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Abstract 

Environmental certification is a method to assess and rate buildings according to how environmentally 

sustainable they are. The four most common environmental certification systems on the Swedish market 

are Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM SE and LEED. Energy calculation of the building is one of 

many requirements to achieve certification from these systems. The calculation must fulfill the requirements 

defined in Boverkets byggregler (BBR) of a building's energy performance, except for LEED that requires 

that the energy calculation has to be structured according to a model described by the American Society of 

Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). Miljöbyggnad and GreenBuilding 

require follow up of the buildings’ energy use, which BREEAM SE and LEED do not require.  

The purpose of this report is to examine possible improvements for monitoring of energy use in future 

environmental certification projects. The aim is also to examine which types of user-related changes that 

have been performed in earlier projects. The report also examines what needs to be done to advance the 

energy calculation in future projects. 

A comparison between the measured values to the stated calculations was carried out for 21 buildings. Only 

three calculations were within a range of ± 10 percent when compared to the measured energy use. Of the 

buildings with reliable statistical data a clear majority of the calculations underestimates the energy 

performance of the building. 

There are clear differences in the construction of the energy calculation depending on if it is based on the 

definition in BBR or in ASHRAE.  The method of calculation for LEED is based on ASHRAE, and it 

shows significant differences between the actual building and the building's energy calculation. Those 

differences make the calculation unsuitable for following-up on the building energy performance. There are 

two major differences in the LEED methodology that for some buildings contribute to an unreliable energy 

calculation. Firstly, piping losses for hot and chilled water in the building installations are neglected in the 

calculation. Secondly, all spaces used by people, including zones only used limited periods, must be simulated 

with both heating- and cooling systems, even when no such system is installed in the building. 

The influence of the differences in follow-up requirements in the different environmental certification 

systems was investigated by a comparison of the differences between the calculated and measured energy 

performance between the buildings certified with different environmental certification systems. There seems 

to be no connection between different requirements on follow-up of the buildings’ energy use and how the 

difference between the buildings calculated and measured energy performance varies. This is based on the 

fact that out of the buildings who are certified with a system that require follow-up there are not more 
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calculations that fall within the ± 10 percent margin compared to the buildings that are certified in systems 

without follow-up requirements.  

A survey with responses from 21 property owners were conducted. The majority of them said that current 

strategies for energy metering in environmental certification system are not sufficient for following-up on 

energy use. Among the property owners who felt that the current measurement strategies not are sufficient, 

the general perception was that it is not enough adapted for their business. Increased requirements for 

energy measurement in environmental certification systems, especially in the GreenBuilding, BREEAM SE, 

LEED and Svanen, would lead to better opportunities for following-up on the buildings’ energy use. This 

should be combined with a plan for measurement and requisite of following-up of the buildings’ energy use 

to ensure that the measurements are done correctly and that the requirements are fulfilled.       

Adaption of building user input data for calculations do not appear to be common in projects. There are no 

indications that there are some specific parameters that are corrected more often than others. Adaption of 

input data seem to be inhibited by the acceptance within the industry of using Sveby as a source for input 

data. This may result in less precise calculations, but it improves the opportunities for accurate comparison 

between different buildings hence the user of the building will have a less crucial role in the result.  

By a literature study it was shown that by performing the energy calculation earlier in the projects the 

calculation can be used to improve the building before the design parameters are determined. This may 

induce that the building will be better in an energy performance perspective. However, by performing the 

energy calculation in an earlier stage the accuracy of reliable input data will be decreased, thus lowering the 

precision of the calculation. If calculations instead were performed in a more ongoing methodology were 

the calculation is updated continuously when parameters are changed could the advantages from both the 

ordinary way and the early stage calculation be utilized. In this methodology the calculation could combine 

high accuracy in the result and still be used for compiling material for decision-making. To make this 

possible, the projects need to allocate resources for this methodology.  
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1.1 Sammanfattning 

Miljöcertifiering är en metod för att bedöma och betygsätta byggnader efter hur miljömässigt hållbara de är. 

De fyra vanligaste förekommande miljöcertifieringssystemen på den svenska marknaden är Miljöbyggnad, 

GreenBuilding, BREEAM SE och LEED. För att en byggnad skall bli miljöcertifierad med något av dessa 

system är ett av många krav att en energibalansberäkning över byggnaden skall upprättas. Beräkningen skall 

vara uppbyggd i enighet med de riktlinjer Boverkets byggregler (BBR) använder för att definiera en byggnads 

energiprestanda, med undantag för miljöcertifieringssystemet LEED som ställer krav på att 

energibalansberäkningen ska vara uppbyggd enligt en modell beskriven av American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE. Såväl Miljöbyggnad som GreenBuilding ställer 

krav på uppföljning av de certifierade byggnadernas energianvändning, till skillnad från BREEAM SE och 

LEED som saknar dessa uppföljningskrav. 

Syftet med denna rapport är att undersöka vad det finns för förbättringsåtgärder för att underlätta 

uppföljning av energianvändning i framtida miljöcertifieringsprojekt. Syftet är även att undersöka vilka typer 

av brukarrelaterade korrigeringar som har behövt göras i tidigare projekt samt att utreda vad som krävs för 

att tidigarelägga energiberäkningar i framtida projekt.   

Genom jämförelser av uppmätt och beräknad energianvändning har skillnader mellan beräkningsresultat 

och uppmätt prestanda undersökts. Skillnaderna varierar kraftigt mellan de olika byggnaderna som studerats. 

Av totalt 21 byggnader ligger endast tre beräkningar inom ett intervall om ± 10 procent vid jämförelse mot 

uppmätt energiprestanda. Av de byggnader med trovärdigt statistikunderlag är det en klar majoritet av de 

tillhörande beräkningarna som underskattar byggnadernas energiprestanda. 

Det finns markanta skillnader i energibalansberäkningens uppbyggnad baserat på om denna är gjord i 

enighet med BBR-definitionen eller enligt ASHRAE. Metoden som baserar sig på ASHRAE, vilken skall 

användas vid LEED-certifiering, visar på avsevärda skillnader mellan den faktiska byggnaden och 

energibalansberäkningen. Två i vissa fall avgörande skillnader i LEED-metodiken utgörs av att rörförluster 

för varmvatten och vatten avsett för kylning försummas i beräkningen, och att samtliga delar i byggnaden 

där personer vistas, såväl lång- som kortvarigt skall vara utrustande med uppvärmnings- och kylsystem, även 

om så inte är fallet i den riktiga byggnaden. Dessa skillnader medför att energibalansberäkningarna framtagna 

efter ASHRAE inte lämpar sig för energiuppföljning.    

Genom att jämföra hur väl beräkningarna överensstämmer med de uppmätta värdena mellan de olika 

miljöcertifieringssystemen har energiuppföljningskravens påverkan på slutresultatet undersökts. Det går inte 

att se något samband mellan uppföljningskraven av energianvändning och hur stora skillnaderna mellan 

byggnadernas beräknade och uppmätta energiprestanda är. Detta framgår av att det inte är fler byggnader 

som är miljöcertifierade med system med uppföljningskrav vars uppmätta energianvändning hamnar inom 

± 10 procents felmarginal än av de byggnader som är miljöcertifierade med system utan uppföljningskrav. 

I en enkätundersökning med svar från 21 fastighetsägare ansåg majoriteten att nuvarande mätstrategier i 

miljöcertifieringssystemen är tillräckliga för uppföljning av byggnadens energianvändning. Bland de 

fastighetsägare som inte ansåg att nuvarande mätstrategier är tillräckliga var den allmänna uppfattningen att 

den brister i anpassning till deras verksamhet. Högre ställda krav på energimätning i 

miljöcertifieringssystemen, särskilt i GreenBuilding, BREEAM SE, LEED och Svanen, skulle medföra 

bättre möjlighet till energiuppföljning. Höjda krav bör kombineras med en tydlig mätplan och krav på 

uppföljning för att säkerställa att mätningarna utformas på ett korrekt sätt och att kraven efterföljs.   

Brukarrelaterade korrigeringar tycks inte vara vanligt förekommande i energiberäkningsprojekt. Det finns 

inget som pekar på att det är några särskilda parametrar som korrigeras oftare än andra. Brukarrelaterade 

korrigeringar tycks hämmas av att branschen har accepterat att beräkningarna följer indata enligt Sveby. 

Detta kan resultera i mindre precisa beräkningar, men det förbättrar möjligheterna till korrekt jämförelse 

mellan olika byggnader där brukaren av byggnaden får en mindre avgörande roll.  
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Genom en litteraturstudie påvisas att tidigareläggning av energiberäkningar i projekt medför att beräkningen 

kan användas för att förbättra byggnaden innan designparametrar är bestämda, vilket kan leda till att 

byggnaden blir bättre sett ur ett energiprestandaperspektiv. Tidigareläggning av byggnaders energiberäkning 

kan dock även leda till mindre precisa energiberäkningar till en följd av lägre noggrannhet i beräkningen. 

Med en metodik där beräkningen används som ett levande dokument som uppdateras vartefter ändringar 

planeras eller sker i projektet skulle underlag till beslutsfattning kunna kombineras med en hög noggrannhet 

i beräkningen. För att göra detta möjligt krävs att projekten avsätter resurser för denna arbetsmetodik. 
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1.2 Förord 

Detta arbete utgör det avslutande momentet i min civilingenjörsutbildning på Kungliga Tekniska 

Högskolan, där jag på masternivå inriktat mig mot hållbar energianvändning.  Jag vill passa på att rikta ett 

stort tack till alla som stöttat mig på vägen genom utbildningen, familj, vänner och bekanta – utan ert stöd 

hade denna tid varit betydligt svårare. 

Arbetet skrevs under våren 2016 och omfattar 30 högskolepoäng och genomfördes i samarbete med 

teknikkonsultbolaget Bengt Dahlgren AB, där jag har fått nyttja deras trevliga stockholmskontor och dess 

tillhörande faciliteter under den 6-månadersperiod arbetet fortskridit. Tack till både företaget och tack till 

deras anställda för en trevlig tid, en bättre första inblick i mitt framtida arbetsliv kunde jag inte fått. 

Arbetet hade aldrig varit möjligt att genomföra utan det material jag har fått ta del av från en rad olika 

företag. Tack till företagen och till personerna på företagen jag har varit i kontakt med, tack för er 

hjälpsamhet och för att ni har tagit er tiden att besvara mina frågor, tack för att ni betrodde mig med att 

dela med er av såväl konfidentiella som icke konfidentiella uppgifter. Tack för att ni gjorde mitt arbete 

genomförbart.   

Avslutningsvis vill jag rikta ett särskilt tack till mina två handledare som väglett mig genom detta arbete: 

Sandra Holmström, miljö- och energisamordnare på Bengt Dahlgren AB samt Jörgen Wallin, forskare på 

KTH. Tack för allt. 

 

 

Johan Nilsson 

Danderyd, den 29 juni 2016. 
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1.5 Nomenklatur 

 

Symbol Benämning Enhet 

 

ASHRAE 

 

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - 

Atemp Tempererad area [m2] 

BABS Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan - 

BBR Boverkets byggregler - 

BD+C Building Design and Construction, kategori i LEED - 

BLAST Building Loads Analysis and System Thermodynamics - 

BREEAM SE BRE Environmental Method, certifieringssystem, svensk version - 

CAV Constant Air Volume - 

𝐸𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 Normalårskorrigerad energianvändning till uppvärmning [kWh] 

𝐸𝑘𝑜 Klimatoberoende del energianvändning till uppvärmning [kWh] 

𝐸𝑡𝑜𝑡 Total energianvändning till uppvärmning [kWh] 

𝐺𝐷 Graddagar [°C∙dagar] 

𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟 Graddagar för ett normalt år [°C∙dagar] 

𝐺𝐷𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡 Graddagar för året som normalårskorrigeras [°C∙dagar] 

𝑖 Antal dagar som summeras - 

IDA ICE IDA Indoor Climate and Energy - 

LEED Leadership in Energy and Environmental Design - 

NR Boverkets nybyggnadsregler - 

𝑃𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠 Byggnadens värmetillskott förutom det från uppvärmningssystemet [W] 

𝑄𝑡𝑜𝑡 Total specifik värmeeffektförlust [W/°C] 

SBN Svensk byggnorm - 

SGBC Sweden Green Building Council - 

SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut - 

Sveby Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader - 

𝑡𝑔𝑟ä𝑛𝑠 Gränstemperatur [°C] 

𝑡𝑖𝑛𝑛𝑒 Inomhuslufttemperatur °C] 

𝑡𝑢𝑡𝑒 Dygnsmedelutomhustemperaturen [°C] 

USGBC U.S. Green Building Council - 

VAV Variable Air Volume - 

WorldGBC World Green Building Council - 
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2 Introduktion 

Nästan 40 procent av Sveriges totala energianvändning utgörs av uppvärmning, kylning, drift och belysning 

av byggnader (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, 2014) varav dryga hälften går till uppvärmning och 

varmvatten (Energimyndigheten, 2015). För att minska byggnaders energianvändning har regeringen 

beslutat att energianvändningen i bostäder och lokaler skall minskas med 20 procent till år 2020 och med 

50 procent till år 2050 (Energimyndigheten, 2015). Utöver detta finns det även ett EU-direktiv, kallat 

energiprestandadirektivet, som säger att alla nyproducerade byggnader ska vara nära-nollenergihus senast 

den 31 december 2020, samt att alla nyproducerade byggnader som ägs och används av offentliga 

myndigheter skall vara nära-nollenergihus senast den 31 december 2018 (Boverket, 2015a), se avsnitt 2.2.4.3 

Boverket och Boverkets byggregler för mer om detta   

Ett tillvägagångssätt för att minska en byggnads miljöpåverkan är att miljöcertifiera denna, detta då 

certifieringssystemen premierar låg energianvändning i form av poäng om vissa fördefinierade mål uppfylls. 

Poäng som i slutändan bidrar till ett visst betyg på byggnaden. Med en miljöcertifiering är det lättare att ställa 

krav och prioritera hållbarhetsfrågor då certifieringssystemen konkretiserar hållbarhetsmål. Certifieringen 

gör det lättare att påverka energianvändningen och tillhörande driftkostnader. (SWECO, I.U.) 

2.1 Problemformulering och Mål 

Syftet med denna rapport är att undersöka vad det finns för förbättringsåtgärder för att underlätta 

uppföljning av energianvändning i framtida miljöcertifieringsprojekt. Syftet är även att undersöka vilka typer 

av brukarrelaterade korrigeringar som har behövt göras i tidigare projekt samt att undersöka vad som krävs 

för att tidigarelägga energiberäkningar i framtida projekt.   

 Vad finns det för förbättringsåtgärder för att underlätta uppföljning av energianvändning i 

framtida projekt? 

 Vilka typer av brukarbeteenderelaterande korrigeringar har behövt göras i tidigare projekt? 

 Vad krävs för att tidigarelägga energiberäkningar i framtida projekt? 

2.2 Bakgrund 

För att läsaren skall ha tillräcklig förståelse inom de i rapporten berörda områdena tas det mest centrala 

inom miljöcertifiering upp i bakgrunden. Kortare beskrivningar av fem system som används på den svenska 

marknaden är inkluderade, där störst vikt är lagd på beskrivandet av systemens syn på energiområdet och 

dess tillhörande beräkningar. Vidare förklaras tre olika metoder för korrigering av energistatistik för en 

byggnads uppvärmningsbehov för att ta hänsyn till variationer i utomhustemperaturen. Bakgrunden avslutas 

med kortfattade beskrivningar av olika myndigheter, organisationer och diverse standarder som har en viktig 

roll inom certifieringsarbetet.  

2.2.1 Miljöcertifiering 

Miljöcertifiering är en metod för att bedöma och betygsätta byggnader efter hur miljömässigt hållbara de är. 

Det finns många tillgängliga certifieringssystem på dagens marknad, där de fyra mest använda i Sverige 

utgörs av, utan inbördes ordning, Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM SE och LEED. (Sweden Green 

Building Council, I.U.a) Dessa beskrivs senare i bakgrunden tillsammans med ett femte system, Svanen. 

Det första miljöcertifieringssystemet för byggnader, BREEAM, lanserades år 1990 av den brittiska 

organisationen Building Research Establishment (Building Research Establishment, I.U.a). Building 

Research Establishment kom senare att byta namn till BRE, vilket än idag är organisationens namn. 

(Building Research Establishment, I.U.b) Sedan dess har utvecklingen gått fort framåt med etablering av 

flertalet ytterligare system för miljöcertifiering.   
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2.2.1.1 Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem utvecklat och framtaget i Sverige, det är anpassat efter svenska 

bygg- och myndighetsregler och det är baserat på svensk byggpraxis. Miljöbyggnad administreras och 

hanteras av Sweden Green Building Council, SGBC, vilken är en ideell förening som är öppen för företag 

verksamma inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Mer om SGBC finns i avsnitt 2.2.4.2 Sweden 

Green Building Council. Miljöbyggnad är kostnadseffektivt och förhållandevis enkelt jämfört med många 

andra miljöcertifieringssystem, men är ändå verkningsfullt för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. 

Systemet kan appliceras på alla typer av byggnader, såväl stora som små, nyproducerade som befintliga. En 

miljöbyggnadsklassad byggnad kan uppnå tre olika nivåer: Brons, Silver eller Guld, där Guld utgör det högsta 

betyget. (Sweden Green Building Council, I.U.b) 

Miljöbyggnad tar hänsyn till tre olika områden som anses vara av stor vikt för att en byggnad skall vara 

miljömässigt hållbar: energi, inomhusmiljö och material (Sweden Green Building Council, I.U.b). De tre 

områdena består i sin tur av en rad underkategorier, kallade indikationer, vars antal varierar beroende på om 

byggnaden är nyproducerad eller befintlig. Varje indikator som uppfylls belönas med betyg eller poäng där 

byggnadens slutgiltiga betygs vägs samman av dessa poäng och betyg. De indikationer som behandlar 

energiområdet har en central roll i certifieringssystemet, och utgörs av Energianvändning, 

Värmeeffektbehov, Solvärmelast samt Energislag. Indikatorn Energianvändning behandlas i Tabell 1 nedan 

tillsammans med en övergripande beskrivning om vad som krävs för att uppnå denna indikator för 

respektive betygsnivå, i detta fall för lokalbyggnader. (Sweden Green Building Council, 2012) Nivåerna kan 

variera något för andra typer av hus, men då de flesta byggnaderna som behandlats i detta arbete kan 

kategoriseras som lokalbyggnad presenteras endast kraven för denna typ.  

Tabell 1. Indikatorn Energianvändning i Miljöbyggnad och dess tillhörande krav för lokalbyggnader (Sweden Green Building Council, 2014). 

Indikator Brons Silver Guld 

Energianvändning Byggnadens årliga 

energianvändning skall 

vara mindre eller lika med 

kraven i Boverkets 

byggregler, BBR. 

Byggnadens årliga 

energianvändning skall 

vara 75 % eller mindre av 

energikraven enligt BBR. 

Byggnadens årliga 

energianvändning skall 

vara 65 % eller mindre av 

energikraven enligt BBR. 

 

Miljöbyggnad lägger stor vikt på att indikatorerna uppfylls när huset väl har tagits i drift. För att säkerställa 

detta finns det dels krav på hur dessa skall beräknas – för att på så vis säkra att beräkningarna är rimliga – 

samt strikta regler för verifiering av dessa för att kontrollera utfallet. Separata krav finns för respektive 

indikator inom energiområdet. Vad som krävs av beräkningarna samt vad som krävs vid verifieringen för 

indikatorn Energianvändning påvisas i Tabell 2.  

Tabell 2. Beräknings- och verifieringskrav för indikator Energianvändning för nyproducerade byggnader i Miljöbyggnad (Sweden Green Building 
Council, 2014). 

Indikator Beräkningskrav Verifieringskrav 

Energianvändning Byggnadens specifika energianvändning skall 

beräknas, som enligt BBR-kravet innefattar 

köpt eller egentligen levererad energi till 

byggnaden för uppvärmning, 

varmvattenberedning, komfortkyla och 

fastighetsel. Verksamhetsel inkluderas inte i 

BBR-kravet men då den påverkar såväl 

värme- som komfortkylbehov skall den ingå 

i energibalansberäkningen.    

Under en 12-månadersperiod, 

avslutad senast 24 månader efter 

att byggnaden tagits i bruk, skall 

energianvändningen mätas med 

avseende på fastighetsel och energi 

för uppvärmning 

(normalårskorrigerad), 

varmvattenberedning och 

komfortkyla. 
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Det ställs inga krav på hur mätning till verifieringen skall utformas, bara att de beskrivna energiposterna 

under Verifieringskrav i Tabell 2 skall mätas och det är således upp till fastighetsägaren att på egen hand 

avgöra hur mätningarna skall utformas. Om verifiering uteblir kan certifikatet återkallas (Sweden Green 

Building Council, 2013).  

2.2.1.2 GreenBuilding 

GreenBuilding är ett EU-initiativ syftandes till att minska utsläppen av koldioxid från bebyggelsesektorn 

(Sweden Green Building Council, I.U.c) och för att snabba på energieffektiviseringen inom denna. 

GreenBuilding riktar sig till företag och organisationer, såväl offentliga som privata, som vill minska 

energianvändningen i sina lokaler. Systemet kan tillämpas på såväl befintliga som nyproducerade byggnader. 

Genom att bli GreenBuilding Partner åtar sig företaget, eller organisationen, att genomföra en åtgärdsplan 

för att minska energianvändningen i sin byggnad. (Sweden Green Building Council, I.U.c) Då GreenBuilding 

enbart riktar in sig på energiområdet är alla krav kopplade till detta område. För nyproducerade byggnader 

är de grundläggande kraven listade nedan. 

 Specifik energianvändning kan minskas med 25 % jämfört med energikraven i BBR. 

 En beskrivning och redovisning av energiberäkning som visar att energikraven uppfylls bifogas. 

 Byggnaden ska uppfylla gällande myndighetskrav avseende inomhusklimatet, exempelvis på 

luftkvalitet och termiskt inomhusklimat. 

 SGBC har rätt att begära in kompletterande handlingar om det behövs för bedömningen. 

 Ett energiledningssystem är kopplat till aktuell byggnad. 

 Det finns en plan för återrapportering av uppmätt energianvändning. 

 Ett signerat skriftligt åtagande från sökande företags ledning bifogas. 

 Det finns en kontaktperson för GreenBuilding hos sökande företag som ansvarar för att de 

planerade energiåtgärderna genomförs, att energianvändningen kommer mätas och analyseras, att 

regelbundet informera företagsledningen om energiarbetets framsteg samt att byggnadens årliga 

energianvändning årligen rapporteras till SGBC. (Levin, o.a., 2016)  

För påvisandet av att byggnaden uppfyller de krav som erfordras enligt GreenBuilding finns krav på att 

energistatistik för byggnaden årligen rapporteras till SGBC. Det finns inga särskilda krav för hur mätningen 

av byggnadens energi skall gå till, det är alltså upp till fastighetsägaren att följa upp energianvändningen på 

lämpligt sätt. Då kravställningen är baserad på BBR gäller detsamma för återrapportering, alltså är det 

tillräckligt att återrapportera byggnadens specifika energianvändning utan nedbrytning i underkategorier. 

Fastighetsägaren behöver alltså inte specificera hur mycket av energin som går till värme, kyla och el. Om 

återkoppling uteblir återkallar SGBC certifieringen. Om byggnadens energiprestanda inte lever upp till dess 

beräknade prestanda måste en åtgärdsplan författas och sändas till SGBC. En felmarginal om ±5 % för 

byggnadens energianvändning accepteras förutsatt att kraven för GreenBuilding uppfylls, om 

energiprestandan är inom detta spann behöver ingen åtgärdsplan tas fram. För ett projekt som inte uppfyllt 

energiprestandan enligt beräkningen och det till följande års återrapportering visar sig att kraven fortfarande 

inte uppfylls återkallas certifieringen. (Sweden Green Building Council, I.U.d)  

2.2.1.3 BREEAM SE 

Den svenska versionen av den brittiska certifieringsmetoden BRE Environmental Method, BREEAM, 

kallas BREEAM SE.  BREEAM är den mest spridda certifieringsmetoden inom Europa och sedan 2013 

finns den svenska versionen tillgänglig, och är sedan dess den som används på den svenska marknaden. 

Metoden är anpassad efter svenska förutsättningar, menandes att den följer svenska regler och standarder. 

Detta möjliggör miljöcertifiering med en internationellt erkänd metod utan att den lokala anpassningen går 

förlorad, vilket såväl svenska som internationella investerare ser ett högt värde i. (Sweden Green Building 

Council, I.U.e) Det finns fem betygsnivåer som byggnaden kan uppnå, Pass, Good, Very Good, Excellent eller 

Outstanding (Sweden Green Building Council, I.U.f). För att nå upp till de olika betygsnivåerna behöver 

projektet erhålla, från Pass till Outstanding, minst 30, 45, 55, 70 och 85 procent av de möjliga poängen. 
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BREEAM SE går att applicera på såväl nybyggda som befintliga kommersiella fastigheter, det vill säga 

kontors-, industri- och handelsfastigheter. De olika byggnadstyperna separeras i bedömningarna och den 

maximala poängen för de olika typerna är olika, handelsfastigheter har flest tillgängliga poäng med sina 142 

poäng och för industri- och kontorsfastigheter finns det 132 respektive 130 poäng att nå. (Sweden Green 

Building Council, 2016) (Sweden Green Building Council, I.U.f) Miljöcertifieringen i BREEAM SE är enbart 

baserad på poänggivande kriterier, kallade indikatorer i systemet, varför alla som uppfylls bidrar till ökat 

antal poäng i certifieringen. Det finns vissa minimikrav på poängnivå för somliga av indikationerna för att 

kunna uppnå ett visst betyg, uppfylls inte dessa minimikrav erhålls inte betyget som poängnivån annars 

skulle ge. Inom energiområdet finns det 10 indikationer (varav tre av dessa har minimikrav kopplade till sig). 

Tre av dessa indikationer, de som ansågs relevanta för detta arbete, är tabellerade i Tabell 3 nedan, 

tillsammans med en övergripande beskrivning av hur indikatorn skall uppfyllas samt den maximala poängen 

för byggnadstypen med högst poäng tillgänglig.  

Tabell 3. Tre av de energirelaterade indikationerna för certifiering inom BREEAM SE. (Sweden Green Building Council, 2016) 

Indikator Beskrivning Maximala 

poäng 

Energianvändning Poäng erhålls baserat på procentuell förbättring jämfört med 

nuvarande energiregler enligt BBR. 

13 

Separat mätning av 

system med betydande 

energianvändning 

Undermätare skall finnas för: uppvärmning av rum och 

ventilationsluft, varmvatten, luftbefuktning, komfortkyla, 

fläktar och cirkulationspumpar, belysning, mindre 

teknikutrustning samt andra större energikrävande 

anläggningar. Alternativt godkänns även ett styr- och 

övervakningssystem som har separat uppföljning och 

redovisning av samma områden som undermätarkravet.  

1 

Separat energimätning 

av hyresgäster eller 

betydande 

energianvändning 

Undermätare för varje hyresgästs energianvändning skall vara 

installerad (om det bara finns en hyresgäst skall relevanta 

indelningar efter olika funktioner mätas separat). Utöver detta 

måste undermätarna vara märkta med energins 

slutanvändning. 

1 

 

Beroende på vilken typ av byggnad har energiområdet olika stor betydelse, men för samtliga typer utgör den 

omkring 20 procent av poängen tillgängliga i certifieringen. Respektive indikator har redovisningskrav för 

hur uppfyllandet av kraven skall bevisas. Det finns inte något krav på verifiering av byggnadens beräknade 

energiprestanda. 

2.2.1.4 LEED 

Miljöcertifieringssystemet Leadership in Energy and Environmental Design, förkortat LEED, utkom 1999 

och är det bedömningssystem som internationellt sett är mest känt. Systemet är utvecklat av U.S. Green 

Building Council, USGBC, som också administrerar detta. Systemet går att använda på alla typer av 

byggnader då det finns anpassade versioner som är baserade på grundversionen. (Sweden Green Building 

Council, I.U.g) Systemet är uppbyggt på dels obligatoriska grundkrav som alla byggnader som certifieras 

måste uppfylla, och dels på valfria poäng som det är upp till respektive projekt att aspirera på. Ju fler poäng 

projektet erhåller desto högre betyg får byggnaden. Det finns fyra betygsnivåer, certifierad, silver, guld och 

platina, där det krävs 40 poäng för att nå den lägsta nivån certifierad, 50 för silver, 60 för guld och 80 för 

platina, detta av den maximala poängen om 110. (U.S. Green Building Council, I.U.a) Det finns en rad olika 

anpassningar av LEED-certifieringen som är anpassade efter olika typer av projekt, exempelvis 

nykonstruktion, omfattande renovering, med flera. Alla olika byggnadstyper kan certifieras med LEED, 

oavsett användningsområde. (U.S. Green Building Council, I.U.b) Då anpassningarna har olika kriterier att 
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uppfylla kommer inte alla tas upp i denna rapport, för övriga kriterier, se USGBC:s hemsida. En 

övergripande genomgång av energikriterierna för varianten Building Design and Construction, BD+C, som 

översatt till svenska blir ungefär byggnadsdesign och -konstruktion, anses tillräcklig för detta arbete då det 

är det system som använts i de flesta byggnader som analyserats. Det finns fyra obligatoriska grundkrav som 

är energirelaterade, varav två av dessa är listade i Tabell 4. Vissa byggnadstyper har separata krav inom 

respektive grundkrav, dessa kommer inte beskrivas separat. (U.S. Green Building Council, 2015) Generellt 

sett skiljer sig inte kraven markant varför det anses tillräckligt att beskriva kraven som gäller för majoriteten 

av byggnadstyperna.  

Tabell 4. Två av fyra grundkrav relaterade till energi i LEED för BD+C. (U.S. Green Building Council, 2015) 

Grundkrav Beskrivning 

Lägsta tillåtna 

energianvändning 

Tre möjliga alternativ för påvisande av att byggnaden uppnår en viss 

energiprestanda. Antingen genom en energisimulering av hela byggnaden. 

Byggnadens energiprestanda måste vara åtminstone 2 till 5 % (beroende på 

vilken byggnadstyp) bättre än ett standardhus definierat enligt 

ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010. Alternativ två är att följa guiden 

ASHRAE1 50% Advanced Energy Design Guide i designskedet av byggnaden. 

Alternativt kan guiden Advanced Buildings Core Performance följas, detta gäller 

dock endast om byggnadens area understiger 9 290 m2.       

Energimätning på 

byggnadsnivå 

Installera eller använd befintliga mätare för mätning av energibärare på 

byggnadsnivå. Gå med på att dela mätdata (minimumkrav om månadsbasis på 

data) till USGBC i en femårsperiod från certifieringsdatumet eller till dess att 

byggnaden byter ägare. 

 

Förutom de obligatoriska grundkraven finns det sju valfria poänggivande delar inom energiområdet som 

respektive certifieringsprojekt själva avgör vilka som skall uppfyllas. Inom energiområdet finns det 35 

möjliga poäng, motsvarandes nära 32 procent av de totala möjliga poängen (110 p). (U.S. Green Building 

Council, 2015) Några av de poänggivande kriterierna är listade i Tabell 5. 

Tabell 5. Två poänggivande kriterium inom energiområdet för LEED. (U.S. Green Building Council, 2015) 

Kriterium Beskrivning Maximala 

poäng 

Optimerad 

energiprestanda  

Om en förbättring av energiprestandan jämfört mot grundkravet 

Lägsta tillåtna energiprestanda (se Tabell 4) erhålls poäng. Ju bättre 

prestanda desto fler poäng tilldelas. De olika byggnadstyperna har 

olika procentsatser som måste uppfyllas för en viss poäng. 

Förbättringen skall påvisas med en energisimulering. Alternativt kan 

guiden ASHRAE Advanced Energy Design Guide följas, ju fler delar i 

guiden som följs desto fler poäng erhålls.   

20 

Avancerad 

energimätning  

Energimätning av byggnadens totala energianvändning samt 

undermätning av förbrukare överstigande 10 % av den totala 

energianvändningen.  

1 

 

Det finns inte något krav på verifiering av byggnadens beräknade energianvändning, vare sig som ett 

obligatoriskt grundkrav eller som poänggivande basis. Även om projektet för att bli certifierat måste dela 

med sig av sin energiprestanda under fem års tid från certifieringsdatumet är det inget som påverkar 

                                                      
1 Förkortning av American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, se avsnitt 2.2.4.4 
ASHRAE 
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certifieringen, denna kan inte återkallas och någon revidering av byggnadens uppnådda nivå i certifieringen 

förekommer inte som en följd av ouppnådd energiprestanda. Kraven för mätningarna är att dessa som lägst 

avser byggnadsnivå och de får inte gälla för längre tidsintervall än en månad. Total energianvändning är 

tillräcklig och behöver således inte mätas med undermätningar. Det är alltså fritt för fastighetsägaren att på 

egen hand bestämma över hur energimätningen i byggnaden skall utformas, förutsatt att kraven uppfylls. 

Utöver dessa kriterier och grundkrav finns det även en poäng som kan erhållas under kriteriet Integrative 

Process, på svenska integrativ process, som inte är kategoriserad under energiavsnittet. Denna är istället helt 

fristående. En del av detta kriterium går ut på att utföra en preliminär förenklad energisimulering i ett tidigt 

skede av projektet. Syftet med simuleringen är att identifiera och möjliggöra synergieffekter.  

2.2.1.5 Svanen 

Nordiska Ministerrådet grundade Svanenmärkningen för 25 år sedan med målet att hjälpa konsumenter att 

välja produkter som är bra för miljön och idag återfinns svanenmärkningen på fler än tiotusen varor och 

tjänster. Det statliga, icke vinstdrivande bolaget Miljömärkning Sverige ansvararar för Svanen. 

(Miljömärkning Sverige AB, I.U.a) Svanenmärkning av byggnader kan appliceras på flertalet olika typer av 

byggnader:  

 småhus, 

 flerbostadshus, 

 förskole- och skolbyggnader,  

 tillbyggnader till existerande byggnader,  

 seniorboende och trygghetsbostäder,  

 stugor/fritidshus samt  

 bostäder, förskolor och skolor som är temporära. (Miljömärkning Sverige AB, 2016) 

För att få svanenmärkas måste byggnaden vara placerad i Sverige, Danmark, Norge eller Finland. Kraven i 

certifieringssystemet innefattar energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/byggvaror, 

byggprocessen, överlämnandet av byggnaden till brukarna och eventuell driftpersonal samt en rad faktorer 

gällande inomhusmiljön. (Miljömärkning Sverige AB, 2016) 

Svanenmärkningen baseras på 41 obligatoriska krav, vilka samtliga måste uppfyllas. Utöver de obligatoriska 

kraven finns det 14 poänggivande områden som genererar olika många poäng. För att bli svanenmärkt måste 

byggnaden uppnå ett fastställt minimum av dessa poäng. Minimumkravet varierar beroende på vilken typ 

av byggnad som certifieras men ligger omkring 38 % av de totala 39 till 44 poängen som finns tillgängliga. 

(Miljömärkning Sverige AB, 2016) 

Byggnadens energiprestanda har en central roll i svanenmärkningssystemet. Det finns tre obligatoriska krav 

inom energiavsnittet, dessa utgörs av Byggnadens energianvändning, Styrning av belysning samt Energimärkta vitvaror. 

Kravet för Byggnadens energianvändning beskrivs i Tabell 6. (Miljömärkning Sverige AB, 2016) 

Tabell 6. Svanenmärkningens energikrav. (Miljömärkning Sverige AB, 2016) 

Krav Beskrivning 

Byggnadens 

energianvändning 

Byggnadens energianvändning per år får maximalt uppgå till 85 % av BBR22 

för flerbostadshus och förskole- och skolbyggnader, samt 80 % av BBR22 för 

småhus. 

 

Inom energiavsnittet finns det utöver de obligatoriska kraven även fem poänggivande punkter:  

 energitillskott från lokal energikälla eller energiåtervinning, 

 individuell mätning av tappvarmvatten (endast möjlig för flerbostadshus), 

 beräknade varmvattencirkulationsförluster (endast möjlig för flerbostadshus), 
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 vitvaror av bästa energiklass samt 

 energieffektiva sanitetsarmaturer. (Miljömärkning Sverige AB, 2016) 

Samtliga krav och kriterium måste redovisas i bilagor i samband med ansökningen av svanenmärkningen av 

byggnaden. De beskrivna kraven och de poänggivande punkterna gäller för byggnader placerade i Sverige, 

respektive land där byggnader kan svanenmärkas har lokal anpassningar vilket gör att kraven kan skilja sig 

åt. Något krav på verifiering av byggnadens beräknade energianvändning finns inte. Det finns inte heller 

något krav på energimätning. (Miljömärkning Sverige AB, 2016) 

2.2.2 Energiberäkningar 

Det finns en rad olika energisimuleringsprogram tillgängliga på marknaden som används för att beräkna en 

byggnads energianvändning. Några av de mest kommersiellt använda mjukvarorna presenteras i detta avsnitt 

tillsammans med för vilka certifieringsmetoder respektive program uttryckligen är godkända att användas i. 

Många av certifieringssystemen godkänner andra program än dem som de listar i kravdokumenten, i vassa 

fall står det att andra likvärdiga program godkännes och i andra fall står det att andra program kan godkännas 

på förfrågan. Dessförinnan tas tidigareläggning av energiberäkningar upp. 

2.2.2.1 Tidigareläggning av energiberäkningar 

Boverket skriver på sin websida att en energiberäkning behöver göras i ett tidigt skede, redan under 

projekteringen av byggnaden för att med detta visa att den uppfyller kraven när byggnaden står färdig 

(Boverket, 2014a). I en studie från 2008 påpekar Crawley, Ellis och Torcellini att många energisimuleringar 

i själva verket genomförs i för sent skede i projekten. De framhåller att simuleringsverktygen är kraftfulla 

verktyg för att jämföra olika alternativa utformningar på byggnaden. De hävdar att simuleringsresultatet 

mestadels används för dimensionering av installationer och för att påvisa att krav uppfylls efter att 

byggnadens design är fastställd av arkitekten. I det ideala fallet skulle simuleringen användas som ett 

hjälpmedel redan vid den inledande arkitektoniska utformningen. (Crawley, 2008) Detta resonemang styrks 

av Hensen som i sin rapport framhåller att det finns många problem kring rutiner för hur energisimuleringar 

används i praktiken, där ett av dem är att simuleringen vanligtvis utförs först i slutet av projekten (Hensen, 

2004). En orsak till att energiberäkning inte genomförs i designskedet är att beräkningsverktygen kräver en 

hög ingående kompetens om byggnadens driftförhållanden och tekniska system, enligt en artikel av 

DeCarolis med flera. De påpekar att det skulle vara möjligt att implementera energiberäkningar i designfasen 

av byggnader, men att det finns två hinder som måste övervinnas för att göra det möjligt. Först och främst 

måste projekten avsätta resurser för detta, däribland tid och pengar. Det skulle även behövas en viss 

utveckling i programvara som tillåter snabba övergångar mellan program avsedda för design av byggnaden 

och program för energiberäkning. (DeCarolis, 2012) En fördel med energisimulering i tidigt skede är att 

resultatet kan användas för att fatta beslut om byggnaden. För att kunna fatta korrekta beslut om 

byggnadsdesignen krävs pålitlighet i resultatet, vilket Marengo och Picco påpekar i en rapport. Vidare 

framhäver de att felaktiga beslut i designskedet kan påverka byggnaden negativt i många år framöver. För 

att energiberäkningarna ska kunna tidigareläggas krävs vissa förenklingar, detta för att det annars blir för 

tidkrävande för designteamet, vilket i sin tur leder till sämre noggrannhet i resultatet. Författarna kommer 

fram till att skillnader på upp mot 20 % mellan en förenklad beräkning i ett tidigt skede gentemot en fullskalig 

beräkning i slutfasen är en acceptabel skillnad och att det trots skillnaden kan ge värdefull information till 

byggnadens utformning. (Marengo, I.U.) Det finns en stor potentiell vinning i att istället för att tidigarelägga 

energiberäkningen utvidga den. Genom att både tidigarelägga beräkningen och ha kvar den noggranna mot 

slutet av projektet kan fördelarna från båda tillvägagångssätten tillgodoses. Beräkningen skulle kunna vara 

en löpande process som inleds vid byggnadens inledande utformning och som uppdateras varefter 

förändringar sker. En sådan modell har potential att kunna generera såväl kvalitativt underlag till 

beslutsfattning såväl som en hög noggrannhet i den slutgiltiga beräkningen. För att göra detta möjligt krävs 

att projekten avsätter resurser för denna arbetsmetodik.       
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2.2.2.2 IDA Indoor Climate and Energy 

Simuleringsverktyget IDA Indoor Climate and Energy, också känt som IDA ICE, är ett program utgivet av 

det svenskbaserade företaget EQUA Simulation AB (EQUA Simulation AB, I.U.a) Programmet används 

för att studera det termiska klimatet i olika delar av byggnaden och för att undersöka hela byggnadens 

energianvändning.  

IDA ICE har genomgåtts av en rad olika valideringstester, däribland ASHRAE 140, 2004; CEN Standard 

EN 15255 och 15265, 2007; CEN Standard EN 13791; International Energy Agency SHC Task 34; 

Technical Memorandum 33 (TM 33), LEED och BREEAM samt DGNB (Tysklands motsvarighet till 

SGBC) som visar att programmet är ett verktyg som genererar acceptabla värden jämfört med mätdata eller 

andra verktyg. (EQUA Simulation AB, I.U.b) 

Bland de tidigare i bakgrunden beskrivna miljöcertifieringsverktygen är IDA ICE uttryckligen godkänt för 

att utföra energiberäkningar inom följande system: 

 Miljöbyggnad (Sweden Green Building Council, 2014),  

 GreenBuilding (Levin, o.a., 2016), 

 BREEAM SE (Sweden Green Building Council, 2016), 

 LEED (EQUA Simulation AB, I.U.c) samt 

 Svanen (Miljömärkning Sverige AB, I.U.b). 

IDA ICE kan även generera referenshuset som används som jämförelseobjekt inom 

energiprestandaavsnittet i LEED. (EQUA Simulation AB, I.U.c)  

2.2.2.3 VIP-Energy  

Energiberäkningsprogrammet VIP-Energy marknadsförs av företaget Structural Design Software, förkortat 

StruSoft AB, vilket har sina rötter i företaget Skanska. Programmet kan användas för alla typer av byggnader 

i alla delar av världen. VIP-Energy är validerat enligt IEA-BESTEST, ASHRAE-BESTEST och 

CEN-15265. Programvaran är uttryckligen godkänd att använda inom samtliga av de i rapporten inkluderade 

miljöcertifieringssystemen, således:  

 Miljöbyggnad (Sweden Green Building Council, 2014),  

 GreenBuilding (Levin, o.a., 2016), 

 BREEAM SE (Sweden Green Building Council, 2016), 

 LEED (IBPSA-Nordic, I.U.) och 

 Svanen. (Miljömärkning Sverige AB, I.U.b) 

2.2.2.4 BV2 

Företaget CIT Energy Management är försäljare av energiberäkningsprogrammet BV2. (CIT Energy 

Management AB, I.U.a) Byggnadens värme- och ventilationssystem är programmets huvudområde, vilket 

är det område som vanligtvis, enligt utvecklarna bakom programmet, har den känsligaste indata för 

simuleringsresultatet. BV2 behärskar alla typer av byggnader och det kan användas för att simulera 

byggnaden oberoende av vilket skede den skall simuleras för. (CIT Energy Management AB, I.U.b) 

Programmet är validerat enligt IEA BESTEST, samt har med gott resultat testats i en doktorsavhandling, i 

en licentiatuppsats och i en rapport från Installationstekniksinstitutionen från Chalmers tekniska högskola. 

(CIT Energy Management AB, I.U.c) Energiberäkningar med BV2 får uttryckligen utföras inom följande 

miljöcertifieringssystem: 

 Miljöbyggnad (Sweden Green Building Council, 2014) och 

 GreenBuilding (Levin, o.a., 2016). 
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2.2.2.5 EnergyPlus 

EnergyPlus är utvecklat och finansierat av U.S. Department of Energy’s Building Technologies Office. 

Programmet simulerar byggnadens energianvändning uppdelat på zonnivå, energianvändningen fördelas på 

uppvärmning, kyla, ventilering., belysning och elektricitet, EnergyPlus beräknar även vattenanvändningen i 

byggnaden. EnergyPlus använder textfiler för såväl indata som resultat, textfilerna kan genereras och avläsas 

med hjälp av programmets respektive inbyggda funktioner IDF-Editor och EP-Launch. (U.S. Department 

of Energy's Building Technologies Office, I.U.a) Alternativt kan ett grafiskt gränssnitt användas, flertalet 

sådana tillgängliga på marknaden, däribland DesignBuilder, EFEN, AECOsim Energy Simulator, med flera. 

(U.S. Department of Energy's Building Technologies Office, I.U.b) Open Studio, ett gränssnitt framtaget 

av U.S. Department of Energy är kompatibelt med EnergyPlus (Alliance for Sustainable Energy, LLC, I.U.). 

Validering har genomförts vid flertalet tillfällen och med olika verktyg, bland annat enligt HVAC 

CE100-200, ASHRAE Research Project 1052 och IEA BESTEST. (U.S. Department of Energy's Building 

Technologies Office, I.U.c) EnergyPlus är uttryckligen godkänd för att generera energianvändningsunderlag 

inom följande miljöcertifieringssystem: 

 Miljöbyggnad (Sweden Green Building Council, 2014), 

 GreenBuilding (Levin, o.a., 2016) och  

 LEED (IBPSA-Nordic, I.U.). 

2.2.2.6 DOE-2 

Programmet DOE-2 utvecklades av företaget James J. Hirsch & Associates i samarbete med Lawrance 

Barkeley National Laboratory, finansierat av U.S. Department of Energy. Programmet används för att 

beräkna byggnadens energianvändning och energirelaterade kostnader. Validering har utförts av DOE-2, 

utvecklarna hänvisar till tre vetenskapliga rapporter: Comparision of DOE-2 with Measurements in the Pala 

Test Houses, DOE-2 Verification Project, Phase 1, Final Report samt DOE-2 Verification Project, Phase 

1, Interim Report. (E.O. Lawrence Barkley National Laboratory, 2004) Energiberäkningar med DOE-2 är 

uttryckligen accepterade inom följande miljöcertifieringssystem: 

 BREEAM SE (Sweden Green Building Council, 2016) och 

 LEED (ASHRAE, 2008). 

2.2.2.7 BLAST 

Building Loads Analysis and System Thermodynamics, BLAST, är en programvara som finansierats av U.S. 

Department of Defense. (Crawley, 1998) Programvaran är uttryckligen godkänd att använda inom samtliga 

av de i rapporten inkluderade miljöcertifieringssystemen, det vill säga:  

 Miljöbyggnad (Sweden Green Building Council, 2014), 

 GreenBuilding (Levin, o.a., 2016), 

 BREEAM SE (Sweden Green Building Council, 2016), 

 LEED (IBPSA-Nordic, I.U.) och  

 Svanen (Miljömärkning Sverige AB, I.U.b). 

2.2.3 Normalårskorrigering 

För att på ett korrekt sätt kunna jämföra byggnaders energiprestanda är det viktigt att ta bort skillnader i 

utetemperaturer mellan jämförda tidsperioder. Detta gäller såväl vid jämförelser mellan olika byggnader som 

när en byggnads energiprestanda före och efter en utförd energiåtgärd skall jämföras. (Schulz, 2013) 

Kylbehovskorrigering är en mer komplicerad procedur än att korrigera värmebehov (Norén, o.a., I.U.), detta 

då kylbehovet inte är lika starkt kopplat till utomhustemperaturen som värmebehovet. Tre olika 

normalårskorrigeringsmetoder beskrivs i detta avsnitt: Graddagsmetoden, Energisignatur samt SMHI 

Energi-Index.  
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2.2.3.1 Graddagsmetoden 

Graddagsmetoden grundar sig i att bestämma en korrigeringsfaktor för att med den korrigera den del av 

uppvärmningen som påverkas av klimatet. Korrektionsfaktorn är ett förhållande mellan antalet graddagar 

för ett normalt år och det aktuella året. Det normala året är baserat på väderdata från 30 års tid, för nuvarande 

är de beräknade på statistik från 1981-2010. (SMHI, I.U.a) Den normalårskorrigerade användningen 

beräknas enligt 

 𝐸𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 = 𝐸𝑘𝑜 + (𝐸𝑡𝑜𝑡 − 𝐸𝑘𝑜) ∙
𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟

𝐺𝐷𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡
 (1) 

där 𝐸𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 är den normalårskorrigerade energianvändningen till uppvärmning [kWh], 𝐸𝑘𝑜 betecknar 

den klimatoberoende delen av energianvändningen för uppvärmning [kWh] samt 𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟 och 

𝐺𝐷𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡 betecknar antalet graddagar för ett normalt år respektive det år som statistiken tillhör [°C∙dagar]. 

Graddagar beräknas som skillnaden mellan gränstemperatur och dygnsmedelutomhustemperatur, enligt 

 𝐺𝐷 = ∑(𝑡𝑔𝑟ä𝑛𝑠,𝑖 − 𝑡𝑢𝑡𝑒,𝑖)

𝑖

 (2) 

där 𝑡𝑔𝑟ä𝑛𝑠 betecknar gränstemperaturen [°C], även kallad eldningsgräns, 𝑡𝑢𝑡𝑒 betecknar 

dygnsmedelutomhustemperaturen [°C] och 𝑖 antalet dagar som summeras. (Schulz, 2013) 

Gränstemperaturen är den temperatur till vilken byggnadens uppvärmningssystem måste värma upp 

byggnaden till, resterande del tillgodogörs byggnaden genom så kallade gratistillskott såsom värmeavgivande 

från elektrisk apparatur och solinstrålning. Gränstemperaturen kan beräknas genom 

 𝑡𝑔𝑟ä𝑛𝑠 = 𝑡𝑖𝑛𝑛𝑒 −
𝑃𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠

𝑄𝑡𝑜𝑡
 (3) 

där 𝑃𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠 utgörs av allt värmetillskott till byggnaden förutom delen från uppvärmningssystemet [W], 𝑄𝑡𝑜𝑡 

betecknar byggnadens totala specifika värmeeffektförlust [W/°C] och utgörs av summan av byggnadens 

specifika värmebehov för förluster från transmission, ventilation samt läckage. (Jensen, 2001) Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, är en stor aktör på att ge ut graddagar. SMHI erbjuder 

graddagar för 240 svenska orter och då för såväl ett normalår som för specifika år. (SMHI, 2015a) 

Graddagarna från SMHI är beräknade med att gränstemperaturen från ekvation (2) är satt till 17 °C (SMHI, 

I.U.b) Nytt sedan årsskiftet 2014/2015 är att SMHI:s graddagar beräknas för alla dagar när 

dygnsmedeltemperaturen inte är högre än 17 °C (SMHI, I.U.c) Tidigare har beräkningarna varit 

villkorbestämda med att graddagarna endast beräknades de dagar när dygnsmedeltemperaturen var lägre än 

ett förbestämt värde (varierandes på månadsbasis), detta för att ta hänsyn till solinstrålningens ökade 

betydelse under vår, sommar och höst (SMHI, I.U.b).  

2.2.3.2 Energisignatur 

Energisignatur är inte en enskild metod, utan är ett samlingsnamn för ett par liknande metoder som alla är 

baserade på enkla samband mellan utomhustemperaturen och energianvändningen. Energisignatur går att 

använda för att korrigera såväl värme som komfortkyla. (Isakson, o.a., 2012) Modellering av en byggnads 

värmebalans beskriver hur den beter sig värmetekniskt, detta utan att behöva förlita sig till teoretiska 

grundprinciper. Den uppmätta tillförda medelvärmeeffekt per månad kan ritas upp som en funktion av 

månadens medelutomhustemperatur i ett diagram. Genom att utföra en linjär regression baserat på 

mätpunkterna kan en energisignatur tas fram. Till skillnad från graddagsmetoden behövs ingen separation 

av den klimatoberoende delen av uppvärmningen, detta är istället något som kan utläsas av diagrammet. Då 

metoden bygger på statiska modeller är det viktigt att beräkningar utförs med tillräckligt långa tidssteg för 

att minska påverkan från dynamiska effekter och svängande förlopp, exempelvis värmelagring i byggnaden. 
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(Schulz, 2013) I Figur 1. Exempel på en energisignatur baserad på värmeeffekt.  I Figur 1 visas ett exempel 

på hur en energisignatur kan se ut, däri baserad på värmeeffekt (kW). Energisignaturen kan även baseras på 

energi (kWh). 

 

Figur 1. Exempel på en energisignatur baserad på värmeeffekt. (Heincke, o.a., 2011) 

Punkten där kurvan byter riktning kallas för balanstemperaturen, i exemplet ovan vid utomhustemperaturen 

13,5 °C. Denna motsvarar den gränstemperatur vid vilket något utomhustemperaturberoende 

uppvärmningsbehov inte längre förekommer för byggnaden, resterande uppvärmning sker istället från 

interna värmetillskott och solinstrålning. Där kurvan är horisontell, alltså från balanstemperaturen och 

uppåt, kan det klimatoberoende uppvärmningsbehovet avläsas. 

Vid korrigering av byggnadens energianvändning för den aktuella tidsperioden, i denna text på månadsbasis, 

projiceras förhållandet mellan byggnadens månadsmedeleffekt och regressionslinjen till tidsperiodens 

normala medelutomhustemperatur. Om exempelvis månadsmedeleffekten en viss månad har varit 5 % 

högre än den enligt regressionslinjen förväntade antas också den korrigerade månadsmedeleffekten vara 5 % 

högre än den förväntade, detta illustreras i Figur 2. 
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Figur 2. Korrigering med hjälp av energisignatursmetoden. (Schulz, 2013) 

För att beräkna den korrigerade månadsmedeleffekten används sambandet  

 𝐾𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝐷 =
𝐴

𝐵
∙ 𝐶 (4) 

där 𝐴, 𝐵, 𝐶 och 𝐷 är punkter definierade enligt Figur 2. För att få fram den korrigerade energianvändningen 

multipliceras den korrigerade månadsmedeleffekten med antalet timmar under den aktuella månaden. 

(Schulz, 2013) Med den beskrivna metoden för korrigering påverkar även den klimatoberoende delen 

slutresultatet, om dennas påverkan inte hade förbisetts hade resultatet kunnat bli mer rättvisande förutspår 

Dahl (Dahl, 2012) i sin rapport om olika normalårskorrigeringsmetoders för- och nackdelar.  

2.2.3.3 SMHI Energi-Index 

Korrigeringsmetoden SMHI Energi-Index är principiellt snarlik Graddagsmetoden men kan snarare ses som 

en vidareutveckling av Graddagsmetoden. SMHI Energi-Index tar även hänsyn till, utöver 

utomhustemperaturen likt Graddagsmetoden, solen och vindens inverkan på uppvärmningsbehovet samt 

byggnadens energitekniska egenskaper, användningssätt och geografiska läge. Vanligtvis beräknas SMHI 

Energi-Index för olika orter men det fungerar även att ta fram för specifika byggnader. Metoden genererar 

graddagssummor varför korrigeringen i SMHI Energi-Index utförs enligt samma metod som korrigeringen 

utförs i Graddagsmetoden, se ekvation (1). Detta innebär att ett uppföljningssystem baserad på 

Graddagsmetoden även kan användas med graddagssummor genererade från SMHI Energi-Index. (SMHI, 

2015b)  

2.2.4 Organisationer 

Det finns en rad olika organisationer som är verksamma inom områden som berör miljöcertifiering och 

energiberäkningar. De mest centrala inom dessa områden är beskrivna i detta avsnitt.  

2.2.4.1 World Green Building Council 

World Green Building Council, WorldGBC, är en organisation beståendes av ett hundratal nationella Green 

Building Council-föreningar. WorldGBC:s idé är att stödja medlemsländernas Green Building 
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Council-föreningar genom att bistå med inspiration, support och kunskap. Föreningen ser till att nya Green 

Building Council-medlemmar får den hjälp de behöver för att kunna skapa ett starkt lokalt nätverk och bli 

en påverkande faktor i landet. (World Green Building Council, I.U.) 

2.2.4.2 Sweden Green Building Council 

Sweden Green Building Council, SGBC, är en ideell förening som är öppen för företag och organisationer 

som är verksamma inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Den startades år 2009 av de 13 följande 

svenska företag och organisationer: 

 Akademiska hus, 

 DTZ, 

 Fastighetsägarna Sverige, 

 Husvärden, 

 IVL, 

 NCC, 

 Malmö Stad, 

 SEB, 

 Skanska, 

 Stockholm Stad, 

 Sweco, 

 Vasakronan och 

 White. (Sweden Green Building Council, I.U.h) 

Föreningen verkar för att påverka och utveckla hållbarhets- och miljöarbetet inom branschen. SGBC jobbar 

även för att allmänheten skall få tydlig och kvalitetssäkrad information rörande byggnaders miljöprestanda 

och för att öka konkurrenskraften i svensk teknik. Rent konkret verkar SGBC för att 

 tillhandahålla, utveckla och marknadsföra certifieringssystem som möjliggör benchmarking ur 

nationellt såväl som internationellt perspektiv, 

 tillhandahålla certifieringar, kurser och seminarier/kongresser för att sprida, implementera och 

utveckla kunskap för ett hållbart byggande, 

 vara en tung opinionsbildare och som en sådan bidra till att lagstiftningen främjar grönt byggande 

samt 

 nå ett tillstånd där samtliga berörda parter premierar hållbara byggnader. (Sweden Green Building 

Council, I.U.h) 

SGBC är sedan 2011 fullvärdig medlem i den internationella föreningen World Green Building Council 

(Sweden Green Building Council, I.U.h). 

2.2.4.3 Boverket och Boverkets byggregler 

Boverket är den myndighet som ansvarar för samhällsplanering, byggande och boende. På Boverkets 

hemsida definierar de sitt uppdrag enligt nedanstående citat. (Boverket, 2014b) 

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark. och 

vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och 

bostadsfinansiering.  

Boverket arbetar med att ta fram föreskrifter och vägledningar, en av dessa föreskrifter är Boverkets 

byggregler, BBR. År 1994 utgavs den första versionen av BBR, kallad BBR 1, och i skrivande stund är det 

BBR 22 som är den senaste upplagan. Föregångarna till BBR, Boverkets nybyggnadsregler, NR, Svensk 

byggnorm, SBN, samt Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan, BABS, har angivit rådande 

byggregler under respektive period 1989 till 1994, 1968 till 1989 samt 1947 till 1968. (Boverket, 2015b) 
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I BBR finns det ett kapitel som behandlar energihushållning, som i sin tur har ett avsnitt där den maximalt 

tillåtna specifika energianvändning specificeras för olika typer av byggnader efter uppdelning i olika 

klimatzoner i Sverige, då särskilda krav gäller för eluppvärmda byggnader jämfört med icke eluppvärmda 

byggnader är byggnaderna uppdelade baserat på detta. Byggreglerna reglerar byggnadens specifika årliga 

energianvändning per tempererad golvarea, Atemp, genomsnittliga värmegenomgångskoefficient och 

klimatskärmens genomsnittliga luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad, för eluppvärmda byggnader regleras även 

den installerade eleffekten för uppvärmning. Gällande lufttätheten fastslår inte BBR något fixt gränsvärde, 

istället krävs att byggnaden är tillräckligt lufttät för att den specifika energianvändningen inte skall överstigas 

och i fallet för eluppvärmda byggnader även att den installerade eleffekten inte överstigs. I Tabell 7 är kraven 

för tre, icke eluppvärmda, byggnadstyper: småhus, flerbostadshus och lokaler tabellerade för de olika 

klimatzonerna enligt BBR22. För småhus och lokaler med en Atemp mindre än 50 m2, samt för flerbostadshus 

där majoriteten av lägenheterna har en boarea om högst 35 m2 vardera gäller andra gränsvärden än de 

angivna värdena i tabellen. (Boverket, 2015c)  

Tabell 7. Gällande energikrav enligt BBR22 rörande specifik energianvändning och värmegenomgångskoefficient för tre olika typer av byggnader för de 
fyra olika klimatzonerna i Sverige. (Boverket, 2015c) 

 Klimatzon Småhus Flerbostadshus Lokaler 

Specifik energianvändning 
 [kWh/m2 Atemp och år] 

1 130 115 105 

2 110 100 90 

3 90 80 70 

4 80 75 65 

Värmegenomgångskoefficient  
[W/m2 K] 

1 

0,40 0,40 0,60 
2 

3 

4 
 

Det är alltså motsvarande värden för specifik energianvändning som är referensvärden för en byggnads 

energiprestanda inom miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM SE och Svanen 

från vilken byggnadens procentuella förbättring förhåller sig mot.     

Historiskt sett har kraven i BBR och dess föregångare sett annorlunda ut än de gör i dag, dels i de enskilda 

värdena men även med avseende på vad regelverket reglerar, till exempel tillkom kravet rörande specifik 

energianvändning år 2006 med BBR12. Då fördelat på två klimatzoner, klimatzon norr och klimatzon söder 

(Boverket, 2006), vilket kan jämföras med dagens fyra zoner. Däremellan har en trezonsindelning tillämpats. 

I regelverk äldre än BBR12 reglerades byggnadens energianvändning på ett indirekt tillvägagångssätt, genom 

att begränsa faktorer som påverkar energianvändningen, som till exempel byggnadens 

värmegenomgångskoefficient för enskilda byggnadselement (t.ex. väggar, tak, osv.). År 1989 var första 

gången krav ställdes på byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, då enbart baserat på en 

funktion av förhållandet mellan fönsterarea och total omslutande area som gränsar mot inneluft. Ju mer 

fönster byggnaden försågs med desto högre värmegenomgångskoefficient tilläts, vilket inte längre är fallet. 

(Boverket, 1989) Sedan BBR12 från 2006 är värmegenomgångskoefficienten ett fixt värde för de olika 

byggnadstyperna, oberoende av förhållandet mellan fönster- och omslutningsarean (Boverket, 2008). 

Alla nyproducerade byggnader skall enligt ett EU-direktiv vara så kallade nära-nollenergibyggnader innan år 

2021. Respektive EU-medlemsland definierar sina egna krav för bland annat högsta tillåtna 

energianvändning. På uppdrag av regeringen har Boverket tagit fram ett förslag på kravnivå på maximal 

specifik energianvändning för nära-nollenergibyggnader. Förslaget är uppdelat på fyra olika byggnader 

placerade i Stockholm: flerbostadshus, flerbostadshus med max 35 m2 boarea per lägenhet, lokaler samt 

småhus, med krav om respektive 55, 65, 50 och 80 kWh/m2 & år. För byggnader placerade utanför 

Stockholm tillkommer en justering för skillnader i klimatet, justeringsfaktorerna är ännu inte publicerade. 

(Boverket, 2015a) 
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2.2.4.4 ASHRAE 

ASHRAE är en förkortning av American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 

vilka grundades 1894, fast då i ett annat namn. Föreningen arbetar för att främja mänsklighetens välmående 

genom hållbar teknik i den byggda miljön, med fokus på byggnadens tekniska system, energieffektivisering, 

inomhusmiljö, kylsystem och hållbarhet inom branschen. Organisationen arbetar med forskning, 

framtagande av standarder, publikationer och utbildning för att utveckla den bebyggda miljön. (ASHRAE, 

I.U.) 

ASHRAE står som utgivare för en rad olika standarder som finns att köpa, däribland Standard 90.1-2010 

vilken innehåller dokumentation rörande typhuset som utgör referens för byggnadens energiprestanda inom 

miljöcertifieringssystemet LEED. Den beräknade byggnadens energiprestanda ställs i förhållande mot det 

definierade typhusets och poäng ges baserat på den procentuella förbättringen.  

2.2.4.5 Sveby 

Sveby är en förkortning av Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader. Sveby är ett 

utvecklingsprogram som drivs av fastighets- och byggbranschen vars syfte är att fastställa standardiserade 

brukardata för beräkningar och verifiering av byggnaders energiprestanda. Sveby tolkar och förtydligar 

funktionskraven i avsnittet Energihushållning i Boverkets byggregler. På så vis skapas en gemensam syn på 

gällande krav mellan olika aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen. (Sveby, I.U.)  

Sveby-programmet består av flertalet delprojekt som alla kan kategoriseras inom tre huvudområden, 

beräkningar, avtal och verifiering. Tillsammans täcker dessa tre delar in hela processkedjan, från 

programskede till uppföljning av driften. Alla delprojekt publiceras efter färdigställandet på Svebys webbsida 

och finns att ladda ner avgiftsfritt. (Sveby, I.U.) Exempel på delprojekt som finns tillgängliga är Checklista 

Beställare, vilket är ett stöddokument med avseende på energikrav för beställare av byggnader (Sveby, 

2013a), ett annat exempel är Brukarindata Kontor 1.1, vilket är en sammanställning av brukarrelaterad indata 

för energiberäkningar av kontorsfastigheter, denna är baserad på ”normalt” brukande av byggnaden (Sveby, 

2013b). I det sistnämnda exemplet behandlas faktorer såsom innetemperatur, luftflöden, solavskärmning, 

personvärme, med flera, och är alltså faktorer som används för energiberäkningar av kontorsfastigheter. 

Motsvarande dokument finns också för Bostäder (Sveby, I.U.).  
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3 Metod 

För genomförandet av detta arbete fanns ett behov av att få tillgång till energistatistik och beräkningsresultat 

från så många miljöcertifierade byggnader som möjligt, målet sattes till ett 20-tal byggnader även om det var 

önskvärt med betydligt fler. Tjugotalet byggnader ansågs vara en lämplig kompromiss mellan nedlagd tid 

för att få tag i objekt och ett tillräckligt utbrett underlag för att kunna uppnå trovärdiga slutsatser. Ett par 

avgränsningar har applicerats, där den huvudsakliga var att byggnaden skall vara miljöcertifierad som 

nybyggnad eller som omfattande renoverad. Detta har sin bakgrund i att inte alla miljöcertifieringar kräver 

någon energiberäkning, för vilka frågeställningen i detta arbete var betydelselös. Via statistik publicerad på 

Sweden Green Building Councils webbsida2 kunde listor av byggnader som är miljöcertifierade med 

Miljöbyggnad och GreenBuilding framtagits. Via statistikdatabasen kan begränsningar på urvalet väljas, 

vilket användes för att välja ut de byggnader som är certifierade som nyproducerad eller ombyggnad. 

Ytterligare en avgränsning antogs; av de byggnader som är certifierade med Miljöbyggnad har endast de med 

betyget guld aktivt sökts upp. Detta för att begränsa antalet möjliga objekt som utan denna avgränsning 

hade genererat. Däremot ansågs det okej att inkludera objekt med sämre betyg om möjligheten gavs, även 

om de inte aktivt söktes upp. Motsvarande listor har även tagits fram för byggnader som är certifierade med 

BREEAM SE och LEED. Via portalen Green Book Live3 kunde de BREEAM SE-certifierade objekten tas 

fram, även här kan certifieringar av befintliga byggnader sorteras bort. För att hitta byggnader som är 

miljöcertifierade med LEED användes information publicerad av USGBC på deras webbsida4, som även 

den möjliggör begränsningar i urvalet vilket användes för att sålla ut de hus som är certifierade som 

nybyggnation eller som omfattande renovering. De framtagna listorna innehöll information som namnet på 

byggnaden, fastighetsägaren vid certifieringstillfället, det erhållna betyget samt ytterligare information som 

inte var av intresse i detta arbete. Baserat på byggnaderna i listorna kunde de nuvarande fastighetsägarna 

hittas och kontakt kunde upprättas med utvalda personer baserat på deras yrkesroller inom 

fastighetsföretagen. En tredje avgränsning som antagits var att husen som analyserats måste ha varit i drift 

i minst ett år, vilket var en relativt generös avgränsning. Önskvärt hade varit att byggnaden varit i drift i ett 

par år för att minimera risken för missvisande statistik, där alltifrån torkning av betong i huskroppen till 

ännu icke injusteringar av byggnadens tekniska system kan ha en påverkan på byggnadens energiprestanda. 

Trots detta ansågs ett år vara tillräckligt för att ge en någorlunda rättvis bild av byggnaden energiprestanda. 

Urvalet av vilka företag som skulle kontaktas baserades på antalet byggnader fastighetsägaren hade som 

passade inom de avgränsningar som var satta inom arbetet, ju fler lämpliga objekt desto tidigare blev 

fastighetsägaren kontaktad. Dessa kontakter skedde primärt med e-post, utöver detta har även 

telefonkontakt och personliga möten förekommit. För att maximera svarsfrekvensen skickades personliga 

meddelanden, samt påminnelser i de fall där svar uteblev. Förfrågan om energistatistik och 

beräkningsresultat för över 70 olika miljöcertifierade byggnader har skickats till fler än 20 olika 

fastighetsägare. Nio olika fastighetsbolag valde att dela med sig av materialet som efterfrågats av en eller 

flera av deras miljöcertifierade fastigheter, vilket resulterade i totalt 21 objekt. Av de fastighetsägare som 

valde att inte dela med sig av underlag till arbetet var den vanligaste orsaken brist på tid. Endast ett fåtal av 

fastighetsägarna kunde inte dela med sig av information på grund av konfidentiella skäl. Somliga 

förfrågningar besvarades aldrig och flertalet byggnader föll bort på grund av diverse anledningar, exempelvis 

att de inte varit i drift under tillräckligt lång tid eller bristande statistikunderlag.  

Det erhållna statistikunderlaget behövde olika grad av bearbetning för att kunna jämföras med byggnadernas 

beräknade energiprestanda. För de byggnader där värmeanvändningen inte var normalårskorrigerad 

behövdes detta utföras. Detta gjordes enligt metoden beskriven i avsnitt 2.2.3.1 Graddagsmetoden, där den 

klimatoberoende energianvändningen bestämdes med energisignaturmetoden, beskriven i avsnitt 2.2.3.2 

Energisignatur. Byggnadens kylanvändning har inte normalårskorrigerats då det saknas någon vedertagen 

metod för att utföra detta. Det finns därmed en risk för att byggnadens uppmätta kylanvändning inte var 

                                                      
2 https://www.sgbc.se/statistik 
3 http://www.greenbooklive.com/search/scheme.jsp?id=202 
4 http://www.usgbc.org/projects 
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representativ mot ett normalt år, vilket bör tas i beaktan vid analysering av resultaten. Statistikunderlaget har 

för ett fåtal av byggnaderna på något vis varit inkomplett, varför några mindre korrigeringar har genomförts. 

Det vanligaste problemet var att fastighetselanvändningen inte varit separerad från byggnadens totala 

elanvändning. Detta har lösts genom att antingen anta samma fördelning mellan fastighetsel och 

verksamhetsel som i beräkningen, vilket var ett riskfyllt antagande som endast accepterades om den 

uppmätta totala elanvändningen låg nära den beräknade. Detta förutsatte att den totala elanvändningen 

framgick i beräkningen, vilket den inte alltid gjorde. En annan lösning var att ignorera den uppmätta 

elanvändningen och istället anta samma värde på fastighetselen som i beräkningen. Detta innebär att 

fastighetselanvändningen indirekt inte blir en del av analysen för de hus där detta applicerats. En liknande 

lösning hade varit att helt ta bort fastighetselanvändningen från resultatet i beräkningen, men detta ansågs 

vara en sämre lösning då det dels ger intrycket av att byggnadens energiprestanda är bättre än vad den 

egentligen var, men även för att eventuella skillnader mellan de övriga energislagens (värme och kyla) 

uppmätta och beräknade värden skulle få större procentuella genomslag och därför uppfattas som större än 

vad de egentligen var. Utöver detta har specifika korrigeringar för enstaka hus behövt genomföras. I 

samband med att resultaten presenteras är de korrigeringar som behövt utföras av underlaget för de aktuella 

husen beskrivna.  

Av de byggnader som är miljöcertifierade med LEED var beräkningsresultaten baserade på olika grunder. 

Majoriteten var i enighet med det som LEED-certifieringen kräver, alltså baserad på ASHRAE och typhuset 

som finns i deras standard nämnd i avsnitt 2.2.4.4 ASHRAE. Detta innebar att all energi som förväntas 

användas i huset är inräknad i husets energiprestanda, och inte bara den som var fastighetsrelaterad vilket 

är fallet enligt BBR-definitionen. För att dessa byggnaders beräknade energiprestanda ska vara jämförbar 

med övriga byggnaders har den elanvändning som var verksamhetsrelaterad räknats bort från 

beräkningsresultatet. Detta var inte lämpligt för samtliga LEED-certifierade hus med denna typ av 

beräkning då några av dessa endast hade statistik för total elanvändning, då ansågs det istället lämpligare att 

jämföra total uppmätt och total beräknad energianvändning med varandra för att på så vis slippa göra 

antaganden rörande andel fastighetselanvändning av total elanvändning, även om det då får de husens 

energiprestanda att se sämre ut än vad som är fallet. Det enda LEED-certifierad huset vars beräkning inte 

var baserad på ASHRAE var istället anpassad efter BBR-definitionen, och har således inte använts som 

material i miljöcertifieringen. Då LEED-certifieringen kräver en beräkning baserad på standarden utgiven 

av ASHRAE måste en sådan ha framtagits och använts vid certifieringen för att byggnaden ska bli 

miljöcertifierad med LEED. Beräkningar baserade på BBR-definitionen accepterades som underlag för att 

jämföras med uppmätt energiprestanda även för LEED-objekt. Vad beräkningen är baserad på för 

respektive hus framgår i samband med att resultatet presenteras och diskuteras i avsnitt 4 Resultat och 

Diskussion.  

De olika byggnadernas energianvändning har normerats mot byggnadens tempererade area, definierad i 

Byggnaders energianvändning Ordlista (Stålbom, 2009) utgiven av Sveby, som:  

Arean av samtliga våningsplan för temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 °C, som 

begränsas av klimatskalets 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.  

Samma tempererade area som använts i beräkningen användes till normering av de uppmätta värdena. 

Jämförelsen mellan byggnadernas uppmätta och beräknade energiprestanda illustrerades med grupperade 

stapeldiagram för att ge läsaren en övergripande bild av resultatet. För att därefter delas upp efter vardera 

miljöcertifieringssystem, vilket används för att påvisa eventuella samband mellan resultaten inom dessa. 

Som ett komplement till den övergripande analysen utfördes även en noggrannare analys av tre utvalda 

byggnader av dem som inkluderades i den övergripande analysen. Dessa tre hus valdes dels för att 

representera de olika certifieringssystemen som byggnaderna i detta arbete är certifierade med, vilket de 

också gör då ett av de tre husen är certifierad med både Miljöbyggnad och GreenBuilding. Något 

Svanenmärkt hus har inte behandlats i detta arbete och är därav inte med i vare sig den övergripande eller 
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den noggrannare analysen. De utvalda byggnaderna valdes för att visa på beräkningar som var överskattande, 

underskattande och nära de uppmätta värdena. Ett tredje krav som behövde uppfyllas för att vara ett 

lämpligt objekt för den noggrannare analysen var att ha ett tillräckligt statistikunderlag, där krav på 

månadsbaserade värden uppdelade efter posterna uppvärmning, kyla och el. En viss acceptans för 

felaktigheter var tvunget att godkännas, där enstaka förhöjda eller sänkta månatliga värden var det vanligast 

förekommande, men även fel som avsaknad av uppdelning mellan fastighets- och verksamhetsel och 

felinskrivna energimätare har behövt behandlas. Detta då det annars inte hade funnits tillräckligt många 

objekt för att kunna representera de olika miljöcertifieringssystemen i kombination med den önskade 

spridningen av beräkningsresultatets närhet till den uppmätta prestandan. Det ger till viss del även en 

representativ bild över hur statistikunderlaget i detta arbete har sett ut.  

Den noggranna analysen är uppbyggd med att till en början ge läsaren en kortfattad beskrivning av 

byggnaden och dess användningsområde, vilket följs upp av en kortare beskrivning av dess tekniska system. 

Byggnadens energianvändning uppdelad efter uppvärmning, kyla och elektricitet illustrerades på ett 

övergripande sätt baserat på statistikunderlaget, där stapeldiagram och grupperade stapeldiagram använts 

efter vad som ansetts bäst lämpat. Diagrammen varvas med förklarande texter som diskuterar varför 

användningen sett ut som den gjort. Fastighetsägarna har kontaktats och gett kommentarer på oklarheter i 

statistikunderlaget. Därefter påbörjas jämförelsen mellan beräkningsresultatet och energiprestanda baserad 

på den uppmätta energianvändningen, som inleds med en jämförelse av det totala resultatet. Även detta 

illustreras med stapeldiagram som ger läsaren en tydlig översiktsbild av beräkningens precision av den totala 

energiprestandan. Detta följs upp av en jämförelse av beräkningens underkategorier där husets 

energiprestanda för de olika energislagen illustrerats. Detta möjliggör för läsaren att se vad skillnader i det 

totala resultatet kommer ifrån, samt se felaktigheter som motverkar varandra och därför inte framgår i den 

totala energiprestandan. Den noggranna analysen avslutas med jämförelse mellan den beräknade och den 

mätvärdesbaserade energifördelningen. Den mätvärdesbaserade är endast illustrerad för ett driftår, även för 

det fall där underlag för mer än ett år fanns tillgängligt, vilket var fallet för Hus 18. Där ansågs det tillräckligt 

med ett driftår då energifördelningens skillnad under dessa två år endast var marginell. Informationen som 

kan utläsas från fördelningsdiagrammen kan även utläsas från jämförelsen av energianvändningen uppdelad 

i underkategorier, men då energifördelningen tydligare framgår av dessa illustrationer är den ändå relevant. 

Hela jämförelsedelen varvas även den med förklarande texter och diskussioner om resultaten och dess 

orsaker. 

För samtliga 21 objekt som studerats har personerna som upprättat energiberäkningarna försökts kontaktats 

för att få svar på hur beräkningsprocessen för respektive energiberäkning gick till. I regel står det på 

energiberäkningsrapporten vilken person och vilket företag som utfört beräkningen, varför den enda krävda 

efterforskningen var att fastställa telefonnumret till den aktuella personen via företagets webbsida eller 

genom att ringa företagets växel och bli kopplad. För ett par av beräkningsrapporterna saknas uppgifter om 

vem som genomfört beräkningen, vilket begränsade möjligheten att komma i kontakt med denna person. 

Ingen av personerna bakom beräkningarna som saknar uppgifter om vem som utfört denna har kontaktats, 

med undantag av ett fall där företaget bestod av mindre än tio personer och personen som upprättat 

beräkningen kunde identifieras förhållandevis snabbt. Två av beräkningarna saknar helt uppgifter om vilket 

företag som anlitats och vem på företaget som tagit fram beräkningen. Någon efterforskning av vilket 

företag och vem på företaget som upprättat beräkningen har inte utförts och några frågor rörande dessa två 

beräkningar har således inte ställts. För ett av husen saknas helt energiberäkningen, där har istället den 

beräknade energiprestandan baserats på värden angivna av fastighetsägaren, varför frågor beträffande just 

denna beräkning inte varit möjlig att ställa. Personerna har initialt kontaktats över telefon där en kortare 

dialog har förts. De personer som inte varit anträffbara över telefon ombads återkoppla via telefon eller e-

post, där frågorna skickades via e-post till personen i fråga. Vid utebliven kontakt har ytterligare ett försök 

med telefonkontakt testats samt en påminnelse över e-post sänds. Bortfallet har varit större än önskvärt, där 

ett par har varit oanträffbara över såväl telefon som via e-post, men även orsaker som föräldraledighet har 

förekommit. Totalt ställde fem personer upp på att besvara frågorna, vilket innebar att 12 av de 21 studerade 

objektens energiberäkningar har kommenterats. Frågorna som ställdes var av övergripande karaktär, detta 
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då detaljfrågor av energiberäkningar som är upp till 5 år gamla inte ansågs kunna ge trovärdiga svar. Frågorna 

som ställdes var enligt nedanstående. 

 Hur stor möda lades ner på beräkningen? Du kan förhålla det mot liknade projekt, alltså mer, 

mindre eller ungefär lika mycket. 

 Gjorde ni mer än en simulering? Någon form av parameterstudie eller liknande? 

 Beställdes beräkningen endast för att den var ett krav för att bli miljöcertifierade, eller ville 

beställaren få ut något mer av beräkningen? 

 Fanns det någon som hade en energisamordnande roll i projektet? 

 Hade beräkningsresultatet blivit bättre med ytterligare tid nedlagd i projektet? 

 Vad hade du för erfarenhet av energisimuleringar när du gjorde den/dem? 

 Hur vanligt är det att ni gör någon form av brukarrelaterade korrigeringar? Om ni gör 

brukarrelaterade korrigeringar, är det då någon särskild parameter som är vanligt förekommande? 

 Hur ser det ut rent generellt med energiberäkningar anser du, finns det förbättringspotential i 

beräkningsarbetet? På vilket sätt skulle beräkningsarbetet kunna utvecklas? 

En viss variation på frågeformuleringarna förekom under telefonsamtalen, där även följdfrågor blev en 

naturlig del av samtalen, varför ovanstående frågor agerade mestadels som en grundstomme i samtalen. 

Även anställda på Bengt Dahlgren Stockholm AB, från vilkets kontor arbetet utförts ifrån, har besvarat 

frågor liknande de ovan, om än anpassade till att vara mer generella. Frågorna som ställdes var enligt 

nedanstående. 

 Beställs beräkningen endast för att det är ett krav från BBR och för att bli miljöcertifierade eller vill 

beställaren ibland få ut något mer av beräkningen? 

 Brukar ni göra mer än en simulering? Någon form av parameterstudie eller liknande? 

 Hade beräkningsresultatet blivit bättre med ytterligare tid nedlagd på beräkningen? 

 Hur vanligt är det att någon har en energisamordnande roll i projekten, och upplever du någon 

skillnad i hur energiarbetet går till i dessa projekt? 

 Hur ser det ut rent generellt med energiberäkningar anser du, finns det förbättringspotential i 

beräkningsarbetet? På vilket sätt skulle beräkningsarbetet kunna utvecklas? 

Urvalet av vilka som förfrågades baserades på deras nuvarande arbetsuppgifter och kunskaper inom 

energisimuleringar av byggnader. Två anställda på företaget förfrågades och båda besvarade frågorna. 

Svaren från upprättaren av energiberäkningsrapporten samt från de anställda på Bengt Dahlgren AB 

sammanställdes för att därefter sammanfattas. Gemensamma åsikter och intressanta resonemang 

framhävdes. Resultaten från frågeställningarna presenteras i avsnitt 4.3 Intervjuresultat. 

En kortare enkätundersökning riktad till fastighetsägare med miljöcertifierade fastigheter distribuerades per 

e-post till ett 50-tal fastighetsägarrepresentanter. Enkätens syfte var att skapa en bild av fastighetsägarnas 

upplevelser vid en miljöcertifiering. Googles enkätverktyg via Google Drive5 användes för att genomföra 

enkäten, vilket är ett gratisprogram som är fritt att använda förutsatt att ett Google Drive-konto sedan 

tidigare innehavs eller skapas, vilket även det är gratis.  För att lämna svar i enkäten behövdes inget Google 

Drive-konto. 

Av totalt 54 personer som kontaktades besvarade 21 personer enkäten. Urvalet av personer som kontaktades 

baserades initialt på de fastighetsägare som sedan tidigare i arbetet redan kontaktats. I vissa fall samma 

personer som tidigare, ibland personer i andra arbetsbefattningar. Utöver tidigare kontaktade fastighetsägare 

kontaktades även andra fastighetsägare som besitter någon eller några miljöcertifierade fastigheter i deras 

bestånd. Dessa fastighetsägare hittades genom att undersöka vilka fastighetsbolag på Stockholmsbörsen 

                                                      
5 https://www.google.se/intl/sv/drive/ 
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OMX Stockholm som har någon eller några miljöcertifierade fastigheter. Därefter kunde lämpliga 

företagsrepresentanter letas upp via företagens webbsidor. Personer med befattningar såsom fastighetschef, 

hållbarhetschef, fastighetsutvecklare, miljösamordnare och liknande ansågs vara lämpliga för att kunna 

besvara enkätfrågorna. Enkäten inleddes med en kort beskrivning av arbetet och dess syfte. Enkätens 

inledning inkluderade också ett par villkor för deltagande i enkäten. Innan enkäten kunde påbörjas var 

personen som besvarar enkäten tvungen att godkänna villkoren för att kunna gå vidare i enkäten. Villkoren 

löd enligt nedanstående. 

Deltagande i enkäten är frivilligt. Alla svar behandlas anonymt och hanteras med sekretess. Redovisning av svaren 

sker på gruppnivå. Svaren kommer inte ha någon påverkan på nuvarande eller eventuell framtida relation med Bengt 

Dahlgren AB.  

Enkäten bestod av 8 grundfrågor av typen flervalsfrågor, alltså frågor med olika fördefinierade 

svarsalternativ. Frågorna utformades så att endast ett svar per fråga kunde anges. Om fastighetsägaren ansåg 

att mer än ett alternativ stämde in, vilket skulle kunna vara fallet om fastighetsägaren har fler än en 

miljöcertifierad fastighet, uppmanades denne ge det svar som överensstämde för majoriteten av 

fastigheterna. Utöver grundfrågorna fanns det även en följdfråga kopplad till ett särskilt svar på en av 

grundfrågorna. Följdfrågan var av typen frisvarsfråga, alltså där fastighetsägaren med egna ord fick skriva 

sitt svar. Till följdfrågan gavs möjligheten att inte behöva besvara frågan, detta med hänsyn till att vissa 

eventuellt inte skulle vara villiga att svara på fritextfrågor. Enkäten avslutades med en valfri frisvarsfråga där 

enkätbesvararen uppmanades till att lämna egna kommentarer rörande enkäten. Följande frågor och 

tillhörande svarsalternativ ingick i enkätundersökningen. 

 Har ni som fastighetsägare miljöcertifierat någon av era fastigheter? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

 Hur delaktiga har ni som fastighetsägare varit i miljöcertifieringsarbetet?  

o Mycket 

o Något 

o Inget 

o Vet ej 

 Har framtagandet av material till företagets hållbarhetsredovisning underlättats av 

miljöcertifieringarna? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

o Företaget har ingen hållbarhetsredovisning 

 Vilken påverkan har hyresgästerna på miljöcertifieringens resultat? 

o Stor påverkan 

o Liten påverkan 

o Ingen påverkan 

o Vet ej 

 Har energianvändningen påverkats till en följd av miljöcertifieringen? Vid nybyggnadsprojekt kan 

energianvändningen jämföras med hur energianvändningen skulle varit utan miljöcertifieringen. 

o Minskat 

o Oförändrad 

o Ökat 

o Vet ej 
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 Har miljöcertifieringen använts i marknadsföringen? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

 I samband med miljöcertifiering av nybyggnadsprojekt krävs en energiberäkning. Skulle ni som 

fastighetsägare vara intresserad av en utökad beräkning? Denna skulle då kunna utgöra en grund 

vid beslutsfattning rörande byggnadens energilösningar. 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

 Vid miljöcertifiering ställs krav på mätning av fastighetens energianvändning. Anser ni att dessa 

mätningar är tillräckliga för uppföljning av fastighetens energianvändning? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

Om svaret Nej valdes på den sista av frågorna ovan fick personen följande fråga. 

 Ni anser att mätningarna av fastighetens energianvändning inte är tillräckliga för 

energiuppföljningen. Beskriv gärna vad som skulle kunna förbättras. 

Enkätens sista fråga var ett fritextfält där enkätbesvararen uppmanades att skriva ner allmänna åsikter 

angående enkäten. Frågan löd enligt: 

 Övriga åsikter eller kommentarer kan fyllas i här. 

och var alltså även den en fritextsfråga. Enkäten avslutades med att tacka besvararen för att denna tog sig 

tid att genomföra enkäten. Resultaten från enkäten presenteras som en separat del i avsnitt 4 Resultat och 

Diskussion. 
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4 Resultat och Diskussion 

I detta avsnitt redovisas resultaten från de olika delarna i arbetet. Initialt visas det övergripande resultatet 

för alla byggnader som inkluderats i arbetet, för att därefter delas upp efter respektive certifieringssystem. 

Resultatdelen avslutas med en djupare analys av ett par av de undersökta byggnaderna. Resultaten varvas 

med relevant diskussion. 

4.1 Övergripande analys 

En övergripande analys har genomförts på totalt 21 antal byggnader. Byggnaderna är placerade på olika 

orter i Sverige, från Malmö i söder till Borlänge i de mellersta delarna. Något hus som representerar de norra 

delarna av Sverige har inte behandlats i detta arbete, detta på grund av avslag från att dela med sig av underlag 

till arbetet av samtliga kontaktade fastighetsägare norr om Borlänge. Avsaknaden av byggnader från norra 

Sverige anses inte ha någon påverkan på resultatet i detta arbete och har sin förklaring i att en klar majoritet 

av alla miljöcertifierade byggnader i Sverige är lokaliserade i södra och mellersta Sverige. Resultatet från den 

övergripande analysen illustreras i Figur 3 nedan. 

 

Figur 3. De studerade objektens normalårskorrigerade specifika energianvändning. 

I Figur 3 framgår hur mycket beräknad specifik energianvändning skiljer sig från byggnadens faktiska 

normalårskorrigerade specifika energianvändning för olika år för de olika husen. Det går att konstatera att 

det finns kraftiga variationer i hur nära beräkningen hamnar de uppmätta värdena. Beräkningarna för de hus 

som certifierats med LEED (Hus 4-11, 18, 20 och 21) kan avvika något mot hur den faktiska byggnaden är 

utformad, detta då det finns en del restriktioner och krav i LEED-beräkningen som måste följas. Exempelvis 

får inga rörförluster inkluderas, vare sig för byggnadens värme- eller kylsystem. Alla utrymmen avsedda för 

vistelse ska vara utrustade med värme- och kylsystem, vilket inkluderar utrymmen som inte alltid har det, 

såsom trapphus, korridorer, toaletter, mötesrum och dylikt. 

I vissa av husen kan trovärdigheten i de uppmätta värdena av olika anledningar ifrågasättas, där orimligt låg 

variation på månadsvärden för uppvärmning är en faktor och väldigt låg energianvändning är en annan. I 

Tabell 8 nedan är kommentarer rörande byggnadernas statistikunderlag sammanställt. 
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Tabell 8. Kommentarer rörande de undersökta husens statistikunderlag. 

Hus Kommentarer rörande statistikunderlaget 

Hus 1 Enstaka månatliga värden med avvikande mönster, gäller framförallt fjärrvärme- och 

elanvändning, samt till viss del fjärrkyla. Uppdelning av elanvändning i fastighetsel- och 

verksamhetselanvändning saknas. 

Hus 2 Uppdelning av elanvändning i fastighetsel- och verksamhetselanvändning saknas. 

Hus 3 Driftproblem som är kända hos fastighetsägaren som lett till förhöjd energianvändning. 

Arbete pågår för att åtgärda problemen. 

Hus 4 Uppdelning av elanvändning i fastighetsel- och verksamhetselanvändning saknas. Under vissa 

månader uppgår den dagliga energianvändningen till exakt samma värden, vilket tyder på att 

en total avläst energianvändning har fördelats ut över avläsningsperiodens dagar.  

Hus 5 Uppdelning av elanvändning i fastighetsel- och verksamhetselanvändning saknas. Under vissa 

månader uppgår den dagliga energianvändningen till exakt samma värden, vilket tyder på att 

en total avläst energianvändning har fördelats ut över avläsningsperiodens dagar. 

Hus 6, 

7, 8 & 9 

Uppdelning mellan de olika husens energianvändning saknas. Uppdelning av elanvändning i 

fastighetsel- och verksamhetselanvändning saknas. Under vissa månader uppgår den dagliga 

energianvändningen till exakt samma värden, vilket tyder på att en total avläst 

energianvändning har fördelats ut över avläsningsperiodens dagar. Orimligt låg 

energianvändning enligt statistikunderlaget. 

Hus 10 Uppdelning av elanvändning i fastighetsel- och verksamhetselanvändning saknas. Under 

majoriteten av statistikunderlagets månader uppgår den dagliga energianvändningen till exakt 

samma värden, vilket tyder på att en total avläst energianvändning har fördelats ut över 

avläsningsperiodens dagar. Detta leder till att värmeanvändningen inte följer 

utomhustemperaturen. 

Hus 11 Uppdelning av elanvändning i fastighetsel- och verksamhetselanvändning saknas. Under 

majoriteten av statistikunderlagets månader uppgår den dagliga energianvändningen till exakt 

samma värden, vilket tyder på att en total avläst energianvändning har fördelats ut över 

avläsningsperiodens dagar. Detta leder till att värmeanvändningen inte följer 

utomhustemperaturen. 

Hus 12 Inga avvikelser i statistikunderlaget. 

Hus 13 Inga avvikelser i statistikunderlaget. 

Hus 14 Uppdelning av elanvändning i fastighetsel- och verksamhetselanvändning saknas. Under vissa 

månader uppgår den dagliga energianvändningen till exakt samma värden, vilket tyder på att 

en total avläst energianvändning har fördelats ut över avläsningsperiodens dagar. 

Hus 15 Uppdelning av elanvändning i fastighetsel- och verksamhetselanvändning saknas. Mätarna för 

elanvändningen var initialt fel inskrivna. När detta korrigerades syns en nivåhöjning av 

elanvändningen i statistikunderlaget.  

Hus 16 Energiproduktionen från byggnadens solcellssystem uppvisar väldigt låg produktion i 

förhållande till dess kapacitet enligt statistikunderlaget, vilket är felaktigt enligt 

fastighetsägaren. Förhöjda värden i energianvändningen i början av statistikunderlagets 

tidsperiod, detta till en följd av kapacitetstest innan inflyttningen. Enstaka månatliga värden 

med avvikande energianvändningsmönster. 
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Hus Kommentarer rörande statistikunderlaget 

Hus 17 Låg energianvändning till uppvärmning under de första månaderna av det första årets 

statistikunderlag. 

Hus 18 Enstaka månatliga värden med avvikande mönster för fastighetselanvändningen. Nivåhöjning 

av fastighetselanvändningen till en följd av periodvisa inflyttningar.  

Hus 19 Inga avvikelser i statistikunderlaget. 

Hus 20 Enstaka månatliga värden med avvikande mönster för värmeanvändningen. 

Hus 21 Enstaka månatliga värden med avvikande mönster för värmeanvändningen. 

 

Nedanstående resultat fås om de olika husen delas in efter vilket miljöcertifieringssystem de är certifierade 

med. Några av byggnaderna är certifierade med mer än ett system varför de förekommer i mer än en figur, 

för dessa byggnader diskuteras dess resultat endast i det avsnittet där den först förekommer. Resultatet från 

de byggnader som är klassificerade enligt Miljöbyggnad visas i Figur 4. 

 

Figur 4. Normalårskorrigerad specifik energianvändning för de hus som är miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad. 

I Figur 4 syns att det beräknade värdet överlag underskattar byggnadens verkliga energianvändning. Det 

finns två undantag där det beräknade värdet är högre än utfallet. Det ena utgörs av Hus 1 uppmätta värden 

från 2013, där det uppmätta värdet är 13 % lägre än beräkningen. För 2014 och 2015 var dock de uppmätta 

värdena högre än det beräknade. Vid jämförelse mellan de olika åren framgår det att alla energislag totalt 

sett var lägre under 2013 än under 2014 och 2015, den lägre energianvändningen kan således inte förklaras 

av någon enskild post. Något mönster framgår inte heller vid undersökning av månadsbaserade mätvärden. 

Invigningen av Hus 1 skedde under 2010 varför inte heller ett ofullständigt driftår kan förklara det låga 

värdet för 2013. Uppgifter om uthyrningsgraden saknas men om byggnadens uthyrningsgrad var lägre för 

2013 än övriga år skulle det kunna förklara en lägre energianvändning, det borde dock ha gett en högre grad 

systematik i energistatistiken med lägre värden över hela än vad statistiken visar. Om 2013 års värde bortses 

syns en nedåtgående trend i byggnadens energianvändning som närmar sig det beräknade värdet, vilket ser 

ut att vara ett typexempel på hur en nybyggd byggnads energianvändning borde förhålla sig mot 

beräkningen, där en viss mängd energi går åt för torkning av betongen. Energiåtgången för torkningen är 

avtagande efter byggnadsåren varför statistiken borde se ut som denna. Dock, med hänsyn till att byggnaden 

invigdes redan under 2010 kan detta inte förklara energireduktionen. Driftorganisationen som sköter 
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fastigheten har inte gett något svar som kan förklara skillnaderna i byggnadens energiprestanda för de olika 

åren. 

Det andra fallet där det beräknade värdet överstiger det uppmätta var för Hus 16. En noggrannare analys 

för Hus 16 finns i avsnitt 4.2.2 Hus 16. För denna byggnad finns endast trovärdig statistik för en 

sammanhängande 12-månadersperiod som löper under både 2014 och 2015, då den största delen tillhör 

2015 presenteras resultatet för detta hus som värden för 2015. De uppmätta värdena för Hus 16 visar på 15 

% lägre energianvändning än det beräknade värdet. Vid jämförelse mellan beräkningen och de uppmätta 

värdena framgår det att den största skillnaden åligger byggnadens värmeanvändning. Den beräknade är nära 

10 kWh/m2 Atemp & år högre än det för 2015 uppmätta värdet, vilket är högre än den totala differensen 

mellan beräkningen och verkligheten, för kyla och fastighetsel är de uppmätta värdena något högre än de 

beräknade. Det största felet i beräkningen är kopplad till solcellerna som Hus 16 har installerade. Dessa var 

beräknade att producera 38 kWh/m2 Atemp & år när de i själva verket endast genererade 12 kWh/m2 Atemp 

& år under 2015 enligt statistikunderlaget. Detta stora bortfall har ingen påverkan på byggnadens 

energiprestanda för detta hus tack vare att de 12 kWh/m2 Atemp & år som solcellerna producerade täckte all 

fastighetsel byggnaden krävde, detta eftersom all fastighetsel kan dras av vid bestämmandet av byggnadens 

energiprestanda i enighet med BBR:s definition. Fastighetsägaren har dementerat uppgifterna om 

solcellernas produktion i statistikunderlaget, istället ska de ha genererat nära 45 kWh/m2 Atemp & år under 

2015, vilket alltså är mer än vad de beräknades till.  

För Hus 2, 3, 12 och 14 skiljer det beräknade värdet markant från det verkliga, där det beräknade värdet var 

lägre än det uppmätta. Det största felet tillhör Hus 12 där beräkningen endast uppgår till 63 % av det 

uppmätta värdet, alltså 37 % lägre. Följt av Hus 3 där beräknat värde var 30 % lägre än uppmätt värde från 

2014. I detta hus har det varit problem med driften och fastighetsägaren arbetar tillsammans med 

hyresgästen för att åtgärda problemen, vilket förklarar den kraftiga avvikelsen mellan det beräknade och det 

uppmätta värdet. För Hus 2 var det beräknade värdet 25 % lägre än det uppmätta för 2015. Hus 2 var 

betydligt närmre det beräknade värdet under 2014, då det uppmätta var 7 % lägre än beräknat. Från 

statistiken framgår det att denna försämring i byggnadens energiprestanda näst intill enbart beror på en 

förhöjd värmeanvändning. Under 2014 användes energi för uppvärmning motsvarandes 58 kWh/m2 Atemp 

& år vilket kan jämföras med 2015 års användning om 73 kWh/m2 Atemp & år, en ökning med över 15 

kWh/m2 Atemp & år. Ökningen var någorlunda jämt fördelad över året sett i procentuella värden, där de 

flesta ligger mellan 20 och 45 %. Undantag finns för ett par månader, då främst under sommarmånaderna 

juni till augusti där ökningen inte var lika systematisk. Inom sommarmånaderna finns även den enda 

månaden där värmeanvändningen inte har ökat i jämförelse med 2014, under juli månad minskade 

uppvärmningsanvändningen istället med 50 %. Oregelbundenheten under sommarmånaderna är inget som 

behöver ägnas alltför mycket uppmärksamhet åt då det i faktiska värden endast utgör en låg andel av den 

totala ökningen. Enligt fastighetsägaren beror den ökade energianvändningen på att lokalerna i Hus 2 inte 

var fullt uthyrda under 2014. Då byggnaden är utrustad med ett ventilationssystem av typen VAV (från 

engelskans Variable Air Volume) vilken anpassar ventilationsflödet efter behovet leder en minskad 

uthyrningsgrad till ett lägre ventilationsflöde, och därmed även lägre uppvärmningsenergi. Uthyrningsgraden 

har ökat succesivt vilket föranlett till svårigheter med injusteringen av byggnadens tekniska system vilket 

också har påverkat energianvändningen, om än inte i samma utsträckning som uthyrningsgraden. 

För Hus 14 var energianvändningen stabil under de två år mätvärden fanns, men beräkningen resulterade i 

en markant lägre specifik energianvändning. För 2014 och 2015 var det beräknade värdet 20 respektive 21 

procent lägre än uppmätta dito. Detta till trots att det finns betydande variationer i de månatliga värdena för 

uppvärmning mellan de olika åren, men vid summering av respektive år hamnar dessa väldigt nära varandra. 

Variationerna visar sig tydligast under oktober till december, detta beror på att värdena under denna 

tidsperiod under 2015 skiljer sig från övriga värden. Dessa värden var uppenbart felaktiga sett per månad, 

då det vid division med antalet dagar under aktuell månad antar exakt samma värde. Totalt sett anses värdena 

trots detta vara pålitliga, om fördelningen även hade baserats på månadsmedel av utomhustemperaturen 

hade några variationer i materialet inte varit synligt. Då det saknas underlag för fastighetsel har denna antagits 

att anta samma värde som i beräkningen. Då huset inte har någon komfortkyla kan hela skillnaden i 
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energiprestanda mellan beräkningen och den framtagen från uppmätta värden tillskrivas skillnaden i 

fjärrvärmeanvändningen. Denna var underskattad i beräkningen med nästan 25 procent och ledde därav till 

att beräkningen som helhet var underskattande med 20 och 21 procent. 

Resultatet från de byggnader som är miljöcertifierade enligt GreenBuilding är sammanställt i Figur 5.  

 

Figur 5. Normalårskorrigerad specifik energianvändning för de hus som är miljöcertifierade enligt GreenBuilding. 

För byggnaderna som är certifierade med GreenBuilding förutspådde hälften av energiberäkningarna en 

högre energianvändning än vad den uppmätta prestandan visar. I likhet med motsvarande resultat från husen 

indelade efter Miljöbyggnad finns det en tydlig spridning i hur nära beräkningsresultatet hamnar de uppmätta 

värdena. Då många av byggnaderna som är certifierade enligt GreenBuilding även är certifierade med 

Miljöbyggnad är det inte speciellt förvånade att resultatet är liknande. Av de sex husen som är presenterade 

i Figur 5 är fyra av dem certifierade även med Miljöbyggnad. De två husen som inte är certifierade enligt 

Miljöbyggnad är Hus 13 och Hus 17, varför dessa två hus diskuteras i detta avsnitt. Resultatet för övriga hus 

har diskuterats tidigare. 

Beräkningen för Hus 13 visar på en högre specifik energianvändning jämfört med den av mätvärden 

framtagna motsvarigheten för såväl 2014 som 2015. Byggnadens energiprestanda försämrades något under 

2015 jämfört med föregående år, vilket naturligtvis inte är önskvärt, dock endast marginellt. Vid certifiering 

med GreenBuilding åtar sig fastighetsägaren att vidta åtgärder om energiprestandan inte lever upp till den 

beräknade prestandan förutsatt att energiprestandan inte skiljer sig mindre än inom ett intervall på ±5 

procent. Hus 13 hamnade precis inom detta intervall och behövde därför inte vidta några åtgärder.  

För Hus 17 var beräkningen istället överskattande jämfört med det uppmätta utfallet för både 2014 och 

2015. Statistiken från 2014 visar på lite oklarheter för uppvärmningen i början av året, där elanvändningen 

till byggnadens värmepump var betydligt lägre under 2014 års tre första månader jämfört med samma period 

år 2015. Byggnaden invigdes under våren 2013 och var fullt uthyrd redan från början. Statistiken är 

normalårskorrigerad varför detta inte kan förklara avvikelserna. Nästan hela skillnaden mellan de två åren 

beror på dessa tre månader. Med anledning av detta bör värdet för 2014 beaktas med en viss försiktighet, 

varför analysen är baserad på att jämföra värdet från 2015 med beräkningen. Som tidigare nämnt visar 

beräkningen på en sämre energiprestanda än det uppmätta värdet, där beräkningen var omkring 4,5 kWh/m2 

Atemp & år högre, vilket motsvarar 14 procent. I beräkningen används en säkerhetsmarginal på 20 procent, 

vilket innebär att beräkningsresultatet utgörs av simuleringsresultatet multiplicerad med en faktor 1,2.  Utan 

denna faktor hade beräkningsresultatet istället varit lägre än det uppmätta värdet. Uppdelat på 

energiförbrukare syns större fel på beräknade och uppmätta värden. Beräkningen förutspådde att 

energianvändningen för uppvärmning och fastighetsel skulle uppgå till 34 respektive 3 kWh/m2 Atemp & år, 
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vilket skiljer sig markant från de uppmätta värdena om 23 respektive 10 kWh/m2 Atemp & år. På ett 

övergripande plan ser beräkningen relativt bra ut, uppdelat i underkategorier avviker dock resultatet 

avsevärt. 

Resultatet från de byggnader som är miljöcertifierade enligt BREEAM SE är presenterade i Figur 6. 

 

Figur 6. Normalårskorrigerad specifik energianvändning för de hus som är miljöcertifierade enligt BREEAM SE. 

Som synes finns det endast material från två BREEAM SE-certifierade byggnader i detta arbete, vilket är 

för få för att kunna se något mönster. Däremot går det att konstatera att beräkningen var underskattande 

för det ena av de två husen, och överskattande för det andra. För Hus 15 är värdet baserat på mätvärden 

från 2015 lägre än det beräknade, där det skiljer lite drygt 4 kWh/m2 Atemp & år dem emellan. Detta 

motsvarar drygt 6 procent vilket får anses vara en acceptabel differens. En noggrannare analys för Hus 15 

finns under avsnitt 4.2.1 Hus 15. 

Till skillnad från många av de andra i detta arbete studerade objekten är Hus 19 ett flerbostadshus. 

Beräkningen för Hus 19 underskattade det verkliga utfallet med dryga 11 kWh/m2 Atemp & år, vilket är 

ekvivalent med lite mer än 15 procent. Detta hus invigdes under våren 2015 varför energistatistiken stäcker 

sig över såväl 2015 som 2016. Då majoriteten av statistikunderlaget gäller för 2015 är den uppmätta 

energiprestandan i figurerna angivna som 2015. En högre fjärrvärmeanvändning var det som till största del 

låg bakom att den beräknade energiprestandan var lägre än den uppmätta, då denna bidrar med lite mer än 

7,5 kWh/m2 Atemp & år extra än förväntat. Detta kan jämföras med en ökning i fastighetselanvändningen på 

drygt 3,5 kWh/m2 Atemp & år jämfört med beräknat. Sett till andelar är det däremot fastighetselanvändningen 

som var längst ifrån den beräknade, där den beräknade var ungefär 25 procent lägre än den uppmätta. 

Motsvarande siffra för fjärrvärmeanvändningen ligger på omkring 13 procent, även den lägre. 

Fastighetsägaren har uppgett att den mest troliga anledningen till de förhöjda värdena är att byggnaden har 

haft en för högt inställd värmekurva under vintern. Denna förklaring överensstämmer väl med 

statistikunderlaget som visar på förhöjd fjärrvärmeanvändning under uppvärmningssäsongerna. 

Resultatet från de byggnader som är miljöcertifierade enligt LEED är presenterade i Figur 7. 
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Figur 7. Normalårskorrigerad specifik energianvändning för de hus som är miljöcertifierade enligt LEED. 

Alla hus som är certifierade med LEED som är inkluderade i detta arbete, förutom Hus 18, är 

energiberäkningen inte baserad på BBR:s definition. Istället är all energi inkluderad, såväl fastighets- som 

verksamhetsrelaterad. Därför har också all energianvändning inkluderats i jämförelsen där total 

energianvändning funnits tillgänglig. Där total energi saknats har den beräknade energianvändningen 

modifierats till att endast innehålla samma information som i statistikunderlaget. 

Då det för Hus 6, 7, 8 & 9 saknades uppdelning av de olika byggnadernas energianvändning i 

statistikunderlaget har dessa behandlats som ett objekt. Beräkningsresultatet baserades på summan av de 

fyra husens beräknade energianvändning och deras totala uppvärmda area. På ett övergripande plan framgår 

det att det i många av de LEED-certifierade husen finns en avsevärd avvikelse mellan de uppmätta och det 

beräknade värdet för byggnadens energiprestanda. Av de 11 certifierade objekten påvisar 6 av dem en 

kraftigt överskattad beräkning där beräkningen var mer än 100 procent högre än de uppmätta värdena. Hus 

6, 7, 8 & 9 utgör extremfallet med en beräkning som var hela 2 260 procent högre än den som baserades på 

2015 års uppmätta värden, för 2014 var samma siffra något över 400 procent, vilket även det är en extremt 

stor skillnad. Hus 6, 7, 8 & 9 är utrustade med ett värmepumpssystem för att tillgodose 

uppvärmningsbehovet med tillhörande elpannor för att täcka spetslaster och för uppvärmning av 

varmvatten. Beräkningarna har inkluderat värmepumparna varför detta inte kan förklara den stora 

avvikelsen. Då det i statistikunderlaget för dessa fyra byggnaders energianvändning saknas uppdelning av 

energianvändningen går det inte att jämföra hur inbördes fördelning inom beräkningen och uppmätta 

värden förhåller sig mot varandra. Utöver detta finns det även andra faktorer i statistiken som bidrar till att 

minska trovärdigheten i underlaget. Fastighetsägaren har på förfrågan medgett att det finns en risk att 

statistikunderlaget är inkomplett och att det kan finnas ett bortfall av energianvändning som egentligen 

borde finnas med i underlaget, men att de arbetar med att förbättra deras energiuppföljningssystem. Detta 

är den mest troliga anledningen till de stora skillnaderna mellan beräknad och uppmätt energiprestanda. 

Likaså gäller detta även för Hus 4, Hus 5, Hus 10 och Hus 11, som alla tillhör samma fastighetsägare och 

som även de har ett statistikunderlag som kan ifrågasättas. Det är därför svårt att komma fram till trovärdiga 

slutsatser utifrån dessa byggnader. 

För Hus 4 syns en ökning av byggnadens energianvändning under år 2015 jämfört med 2014 med 8,5 

kWh/m2 Atemp & år. Sett per energianvändare framgår det att såväl fjärrvärmeanvändningen som 

elanvändningen har ökat under 2015. Trots denna ökning var de uppmätta värdena långt under den 
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beräknade energiprestandan. Beräkningen överskattade energianvändningen med 181 och 139 procent för 

2014 respektive 2015. Skillnaderna beror på att elanvändningen var betydligt lägre under 2014 och 2015 

jämfört med den beräknade. De uppmätta värdena hamnade på 11 och 15 kWh/m2 Atemp & år för 2014 

respektive 2015, vilket kan jämföras med det beräknade på 110. Då elanvändningen i statistiken inte är 

uppdelad i underkategorier går det inte att se vad som skiljer dem åt. En möjlig anledning till denna differens 

skulle kunna vara att energistatistiken endast inkluderar fastighetsel och inte total el som denna antyder. 

Även fjärrvärmeanvändningen skiljer sig beräkningen från de uppmätta värdena, men till skillnad från 

elanvändningen var beräkningsresultatet för lågt. De uppmätta värdena var ungefär 37 och 43 kWh/m2 Atemp 

och år för 2014 respektive 2015, vilket var högre än de 25 beräkningen förutspådde. Som tidigare nämnt har 

fastighetsägaren problem med sin energiuppföljning varför det finns en risk för felaktigheter i 

statistikunderlaget. 

Hus 5 är det enda huset där beräkningen hamnat någorlunda nära de uppmätta värdena av de hus som tillhör 

den gemensamma fastighetsägaren av Hus 4 till Hus 11. För detta hus var den beräknade 

energianvändningen 24 procent högre än den uppmätta, vilket motsvarar ungefär 25 kWh/m2 Atemp & år. 

Desto större variationer syns däremot uppdelat på hur energin använts i detta hus. Fjärrvärmeanvändningen 

var enligt uppmätta värden 83 kWh/m2 Atemp & år, vilket var 58 kWh/m2 Atemp & år högre än de förväntade 

25 enligt beräkningen. Denna underskattning av beräkningen motsvarar 70 procent lägre användning än 

förväntat. Elanvändningen var däremot rejält överskattad i beräkningen med sina 105 kWh/m2 Atemp & år, 

som under 2015 uppmättes till 22. Denna överskattning motsvarar 83 kWh/m2 Atemp & år, eller 377 procent 

jämfört med uppmätta värden. Då dessa två fel påverkar resultatet i olika riktningar hamnar det övergripande 

resultatet förhållandevis nära det uppmätta. Dessa fel förhåller sig även till varandra på ett rimligt sätt, där 

den lägre elanvändningen har kompenserats med högre fjärrvärmeanvändning för att täcka upp det uteblivna 

värmetillskottet. Då fastighetsägaren medgett att statistikunderlaget kan vara inkomplett finns det ingen 

mening att analysera vidare vad skillnaderna beror på, detta då det inte går att styrka att skillnaderna är reella.    

Hus 10 och Hus 11 visar båda på beräkningar som var högre än de uppmätta värdena, överskattningarna 

låg på 81 respektive 295 procent. Detta motsvarar ungefär 46 och 120 kWh/m2 Atemp & år för respektive 

hus. Uppdelat i underkategorier för Hus 10 framgår att såväl den beräknade värmeanvändningen som 

elanvändningen är överskattad. Den beräknade värmeanvändningen förutspådde drygt 14 kWh/m2 Atemp & 

år, vilket är mer än 9 kWh/m2 Atemp & år högre än de uppmätta 5. Denna skillnad motsvarar nästan 200 

procents överskattning. Elanvändningen beräknades till 88 kWh/m2 Atemp & år, men mättes upp till något 

under 47 kWh/m2 Atemp & år, vilket alltså innebär en skillnad på nära 41 kWh/m2 Atemp & år eller 88 procents 

överskattning. För Hus 11 är skillnaderna mellan beräknad och uppmätt energiprestanda desto större. 

Uppdelat i underkategorier syns att både värmeanvändningen och elanvändningen är högre i beräkningen 

än i verkligheten. Värmeanvändningen beräknades till nästan 12 kWh/m2 Atemp & år, vilket är drygt 8 

kWh/m2 Atemp & år högre än den uppmätta på omkring 8, denna överskattning motsvarar 255 procent. 

Elanvändningen var ännu mer överskattad med sina 324 procent, eller 114 kWh/m2 Atemp & år. Beräkningen 

uppskattade denna post till 149 kWh/m2 Atemp & år vilket kan jämföras med den uppmätta på 35. Även för 

dessa byggnader finns det en så pass stor osäkerhet i statistikunderlaget att trovärdiga slutsatser är svåra att 

komma fram till. Skillnaderna mellan beräknad och uppmätt energiprestanda får därför antas bero på 

felaktigheter i statistikunderlaget.    

De uppmätta värdena för Hus 18 för de två åren håller sig på en stabil nivå. Det skiljer mindre än 2 kWh/m2 

Atemp & år mellan de två åren, där det senare av de två åren har en något lägre energianvändning med sina 

114 kWh/m2 Atemp & år. En noggrann analys av detta hus finns att läsa i avsnitt 4.2.3 Hus 18, varför 

energianvändningen för detta hus inte diskuteras vidare i denna del förutom en kort sammanfattning. 

Beräkningen är gjord i enighet med kraven från BBR, och inte utefter vad LEED kräver. Detta göra att 

denna beräkning skiljer sig från hur de andra beräkningarna inom LEED är utförda. Det går att konstatera 

att beräkningen underskattade byggnadens energianvändning med strax över 40 procent mot såväl 2014 

som 2015. Såväl byggnadens värme- som fastighetselanvändning bidrar till den missvisande beräkningen då 

de uppmätta värdena var högre än förväntat, men störst påverkan hade fastighetselanvändningen som var 

grovt underskattad i beräkningen. 
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Hus 20 uppvisar en nedåtgående trend av byggnadens energianvändning under de åren där statistik finns 

tillgänglig, vilket sträcker sig från 2012 till och med 2015. Huset stod klart under 2010, varför torkning av 

betong fortfarande kan vara en bidragande faktor till energiprestandaökningen under de första åren av 

statistiken, injusteringar av husets tekniska system kan vara en annan. Den största skillnaden syns mellan 

2014 och 2015 där byggnadens specifika energianvändning sänks från 54 till 46 kWh/m2 Atemp & år, vilket 

är en kraftigare sänkning jämfört med tidigare år. Denna skillnad beror främst på att byggnadens 

värmeanvändning minskat mer än tidigare, men även fastighetselen sjunker något mer än tidigare. Allt som 

allt framgår det att för år 2015 var de uppmätta värdena lägre än beräkningen, vilket inte var fallet under de 

tidigare åren. För de tre första åren var beräkningen underskattande med 18, 13 och 11 procent för 2012, 

2013 och 2014, för 2015 var beräkningen överskattande med 5 procent. Som mest skiljer det 11 kWh/m2 

Atemp & år (2012) och som minst drygt 2 kWh/m2 Atemp & år (2015) mellan beräknat och uppmätta värden. 

Uppdelat i underkategorier framgår större skillnader mellan det beräknade och de uppmätta värdena. För 

åren 2012-2014 ligger byggnadens värmeanvändning på 29 till 27 kWh/m2 Atemp & år vilket är omkring 18 

till 15 kWh/m2 Atemp & år högre än de dryga 11 kWh/m2 Atemp & år beräkningen förutspådde. För 2012-

2014 motsvarar detta 62 till 58 procents underskattning i beräkningen. All kyla som byggnaden använder 

produceras på egen hand från el och är därför inbakad i fastighetselanvändningen i statistikunderlaget, med 

anledning av detta har byggnadens beräknade kylanvändning adderats till den beräknade 

fastighetselanvändningen i denna analys. Byggnadens fastighetselanvändning för åren 2012-2014 var lägre 

än den beräknade, dessa uppmättes till 30-28 kWh/m2 Atemp & år vilket kan jämföras med den beräknade 

på 37 kWh/m2 Atemp & år, detta motsvarar en överskattning av beräkningen med 23 till 35 procent. För 

2015 hamnade byggnadens värmeanvändning på 21 kWh/m2 Atemp & år, vilket är nästan 10 kWh/m2 Atemp 

& år, motsvarandes 47 procent, högre än beräknat. Samma års fastighetselanvändning uppmättes till 25 

kWh/m2 Atemp & år och var därmed nästan 11 kWh/m2 Atemp & år lägre än den beräknade. Detta motsvarar 

en överskattning i beräkningen på strax över 47 procent. Sammanfattningsvis ligger beräkningen på ett 

övergripande plan nära det verkliga utfallet, särskilt under 2015. Däremot var beräkningen bristande i 

underkategorier där avvikelserna var stora gentemot uppmätta värden, men i och med att beräkningen 

överskattat fastighetselanvändningen och underskattat värmeanvändningen eliminerade dessa fel delvis ut 

varandra. 

Hus 21 tillhör samma fastighetsägare som Hus 20 och fick sin LEED-certifiering under juni 2015, varför 

statistiken tidigare än 2015 till viss del var inaktuell. Trots certifieringen syns ingen märkbar skillnad på 2015 

års energiprestanda jämfört med 2014 och 2013, även om den fluktuerar något under dessa år. Däremot 

syns en tydlig försämring under dessa år jämfört med 2012, som det skiljer omkring 25 kWh/m2 Atemp & år 

mellan, vilket gör att energiprestandan ökar från 90 till omkring 115 kWh/m2 Atemp & år. Denna ökning 

beror till största delen av att fastighetselanvändningen var betydligt lägre under 2012 jämfört med övriga år, 

4 kWh/m2 Atemp & år mot värden varierandes mellan 17 och 19 kWh/m2 Atemp & år. Resterande del av 

ökningen står främst kylanvändningen för, men även värmeanvändningen ökade något. Den beräknade 

energianvändningen ligger på 63 kWh/m2 Atemp & år vilket är klart sämre än den uppmätta för samtliga år, 

som var 90, 113, 118 och 114 kWh/m2 Atemp & år för 2012 till 2015. Det betyder att beräkningen 

underskattade byggnadens energianvändning med 30 till 47 procent. Uppdelat i underkategorier framgår det 

att den största skillnaden mellan beräknat och uppmätta värden tillhör byggnadens kylanvändning. Denna 

beräknades till 12 kWh/m2 Atemp & år men mättes upp till 38, 46, 52 och 55 kWh/m2 Atemp & år för 2012, 

2013, 2014 och 20115, vilket innebär att beräkningen underskattade användningen med 26 till 43 kWh/m2 

Atemp & år, motsvarandes 68 till 78 procent. Även byggnadens uppmätta värmeanvändning skiljer sig 

markant från den beräknade. De uppmätta värdena för 2012 till 2015 var 48, 49, 47 och 42 kWh/m2 Atemp 

& år, vilket kan jämföras med den beräknade om 26 kWh/m2 Atemp & år. Beräkningen underskattade alltså 

värmeanvändningen med 16 till 23 kWh/m2 Atemp & under dessa år, vilket motsvarar 38 till 47 procents 

underskattning. Byggnadens användning av fastighetsel var högre i beräkningen än för de uppmätta åren, 

och bidrar därför till att byggnadens beräknade energianvändning hamnar något närmre de uppmätta 

värdena. Som tidigare nämnt skiljer sig den uppmätta fastighetselanvändningen under 2012 markant från de 

övriga åren. Den beräknade fastighetselanvändningen uppgår till 24 kWh/m2 Atemp & år, och mättes upp till 

4, 18, 19 och 17 kWh/m2 Atemp & år för åren 2012 till 2015. Det betyder att beräkningen är 29 till 500 
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procent högre än uppmätta värden för dessa år, i faktiska tal motsvaras det av 5 till 20 kWh/m2 Atemp & år. 

Allt som allt kan går det att konstatera att det finns stora skillnader mellan beräkningen och de uppmätta 

värdena för Hus 21, detta gäller för såväl det övergripande resultatet som uppdelat i underkategorier. 

Beräkningsrapporten bestårenbart av resultatet från beräkningen och saknar information rörande indata 

som använts. Detta i kombination med att fastighetsägaren inte har kunnat ge någon förklaring till vad 

skillnaderna beror på gör att det inte går att förklara vad skillnaderna beror på. 

Generellt sett går det att konstatera att det för många av byggnaderna som är certifierade med LEED finns 

en avsevärd skillnad mellan beräkningsresultatet och senare uppmätta värden, betydligt fler än vad det gör 

för de andra certifieringssystemen. Detta indikerar att beräkningen som krävs av LEED inte utgör en 

tillräckligt bra grund för att följa upp och jämföra byggnadens energianvändning med den beräknade, vilket 

kan bero på skillnaden mellan det faktiska huset och modellen som simulerats. Det finns en del restriktioner 

och krav i LEED-beräkningen som gör att simuleringar inte är representativa för vissa av de faktiska 

byggnaderna. Exempelvis får inga rörförluster finnas, vare sig för byggnadens värme- eller kylsystem. Alla 

utrymmen avsedda för vistelse ska vara utrustade med värme- och kylsystem, vilket inkluderar utrymmen 

som inte alltid har det, såsom trapphus, korridorer, toaletter, mötesrum och dylikt. Detta innebär att 

utrymmen som i den verkliga byggnaden tillåter större temperaturvariationer inte gör det i simuleringen. 

Dessa skillnader mellan den verkliga byggnaden och den simulerade byggnaden försämrar möjligheten att 

jämföra byggnadens uppmätta prestanda med den beräknade. Fördelen med att dessa krav är att alla 

LEED-certifierade byggnader i hela värden har jämförts på samma sätt och mot samma referensbyggnad, 

varför resultatet inte är beroende på hur stränga myndighetskrav för byggnaders energiprestanda som finns 

i landet. 

En uppdelning över hur många hus från respektive miljöcertifieringssystem vars beräkningar underskattar, 

är inom ± 10 procent eller överskattar byggnadens energiprestanda visas i Tabell 9. 

Tabell 9. Beräkningarnas pricksäkerhet för de olika miljöcertifieringssystemen. 

Certifieringssystem Underskattande Inom ± 10 % Överskattande 

Miljöbyggnad 4 1 1 

GreenBuilding 2 2 2 

BREEAM SE 1 1 0 

LEED 3 0 8 

 

För tre av de totalt 21 husen kunde beräkningen inte entydigt kategoriseras som underskattande, inom ± 10 

procent eller överskattande då driftstatistiken för olika år genererade olika resultat, vilket framgår i Figur 3. 

Dessa hus kategoriserades enligt nedanstående. 

 Hus 1 som inom ± 10 då detta var fallet för två av tre driftår, där beräkningen jämfört med det 

första året var något överskattande, detta ca fem procentenheter från att hamna inom 10 

procents felmarginal. 

 Hus 2 som underskattande trots att beräkningen för ett av två driftår var inom ± 10 

procentgränsdragningen. Dock är beräkningen för det senare av de två driftåren 

underskattande och det med 15 procentenheters marginal från gränsdragningen om ± 10 

procent, och ansågs därför väga tyngre än det första driftåret. 

 Hus 20 som underskattande då detta var fallet för tre av de fyra åren driftstatistik fanns 

tillgänglig för. Det fjärde året var beräkningen inom ± 10 procent jämfört med statistiken, men 

de tre föregående åren ansågs överväga detta varför beräkningen på det stora hela ansågs vara 

underskattande. 



-42- 
 

Totalt sett var beräkningen för 8 hus underskattande, för 3 hus inom ± 10 procent och för 10 hus 

överskattande. Då vissa av husen förekommer i fler än ett miljöcertifieringssystem överensstämmer inte en 

summering av Tabell 9 med dessa siffror i och med att dessa hus då räknas fler gånger än en. Från tabellen 

framgår det som tidigare nämnt att LEED-systemet har betydligt fler hus för vilkens beräkning var 

överskattande än vad som är fallet för de övriga systemen. Av detta skall ändå eventuella slutsatser dras med 

försiktighet då samtliga av de hus vars beräkning var överskattad av de LEED-certifierade objekten tillhör 

samma fastighetsägare och för vilket statistikunderlaget har väldigt hög osäkerhet. Om dessa hus bortses är 

istället en övervägande majoritet av beräkningarna av underskattande karaktär, fördelningen hade då istället 

varit 8 underskattande beräkningar, 3 inom ± 10 procents felmarginal och 2 överskattande. För husen som 

är certifierade med Miljöbyggnad är det en klar majoritet vars beräkning underskattade byggnadens 

energiprestanda. För GreenBuilding kan något dylikt mönster inte ses, istället är beräkningarna jämt 

fördelade över de olika kategoriseringarna. För husen som är miljöcertifierade med BREEAM SE är det i 

brist på underlag svårt att se något mönster, men för det ena av de två objekten var beräkningen 

underskattande och för det andra var det inom ± 10 procents felmarginal.  

Det finns inget direkt samband för hur väl beräkningsresultatet överensstämmer med de uppmätta värdena 

och certifieringssystemens olika krav på uppföljning. Med endast tre hus som ligger inom 10 procents 

felmarginal tyder detta snarare på att de uppföljningskrav som finns inte efterlevs. Med fungerande 

uppföljningskrav hade fler hus haft en uppmätt energiprestanda som succesivt närmar sig det beräknade 

värdet. Denna typ av närmande syns endast på tre av objekten som studerats i detta arbete, nämligen Hus 

1, Hus 17 och Hus 20, vilket framgår i Figur 3. Huruvida Hus 17 skall räknas in i denna lista kan diskuteras, 

i och med att den uppmätta prestandan var lägre än den beräknade och att ett närmande mot 

beräkningsresultatet i det fallet inte är önskvärt. Här måste läsaren vara medveten om att det inte är 3 av 21 

hus som har detta mönster, utan 3 av 9, detta då en jämförelse av detta slag kräver driftstatistik från minst 

två år. Av dessa tre hus är två (Hus 1 och 17) certifierade med både Miljöbyggnad och GreenBuilding som 

ställer energiuppföljningskrav, och det tredje (Hus 20) är certifierat med LEED som inte ställer 

uppföljningskrav på energianvändningen. Något direkt samband mellan miljöcertifieringssystemets 

uppföljningskrav och hur energianvändningen i byggnaden justerar sig mot beräkningen tycks alltså inte 

finnas. 

4.2 Fördjupande analys 

Tre av de i arbetet analyserade objekten har analyserats noggrannare. Resultatet från dessa presenteras i detta 

avsnitt. Initialt gås statistikunderlaget igenom innan byggnadens uppmätta energiprestanda jämförs med den 

beräknade, detta för såväl den övergripande energiprestandan som uppdelat i underkategorierna värme, kyla 

och fastighetsel.   

4.2.1 Hus 15 

Hus 15 är en fastighet beståendes av två huskroppar, huvudbyggnaden som omringar fastighetens innergård, 

där den andra huskroppen ligger. Tillsammans utgör byggnaderna en tempererad area om drygt 33 500 

kvadratmeter. Fastigheten stod redo för inflyttning under hösten 2014, ungefär ett år efter att det första 

spadtaget togs. Byggnaden är miljöcertifierad med BREEAM med betyget Very Good.  

Fastighetens värme- och kylenergitillförsel sker via fjärrvärme och -kyla. Värmedistributionssystemet i 

byggnaderna utgörs dels av ett vattenburet radiatorsystem samt med tillskott från värmebatterier i 

ventilationsaggregaten. Ventilationssystemet är utrustat med värmeväxlare av typerna batterivärmeväxlare, 

roterande värmeväxlare och korsströmsvärmeväxlare, med verkningsgrader på 50-75 procent. 

Ventilationssystemet är av typen VAV, som står för variabelt flöde (efter engelskans variable air volume).  

Byggnadernas energianvändning sedan invigningen i oktober 2014 till och med december 2015 har 

sammanställts uppdelat efter värme, kyla och elektricitet. Husens månadsvisa fjärrvärmeanvändning för 

denna tidsperiod presenteras nedan i Figur 8, där värdena är normalårskorrigerade. 
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Figur 8. Normalårskorrigerad fjärrvärmeanvändning per månad. 

Några direkta slutsatser är svåra att dra från figuren, annat än att värdena ser relativt stabila ut. För oktober, 

november och december där data finns för två år syns en differens mellan 2014 och 2015 års värde om 

respektive 36, 20 och -7 procent. Där det intressanta är att det lägre värdet inte infaller under samma år, 

vilket kan tyckas borde vara fallet i och med att värdena är normalårskorrigerade. Förbättringsåtgärder av 

byggnadens energisystem hade genererat värden där 2015 är lägre än 2014, likt december. Under hösten 

2015 flyttade en stor hyresgäst in, med en hyrd yta motsvarandes ungefär 15 procent av den totala uthyrbara 

ytan, vilket kan ha föranlett den högre fjärrvärmeanvändningen som syns under oktober och november 

2015 i och med behovet av ökade ventilationsflöden. Minskningen i december 2015 jämfört med 2014 är 

ett resultat av justeringar i värmekurvorna i styrsystemet samt en översyn av tidkanaler för ventilationen. 

Byggnadernas fjärrkyleanvändning från och med oktober 2014 till och med december 2015 är illustrerad i 

Figur 9. 

 

Figur 9. Byggnadernas månadsvisa fjärrkyleanvändning. 

Vid jämförelse av staplarna för oktober, november och december framgår att användandet av fjärrkyla har 

ökat under denna period för 2015 jämfört med 2014, ökningen är mellan 19 och 28 procent. Vad denna 
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ökning beror på är svårt att utläsa från informationen som är tillgänglig för byggnaden, men ökade 

internvärmetillskott kan vara en. 

Husens månadsvisa elanvändning för oktober 2014 till och med december 2015 presenteras i Figur 10. 

 

Figur 10. Elanvändning per månad. 

Värdena var stabila fram till augusti 2015, vilket framgår i figuren. Det syns även att elanvändningen ökat 

markant för att sedan till synes stabilisera sig på en högre nivå från och med oktober och framåt. Det 

intressanta med denna ökning är att den inte korrelerar med vare sig någon ökning av fjärrkyla eller 

minskning av fjärrvärme, vilket borde ha varit fallet om ökningen beror på en ökad elanvändning inne i 

byggnaden. Enligt uppgifter från fastighetsägaren är denna ökning inte någon reell ökning, utan beror på 

felkopplingar i mätarna. Initialt mättes endast byggnadens fastighetsel, från augusti 2015 inkluderas även 

verksamhetsel i sammanställningen enligt Figur 10. Alltså är byggnadens elanvändning densamma före och 

efter den i figuren sedda ökningen, vilket förklarar att det inte har något utslag på värme- eller 

kylanvändningen. 

Under projekteringen av dessa hus genomfördes en energiberäkning med hjälp av programmet VIP Energy. 

Denna resulterade i en beräknad specifik energianvändning enligt BBR om totalt 73,4 kWh/m2 Atemp & år. 

Vilket kan jämföras med BBR-kravet om 124 kWh/m2 Atemp & år. Det beräknade värdet fördelar sig enligt: 

värmeförsörjning med påslag för köldbryggor 33,7 kWh/m2 Atemp & år, fjärrkyla 19,7 kWh/m2 Atemp & år 

samt fastighetsel 20 kWh/m2 Atemp & år. En jämförelse av hur den beräknade totala energianvändningen 

förhåller sig mot 2015 års uppmätta totala värde visas i Figur 11. 
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Figur 11. Beräknad och uppmätt normalårskorrigerad specifik energianvändning. 

I Figur 11 påvisas att det beräknade värdet överensstämmer relativt väl med det uppmätta värdet om drygt 

69 kWh/m2 Atemp & år, vilket gör att det beräknade värdet är ungefär 6 procent högre än det faktiska. Då 

den specifika energianvändningen enligt BBR endast inkluderar fastighetsel har ett antagande i brist på 

fullständig data för fastighetselen behövts antagas: att byggnadernas användande av fastighetsel är 

någorlunda konstant över årets alla månader och därför kan extrapoleras för uppskattning av fastighetselen 

där separata värden för denna saknas. Detta har utförts för augusti-december 2015 där mätvärdena 

innehåller både fastighets- och verksamhetsel.    

I Figur 12 är resultatet om energiberäkningen jämförs med 2015 års värden uppdelat på respektive 

underkategori illustrerad. 

 

Figur 12. Beräknad och uppmätt normalårskorrigerad specifik energianvändning fördelad på olika energibärare. 

Från figuren framgår det att pricksäkerheten i beräkningen inte är fullt så bra som Figur 11 antydde. Det 

beräknade värmetillskottet skiljer sig från det verkliga och är ungefär 17 procent lägre. Gällande tillförd kyla 

skiljer sig även där beräkningen från verkligheten, den beräknade är nästan 57 procent högre än den faktiska. 

Dessa två fel är ungefär lika stora i absoluta värden varför de tar ut varandra. Den högre värmeanvändningen 

kan förklaras av att värmekurvan varit för högt inställd i byggnadens styrsystem samt att tidkanalerna för 
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ventilationen varit felaktigt inställda vilket lett till för mycket ventilation. Detta kan även förklara att 

kylanvändningen blev högre än förväntat, då för mycket ventilation lett till att för mycket kyld luft ventileras 

ut ur byggnaden under årets varmare månader. Skillnaden mellan beräknad och uppmätt fastighetsel uppgår 

till drygt 4 kWh/m2 Atemp & år, vilket motsvarar över 26 procent högre beräknad fastighetsel än den 

uppmätta för 2015. Detta kan förklaras av att lokalerna inte har varit fullt uthyrda, då denna – trots namnets 

antydan – påverkas av verksamheten. Med en minskad uthyrningsgrad minskar elektricitetanvändande 

poster inom fastighetsenergikategorin, såsom el till hissar, pumpar och belysning i gemensamma utrymmen  

(Levin, 2010).  

Avslutningsvis illustreras även fördelningen mellan de olika energislagen för den beräknade 

energianvändningen samt för 2015 års fördelning i Figur 13 respektive Figur 14.  

 

Figur 13. Fördelning mellan de olika energislagen enligt beräkningen. 

 

Figur 14. Fördelning mellan de olika energislagen enligt 2015 års uppmätta värden. 

 

Vid jämförelse mellan figurerna framgår skillnaden mellan beräkningen och de uppmätta värdena. Värmen 

under 2015 utgör mer än hälften av den totala energianvändningen, vilket den inte gör i beräkningen. Det 
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framgår även att kylan har en avsevärt större andel i den beräknade energifördelningen jämfört med den 

uppmätta för år 2015. 

4.2.2 Hus 16 

Hus 16 är en del av en större byggnad där denna utgör något under hälften av de omkring 3500 kvadratmeter 

yta de båda delarna utgör tillsammans. Den del som är inkluderad i detta arbete är nybyggd och stod klar 

för inflyttning under tidig höst 2014. Den andra delen av byggnaden består av en äldre byggnad som i 

samband med nybyggnationen renoverades. Husen används för högre utbildningsverksamhet. Hädanefter 

handlar allt i detta avsnitt om den nybyggda delen. Byggnaden är miljöcertifierad med Green Building samt 

Miljöbyggnad med betyget guld. 

Byggnadens värme- och kylbehov tillgodoses med fjärrvärme och fjärrkyla. På taket av huset är 600 

kvadratmeter solceller installerade, med en installerad effekt om ungefär 90 kW, vilket täcker en del av 

byggnadens elenergibehov. Distributionssystemet för värme sker via ett vattenburet radiatorsystem samt via 

ventilationsluft. Kylan distribueras via ett baffelsystem samt via ventilationssystemet. Ventilationssystemet 

är uppdelat efter fyra zoner där samtliga är utrustade med roterande värmeväxlare med en uppskattad 

verkningsgrad om 80 %. Tre av ventilationsaggregaten är av VAV-typ och det sista är en CAV-modell (från 

engelskans constant air volume) och således med konstanta luftflöden.  

För byggnadens energianvändning finns statistik att tillgå från juli 2014 till och med september 2015. I Figur 

15 är husets värmetillförsel illustrerad. 

 

Figur 15. Månadsvis fjärrvärmeanvändning för Hus 16 under juli 2014 till och med september 2015. 

Från figuren framgår det att värmeanvändningen låg på en förhöjd nivå till och med september 2014, då 

detta var före byggnadens inflyttning kan dessa värden förbises. Efter denna period ser statistiken desto 

bättre ut där fördelningen förhåller sig som förväntat. Byggnadens fjärrkyleanvändning är illustrerad i Figur 

16. 
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Figur 16. Hus 16:s månatliga fjärrkyleanvändning under perioden juli 2014 - september 2015. 

Från figuren syns en hög kylanvändning under augusti 2014, nästan exakt dubbelt så hög som motsvarande 

siffra under augusti 2015. Även värdet för juli 2014 skiljer sig från mängden, då denna är avsevärt lägre än 

övriga värden. Detta kan förklaras av att byggnaden ännu inte var invigd vid denna tid. Det kan även vara 

en förklaring till det höga värdet under augusti samma år, då det ser ut som att byggnadens tekniska system 

kapacitetstestades, vilket har bekräftats av byggnadens fastighetschef. Detta mönster finns även för 

fastighetsel- och verksamhetselanvändningen som också visar förhöjda värden under augusti 2014. I Figur 

17 är fastighetselanvändningen illustrerad. 

 

Figur 17. Fastighetselanvändning tillhörande Hus 16 för perioden juli 2014 till och med september 2015. 

Det finns ett par månader som skiljer sig från de andra i Figur 17. Det faktum att värdena för juli och augusti 

under 2014 skiljer sig från det övergripande mönstret kan förklaras av att byggnaden inte hade blivit inflyttad 

i ännu. Nollvärdet i september kan däremot inte förklaras på något annat sätt än att det måste röra sig om 

någon form av mätfel eller fel i hur mätvärdena sparas. Vidare syns en förhöjd fastighetsel även under 

augusti 2015, vilket är förvånande med tanke på att byggnaden används i utbildningssyfte vilket vanligtvis 

innebär ett uppehåll under sommarmånaderna. Utöver detta är även värdet för september månad samma år 

lägre än väntat. Vad som har orsakat dessa två skillnader framgår inte av materialet tillgängligt i detta arbete. 
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Även för verksamhetsel finns det ett par månadsvärden som är utstickande. Nedan är 

verksamhetselanvändningen illustrerad i Figur 18. 

 

Figur 18. Månadsbaserade värden för Hus 16 för använd verksamhetsel under juli 2014 till och med september 2015. 

Även om det knappt framgår i figuren används det el till verksamheten även efter augusti 2013, men på 

grund av det extremt höga värdet under augusti 2014 syns inte de efterföljande staplarna. Även värdet för 

juli 2014 är utstickande högt i förhållande till värden från september 2014 och framåt. Den bakomliggande 

orsaken till de höga värdena för juli och augusti var att byggnationen fortfarande pågick och att uttorkning 

av betong med för höga fuktvärden genomfördes med ett antal torkar. För att kunna se hur fastighetselen 

förhåller sig under övriga månader har juli och augusti 2014 raderats i Figur 19 nedan, där verksamhetsel 

åter igen är uppställd. 

 

Figur 19. Månatliga värden för Hus 16:s verksamhetselanvändning från september till september 2014 till 2015. 

Från figuren syns hur elen som används till verksamheten varierar över året, vilket inte är förvånande med 

tanke på att byggnaden används för utbildning. Något som däremot kan anses förvånande är att värdena 

för såväl september 2014 som 2015 är markant lägre än de övriga månadernas värden. Under september 

månad är verksamheten i full gång, åtminstone under 2015 som är ett år efter invigningen, varför de lägre 

värdena inte har någon uppenbar förklaring. Då verksamhetselanvändningen inte inkluderas i byggnadens 
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energiprestanda enligt BBR:s definition har inte alltför mycket ansträngning lagts på att hitta den 

bakomliggande orsaken till de konstiga värdena i verksamhetselanvändningen. Verksamhetsel för denna 

fastighet ligger helt på hyresgästen varför fastighetschefen till denna byggnad inte kunde förklara dessa 

värden. 

Byggnaden har som tidigare nämnt solceller installerade på taket. Det finns motsägande uppgifter över hur 

mycket energi solcellerna har producerat. Statistikunderlaget genererar ett värde och uppgifter i en 

återrapportering till Green Building anger ett annat. Statistikunderlaget över solcellsproduktionen som 

medsändes tillsammans med övrig energistatistik är illustrerad i Figur 20. 

 

Figur 20. Producerad energi från Hus 16:s solceller under perioden oktober 2014 till och med september 2015. 

Fördelningsmässigt ser värdena bra ut, där solcellerna producerar mest under sommar- och vårmånaderna. 

Vad som däremot är förvånande är den låga mängden producerad elenergi systemet har genererat, som 

endast var drygt 19 000 kWh. Med hänsyn till att den installerade effekten är på 90 kW är 19 000 kWh långt 

lägre än förväntat. Systemet är beräknat att generera över 80 000 kWh enligt installatören; enligt 

energiberäkningsrapporten som användes i miljöcertifieringsansökningen var solcellerna beräknade till att 

generera nästan 45 000 kWh. Solcellsanläggningen hade driftproblem i början av 2015 och var då ur drift. 

Denna störning är inte tillräcklig för att förklara de låga värdena i statistikunderlaget. Underlagets validitet 

har dementerats av fastighetsägaren. 

Enligt underlaget från återrapporteringen till Green Building anges solcellernas energiproduktion under 

2015 ha uppgått till nästan 73 000 kWh. Denna period sammanfaller inte helt med den 12-månader långa 

tidsperiod som övrig statistik gäller för, utan enbart delvis. De olika avläsningsperioderna anses inte ha 

någon större påverkan på resultatet då båda perioderna har 12 månaders längd, även om det medför en viss 

osäkerhet. Denna osäkerhet är dock obefintlig om den ställs i förhållande till mängden energi som kan 

tillgodoräknas till en minskning av byggnadens energianvändning. Då BBR endast inkluderar 

fastighetselanvändning kan endast den mängd egenproducerad el som motsvarar fastighetselanvändningen 

tas tillgodo när byggnadens energiprestanda beräknas. Denna uppgår till nära 19 000 kWh/år, varför den 

med god marginal kan avräknas från byggnadens energiprestanda. Detta innebär att även om det skulle visa 

sig att det ursprungliga statistikunderlaget mot förmodan är korrekt är det ändå tillräckligt för att kunna 

avräkna all fastighetsenergi för byggnaden när energiprestandan beräknas. Det är därför av mindre vikt att 

fastställa vilken av uppgifterna som är korrekta. I analysens fortsättande utgör underlaget från 

återrapporteringen till Green Building solcellernas energiproduktion. 

Generellt sett innehåller statistiken ett par iögonfallande värden. För att kunna jämföra byggnadens 

energiprestanda med den beräknade på ett rättvist sätt har ett par av värdena behövts redigerats något, varför 
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ett par antaganden har varit ofrånkomliga. För byggnadens fjärrvärmeanvändning har värdet för oktober 

2014 tagits fram genom extrapolering baserad på november 2014, december 2014 och januari 2015, detta 

för att det uppmätta värdet för oktober 2014 är orimligt högt. Detta antagande motsvarar en minskning om 

drygt 11 kWh/m2 Atemp & år i slutresultatet vid jämförelse mellan det extrapolerade värdet och det uppmätta. 

För byggnadens användning av kyla har en annan 12-månads tidsperiod än den som använts för fjärrvärme 

och verksamhetsel, där kylans period startar i september 2014 istället för oktober 2014 som i de andra fallen. 

Detta grundar sig i att användningen av kyla under september 2015 är antagen att vara för låg, och därför 

ansågs värdet för september 2014 vara mer representativt för ett typiskt år. För fastighetselen har ingen 

modifiering behövt göras, utan där anses det låga värdet för september 2015 och det höga värdet för augusti 

2015 något så när tar ut varandra. Gällande verksamhetselanvändningen har ingen åtgärd vidtagits för denna 

då den ändå inte inkluderas i byggnadens energiprestanda enligt BBR definitionen. 

I energiberäkningen finns det ingen uppdelning för respektive månad, varför denna endast kan jämföras 

med energistatistiken på årsbasis. Byggnadens beräknade specifika energianvändning samt byggnadens 

uppmätta under en 12-månader lång sammanhängande period under 2014 och 2015 är illustrerad i Figur 21. 

 

Figur 21. Beräknad och uppmätt specifik energianvändning för Hus 16, normalårskorrigerade. 

Som synes är den uppmätta användningen markant lägre än den beräknade, i faktiska värden skiljer det 

nästan 10 kWh/m2 Atemp & år. Sett till andelar är den beräknade energianvändningen 24 procent högre än 

den uppmätta. Energianvändningen för respektive underkategori visas i Figur 22.  

 

Figur 22. Beräknad och uppmätt energiprestanda uppdelat i underkategorier för Hus 16. 
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Som synes i figuren är det god överensstämmelse mellan beräknat och uppmätt värde för fasighetselen och 

kylan. För dessa två fall underskattar det beräknade värdet det uppmätta med ungefär 0,5 respektive 1,5 

kWh/m2 Atemp & år, motsvarandes 4 respektive 14 procent lägre i beräkningen än det uppmätta värdet. 

Fastighetselanvändningen har ingen påverkan på byggnadens energiprestanda då denna post borträknas mot 

den egenproducerade elen från byggnadens solcellsanläggning. För verksamhetsel är skillnaden ungefär 4,5 

kWh/m2 Atemp & år där det uppmätta värdet är det lägre av de två. Detta har ingen påverkan på byggnadens 

slutgiltiga energiprestanda i och med att verksamhetsel inte inkluderas vid framtagandet av byggnadens 

energiprestanda enligt BBR. Byggnadens värmeanvändning är det som har haft störst påverkan på det 

övergripande resultatet. Det beräknade värdet överskattar värmen med dryga 10 kWh/m2 Atemp & år, eller 

36 procent. Det är denna skillnad som resulterar i skillnaden på byggnadens totala energiprestanda. Vad som 

ligger till grund för denna skillnad framgår inte av underlaget. En möjlig anledning skulle kunna vara att 

beräkningen har överskattat beläggningsgraden, som är antagen att vara 90 procent under arbetstid, vilket 

kan tyckas något högt för en byggnad som används i utbildningssyfte. Detta skulle förklara det lägre 

värmebehovet då färre beläggning resulterar i ett lägre ventilationsflöde, varför en lägre andel tempererad 

luft förs bort ur byggnaden. Det kan även förklara byggnadens lägre användning av verksamhetsel gentemot 

förväntat. Det förklarar däremot inte höjningen av kylanvändningen, lägre beläggning borde leda till ett lägre 

kylbehov. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara skillnader mellan byggnadens faktiska styrning och 

den antagna styrningen i beräkningen, där skillnader i börvärden etc. resulterar i annorlunda 

energianvändning.  

För att tydligare se hur fördelningarna mellan energislagen som är inkluderade i byggnadens energiprestanda 

är den beräknade samt den uppmätta energifördelningen illustrerade i Figur 23 respektive Figur 24. 

 

Figur 23. Fördelning mellan de olika energislagen enligt beräkningen för Hus 16. 
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Figur 24. Fördelning mellan de olika energislagen enligt uppmätta värden för Hus 16. 

I dessa fördelningar har endast de poster som belastar byggnadens energiprestanda inkluderats, 

fastighetselen som vanligtvis är inkluderad i detta är borträknad för denna byggnad av tidigare nämnd 

anledning. Värmeanvändningen har en lägre andel under 2014-2015 jämfört med den beräknade 

fördelningen. Detta är en följd av att värmeanvändningen var lägre under den uppmätta tidsperioden jämfört 

med den beräknade, det i kombination med att kylanvändningen var något högre under 2014-2015 än 

beräknat ger att värmeanvändningen utgör en större andel av den totala energianvändningen.   

4.2.3 Hus 18 

Hus 18 är ett äldreboende som invigdes under hösten 2012. Huset har en tempererad area om nästan 4000 

kvadratmeter som är uppdelad i en rad separata lägenheter med egen kokvrå och eget badrum, utöver 

lägenheterna finns det även gemensamhetsutrymmen, ett storkök där de äldres mat lagas samt kontor. Totalt 

sett utgör lokalutrymmena drygt 60 procent av tempererad area och bostäder resterande andel. Byggnadens 

krav enligt BBR ligger på 132 kWh/m2 Atemp & år. Byggnaden är certifierad med LEED med betyget Gold. 

Byggnaden är ansluten till fjärrvärmenätet vilket förser byggnaden med uppvärmning till såväl varmvattnet 

som till huset. Värmen distribueras via ett vattenburet radiatorsystem för hela byggnaden med undantag av 

badrummen i lägenheterna som istället värms upp via elektrisk golvvärme. Uppvärmning sker även till viss 

del via ventilationsluften. Ventilationssystemet är försett med två luftbehandlingsaggregat där det ena är av 

typen VAV och det andra CAV. Personalutrymmen och samlingsrum är kopplade till VAV-systemet och 

övriga ytor går på CAV-systemet. Båda systemen är utrustande med värmebatteri och roterande 

värmeväxlare, där värmeväxlarnas temperaturverkningsgrader ligger på 80 och 87 procent enligt 

beräkningsrapporten. De olika verkningsgraderna förklaras av olika flöden i de två aggregaten. Byggnaden 

är inte försedd med något system för komfortkyla.  

För byggnadens värmeanvändning finns statistik som sträcker sig från mitten av juli 2013 till början av juni 

2016. Denna är illustrerad i Figur 25. 
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Figur 25. Hus 18:s värmeanvändning från juli 2013 till mars 2016, icke tids- eller normalårskorrigerad. 

Värmeförbrukningen är vare sig tids- eller normalårskorrigerad i Figur 25. Då avläsningen har skett med 

oregelbundna intervall kan vissa värden framstå något låga, exempelvis den för 2014-01-29, vilket beror på 

ett kort avläsningsintervall. Längden på avläsningsintervallet framgår av avståndet mellan staplarna. Andra 

oregelbundenheter kan förklaras av att värdena inte är normalårskorrigerade, varför variationer i väderleken 

påverkar värmeförbrukningen. Tids- och normalårskorrigeringarna har genomförts på årsbasis och 

resultatet från detta presenteras senare tillsammans med beräkningsresultaten. Fastighetselen ser ut enligt 

Figur 26 nedan. 
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Figur 26. Hus 18:s elanvändning avsedd till fastighetsdrift för perioden juli 2012 till och med februari 2016. 

För fastighetselanvändningen finns det ett par oklarheter som kan diskuteras. De första tre månadsvärdena 

som redovisas är innan byggnaden har blivit invigd varför dessa avvikelser kan förbises. Nivåhöjningen som 

syns från slutet av 2013 kan förklaras av att boendets avdelningar har öppnats upp successivt under slutet 

av 2013, med full beläggning från januari 2014. Efter denna höjning ligger värdena relativt stabilt, de små 

variationerna kan härledas till antalet dagar i aktuell månad. För år 2014 är dagsvärdet nästan identiska, 

701,65 till 701,67 kWh/dag, med undantag för januari och juli som respektive ligger på 663,67 och 679,03 

kWh/dag. Detta är med största sannolikhet ett årsvärde som har fördelats ut över årets dagar. Under 2015 

års första halva finns det ett par värden som skiljer sig från normen, där maj och juni sticker ut mest. 

Praktiskt nog tar underskottet i maj ut överskottet i juni varför denna konstighet ansågs godtagbar vid 

årssummering av 2015.  

Beräkningsresultatet är sammanställt på årsbasis varför jämförelse endast kan genomföras för respektive år. 

I Figur 27 visas beräkningsresultatet och resultatet baserat på uppmätta värden för 2014 och 2015 på 

byggnadsnivå.  
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Figur 27. Beräknad och uppmätt specifik energianvändning för Hus 18, normalårskorrigerade värden. 

Som synes är det en kraftig skillnad mellan det beräknade värdet och det uppmätta, hela 47 kWh/m2 Atemp 

& år skiljer det sig mellan beräkningen och det lägre av de två uppmätta åren, alltså 2015. Det motsvarar en 

underskattning av det beräknade värdet på hela 41 procent. Detta till trots att det i beräkningen finns en 

pålagd säkerhetsmarginal om 10 procent, utan denna hade det beräknade värdet varit nere på 61 kWh/m2 

Atemp & år istället för de 67 som är redovisade här. Beräkningen är baserad på BBR-definitionen och inte 

efter kraven som ställs av LEED-certifieringen. Byggnadens energianvändning är som synes stabil över de 

två åren som statistik finns tillgänglig. Uppdelat efter fjärrvärme och fastighetsel ser resultatet ut som i Figur 

28. 

 

Figur 28. Beräknad och uppmätt specifik energianvändning uppdelat efter energibärare för Hus 18. 

Även uppdelat i underkategorier är de uppmätta värdena stabila för de två åren. Fjärrvärmeanvändningen 

är normalårskorrigerad. För såväl fjärrvärme som fastighetsel har beräkningen underskattat den faktiska 

användningen. Det skiljer omkring 12 kWh/m2 Atemp & år mellan beräknad och uppmätt 

fjärrvärmeanvändning för såväl år 2014 som 2015, vilket motsvarar omkring en fjärdedel av den uppmätta 

fjärrvärmeanvändningen. Fastighetsselanvändningen är i sin tur rejält underskattad i beräkningen, där det 
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skiljer mer än 41 kWh/m2 Atemp & år för vardera år. Detta motsvarar en underskattning om drygt 63 procent. 

Det är främst den ökade fastighetselanvändningen som bidrar till byggnadens förhöjda total specifik 

energianvändning, men även ökningen av fjärrvärme bidrar med en betydande del. Exakt vad de 

bakomliggande orsakerna är för de förhöjda värdena är svårt att veta. Den beräknade 

fastighetselanvändningen är uppdelad i fyra underkategorier: fläktar, pumpar, övrig fastighetsel och elektrisk 

golvvärme, där den första och sista kategorin är framtagna via simuleringen i IDA ICE, och de andra två är 

baserade på schablonvärden. Enligt beräkningen förväntas den elektriska golvvärmen använda drygt 24 000 

kWh för alla lägenheter, eller 6 kWh/m2 Atemp & år (baserat på byggnadens totala Atemp, inte lägenheternas 

eller badrummens). Den installerade effekten för golvvärmen uppgår till totalt 16 kW, vilket innebär att 

golvvärmen är beräknad att vara i drift i drygt 1 500 timmar per år, vilket motsvarar strax över 4 timmar per 

dag i snitt över året förutsatt att golvvärmen går på maxeffekt. En utökad drift av golvvärmen skulle kunna 

förklara en del av skillnaden, men långt ifrån hela. Om all golvvärme går på maxeffekt dygnet runt motsvarar 

detta ungefär 37 kWh/m2 Atemp & år, varför inte ens extremdriftfallet kan täcka hela differensen. Enligt 

Brukarindata bostäder (Sveby, 2013b) utgiven av Sveby har mätningar av golvvärme i 18 lägenheter i 

flerbostadshus resulterat i en snittförbrukning per lägenhet om 1 300 kWh/år. Om denna siffra används för 

denna byggnad skulle energin till golvvärme mer än fördubblas mot vad som antagits i beräkningen. 

Förutom antalet drifttimmat för golvvärmen finns det inget i beräkningen som är utstickande. 

Driftorganisationen har inte gett något svar som kan förklara de stora skillnaderna i beräkningsresultatet 

och uppmätt energianvändning. 

Den beräknade fördelningen mellan de olika energislagen är illustrerad i Figur 29 och motsvarande uppmätta 

fördelning för år 2014 visas i Figur 30. Med anledning av att fördelningen under 2014 och 2015 inte avviker 

nämnvärt från varandra anses det tillräckligt att redovisa endast den ena av dem. 

 

Figur 29. Fördelning mellan de olika energislagen enligt beräkningen för Hus 18. 
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Figur 30. Fördelning mellan de olika energislagen enligt uppmätta värden för Hus 18. 

Även fördelningsmässigt skiljer sig beräkningen markant från de uppmätta värdena. Till trots 

sextio-fyrtiofördelningen för såväl beräkningen som för de uppmätta värdena är det dominanta energislaget 

olika för de olika fallen, fjärrvärmen är störst i beräkningen och minst i fördelningen baserad på mätvärden. 

Detta är en följd av den grovt underskattade fastighetselanvändningen men motverkas tillika något av den 

underskattning av fjärrvärmeanvändning som finns i beräkningen. 

4.3 Intervjuresultat 

Av de 21 studerade objekten i detta arbete har personerna som upprättat beräkningarna för 12 olika hus 

ställt upp på antingen en kortare intervju över telefon eller givit ett skriftligt svar per e-post. Utöver dessa 

har även två inom området kunniga personer från Bengt Dahlgren AB fått besvara liknande frågor. Ingen 

av personerna har motsagt sig att ställa upp med namn i arbetet, men för att undvika möjliga kopplingar till 

vilka hus som är undersökta i detta arbete har inga namn på vilka personer som blivit intervjuade publicerats.  

På frågan om hur mycket tid som var nedlagd på den specifika beräkningen var svaren 

varierande. För ett par av projekten lades det inte ner mer tid än vad som är brukligt för 

liknande beräkningar, medan det för ett par andra objekt sades ha lagt förhållandevis mycket 

tid på beräkningsarbetet. Något tydligt samband mellan hur väl beräkningsresultatet är de 

uppmätta värdena och hur mycket tid som lades ner på beräkningen finns inte, de samband 

som finns tyder snarare på att mer nedlagd tid på en beräkning ger ett resultat som är längre 

från de uppmätta värdena. Detta beror med största sannolikhet på att dessa projekt har varit 

mer komplexa än vad som är brukligt, vilket gör arbetet svårare och mer tidskrävande. Det 

går inte heller att se något samband mellan hur stor erfarenhet personen som upprättat 

beräkningen hade vid beräkningstillfället och hur väl beräkningsresultatet överensstämmer 

med uppmätt energianvändning. Dock får underlaget för att kunna dra slutsatser kring detta 

anses undermåligt då tidigare erfarenheter endast är känt för personerna som genomfört 

beräkningarna av Hus 2, 6-9, 10, 11 och 19.   

Gällande antalet simuleringar är de flesta som förfrågats ense om att det är enstaka simuleringar som utförs 

om inget annat efterfrågas av beställaren. Det är först om beräkningen visar på att kraven som är ställda på 

projektet inte uppfylls som fler beräkningar genomförs eller någon form av parameterstudie i regel 

genomförs. Däremot nämner några att kontinuerliga uppdateringar sker i och med projektets utveckling. I 

slutändan är det oftast en beräkning som presenteras för kunden och det är inte speciellt vanligt att 

beräkningen används för att optimera byggnaden. 

Energifördelning 2014
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Den generella uppfattningen av de intervjuade personerna är att beräkningen beställs för att det ställs krav 

på att en sådan utförs, dels från miljöcertifieringssystemen men också från BBR. Det förekommer även att 

beställaren har interna mål med krav som är högre än vad som krävs i BBR. Det kan även röra sig om att 

det i avtalet mellan en byggherre och en köpare finns krav på en högsta energianvändning som då byggherren 

är mån om att den uppfylls, även om det inte är alltför vanligt med denna typ av avtal.     

I inget av dessa 12 miljöcertifieringsprojekt fanns det någon som hade en uttalad roll som energisamordnare, 

vilket gör en del av min frågeställning omöjlig att svara på. Vad bristen på energisamordnare i dessa projekt 

beror på är inte klarlagt, men en trolig orsak är att många av projekten gick av stapeln för ett par år sedan 

när denna roll inte var speciellt vanligt förekommande. I princip alla intervjuade personer ställer sig positiva 

till att denna roll blir alltmer vanligt förekommande, och många har positiva erfarenheter från projekt där 

någon haft denna roll. Det underlättar beräkningsarbetet i och med att parametrar som skall simuleras efter 

är mer precisa. En annan anser att det är vanligt att energikonsulten blir tilldelad en energisamordnande roll 

men att energisamordningsarbetet ändå till en viss del uteblir. Samma person framhäver att det är relativt 

vanligt att energikonsulten får ett större ansvar för energisamordning ju närmre byggskedet projektet är i, 

och att det skulle vara bättre om konsulten fick vara mer delaktig tidigare i skedet när det finns större 

möjligheter att påverka projektet. En annan intervjuad anser snarare att ett energisamordnande arbete alltid 

sker, oberoende av huruvida någon har denna befattning eller inte.  

Ingen av personerna som kontaktats anser att mer tid nedlagd för beräkningsarbetet skulle göra att 

beräkningarna blir mer träffsäkra, annat än för enstaka fall med komplexa system som i dagsläget förenklas 

ganska grovt. Istället skulle det vara bättre att lägga mer tid på energisamordningen i ett tidigare skede då 

det skulle generera bättre energiprestanda på husen även om beräkningarna i sig inte nödvändigtvis blir 

bättre av det.    

På frågan om det finns någon förbättringspotential inom beräkningsområdet är de flesta ense om att det 

finns rutiner som kan förbättras. Någon framhäver vikten av att inleda beräkningarna i ett tidigare skede av 

projekten, för att med beräkningens hjälp kunna påvisa hur olika lösningar påverkar byggnadens 

energibehov. En annan anser att den största förbättringspotentialen finns hos beställaren och eller 

projektledaren, som behöver större kunskap inom området för att på ett korrekt sätt kunna granska och 

bedöma genomförda beräkningar. Med uppföljningskrav på byggnadens energianvändning är det väsentligt 

att energibalansberäkningen möjliggör uppföljning.  

Flera av de intervjuade personerna har uppfattningen att det inte är något fel i beräkningarna i sig. 

Skillnaderna som syns mellan de uppmätta och de beräknade värdena beror inte på att simuleringen är 

felaktig, utan att huset inte används på samma sätt som systemhandlingarna angav. Om huset används så 

som det är angivet i systemhandlingarna beror skillnaderna mellan det beräknade värdet och det 

mätvärdesbaserade på att huset inte driftas på rätt sätt. De anser att beräkningen i sig visar på vilken 

energianvändning som är möjlig att nå för det aktuella huset om det blir injusterat på ett korrekt sett. 

Beräkningen kan i detta avseende vara till stor nytta för att hitta brister i byggnaden om beräkningen följs 

upp mot driftstatistiken. En annan persons åsikt är att beräkningen inte är till för att pricka byggnadens 

energiprestanda, utan anser istället att uppgiften är att genomföra en beräkning med marginal mot kraven 

så att huset vid uppföljning når kravställnigen. En annan person anser att förbättrade funktionerna av 

avancerade installationer i beräkningsprogrammen skulle göra mer nytta än ändrade beräkningsrutiner. En 

annan person anser att den största bristen ligger i uppföljningen av byggnadernas energianvändning. Bättre 

energiuppföljning som är noggrannare och mer detaljerad, med fler undermätare skulle skapa möjligheter 

för att kunna dra lärdom av tidigare genomförda beräkningar. Det skulle även ge andra fördelar, exempelvis 

underlätta felsökning om byggnaden inte presterar som förväntat. 

Det tycks finnas en inställning i branschen att om beräkningarna utförs med indata enligt Sveby har personen 

som utfört beräkningen ”ryggen fri” från eventuella felaktigheter. Det är helt enkelt bekvämt för den som 

utfört beräkningen att kunna hänvisa till att indata är enligt Sveby om beräkningen inte visar sig stämma. 

Det kan leda till att beräkningarna blir mindre precisa. Det möjliggör jämförelse mellan olika byggnader på 
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ett fördelaktigt sätt, där byggnadskonstruktionen och dess tekniska system avgör prestandan och inte 

användningen.   

Svaren från de intervjuade personerna finns sammanställda i Tabell 10 och Tabell 11. I Tabell 10 presenteras 

svaren från personerna som upprättat energibalansberäkningarna. 

Tabell 10. Sammanställning över intervjusvaren från personerna som upprättat energibalansberäkningarna, uppdelat efter vilket hur beräkningen avser. 

Hur stor möda lades ner på beräkningarna? Du kan förhålla det mot liknande projekt, alltså mer, 

mindre eller ungefär lika mycket? 

Hus 2 & 19 Vet ej, Jag har inte gjort beräkningarna för de två byggnaderna du frågar efter. Jag 

gjorde en sista uppdatering i båda fallen. 

Hus 6, 7, 8, 9, 10 

& 11 

Förhållandevis mycket arbete har lagts på dessa beräkningar då de är komplicerade 

byggnader. Det är dock viktiga parametrar som vi måste anta i det skedet som 

energiberäkningen görs tex internlaster från belysningen. Detta påverkar resultatet 

jättemycket. Tyvärr är den installerade belysningseffekten oftast inte fastställd vid 

tiden för beräkningen. 

Hus 4 & 5 Detta projekt lades det mycket tid på, och var inte på något sätt något som bara 

slängdes ihop lite snabbt. Allt gjordes noggrant. 

Hus 3 Arbetet blev lite mer omfattande än förväntat i och med kunden bestämde sig för att 

miljöcertifiera byggnaden med Miljöbyggnad. Men annars var det en 

standardsimulering som det varken lades mer eller mindre kraft på än vanligt.  

Hus 13 Inte mer än på andra projekt. 

Gjorde ni mer än en simulering? Någon form av parameterstudie eller liknande? 

Hus 2 & 19 Kontinuerliga uppdateringar 

Hus 6, 7, 8, 9, 10 

& 11 

Känslighetsanalyser görs nästan alltid 

Hus 4 & 5 Beräkningen utfördes i ett sent skede med tydliga bygghandlingar som följdes. Det 

var bestämt hur byggnaden skulle se ut och vara designad, oavsett vad resultatet på 

simuleringen gav.  

Hus 3 Ingen form av parameterstudie eller dylikt. 

Hus 13 Kommer inte ihåg. 

Beställdes beräkningen endast för att det var ett krav för att bli miljöcertifierad, eller ville 

fastighetsägaren få ut något mer av beräkningen? 

Hus 2 & 19 Lagkrav och vårt ansvar som TE såklart. Miljöbyggnad gällde för projekten 

Hus 6, 7, 8, 9, 10 

& 11 

Endast för LEED, GreenBuilding och BBR. 

Hus 4 & 5 Endast för att LEED-certifieringen krävde det. 

Hus 3 Den gjordes för att det var krav på att den skulle göras. 

Hus 13 Kommer inte ihåg. 

Fanns det någon som hade en energisamordnande roll i projektet? 

Hus 2 & 19 Vi arbetar nära projektering och produktion så en viss form av energisamordning 

sker alltid. 
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Hus 6, 7, 8, 9, 10 

& 11 

Nej. Detta skulle jag säga är en jättestor brist när det är så pass stora och komplicerade 

projekt och byggnader. Det hade antagligen resulterat i en bättre byggnad och säkrare 

indata. 

Hus 4 & 5 Nej. I stora projekt är det ofta någon form av energisamordning som gör att 

energiproblemen och lösningarna behandlas i ett tidigt skede, vilket gör det möjligt 

att påverka byggnadens utformning, Detta har blivit bättre under senare år och 

beräkningarna utförs oftare i ett tidigare skede. 

Hus 3 Det fanns ingen som hade någon form av energisamordnande roll i projektet. 

Hus 13 Det fanns med största sannolikhet inte någon energisamordnare, detta eftersom man 

inte jobbade så för 5 år sedan. Det har hänt mycket på 5 år. 

Hade beräkningsresultatet blivit bättre med mer tid nedlagd i projektet? 

Hus 2 & 19 Inte nödvändigtvis. Energistatistik är otroligt beroende på hur byggnaden driftas och 

används. Om det skiljer från förutsättningarna som fanns vid beräkningar så kvittar 

det hur mkt tid man lagt ner. 

Hus 6, 7, 8, 9, 10 

& 11 

Nej, det tror jag inte för dessa projekt. Det hade varit viktigare med en 

energisamordnare som hade haft ett helhetsgrepp i projektet. 

Hus 4 & 5 Beräkningsresultatet hade inte blivit märkvärt bättre med ytterligare tid nedlagd i 

projektet.  

Hus 3 Man ska inte använda beräkningen till något annat än till att uppfylla krav från 

myndigheter och miljöcertifieringssystem då dom är för oprecisa. Man ska inte lägga 

ner så mycket krut på dem helt enkelt. Därav  finns det ingen anledning till att utöka 

beräkningarna. 

Hus 13 Man simulerar inte det aktuella huset utan man simulerar i själva verket ett 

schablonhus (indirekt) eftersom man använder sig av väldigt många schablonvärden. 

Det tidskrävande med en simulering är att hitta korrekta indata. Om man håller sig 

till schablonvärdena, så nej.  

 

Vad hade du för erfarenhet av energisimuleringar när du gjorde den/dem?  

Hus 2 & 19 Som jag skrev tidigare så uppdaterade jag bara beräkningarna i slutskedet. De som 

gjorde ursprungsberäkningarna hade: Hus 2, mångårig erfarenhet; Hus 19, ca 2-3 år. 

Hus 6, 7, 8, 9, 10 

& 11 

Ett par år. 

Hus 4 & 5 Svar saknas. 

Hus 3 Svar saknas. 

Hus 13 Svar saknas. 

Hur vanligt är det att ni gör någon form av brukarrelaterade korrigeringar? Om ni gör 

brukarrelaterade korrigeringar, är det då någon särskild parameter som är vanligt 

förekommande? 

Hus 2 & 19 Vi följer Sveby i största möjliga utsträckning. Brukarkorrigeringar görs löpande om 

de blir kända innan vi lämnar över och vid uppföljning använder vi 

brukarförändringar för att analysera ev avvikande resultat. Ingen statistik för vilka 

parametrar som ändras. 
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Hus 6, 7, 8, 9, 10 

& 11 

Det är väldigt sällan som vi får vara med så långt i projektet så att vi kan göra en 

energiberäkning på ”verkliga” eller uppmätta värden. 

Hus 4 & 5 Svar saknas. 

Hus 3 Svar saknas. 

Hus 13 Svar saknas. 

Hur ser det ut rent generellt med energiberäkningar anser du, finns det förbättringspotential i 

beräkningsarbetet? På vilket sätt skulle beräkningsarbetet kunna utvecklas? 

Hus 2 & 19 Vi har bra rutiner idag för hur beräkningar genomförs och uppdaterar kontinuerligt 

beräkningarna. Jag tycker det är viktigt att beräkningar alltid görs av energiexpert och 

inte fördelas till annan projektör inom K eller VVS. Då ser jag ofta stora felaktigheter. 

Man behöver ett systemkunnande! 

Bättre funktioner i bef beräkningsprogram som hanterar avancerade installationer 

kommer ge bättre gensvar i resultaten än ändrade beräkningsrutiner. Bättre statistik 

och fler verksamhetsområden för dessa behövs också. 

Hus 6, 7, 8, 9, 10 

& 11 

Det finns en jättepotential! Vi har väldigt lite uppmätta värden för de hus som vi 

beräknar. Det skulle vi behöva och samtidigt analysera vad det är som skiljer och 

varför. Men man ska inte utgå från att det är beräkningen som är fel. Jag tror att i 

nästan alla byggnader så driftas inte byggnaden som det är sagt i handling, det som vi 

grundar vår beräkning på. Det kan vara temperaturer, drifttider på aggregat mm. 

Detta ska vi inte ta höjd för i beräkningen. Det behövs alltså mer uppföljning och det 

måste finnas så mycket mätare så att det går att jämföra och analysera. Alltså absolut 

lägst krav på mätning enligt BBR. Tyvärr är det inte alltid så. Då går det inte att 

felsöka. 

Hus 4 & 5 Svar saknas. 

Hus 3 Svar saknas. 

Hus 13 Svar saknas 

Övriga kommentarer 

Hus 2 & 19 Det är inte meningen att vi ska pricka det beräknade värdet. Vi har för avsikt att 

utföra simuleringar med marginal mot kravet så att vi vid uppföljning når 

kravställningen. 

 

Det har skett stor mognad på energiberäkningar och bättre branschstandarder att 

förhålla sig till. Beräkningar från tidigt 2010-tal och tidigare bör ha fler felkällor än 

nyare beräkningar. 
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Hus 6, 7, 8, 9, 10 

& 11 

Här skulle jag vilja lägga till om ni inte har tänkt på den aspekten att det är byggnaden 

som ska förbättras efter resultatet från energiberäkningen. Självklart kan det vara fel 

indata eller antaganden i energiberäkningen men den stora vinsten med en beräkning 

och en uppföljning och jämförelse mot beräkningen är att hitta brister i användningen 

och driften av byggnaden när beräkning och uppföljning inte stämmer överens. 

 

LEED-beräkningarna går inte att jämföra mot uppmätta värden då det delvis är 

anpassad indata som används i beräkningen. Sen är det inte heller alla energiposter 

som ingår i BBR-beräkningen som sen är med i mätningen. Det gäller att jämföra rätt 

saker för dessa byggnader. I övrigt gäller för alla projekten från denna fastighetsägare 

att det är väldigt svårt med uppföljningen. Uppföljningen och mätningen är tyvärr 

alldeles för odetaljerad och bristfällig (som du själv har märkt…) för att kunna 

jämföra mot en beräkning. Mätningen skiljer tex inte på verksamhetsenergi och 

fastighetsenergi som beräkningen gör.  Jag skulle inte lägga så mycket vikt vid dessa 

byggnader då vi vet att det är någonting som inte stämmer. 

Hus 4 & 5 Beräkningen gjordes för en LEED-certifiering vilket gör att beräkningen skiljer sig 

från hur en BBR-beräkning ter sig. Detta innebär att totala energin är inkluderad. 

Beräkningen följde ASHRAE. Det känns som att det är ganska mycket som skiljer 

sig mellan LEED och BBR. Huset som simuleras med LEED är väldigt svår att 

jämföra med det riktiga huset. I dessa fall fanns det exempelvis värmeåtervinning från 

en matvarubutik som användes för att värma upp personalutrymmen, vilket var en 

stor osäkerhetsfaktor i simuleringen. Man var även tvungen att simulera byggnaden 

med komfortkyla även i de utrymmen där sådan inte skulle finnas. 

 

Jag har svårt att se LEED-beräkningen som en prognos på byggnadens 

energiprestanda. Istället bör man se det som en jämförelse för hur bra detta hus är 

gentemot typhuset som finns i ASHRAE. 

Hus 3 Det var länge sedan, jag tror att det var jag som gjorde beräkningen.  

 

Hus 13 Det är svårt att minnas vilket hus det rör sig om och jag kan inte komma åt materialet 

då jag har bytt företag. 

  

I Tabell 11 finns svaren från de två anställda på Bengt Dahlgren AB som alltså inte rör specifika projekt, 

utan frågorna har besvarats på ett generellt plan  

Tabell 11. Sammanställning över intervjusvaren från de två anställda på Bengt Dahlgren AB. 

Beställs beräkningen endast för att det är ett krav från BBR och för att bli miljöcertifierade eller 

vill beställaren ibland få ut något mer av beräkningen?  

Anställd 1 I de allra flesta fall vill beställaren få svar på frågan om man uppfyller BBR och ev. 

nivå inom miljöcertifieringssystem. I enstaka fall kan det finnas krav inom projektet, 

t.ex. att det har upprättats ett avtal om energiuppföljning. T.ex. att entreprenören 

lovar en viss energianvändning. I sådana projekt är de olika parterna lite mer 

involverade i beräkningen då den har stor betydelse för avtalet. Men det är väldigt 

sällan det finns sådana avtal. 
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Anställd 2 Krav i BBR och miljöklassningar är vanligt, men det är minsta lika vanligt att det är 

egna krav eller målsättningar som gäller. Många byggherrar eller fastighetsägare har 

formulerat egna målsättningar som innebär hårdare krav än myndighetskravet. 

Utöver att uppfylla krav så används energiberäkningarna ibland även som underlag 

för systemval eller för att ställa krav på klimatskärmen. Även om frågan inte är ställd 

rent konkret så blir det ofta så att en beställning av en energiberäkning för att visa att 

krav uppfylls beroende på resultatet leder till att en del parametrar måste utredas. Vi 

kommer ju ofta fram till att målsättningen inte nås i första beräkningen och då måste 

vi visa vad som kan göras för att uppfylla kraven. Det är tyvärr ganska ovanligt att 

energiberäkningen används som ett rent projekteringsverktyg i tidigt skede, men vi 

jobbar på att få komma in i projekten tidigare så att beräkningen faktiskt gör skillnad. 

Sammanfattningsvis är mitt svar att beräkningen oftast beställs för att det är ett krav, 

men att det förekommer (allt oftare på senare tid pga. skärpta krav och miljömål) att 

beräkningen även används för att optimera byggnaden. 

Brukar ni göra mer än en simulering? Någon form av parameterstudie eller liknande? 

Anställd 1 Vi brukar normalt sett göra en beräkning till beställaren. Om det skulle vara så att 

projektet inte klarar energikravet får förstås ofta frågan om vad som händer om man 

ändrar på olika saker. Rätt ofta gör vi en beräkning som vi redovisar och sedan sätter 

vi oss med beställaren och stämmer av indata - och då kan det bli att vi sedan reviderar 

baserat på deras input. (notera att när jag säger att vi endast gör en 

beräkning/simulering så menar jag det vi redovisar. När man modellerar så kör man 

modellen många gånger för att trimma in olika parametrar). 

Anställd 2 Oftast bara en beräkning per skede, iallafall om beräkningen visar att krav uppfylls. 

Parameterstudier blir oftast aktuella endast när krav inte nås till en början. Det är inte 

jättevanligt att parameterstudier görs för att förbättra en redan bra byggnad, även om 

det vore att föredra. Den vanligaste parameterstudien är att jämföra fall med olika U-

värden på byggdelarna. På senare tid har det även blivit vanligare att jämföra 

FTX-ventilation med frånluftsvärmepump (FX-ventilation) i flerbostadshus. 

Hade beräkningsresultatet blivit bättre med ytterligare tid nedlagd på beräkningen? 

Anställd 1 Nej inte generellt. I väldigt komplexa byggnader där systemen är omfattande och man 

måste göra grova förenklingar skulle det ev. kunna ge ett bättre resultat om man lade 

ner mer tid. Men normalt sett har vi ganska bra med tid för beräkningen. 

Anställd 2 Kanske. Ofta har vi en bra budget för energibalansberäkningar. Iallafall budgeten för 

en beräkning. Det som sannolikt skulle förbättra beräknings-resultatet är om vi får 

en roll som energisamordnare i projektet. Då är vi med genom hela det aktuella skedet 

och bevakar allt som påverkar energianvändningen. Själva resultatet blir inte mer 

pålitligt då, men huset blir sannolikt bättre projekterat ur energisynpunkt. 

Hur vanligt är det att någon har en energisamordnande roll i projekten, och upplever du någon 

skillnad i hur energiarbetet går till i dessa projekt? 

Anställd 1 Det är tyvärr inte så vanligt. I de få projekt där jag varit med så är det till stor fördel. 

Det blir mycket bättre samverkan mellan olika områden (A, K, E, V, osv) när det 

gäller parametrar som påverkar energianvändningen. Det gör att den som 

energimodellerar får korrekt indata. 
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Anställd 2 Det är ganska vanligt att energikonsulten kallas för energisamordnare, men mindre 

vanligt att hen verkligen har den rollen och är delaktigt som energisamordnare. Enligt 

min erfarenhet iallafall. Vanligare är att energikonsulten inledningsvis har en liten roll 

som växer okontrollerat ju närmare byggskedet man kommer. Det blir lite bakvänt i 

de fallen, eftersom man kan göra mest skillnad tidigt men istället får man hantera 

problem som uppstår sent just pga. att ingen bevakade energifrågorna ordentligt i 

början. 

Hur ser det ut rent generellt med energiberäkningar anser du, finns det förbättringspotential i 

beräkningsarbetet? På vilket sätt skulle beräkningsarbetet kunna utvecklas? 

Anställd 1 Att man börjar jobba med energiberäkningarna tidigare. Det behöver inte betyda att 

man måste göra dubbla, eller trippla jobb och därmed få ökade kostnader för 

projektet. Energiberäkning bör utföras för att ställa krav på alla olika delar; 

väggtjocklekar, fönsterval, tekniska system. I nuläget är det ofta så att man med en 

beräkning testar vad någon har bestämt ska gälla. 

Anställd 2 Det finns förbättringspotential, även om jag anser att Bengt Dahlgren har kommit 

långt. Den största förbättringspotentialen kanske finns hos beställare eller 

projektledare som måste ha kunskap om energiberäkningar för att kunna granska och 

bedöma olika konsulters beräkningar. Kvaliteten och hur resultaten redovisas skiljer 

sig stort mellan olika konsultfirmor som utför beräkningar. Eftersom det finns ett 

ansvar att följa upp energianvändningen i praktiken gäller det att redovisningen av 

energiberäkningen möjliggör en bra uppföljning. Många beställare har börjat använda 

egna mallar för redovisning, vilket jag tycker är bra när man arbetar med olika 

energikonsulter. Detta förutsätter givetvis att den mallen är bra, vilket den inte alltid 

är. Däremot har jag inget riktigt bra svar på hur själva beräkningsarbetet kan 

utvecklas. 

 

4.4 Enkätundersökningsresultat 

Totalt gavs 54 personer möjligheten att besvara enkäten, vilket 21 av dem också valde att göra. Svaren 

presenteras uppdelat per fråga i diagramform och varvas med kortare diskussioner. 

Har ni som fastighetsägare miljöcertifierat någon av era fastigheter? 
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Figur 31. Enkätresultat: andel fastighetsägare som miljöcertifierat någon av bolagets fastigheter. 

I Figur 31 framgår det att alla fastighetsägare som besvarat enkäten har miljöcertifierat någon av företagets 

fastigheter, och alltså inte enbart köpt en färdigcertifierad fastighet. Detta innebär att miljöcertifieringen 

varit ett val från företaget sida och inte något som ingått vid ett förvärv. Det innebär att fastighetsägaren 

antagligen har en viss grundkunskap om miljöcertifiering vilket får anses positivt för denna enkät. 

Hur delaktiga har ni som fastighetsägare varit i miljöcertifieringsarbetet? 

 

Figur 32. Enkätresultat: fastighetsägarnas delaktighet i miljöcertifieringsarbetet. 

Som synes i Figur 32 har majoriteten av fastighetsägarna varit mycket delaktiga i miljöcertifieringsarbetet. 

Detta tyder på att miljöcertifiering är ett omfattande arbete för fastighetsägarna, vilket har såväl positiva 

som negativa aspekter. Det kan å ena sidan leda till en ökad medvetenhet och kännedom om fastigheten för 

fastighetsägaren, men det kan också uppfattas som avskräckande vilket i värsta fall leda till att 

miljöcertifieringar inte genomförs. Ett fåtal av fastighetsägarna upplever att deras delaktighet i 

miljöcertifieringsarbetet inte varit fullt så omfattande. Omfattningen varierar beroende på vilket 

miljöcertifieringssystem som tillämpas samt vilken klassificeringsnivå som eftersträvas varför denna 

spridning i resultatet inte var oväntad.   
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Har framtagandet av material till företagets hållbarhetsredovisning underlättats av 

miljöcertifieringarna? 

 

Figur 33. Enkätresultat: underlättande av framtagning av material till företagets hållbarhetsredovisning. 

I Figur 33 framgår det att en tredjedel av fastighetsägarna anser att miljöcertifieringen har underlättat 

materialframtagandet till företagets hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning är inte tvingande för 

mindre bolag varför svarsalternativet Företaget har ingen hållbarhetsredovisning kunde anges av två 

enkätbesvarare. Nästan hälften uppger dock att miljöcertifieringen inte har bidragit till att underlätta 

framtagandet av material till hållbarhetsredovisningen. De skilda uppfattningarna kan vara kopplat till vilket 

miljöcertifieringssystem som fastigheterna har certifierats med, då vissa system är mer omfattande än andra 

och därför genererar mer material som kan användas i hållbarhetsredovisningen. 

Vilken påverkan har hyresgästerna på miljöcertifieringens resultat? 

 

Figur 34. Enkätresultat: hyresgästernas påverkan på miljöcertifieringsresultatet. 

Från Figur 34 kan det konstateras att hyresgästerna har en påverkan på miljöcertifieringens resultat. 

Huruvida de har en stor eller liten påverkan på certifieringsresultatet är inte lika entydigt. Resultatet indikerar 

att det kan vara lämpligt att inkludera hyresgästerna och deras åsikter i certifieringsarbetet.   
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Har energianvändningen påverkats till en följd av miljöcertifieringen? Vid 

nybyggnadsprojekt kan energianvändningen jämföras med hur energianvändningen skulle 

varit utan miljöcertifieringen. 

 

Figur 35. Enkätresultat: miljöcertifieringens påverkan på byggnadens energianvändning. 

I Figur 35 framgår det att majoriteten av enkätbesvararna upplever att miljöcertifieringen lett till lägre 

energianvändning än vad som var fallet innan certifieringen eller mot hur fastighetens energianvändning 

skulle varit utan miljöcertifieringen. Energiprestandan är en av kärnfrågorna i miljöcertifieringssystemen 

varför det hade varit önskvärt med fler än 13 av 21 fastighetsägare som hade sett en förbättring av 

fastigheternas energiprestanda. Detta kan bero på att fastighetsägarna sedan tidigare har högt satta krav på 

deras fastigheters energiprestanda, varför denna inte behöver förbättras för att uppnå önskat 

certifieringsresultat, vilket också en av fastighetsägarna poängterar i enkätens sista fråga där möjlighet till 

fritext gavs. En fastighetsägare uppger att byggnadens energianvändning ökat till en följd av 

miljöcertifieringen, vilket är anmärkningsvärt. Dessvärre har denna fastighetsägare inte nämnt något om 

detta i delen av enkäten där möjlighet till fritext gavs varför det är svårt att fastställa vad ökningen beror på.   

Har miljöcertifieringen använts i marknadsföringen? 

 

Figur 36. Enkätresultat: användning av miljöcertifieringen i marknadsföring. 
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Som synes i Figur 36 har alla förutom en fastighetsägare som besvarade enkäten använt miljöcertifieringen 

i marknadsföringssyfte. Detta är inte förvånande med tanke på att miljöcertifiering är ett välanvänt sätt för 

att profilera sitt företag som modernt och medvetet med ett långsiktigt tänk.  

I samband med miljöcertifiering av nybyggnadsprojekt krävs en energiberäkning. Skulle 

ni som fastighetsägare vara intresserad av en utökad beräkning? Denna skulle då kunna 

utgöra en grund vid beslutsfattning rörande byggnadens energilösningar. 

 

Figur 37. Enkätresultat: intresse för utökad energiberäkning. 

I Figur 37 framgår det att var tredje fastighetsägare är intresserade av en utökning av nuvarande 

energiberäkning. En tredjedel säger sig inte vara intresserade och den sista tredjedelen vet inte om intresse 

för en utökad beräkning finns. Det finns många faktorer som spelar roll för hur intressant en utökad 

beräkning är, skedet i projektet är en. Nyttan med en utökad beräkning ligger främst i att beräkningen 

påbörjas i ett tidigt skede för att möjliggöra adaptioner i utformandet av byggnaden då det i slutändan kan 

leda till en bättre byggnad. 

Vid miljöcertifiering ställs krav på mätning av fastighetens energianvändning. Anser ni att 

dessa mätningar är tillräckliga för uppföljning av fastighetens energianvändning? 

 

Figur 38. Enkätresultat: fastighetsägarnas syn på energimätningskraven inom miljöcertifieringssystemen. 
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I Figur 38 framgår det att majoriteten av fastighetsägarna anser att kraven på energimätning är tillräckliga 

för uppföljning av byggnadens energianvändning. Tre fastighetsägare vet inte och fyra anser att mätningarna 

är otillräckliga. De som ansåg att mätningen var otillräcklig fick en följdfråga där de bads beskriva vad som 

skulle kunna förbättras enligt nedan.   

Ni anser att mätningarna av fastighetens energianvändning inte är tillräckliga för 

energiuppföljningen. Beskriv gärna vad som skulle kunna förbättras. 

Tre av de fyra som ansåg att mätningarna är otillräckliga besvarade frågan, detta enligt nedan.  

 Den är tillräcklig för uppföljning i stora drag men för analys av energin behövdes mer mätning. 

 De definierade kraven stämmer inte in på vår verksamhet och visa saker ska mätas mer än vad som 

är användbart, andra saker mats mindre än vad som behövs för en bra uppföljning av vår 

verksamhet. 

 Det bör ställas krav på mätplan dvs. hur energianvändningen följs upp och vilka mätpunkter som 

finns i byggnaden. 

De två första kommentarerna är förhållandevis lika varandra där bättre anpassning på mätningarna skulle 

medföra bättre möjlighet till energiuppföljning. Den tredje fastighetsägaren uppfattar däremot att det saknas 

tillräckliga riktlinjer för vad och var som skall mätas och följas upp. Bortsett från miljöcertifiering med 

Svanen ställs krav på energimätning. Det vanligaste – och lägsta – kravet är satt på byggnadsnivå, där det 

alltså räcker med att utföra mätningarna så att byggnadens totala fastighetsenergianvändning kan tas fram. I 

vissa miljöcertifieringssystem ställs inga krav på återrapportering av energianvändningen och således inte 

heller någon plan för hur energianvändningen följs upp. Inget av miljöcertifieringssystemen har någon övre 

begränsning på antalet undermätare varför det finns möjlighet för fastighetsägarna att anpassa mätningarna 

efter eget behov, så länge de fördefinierade kraven uppfylls. Kraven på energiuppföljning är för lågt satta i 

alla undersökta miljöcertifieringssystem bortsett från Miljöbyggnad. Högre ställda krav på mätning av 

byggnadens energi skulle förbättra möjligheten till energiuppföljning markant. Krav på återrapportering av 

byggnadens energianvändning i LEED, BREEAM SE och Svanen tillsammans med en tydlig mät- och 

uppföljningsplan skulle främja möjligheterna till energiuppföljning då det skulle fungera som en kontroll av 

efterlevnad av eventuellt höjda krav på mätning. 

Avslutningsvis i enkäten gavs fastighetsägarna möjligheten att med fri text kommentera inom valfritt 

område. Tre personer valde att göra detta.    

 

Övriga åsikter eller kommentarer kan fyllas i här. 

 

 Tycker att miljöcertifiering är mer "Green wash" än egentlig nytta. 

 Beträffande svaret på om byggnadernas energianvändning har minskat så svarar jag nej. Det betyder 

inte att den inte har minskat, men att den skulle ha minskat även utan certifieringen i sig, pga de 

mkt tuffa energisparmål som vi har (och som ska uppnås oavsett certifiering eller ej). 

 Gällande frågan med hållbarhetsredovisning så har vi inte haft någon sådan hittills, men kommer 

att ha från och med i år. Däremot har vi använt statistiken avseende certifierade byggnader i många 

andra forum både internt och externt. 

De två avslutande kommentarerna berör tidigare frågor i enkäten och är mer av förklarande karaktär till 

enskilda svar. Den första kommentaren är den intressanta av dessa tre. Denna fastighetsägare har svårt att 

se den egentliga nyttan med miljöcertifiering och anser att det mer är av en samvetsfråga. Med det stora 

utbud av miljöcertifieringssystem och olika nivåer som kan uppnås finns det lättare och svårare sätt att få 

sin fastighet miljöcertifierad. Om en redan bra byggnad certifieras kan det vara så att byggnaden inte 

förbättras trots certifieringen, och då är miljöcertifieringen enbart en pappersprodukt. Även om 
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miljöcertifieringen inte nödvändigtvis gör byggnaden bättre fungerar det ändå som ett intyg på att byggnaden 

håller en viss nivå.  
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5 Slutsatser och framtida arbeten 

Studien visar att det finns stora variationer på hur mycket energiberäkningen av miljöcertifierade hus skiljer 

sig från byggnadens uppmätta värden. Av de i detta arbete 21 studerande objekten var det endast tre 

byggnader vars beräkning hamnade inom ett intervall av ± 10 procent jämfört med uppmätta värden. För 

de övriga 18 hus som inte hamnade inom detta intervall visade beräkningen på lägre energianvändning för 

8 av dessa och på högre energianvändning för resterande 10. Om byggnaderna med icke trovärdig uppmätt 

energiprestanda exkluderas blir resultatet annorlunda. Då fördelar sig de objekt som är utom intervallet ± 

10 procent istället enligt följande: 8 byggnader vars energiberäkning visar på lägre energianvändning än vad 

som uppmätts, 2 byggnader vars energianvändning visar på högre energianvändning än vad som uppmätts 

och 3 byggnader som ligger inom ± 10 procentsintervallet. Det går att konstatera att det är stora variationer 

på hur väl beräkningarna överensstämmer med uppmätta värden, och det finns indikationer som pekar mot 

att beräkningarna överlag underskattar byggnadens energianvändning, men det krävs ytterligare studier för 

att styrka sambandet. 

Energibalansberäkningen uppbyggd i enighet med ASHRAE som miljöcertifieringssystemet LEED har som 

grund för byggnadens beräknade energiprestanda lämpar sig inte för uppföljning av byggnadens 

energiprestanda. Skillnaderna mellan denna modell och den verkliga byggnaden omöjliggör en rättvis 

jämförelse dem emellan.  

I brist på underlag från miljöcertifierade byggnader som haft en energisamordnare inkluderat i 

projekteringsfasen går det inte att säga om denna arbetsroll i ett projekt medför bättre precision i 

energibalansberäkningarna. Däremot finns det en positiv inställning bland de i detta arbete intervjuade 

personer som nästan alla ställer sig positiva till att någon innehar denna roll i miljöcertifieringsprojekt. Det 

krävs dock ytterligare arbete för att undersöka huruvida energisamordningsrollen påverkar 

beräkningsnoggrannheten.  

Det går inte att se något samband mellan miljöcertifieringssystemens krav på uppföljning av 

energianvändning och hur stor differensen är mellan byggnadernas beräknade och uppmätta 

energiprestanda. Detta framgår av att det inte är fler byggnader som är miljöcertifierade med system med 

uppföljningskrav vars uppmätta energianvändning hamnar inom ± 10 procents felmarginal än av de 

byggnader som är miljöcertifierade med system utan uppföljningskrav. Däremot framgår det att för många 

av de studerade objekten inte har skett något närmande av byggnadens beräknade energiprestanda under de 

år som driftstatistik finns tillgänglig trots de krav på energiuppföljning som vissa av 

miljöcertifieringssystemen ställer. Detta indikerar på att uppföljningskraven kopplade till byggnadernas 

energiprestanda inte efterlevs i tillräckligt hög grad, eller att åtgärdskraven är för lågt satta. Ytterligare arbete 

inom området krävs för att utreda detta. 

Brukarrelaterade korrigeringar tycks inte vara vanligt förekommande i energiberäkningsprojekt. I synnerhet 

inte efter att beräkningen har överlämnats till beställaren. Det finns inget som pekar på att det är några 

särskilda parametrar som korrigeras oftare än andra. Brukarrelaterade korrigeringar tycks hämmas av att 

branschen har accepterat att beräkningarna följer indata enligt Sveby. Det kan resultera i mindre precisa 

beräkningar men det förbättrar möjligheterna till korrekt jämförelse mellan olika byggnader där 

användningen av byggnaden får en mindre avgörande roll. Ytterligare studier krävs inom området för att 

vidare undersöka detta.    

Tidigareläggning av energiberäkningar i projekt medför att resultatet kan användas för att förbättra 

byggnaden innan designparametrarna är bestämda, vilket kan leda till att byggnaden blir bättre sett ur ett 

energiprestandaperspektiv. Tidigareläggning av byggnaders energiberäkning kan även leda till mindre precisa 

energiberäkningar till en följd av lägre noggrannhet i beräkningen. Med en metodik där beräkningen används 

som ett levande dokument som uppdateras vartefter ändringar planeras eller sker i projektet skulle underlag 

till beslutsfattning kunna kombineras med en hög noggrannhet i beräkningen. För att göra detta möjligt 

krävs att projekten avsätter resurser för denna arbetsmetodik. 
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Majoriteten av fastighetsägarna som deltagit i enkätundersökningen anser att nuvarande mätstrategier är 

tillräckliga för uppföljning av byggnadens energianvändning. Bland de fastighetsägare som inte anser att 

nuvarande mätstrategier är tillräckliga är den allmänna uppfattningen att den brister i anpassning till deras 

verksamhet, dock finns det få restriktioner varför möjligheterna till verksamhetsanpassning redan finns. 

Högre ställda krav på energimätning i miljöcertifieringssystemen, särskilt i GreenBuilding, BREEAM SE, 

LEED och Svanen, skulle medföra bättre möjlighet till energiuppföljning. Höjda krav bör kombineras med 

en tydlig mätplan och krav på uppföljning för att säkerställa att mätningarna utformas på ett korrekt sätt 

och att kraven följs.   
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