherre och entreprenör inte kan styra över. Sveby tillhandahåller vägledande dokument som 

sträcker sig från kravställning till färdig byggnad i drift. 

I detta examensarbete har ett fastighetsobjekt i Uppsala undersökts där konsultföretaget Bjerking AB 

ansvarade för beräkning av energiprestanda i projekteringsfasen. Fastigheten utgörs av fyra byggnader 

och har varit i drift sedan 2012. Två av byggnaderna är större till ytan med tolv respektive tio lägenheter 

över fyra våningsplan. De två övriga byggnaderna har endast tre bostäder vardera och tre våningsplan. 

Energiförsörjningen utgår från undercentralen i en av byggnaderna, där både fjärrvärmecentral och en 

bergvärmepump är installerad. Målet har varit att fastställa byggnadernas energiprestanda i drift och 

analysera eventuella avvikelser mot beräknade värden. Möjliga orsaker till avvikelserna har undersökts 

för att kunna ge förslag på förbättringar, dels till Bjerking AB inför framtida uppdrag inom projektering 

och uppföljning av energiprestanda och dels till fastighetsägaren med avseende på nuvarande energi-

användning. I samband med uppföljningen gjordes en jämförelse med Svebys metoder för energiberä-

kning och uppföljning. 

 

Om företaget 

Bjerking AB är ett konsultföretag som grundades 1943 i Uppsala och finns idag även i Stockholm och 

Enköping. Företaget har ca 300 medarbetare med kompetens inom teknik, miljö, projektledning, land-

skapsarkitektur och flera andra områden. Bjerking är i stort sett heltäckande inom sina verksamhets-

områden, vilket gör att man kan erbjuda effektiva helhetslösningar till kund. 
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Bjerking har erfarenhet både av att projektera energianvändning i nybyggnadsprojekt och att 

genomföra energibesiktning efter ibruktagande. Företaget märker idag av ett ökat kundintresse för 

Sveby och vill öka den egna kunskapen kring Svebys verifieringsmetod. De ser även ett värde i att få 

återkoppling till uppdrag där de arbetat med projektering av energianvändning.  

 

1.2 Syfte 

Examensarbetet har syftat till att ge företaget återkoppling till energiresultatet i ett genomfört 

fastighetsprojekt och utifrån detta dra lärdom inför framtida projektering av energianvändning. 

Projektet har även syftat till att lyfta fram energiuppföljning ur ett Sveby-perspektiv och hur det kan 

påverka förekomsten av avvikelser mellan beräknad och uppmätt energianvändning. 

 

1.3 Mål 
Huvudmål för detta examensarbete har varit att fastställa energianvändning i drift för ett fastighets-
objekt och analysera orsak till eventuella avvikelser mot beräknad prestanda.  
 
Delmål under projektets gång har varit:  

 Att fastställa varje byggnads specifika energianvändning i drift med kritisk värdering av 

antaganden. 

 Att jämföra byggnadernas specifika energianvändning i drift med beräknade värden och 

föreslå potentiella orsaker till avvikelse. 

 Att föreslå åtgärder som kan motverka framtida avvikelser mellan beräknad energianvändning 

och energianvändning i drift. 

 Att beskriva hur Sveby-avtal kan påverka energiuppföljningsprocessen och avvikelser mellan 

beräknad och uppmätt energiprestanda i ett fall likt det studerade objektet. 

 

1.4 Metod 

En utförlig metodbeskrivning återfinns i anslutning till fallstudien, avsnitt 3.2.  

För att fastställa energianvändning i drift samlades mätdata in för fastighetens köpta energi samt 

individuellt uppmätt energianvändning i lägenheterna. Mätdata korrigerades för att erhålla de 

kategorier som definieras av Boverket och som ska utgöra grund för byggnadens energianvändning. 

Då fastigheten har gemensam försörjning av värme och varmvatten och energianvändning måste 

fastställas för varje byggnad utfördes en simulering av fastighetens energianvändning i VIP Energy där 

sedan energifördelningen användes för att applicera på mätdata. 

Analysen av avvikelse mellan beräknad och faktisk energianvändning utfördes dels genom att granska 

indata i de beräkningsfiler i VIP Energy som användes vid projektering och dels genom att undersöka 

om driftfaktorer och brukarrelaterad energianvändning kan ha bidragit till högre energianvändning i 

drift. För att se över driftfaktorer gjordes även ett besök till fastigheten. 
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1.5 Avgränsningar 

 Alla simuleringar utgår från att nya indatavärden testas i de beräkningsfiler som användes av 

företaget vid projektering av byggnaderna. Indata för byggnadskonstruktion (material, U-

värden, areor etc.) i beräkningsfilerna granskas inte i denna studie. 

 Metoden Energi-Index har använts för normalårskorrigering då företaget redan har tillgång till 

tjänsten.  
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2 Teori 
 

För grundläggande teori om energianvändning i byggnader hänvisas till bilaga A. Nedan beskrivs 

inledningsvis några alternativa tekniska lösningar för värmeförsörjning, värmedistribution, ventilation 

och tappvarmvatten. Därefter följer en redogörelse av energikraven i Boverkets byggregler och Svebys 

metod för energiberäkning, mätning och uppföljning i drift. Teoriavsnittet avslutas med en 

sammanställning av orsaker till avvikelser mellan beräknad och uppmätt energianvändning utifrån 

litteraturstudien.  

 

2.1 Energitekniska installationer 
 

 Fjärrvärmecentral 
Fjärrvärme förser över hälften av alla bostäder och lokaler i Sverige med värme. Bland flerbostadshus 

är cirka 90 % anslutna till ett fjärrvärmenät. Fjärrvärmeprincipen bygger på att ett kulvertsystem leder 

ut värme från en central anläggning som kan drivas med många olika bränslen. Vanligast är förbränning 

av rester från skogsindustri och avfall. Spillvärme från industrier kan också tas till vara i 

fjärrvärmenätet. Framledningstemperaturen i ett fjärrvärmesystem är normalt 70-120°C och varierar 

med säsong och väder. Vattnet cirkulerar i en sluten krets och värme överförs till respektive fastighet 

genom värmeväxling i en fjärrvärmecentral i fastigheten. [2] 

Fjärrvärmesystemets effektivitet är beroende av fastigheternas returtemperaturer. Ju större skillnad 

mellan tillopps- och returtemperatur från en fastighet, desto mer effektivt har fjärrvärmen nyttjats. 

Med effektiv överföring krävs ett mindre flöde. Fastighetsägare kan få betala straffavgift vid för hög 

returtemperatur och kan erhålla bonus om returtemperaturen är lägre än genomsnittet [3]. Skillnaden 

mellan tillopps- och returtemperatur motsvarar i genomsnitt cirka 40°C, men kan vara lägre 

sommartid. En vanlig orsak till för hög fjärrvärmeanvändning är styrventiler som inte håller tätt eller 

felaktig injustering av temperaturkurvor [4]. 

 

 Värmepump 
De fyra huvudkomponenterna i en värmepump består av förångare, kompressor, kondensor och 

expansionsventil (även kallad strypventil), se figur 1. I värmepumpens slutna kylkrets cirkulerar ett 

köldmedium som förångas vid låg temperatur och lågt tryck. En köldbärare transporterar värme från 

utomhusluft, frånluft, ytjord, berg eller sjö till förångaren där värmet överförs till kylkretsen. När värme 

hämtas ur luft eller frånluft strömmar luften fritt genom förångaren, med andra ord finns ingen separat 

köldbärarkrets. Köldmediets temperatur höjs vid värmeväxlingen och förångas. Därefter leds gasen 

vidare till den eldrivna kompressorn där den komprimeras, vilket medför att temperaturen höjs. I 

kondensorn överförs värmet till byggnadens vatten- eller luftburna system. I samband med detta 

sjunker köldmediets temperatur och kondensering sker. Expansionsventilen sänker trycket så att 

köldmediets temperatur sjunker och därefter kan förloppet börja om. [5] 
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Figur 1. Schematisk skiss över värmepumpens funkion. 

En värmepumps COP (Coefficient of Performance), eller värmefaktor, är ett vanligt mått för prestanda 

och anger förhållandet mellan avgiven kondensorvärme och tillförd el. Tillverkaren anger COP utifrån 

standardförhållanden, vilket normalt motsvarar 0°C inkommande temperatur på köldbäraren och 35°C 

eller 45°C utgående temperatur i värmesystemet. Värmepumpens prestanda faller med ökande 

temperaturskillnad. Detta innebär att den årliga variationen i inkommande temperatur och att 

framledningstemperaturen i distributionssystem påverkar värmepumpens COP. Verkningsgraden 

försämras även vid produktion av tappvarmvatten. I ett test av bergvärmepumpar som genom- 

fördes av Energimyndigheten år 2012 kunde förlusterna vid värmning av tappvarmvatten skilja med 

en faktor tre beroende på modell [6]. Sedan början av 2013 måste SCOP (Seasonal Coefficient of 

Performance) anges för luft-luftvärmepumpar och luftkonditioneringsaggregat, det vill säga en 

genomsnittlig årsverkningsgrad som tar hänsyn till temperaturvariationen mellan olika årstider [7]. 

Metoden för att bestämma SCOP definierades dock inte, vilket minskar produkters jämförbarhet och 

uppmärksammades av bland andra Svensk Ventilation samma år [8]. I år införs även en ny energi-

märkning för bergvärmepumpar som ska ta hänsyn till tappvarmvattenproduktion [9]. 

En värmepump kan som tidigare nämnts hämta värme från flera olika källor. Uteluftsvärmepumpar 

finns som ”luft-vatten”- eller ”luft-luft”-värmepumpar beroende på om värmet överförs till ett vatten-

buret system (radiatorer, golvvärme, tappvarmvatten) eller till inomhusluft. En frånluftvärmepump 

återvinner värme ur ventilationssystemets frånluft. Eftersom frånluften är rumstempererad och 

konstant över året uppnås en hög värmefaktor. Ventilationsflödet är dock ofta lågt och en ytterligare 

värmekälla krävs för att täcka byggnadens effektbehov. 

För värmepumpar som hämtar värme från berg, ytjord eller sjö placeras kollektorslangar med 

cirkulerande köldbärarvätska i marken eller på sjöbotten. Köldbärarvätskan utgörs av vatten med 

inblandning av frysskyddsmedel [5]. För att nå ner i berggrunden placeras kollektorslangen i djupa 

borrhål. Djupet på borrhålen varierar mellan 70-200 meter och beror på fastighetens effektbehov och 

berggrundens karaktär [10]. Effektuttaget motsvarar 30-50 W per meter borrhål. I berget sker 

temperaturförändringar långsammare än i uteluften, vilket gör att bergvärmepumpens värmefaktor är 

jämnare över året [7]. 

Det blir allt vanligare att värmepumpar har varvtalsstyrning. Automatisk justering av kompressorns 

varvtal utifrån värmebehov minskar antalet start och stopp, förbättrar prestandan och förlänger 
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värmepumpens livstid [11]. Värmepumpar (utom luft-luftvärmepumpar) brukar dimensioneras för att 

täcka energibehov för både uppvärmning och tappvarmvatten. Det är vanligt att en värmepump 

dimensioneras så att den täcker cirka 70 % av byggnadens maximala effektbehov. I vårt klimat 

motsvarar detta cirka 90 % täckning av byggnadens årliga energibehov [12]. Att köpa en värmepump 

med kapacitet att klara de kallaste vinterdagarna innebär en högre investeringskostnad men innebär 

samtidigt att kostnaden för tillskottsenergi i drift uteblir. Många fastighetsvärmepumpar dimen-

sioneras idag för att täcka 100 % av energibehovet. I de flesta fall bedöms dock tillskottsvärme vara en 

ekonomiskt fördelaktig lösning och normalt används elpatron som komplement under de kallaste 

dagarna [13]. 

 

 Värmedistribution  
Värme distribueras till rummen via vatten eller luft. Vattenburna radiatorsystem har länge dominerat 

i norra och centrala Europa samt i andra områden där kallt vinterklimat förekommer. Radiatorerna 

förses idag ofta med rumsgivare som anpassar värmeavgivningen utifrån rummets temperatur. 

Radiatorsystem dimensioneras ofta för en framledningstemperatur på 60°C eller lägre. [1]  

Golvvärmesystem är en annan typ av vattenburet värmesystem. Värmelagring i konstruktionen skapar 

en viss reglertröghet i förhållande till ändringar i utetemperatur. Framledningstemperaturen är lägre 

än i radiatorsystem eftersom överföringsytan är större. Golvytans temperatur behöver bara vara något 

högre än rumsluften och maximalt tillåten temperatur enligt BBR är 26°C. Material och utförande av 

golvet påverkar därefter vilken framledningstemperatur som krävs. Den lägre framledningstemper-

aturen i golvvärmesystem ger en fördel i kombination med värmepump, då värmepumpens prestan-

da förbättras vid lägre temperaturdifferens [5]. Golvvärmesystem med elslingor kan ibland installeras 

för enskilda ytor av komfortskäl och har då separata reglersystem som är fristående från regleringen 

av övriga värmesystem. Detta är vanligt för exempelvis klinkergolv och liknande material som har höga 

värmeledningstal och därför upplevs som kalla [14]. 

Framledningstemperaturen i värmesystemet styrs ofta centralt utifrån utetemperatur. För att anpassa 

värmeavgivningen till behovet i olika rum sker detaljreglering via rumstermostater, som utifrån rum-

mets effektbehov och temperaturskillnad mellan fram- och returledning reglerar vattenflödet i radiat-

orer och golvvärmesystem [1]. Förlusterna för värmedistribution uppgår normalt till cirka 3-5 % av 

tillförd nettoenergi [15]. 

För bostadsområden med flera hus och gemensam ägare är det inte ovanligt att en värmecentral i en 

av byggnaderna förser övriga byggnader med värme via rörstråk inom byggnaderna och markkulvertar 

mellan byggnaderna. Denna lösning är relativt vanlig av ekonomiska skäl då kostnaden för att ha exem-

pelvis en gemensam fjärrvärmecentral är lägre än att ansluta flera fjärrvärmecentraler. Detta kan dock 

ge upphov till komplikationer vid energianalyser då undermätning av levererad värme till respektive 

byggnad är ovanlig. [14] 

 

 Ventilation 
Ett ventilationssystem har som främsta uppgift att kontrollera halten av föroreningar, koldioxid, fukt 

och partiklar i inomhusluften. Systemet kan även användas för att föra bort eller tillföra värme i ett 

rum. Samtidigt måste god komfort säkerställas och systemet ska inte orsaka drag eller luktspridning. 

Dimensionering och utformning av ventilationssystem utgår i första hand från luftflödets storlek. 

Storleken på luftflödet avgörs utifrån verksamhetstyp och dess krav på luftkvalitet, luftrenhet och 

värmebortförsel. I bostäder styrs dimensioneringen av luftflödet främst av föroreningsalstringen. I 
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lokaler, där värmeöverskottet är högre och måste ventileras bort under arbetstid, kan istället kravet 

på inomhustemperatur ligga till grund för dimensionering av luftflödet. [1] 

Rådande förutsättningar i form av krav på luftflöde, metod för lufttillförsel samt tilluftens temperatur 

avgör om tilluften måste värmas innan den tillförs rummet. Självdragssystem (S) och frånluftssystem 

(F) har gemensamt att tilluftens temperatur är nära lika med uteluftens temperatur året om. I 

självdragssystem styrs luftbortförsel endast av temperaturskillnaden mellan ute och inne, medan 

frånluftssystem även har en frånluftsfläkt installerad för luftbortförsel. Intag av ersättningsluft sker i 

båda fallen genom otätheter i klimatskalet. System där ersättningsluften under den kalla årstiden 

måste värmas med hjälp av ett behandlingsaggregat kallas från- och tilluftssystem (FT). Till skillnad mot 

frånluftssystem tillförs rummen ersättningsluft via ett kanalsystem från tilluftsaggregatet. Om 

tilluftsaggregatet inkluderar värmeåtervinning ur frånluften benämns systemet FTX. Detta är det 

vanligaste systemet i lokalbyggnader (exempelvis kontor, skolor, sjukhus och varuhus) då dessa kräver 

större luftflöden än bostäder. Värmeåtervinning kan dock förekomma även i frånluftssystem med hjälp 

av en frånluftsvärmepump. [1] 

Det finns olika metoder för värmeåtervinning i FTX-aggregat. Roterande värmeväxlare, plattvärme-

växlare och vätskekopplade batterier utgör de vanligaste typerna av värmeåtervinnare. Temperatur-

verkningsgraden är den viktigaste egenskapen hos en värmeåtervinnare och uppgår till cirka 80-85 % 

för en roterande värmeväxlare. En plattvärmeväxlare kan vara utformad som en korsströms- eller 

motströmsvärmeväxlare. Temperaturverkningsgraden för en korsströmsväxlare motsvarar 50-60 % 

medan verkningsgraden för en motströmsväxlare maximalt uppnår 90 %. Vätskekopplade batterier, 

vilket innebär att ett luftbatteri placeras i tilluftskanalen respektive frånluftskanalen och värmeöver-

föring sker via en vätskekrets, har en verkningsgrad som motsvarar cirka 50-60 %. [16] 

Temperaturen för tilluften när den tillförs rummet motsvarar normalt +15-18°C. För att uppnå önskad 

börtemperatur även vid låga utetemperaturer då värmeåtervinningen inte räcker till installeras 

luftvärmebatterier. Dessa är vanligtvis vattenburna lamellrörsbatterier men även elvärmebatterier 

förekommer. Värmebatteriet placeras normalt efter värmeväxlaren i tilluftsflödets riktning för att 

utnyttja återvinningen maximalt. Batteriet utgör då en så kallad eftervärmare.  

Ett vanligt nyckeltal för energieffektivitet med avseende på ventilationssystem är Specific Fan Power, 

SFP, vilket anger det samlade behovet av eleffekt för till- och frånluftsfläktar i förhållande till det 

största luftflödet (till- eller frånluftsflöde): 

 

𝑆𝐹𝑃 =
𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡+ 𝑃𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡

𝑞𝑚𝑎𝑥
  [kW/(m³/s)] 

där 

𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡= tillförd el till tilluftsfläkten [kW] 

𝑃𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡= tillförd el till frånluftsfläkten [kW] 

𝑞𝑚𝑎𝑥= det största av till- och frånluftsflödena [m³/s] 

Behovet av tillförd eleffekt beror i sin tur av bland annat av luftflödets storlek, tryckfall i systemet samt 

fläktens verkningsgrad. Tryckfallet påverkas av utformning och dimensionering av kanalsystem och 

ökar vid exempelvis nedsmutsning av luftfilter, kanaler, luftdon och batterier. [5]  
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 Tappvarmvattenberedning och varmvattencirkulation 
När uppvärmningsbehovet för tappvarmvatten bedöms ska även friktionsförluster och stillestånds-

förluster i rör inkluderas. Tappvarmvattenberedning kan ske med el, fjärrvärme, värme från bränslen 

eller solfångare. För att minska väntetiden på varmvatten vid tappstället installeras oftast varmvatten-

cirkulation (VVC) i större byggnader, främst flerbostadshus och lokaler. Det innebär att en extra krets 

med pump installeras för att cirkulera varmvatten och hålla en viss temperatur i varmvattenledning-

arna, se figur 2. 

 

 

Figur 2. Distribution av tappvarmvatten med respektive utan varmvattencirkulation (VVC). [46] 

Den elanvändning som krävs för cirkulationspumpar i tappvattensystemet är normalt sett låg. En stor 

del av spillvärmen överförs normalt till vattnet. Vid förenklad beräkning kan därmed el för drift av 

cirkulationspumpar försummas [14]. 

Energi för uppvärmning av tappvarmvatten varierar under året eftersom temperaturen på inkomm-

ande kallvatten varierar. Energiåtgången kan beräknas enligt: 

𝐸𝑣𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 =  ∑ 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑣𝑣,𝑚å𝑛𝑎𝑑(𝑇𝑣𝑣 − 𝑇𝑘𝑣)12
𝑚å𝑛𝑎𝑑=1 𝐾             

där månadsvis volymförbrukning varmvatten, 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑣𝑣,𝑚å𝑛𝑎𝑑, anges i m³ och multipliceras med temp-

eraturskillnaden mellan inkommande kallvatten och tappvarmvattnets temperatur. Konstanten K kan 

beräknas enligt: 

K = 𝜌𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∙  𝐶𝑝,𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 1,164 kWh m³K⁄   

 

För att förhindra mikrobiell tillväxt och legionella får temperaturen inte understiga 50 °C någonstans i 

varmvattenkretsen enligt Boverkets byggregler. Om ackumulatortank förekommer får temperaturen i 

denna inte understiga 60°C. Enligt Sveby och Energimyndigheten krävs i genomsnitt 55 kWh/m³ för 

tappvattenvärmning (VVC- och lagringsförluster ej inkluderade), vilket motsvarar en temperaturdiffe-

rens på ca 47 K.  
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Distributionsförluster i tappvarmvattensystem kan bli särskilt stora då varmvattencirkulation före-

kommer. Vid beräkning av förluster bör hänsyn tas till rörens längd och placering. Förluster kan beräk-

nas enligt: 

𝑄𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = 𝐿 ∙ 𝑈𝑟ö𝑟 ∙ (𝑡𝑣𝑣 − 𝑡𝑜𝑚𝑔)       [W]  

 

𝐿 = rörlängd [m] 

𝑈𝑟ö𝑟 =värmegenomgångskoefficient för rörisolering per meter rör [W/(m∙K)] 

𝑡𝑣𝑣 = temperatur på cirkulerande vatten [K] 

𝑡𝑜𝑚𝑔 =omgivningstemperatur [K] 

Dragning av varmvattenledningar i schakt eller inomhus påverkar storleken på förluster samt hur de 

kan tas till vara i byggnaden. Förutsatt att ledningarna inte är avskärmade kan värmeförluster från 

värme- och varmvattenledningar komma huset till godo under uppvärmningssäsongen och minska 

behovet av annan värmetillförsel. Risken finns att förlusterna bidrar till värmeöverskott sommartid 

som måste ventileras bort [15]. Uppskattningsvis 40 % av energin för tappvarmvatten kan användas 

som schablonvärde för förluster i varmvattencirkulation och ackumulering vid verifiering enligt Sveby. 

 

2.2 Lagstiftning för energianvändning i byggnader 
 

 Allmänt om Boverkets byggregler (BBR) 
Boverkets byggregler (BBR) behandlar många olika aspekter inom nyproduktion och ändring av bygg-

nader. Det handlar om att säkerställa god komfort, hälsa, säkerhet och tillgänglighet för de boende 

och verksamma i den färdiga byggnaden samtidigt som byggnaden ska anpassas till samhällets yttre 

krav på energieffektivitet och miljöhänsyn. Det är byggherrens ansvar att se till att byggnaden uppfyller 

kraven enligt bygglagstiftningen och BBR. [17] 

Den första versionen av Boverkets byggregler (BBR) trädde i kraft år 1994 och ersatte då Boverkets ny-

byggnadsregler (NR). Reglerna revideras kontinuerligt i takt med att kunskapsläget och förutsättningar 

i samhället förändras. Sedan i mars år 2015 gäller BBR 22, där numreringen betecknar den reviderade 

versionen i ordningsföljd sedan införandet 1994. När ändringar införs råder en övergångsperiod då den 

äldre kravnivån får tillämpas. I nuläget kan de tidigare kraven tillämpas fram till den 1 januari 2016 då 

kraven i BBR 22 blir obligatoriska.  

Det är viktigt att känna till den rättsliga karaktären för dokument rörande byggnaders energihus-

hållning. Det finns lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och handböcker inom området. 

Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd till delar av plan- och bygglagen, PBL, 

och plan- och byggförordningen. Föreskrifter ska i regel följas, bortsett från mindre undantag som 

byggnadsnämnden råder över.  Allmänna råd ger endast förslag på tillvägagångssätt för att uppnå före-

skrifterna och utgår ofta från ordet ”bör”. Byggherren behöver därmed inte följa de allmänna råden 

utan är fri att välja lösning och metod, så länge föreskrifterna efterlevs. [17] 

I både föreskrifter och allmänna råd förekommer det att BBR hänvisar till så kallade standarder som 

beskriver hur till exempel mätning, provning eller beräkning av egenskaper ska utföras. Dessa 

standarder tas fram på uppdrag av till exempel EU eller industrin och utfärdas av standardiseringsorgan 

på nationell, europeisk eller internationell nivå. Syftet är att förenkla varor och tjänster samtidigt som 
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handel över gränserna underlättas. Byggherre och entreprenör kan även komma överens om att 

tillämpa en branschstandard, där en bransch enats om hur regelverket ska tolkas för att till exempel 

underlätta samarbete, upphandling och kontroll av byggnadens egenskaper. [17] 

I nästa delavsnitt beskrivs de krav och allmänna råd för energihushållning som återges i kapitel 9 i BBR. 

Föreskrifter inom andra områden i BBR påverkar dock byggnadens energianvändning. Exempel på 

detta är krav på termisk komfort samt krav på luftomsättning och god luftkvalitet, vilket påverkar 

behovet av värme och kyla samt elanvändning för fläktdrift. Ett annat exempel är hygienkraven i kapitel 

6 med definierade minimumgränser för vattentemperatur i tappvarmvattensystem i syfte att förhindra 

mikrobiell tillväxt och legionella. I kapitel 6 återfinns även den så kallade ”tiosekundersregeln” som 

innebär att väntetiden för att få varmt vatten vid ett tappställe maximalt bör uppgå till 10 sekunder 

vid ett flöde på 0,2 l/s, vilket föranleder installation av VVC för varmhållning i kretsen. 

 

 Energihushållningskrav i BBR 
År 2006 infördes gränsvärden för nya byggnaders specifika energianvändning, 𝐸𝑏𝑒𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐, vilket innebär 

att de inte får använda mer än ett visst antal kilowattimmar per kvadratmeter och år (kWh/m²,år). Den 

energi som avses är levererad (köpt) energi för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastig-

hetsel och ytan som avses är  Atemp, det vill säga den area av byggnadens våningsplan som ska värmas 

upp till mer än 10 °C. En byggnads specifika energianvändning definieras för normalt brukande under 

ett normalår, se ekvation 1. Hushållsenergi och verksamhetsenergi ingår inte i byggnadens specifika 

energianvändning.  

 

𝐸𝑏𝑒𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐 =
(𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣+𝐸𝑘𝑦𝑙+𝐸𝑡𝑣𝑣+𝐸𝑓)

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
   [1] 

Med levererad energi menas den energi som tillförs byggnaden innan omvandlingsförluster sker, d.v.s. 

den levererade mängden fjärrvärme, el till en värmepump, panna eller kylmaskin alternativt bränsle-

mängd för eldning i småhus. För en byggnad som mottar värmeförsörjning från en annan närbelägen 

byggnad ska samma energibärare antas som för den närbelägna byggnaden enligt BBR 9:2. Begreppet 

levererad energi beror av den systemgräns som Boverket antagit för en byggnads energianvändning, 

se bilaga B. Då energibehovet för en byggnad kan täckas med betydligt mindre tillförd el jämfört med 

fjärrvärme har Boverket infört olika kravnivåer för eluppvärmda respektive icke eluppvärmda bygg-

nader. För eluppvärmda byggnader är gränsen för specifik energianvändning lägre jämfört med icke 

eluppvärmda byggnader. När väl kravnivån är avgjord viktas inte köpt energi med avseende på energi-

bärare utan summeras rakt av. [17] 

Definitionen av eluppvärmd byggnad är en byggnad med installerad eleffekt för uppvärmning som 

överstiger 10 W/m²,Atemp. Med installerad eleffekt menas enligt Boverket ”den sammanlagda eleffekt 

som maximalt kan upptas av de elektriska apparater för uppvärmning som behövs för att kunna 

upprätthålla avsett inomhusklimat, tappvarmvattenproduktion och ventilation när byggnadens 

maximala effektbehov föreligger.” För en bergvärmepump medräknas dels eleffekt för kompressor och 

dels eleffekt för cirkulationspump för värmebärare. För uppvärmning av ventilationsluft medräknas 

även eventuell eleffekt för förvärmning, eftervärmning och avfrostning. Eleffekt för kringutrustning 

ingår dock inte, exempelvis fläkt- och pumpdrift för intern distribution. BBR tillämpar även krav på 

maximalt tillåten installerad eleffekt för uppvärmning och komfortkyla sedan 2009. [17] 
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Boverkets krav på energianvändning är även åtskilda med avseende på aktuell klimatzon och om 

byggnaden är bostad eller lokal. För att ta hänsyn till de varierande klimatförhållandena i landet finns 

geografiska klimatzoner med anpassade energikrav. I norr tillåts högre specifik energianvändning 

eftersom klimatförhållandena är strängare. Antalet klimatzoner utökades från tre till fyra i samband 

med att BBR 22 trädde i kraft i mars 2015, se figur 3. I BBR 22 skärptes även kraven på specifik energi-

användning med 10 % för flerbostadshus och lokaler i zon I-III och med 20 % i zon 4.  

 

Figur 3. Klimatzoner enligt BBR. Källa: Boverket. 

 

För att vidare tillgodose en effektiv energianvändning i nya byggnader ställs krav på klimatskalets 

genomsnittliga värmegenomgångskoefficient och energieffektivitet förespråkas när det gäller val av 

värme- och kylinstallationer, luftbehandlingssystem samt styr- och reglersystem.  

Beställare och utförare kan ingå frivilliga, civilrättsliga avtal för att tillämpa hårdare krav än de som 

ställs i bygglagstiftningen och BBR. Detta har blivit allt vanligare i takt med att energifrågan har lyfts 

fram under senare år och företag i högre grad vill agera miljövänligt och skapa konkurrensfördelar vid 

till exempel uthyrning och försäljning. Det finns en rad olika miljöcertifieringssystem för detta, t.ex. 

Miljöbyggnad, BREEAM SE och LEED. Boverket har infört begreppen Låg energianvändning (75 % av 

kravställd energianvändning) och Mycket låg energianvändning (50 % av kravställd energianvändning) 

för att kunna påvisa att en byggnad använder mindre energi än kravnivån. [17] 

Boverket är numera tillsynsmyndighet och ansvarar för att säkerställa att kraven enligt BBR är upp-

fyllda. Tidigare låg detta ansvar på kommunerna. Om frivilliga avtal med skärpta krav har ingåtts 

ansvarar parterna själva för att kontrollera att kraven uppfylls vid projektering och besiktning. 
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 Energiberäkning 
I samband med att kravnivåer för specifik energianvändning i nya byggnader trädde i kraft år 2006 

infördes även krav på att energiberäkning ska genomföras vid projektering. Beräkningen ska visa att 

byggnaden inte överstiger gränsen för energianvändning. Även klimatskalets genomsnittliga värme-

genomgångskoefficient, Um, ska beräknas och jämföras mot rådande krav vid projektering. Det finns 

olika metoder och olika programvaror att tillgå för att beräkna energianvändningen i en byggnad. Ofta 

får byggnadens komplexitet avgöra vilket program som är mest lämpligt för beräkning. Boverket ställer 

inga krav på vilken beräkningsmetod som används. Noggrannheten i energiberäkningen bestäms 

ytterst av byggherren, där målet är att tillämpa tillräcklig noggrannhet för att säkerställa att byggnaden 

uppfyller energikraven vid uppföljning i driftskedet. Det finns standarder som kan användas för 

beräkning av energianvändning, t.ex. SS-EN ISO 13790:2008, vilken innehåller en redogörelse för tre 

olika beräkningsmetoder. Enligt Boverkets allmänna råd bör energiberäkningen utföras med en viss 

säkerhetsmarginal för att ta höjd för osäkerheter. Boverket anger inte hur stor marginal som krävs då 

detta varierar från fall till fall och är en avvägning mot noggrannhet i beräkningen, säkerhet i indata 

med mera. Ökad kontroll på utförandekvalitet kan möjliggöra mindre säkerhetsmarginal. [17] 

 

 Energiuppföljning 
Enligt lagen om energideklaration för byggnader (2006:985) ska en energideklaration redovisas inom 

två år efter ibruktagande av byggnaden [18]. I deklarationen anges byggnadens specifika energianvän-

dning, vilken bör baseras på mätning under en sammanhängande tolvmånadersperiod. Energiupp-

följningen kan samordnas med en vanlig energideklaration eftersom byggnadens specifika energian-

vändning då fastställs i enlighet med BBR. En energideklaration ska utföras av en person som är 

certifierad enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energiexpert [19]. 

För att möjliggöra uppföljning av energianvändning ska byggnaden ha ett mätsystem (BBR avsnitt 9:7). 

Mätning kan ske genom avläsning och summering av levererade energimängder till byggnaden. För 

byggnader med el som uppvärmningssätt bör undermätning av hushållsel respektive verksamhetsel 

ske för att kunna skilja dessa från el för uppvärmning. I de fall energianvändning mäts i en punkt för 

flera byggnader råder Boverket att en uppskattning av respektive byggnads energianvändning används 

för att fördela den uppmätta energianvändningen. Om tillräckliga mätvärden saknas får en byggnads 

energiprestanda beräknas med lämpligt beräkningsprogram som tar hänsyn till det europeiska 

direktivet om byggnaders energiprestanda [20]. 

Kraven på byggnadens energianvändning gäller med avseende på normalår och normalt brukande. Vid 

energiuppföljning kan avvikande väder och temperatur under mätperioden utgöra en fördel eller nack-

del för en byggnads energiprestanda. Därför utförs normalårskorrigering för den del av energianvänd-

ningen som anses klimatberoende. Av de kategorier som ingår i specifik energianvändning berörs 

endast energi för uppvärmning och komfortkyla, varav endast energi för uppvärmning måste normal-

årskorrigeras enligt BBR. Enligt föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader [21] 

ska Graddagsmetoden eller Energi-Indexmetoden användas för normalårskorrigering av energi för 

uppvärmning. Då energideklarationer normalt lämnas till Boverket via ett elektroniskt formulär utförs 

normalårskorrigering automatiskt med Energi-Indexmetoden. (För mer om metoder för normalårs-

korrigering, se avsnitt 2.4.3). 

Även avvikande brukar- och verksamhetsrelaterad energianvändning kan utgöra en fördel eller nackdel 

vid fastställandet av en byggnads energiprestanda. Korrigering för onormalt brukande kan utföras då 

exempelvis de boende använder ovanligt mycket tappvarmvatten. Avvikande brukarbeteende måste 

dock kunna påvisas. För att kunna utföra korrigering för hög användning av tappvarmvatten blir 
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således mätning av tappvarmvatten nödvändig. En byggnad kan även gynnas av brukarrelaterad ene-

rgianvändning, till exempel genom ovanligt högt internvärmetillskott på grund av hög användning av 

verksamhetsenergi. Normalvärden för brukar- och verksamhetsrelaterad energianvändning tillhanda-

hålls av bland annat Sveby.  

 

2.3 Sveby 
 

Sveby står för Standardisera och Verifiera Energiprestanda i BYggnader och är ett utvecklingsprogram 

som drivs av aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen. Sveby har tagit fram en branschstandard för 

att skapa en gemensam tolkning av Boverkets byggregler och ett gemensamt tillvägagångssätt för 

upphandling, beräkning och verifiering. Målet är att underlätta samarbete mellan olika parter och 

förtydliga ansvarsroller, vilket ökar sannolikheten att funktionskraven i BBR uppfylls. Sveby strävar 

också efter att ”normalisera” byggnader från inverkan av brukare och verksamhet. Genom att använda 

standardvärden för ”normal” brukarrelaterad energianvändning vid beräkning och verifiering fram-

hävs byggnaders verkliga energianvändning och jämförbarheten mellan olika byggnaders energipres-

tanda ökar. Inom de tre huvudkategorierna krav, beräkning och verifiering finns ett antal vägledande 

dokument, vilket illustreras i figur 4.  

 

 

 

Figur 4. Vägledande dokument inom Svebys huvudkategorier Krav, Beräkning och Verifiering. (Källa: Sveby) 

 

 Krav 
Sveby verkar för att tydliga krav och en tydlig ansvarsfördelning formuleras i inledningsfasen. Tillväga-

gång för uppföljning, ansvarsfördelning och hantering av eventuella avvikelser från avtalade villkor ska 

bestämmas vid avtalsskrivning så att fel och missförstånd kan undvikas eller åtgärdas så tidigt som 

möjligt. För att främja detta finns en avtalsmall och checklista för beställare att ta hjälp av. Sveby 

betonar även vikten av kontinuerlig och tydlig dokumentation under hela processen för att klara de 

uppsatta energikraven.  
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 Beräkning 
De dokument som listas för beräkning i figur 4 utgör underlag och hjälpmedel för att ta fram indata till 

energiberäkningar. Det praktiska kring hur och när energiberäkningar ska genomföras beskrivs i Sveby 

Energiverifikat [22], ett dokument som listas under rubriken Verifiering. Enligt Sveby rekommenderas 

att minst tre energiberäkningar genomförs där samtliga indata dokumenteras tydligt. 

Den första energiberäkningen (systemhandling) görs när byggnadens utformning, drifttider och använ-

dning tagits fram och funktionskrav för lufttäthet och U-värden är fastställda. Preliminära indata för 

energitekniska installationer och Sveby Brukarindata [23] används i beräkningen. När tekniska system 

och installationer har upphandlats ska indata revideras och en andra energiberäkning (bygghandling) 

utföras. Sveby Brukarindata används återigen som indata. 

Den tredje beräkningen utgör en relationshandling och ska baseras på det verkliga utförandet för klim-

atskärm och energitekniska installationer. Resultat från egenkontroller, besiktningar och vinter- eller 

sommarfallsprovningar tillsammans med standardiserade brukarindata ska ligga till grund för beräk-

ningen. För att uppdatera den tidigare beräkningen med projektspecifika indata kan Svebys excelblad 

Energianvisningar användas.  

 

Sveby Brukarindata och Energianvisningar 

Sveby har sammanställt två rapporter där brukarrelaterade indata för småhus och flerbostadshus 

(Brukarindata bostäder) samt kontor (Brukarindata Kontor) redovisas. De indata som berörs är rums-

temperatur, värmealstring från personer, elektriska apparater och belysning, användning av tapp-

varmvatten, drifttider och luftflöden för ventilation samt påverkan från solavskärmning och vädring. 

En sammanfattning av standardvärdena i Sveby Brukarindata för flerbostadshus återfinns i bilaga C.  

I Sveby Brukarindata tydliggörs även gränsdragningen mellan fastighetsel (inkluderad i specifik energi-

användning) och hushållsel respektive verksamhetsel (ej inkluderade i specifik energianvändning). 

Gränsdragningen syftar till att urskilja den del av elanvändningen som anses vara förknippad med 

själva byggnaden från elanvändning som anses brukarrelaterad. 

Excelbladet Energianvisningar fungerar som ett verktyg för att ta fram indata för internlaster, tapp-

varmvattenanvändning och viss fastighetsel i bostäder. Excelbladet levererar indata i format som är 

anpassade för simuleringsprogrammen VIP Energy, IDA, Enorm och BV2. Kalkylbladet kan användas på 

en mycket översiktlig nivå då standardvärden dels tillämpas automatiskt och dels finns redovisade i 

marginalen så att de enkelt kan föras in av användaren. Det är även möjligt att utföra en mer projekt-

specifik beräkning genom att användaren för in egna värden för t.ex. antal boende, belysningsnivåer, 

installerad effekt för grundläggande utrustning i hemmet och vattenförbrukning för vitvaror och 

armaturer. Därmed kan resulterande indata till beräkningsprogrammen vara allt från schablonmässiga 

till mycket projektspecifika. Beräkningssambanden för internlasterna är inte synlig för användaren i 

excelbladet. Riktvärden för hur interna värmetillskott tillgodogörs i flerbostadshus fastställs dock i 

Sveby Brukarindata. Av hushållselanvändningen bedöms 70 % av energin kunna överföras till bygg-

naden i form av värme och därmed även tillgodogöras under uppvärmningssäsongen. För tappvarm-

vattenanvändning antas 20 % av energin kunna tillgodogöras byggnaden.  

 

 Verifiering 
Sveby har tagit fram tre dokument med riktlinjer och rutiner för hur verifiering ska genomföras; 

Mätföreskrifter, Energiverifikat och Energiprestandaanalys. Själva tillvägagångssättet för verifieringen 
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beskrivs främst i Energiprestandaanalys [24], medan de två förstnämnda dokumenten säkerställer att 

förutsättningarna för att genomföra verifieringen är uppfyllda. Nedan görs en sammanfattning av 

dessa vägledningsdokument. 

I Mätföreskrifter [25] definieras vad som bör mätas och hur. Sveby har instiftat krav på mätning som 

är mer specificerade än Boverkets allmänna råd. Mätning och registrering av energi för uppvärmning, 

komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi (det vill säga alla delposter i byggnadens specifika 

energianvändning) ska ske minst månadsvis under 36 månader efter att beställaren tagit byggnaden 

bruk. Mätsystemet ska inkludera volymmätning av levererat tappvarmvatten och det rekommenderas 

att en flödesmätare installeras på kallvattenledningen in till den installation som bereder varmvatten. 

Nedan visas ett utdrag av Sveby Mätföreskrifter §1 för uppvärmning och tappvattenvärmning, där det 

bland annat anges att undermätning ska ske för varje byggnad om byggnaderna är inom samma 

fastighet (§1b). Även mätning av el för uppvärmning ska ske separat (§1e).  

 

Utöver detta ska mätning ske av fastighetsel med minst en elmätare per byggnad. I fall där en 

elinstallation som ingår i kategorin fastighetsel mäts i kategorin hushållsel eller verksamhetsel, eller 

tvärtom, har Sveby satt upp riktvärden för när undermätare måste installeras. Om installationens 

elanvändning uppskattas överstiga 3 kWh/m²,Atemp ska en undermätare installeras, i annat fall kan 

mätdata korrigeras genom schablonberäkning. Övriga krav på mätning omfattar bl.a. uteluftsflöde och 

processenergi i lokaler. Samtliga krav på mätning ingår i planen för energiuppföljning som ska 

fastställas i det inledande avtalet. 

I Energiverifikat ges riktlinjer för hur energiuppföljning ska vara en del av hela byggprocessen, från 

programskede fram till drift och förvaltning, för att säkerställa att byggnaden lever upp till den avtalade 

energiprestandan vid verifiering. Energiverifikatet är ett kvalitetsdokument som innehåller en 

beskrivning av energitekniska funktionskrav (indata för klimatskärm och installationer) och uppgifter 

om verksamhet och bruk. Om ändringar i utförande uppstår ska energitekniska indata uppdateras och 

dokumenteras tillsammans med resultat från nya energiberäkningar. Energiverifikatet innehåller även 

resultat från kontroller, provningar och besiktningar som ska utföras för kvalitetssäkring under 

byggprocessen.  

Energiprestandaanalys beskriver tillvägagångssätt för att systematiskt analysera vad en eventuell 

avvikelse mot avtalad energiprestanda beror på. Avvikelsen undersöks för att säkerställa att bygg-

naden inte har gynnats eller missgynnats av särskilda brukarrelaterade orsaker som byggherre och 
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entreprenör inte är ansvariga för, t.ex. avvikande boende- eller nyttjandegrad av byggnaden, avvik-

ande brukarbeteende/verksamhet eller onormalt väder. 

Vägledningen för energiprestandaanalys ges i tre steg. I steg 1 beskrivs hur uppmätt energianvändning 

ska korrigeras och sammanställas för att bedöma byggnadens energiprestanda, 𝐸𝑃𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡,𝑘𝑜𝑟𝑟: 

𝐸𝑃𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡,𝑘𝑜𝑟𝑟 =  𝐸𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒,𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟 +  𝐸𝑃𝑣𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 + 𝐸𝑃𝑘𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡𝑘𝑦𝑙𝑎 + 𝐸𝑃𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑒𝑙  

 

𝐸𝑃𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡,𝑘𝑜𝑟𝑟 är Svebys motsvarighet till en byggnads specifika energianvändning, 𝐸𝑏𝑒𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐  i BBR, där 

energianvändning mätts och korrigerats enligt Svebys föreskrifter. 𝐸𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒,𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟  omfattar upp-

mätt energi för uppvärmning och tappvarmvatten, där energi för uppvärmning normalårskorrigeras. 

För normalårskorrigering hänvisar Sveby till graddagsmetoden, Energi-Index eller Energisignatur om 

inte någon annan metod har avtalats. Energi för att värma tappvarmvatten till önskad temperatur 

varierar både geografiskt, över året och beroende på vilken källa vattnet hämtas från. För att uppskatta 

årlig energianvändning för tappvattenvärmning kan schablonen 55 kWh/m³ användas. Detta värde 

utgår från en temperaturhöjning med 47 K.  

𝐸𝑃𝑣𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 motsvarar energi för tappvattenvärmning som avviker från standardiserat brukande. Enligt 

Sveby Brukarindata bostäder motsvarar standardiserad användning av tappvarmvatten (SA) i ett 

flerbostadshus 25 kWh/m²,Atemp. I detta schablonvärde inkluderas inte värmeförluster för VVC eller 

stilleståndsförluster i varmvattenberedare. Energi för tappvarmvattenanvändning anges enligt 

𝐸𝑃𝑣𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 =
(∑ 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑣𝑣,𝑚å𝑛𝑎𝑑∗55/𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝

12
1 −𝑆𝐴)

𝜂𝑣𝑣
  

 

𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑣𝑣,𝑚å𝑛𝑎𝑑 = volym levererat varmvatten per månad [m³] 

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 = byggnadens tempererade area [m²] 

SA = värdet för standardiserad användning [kWh/m²,år] (detta återfinns i Sveby Brukarindata för 

bostäder respektive kontor) 

𝜂𝑣𝑣 =  verkningsgrad för beredning av tappvarmvatten i byggnaden (COP för värmepump). Kan sättas 

till 1 för byggnad som har annat uppvärmningssätt än elvärme då inget annat är känt. 

 

𝐸𝑃𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑒𝑙  motsvarar fastighetsel och kan behöva justeras mot hushållsel/verksamhetsel då det ibland 

finns elinstallationer som mäts i motsatt kategori. För korrekt kategorisering av driftel och hushålls- 

respektive verksamhetsel hänvisas till Sveby Brukarindata. 

Enligt Sveby är normalårskorrigering av komfortkyla inget krav då det saknas en framtagen metod för 

detta. När korrigeringar är utförda sammanställs byggnadens energiprestanda och jämförs med den 

kontrakterade energiprestandan. Om kontrakterad energiprestanda är uppfylld och nyttjandegraden 

är över 70 % är verifieringen slutförd. För en byggnad som uppfyller energikravet men har låg boende-

grad ska en beräkning göras där boendegraden justeras upp för att säkerställa att byggnaden klarar 

kravet även vid normal boendegrad. 

För byggnader som inte klarar energikravet görs en analys för att avgöra om avvikelsen kan härledas 

till områdena värme, kyla eller driftel. För att härleda orsak till avvikelse undersöks verklig drift genom 

platsbesök och insamling av information från driftorganisationen. Beräkning av ”verklig drift” utförs 

genom att uppdatera beräkningen ”verkligt utförande” med ny indata. Effekten av nya indata 
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undersöks en parameter i taget. För att kompensera för onormal brukarrelaterad energianvändning 

ska enligt Sveby uppmätta eller bedömda brukarindata användas som indata i den energiberäkning 

som användes vid projektering. Den resulterande skillnaden i energianvändning får sedan användas 

för att korrigera byggnadens energiprestanda. Schablonkorrigering är tillåtet i enklare fall. 
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2.4 Avvikelser mellan beräknad och uppmätt energianvändning 
 

Orsaker till avvikelser mellan beräknad och uppmätt energianvändning går att finna genom hela proce-

ssen från projektering, uppförande och besiktning till driftskedet, vilket illustreras i figur 5 och förklaras 

mer ingående nedan. 

 

 

 

 Osäkra indata 
Osäkra indata vid beräkning kan bero på att energiberäkningen utförs i ett relativt tidigt skede där defi-

nitiva beslut om utförande och tekniska installationer ännu inte tagits. Detta kan dock motverkas 

genom förbättrad arbetsprocess med återkoppling till energiberäkningen via kommunikation och 

dokumentation. Tekniska specifikationer för byggnadens installationer kan vara svårbedömda och 

tillverkare tillhandahåller ofta indata från ideala förhållanden i testmiljö. Tidigare nämndes svårigheten 

att förutsäga COP och årsverkningsgrad för värmepumpar och FTX-aggregat i drift. 

En del flöden är också mycket svåra att uppskatta, t.ex. internvärme från personer och apparater, luft-

läckage och effekten från solavskärmning. För att ta hänsyn till dessa parametrar och brukarrelaterad 

energianvändning vid energiberäkning används normalt schablonvärden. Sveby har sammanställt 

standardvärden som kan användas som indata vid projektering för bostäder och kontor (se avsnitt 

2.3.2).  

 

 

Figur 5. Möjliga orsaker till avvikelse mellan beräknad och uppmätt energianvändning. 
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 Beräkningsprogram och handhavande vid beräkning 
I kapitel 2.2 om lagstiftning för energianvändning i byggnader nämndes tidigare att byggherren i princip 

är fri att välja beräkningsmetod och grad av noggrannhet vid energiberäkning, så länge kraven i BBR 

uppfylls i drift. Enligt ett allmänt råd bör det beräknade värdet anges med en viss säkerhetsmarginal. 

Det förekommer en mängd olika energiberäkningsprogram med olika modellkomplexitet. För att 

programmen ska gå att hantera innehåller de mer eller mindre förenklade beräkningsmodeller av 

byggnadens energiflöden. Högre komplexitet kräver en större mängd indata, större kunskap av an-

vändaren och i regel längre datortid för att genomföra simuleringen. Lättanvända program som kräver 

mindre inmatning kan istället ge resultat med alltför hög osäkerhet. Sambandet mellan detaljnivå i ett 

beräkningsprogram och noggrannhet i resultatet bör dock inte betraktas som linjärt. I takt med att 

detaljnivån ökar avtar ökningen i resultatets noggrannhet. [26]  

Ett forskningsprojekt [27] har visat att korrelationen mellan indatavariabler kan ha stor inverkan på 

resultatets osäkerhet. Ett annat faktum som kan försämra resultatets noggrannhet är att verkliga för-

hållanden ofta måste anpassas till beräkningsprogrammets generella struktur och format på indata. 

Byggtekniska, installationstekniska och reglertekniska lösningar varierar i hög grad mellan olika bygg-

nader och samtliga alternativ återges inte i beräkningsprogrammen. [28] 

Vid en energiberäkningstävling anordnad av Sveby hösten 2010 visade det sig att den mänskliga 

faktorn har stor inverkan på resultatet vid projektering av energianvändning. Många handhavandefel 

och felaktiga tolkningar upptäcktes. Fjorton deltagare tilldelades indata i två steg för att beräkna 

energianvändningen för ett utvalt flerbostadshus med valfritt beräkningsprogram. Redovisningen av 

energiposter som exempelvis fastighetsel och värmeförluster varierade kraftigt, liksom uppskattning-

en av tempererad area utifrån ritningar och den beräknade energianvändningen. Standardavvikelsen 

för energianvändningen uppgick till 10 % för byggnaden som enligt snittet förbrukade 86 kWh/m2. 

Ytterlighetsvärdena var dock få. [29] 

 

 Klimatfil och metod för normalårskorrigering 
Den klimatfil som används som indata i beräkningsprogram och det väderår som bedöms som normal-

år vid energiuppföljning bör vara baserad på en lång serie år och vara lokalt anpassad. Urvalet av år 

har tydlig inverkan, då till exempel antalet graddagar kan variera kraftigt mellan olika år. En undersök-

ning av antalet graddagar per år i Stockholm under perioden 1981-2005 visade att antalet graddagar 

varierade mellan 3000 och 4200. Det innebär att det maximalt uppmätta antalet gradtimmar var 40 % 

större än det lägsta antalet. Uppmätta klimatdata för närliggande orter i Sverige har även visat sig 

kunna ha en stor spridning. I en jämförelse mellan Göteborg och Jönköpings flygplats som ligger på 

ungefär samma breddgrad (ca 130 km avstånd) skilde sig årsmedeltemperaturen 2,5 °C under åren 

1961-90. Antalet gradtimmar mellan orterna skilde 25 % för ett normalår. [30]  

Det har hittills inte funnits någon standard för vilka klimatdata som används vid energiberäkningar. De 

har ofta levererats av programvaruleverantörer eller branschorganisationer som exempelvis ASHRAE 

[31]. Vid energiuppföljning finns flera metoder för att korrigera uppmätt energi för uppvärmning mot 

normalår. Normalt används olika klimatdata som underlag vid projektering och uppföljning av energi-

prestanda, vilket blir missvisande vid en jämförelse av en byggnads beräknade och uppmätta energi-

användning. I ett försök att angripa detta problem har Sveby nyligen med hjälp av SMHI tagit fram 

timdatabaserade klimatfiler som är anpassade till energisimuleringsprogram samtidigt som de utgör 

underlag för normalårskorrigering enligt graddagsmetoden och Energi-Indexmetoden sedan årsskiftet 

2014/2015. Klimatfilerna, som finns att tillgå för elva orter i Sverige, utgår från åren 1981-2010 och 
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anses ge en mer representativ återspegling av dagens klimat. Vid testsimulering för ett flerbostadshus 

i Stockholm medförde den nya klimatfilen att byggnadens värmebehov sjönk med cirka 6 % jämfört 

med den äldre klimatfilen (”Bromma 1977”). I Göteborg uppgick energiminskningen till ca 8 % [32]. 

De metoder som finns för normalårskorrigering har sina för- respektive nackdelar. De vanligaste meto-

derna går under benämningarna Graddagar, Energi-Index och Energisignatur. Både Graddagar och 

Energi-Index är kostnadsbelagda tjänster från SMHI och bygger på att uppmätt energianvändning 

divideras med en korrigeringsfaktor. Korrigeringsfaktorn utgör förhållandet mellan uppmätt antal 

graddagar och antal graddagar under normalperioden. Graddagsmetoden är den mest förekommande 

metoden för normalårskorrigering och utgår i princip från en orts utetemperatur. Energi-Index 

inkluderar utöver utomhustemperatur även solinstrålning och vindpåverkan och tillämpar en teoretisk 

byggnad för simulering i programmet ENLOSS. Index finns tillgängligt för ett antal fördefinierade typ-

byggnader med avseende på energitekniska egenskaper, läge och brukande. Alternativt erbjuds ett 

”ortsindex”, vilket utgår från en byggnad som representerar blandad tätortsbebyggelse. [33] 

Energisignatur är en metod som tar hänsyn till den aktuella byggnaden och dess verksamhet. Metoden 

bygger på att byggnadens medeleffekt plottas som en funktion av genomsnittlig utetemperatur varje 

månad. [30] 

I en jämförelse av metodernas lämplighet [34] bedöms graddagsmetoden vara alltför förenklad och 

lämpligheten för de flesta byggnadskategorier utom äldre flerbostadshus ifrågasätts. Energi-Index 

anses spegla verkliga förhållanden i betydligt högre utsträckning förutsatt att typbyggnader utvecklas 

något. Denna metod bör därmed ersätta graddagsmetoden när det gäller hantering av nationell 

klimatstatistik. Energisignatur är byggnadsspecifik och rekommenderas därmed till enskilda fastighets-

ägare.  

Det har länge saknats en metod för normalårskorrigering av kylbehov då det är mer komplicerat att 

korrigera kylstatistik jämfört med värmestatistik. SMHI tillhandahåller sedan 2013 tjänsten Kyl-Index, 

där ett ortsindex beräknas för en kontorsbyggnad som ligger i normalskyddat läge och har normal 

verksamhet. Referensperioden motsvarar åren 2001-2010. [33] 

 

 Brukarrelaterad energianvändning 
Energianvändningen i en byggnad beror i hög grad på brukarbeteende och verksamhetstyp. Exempel 

på brukarrelaterade parametrar är innetemperatur, krav på luftväxling (främst drifttider och behovs-

styrning), vädringsförluster och manuell solavskärmning. Andra exempel är interna värmetillskott i 

form av alstrad personvärme, användning av hushållsel i bostäder respektive verksamhetsel i lokaler 

samt eventuellt övriga källor. Sveby har tagit fram begreppet ”standardiserad brukare” för att kunna 

beskriva genomsnittlig energianvändning kopplat till olika typer av byggnader där förutsättningar i 

form av lägenhetsstorlek, utrustning, armaturer för belysning och tappvatten etc. kan variera. För att 

kartlägga brukarrelaterad energianvändning och ta fram standardvärden som kan tillämpas som indata 

vid projektering finns en del utmaningar. I vissa fall är det svårt att få fram allmängiltiga indata, vilket 

kräver en uppdelning med hänsyn till korrelerade faktorer. En del parametrar är även svåra att mäta, 

till exempel vädringsförluster. [23] 

 

 Reglertekniska faktorer 
En artikel av Isakson och Carling [35] beskriver hur intrimning av VVS-anläggningar påverkar byggn-

adens energianvändning. De ger exempel på en ny kontorsbyggnad där energianvändningen sänktes 
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med 15-20 % genom intrimning av bland annat drifttider, komfortkyla, justering av börvärde för kyl-

bafflar och nattsänkning. Inomhusklimatet försämrades inte av åtgärderna. Författarna ger även 

exempel på vilka allvarliga fel de har stött på i nya byggnader under sin tid i branschen. Bristande 

mätning och kontroll vid besiktning, vilket även anges i figur 5, är bevisligen ett problem. Exempel på 

upptäckta brister återges nedan: 

 Stort antal fläktar på helfart p.g.a. två förväxlade temperaturgivare i en ny byggnad. 

 Felaktig algoritm för styrsekvensen som reglerar drift av frånluftsvärmepump och fjärrvärme 

i två byggnader. Därmed begränsades drifttiden för värmepumparna och energianvändningen 

ökade. 

 Missad sektionering av ventilationssystemet och inkoppling av spjäll vid hyresgästanpassning-

ar. Detta medförde höga luftflöden för fläktar i två hus.  

 Felaktigt reglerade börvärden och värden för återvinningsgrad då temperaturgivare utomhus 

påverkas av solstrålning. Detta har förekommit i flera fall. I ett fall ställde VVS-anläggningen 

om till kyldrift på grund av att utomhusgivaren värmdes upp. 

 Föreskriven kylåtervinning som aldrig blev programmerad för en ventilationsanläggning, vilket 

medförde hög kostnad för fjärrkyla. 

 I flera byggnader har förväxlade mätare och felaktiga mätarkonstanter upptäckts. 

Isakson och Carling ger samtidigt en bild av hur dessa fel kan uppkomma. Det faktum att nästintill varje 

byggnadsobjekt är unikt gör att det sällan går att applicera ett ”vinnande koncept”. VVS-installationer 

för i synnerhet lokalbyggnader är komplexa och styrsystem med programmering och intrimning ska 

anpassas på plats. Att fel uppkommer när styrsystem installeras är helt naturligt då testning av vissa 

funktioner inte kan göras i förväg. De menar även att tidspressen i byggprojekt kan orsaka att intrim-

ning och provning kanske inte genomförs och dokumenteras tillräckligt för att säkerställa att bygg-

naden fungerar optimalt. [30] 

Även fastighetsel som används utanför klimatskalet, till exempel elvärmare för stuprör, takrännor och 

garagenedfarter inkluderas i byggnadens specifika energianvändning. Gemensamt för dessa installa-

tioner är att de kan ha hög installerad effekt, bristande reglersystem, felaktiga inställningar och defekta 

funktioner, vilket medför hög elanvändning. Samtidigt saknas alltid strategisk övervakning som varnar 

vid onormalt hög elanvändning. [14] 

Det är även möjligt att fel på enskilda styrkomponenter orsakar hög värmeanvändning. Utöver felaktig 

injustering av temperaturkurvor är en vanlig orsak till för hög fjärrvärmeanvändning att styrventiler 

inte håller tätt. [4] 
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3 Fallstudie 

 

3.1 Allmänt om Kåbo 24:4 (Kvarteret Blomman) 
 

 Utformning 
Fastigheten Kåbo 24:4 ligger i Uppsala och ägs av bostadsrättsföreningen Brf Kåbo Park. Den uppfördes 

år 2011-2012 och består av fyra flerbostadshus (se figur 6) med en total tempererad yta på 4322 m² 

(exklusive garage). Beställare av projektet var Kaborama AB och byggherren SH Bygg hade total-

entreprenad där underkonsulter från Bjerking anlitades inom bland annat geoteknik, konstruktion, 

installation och brandskydd.  

Fastigheten är ritad av den danska arkitektbyrån Christensen & Co och har en speciell utformning som 

karaktäriseras av utskjutande sektioner som skiljer sig åt mellan olika våningsplan. Hus 1 och 2 utgörs 

av fyra våningar samt källarplan med lägenhetsförråd och garage, se figur 7. Hus 1 har tolv lägenheter 

och hus 2 har tio lägenheter, där flera av lägenheterna löper över två plan. Samtliga lägenheter vetter 

åt minst två väderstreck och har generösa balkonger. 

 

 

Figur 6. Översikt av fastigheten Kåbo 24:4. [47] 
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Figur 7. Ritning av hus 1 (tv) och hus 2 (th) med tolv respektive tio lägenheter. 

 

Figur 8. Hus 3 och 4 är likadana till utformningen och har tre bostäder vardera. 

 

Hus 3 och 4 (figur 8) är utformade som engelska radhus med tre lägenheter som löper över tre vånings-

plan vardera. Dessa byggnader saknar förråd och garage och är likadana till utformning och area. En 

sammanfattning av samtliga byggnaders egenskaper visas i tabell 1 nedan. I fastigheten bor totalt 60 

personer varav 8 barn. Boendetätheten är därmed låg med i genomsnitt 2,1 personer per lägenhet.  

Tabell 1. Summering av allmänna uppgifter om byggnaderna i Kåbo 24:4. 

  Antal plan Antal lgh Atemp (m²) BOA (m²) 

 
Agarage (m²) 

Hus 1 4+kv 12   1 727 1 530 365 

Hus 2 4+kv 10 1 667 1 518 352 

Hus 3 3 3 464 464 0 

Hus 4 3 3 464 464 0 
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 Installationer för värme, varmvatten och ventilation 

Värme och tappvarmvatten 

Fastigheten har en kombination av bergvärme och fjärrvärme för att täcka energibehovet för upp-

värmning och tappvarmvatten. Värmepumpen och fjärrvärmecentralen är placerade i undercentralen 

i hus 1. Därifrån leds värme och varmvatten via markkulvert till övriga hus som totalt är 120 meter 

lång. Värme och varmvatten leds i två separata kulvertar till hus 2. Den ena kulverten med fram- och 

returledning för värmesystemet visas i figur 9a. Hus 3 och 4 förses via fyrvägskulvertar där till- och 

returflöde för värmesystemet samt tappvarmvattenledning och varmvattencirkulation är placerade i 

samma kulvert. I figur 9b skymtas fyra av de totalt sex fyrvägskulvertar som leder ut till hus 3 och 4. 

 

Figur 9 a) 

För bergvärmen har 10 borrhål på totalt 1200 meter borrats för bergvärmen, varav aktivt borrdjup 

uppgår till cirka 1000 meter. Värmepumpen är en NIBE F1330 40 kW med utetemperaturstyrning och 

två kompressorer där den ena ger värme endast till värmesystemet och den andra ger värme till både 

värme- och tappvattensystemet. Kompressorerna saknar varvtalsstyrning. Det är inte möjligt att via 

värmepumpen avläsa drifttid för de olika ändamålen värme respektive varmvatten. Värmepumpen har 

två inbyggda cirkulationspumpar; en för värmebärarcirkulation och en för köldbärarcirkulation.  

Värmedistribution sker med vattenburen golvvärme i lägenheterna. Endast ett fåtal radiatorer före-

kommer i trapphusen i hus 1 och 2. I samtliga badrum finns elgolvvärme installerad. Den vattenburna 

golvvärmen står dock för den huvudsakliga uppvärmningen även i badrummen och elgolvvärme 

används endast vid behov när värmesystemet regleras ned under sommaren. 

Vid platsbesök på Kåbo 24:4 återfanns schematiska skisser av värmesystemet och tappvarmvatten-

systemet, se figur 10 och 11. I figur 10 visas värmesystemet med köldbärarkretsen nertill vänster. Efter 

värmeåtervinning ur frånluft i hus 1 värmer avluften inkommande köldbärare i syfte att höja värme-

pumpens COP. Fjärrvärmekretsen och värmeväxling i fjärrvärmecentralen ses uppe till vänster. 

Fjärrvärmen höjer temperaturen för golvvärmekretsen vid behov. Returen från golvvärmekretsen går 

via en slingtank där den förvärmer kallvatten till ackumulatortankar i tappvattenkretsen. Från sling-

tanken förs därefter returen tillbaka till värmepumpen. Ner till höger illustreras värmeväxling mellan 

värmepumpen och varmvattenkretsen.  

Tappvarmvattenkretsen visas i figur 11. Två ackumulatortankar är (2x550 liter) installerade i syfte att 

göra värmepumpdriften mer effektiv genom att minska antal start och stopp samtidigt som en buffert 

säkerställer de boendes tillgång på varmvatten. Den kompressor i värmepumpen som värmer tapp-

vatten styrs via en temperaturgivare placerad nedtill i den ena ackumulatortanken.  

 

Figur 9 b) 
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Figur 10. Flödesschema för värmesystemet. 

 

 

Figur 11. Flödesschema för tappvarmvattensystemet. 

 

Ventilation 

I både hus 1 och 2 finns ett centralt placerat FTX-aggregat med motströmsvärmeväxlare och en åter-

vinningsgrad på 82 % enligt tillverkaren. Tilluftsflödena motsvarar 650 l/s för hus 1 respektive 538 l/s 

för hus 2 enligt den obligatoriska ventilationskontroll som utfördes 2012. Fördelat på bostadsyta 

motsvarar det 0,42 l/s/m² respektive 0,35 l/s/m², vilket kan jämföras mot kravet på lägsta uteluftsflöde 
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i BBR som motsvarar 0,35 l/s/m² bostadsyta. Uppvärmning av tilluft sker vid behov med vattenburet 

värmebatteri som enligt leverantörsuppgift kräver maximalt 11,4 kW respektive 10,2 kW värme.  

I hus 3 och 4 finns ett mindre FTX-aggregat med motströmsvärmeväxlare installerat i varje bostad. 

Enligt ventilationskontrollen 2012 motsvarar det totala tilluftsflödet i varje hus 165 l/s, vilket innebär 

0,35 l/s/m² bostadsyta. Uppvärmning av tilluft i dessa aggregat sker via elbatterier med total install-

erad effekt 4,5 kW per hus. 

I garagen i hus 1 och 2 finns frånluftsfläktar med reglering via CO/CO2-givare. Maxflödena i garagen 

uppgår till 330 l/s respektive 425 l/s. Grundflödet, det vill säga minimiflödet när ingen CO/CO2 -

belastning förekommer, motsvarar enligt uppgift från projektering 30 % av maxflödet.  

 

 Övriga installationer 
Av de installationer som nämns i Svebys uppdelning av hushållsel och fastighetsel (tabell 6 på sida 44) 

förekommer elgolvvärme och handdukstorkar i badrum, hiss i hus 1 och 2, gårdsbelysning, fasad-

belysning och användning av motorvärmare. Även elvärmekablar för snösmältning i stuprör för 

samtliga hus samt vattenburen markvärme vid garagenedfarterna i hus 1 och 2 förekommer. Mark-

värmedriften styrs via temperatur- och fuktgivare och aktiveras när marken blir fuktig och utomhus-

temperaturen sjunker under 4°C. 

 

 Mätning 
Fastighetens totala elanvändning, Etotal, sammanställs genom att summera mätdata från Vattenfalls 

elmätare för respektive hus, En, se figur 12. I figuren visas även en kategorisering av elanvändningen i 

varje byggnad. El för bergvärmepumpen, EVP, är endast inkluderad i mätningen av el för hus 1 medan 

hushållsel, Ehushåll , och fastighetsel, Ef , ingår i elanvändningen för samtliga hus. I hus 1 och 2 är 

ventilationssystemen större och dessutom finns gemensamma utrymmen (trapphus, förråd och 

garage) med fast installerad belysning och hiss. Detta medför att användningen av fastighetsel är större 

i hus 1 och 2 jämfört med hus 3 och 4.  

Någon fysisk mätning enligt kategorisering förekommer inte. Mätning av elanvändning i lägenheterna, 

IMDel, förekommer dock och kan efter mindre korrigeringar approximeras med hushållsel, Ehushåll. 

 

 

 
Figur 12. Mätning av el sker via en elmätare per byggnad, 𝐸𝑛. Dessutom förekommer 
individuell mätning av el i lägenheterna, vilket efter vissa korrigeringar kan approximeras 
med hushållsel, 𝐸ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙. 
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En förenklad illustration av fastighetens energiförsörjning visas i figur 13. I figuren visas vilka månads-

visa mätdata som finns att tillgå för fastigheten (grön text). För lägenheterna mäts användning av el, 

värme och varmvatten individuellt av Infometric. Individuell mätning och debitering betecknas IMD. 

Uppmätt värmeanvändning baseras på uppmätt flöde och temperaturdifferens mellan till- och 

returflöde i golvvärmesystemet för varje lägenhet. Användning av varmvatten mäts i kubikmeter, m³. 

Även kallvatten mäts individuellt men återges inte i figuren. 

 

 

Figur 13. En förenklad illustration av energiflöden och mätning i fastigheten. 
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Byggnaderna tillförs värme från en bergvärmepump (VP) och fjärrvärme (FJV). Dessa energikällor 

används för rumsuppvärmning (golvvärme och ventilationsluft) samt för tappvattenvärmning. Mätning 

av fjärrvärme sker vid fjärrvärmecentralen i hus 1. El till värmepump mäts däremot inte separat. Om 

den uppmätta elanvändningen i lägenheterna, IMDel, approximeras med hushållsel, Ehushåll, kan el till 

värmepump och fastighetsel erhållas som en klumpsumma enligt 

 Ef + EVP = Etotal − Ehushåll 

I byggnadens specifika energianvändning ska energi för uppvärmning och tappvarmvatten som härrör 

från värmepumpen anges som kWh el då det är levererad (”köpt”) energi till byggnaden som avses. 

För att förtydliga detta har el till värmepumpen, EVP , delats upp i två flöden redan innan värme-

pumpen i figur 13 så att  

EVP = EVP,värme + EVP,vvatten  

I den specifika energianvändningen inkluderas även energi för omvandlingsförluster i aggregat och 

framledningsförluster i t.ex. VVC-krets och kulvert. Även för fjärrvärmen har energin delats upp med 

avseende på ändamål enligt 

EFJV = EFJV,värme + EFJV,vvatten  

Vidare ska endast den energi som används för uppvärmning, Euppv, normalårskorrigeras. I figur 13 

motsvarar detta summan av el för bergvärme och fjärrvärme som går till värmesystemet. 

Euppv = EVP,värme + EFJV,värme  

 

 Krav enligt BBR 
Byggnaderna ska bedömas efter kraven i BBR 18 som var aktuell vid projektering. Kravnivån för specifik 

energianvändning är beroende av om byggnaden klassas som eluppvärmd eller inte. Enligt Boverket 

klassas en byggnad med installerad eleffekt som överstiger 10 W/m² som eluppvärmd. Den installerade 

kompressoreffekten för fastighetens värmepump uppgår till 11,1 kW. Kompressoreffekten har 

fördelats på de fyra byggnaderna utifrån byggnadernas värmebehov i VIP Energy, se tabell 2. Elbehov 

för värmepumpens cirkulationspumpar vid maximalt avgiven värmeeffekt har inkluderats. Elbatteri för 

värmning av tilluft finns endast i hus 3 och 4 och motsvarar 4,5 kW installerad eleffekt per hus. Effekt 

för elgolvvärme har uppskattats via standardvärden för installerad effekt enligt Sveby och uppmätt 

badrumsarea för varje byggnad utifrån ritningar. 

Tabell 2. Installerad eleffekt i byggnaderna (W/ m²). 

  
Värmepump 
(W/m2) 

Värmebatteri 
(W/m²) 

Elgolvvärme 
(W/m2) 

Installerad eleffekt 
(W/m2) 

Hus 1 2,5 0 3,8 6,3 

Hus 2 2,4 0 3,8 6,2 

Hus 3 3,2 9,7 4,1 16,9 

Hus 4 3,2 9,7 4,1 16,9 

 

Enligt denna uppskattning bör hus 1 och 2 klassas som icke eluppvärmda och hus 3 och 4 som 

eluppvärmda. Enligt BBR 18 som var aktuell vid projektering är energikravet för en icke eluppvärmd 

byggnad max 110 kWh/m²,Atemp och för en eluppvärmd byggnad 55 kWh/m²,Atemp i zon III.  
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Vid projektering bedömdes fastigheten klara energikraven med god marginal. Den simulerade energi-

användningen för varje hus visas i tabell 3. För att ta hänsyn till vädringsförluster adderades därefter 

4 kWh/m² för samtliga hus. 

Tabell 3. Beräknad energianvändning enligt simuleringsresultat samt slutgiltigt uppskattad energianvändning  
med inkluderade vädringsförluster. 

  Simulering Proj. energianv 

Hus 1  35 39 

Hus 2 33 37 

Hus 3 39 43 

Hus 4 39 43 
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3.2 Metod 
 

 Om VIP Energy 
VIP Energy är en programvara för energisimulering i byggnader som ges ut av Strusoft och är validerad 

med IEA-BESTEST, ASHRAE-BESTEST och CEN-15265. Programvaran kan användas för alla typer av 

byggnader och är lämplig även för utmanande arkitektur som exempelvis passivhus. En dynamisk 

beräkningsmodell används där energiflöden simuleras timme för timme under ett år med klimatdata 

för vald ort som inkluderar temperatur, solstrålning, relativ fuktighet och vindhastighet. Ett brett urval 

av material, väggar, golv, tak och fönster finns tillgängliga för att konstruera byggnadsobjektet i 

programmet. Modellen tar hänsyn till parametrar som luftläckage, köldbryggor, värmelagring i 

byggnadsdelar och mark samt solavskärmning styrd utifrån inne- och uteklimat. Användaren kan ange 

installationer som värmepump, kylmaskin, solfångare, golvvärme och ventilationssystem (konstant 

eller variabelt flöde). Ett bibliotek med fördefinierade värmepumpar finns att tillgå. Användaren kan 

även skapa egna kataloger för byggnadsdelar och installationer samt lägga upp egna beräkningsmallar. 

En illustration över simulerade energiflöden visas i figur 14. [36] 

 

Figur 14. Energiflöden i VIP Energy. 
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Programmet innehåller en enzons- respektive en flerzonsmodell. I de fall verksamhetstyp och krav på 

inneklimat varierar mellan olika delar av fastigheten bör flera zoner upprättas, vilka sedan kan kopplas 

ihop genom en flerzonsberäkning. För hantering av internlaster för användaren in brukarrelaterade 

värden för hushålls- eller verksamhetsenergi, viss fastighetsenergi, personvärme och tappvarmvatten 

uttryckt som effekt per kvadratmeter (W/m²). För att summera olika typer av utrustning inom en zon 

krävs en separat beräkning där värden anpassade till formatet i VIP Energy tas fram. Denna separata 

beräkning kan exempelvis utföras med hjälp av Excelverktyget Sveby Energianvisningar. Förutom 

fysikaliska flöden redovisas även byggnadens energianvändning enligt BBR:s definition och jämförs 

mot gällande kravnivå. [36] 

Programmet använder klimatfiler från Meteonorm och tillgängliga referensperioder för klimatfilerna 

varierar mellan olika utgåvor. I den senaste versionen ingår nyligen framtagna klimatfiler från Sveby 

och SMHI som baseras på referensåren 1981-2010, vilka framöver även utgör underlag till de vanlig-

aste metoderna för normalårskorrigering. 

 

 Simulering av byggnaderna i fastighet Kåbo 24:4 
Vid projektering utfördes energisimuleringar i VIP Energy version 1.5.6. Indata för tappvarmvatten-

användning, fastighetsel för gemensamma utrymmen samt internvärmetillskott från elanvändning 

togs fram med Excelverktyget Sveby Energianvisningar, där rekommenderade standardvärden för drift 

och installerad effekt användes.  

För simulering i detta examensarbete användes de beräkningsfiler i VIP Energy samt de indatafiler i 

Excelverktyget Sveby Energianvisningar som användes av företaget vid projektering. De gamla 

beräkningsfilerna i VIP Energy sparades och testkördes i en nyare version av programvaran, VIP Energy 

3.0.1. I version 3.0.1. baseras medföljande klimatfiler på åren 1996-2005 och utformningen av 

användargränssnittet har ändrats något. Testsimulering av byggnaderna i den nyare versionen gav 

dock samma resultat. Simuleringarna har utförts med Stockholm som geografisk utgångspunkt då det 

var vad som användes vid projektering. Efter godkänd testsimulering kunde nya simuleringar utföras 

med ändringar av indata. 

För att ta fram energianvändning i drift uppdaterades indata i de gamla beräkningsfilerna för att efter-

likna fastighetens nuvarande energianvändning. Indata för energitekniska installationer uppdaterades 

och nya indata togs fram för varje hus i Sveby Energianvisningar baserat på verkligt antal boende, 

uppmätt användning av tappvarmvatten och uppgifter om användning av elgolvvärme och fast install-

erad belysning från bostadsrättsföreningen.  

För att analysera orsaker till avvikelse mellan beräknad energianvändning och energianvändning i drift 

undersöktes effekten av en ändrad indataparameter i taget i de gamla beräkningsfilerna. Analysen 

omfattade även separata schablonberäkningar av energiposter, vilket beskrivs ytterligare nedan. 

 

 Framtagande av energianvändning i drift 
Byggnadernas energianvändning i drift undersöktes för två referensår med start i maj 2013 och två år 

framåt. Inledningsvis samlades månadsvisa mätdata in för fjärrvärmeanvändning, elanvändning för 

varje hus samt individuellt uppmätt användning av el, golvvärme och tappvarmvatten i lägenheterna. 

Energianvändning för tappvarmvatten beräknades utifrån uppmätt volymflöde.  

Mätdata sammanställdes och korrigerades enligt Svebys kategorisering av fastighetsenergi respektive 

hushållsenergi. Korrigeringen utfördes genom att uppskatta energianvändning för vissa energiposter, 
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dels genom simulering i programvaran VIP Energy (energibehov för ventilationsdrift i hus 3 och 4) och 

dels genom schablonberäkning (elgolvvärme, elvärme i stuprör, gårdsbelysning, motorvärmare).  

Efter korrigering var fastighetens årliga behov av energi i form av el till värmepump, fjärrvärme och 

fastighetsenergi känt. För att fastställa energianvändning i drift ska energi för uppvärmning normal-

årskorrigeras. Då både värmepumpen och fjärrvärme används för detta ändamål studerades hur stor 

andel av kondensorvärmen i VIP Energy som går till tappvarmvattensystemet. Denna andel appli-

cerades sedan på behovet av el till värmepumpen. Det behov av energi för tappvarmvatten som inte 

täcktes av värmepumpen subtraherades från uppmätt fjärrvärmeanvändning, varpå mängden fjärr-

värme för uppvärmning blev känd. Energi för uppvärmning normalårskorrigerades med Energi-

Indexmetoden.  

För att uppskatta energianvändning för varje byggnad noterades förhållandet mellan byggnadernas 

specifika energianvändning i VIP Energy, vilket sedan applicerades på fastighetens normalårskorr-

igerade energianvändning för de två referensåren.  

 

 Analys av avvikelser 
Analys av orsaker till avvikelser genomfördes genom att granska: 

1. Indata i beräkningsfiler från projektering  

2. Påverkan från brukarrelaterad energianvändning 

3. Faktorer i drift som kan bidra till högre energianvändning än beräknat 

4. Rutiner för energiberäkning, mätning och energiuppföljning (Sveby) 

De indataparametrar som granskades i beräkningsfilerna från projektering avsåg värmepumpen, 

ventilationssystemen och system för värmedistribution. Nya värden testades genom att ändra en para-

meter i taget i beräkningsfilerna från projektering. Indata för fastighetens värmepump korrigerades 

först med avseende på märkeffekt. Därefter ändrades även indata för verkningsgrad (COP) enligt prov-

ningsstandard EN1451, temperaturer på varma och kalla sidan och köldmedium baserat på tillverkar-

ens uppgifter.  

För FTX-aggregaten korrigerades till- och frånluftsflöden så att de stämde med besiktningsdokument 

(obligatorisk ventilationskontroll) från 2012. Tryckfall och verkningsgrad för fläktar och värmeväxlare 

kontrollerades mot tillverkardata. Nya indata baserades på specifikationer från tillverkare. I de beräkn-

ingsfiler som avsåg garage i hus 1 och hus 2 testades ändrat driftschema för frånluftsfläktarna.  

När det gäller systemet för värmedistribution sänktes framlednings- och returtemperatur och ett golv-

värmeskikt lades in i samtliga golvkonstruktioner för boareor i beräkningsfilerna från projektering.  

För att undersöka påverkan från brukarrelaterad energianvändning användes information från bost-

adsrättsföreningen Kåbo Park. Nya värden testades med avseende på innetemperatur och indata från 

Sveby Energianvisningar (tappvarmvatten, internlaster från hushållselanvändning och fastighetsel i 

form av elgolvvärme och fast belysning).  

Vidare uppskattades potentiell påverkan från driftfaktorer och värmeförluster som exkluderats i 

simuleringen vid projektering. Faktorerna identifierades genom kontakt med bostadsrättsföreningen 

och ett platsbesök. Schablonberäkningar utfördes för att uppskatta värmeförluster i markkulvert samt 

markvärme för garagenedfarter. Potentiell påverkan från övriga faktorer, till exempel värmepumpens 

funktion och bristfällig drift av värme- och tappvarmvattensystemet har inte kvantifierats.  



33 
 

För att bedöma hur arbetsprocessen kring beräkning, mätning och uppföljning i ett nybyggnadsprojekt 

påverkar förekomsten av avvikelser gjordes en jämförelse med de rutiner som fastställts enligt Sveby. 

Detta utfördes genom att bedöma tillvägagångssättet för beräkning och uppföljning i fallstudien. En 

känslighetsanalys utfördes för den valda metoden för energiuppföljning och fastighetens energianvän-

dning isolerades från brukarrelaterad energianvändning enligt Svebys föreskrifter. 
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4 Resultat 
 

4.1 Sammanställning av mätdata 
 

Utifrån information om driftstörningar från bostadsrättsföreningen valdes två påföljande år ut för ene-

rgiuppföljning med start i juni 2013. 

 Fjärrvärme 
Fastighetens fjärrvärmeanvändning mäts i undercentralen i hus 1. Uppmätt månadsvis fjärrvärmean-

vändning för fastigheten visas i figur 15. Fjärrvärmeanvändningen är som störst i januari år 1 (31 MWh) 

respektive december-februari år 2 (ca 27-35 MWh). Värmepumpen är normalt inte dimensionerad för 

att täcka fastighetens behov när det är som kallast ute, vilket är en förklaring till att mängden köpt 

fjärrvärme är betydligt högre dessa månader jämfört med övriga delen av året. Under juni till augusti 

är värmebehovet i lägenheterna nära noll. År 1 användes totalt 16,1 MWh fjärrvärme under juni, juli 

och augusti och år 2 användes 18,1 MWh under samma period.  

 

Figur 15. Köpt fjärrvärme för fastigheten år 1 och 2. 

 

Fjärrvärmeanvändningen uppgick till i genomsnitt 28,7 kWh/m² år 1 och 40,3 kWh/m² år 2, se tabell 4. 

År 2 köptes därmed 40 % mer fjärrvärme än år 1. 

Tabell 4. Fastighetens fjärrvärmeanvändning år 1 och 2. 

  År 1 År 2 

MWh 124 174 

kWh/m²,Atemp 29 40 
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För samma tvåårsperiod visas även delta-T i figur 16, vilket motsvarar skillnaden mellan framlednings-

temperatur och returtemperatur i fjärrvärmesystemet och är ett mått på hur effektivt fjärrvärme-

centralen för över värme till fastigheten. Enligt fastighetens fjärrvärmedistributör Vattenfall fungerar 

anläggningen bra om delta-T överstiger 45°C (markeras med streckad linje i figuren). För fastigheten 

överstiger delta-T gränsvärdet 45°C under två vintermånader år 1 och fyra månader (september samt 

december till februari) år 2. Delta-T motsvarar mellan 40-45°C under 6-7 månader båda åren. Delta-T 

är lägre än 30°C endast under juni-juli det första året. 

 

 

Figur 16. Uppmätt skillnad mellan framlednings- och returtemperatur i fastighetens fjärrvärmecentral, s.k. delta-T, under år 
1 och 2. 

 

 Total elanvändning, 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  
Fastighetens totala elanvändning, Etotal, sammanställs genom att summera mätdata från Vattenfalls 

elmätare för respektive hus (En), se figur 12 i avsnitt 3.1.4. Mätningen av el till hus 1 inkluderar el till 

värmepump (EVP), fastighetsel (Ef) och hushållsel (Ehushåll). Mätningen av el till övriga hus inkluderar 

fastighetsel och hushållsel. Användningen av fastighetsel i hus 3 och 4 avser endast el för ventilations-

aggregaten i varje bostad. Därmed är användningen av fastighetsel i dessa hus betydligt lägre än i hus 

1 och 2 som har större installationer för ventilation samt gemensamma utrymmen (trapphus, förråd 

och garage) med hiss och installerad belysning. Den årliga elanvändningen är följaktligen högst i hus 1 

och lägst i hus 3 och 4, se figur 17. 

0

10

20

30

40

50

60

Ju
n

Ju
l

A
u

g

Se
p

O
kt

N
o

v

D
ec Ja
n

Fe
b

M
ar

A
p

r

M
aj

Ju
n

Ju
l

A
u

g

Se
p

O
kt

N
o

v

D
ec Ja
n

Fe
b

M
ar

A
p

r

M
aj

Δ
T

2013 2014 2015

Delta-T för fjärrvärmesystemet

År 1 År 2 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetens månadsvisa elanvändning år 1 och 2 återges i figur 18 och visar en tydlig säsongsvariation 

med högre elanvändning under uppvärmningssäsongen. 

 

 

Figur 18. Månadsvis total elanvändning för fastigheten år 1 och 2. 

 

 IMDvärme 
Den individuella mätningen av värme, IMDvärme, baseras på uppmätt flöde och temperaturdifferens 

mellan till- och returflöde i golvvärmesystemet för varje lägenhet. Sett till fastighetens totala värme-

behov inkluderar värmemätningen således inte tillförd värme i gemensamma utrymmen och via 

ventilationsaggregaten. Trapphusen har endast ett fåtal radiatorer installerade och ligger centralt i 

byggnaderna, vilket innebär att de delvis värms av omgivningen.  
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I figur 19 visas summerad värmeanvändning för samtliga lägenheter exklusive omvandlings- och 

framledningsförluster sammanhängande för de två åren. Resultaten visar att fastighetens värme-

användning enligt förväntat var som högst under vintermånaderna, med en peak på 28 MWh i januari 

det första året och 29,4 MWh i december det andra året. Sommartid är användningen av golvvärme 

nära noll. År 1 använder byggnaderna tillsammans 1,4 MWh under månaderna juni, juli och augusti. 

År 2 används 3 MWh under samma period. Den totalt uppmätta värmeanvändningen för fastigheten 

motsvarar 30 kWh/m²,Atemp år 1 och 31 kWh/m²,Atemp år 2.  

 

 

Figur 19. Individuell mätning av värme för samtliga lägenheter i fastigheten från juni 2013 - maj 2015. 

 

Den månadsvisa värmeanvändningen i varje byggnad redovisas i figur 20. Den totala användningen av 

golvvärme är högst i hus 2, vilket bekräftas i årssammanställningen av uppmätt värmeanvändning i 

figur 21. Användningen av golvvärme är som förväntat lägre i hus 3 och 4 då de är cirka 75 % mindre 

till ytan. 
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Figur 20. Totalt uppmätt användning av golvvärme i varje hus per månad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelat över Atemp är värmeanvändningen högre i hus 3 och 4, se figur 22. Värmeanvändningen i hus 

3 är högst med 56-57 kWh/m² år 1, medan värmeanvändningen i hus 4 uppgår till 43 kWh/m² år 1 och 

37 kWh/m² år 2. 
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Figur 22. Uppmätt användning av golvvärme per kvadratmeter i varje hus (kWh/m²,𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝). 

 

 IMDvvatten 
Den månadsvisa användningen av tappvarmvatten enligt den individuella lägenhetsmätningen regist-

reras i kubikmeter och redovisas i figur 23. Användningen skiftar över året och är generellt högre under 

uppvärmningssäsongen. Den låga användningen i juli båda åren förklaras med att flera av de boende 

är bortresta. 

 

 

Figur 23. Totalt uppmätt volymanvändning av tappvarmvatten i fastigheten år 1 och 2. 

Då energianvändningen för tappvattenvärmning varierar över året redovisas inte energianvändning 

per månad. I figur 24 visas den årliga beräknade energianvändningen för tappvarmvatten exklusive 

0

10

20

30

40

50

60

Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4

kW
h

/m
²

IMDvärme fördelad på Atemp (kWh/m²,Atemp)

År 1

År 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ju
n

Ju
l

A
u

g

Se
p

O
kt

N
o

v

D
ec Ja
n

Fe
b

M
ar

A
p

r

M
aj

Ju
n

Ju
l

A
u

g

Se
p

O
kt

N
o

v

D
ec Ja
n

Fe
b

M
ar

A
p

r

M
aj

V
ar

m
va

tt
en

vo
ly

m
 (

m
³)

2013                                                           2014                                                       2015

Varmvattenanvändning för fastigheten (m³/månad)

År 1 År 2 



40 
 

värmeförluster. Varmvattnet antas värmas från 8°C till 60°C i genomsnitt, vilket resulterar i en temp-

eraturskillnad på 52 K istället för 47 K som Sveby anger för energiberäkning av tappvarmvatten. Detta 

ger i sin tur att 60,5 kWh/m³ går åt för tappvattenvärmning istället för 55 kWh/m³ enligt Sveby.  

 

 

Figur 24. Beräknat energibehov för tappvarmvatten utifrån uppmätt volymanvändning i varje hus. 

I figur 25 visas energianvändningen för tappvarmvatten i varje hus fördelad på Atemp. Det framgår att 

hus 1 och 2 har mycket låg energianvändning per kvadratmeter, mellan cirka 7-9 kWh/m². För hus 3 

och 4 ligger energianvändningen högre på cirka 15-18 kWh/m². I diagrammet visas även beräknad 

energiåtgång i Sveby Energianvisningar med avseende på normal varmvattenanvändning och det 

faktiska antalet boende i varje hus. Det faktiska antalet boende är i samtliga fall lägre än det standard-

värde för antal boende som användes vid projektering. I beräkningen antas varmvattenanvändningen 

inte variera mellan vuxna och barn. Enligt resultatet bör energianvändningen motsvara 17 kWh/m² i 

hus 1, 19 kWh/m² i hus 2, 24 kWh/m² i hus 3 och 27 kWh/m² i hus 4. Följaktligen är energianvändningen 

för tappvarmvatten låg i fastigheten, även med hänsyn till att boendetätheten är lägre än genom-

snittet.  

 

 

Figur 25. Beräknat energibehov för tappvarmvattenanvändning i varje hus. Energibehovet är lägre än normalanvändning för 
samma antal boende i Sveby Energianvisningar. 
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Andelen varmvatten i förhållande till den totala mängden inkommande kallvatten visas i tabell 5. 

Andelen varmvatten motsvarar 30-37 % för de olika byggnaderna år 1, med ett genomsnitt på 33 % för 

hela fastigheten. År 2 är andelen varmvatten 31-34 % för de olika byggnaderna och i genomsnitt 32 % 

för fastigheten. Varmvattenanvändningen i förhållande till det inkommande vattnet ligger därmed 

inom gränserna för vad som anses normalt. 

Tabell 5. Andel varmvatten i förhållande till total mängd inkommande kallvatten (%). 

  År 1 År 2 

Hus 1 37 32 

Hus 2 30 32 

Hus 3 34 34 

Hus 4 32 31 

Medelvärde 33 32 

 

 

 

 IMDel och hushållsel, Ehushåll 
En sammanställning av den totala månadsvisa elanvändningen i lägenheterna visas i figur 26. I likhet 

med den totala elanvändningen minskar lägenhetsanvändningen under sommarmånaderna, delvis på 

grund av att många åker på semester.  

 

Figur 26. Uppmätt och summerad elanvändning i samtliga lägenheter. 

Den individuellt uppmätta elanvändningen, IMDel , motsvarar inte hushållsel enligt Boverkets 

definition då viss fastighetsel ingår i mätningen. I hus 3 och 4 ingår fastighetsel i form av elanvändning 

för det ventilationsaggregat som finns installerat i varje lägenhet. Enligt simulering i VIP Energy 

uppskattas elbehovet till 2,9 MWh per byggnad och år, vilket motsvarar 6,2 kWh/m²,Atemp. För hus 3 

och 4 inkluderas även fastighetsel i form av elvärmekablar i stuprör. Denna energianvändning 
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uppskattas till 1,5 kWh/m²,Atemp baserat på genomsnittlig effekt 25 W/m samt drifttid 700 timmar 

per år. 

Enligt Svebys bestämmelser för energimätning i den färdiga byggnaden ska fastighetsel mätas separat 

för varje byggnad. I de fall en energipost mäts inom fel kategori (hushållsel/fastighetsel) ska under-

mätning införas då energianvändningen uppskattas överstiga 3 kWh/m². Svebys kategorisering av 

hushållsel och fastighetsel för flerbostadshus visas i tabell 6. För samtliga byggnader inkluderar den 

individuella mätningen av el fastighetsel i form av elgolvvärme i badrummen. Denna energianvändning 

uppskattas till cirka 1 kWh/ m²,Atempför byggnaderna.  

Extern energianvändning i form av gårdsbelysning och motorvärmare bör ingå i hushållsel enligt tabell 

6 men inkluderas i den individuella mätningen. Den årliga elanvändningen för gårdsbelysning och 

motorvärmare bedöms vara mycket låg och har uppskattats till totalt 0,6 kWh/m²,Atemp. Beräkning av 

dessa tilläggsposter samt elgolvvärme redovisas på sida 46. 
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Tabell 6. Kategorisering av driftel och hushållsel för flerbostadshus enligt Sveby. 

 

 

Den totala korrigeringen av IMDel med tillägg och avdrag innebär en sänkning med 9 % både år 1 och 

2, se figur 27. Användningen av hushållsel motsvarar 131,4 MWh år 1 och 130,2 MWh år 2. Fördelat 

på tempererad area motsvarar detta 30 kWh/m²,år, vilket även är det schablonvärde som 

rekommenderas för flerbostadshus I Sveby Brukarindata (se bilaga C). 
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Figur 27. Utförd korrigering av 𝐼𝑀𝐷𝑒𝑙 för att erhålla hushållsel. 

Användningen av hushållsel per byggnad1  redovisas i figur 28 tillsammans med elanvändning för 

samma antal boende enligt Sveby Energianvisningar. Sveby Energianvisningar ger lägre användning av 

hushållsel i byggnaderna jämfört med det allmänna schablonvärdet på 30 kWh/m² för flerbostadshus. 

Enligt kalkylbladet beräknas användningen av el motsvara runt 26-27 kWh/m² i alla hus utom i hus 2 

där användningen beräknas till cirka 22 kWh/m². Den uppskattade årliga användningen av hushållsel 

motsvarar i genomsnitt 26 kWh/m² i hus 1, 33 kWh/m² i hus 2 och 3 och 29 kWh/m² i hus 4. Den 

beräknade användningen av hushållsel enligt Sveby Energianvisningar stämmer därmed väl överens 

för hus 1 men underskattas med i genomsnitt 7-33 % för övriga byggnader, där största skillnaden ses 

för hus 2. 

 

Figur 28. Uppskattad användning av hushållsel i varje hus år 1 och 2 i jämförelse med uppskattad användning enligt Sveby 
Energianvisningar. 

 

För korrigering har energianvändning beräknats för elgolvvärme, gårdsbelysning och motorvärmare 

baserat på uppgifter om effekt och drifttid från Brf Kåbo Park. Dessa energiposter redovisas i tabell 7. 

Energiåtgången för motorvärmare är låg då varmgarage finns i hus 1 och 2. Elgolvvärme är den post 

                                                           
1 Extern hushållselanvändning (gårdsbelysning, motorvärmare) ingår inte i figur 28 för att kunna jämföra med 
värden från Sveby Energianvisningar. 
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med högst uppskattad energianvändning med cirka 4 MWh/år. Den beräknade årliga elanvändningen 

för gårdsbelysning och motorvärmare uppgår till totalt cirka 2,6 MWh/år.  

Tabell 7. Uppskattning av energiposter för beräkning av hushållsel. 

  MWh/år 

Elgolvvärme 4,0 

Totalt avdrag 4,0 

    

Gårdsbelysning 2,5 

Motorvärmare 0,1 

Totalt tillägg 2,6 

 

Antaganden för beräkning av elgolvvärme, gårdsbelysning och motorvärmare redovisas nedan. Enligt 

Sveby bör undermätare installeras då elanvändningen för en installation som mäts i fel kategori upp-

skattas överstiga 3 kWh/m², Atemp. I övriga fall får schablonkorrigering tillämpas vid verifiering.  

Elgolvvärme 

Badrummen värms i huvudsak av den vattenburna golvvärmen och elgolvvärme aktiveras endast av 

de boende vid behov. När elgolvvärmen är påslagen styrs den via temperaturgivare i badrummen. 

Bostadsrättsföreningen Kåbo Park menar dock att det är flera boende som inte använder elgolvvärme 

alls. Användningen av elgolvvärme bedöms därför vara mycket låg och för beräkning antas drifttid 

motsvarande två timmar om dagen under fyra månader (maj-september). Antal badrum och golvytor 

har tagits fram via CAD-ritningar i projekteringsunderlaget. Energianvändningen har beräknats enligt 

Sveby Energianvisningar där 60 W/m² tillämpas på golvarean i badrummet med 1 m² avdrag. 

Energianvändningen uppgår som mest till 1 kWh/m² och ingen undermätning krävs därmed enligt 

Sveby, se tabell 8. 

Tabell 8. Indata för beräkning av energi för elgolvvärme. 

  Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4 

Antal badrum 24 19 9 9 

Golvarea (m²) 5,5 6,5 4,5 4,5 

Effekt (W/m²) 60 60 60 60 

Drifttid (h/år) 243 243 243 243 

Atemp (m²) 1727 1667 464 464 

Elanvändning   (MWh/år) 1,6 1,5 0,5 0,5 
(kWh/m²) 0,9 0,9 1,0 1,0 

 

 

Gårdsbelysning och motorvärmare 

Enligt uppskattning från bostadsrättsföreningen utgörs gårdsbelysningen av 10 armaturer med 50 W 

installerad effekt vardera, det vill säga totalt 500 W installerad effekt. Utöver detta tillkommer 

belysning i rabatter som uppskattas till totalt 80 W installerad effekt. För dagsljusstyrning antas drift-

tiden motsvara cirka 50 % av ett år. Den beräknade energianvändningen för gårdsbelysningen uppgår 

till 2,5 MWh/år.  
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Användningen av motorvärmare är mycket sparsam. Uppskattningsvis används motorvärmare för tre 

bilar och för varje bil antas tre uttag á 30 minuter i veckan under fyra månader. Total drifttid uppgår 

till 78 timmar per år. Med ett effektuttag på 1200 W beräknas energianvändningen till 0,9 MWh/år.   

 

 Sammanfattning av årlig energianvändning 
I tabell 9 visas fastighetens energianvändning år 1 respektive år 2. Fjärrvärme, EFJV, och summerad 

elanvändning för de fyra husen, Etotal , motsvarar all köpt energi till fastigheten. I EFJV  och Etotal 

inkluderas all energi för uppvärmning och tappvarmvatten (fjärrvärme och bergvärme) samt värmeför-

luster. I Etotal ingår även fastighetsel och hushållsel. 

IMDvärme är uppmätt golvvärmeanvändning i samtliga lägenheter och IMDvvatten är beräknad energi-

användning utifrån volymmätning av tappvarmvatten i lägenheterna. Den individuellt uppmätta 

användningen av värme och varmvatten i lägenheterna härrör från antingen fjärrvärme, EFJV, eller el 

till bergvärme (del av Etotal). 

Användningen av hushållsel, Ehushåll, har tagits fram genom korrigering av uppmätt elanvändning i 

lägenheterna, IMDel. Hushållselen ingår som en del av Etotal. 

 
Tabell 9. Energianvändning för fastigheten år 1. 

  
År 1 

(MWh) 
År 2 

(MWh) 
År 1 

(kWh/m²) 
År 2 

(kWh/m²) 

EFJV  124,0 174,2 28,7 40,3 

Etotal  267,1 255,6 61,8 59,1 

IMDvärme  130,9 133,3 30,3 30,9 

IMDvvatten  39,0 36,7 9,0 8,5 

Ehushåll  131,4 130,2 30,0 30,0 

 

Energianvändningen per kvadratmeter Atemp är relativt lika båda referensåren bortsett från mängden 

köpt fjärrvärme. År 2 köps cirka 40 % mer fjärrvärme än år 1 och därmed överstiger även köpt fjärr-

värme det samlade behovet av golvvärme och varmvatten i lägenheterna. Den relativa skillnaden är 

särskilt stor sommartid då ca 16-18 MWh fjärrvärme köptes under juni-augusti trots att energi-behovet 

för golvvärme är lågt och behovet för golvvärme och tappvarmvatten totalt uppskattas till 9-10 MWh. 

Under sommaren antas även behovet av tillskottsvärme för ventilation vara mycket lågt. Enligt 

bostadsrättsföreningen har värmepumpen varit i drift under sommaren.  

Köpt fjärrvärme under perioden december till februari år 2 uppgår till 96,3 MWh medan energibehovet 

för golvvärme och varmvatten för samma period uppskattas till totalt 88,5 MWh. Utöver energi-

behovet för golvvärme och tappvarmvatten behöver en del värme tillföras de vattenburna värme-

batterierna för FTX-ventilation under uppvärmningssäsong. 
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4.2 Byggnadernas specifika energianvändning i drift 
  

 Beräknad specifik energianvändning för fastigheten 
Fastighetens köpta energi enligt avsnitt 3.2.1. för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel innan 

normalårskorrigering visas i figur 29. El till värmepump, EVP, respektive fjärrvärme, EFJV, står för all 

energi för uppvärmning och tappvarmvatten. Fastighetselen betecknas Ef . El till värmepump och 

fastighetsel mäts inte separat och har erhållits som en klumpsumma genom att subtrahera hushållsel, 

Ehushåll, från fastighetens totala elanvändning, Etotal. 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐸ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙 = 𝐸𝑉𝑃 + 𝐸𝑓  

Fjärrvärmeanvändningen baseras däremot på mätdata från undercentralen i hus 1. År 1 motsvarar 

energin för uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsenergi cirka 260 MWh (60 kWh/m²,Atemp). 

Påföljande år köps 300 MWh (69 kWh/m²,Atemp) för samma ändamål, vilket innebär en ökning med 

15 %. 

 

 

Figur 29. Total köpt energi för uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsenergi de två referensåren. År 2 köpte fastigheten 
40 % mer fjärrvärme och 8 % mindre el i form av summerad fastighetsel och el till värmepump. 

 

Fastighetens specifika energianvändning enligt BBR motsvarar den köpta energin ovan fördelat på 

Atemp och med avseende på normalår enligt 

𝐸𝑏𝑒𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐 =
(𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 + 𝐸𝑡𝑣𝑣 + 𝐸𝑓)

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
    

𝐸𝑡𝑣𝑣  motsvarar energianvändning för tappvarmvatten och 𝐸𝑓  betecknar fastighetsenergi. Termen 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣  motsvarar normalårskorrigerad energianvändning för rumsuppvärmning, vilket i detta fall 

utgörs av normalårskorrigerad el till värmepump, EVP,värme, , respektive fjärrvärme, EFJV,värme . 

Normalårskorrigering har utförts med Energi-Index, nedan kallat EI.   

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣  =  (𝐸𝑉𝑃,𝑣ä𝑟𝑚𝑒, + 𝐸𝐹𝐽𝑉,𝑣ä𝑟𝑚𝑒) ∙ 𝐸𝐼  
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Fjärrvärmen för fastigheten är uppmätt, men det är oklart hur mycket av fjärrvärmen som går till 

uppvärmning. För bergvärmen är det oklart dels hur mycket el värmepumpen använder totalt, och dels 

hur mycket av denna el som går till uppvärmning. Inledningsvis uppskattas hur mycket el värme-

pumpen använder. För att separera fastighetsel undersöks den separata mätningen av el till varje hus, 

En (se figur 12 i avsnitt 3.1.4. om mätning). Genom att subtrahera hushållsel som har uppskattats för 

varje byggnad återstår fastighetsel och el till värmepump enligt 

𝐸𝑛 − 𝐸ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙 = 𝐸𝑉𝑃 + 𝐸𝑓   

El till värmepump ingår endast i mätningen för hus 1, se tabell 10. Detta medför att användningen av 

fastighetsel är okänd i hus 1 men känd för övriga byggnader. Användningen av fastighetsel är betydligt 

större i hus 2 jämfört med hus 3 och 4 eftersom hus 2 har gemensamma utrymmen med fast installerad 

belysning och hiss samt större ventilationsflöden.  

Tabell 10. Separering av fastighetsel och el till värmepump görs genom att approximera användning av fastighetsel i hus 1 
med användningen i hus 2. Värdena i tabellen representerar elanvändning (MWh) år 1. 

  𝐸𝑛 − 𝐸ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙 𝐸𝑉𝑃 𝐸𝑓 

Hus 1 98,8 EVP  X 

Hus 2 29,3 0 29,3 

Hus 3 3,9 0 3,9 

Hus 4 3,8 0 3,8 

 

Användningen av fastighetsel i hus 1 har uppskattats genom att anta lika hög användning per kvadrat-

meter som i hus 2, vilket ger X=32,0 MWh år 1. Med detta antagande uppgår den totala fastighetselen 

till i genomsnitt 25 % av fastighetens köpta energi för tappvarmvatten, uppvärmning och fastighets-

energi år 1 och 2. Köpt el för bergvärme, EVP, uppgår till 66,8 MWh år 1 och 52,9 MWh år 2. År 2 köps 

21 % mindre el till värmepumpen jämfört med år 1. 

Simuleringsresultat från VIP-Energy har använts för att uppskatta fördelningen mellan fjärrvärme och 

bergvärme för tappvattenvärmning. Den fjärrvärmemängd som enligt simuleringen går till tappvarm-

vatten har subtraherats från uppmätt fjärrvärmeanvändning i fastigheten för att uppskatta fjärrvärme 

för uppvärmning, EFJV,värme. Av värmepumpens kondensorvärme går 15 % till tappvattenvärmning 

och resterande 85 % av värmen går därmed till byggnadens uppvärmningsbehov. Denna fördelning har 

applicerats på EVP. Energi för uppvärmning, E∗
𝑢𝑝𝑝𝑣, motsvarar summan av EVP,värme och EFJV,värme 

och visas i figur 30 markerad med (*) då normalårskorrigering inte utförts. Energi för uppvärmning 

motsvarar i genomsnitt 67 % av fastighetens samlade energibehov för värme, tappvarmvatten och 

fastighetsenergi per år. Då Energi-Index motsvarar 1,14 år 1 och 1,10 för år 2 innebär normal-

årskorrigeringen ett påslag på fastighetens energi för uppvärmning. Den totala genomsnittliga energi-

användningen höjs därmed cirka 9 % år 1 och 7 % år 2 och motsvarar då 66 kWh/m²,Atemp respektive 

74 kWh/m²Atemp. 
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Figur 30. Normalårskorrigering av  𝐸∗
𝑢𝑝𝑝𝑣  med Energi-Index 1,14 år 1 och 1,10 år 2. 

Fördelningen av energibehovet mellan de fyra husen baseras på simulerad energianvändning vid 

zonberäkning av fastigheten i VIP-Energy, se figur 31. Den applicerade fördelningen innebär att för-

luster i markkulvert, framledning och varmvattencirkulation fördelas utifrån byggnadernas simulerade 

energibehov. Med dessa resultat klarar hus 1 och 2 kravnivån på 110 kWh/m²,Atemp för en icke elupp-

värmd byggnad i BBR 18 som gällde vid projektering. Byggnaderna klarar även dagens kravnivå på 80 

kWh/m²,Atemp i BBR 22. Den specifika energianvändningen i hus 3 och 4 överstiger dock kravet för 

eluppvärmda byggnader i BBR 18 som motsvarar 55 kWh/m².  

Den specifika energianvändningen i drift är betydligt högre än beräknad energianvändning. Avvikelsen 

varierar mellan 22-29 kWh/m² per byggnad år 1. År 2 använde fastigheten 15 % mer energi vilket 

resulterar i en avvikelse mellan 31-37 kWh/m². Avvikelsen är generellt större för hus 1 och 2 än för hus 

3 och 4. Energianvändningen i drift är cirka 73 % högre än beräknat för hus 1 och 2 för det referensår 

med lägst energianvändning (år 1). För hus 3 och 4 är energianvändningen 52 % högre än beräknat. 

 

0

50

100

150

200

250

300

M
W

h

År 1                                  År 2

Normalårskorrigering med Energi-Index 

Normalårskorr

Euppv*

Efjv + Evp + Ef



50 
 

 

Figur 31. Byggnadernas specifika energianvändning år 1 och 2 samt beräknad energianvändning från projektering.  

 

 

4.3 Analys av avvikelse mellan uppmätt och beräknad energianvändning 
 

För att analysera orsaker till avvikelser granskas inledningsvis de beräkningsfiler som användes vid 

projektering med avseende på indata för tekniska system. I nästa steg granskas påverkan från brukar-

relaterad energianvändning och nya indatavärden för tappvarmvattenanvändning, internlaster och 

viss fastighetsenergi har tagits fram i Sveby Energianvisningar. Vidare analyseras potentiell påverkan 

från energiposter som inte inkluderats vid projektering samt driftfaktorer. Slutligen har arbetsproce-

ssen för beräkning, mätning och uppföljning granskats genom en jämförelse med branschstandarden 

Sveby. 

 

 Granskning av indata i energiberäkningsfiler 
Simuleringar har utförts för att undersöka effekten av ändrat utförande med avseende på värmepump, 

ventilation och värmedistribution i fastigheten. I beräkningsfilerna från projektering förekommer in-

data som avviker från verkligt utförande. I verkligheten har fastigheten en värmepump med märkeffekt 

40 kW samt golvvärme för distribution av värme i samtliga lägenheter. I simuleringen vid projektering 

antogs 60 kW märkeffekt samt radiatorsystem.  

För att undersöka påverkan av värmepumpens ändrade märkeffekt studerades först fastighetens ener-

gibehov utan värmepump i VIP Energy. Om fjärrvärme antas som enda värmekälla i simuleringen krävs 

60 kWh/m² för värme och varmvatten, se tabell 11. Med den 60 kW värmepump som antogs vid 

projektering reduceras behovet av köpt energi för värme och varmvatten från cirka 60 kWh/m² till 

cirka 26 kWh/m². Av denna energi står värmepumpen för cirka 19 kWh/m² el. När märkeffekten sänks 

till 40 kW utgår 3,5 kWh/m² el för bergvärme. Mindre el för bergvärme innebär att mer fjärrvärme 

behövs för att täcka behovet. Fjärrvärmebehovet ökar med 8,4 kWh/m², vilket motsvarar 2,4 kWh/m² 

för varje förlorad kWh el till värmepump. Detta resulterar i en total ökning av köpt energi för värme 
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och varmvatten med cirka 5 kWh/m² när märkeffekten sänks från 60 kW till 40 kW. Ju mer effektiv 

värmepump, desto mer ökar behovet av fjärrvärme om driften av värmepumpen reduceras. 

Tabell 11. Simulering av beräkningsfiler från projektering visar hur en värmepump kraftigt minskar behovet av köpt energi för 
värme och tappvarmvatten. Fastigheten har idag en värmepump på 40 kW och vid projektering antogs 60 kW. 

  Ingen VP 60 kW 40 kW År 1 År 2 

EVP (kWh/m²) 0 19,3 15,8 15,5 12,2 

EFJV (kWh/m²) 59,9 6,6 15,0 28,7 40,3 

Summa 59,9 25,9 30,8 44,2 52,5 

 

I tabellen visas även köpt energi för de två referensåren (innan normalårskorrigering). Fastighetens 

totala behov av energi för värme och varmvatten överstiger simulering med 45 % respektive 72 %. 

Jämfört med simulering köps betydligt mer fjärrvärme de två referensåren. Den uppskattade elanvänd-

ningen för värmepumpen år 1 stämmer väl överens med den simulerade elanvändningen för en 40 kW 

värmepump. År 2 minskar användningen av el till värmepump med 3,3 kWh/m² samtidigt som fjärr-

värmebehovet ökar med 11,6 kWh/m². Totalt ökar behovet av köpt energi för värme och varmvatten 

med 8,3 kWh/m². Det ökade fjärrvärmebehovet kan inte kopplas till högre energianvändning för 

golvvärme eller tappvarmvatten år 2, då denna är nästintill konstant de två referensåren (se avsnitt 

4.1.6). Med samma ökning av fjärrvärmebehov som i simuleringen, det vill säga 2,4 kWh/m² tillförd 

fjärrvärme per kWh utebliven el till värmepump, skulle värmepumpens minskade elanvändning år 2 

medföra att fjärrvärmeanvändningen ökar med 7,9 kWh/m². Bristfällig drift av värmepumpen år 2 kan 

därmed förklara ungefär 70 % av fjärrvärmeökningen. Återigen kan påverkan vara större om värme-

pumpens prestanda är bättre i verkligheten jämfört med simuleringen. Värmepumpens verkliga 

prestanda har dock inte kunnat bedömas.  

Med kompletta indata från tillverkare när det gäller värmepumpens COP, arbetstemperaturer samt 

effektbehov för inkluderade värme- och köldbärarpumpar enligt provningsstandard EN 1451 minskar 

det totala behovet av köpt energi för värme och varmvatten med 5,4 kWh/m². Behovet av el för 

bergvärme minskar med 3,5 kWh/m²,år och behovet av fjärrvärme minskar med 1,9 kWh/m²,år. Enligt 

tillverkaren motsvarar COP 3,3 jämfört med 2,8 som antogs vid projektering. Införandet av specifik-

ationer från tillverkaren drev upp kompressorns verkningsgrad från 50 % till 77 %. Enligt manualen i 

VIP-Energy brukar kompressorns verkningsgrad motsvara runt 60-80 %.  

Tillverkaren anger indataparametrar utifrån olika provningsstandarder och framledningstemperaturer. 

Resultaten från provning kan dessutom matas in på olika sätt och det gäller att känna till om elbehov 

för cirkulationspumpar är inkluderat i prestandamåttet eller inte. Utan denna kunskap kan kompr-

essorns verkningsgrad variera mellan 69 % till 83 % i simuleringen baserat på tillverkardata för samma 

pump. I VIP-Energy anges även om värmepumpen prioriterar värmesystemet eller tappvarmvatten-

systemet när det finns behov av både och. I simuleringen vid projektering antogs pumpen prioritera 

värmesystemet. Skillnaden med avseende på vilken prioritet som anges (med radiatorsystem i 

ursprungliga beräkningsfilen) uppgår till 2 kWh/m² köpt energi för värme och varmvatten. I den verk-

liga fastigheten prioriterar en av värmepumpens kompressorer värme och den andra varmvatten. 

Energisimuleringen vid projektering utgick från radiatorsystem istället för vattenburen golvvärme. 

Effekten av att byta värmedistributionssystem från radiatorer till golvvärme har testats i simulering 

genom att ändra fram- och returledningstemperatur från 55°C/45°C till 35°C/28°C. Ett värmeskikt lades 

även in i golvkonstruktionen för samtliga boytor. Ändringen till golvvärme medförde en omfördelning 

av värmetillförseln från bergvärme och fjärrvärme och att elanvändningen för värmepumpen med 0,9 

kWh. Värmesystemets energibehov var konstant i de två simuleringarna. Detta medförde minskad 



52 
 

specifik energianvändning med 3 kWh/m². Enligt simulering bidrar därmed införandet av golvvärme 

till lägre energianvändning och är inte en förklaring till avvikelse mellan beräknad och uppmätt energi-

användning. 

Uppskattad användning av fastighetsel motsvarar 16-17 kWh/m² för referensåren jämfört med cirka 9 

kWh/m² vid projektering. En liten del av denna skillnad (<1 kWh/m²) beror på att elgolvvärme idag 

ingår i fastighetsel medan det vid projektering klassades som hushållsel. Indata för FTX-aggregaten i 

beräkningsfilerna jämfördes med specifikationer från tillverkare och uppmätta flöden från OVK 

(obligatorisk ventilationskontroll) vid ibruktagande 2012. Vid projektering antogs något högre flöden 

än vad som anges i ventilationskontrollen. De balanserade luftflöden (lika stora flöden för till- och 

frånluft) som antogs vid beräkning av hus 1 och 2 är endast 0-2 % högre än genomsnittligt flöde för till- 

och frånluft vid ventilationskontrollen. I hus 3 och 4 överstiger luftflödet i beräkningen det uppmätta 

luftflödet med 21 %. Dessa ventilationsflöden är dock tre-fyra gånger mindre jämfört med de större 

byggnaderna. Indata för verkningsgrader vad gäller fläktar och värmeväxlare är generellt lägre eller 

samma nivå som värdena i dokumentationen från tillverkaren. Den samlade bedömningen av indata-

parametrar för FTX-aggregaten är att energibehovet inte har underskattats vid projektering. 

Driften för frånluftsventilationen i garagen i hus 1 och 2 antogs vid projektering gå dygnet runt med 50 

% av märkeffekt. Det är inte känt hur driftmönstret för frånluftsfläktarna ser ut idag. För att ta hänsyn 

till CO/CO2-styrningen i garagen har ett alternativt driftschema testats med 30 % av märkeffekt dygnet 

runt utom två timmar morgon respektive kväll med full effekt. Det resulterande energibehovet skiljer 

inte nämnvärt mot projektering.  

Övriga poster för fastighetsenergi inkluderar bland annat energi för pumpar, värmekablar, motorer 

och styrsystem. Även elgolvvärme och fast belysning i allmänna utrymmen och driftutrymmen ingår i 

fastighetsenergi. Dessa två energiposter ingår i Sveby Energianvisningar och nämns i nästa avsnitt om 

påverkan från brukarrelaterad energianvändning. 

För uppbyggnad av klimatskalet har samma indata använts som vid projektering. De tempererade are-

or som anges vid projektering styrks av en oberoende besiktning där avvikelsen i uppmätt tempererad 

area uppgår till maximalt cirka 3 % för byggnaderna.  

 

 Påverkan av brukarrelaterad energianvändning 
För att undersöka brukarrelaterad energianvändning har nya indata till VIP Energy tagits fram med 

Excelverktyget Sveby Energianvisningar. För att ta fram nya indata har antalet boende justerats liksom 

användningen av elgolvvärme och fast installerad belysning i gemensamma utrymmen utifrån upp-

gifter från Brf Kåbo Park. För att återge fastighetens låga energibehov för tappvarmvatten har indata 

till VIP Energy tagits fram för varje byggnad baserat på ett årligt genomsnitt utifrån mätdata för 

IMDvvatten. För att ta hänsyn till de energiposter för fastighetsel som anges i Svebys kategorisering 

adderades även stuprörsvärme till indata i simuleringen. Nya indata resulterade i sänkt specifik energi-

användning för fastigheten med i genomsnitt 5 kWh/m²,Atemp i simuleringen. 

Antalet boende i fastigheten samt användningen av tappvarmvatten är lägre i verkligheten jämfört 

med de standardvärden som användes i Sveby Energianvisningar vid projektering. Enligt uppgifter från 

Brf Kåbo Park är även användningen av elgolvvärme och fast installerad belysning betydligt lägre än de 

standardvärden som användes vid projektering. Vid projektering ingick elgolvvärme i hushållsel och 

utgjorde därmed endast gratisvärme i simuleringen. Idag klassas elgolvvärme som fastighetsel, vilket 

visserligen medför ett påslag i specifik energianvändning, men denna energipost är liten och motsvarar 

mindre än 1 kWh/m²,Atemp för fastigheten (se avsnitt 3.3.1.5.). 
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Vid projektering antogs innetemperaturen motsvara 21°C i lägenheterna, vilket även är det standard-

värde som rekommenderas enligt Sveby Brukarindata. För förrådsutrymmen och garage antogs 15°C 

respektive 10°C. Enligt bostadsrättsföreningen är innetemperaturen sannolikt något högre i lägen-

heterna. Enligt simulering av fastigheten i VIP Energy ökar specifik energianvändning med 1,3 kWh/m² 

per grad förhöjd inomhustemperatur. Värmebehovet ökar med totalt 5,1 kWh/m² för fastigheten men 

värmeåtervinning i FTX-aggregaten medför att endast 3,4 kWh/m² måste tillföras via värmesystemet. 

Eftersom värmepumpen täcker merparten reduceras behovet av köpt energi till endast 1,3 kWh/m² i 

simuleringen. Behovet av tillförd värme antas öka proportionellt med högre innetemperatur.  

 

 Energipåverkan från externa faktorer  
Det faktum att mängden köpt fjärrvärme uppgår till långt mer än det uppskattade behovet av energi 

för värme och varmvatten under sommaren tyder på att det kan finnas stora värmeförluster som inte 

beaktats. Varken förluster för fastighetens markkulvert eller varmvattencirkulation har uppskattats vid 

projektering. Platsbesöket i undercentralen gav även upphov till vissa funderingar kring värmepump-

ens funktion, systemlösningen för värme- och varmvattenförsörjning samt reglerfaktorer. Nedan redo-

görs för några potentiella energiposter som inte går att fastställa via dagens mätsystem. Förluster för 

varmvattencirkulation har på grund av tidsbegränsning inte undersökts. 

 

Exkluderade förluster vid projektering 

Det faktum att värme och varmvatten leds från hus 1 via markkulvert till övriga hus innebär värme-

förluster som inte inkluderats vid projektering. Värmeförluster från en fyrvägskulvert kan uppskattas 

via figur 32 under de givna förutsättningarna att värmeledning i mark uppgår till 1,0 W/mK, täckdjupet 

motsvarar 0,8 meter och en säkerhetsfaktor 1,05 har tillämpats för tillverkningstolerans. [37] 

 

Figur 32. Diagrammet anger värmeförlust för en fyrvägskulvert med avseende på rördimension och skillnaden mellan vattnets 
och omgivningens temperatur. [37] 

Temperaturskillnaden, Δt, beräknas enligt 

∆𝑡 =  
(𝑡1+𝑡2+𝑡3+𝑡4)

4
− 𝑡0      
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där 

𝑡1 = framledningstemperatur för värmesystemet 

𝑡2 = returtemperatur för värmesystemet 

𝑡3 = varmvattentemperatur 

𝑡4 = varmvattencirkulationstemperatur 

𝑡0 = omgivningstemperatur 

Med antagna temperaturer för golvvärmesystem (35°C/28°C), tappvarmvatten (60°C) och VVC (55°C) 

samt 7°C i omgivningstemperatur uppgår temperaturskillnaden till cirka 38 K. Värmeförlusten 

motsvarar då cirka 15 W/m kulvertlängd, vilket blir 15,8 MWh per år. Fördelat på fastighetens yta 

motsvarar detta 3,6 kWh/m²,Atemp. Eftersom denna värme delvis köps i form av el till bergvärme-

pump kan förlusten, med en omvandlingsfaktor 3 för elanvändning, uppskattas till mellan 1,2–3,6 

kWh/m²,Atemp. Då fördelningen av kulvertens längd mellan husen är okänd har i detta fall en fyrvägs-

kulvert antagits för hela kulverten. 

Vid besöket i fastigheten uppgav bostadsrättsföreningen att fastigheten tidigare haft problem med 

kraftigt vattenläckage intill kulvertintaget i undercentralen i hus 2. Vattenläckan tätades och åtgär-

dades men orsaken till läckan framgick inte vid besöket. Om läckan har någon koppling till värmekul-

verten eller om vatten står runt värmekulverten och potentiellt har trängt in i isoleringen finns risk för 

mycket större värmeförluster och försämrad isoleringsförmåga. 

 

Markvärme 

Fastigheten har vattenburen markvärme för snösmältning vid garagenedfarterna till hus 1 och 2. 

Denna energianvändning ska enligt BBR inte inkluderas i byggnadens specifika energianvändning. För 

beräkning av energi för markvärme uppskattades area för uppvärmning och installerad effekt, se tabell 

12. Arean för garageinfarterna i hus 1 och 2 uppmättes i CAD-ritningar från projekteringsunderlaget. 

Installerad effekt för ett ytvärmesystem i Uppsala uppgår normalt till 230 W/m² enligt uppgift från 

företaget Uponor [38]. Genomsnittlig effekt över systemets drifttid bedöms uppgå till 60 % av 

installerad effekt. Drifttiden för temperatur- och fuktstyrd markvärme i Mellansverige uppskattas till 

1800 timmar per år [14]. Enligt resultatet tillförs totalt 21,4 MWh markvärme per år, vilket motsvarar 

i genomsnitt 5 kWh/m²,Atemp för fastigheten. För hus 1 och 2 specifikt motsvarar det uppskattade 

värmebehovet cirka 5 kWh/m²,Atemp respektive 8 kWh/m²,Atemp. Då bergvärme täcker en del av 

värmebehovet krävs mindre köpt energi. Markvärmens påverkan på köpt energi för uppvärmning (med 

omvandlingsfaktor 3 för elvärme) kan därmed antas motsvara mellan 2-5 kWh/m²,Atemp för hus 1 och 

3-8 kWh/m²,Atemp för hus 2.   

Tabell 12. Uppskattad energianvändning för markvärme för snösmältning i hus 1 och 2.  

  Hus 1 Hus 2 

Yta (m²) 38 56 

Effekt (W/m) 127 127 

Drifttid (h/år) 1800 1800 

Energianvändning (MWh/år) 8,7 12,6 
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Reglerfaktorer 

Då fjärrvärmeanvändningen visat sig vara förvånansvärt hög i fallstudien valde en av Bjerkings experter 

inom VVS och styr, Johan Lindström, att följa med vid besöket till fastigheten för inspektion av under-

centralen. Det konstaterades snabbt att de flödesscheman som fanns att tillgå (visas i kap. 3.1.2) var 

bristfälliga med otydlig funktionsbeskrivning och bland annat ombytta platser på komponenter. Två 

separata kretsscheman gjorde det även svårt att se hur systemen samverkade. Efter att detta påpek-

ades vid platsbesöket har den entreprenör som ansvarade för VVS-området i fastighetsprojektet åtagit 

sig att åtgärda dokumentationen. Bland annat ifrågasattes dragningen av golvvärmesystemets retur-

flöde via slingtanken till värmepumpen i flödesschemat för tappvarmvatten. Detta hade varit en natur-

lig lösning med ett radiatorsystem som har högre returtemperatur men ifrågasätts då det gäller golv-

värme. Som tidigare nämnt planerades först radiatorsystem för fastigheten, men detta ändrades i ett 

relativt sent skede. 

Vid platsbesöket framkom att värmeväxlaren i FTX-aggregatet i hus 2 frusit igen vid ett tillfälle, på 

grund av felaktigt inställd temperatur för avfrostning. Hur energianvändningen för ventilation har 

påverkats av detta är dock svårt att säga utifrån de mätdata som finns tillgängliga. Figur 33 visar ett 

protokoll för inställningar av avfrostningsfunktionen i hus 2 och utgör ett exempel på hur ändrade 

driftinställningar inom olika delområden sannolikt kan förändra en fastighets energianvändning över 

tid. 

 

 

Figur 33. Börvärden för avfrostningsfunktionen i hus 2, där felaktigt inställd temperatur ledde till frysning av värmeväxlaren i 
ventilationsaggregatet. 

 

Värmepumpens funktion 

I fallstudien saknades separat mätning av fastighetsel och el till bergvärme. Det faktum att fastigheten 

använder mer fjärrvärme än förväntat föranleder misstanken att värmepumpens kapacitet inte utnytt-

jas optimalt eller att den är underdimensionerad. Risken finns att värmepumpen använder mindre el 

än vad som uppskattades vid energiuppföljningen och att användningen av fastighetsel är onormalt 

hög på grund av någon felfunktion. 

Vid besöket var temperaturen i ackumulatortankarna drygt 46 °C i tappvattenkretsen, vilket under-

stiger kravet på minst 60 °C för att eliminera legionella. Enligt bostadsrättsföreningen är temperaturen 

sällan högre än så i tankarna. Det har gjorts försök för att få värmepumpen att producera högre tem-
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peratur, vilket endast har resulterat i återkommande högtemperaturlarm. Fjärrvärmen används konti-

nuerligt för att höja temperaturen till ca 60 °C i tappvarmvattenkretsen. 

 

 Granskning av arbetsprocessen enligt Sveby 
I detta avsnitt analyseras påverkan från arbetsprocessen kring beräkning, mätning och uppföljning i 

fallstudien. I analysen ovan framgår att vissa indata vid beräkning skilde sig från verkligt utförande. En 

egen metod för att fastställa specifik energianvändning i drift fick upprättas då tillräckliga mätdata sak-

nades. Energianvändningen korrigerades sedan mot normalår men korrigerades inte för att motsvara 

normalt brukande.  

Sveby strävar efter att motverka differenser mellan indata och verkligt utförande, samtidigt som de vill 

skapa en enhetlig metod för verifiering där byggnadens energianvändning isoleras från brukarrelaterad 

energianvändning. Nedan följer en bedömning av hur arbetsprocessen påverkar förekomsten av avvik-

elser genom att jämföra fallstudien med Svebys metoder för beräkning, mätning och uppföljning. 

 

Beräkning  

I fallstudien användes standardvärden från Sveby i stor utsträckning vid projektering. Antaganden kring 

brukarrelaterad användning, innetemperatur och tillgodogörande av internvärmelaster i byggnaderna 

baserades på Svebys underlag. Det visade sig att användningen av tappvarmvatten i fastigheten var 

mycket lägre än beräknat. Hushållselanvändningen i fastigheten låg däremot något över beräknade 

värden.  

När det gäller indatavärden som berör prestanda för tekniska installationer för ventilation, uppvär-

mning och varmvatten är tanken att Svebys fastställda arbetsmetod för energiberäkningar ska säker-

ställa att dessa värden blir rimliga. Vid projektering av kvarteret Blomman användes ungefärliga indata-

värden för dessa installationer. Värdena sattes med viss säkerhetsmarginal för att inte riskera att 

underskatta energibehovet i drift. Enligt Svebys metod ska beräkningar utföras i flera steg med uppdat-

ering av indata all eftersom fler detaljer tillkännages. Vid projektering gjordes ingen återkoppling till 

energiberäkningen. Detta innebär att värmepumpens märkeffekt kom att reduceras från 60 kW till 40 

kW och radiatorsystem byttes ut till vattenburen golvvärme utan att konsekvenserna för fastighetens 

energianvändning utreddes. Simuleringar utförda i efterhand med dessa ändringar visade dock inte 

någon stor förändring i specifik energianvändning. Enligt Sveby ska även resultat från egenkontroller 

och besiktningar föras in i energiberäkningen, vilket inte har gjorts vid projektering. 

 

Mätning i drift 

Tillgängligheten på mätdata i drift påverkar genomförandet av en energiuppföljning. I ett Sveby-

projekt planeras i ett tidigt skede hur en fastighets energianvändning ska följas upp och kunna veri-

fieras via mätning. Enligt Sveby ska mätning av fastighetsel finnas för varje byggnad och el till värme-

pump ska mätas separat. Detta saknas i den aktuella fastigheten och skapar viss osäkerhet vid verifi-

ering, vilket berörs i nästa avsnitt.  

Ett annat krav enligt Sveby vid gemensam energiförsörjning för flera byggnader är att undermätare 

installeras för varje byggnad. I fallstudien inkluderar mätningen av värme och tappvarmvatten i varje 

byggnad inte samtliga förluster för framledning, varmvattencirkulation och ackumulering. Det framgår 

inte tydligt hur sådana förluster bör hanteras enligt Sveby. Fastställandet av energiprestanda för varje 

byggnad i fastigheten kompliceras även av det faktum att det är okänt hur mycket el värmepumpen 
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använder och hur mycket värme den tillför värme- respektive tappvarmvattensystemet. Värmepump-

ens COP försämras i allmänhet vid produktion av tappvarmvatten.  

Vidare föreskriver Sveby att undermätning bör införas för energiposter som mäts i fel kategori och 

påverkar byggnadens energiprestanda med mer än 3 kWh/m²,Atemp. Ventilationsaggregaten i hus 3 

och 4 är ett sådant exempel, dock löses problemet redan genom kravet på mätning av fastighetsel i 

varje byggnad. Undermätning av markvärme för snösmältning utanför garagen i hus 1 och 2 skulle 

kunna vara aktuellt. Markvärme klassas som hushållsenergi och energianvändningen uppskattas till 

mellan 2-5 kWh/m²,Atemp för hus 1 och mellan 3-8 kWh/m² för hus 2, där det lägre angivna värdet 

motsvarar att el till värmepump täcker 100 % av värmebehovet. Övriga energiposter som påträffades 

inom fel kategori i fallstudien är i allmänhet inte tillräckligt stora för att undermätning ska införas, 

vilket innebär att schablonberäkning skulle användas för korrigering av energianvändning även enligt 

Sveby. 

Enligt Sveby kan energianvändning för tappvarmvatten beräknas utifrån volymmätning av tappvarm-

vatten och schablonvärdet 55 kWh/m³. I fallstudien är total köpt energi för värme och tappvarmvatten 

känd. Uppskattningen av energiåtgång för tappvarmvatten, 60,5 kWh/m³, tjänar enbart till att 

separera energi för uppvärmning innan normalårskorrigering. Normala variationer i uppskattad energi 

för tappvarmvatten har därmed liten påverkan på den resulterande specifika energianvändningen.  

Vid verifiering enligt Sveby utförs däremot en korrigering av energianvändning för tappvarmvatten 

mot normalt brukande, vilket får direkt påverkan på specifik energianvändning. Normala variationer i 

antagande om energibehov för uppvärmning (ca 53-63 kWh/m³) kan då ge betydande utslag på specifik 

energianvändning. Vid 50 % över normal volymanvändning skulle energiuppskattningen i fallstudien 

skilja med över 7 kWh/m² beroende på antagande om energiåtgång. Sveby motverkar dock dessa 

variationer genom att rekommendera standardvärdet 55 kWh/m³. 

 

Verifiering 

För att fastställa energianvändning i drift i fallstudien tillämpades ett antagande om hushållselanvänd-

ning. Uppskattningen av fastighetens specifika energianvändning påverkas linjärt av antagandet om 

hushållsel. En ökning av uppskattad hushållsel med 10 % minskar fastighetens specifika energian-

vändning i drift med 4-5 % de två referensåren, vilket motsvarar 3 kWh/m²,Atemp. En minskning av 

uppskattad hushållsel med 20 % ökar således uppskattad energianvändning i drift med i genomsnitt 6 

kWh/m²,Atemp. 

Övriga antaganden vid fastställandet av specifik energianvändning i fallstudien har endast kretsat kring 

hur stor del av energianvändningen som ska normalårskorrigeras. Fördelningen av värme och varm-

vatten för berg- och fjärrvärme har liten påverkan på den specifika energianvändningen i fallstudien. 

En ökning av andelen energi för uppvärmning med 10 % ger en linjär ökning med mindre än 1 % i 

specifik energianvändning (cirka 0,6 kWh/m²). 

Sveby definierar en byggnads energiprestanda, 𝐸𝑃𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡,𝑘𝑜𝑟𝑟 , enligt ekvationen i avsnitt 2.3.3. 

Energianvändning för tappvarmvatten korrigeras genom termen 𝐸𝑃𝑣𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 som motsvarar differensen 

mellan uppmätt användning av tappvarmvatten och standardanvändning i flerbostadshus. I fallstudien 

är energianvändningen för tappvarmvatten lägre än standard och fastigheten kan således anses 

”gynnas” av de boendes vanor. Med Svebys metod skulle denna skillnad fångas upp och korrigeras mot 

standardanvändning i flerbostadshus vid verifiering av byggnadens energiprestanda. Användningen av 

tappvarmvatten motsvarar 7-9 kWh/m² i hus 1 och 2 samt 15-18 kWh/m² i hus 3 och 4 medan stan-

dardvärdet motsvarar 25 kWh/m². Därmed skulle värmebehovet för tappvarmvatten justeras upp med 
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mellan 7-18 kWh/m² för de olika husen. Korrigeringen av köpt energi för att täcka detta värmebehov 

är dock okänd då fastigheten har en kombination av värmepump och fjärrvärme. Vidare är COP okänt 

för bergvärmepumpen i drift. 

Enligt Sveby krävs en bedömning av byggnadens nyttjandegrad innan uppmätt energiprestanda fast-

ställs. Boendegraden i fallstudien överstiger 70 % och därmed finns inget behov av en kompletterande 

undersökning. 
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5 Slutsatser och diskussion 
 

5.1 Analys av avvikelse i fallstudien 
 

Fallstudien visade en stor avvikelse mellan beräknad och faktisk energianvändning. Enligt energiupp-

följningen använde byggnaderna mellan 60-64 kWh/m²,Atemp  år 1 och 68-73 kWh/m²,Atemp  år 2. 

Energianvändningen är cirka 63 % högre än beräknat för hus 1 och 2 för det referensår med lägst 

energianvändning (år 1). För hus 3 och 4 är energianvändningen 44 % högre än beräknat. 

Fastigheten köper betydligt mer fjärrvärme än beräknat. Att mängden köpt fjärrvärme är omotiverat 

hög ses vid en jämförelse med uppskattat energibehov för golvvärme, tappvarmvatten och ventilation 

sommartid. Fastigheten köper 16-18 MWh fjärrvärme under sommarmånaderna, vilket tydligt 

överstiger det uppskattade behovet på cirka 10 MWh. Detta tyder på att byggnaden inte fungerar 

optimalt i drift. I fastigheten mäts inte el till värmepumpen och fastighetsel separat och det är därför 

osäkert hur mycket el värmepumpen använder. Enligt uppskattad elanvändning för värmepumpen 

utifrån mätdata använder den i princip lika mycket el som i simuleringen av fastigheten med en 40 kW 

pump och samma prestanda som antogs vid projektering. Det är inte klart hur mycket värmepumpen 

levererar i form av värme och hur energin fördelas mellan värme- och varmvattenkretsen. Därmed är 

det svårt att uttala sig om värmepumpens prestanda i dagsläget. Vid besöket till fastigheten fanns 

indikationer om att värmepumpen inte fungerar inom önskade temperaturintervall och detta skulle 

kunna bidra till att mer fjärrvärme köps. I litteraturstudien framkom att en orsak till hög fjärrvärme-

användning kan vara styrventiler som inte håller tätt, vilket kan ses som ett råd till fastighetsägaren för 

vidare undersökning. 

För att analysera orsaker till avvikelse mellan beräknad och faktisk energianvändning har olika metoder 

använts i fallstudien. Dels har handhavande vid projektering undersökts genom att granska indata för 

energitekniska installationer i de ursprungliga beräkningsfilerna. Granskningen avsåg installationer för 

värme, varmvatten, ventilation och värmedistribution. De främsta skillnader mellan indata och 

utförande som påträffades var lägre märkeffekt på fastighetens värmepump och ändrat system för 

värmedistribution från radiatorer till golvvärme. Värmepumpens märkeffekt motsvarar 40 kW istället 

för 60 kW som antogs vid projektering. En värmepumps bidrag till en byggnads energianvändning har 

stor påverkan då användningen av el som energibärare medför att mindre energi behöver köpas för 

att tillgodose byggnadens behov. Simulering i VIP Energy med den lägre märkeffekten visade ett ökat 

behov av köpt energi med 5 kWh/m²,Atemp. Om värmepumpens verkningsgrad är bättre i verkligheten 

kan lägre märkeffekt medföra en större höjning av fastighetens specifika energianvändning.  

Vid jämförelsen av indata i beräkningen och det verkliga utförandet framkom även att förluster för 

VVC och markkulvert inte tagits med i beräkningen. VVC-förluster har inte uppskattats i fallstudien 

men diskuteras i avsnitt 5.3. Potentiella värmeförluster för markkulvertarna uppskattas till 3,6 kWh/m² 

i genomsnitt för fastigheten. Behovet av köpt energi kan dock vara lägre eftersom el till värmepump 

till viss del antas täcka värmeförlusterna. 

När det gäller brukarrelaterade orsaker till avvikelse kan varmare innetemperatur i lägenheterna bidra 

till högre energianvändning i fastigheten. Vid simulering i VIP Energy gör dock värmepumpen och 

värmeåtervinningen i FTX-aggregaten att behovet av köpt energi i VIP Energy inte påverkas märkvärt 

av högre innetemperatur. Värmebehovet ökar med 5,1 kWh/m²,Atemp för varje grad förhöjd innetem-

peratur medan köpt energi endast ökar med 1,3 kWh/m²,Atemp.  
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Utifrån uppgifter från bostadsrättsföreningen beräknades nya värden för internlaster i Sveby Energian-

visningar, vilka sedan användes i simulering i VIP Energy. I Sveby Energianvisningar ändrades indata för 

antal boende, tappvarmvattenanvändning och fastighetsel i form av elgolvvärme och fast installerad 

belysning. Enligt resultatet bidrar inte nya indata till att höja fastighetens energianvändning. Använd-

ningen av tappvarmvatten är mycket låg i fastigheten jämfört med standardanvändning. Samman-

ställda mätdata för användning av hushållsel, vilket påverkar mängden ”gratisvärme”, tyder på normal 

användning trots lägre boendetäthet. 

Till sist bör även tilläggas att olika normalår och klimatort har använts som utgångspunkt vid projek-

tering och energiuppföljning, vilket kan påverka uppskattningen av avvikelse mellan beräknad och fak-

tisk energianvändning. Vid simulering av de ursprungliga beräkningsfilerna har Stockholm använts som 

klimatort med en klimatfil baserad på referensåren 1996-2005. Normalårskorrigering utfördes med 

Uppsala som klimatort och metoden Energi-Index där referensårets klimat jämfördes med ett normalår 

baserat på en 30-årsperiod.  

 

5.2 Allmän orsak till avvikelse mellan beräknad och faktisk energianvändning 
 

En orsak till att den beräknade energianvändningen i fallstudien är så mycket lägre än byggnadernas 

faktiska energianvändning är att simuleringsmodellen förutsätter att systemlösningen fungerar 

optimalt. Ju mer tekniskt avancerad en systemlösning för värmeförsörjning är, vilket exempelvis 

uppkommer i strävan efter att utnyttja flera olika energikällor som ska dimensioneras och utnyttjas vid 

rätt tidpunkt, desto känsligare blir systemet. Detta är en riskfaktor som inte framgår vid simulering och 

att bara förlita sig till en simuleringsmodell kan därmed leda till att avvikelser mellan beräknad och 

faktisk energianvändning uppstår i högre grad. Hur ska man då gå till väga för att hantera riskfaktorer? 

Inom branschen finns stor erfarenhet kring val av utförande och tekniska system samt hur de kan 

påverka en byggnads energianvändning i drift under givna förutsättningar. Erfarenheter av olika 

tekniklösningar bör i många fall inte implementeras i en programvara då det skulle försumma både 

den pågående teknikutvecklingen och teknikneutralitet. De är däremot användbara i det specifika 

projektet för att göra en rimlig bedömning av en byggnads energianvändning. 

Vid projektering i ett aktuellt projekt är erfarenhet inom branschen av stor betydelse för att göra en 

rimlig bedömning av en byggnads energianvändning. För att skapa ett bra underlag från dessa erfaren-

heter som kan tas till vara av projektörer arbetar därför Sveby aktivt för att ta fram standardvärden 

baserade på teknisk undersökning och mätning i färdiga hus. Standardvärdena gäller både val av tek-

niskt utförande och driftmönster som beror av boendevanor. Tanken är att detta ska öka träffsäker-

heten och skapa en mer enhetlig metod för projektering av energianvändning. Det faktum att tekniken 

utvecklas och boendevanor förändras ställer dock krav på att standardvärden omformas över tid och 

att nya undersökningar genomförs kontinuerligt. Sveby har uttryckt ett behov av fler undersökningar 

som underlag för framtagande av standardvärden när det gäller exempelvis användning av hushållsel 

i bostäder, då dagens standardvärden inte är anpassade till våra moderna boendevanor med större 

användning av laptops, multimediasystem och övrig hemelektronik.  

Enligt Boverkets rekommendation ska beräknade resultat vid energiberäkning under projektering 

anges med säkerhetsmarginal. Enligt en artikel av Bergsten i Energi & Miljö [39] är det dock ovanligt 

att resultat från energiberäkningar presenteras med ett osäkerhetsintervall. I artikeln föreslås en 

utvecklad metodik där hanteringen av osäkerhetsfaktorer sker systematiskt. Efter en inventering av 

indataposter där osäkerhet och potentiell energipåverkan bedöms får de poster med hög osäkerhet 

och hög grad av potentiell energipåverkan utgöra grunden vid framtagandet av en säkerhetsmarginal, 
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se figur 34. De mest kritiska indata (rimligtvis 3-6 poster) undersöks sedan genom en känslighetsanalys, 

och resultaten från de sämsta värdena för samtliga parametrar vägs samman och anges som ett osäk-

erhetsintervall för beräkningen. 

 

 

Figur 34. Förslag till systematisk hantering av osäkerhetsfaktorer vid projektering [39]. 

 

Den föreslagna metoden är ett exempel på en så kallad kvalitativ metod som förutsätter att den som 

utför beräkningen har tillräcklig kunskap och erfarenhet. Metoden anger inte med vilken sannolikhet 

som energianvändningen kommer att hamna inom det angivna intervallet. 

 

5.3 Behov av utökad mätning för avvikelseanalys och energiuppföljning  
 

För att kunna jämföra energiberäkning och byggnaden i drift krävs utförligare mätning för byggnaden. 

I fallstudien har det inte varit möjligt att spåra orsaken till varför fastigheten köper mer fjärrvärme. 

Utan återkoppling till vilka parametrar som inte stämmer eller möjligen exkluderats i energiberäkn-

ingen är det svårt att förbättra arbetet med energiberäkningar. Detta gäller även i stort.  

Det behövs mer data för värmepumpens drift och för att kunna bedöma pumpens COP. Det skulle även 

vara positivt om energiåtgång för markvärme kunde uppskattas genom mätning då denna energipost 

inte ska inkluderas i en byggnads energianvändning. Idag är det även okänt hur mycket energi som går 

åt för värmeförluster i VVC och markkulvertar.  

Fastighet Kåbo 24:4 kan eventuellt ligga i riskzonen för höga VVC-förluster. Enligt en nyligen genomförd 

studie av sex nya flerbostadshus i Stockholmsområdet varierade VVC-förlusterna mellan 2-30 kWh/m² 

[40]. Utförandet av dragning och placering av rörledningar har visat sig påverkas negativt vid individuell 

mätning och debitering av värme och tappvarmvatten i lägenheter. Individuell mätning kan medföra 

att endast ett rörschakt per trapphus upprättas för att underlätta hanteringen av mätarna. Detta får 

som konsekvens att andelen horisontella dragningar ökar. Värmeförlusterna blir särskilt stora när de 

horisontella dragningarna är så långa att horisontell VVC måste införas. Ytterligare en nackdel är att 

värmeförlusterna tillgodogörs sämre i byggnaden jämfört med traditionellt utförande. 
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Utvecklingen av genomtänkta mätsystem är också av stor vikt i strävan efter att minska osäkerhets-

intervallet vid uppföljning av en byggnads energiprestanda i drift. Idag ger regelverket utrymme för 

olika metodval. Målet bör vara att fastställa en byggnads energiprestanda genom uppmätta värden 

och inte en ny beräkning. Sveby bidrar till att öka inslaget av mätning som grund för byggnadens energi-

prestanda genom att tidigt fastställa krav på mätsystemet i den färdiga byggnaden. I fallstudien 

saknades separat mätning av el till värmepump och fastighetsel, vilket är ett krav enligt Sveby och hade 

minskat osäkerheten vid energiuppföljning.  

För energiposter som mäts inom fel kategori och uppskattas påverka specifik energianvändning med 

mer än 3 kWh/m²,Atemp ska undermätning införas enligt Sveby. Ventilationsaggregaten i hus 3 och 4 

är ett sådant exempel, dock löses problemet redan genom kravet på mätning av fastighetsel för varje 

byggnad. I övrigt är det endast markvärme för garagenedfarterna i hus 1 och 2 som eventuellt uppfyller 

kravet för undermätning. Övriga energiposter som påträffades inom fel kategori i fallstudien är i 

allmänhet inte tillräckligt stora för att undermätning ska införas, vilket innebär att schablonberäkning 

skulle användas för korrigering av energianvändning även enligt Sveby.  

Systemet för energideklarationer har mött kritik för att vara mycket kostsamt för fastighetsägare och 

samtidigt sakna verklig effekt för fastigheters energianvändning [41][42][43]. Införandet av regler för 

utökad mätning och mer grundlig energiuppföljning skulle förmodligen öka kostnaderna ytterligare. 

Marginalnyttan med skärpta regler och en grundlig energiuppföljning kan dock vara betydande och 

medför eventuellt att lönsamheten ökar på sikt. En konsekvens bör vara att konkreta energibespa-

rande åtgärder identifieras i högre utsträckning. Samtidigt ger ett utvecklat mätsystem förmodligen 

bättre precision av orsaker till varför en byggnad använder mer energi än beräknat. Detta är använd-

bart dels för att öka träffsäkerheten i energiberäkningar och dels för att öka möjligheten att avkräva 

ansvar från exempelvis byggherren, vilket bör vara grundläggande i ett fungerande kravsystem. 

 

5.4 Företagets arbete för att reducera avvikelser 
 

Utifrån fallstudien rekommenderas bättre återkoppling till indata i energiberäkningar vid projektering 

och eventuellt ökat fokus på VVC-förluster. Det beräknade resultatet kan vidare anges med en säker-

hetsmarginal som tas fram genom en systematisk hantering av osäkerhetsfaktorer, likt exemplet i 

avsnitt 3.4.2.. 

Enligt konsultföretaget utförs i dagsläget ingen uppföljning på utförda energiberäkningar om inte be-

ställaren vill detta. Det enda nuvarande kravet på uppföljning för nya byggnader är att fastighetsägaren 

utför en energideklaration som ska färdigställas senast två år efter ibruktagande av byggnaden med 

ett års sammanhängande användning som indata. Energiuppföljning och utfärdande av energideklar-

ationer är tjänster som konsultföretaget erbjuder alla beställare. Konsultarbetet styrs av beställarupp-

drag och för att uppföljning ska utföras i större omfattning krävs initiativ från fastighetsägaren eller att 

kravställningen skärps.    

Framtiden går mot skärpta krav då EU har beslutat att samtliga nya byggnader ska vara så kallade nära-

nollenergibyggnader från och med år 2021. För byggnader som ägs av offentliga myndigheter gäller 

kravet från och med 2018. Boverket är i färd med att ta fram en svensk tolkning av EU:s direktiv. I en 

utredning kring hur den svenska tillämpningen av nära-nollenergikraven bör utformas diskuteras 

skärpningar av energikraven för flerbostadshus med upp till 44 % [44]. Detta kommer förmodligen 

medföra att träffsäkerheten i energiberäkningar måste öka och osäkerhetsintervallen reduceras. Ett 

större fokus på överensstämmelse mellan beräknad och uppmätt energianvändning bör redan idag 



63 
 

kunna användas för att profilera företaget och attrahera fler kunder. Intresset för miljöcertifierings-

system och reducerad energianvändning i nya byggnader har ökat de senaste åren och spås fortsätta 

öka [45].  
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Bilaga A Energianvändning i byggnader 
 

En byggnad behöver tillföras energi i form av både el och värme för en rad olika ändamål. Behovet av 

tillförd energi för att hålla önskat inneklimat i en bostad styrs av uteklimatet, verksamhet i byggnaden, 

byggnadens värmetekniska egenskaper och de klimatstyrande tekniska installationerna. Alstrad 

internvärme och tillgodogjorda värmeflöden i byggnaden kan bidra till att minska behovet av tillförd 

energi för uppvärmning. Med tillgodogjord energi avses energi som kan substituera annan värme-

tillförsel. Detta benämns ofta gratisvärme (ett begrepp som kan kritiseras då det gäller exempelvis 

värmeavgivning från tappvarmvattenanvändning som härrör från köpt energi). Behovet av tillförd 

energi i en bostad kan beskrivas enligt: 

𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 =  𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒 + 𝐸𝑒𝑙 = 𝐸𝑡𝑟 + 𝐸𝑖 + 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 + 𝐸𝑡𝑣𝑣 + 𝐸𝑑𝑟 + 𝐸𝑓 + 𝐸ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙 − 𝐸𝑖𝑛𝑡 − 𝐸𝑠𝑜𝑙 − 𝐸𝑣å           

 

där  

𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = energibehov vid normal användning av byggnaden 

𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = värmebehov vid normal användning av byggnaden 

𝐸𝑒𝑙 = elbehov vid normal användning av byggnaden 

𝐸𝑡𝑟 = värmebehov på grund av transmission genom byggnadens omslutande ytor 

𝐸𝑖 = värmeförluster på grund av luftläckning genom otätheter i klimatskärmen och/eller orsakade av 

vädring. 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 = värmebehov för uppvärmning av uteluft i ventilationssystem 

𝐸𝑡𝑣𝑣 = värmebehov för uppvärmning av tappvarmvatten 

𝐸𝑑𝑟 = distributions- och reglerförluster inne i huset 

𝐸𝑓 = elanvändning för drift av pumpar, fläktar och övrig fastighetsel 

𝐸ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙 = användning av hushållsel 

𝐸𝑖𝑛𝑡 = tillgodogjord värme från intern värmealstring (s.k. internlaster) från personer, användning av 

hushållsel, tappvarmvatten och eventuellt övriga tillskott 

𝐸𝑠𝑜𝑙 = tillgodogjord värme från solinstrålning 

𝐸𝑣å =  tillgodogjord energi från värmeåtervinning via värmeväxlare för ventilation, frånluftsvärme-

pump, avlopp eller liknande 

Transmissionsförluster, 𝐸𝑡𝑟 , avser transport av värme genom klimatskalet. En byggnads klimatskal 

utgörs av ytterväggar, dörrar, fönster, tak och golv. Värmetransporten drivs av skillnaden mellan inne- 

och utetemperatur och för att motverka värmeförlusterna från byggnaden krävs god isolering av 

klimatskalet. Vid anslutningar av olika byggdelar uppstår ökad värmetransport. Dessa områden, så 

kallade köldbryggor, kan utgöra en relativt stor del av transmissionsförlusterna i ett välisolerat hus. [1] 

Värmeförluster via luftläckage, 𝐸𝑖, uppstår genom att luft passerar genom små otätheter i klimatskalet. 

Luftläckningen är som störst vintertid och ökar behovet av tillförd värme i byggnaden. Äldre hus har 

betydligt större luftläckning än nyare hus. Med noggrann byggnadsteknik kan luftläckningen göras 

mycket liten. Utformningen av vissa system för ventilation (självdragssystem) förutsätter att ny luft tas 
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in via dessa otätheter och fungerar därmed inte om klimatskalet skulle tätas ordentligt. System med 

balanserade fläktstyrda luftflöden förutsätter däremot minimerad luftläckning och ett mycket tätt 

klimatskal. Även fönstervädring innebär att byggnadens värmebehov ökar när det är kallt ute. 

Storleken på värmeförluster via fönstervädring är brukarrelaterad och ofta svåruppskattad. Vädrings-

vanor påverkas även av hur väl ventilationssystemet och reglering av värmesystemet fungerar. [1] 

Värmebehov för ventilationssystem, 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 , beror främst av luftflödesstorlek. I ett bostadshus styrs 

dimensionering av luftflöde först och främst utifrån luftkvalitetens försämringstakt, vilket i sin tur 

påverkas av antal boende. I lokaler som exempelvis kontor kan istället behovet av värmebortförsel 

vara dimensionerande för luftflödet. Värmebehov för ventilationssystemet uppstår när uteluften 

måste värmas innan den tillförs rummet. Energibehovet för detta kan i ett mycket välisolerat hus vara 

i samma storleksordning som byggnadens transmissionsförluster. Värmeåtervinning ur frånluften kan 

därmed kraftigt minska behovet av tillförd värme. [1] 

Energianvändning för tappvarmvatten, 𝐸𝑡𝑣𝑣, är beroende av de boendes vanor och påverkas även av 

vilka armaturer och apparater som installeras. Disk- och tvättmaskiner ska normalt kopplas till kall-

vattenledningen och använda inbyggda system för att värma vattnet, men det förekommer även att 

apparaterna ansluts till varmvattenledningen. Engreppsblandare och snålspolande duschmunstycken 

med luftinblandning är exempel på energibesparande åtgärder som blivit vanliga på senare år. Behovet 

av energi för tappvarmvatten finns under hela året men är något mindre sommartid, dels på grund av 

att användningen är något lägre och dels på grund av att kallvattnet har en högre temperatur jämfört 

med vintertid. [1] 

Distributionsförluster avser värmeförluster som uppstår på grund av friktion och värmeavgivning i 

kanaler och ledningar. Ledningarnas längd, placering och isolering påverkar storleken på distributions-

förlusterna. Värmeförlusterna kan eventuellt tillgodogöras byggnaden under uppvärmningssäsong 

men kan även orsaka direkt större energiåtgång och övertemperatur i fastigheten. Reglerförluster upp-

står i sin tur när temperaturregleringen inte fungerar optimalt i huset och det är en differens mellan 

önskad och faktisk temperatur i ett utrymme. Samtliga moderna flerbostadshus har någon form av 

automatisk reglering för temperaturreglering. Reglerförluster påverkas av värmesystemets utform-

ning, injustering och reglerförmåga. Golvvärmesystem har till exempel större reglertröghet än radiat-

orsystem. För fungerande reglering är det även viktigt att komponenter som till exempel termostater 

och ventiler fungerar som förväntat. [1] 

Fastighetsel eller driftel, 𝐸𝑓, betecknar elanvändning för drift av byggnadens installationer. Det gäller 

betjänande system i form av fläktar för ventilation och cirkulationspumpar för distribution av värme 

och varmvatten. Även el för gemensamma utrymmen så som trapphus, tvättstuga, hiss, källare, garage 

och viss utomhusbelysning ingår i fastighetsel. [1] 

Hushållsel, 𝐸ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙 , utgörs av elanvändning för apparater och belysning i bostäder. Motsvarande 

elanvändning i lokaler brukar benämnas verksamhetsel och inkluderar då användning av arbetsutrust-

ning och kontorsmaskiner etc. I hemmet ökar användningen av datorer och annan hemelektronik, 

vilket motverkar effekten av mer effektiva vitvaror. Även användningen av hushållsel är tydligt brukar-

relaterad och kan variera kraftigt mellan olika hushåll. [1] 

I en byggnad uppkommer interna värmetillskott, 𝐸𝑖𝑛𝑡, i form av personvärme och värmeavgivning från 

belysning och apparater. Under uppvärmningssäsong kan en del av värmetillskotten tillgodogöras i 

byggnaden. Förutom brukarbeteende påverkar även planlösningen hur värmen kan tillgodogöras i 

bostaden. 
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Solinstrålning genom fönster, 𝐸𝑠𝑜𝑙, har stor inverkan på en byggnads energibalans och kan reducera 

värmebehovet betydligt. Instrålad solenergi genom fönster omvandlas till värme när den träffar en yta 

i rummet och höjer därmed ytans temperatur. Därefter avges värme konvektivt till rumsluften. Då 

solvärmelasten varierar kraftigt över tid är den svår att dimensionera för. I välisolerade byggnader med 

lägre värmebehov kan solinstrålning genom fönster med söderläge orsaka övertemperatur redan 

under tidig vår och sen höst. Därmed uppstår behov av genomtänkt solavskärmning för att minska 

behovet av komfortkyla. Stora södervända glasareor bör i allmänhet undvikas för välisolerade hus. [1] 

Värmeåtervinning är vanligast inom ventilationssystem, vilket förklaras närmare i avsnitt 2.1.4 om 

ventilation. Det är även möjligt att återvinna värme från avloppsvatten och exempelvis förvärma 

inkommande kallvatten. Den mest effektiva metoden för detta är att installera avloppsvärmepumpar. 
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Bilaga B Systemgräns för energianvändning enligt Boverkets byggregler 
 

I figur 35 visas den systemgräns (streckad linje) som Boverket definierat för levererad energi till en 

byggnad. Systemgränsen medför exempelvis att energi för uppvärmning och varmvatten anges i kWh 

el för en värmepump, medan fjärrvärme anges i kWh värme. [15] 

 

Figur 35.  Illustration över en byggnads energianvändning samt utformning av systemgräns i BBR. [15] 
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Bilaga C Sveby Brukarindata 
 

 

I tabell 13 visas en sammanfattning av standardvärden för olika indataparametrar enligt Sveby Brukar-

indata för flerbostadshus. 

Tabell 13. Indataparametrar som berörs i Sveby Brukarindata samt standardvärden för dessa. 

 

 


