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Sammanfattning 
Skanska Sverige AB har övergripande miljömål som innebär en förbättrad energiprestanda 
vid nyproduktion av hus och bostäder. Syftet med detta examensarbete är att ta fram och testa 
en effektiv modell för uppföljning av energiprestanda i flerbostadshus. Vår uppföljning är 
tänkt att vara en början på den rutin som sedan ska bidra till att nå uppsatta mål. Tidigare 
studier har gett anledning till att tvivla på om byggnadens beräknade energibehov stämmer 
överens med byggnadens verkliga energiförbrukning. Att minska energianvändningen under 
en byggnads driftsfas är en viktig del i arbetet att minska samhällets miljöpåverkan.   
 
Markägare är en av de aktörer inom byggsektorn som kan ställa krav på tillåten 
energiförbrukning vid nybyggnation av bostäder, detta är det få markägare som gör. 
Stockholms stad ställer krav genom ett miljöprogram och där ingår bland annat att uppskatta 
energiförbrukningen som inte får överstiga 125 kWh/m2BRA och år, samt att redovisa den 
verkliga förbrukningen under andra eldningssäsongen. Tyvärr får de krav som ställs inte 
tillräckligt stor genomslagskraft för energieffektiviseringen då markägarens kontroll och 
uppföljning, enligt vår mening är bristfällig. Det är möjligt att det saknas resurser och 
kunskap nog för att rutinmässigt kontrollera de handlingar som kommer in. En större 
påverkan från stat och markägare skulle vara en god hjälp för dem som arbetar med energi- 
och miljöfrågor dagligdags att implementera energitänkandet i hela byggbranschen. 
 
För att kontrollera att en fastighet följer de krav som Boverkets byggregler ställer, med 
avseende på energieffektivitet, används i dag uteslutande beräkningsprogrammet Enorm. 
Enorms beräkningsrutin och på det sätt som Enorm används i dag anges vara orsak till att 
beräknade energibehov inte stämmer med verkligheten. Vi tycker ändå att det kan konstateras 
att Enorm är ett bra verktyg för att kontrollera att regelverket i BBR efterlevs. Programmet 
anses ge korrekta värden på byggnadens energibehov för enklare byggnader, men för att 
uppnå ett bra resultat på beräkningen av byggnadens energibehov för mer komplicerade 
byggnader krävs korrigeringarna och hög noggrannhet på indata. Vid jämförelse mellan 
verklig värmeförbrukning och beräknat värmebehov har det ändå konstaterats att på det sätt 
som Enormsberäkningar används idag, kan programmet inte på ett tillförlitligt sätt förutsäga 
byggnadens verkliga energiförbrukning. Möjligtvis kan det bero på att beräkningen används 
som en kontroll av kraven i BBR men inte som ett verktyg för att beräkna byggnadens 
energibehov. 
 
Vi har baserat vår modell för uppföljning av energiprestanda på sex objekt där vi arbetat med 
att ta fram verklig energiförbrukning, jämföra med beräknat energibehov samt dra slutsatser 
om vad som kan vara orsak till eventuella skillnader dem emellan. Det har stundtals varit 
problematiskt att följa upp data för de olika objekten eftersom vi inte arbetar i organisationen, 
i detta fall Skanska Sverige AB, på det sätt som är möjligt vid framtida uppföljningar. För att 
kunna göra en effektiv och enkel uppföljning krävs det att man förbereder för uppföljningen 
redan i projekteringsstadiet. Att arbeta på det sätt vi gjort är mycket tidskrävande och ger inga 
som helst garantier för ett användbart resultat och är därför inte att rekommendera. De 
uppgifter om verklig energiförbrukning och uppgifter om fastigheternas konstruktion som vi 
kunnat sammanställa har inte varit tillräckliga för att jämföra verklig energiförbrukning och 
beräknat energibehov. Det har heller inte varit möjligt att utefter de resultat vi kunnat 
frambringa jämföra de olika objekten sinsemellan eller att redogöra för anledningen till 
skillnader då sådana förekommit. Det kan ändå konstateras att den verkliga 
värmeförbrukningen ligger över det beräknade värmebehovet, alltifrån 17 till 71 procent. I ett 
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fall är värmeförbrukningen lägre än beräknat, men då innefattar jämförelsen inte 
tappvarmvatten. 
 
Vi tror ändå att det är fullt rimligt att med små medel göra en noggrann och användbar 
uppföljning av husets energiprestanda. En god detaljrikedom över verklig energiförbrukning, 
produktionsfakta samt en kontroll av Enormsberäkningen är användbart för att kunna utesluta 
eller identifiera orsaker till en eventuell avvikelse mellan verklig energiförbrukning och 
beräknat energibehov. Vi rekommenderar att man arbetar inifrån organisationen. Det innebär 
att man i förväg kan bestämma med vilken detaljrikedom energiförbrukningen ska mätas och 
installera de mätare som krävs för att erhålla önskad detaljrikedom. Under avetableringen 
sammanställs de fakta som ligger till grund för beräkningen av byggnadens energibehov 
alternativt kontrolleras att indata i den gällande Enormsberäkningen stämmer. En 
sammanställning av slutgiltigt material som beskriver den verkliga byggnaden, såsom 
ritningar, beräkningar och installationsbeskrivningar är önskvärda i digital form. Eftersom det 
är en relativt lång tidsperiod mellan produktionsfasen till dess att det är dags för uppföljning 
av energiprestandan förhindrar denna tidiga sammanställning att en stor del produktionsfakta 
städas undan då arbetsstyrkan splittras. Viktigast för uppföljningen är att 
lägenhetsinnehavaren vid kontraktsskrivning undertecknar en fullmakt där Skanska Sverige 
AB får tillgång till värden på energiförbrukningen under andra eller tredje eldningssäsongen 
alternativt att bostadsrättsföreningen ger sin fullmakt vid övertagandet av fastigheten. Det är 
också av största vikt att avtala med aktuell nätägare om vilka uppgifter på energiförbrukning 
som ska sammanställas och levereras. Uppföljningen kan sammanfattas i följande punkter: 
 

 Projektera speciellt för mätning av tappvarmvatten och inomhustemperatur. 
 
 Kontrollera korrektheten hos Enormberäkningen och sammanställ relevant 

produktionsfakta samt eventuella avvikelser innan produktionen avetableras. 
 
 Skriv avtal med bostadsrättsförening och nätägare för erhålla en sammanställning på 

fastighetens energiförbrukning av nätägaren. 
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Abstract 
Skanska Sweden AB has a general environmental goal to improve energy performance in 
newly built buildings. The purpose of this Master of Science thesis is to develop an effective 
model for evaluation of energy performance in multi-dwelling blocks. Hopefully this thesis 
will be the start of a routine to evaluate energy performance. Earlier studies have given the 
construction industry a reason to doubt the accuracy of the calculated energy consumption in 
buildings constructed during the last ten years. The amount energy consumed for heat and 
electricity in buildings is a significant part of our community’s total impact on the 
environment, which is why it is important to monitor and lower the use of energy in buildings.  
 
The land owner is one of those who can put demands on a buildings maximum use of energy. 
This seldom occurs and even though it is an appreciated initiative when they do, they often 
fail to follow up and control. The city of Stockholm has, as a part of their environmental 
program, a demand of a highest level of energy use for 125 kWh/m2 and year. The 
environmental program also require that the building proprietor, in advance, produce a 
calculation that predicts the required energy consumption of a building and, after the building 
has been in use for two years, report the buildings actual energy consumption. It is possible 
that the lack of resources explains why land owner, in our point of view, are insufficient in 
their control and follow up of building proprietors.  
 
To show that a building meets the requirement that are declared in BBR, Boverkets 
byggregler, all contractors explicitly use Enorm, a computer program that calculates and 
compares a buildings energy consumption with BBR. The program itself, and it users, are 
often blamed to be the reason why calculated and actual energy consumptions differ. We 
believe that Enorm is a good tool to make sure the requirements in BBR are met. The program 
can also be used to calculate the energy consumption in less complicated buildings. To get the 
same result on more complicated buildings, like multi-dwelling blocks, the user needs to 
make adjustments and need to have input with a very high level of accuracy. When comparing 
evaluated energy consumption with actual energy consumption it is unfortunately obvious 
that the way Enorm is being used today it is not an accurate tool to predetermine the amount 
of energy a building requires. A possible explanation for this could be that Enorm is used only 
to show that the building meets the requirements in BBR and not to calculate buildings energy 
consumption. 
 
We have based our model of evaluation of energy performance in multi-dwelling blocks on 
six actual buildings. The purpose of our work has been to, for each building, determine the 
buildings actual energy consumption, compare it to calculated results and explain eventual 
differences between them. Since we work outside the organisation it has some times been 
difficult to obtain information that describes the construction of the six buildings. This will 
not be the case when Skanska itself are performing the evaluations. If the evaluation is to be 
simple and time-efficient the evaluation needs to be prepared early on in the building phase. 
The results obtained from our work show that it can not guarantee a complete compilation of 
the buildings actual energy consumption nor can it explain the differences that occurred 
between calculated and actual results. Our results have not made us able to compare the six 
buildings to each other. The results we did manage to gather show that actual energy 
performance was higher than calculated, the difference varies from 17 to 71 percent. Our 
work has been very time-consuming and generated a poor result which is why we can not 
recommend it as a way to evaluate energy performance. 
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We still believe that it is quite possible to achieve a thorough and usable evaluation of energy 
performance with small means. The different parts of the actual energy consumption need to 
be identified. You also need a thorough description of the building to be able to rule out the 
users, the building or the calculation to be the reason why actual and calculated energy 
consumption differs. We recommend that you work from inside the organisation. This gives 
the opportunity to, in advance; decide which data should be collected, and what instruments 
that needs to be installed, to determine the required level of accuracy on the buildings use of 
energy. Before the building is completed, all facts concerning the evaluation of energy 
performance, drawings, calculations, description of heat and ventilations, should be collected 
digitally. It is also important to determine that the building described in the calculation of 
energy consumption is the same as the one that actually was built. All this is important to do 
before the building is completed since the evaluation of the buildings energy performance will 
take place two years after the building has been in use. It is almost always the case that the 
people involved in the project are scattered. The most important part of the evaluation is to 
make sure that the co-operative building society signs a contract which allows the owner of 
energy supply system to deliver data of the buildings actual energy consumption. It is also 
important to include the owners of the energy-supplysystem in the contract to make sure that 
they can deliver a complete description of the buildings actual energy consumption. The 
evaluation of energy performance can be concluded in the following summary: 
 

 Plan especially for measuring of water use and indoor temperature. 
 
 Check the calculated energy consumption and compile facts describing the building 

and eventual deviations. 
   
 Draw up a contract with the co-operative building society and the owner of the 

energy-supplysystem to allow a complete description of the buildings actual energy 
consumption to be delivered. 
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Begrepp och symboler 
 
Egenutvecklat boende Skanska Nya Hem tar initiativ till nya bostäder och 

driver hela projekt. Det börjar med en tom tomt och 
en idé. Det slutar med ett helt nytt område eller en 
stadsdel där människor kan bo och leva. 

 
Fastighet I vårt examensarbete definieras fastighet som alla hus 

belägna på samma tomt. 
 
Energiprestanda Husets verkliga energiförbrukning. 
 
Energibehov Energibehovet är det teoretiska värdet på behovet av 

köpt energi. 
 
Beräknad energiförbrukning Beräknad energiförbrukning är det teoretiska värdet 

på behovet av köpt energi. 
 
Verklig energiförbrukning Summering av el- och värmeförbrukning, verkliga 

värden. 
 
Värmeförbrukning Den mängd värme som förbrukas till 

rumsuppvärmning och tappvarmvatten, Wh. 
 
Elförbrukning  Den mängd el som fastigheten förbrukar, Wh. 
 
Tillskottsvärme Värme som alstras från människor, värmeförluster 

från apparater samt värme från solinstrålning som 
tillgodogörs byggnaden. 

 
BRA Bruksarea. Enligt svensk standard SS 02 10 53: 

”Area av nyttjandeenhet eller annan grupp av 
sammanhörande mätvärda utrymmen, begränsade av 
omslutande byggnadsdelars insida eller annan för 
mätvärdhet angiven begränsning.” Här ingår 
bostäder, förråd, trapphus, driftsutrymmen, lokalarea 
och garage. 

 
U Värmegenomgångskoefficient, W/(m2*K). Ju lägre 

U-värde desto bättre isolerförmåga. 
 
Um =Fs Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, tillika 

klimatskärmens U-medelvärde, W/(m2*K). 
 
Um, krav =Fs, krav Högsta tillåtna genomsnittliga U-värde enligt BBR, 

W/(m2*K). 
 
Termografering Genom att undersöka väggar och liknande med en 

värmekamera fås reda på vart mest värme läcker ut. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Byggnaders energiförbrukning är just nu i starkt fokus. Bebyggelsesektorn svarar för drygt en 
tredjedel av Sveriges totala energianvändning och förorsakar cirka 15 procent av de totala 
svenska koldioxidutsläppen.1 Genom att minska energianvändningen i bebyggelsesektorn kan 
det därigenom ske stora förbättringar. Ur ett livscykelperspektiv används i storleksordningen 
15 procent av energin för att bygga huset, 85 procent för drift under dess brukstid och mindre 
än en procent för att riva när dess brukstid är slut. Därför är det viktigt att fokusera på en låg 
energianvändning under byggnadens brukstid. Ett första steg är att skapa rutiner för 
bedömning av byggnadens verkliga förbrukning. 
 
Skanska Sverige AB har som ett av sina övergripande miljömål att förbättra energiprestandan 
vid nyproduktion av hus och bostäder. Tanken är att energiprestandan i utvalda 
egenutvecklade bostadsprojekt ska följas upp i samband med den garantibesiktning som görs. 
Miljömålen säger också att energibehovet i genomsnitt ska vara tio procent lägre än det krav 
som Boverket ställer på byggnaden samt att energiprestandaberäkningar ska göras i enlighet 
med myndighetskrav och sammanställas på regionnivå. 
 
Byggföretag kan ha krav från beställaren på vilken energiförbrukning byggnaden ska ha. Mer 
vanligt är dock att markägaren, i många fall kommunen, ställer krav på en högsta tillåten 
energiförbrukning för ett visst område. När Stockholms stad upplåter sin mark åt olika 
byggbolag måste de till exempel enligt avtal följa programmet Ekologiskt byggande. Där 
ingår bland annat att uppskatta energiförbrukningen som inte får överstiga 125 kWh/m2BRA 
och år, samt att redovisa den verkliga förbrukningen under andra eldningssäsongen. Ett annat 
exempel är Malmö stads Bo01-område där fastigheternas energiförbrukning genomsnittligt ej 
får överstiga 105 kWh/m2BRA och år. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram och testa en effektiv modell för uppföljning av 
energiprestanda i flerbostadshus. Arbetet är tänkt att ligga till grund för den rutin som 
Skanska Sverige AB kommer att ta fram och använda sig av i framtiden. I arbetet ingår att 
analysera hur energiprestandan, innefattande värden på verklig energiförbrukning samt ett 
försök att finna orsaker till varför verklig förbrukning eventuellt skiljer sig från den 
beräknade, som observerats står sig i en jämförelse med det beräknade energibehovet i ett 
antal studerade bostadsprojekt. 

1.3 Metod 
Examensarbetet inleds med en genomgång av hur energianvändningen har utvecklats i 
flerbostadshus, vilka krav som ställs på nybyggda fastigheter samt de beräkningsprogram som 
vanligen används för beräkning av byggnaders energibehov. Grundläggande principer för en 
energibalans samt värme- och ventilationssystem gås också igenom. 
 
Vidare redovisas erfarenheter gällande uppföljning av beräknat energibehov och uppföljning 
av verklig energiförbrukning, baserat på litteraturstudier och intervjuer. Utifrån denna 
bakgrund behandlas framtagandet av vår modell för uppföljning av energiprestanda i 

                                                 
1 Persson Agneta. 2002. Energianvändningen i bebyggelsen. Eskilstuna. 
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flerbostadshus. Modellen för uppföljning vidareutvecklas genom praktiska tester på ett urval 
av egenutvecklade projekt inom Skanska Sveriges region Nya Hem Stockholm. Skanska Nya 
Hem tar initiativ till nya bostäder och driver hela projekt, det är detta som inom Skanska 
Sverige AB kallas för egenutvecklat boende. Allteftersom arbetet fortskrider testas modellen 
för uppföljning av energiprestanda på ytterligare två objekt från region Nya Hem Öresund i 
syfte att förfina modellen och utöka underlaget för analysen. En analys görs av resultaten och 
slutsatser dras angående en rekommenderad utformning av modellen för uppföljning av 
energiprestanda. Som en del av analysen ingår en utvärdering av verklig kontra beräknad 
energiförbrukning i de studerade projekten. För att normalårskorrigera de uppgifter på verklig 
energiförbrukning som vi samlat in, har vi använt oss av effektsignaturmetoden.   

1.4 Avgränsningar 
Skanska Sverige AB har som tidigare nämnts övergripande miljömål som innebär en 
förbättrad energiprestanda vid nyproduktion av hus och bostäder. Med tanke på detta vill man 
se hur energiprestandan är i dag i de egenutvecklade projekten. Anledningen till att valet föll 
på flerbostadshus är att det identifierats som ett område där det anses finnas problem med hög 
energiförbrukning. Det som diskuteras är i första hand problemet med den stora skillnad som 
verkar finnas mellan verklig energiförbrukning jämfört med beräknat energibehov, men även 
det faktum att trenden med sjunkande energiförbrukning i flerbostadshus verkar ha vänt. Alla 
objekt utom ett i detta examensarbete är egenutvecklade av Skanska Nya Hem. Det som inte 
är egenutvecklat är kvarteret Halmen som togs över i samband med att Skanska Sverige AB 
köpte upp Selmer Bostäder Stockholm AB. 
 
Modellen för uppföljning av energiprestanda bygger på erfarenheter från ett antal utvalda 
projekt samt vår intervju- och litteraturstudie. Det främsta syftet med arbetet är att ta fram en 
modell för uppföljning av energiprestanda. Det har inte funnits någon tidigare modell att utgå 
ifrån. Vår modell bygger till största delen på arbetet med att ta fram verklig energiförbrukning 
för de objekt vi studerat. Studien av de totalt sex objekten har pågått under perioden oktober 
2003 till och med mars månad 2004. Sofie Absér, miljösamordnare på Skanska Sverige, är 
den person som har valt de aktuella projekt som fallit under kategorin egenutvecklade och 
driftsatta för mellan ett och två år sedan. 
 
Arbetet har flera olika begränsningar. En begränsning är att vi i våra försök att ta fram verklig 
energiförbrukning inte har haft möjlighet att arbeta fullt ut på det sätt vi rekommenderar. Vi 
sitter inte inom organisationen och vi arbetar med ett uppdrag i efterhand, som man i 
framtiden kommer att bedriva innan, under och efter byggnationen av flerbostadshusen. Det 
har även varit svårt att få fram de värden på den verkliga energiförbrukningen från 
energibolagen som behövs för att kunna dra slutsatser på det sätt vi önskat trots att vi fått 
fullmakter från de olika bostadsrättsföreningarna. Arbetet begränsas även av den information 
som kunnat förvärvas från de utvalda projekten. Från vissa projekt har mer information 
erhållits än från andra. Detta beroende dels på vilka personer vi har haft möjlighet att träffa 
och dels vilken information de har kunnat tillhandahålla. Ytterligare en begränsning gäller de 
olika sätt som el- och värmeförbrukningen kan avläsas på. Slutsatser har endast kunnat dras 
med hänsyn till de sätt som förbrukningen avläses på i de sex undersökta objekten. 
 
I detta examensarbete ingår inte att grundligt studera de beräkningsprogram som finns. En 
allmän uppfattning har dock skaffats om existerande typer av beräkningsprogram. En närmare 
granskning har gjorts av Enorm, eftersom det är det mest använda beräkningsprogrammet i 
dag. I Enorm har vi studerat hur de olika beräkningsfunktionerna påverkar byggnadens 
energibehov. 



 
Inledning 

 3

 
De boendes beteende anses ha stor betydelse för fastigheters energianvändning men 
undersöks inte i detta examensarbete. 
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2. Metoder för uppskattning av byggnaders energi 

2.1 Energianvändningens utveckling i byggsektorn 
Historiskt sett har energianvändningen i bostäder minskat på grund av energikrisen under 
1970-talet. Antalet bostäder i Sverige har mellan 1970 och 1999 ökat med cirka 30 procent. 
Även lokalytorna har ökat kraftigt under denna tidsperiod. Samtidigt har den relativa 
energianvändningen minskat. Tabell 1 visar hur den genomsnittliga energianvändningen per 
kvadratmeter för uppvärmning av småhus, flerbostadshus och lokaler har förändrats mellan 
1978 och 2000. Minskningen beror främst på teknikutvecklingen inom byggsektorn.2 En 
opublicerad rapport från Chalmers visar däremot att den största minskningen kom tidigt och 
att minskningen planade ut vid mitten av 1980-talet för att sedan öka. Rapporten visar därmed 
tendenser på att energiförbrukningen hos nyproducerade bostäder inte minskar utan är lika 
stor som bostadsbeståndets medelbyggnad och därför bidrar nyproducerade bostäder till en 
ökning av den totala energianvändningen. I Figur 1 nedan syns hur mycket energi som 
förbrukats i det befintliga fastighetsbeståndet kontra nybyggda bostäder och lågenergihus. 
Den översta kurvan beskriver det befintliga fastighetsbeståndet, den undre kurvan beskriver 
det nybyggda bostadsbeståndet och de tre kryssen visar energiförbrukningen i lågenergihus.3 
 
Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 
År Småhus 

kWh/m2 
Flerbostadshus 
kWh/m2 

Lokaler 
kWh/m2 

1978 217 244 292 
1990 159 168 176 
2000 158 160 140 

Tabell 1: Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning av småhus, flerbostadshus och lokaler år 
1978, 1990 och 2000, kWh/m2. Källa SCB, Energiprestanda för småhus, flerbostadshus och lokaler. 

 
Figur 1 Energiförbrukning i flerbostadshus under tidsperioden 1970 till 2000 i Sverige4 

                                                 
2 Persson, Agneta. 2002. Energianvändning i bebyggelsen. Eskilstuna. 
3 Nässén, Jonas och Holmberg, John. 2003. Energy effiency – a forgotten goal in Swedish building sector? 
4 Nässén, Jonas och Holmberg, John. 2003. Energy effiency – a forgotten goal in Swedish building sector? 
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Att det går att bygga mer energieffektivt råder igen tvekan om i branschen. Kunskapen och 
tekniken finns, frågan är vem som ska betala för det. De byggföretag som bygger för 
bostadsrättsföreningar har svårt att motivera ett ännu högre kvadratmeterpris för kunden när 
höjningen beror på investeringar i miljöeffektivitet som kommer att löna sig först om ett tiotal 
år. Kunden kanske inte bor kvar så länge. 

2.2 Regler och lagkrav 
De som kan ställa krav på vilken energiförbrukning ett flerbostadshus ska ha är beställaren, 
markägaren och staten. Som nämnts ovan är beställaren i regel inte intresserad av att investera 
i låg energiförbrukning hos flerbostadshus eftersom de har svårt att hitta någon lönsamhet i 
detta, åtminstone på kort sikt. I detta examensarbete finns två områden där markägaren ställer 
krav på energiförbrukningen. Det är dels Stockholms stad och Malmö stads Bo01-område. 
Övriga förekommande kommuner i examensarbetet ställer i dag inga krav på 
energiförbrukningen i sina avtal utan har enbart uppställda miljömål. De övergripande lagkrav 
som gäller för alla nybyggnationer är de krav som ställs av staten och finns sammanställda i 
Boverkets Byggregler, BBR. I framtiden kommer vi även påverkas av EU-direktiv inom detta 
område. 

2.2.1 Krav ställda av markägaren 
Stockholms stad 
Stockholms stad bestämmer vilka krav som ska ställas på nybyggda bostäder i Stockholm och 
använder sig av Gatu- och Fastighetskontoret för genomförandet. Gatu- och fastighetskontoret 
driver program som Energieffektiva sunda hus och Ekologiskt byggande och ställer krav på 
byggherrar att följa dessa program när de överlåter mark för nybyggnation. Satsningen 
Energieffektiva sunda hus startade 1993 och ingår nu som en del av programmet Ekologiskt 
byggande som startade 1997. Det är endast vid ett avtal om upplåtelse av mark som det finns 
möjlighet att kräva att programmet Ekologiskt byggande följs och därför är det endast 
nybyggnation som har krav på en högsta acceptabel energiförbrukning per kvadratmeter. 
Anna Greta Holmbom-Björkman, projektledare på Gatu- och Fastighetskontoret för 
miljöprogrammet Ekologiskt byggande i Stockholm, berättade att efter valet 1998 var 
programmet på väg att läggas ned men räddades av byggbranschen. Byggmästareföreningen 
var en av de aktörer som såg till att programmet kunde fortsätta. För de personer som sitter på 
företagen och arbetar med de energi- och miljöfrågor som ingår i Ekologiskt byggande är det 
positivt att programmet fick vara kvar. Med hjälp av programmet blir det lättare att 
implementera frågor som låg energiförbrukning i företagen.5 
 
I programmet Ekologiskt byggande ingår att visa att energiförbrukningen för den fastighet 
som ska byggas inte överstiger 125 kWh/m2. Detta sker idag uteslutande med en 
Enormsberäkning. I programmet ingår även att redovisa fastighetens verkliga 
energiförbrukning under andra eldningssäsongen, genomföra en enkätundersökning om husets 
inneklimat samt att redovisa vilket miljöarbete som är tänkt att bedrivas under byggtiden. 
Programmet Ekologiskt byggande har även ett krav på att relationshandlingar som redovisar 
byggnaden i färdigt skick sänds in. Detta ska användas som underlag för uppföljningen av 
fastighetens energiförbrukning.6 
 

                                                 
5 Intervju Anna-Greta Holmbom-Björkman, projektledare på Gatu- och Fastighetskontoret för miljöprogrammet 
Ekologiskt byggande i Stockholm, 031125 
6 Blanketter från Anna-Greta Holmbom-Björkman, projektledare på Gatu- och Fastighetskontoret för 
miljöprogrammet Ekologiskt byggande i Stockholm, 040120 
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I dag är energiprestanda något som är väldigt aktuellt och programmet går sakta men säkert i 
rätt riktning, även om det går ganska långsamt. Stockholms byggherrar gör inte de 
miljöundersökningar de lovat kommunen. Inte ens en femtedel av de uppföljningar av 
energianvändningen och inomhusmiljön som avtalats har lämnats in till staden.7 De blanketter 
som byggherren väl lämnar in är väldigt sällan komplett ifyllda. Det finns dock ett antal 
fastigheter som har redovisats och blivit godkända. Det kan spekuleras i om det är brister i 
formulären, eller om det är detaljer som är svåra att ta reda på som efterfrågas, som är orsaken 
till att så få byggherrar följer programmet Ekologiskt byggande. Just nu reviderar Gatu- och 
Fastighetskontoret programmet och dess tillhörande blanketter. Den reviderade upplagan av 
programmet beräknas vara klar i början av 2004 enligt Holmbom-Björkman. 
 
Trots att många projekt som är byggda på Stockholms stads mark inte följer 
redovisningskravet görs i dag inget speciellt för att miljöundersökningarna ska lämnas in. Det 
enda som Stadsbyggnadskontoret gör är att skicka ut påminnelser. I framtiden är det möjligt 
att de företag som inte sköter sina åtaganden inte får bygga på Stockholms stads mark säger 
Holmbom-Björkman. Det är även tänkbart att ta till ekonomiska åtgärder i form av viten som 
påtryckningsmedel.8 
 
Malmö stad 
Sedan 1997 kan svenska kommuner ansöka om bidrag från staten till så kallade lokala 
investeringsprogram. För att kvalificera sig för bidrag måste åtgärderna innehålla fysiska 
investeringar som förväntas ge miljöförbättringar och arbetstillfällen.9 Malmö stad har ett 
lokalt investeringsprogram för Bo01-området som delfinansierats med statliga bidrag på 250 
miljoner kronor. Programmet har bland annat krav på att området ska försörjas med energi 
från enbart förnybara energikällor och att all energi som konsumeras ska produceras lokalt. 
Dock kan vindkraft och biogas produceras på annan plats i Malmö. Det finns en begränsad 
mängd förnybar energi som kan produceras inom det system som nu är dimensionerat för 
Bo01-området. Systemet är dimensionerat med förutsättningen att energiförbrukningen i 
fastigheterna genomsnittligt ej överstiger 105 kWh/(m2 BRA, år), eftersom det är ett krav i 
programmet. Avvikelser i energiförbrukningen får förekomma i enskilda projekt, förutsatt att 
målet för den genomsnittliga förbrukningen kan hållas i Bo01-området som helhet. 
Kontinuerlig uppföljning av detta ska ske under projekterings- och byggnadsskede.  
Målet för effektiv energianvändning i fastigheterna enligt föregående punkter får ej innebära 
att de boendes komfort blir bristfällig. Om det krävs högre energiåtgång för att säkra 
komforten kan målsättningen om 105 kWh/(m2 BRA, år) ändras i enstaka projekt efter samråd 
med Bo01 och energileverantör. När stadsdelen är färdigställd utvärderas energiförbrukningen 
och komfortnivå. Utvärderingen sker under två hela årscykler.10 
 
I övriga fall har Malmö stad inga krav på nybyggda bostäder utöver de som finns i BBR. 
Däremot har man miljömål. Dessa framkommer i Miljöprogram för ekologiskt hållbart 
byggande i Malmö, ett program som är rådgivande vid all nybyggnation i staden. Alla måste 
följa detta men det medför inga krav, utan är mer rådgivande. Målet är att ligga 35 % under 
BBR och att el- och värmeanvändningen ska ligga på 30 kWh/(m2BRA, år) vardera.11 
                                                 
7 Intervju Anna-Greta Holmbom-Björkman, projektledare på Gatu- och Fastighetskontoret för miljöprogrammet 
Ekologiskt byggande i Stockholm, 040120 
8 Intervju Anna-Greta Holmbom-Björkman, projektledare på Gatu- och Fastighetskontoret för miljöprogrammet 
Ekologiskt byggande i Stockholm, 031125 
9 Naturvårdsverket. Hållbara investeringsprogram, www.naturvardsverket.se, [2004 mars 17] 
10 Malmö stad. Stadsdelen. Västra Hamnen. Bygga & Bo. Kvalitetsprogram 1999-03-31 Bo01 Framtidsstaden, 
www.ekostaden.com, [2004 mars 10] 
11 Telefonintervju Eva Dalman, projektledare Kvalitetsprogram Bo01 Framtidsstaden, Malmö stad, 040317 
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Täby kommun 
Täby kommun ställer i dag inga krav på en maximal energiförbrukning vid byggnation på 
kommunens mark.12 
 
Vallentuna kommun 
Vallentuna kommun ställer i dag inga krav på en maximal energiförbrukning vid byggnation 
på kommunens mark.13 
 
Uppsala kommun 
Uppsala kommun ställer inga krav på en maximal energiförbrukning i sina exploateringsavtal 
men ämnet har varit uppe för diskussion huruvida det är något som ska skrivas in i framtida 
avtal. Kommunen har dock övergripande energipolitiska mål.14 De strävar efter en minskad 
och effektivare energianvändning. År 2010 ska elanvändningen per invånare ha minskat med 
10 procent i förhållande till 2000 års nivå. År 2010 ska mängden energi som åtgår för 
uppvärmning och varmvatten, räknat per invånare, ha minskat med 10 procent i förhållande 
till 2000 års nivå. 
 
Både Stockholms stad och Malmö stad kräver en redovisning av husets förväntade 
energiförbrukning men Hans Johnsson, informationsansvarig på Equa Simulation AB som 
utvecklar energiberäkningsprogram, påpekar att beräkningarna kontrolleras alltför sällan. 
Kontrollen av beräkningarna bör ske i ett tidigt skede.15  
 
Det är få markägare som ställer krav på tillåten energiförbrukning vid nybyggnation av 
bostäder. När det väl ställs krav är den rutinmässiga uppföljningen enligt vår mening 
bristfällig. Det kan också ifrågasättas om det sker någon kontroll om huruvida inlämnade 
uppgifter är rimliga eller ej. Det kan också ifrågasättas om det finns resurser och kunskap nog 
för att rutinmässigt kontrollera de handlingar som kommer in. Att handlingarna lämnas in och 
att slutsiffran inte överskrider kravet verkar vara nog. 

2.2.2 Lagar författade av stat och EU 
När en byggnad ska uppföras finns det vissa regler som man måste rätta sig efter. Dessa regler 
återfinns i Boverkets Byggregler, BBR. Det avsnitt i BBR som är aktuellt för detta 
examensarbete är kapitel nio, som heter Energihushållning och värmeisolering. Kapitel nio 
består av fyra avsnitt där det första avsnittet ger en allmän beskrivning, det andra beskriver 
begränsningen av värmeförluster, det tredje effektiv värmeanvändning och slutligen det fjärde 
avsnittet effektiv elanvändning. 
 
I kapitel 9:1 står det att byggnader skall vara utformade så att energibehovet begränsas genom 
låga värmeförluster, effektiv värmeanvändning och effektiv elanvändning. Det står också att 
kraven enligt avsnitten klimatskärmens begränsning av värmeförluster, 9:21, och effektiv 
värmeanvändning, 9:3, inte behöver uppfyllas för byggnader där det genom en 
omfördelningsberäkning kan visas att behovet av tillförd energi för uppvärmning, 
tappvarmvatten och värmeåtervinning inte överskrider vad som skulle behövas med kraven 
uppfyllda. Därvid får den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, Um, inte överskrida 
kraven i avsnittet klimatskärmens värmeisolering, 9:211, med mer än 30 %. 
                                                 
12 Telefonintervju Anna-Lisa Ankarsvärd, Täby kommun, 040319 
13 Telefonintervju Lars-Olof Södergren, Energirådgivare Vallentuna kommun, 040322 
14 Telefonintervju Jan Lemming, Energirådgivare Uppsala kommun, 040311 
15 Intervju Hans Johnsson, Equa Simulation AB, 040120 
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Vad betyder nu detta som står redovisat i kapitel 9:1? Det allmänna kravet på 
energihushållning syftar till att begränsa byggnadens energibehov. Detta anses vara uppfyllt 
då det kan visas att delkraven på värmeisolering, lufttäthet, effektiv värmeanvändning och 
effektiv elanvändning är uppfyllda på en och samma gång. I sådana fall krävs enligt 
klimatskärmens begränsning av värmeförluster, 9:21, inte att byggnadens energibehov 
beräknas och redovisas. Om något av delkraven inte är uppfyllt måste det visas att den 
projekterade byggnadens energibehov inte blir högre än det skulle vara om kraven uppfyllts. 
Detta sker genom att man beräknar och redovisar värmeenergibehovet både för den verkliga 
byggnaden och för motsvarande referensbyggnad. Kravet på energihushållning är uppfyllt om 
den planerade byggnadens värmebehov inte är högre än referensbyggnadens. Funktionskravet 
på energibehov kvantifieras alltså genom att begreppet referensbyggnad införs. 
Referensbyggnaden är samma byggnad som den verkliga med den skillnaden att 
värmeisolering, lufttäthet och installationer är utförda så att delkraven på klimatskärm och 
installationer i 9:2, begränsning av värmeförluster, och 9:3, effektiv värmeanvändning, precis 
uppfylls. Med andra ord är referensbyggnadens energiförbrukning byggnadens maximalt 
tillåtna förbrukning. Den föreskrivna beräkningen av värmeenergibehov kallas i BBR 
omfördelningsberäkning eftersom man enligt Boverkets kommentarer ”kan omfördela 
energihushållningskvaliteterna inom byggnaden mellan isolering, täthet, värmeåtervinning, 
tappvarmvattenproduktion och värmekapacitet”. 
 
Kapitel 9:2 beskriver som tidigare nämnts begränsningen av värmeförluster och är indelat i 
två olika avsnitt, klimatskärm, 9:21, och ventilation, 9:22. Byggnader med bostäder har 
väldefinierade krav på rumstemperatur och luftväxling. Tillskotten av gratisenergi från 
processer såsom personvärme och hushållsel är begränsade och relativt väl studerade. 
Delkravet på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um, krav, gäller för uppvärmning till 
rumstemperaturen +20 oC. Om utrymmen i den färdiga byggnaden skall värmas till lägre 
temperaturer lindras kraven på värmeisolering och vid uppvärmning till högre skärps de. 
Detta sker genom att den verkliga byggnadens U-medelvärde alltid beräknas med Up-värden 
som korrigerats till +20 oC och sedan jämförs med Um, krav.16 Korrigeringen kan exempelvis 
medföra att ett U-medelvärde på 0,3 W/m2K vid 20 oC korrigeras till 0,33 W/m2K om verklig 
temperatur antas vara 22 oC istället för 20 oC. U-medelvärdet är en 
värmegenomgångskoefficient där hänsyn tagits till den omslutande area som avgränsar huset. 
Gällande lufttätheten skall byggnadens klimatskärm vara så tät att det genomsnittliga 
luftläckaget vid ± 50 Pa tryckskillnad inte överstiger 0,8 l/s, m2 för bostäder. För 
luftbehandlingsinstallationer gäller att de skall ha sådant värmemotstånd och sådan täthet att 
energiförluster begränsas. 

                                                 
16 Munther, Karl. 1996. Byggvägledning 12, Energihushållning. ISBN 91-7332-780-8 
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Um, krav för bostäder = 
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Um, krav högsta tillåtna genomsnittliga värmegenomgångskoefficient (W/m2K) 
Af sammanlagd area (m2) för fönster, dörrar, portar och dylikt, beräknat med 

karmyttermått  
Aom sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft 
Aupp uppvärmd bruksarea (m2) enligt ss 02 10 52 
Formel 1 Um, krav för bostäder 
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Ai arean (m2) för byggnadsdelens yta mot uppvärmd inneluft. För fönster, dörrar, 

portar och dylikt beräknas Ai med karmyttermått 
Up praktiskt tillämpbar värmegenomgångskoefficient för en byggnadsdel, bestämd 

enligt föreskrifterna i Boverkets Byggregler avsnitt 9:2113 
α1 reduktionsfaktor avseende markens värmelagring 

α1 = 0,75 för byggnadsdelar som gränsar mot mark eller uteluftsventilerat 
kryprum 
α1 = 1,0 för övriga byggnadsdelar 

α2 temperaturfaktor för korrigering till innetemperaturen +20 oC 
α3 korrigering med hänsyn till solinstrålningen genom fönster 
Formel 2 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient och korrigerad värmegenomgångskoefficient för 
byggnadsdel i. 

 
Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, Um, får överskrida Um, krav enligt 
avsnittet klimatskärmens värmeisolering, 9:211, om det visas att kravet på värmeenergibehov 
ändå uppfylls. Med hänsyn till byggnadens långsiktiga funktion får dock inte 
värmeisoleringen minska i sådan grad att Um överskrider Um,krav med mer än 30 %. 
 
Kapitel 9:3, effektiv värmeanvändning, säger att byggnader vars energibehov för 
rumsuppvärmning överstiger 2MWh/år skall förses med särskilda anordningar som begränsar 
energibehovet. Detta medför ett krav på värmeåtervinning där byggnadens energibehov 
minskas med minst 50 % av den energimängd som behövs för uppvärmning av 
ventilationsluften. Detta krav ställs dock inte på byggnader med fjärrvärme. 
 
Kapitel 9:4 i BBR, effektiv elanvändning, uttrycker att byggnadstekniska installationer som 
kräver elenergi skall utformas så att effektbehovet begränsas och att energin används 
effektivt.17 
 
EU beslutade år 2002 om ett nytt direktiv som berör bland annat byggnaders energiprestanda 
och innehåller krav på metodik för beräkning och energicertifiering. Direktivet kommer att 

                                                 
17 Boverket. 1998. Boverkets byggregler, BBR. ISBN 91-7147-454-4 
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vara infört i svensk lagstiftning och ska tillämpas senast januari år 2006.18 Då måste tydliga 
anvisningar finnas om hur energiberäkningar ska göras och hur energianvändningen ska 
redovisas. Varje nation ska själva arbeta fram program för hur direktivet ska implementeras 
och följas. Detta direktiv anser man på sikt ska ge energieffektiviseringar i bebyggelsen och 
då också minska miljöpåverkan.19 

2.3 Metoder för beräkning av energiförbrukning 
Enligt byggreglerna är det tillåtet att utföra en byggnad på önskat sätt om det kan visas i en 
omfördelningsberäkning att energibehovet inte blir högre för den projekterade byggnaden än 
för motsvarande referensbyggnad som konstruerats enligt normen i BBR.20 Det finns ett 
flertal program som beräknar energiförbrukningen hos en byggnad. Alla följer den 
grundläggande principen för en energibalans men skiljer sig i noggrannhet.  

                                                 
18 Cementa 3-2003 
19 Nilsson, Annika. 2003. Energianvändning i nybyggda flerbostadshus på Bo01-området i Malmö. Avdelningen 
för byggnadsfysik, Lund, ISBN 91-88722-30-9 
20 Equa Simulation AB. Enorm, www.equa.se, [2003 oktober 27] 
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2.3.1 Grundläggande princip för värmebalans 
I en värmebalans är mängden värme som lämnar en byggnad lika stor som mängden värme 
som tillförs byggnaden. Värme lämnar byggnaden med ventilationsluften, luftläckage genom 
konstruktionen, avloppssystemet och via transmission, dvs. värme flödar från varmt till kallt 
genom golv, väggar och tak. Transmissionsförluster blir extra stora vid köldbryggor, partier 
med mindre isolering. Gratisvärme tillförs en byggnad från solen, personer, apparater och 
värme som återvinns ur t ex ventilationsluften. För att täcka upp värmebehovet måste vi köpa 
energi och tillföra byggnaden. Energin används till både rumsuppvärmning och 
tappvarmvatten. 
 
Q transm + Q köldbryggor + Q vent + Q läck + Q avlopp = Q pers + Q apparat + Q sol + Q återvinn + Q värme + vv  

Formel 3 Värmebalansekvation 
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Figur 2 Värmebalans 

En byggnads totala energibehov består av värme till tappvarmvatten, värme till 
rumsuppvärmning och elektricitet till både hushållen och fastigheten. I fastighetselen ingår 
exempelvis el till installationer och trapphusbelysning. Energibehovet beror av 
temperaturskillnaden mellan inne och ute och därför varierar energibehovet över året. 
Mängden energi som åtgår under ett specifikt ögonblick kallas husets effektbehov. När en 
byggnads värmesystem dimensioneras måste hänsyn tas till husets effektbehov för att kunna 
garantera att ett behagligt inneklimat bibehålls även när utetemperaturen sjunker till extremt 
låga temperaturer. Effektbehovet beror utöver temperaturskillnader på husets tidskonstant. 
Tidskonstanten beskriver husets förmåga att lagra värme och med vilken hastighet huset kyls 
ner. Tidskonstanten är således en funktion av ingående materials värmelagrande förmåga och 
husets transmissions- och ventilationsförlusteffekter. Vissa program beräknar energieffekter 
för så små enheter som enskilda rum medan andra enbart räknar för hela huset. 
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2.3.2 Genomgång av program för beräkning av energibehov 
Det har gjorts ett flertal granskningar av program som beräknar byggnaders energibehov och 
deras beräkningsfunktioner, bland annat av Betongforum21 tillsammans med Lunds Tekniska 
Högskola och Sunda Hus Rådgivning samt Bengt Bergsten i Energiberäkningsprogram för 
byggnader – en jämförelse utifrån funktions- och användaraspekter. 
 
Flertalet program har olika beräkningsändamål och de ställer också olika krav på användaren. 
När uppmätt och beräknat energibehov jämfördes för en okomplicerad byggnad med små 
fönsterytor visade det sig att även de enklare programmen klarade av att räkna byggnadens 
energibehov. Bristerna i de enkla programmen torde bli mer framträdande för mer komplexa 
byggnader med större fönsterytor och internbelastningar.22 Nedan följer en sammanställning 
av vilka program som finns på marknaden och hur de särskiljer sig. 
 
BV2 

BV2 är en förkortning av Byggnadens Värmebalans i Varaktighetsdiagram. Programmet är 
utvecklat av CIT Energy Management i Sverige. Den första versionen släpptes 199623. BV2 är 
ett generellt program för beräkning av enklare byggnaders totala energi- och effektbehov. Det 
beaktar inte solstrålning mot fasader, vilket medför att det i vissa fall räknar fel på 
transmissionsförluster genom väggar. Brister i hur programmet hanterar lufttäthet kan 
medföra att det beräknade luftläckaget blir fel, till exempel om byggnaden är utsatt för kraftig 
vind. Konsekvensen av att inte ta hänsyn till solstrålningen på rätt sätt kan bli mycket stor. 
BV2 saknar funktioner för horisonthöjd. I stället används en generell reduktionsfaktor som 
minskar solinfall genom fönster. Konsekvensen blir att när solen står lågt, vintertid, beräknas 
soltillskottet för högt och när solen står högt, sommartid, räknas soltillskottet för lågt.24 Något 
som är unikt för programmet är att byggnadens värme- och kylbehov tillsammans med 
utetemperaturen visualiseras i varaktighetsdiagram. Liten mängd indata krävs vilket gör 
programmet enkelt att använda. Det innehåller dock brister som kan ge felaktiga 
beräkningsresultat. 
 
EiB 
EiB, Energi i Bygninger, är utvecklat av Skarland Press A/S, Programbyggerne i Norge. 
Första versionen släpptes 1994. Sedan det släpptes på öppna marknaden har det kommit att bli 
ett av de mest använda energiberäkningsprogrammen i Norge.25 Det används lämpligen för att 
beräkna och analysera en byggnads totala energibehov. Programmet beaktar dock inte 
solstrålning mot fasader, vilket medför att det i vissa fall räknar fel på transmissionsförluster 
genom väggar. Luftläckage beräknas med hänsyn till både vindpåverkan och termiktryck. Det 
krävs detaljerade indata och beräkningarna riktar sig därför till personer med expertkunskap. 
Detta program har därför mindre spridning och användning. Programmet innehåller 
tillförlitliga funktioner men användningen i Sverige är mycket begränsad i dag. 
 
Enorm 1000 
Enorm 1000 är utvecklat av Equa Simulation AB i Sverige och introducerades första gången 
1988. En viktig orsak var att det behövdes ett datorbaserat verktyg för att beräkna 

                                                 
21 Samverkan i projektform mellan Cementa, Betongvaruindustrin och Svenska Fabriksbetongföreningen 
22 Cementa 3-2003 
23 Bergsten, Bengt. 2001. Energiberäkningsprogram för byggnader – en jämförelse utifrån funktions- och 
användaraspekter. ISBN 91-7848-851-6. 
24 Cementa 3-2003 
25 Bergsten, Bengt. 2001. Energiberäkningsprogram för byggnader – en jämförelse utifrån funktions- och 
användaraspekter. ISBN 91-7848-851-6. 
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energianvändningen i en byggnad där man kunde jämföra den aktuella byggnaden med en så 
kallad referensbyggnad enligt dåvarande nybyggnadsregler. Sedan några år tillbaka har 
programmet konverterats till windowsmiljö.26 Enorm är det mest spridda och använda 
programmet i Sverige. 
 
Enorm används huvudsakligen för att beräkna byggnaders energibehov. Programmet beaktar 
inte solstrålning mot fasader, vilket medför att det i vissa fall räknar fel på 
transmissionsförluster genom väggar. Det hanterar inte värmelagring i stommen. Att 
programmet inte tar hänsyn till den tunga stommens värmelagrande egenskaper kan resultera i 
stora avvikelser i beräknat energibehov, särskilt för byggnader med stort tillskott av 
processenergi i kombination med glasfasader. Brister i hur programmet hanterar lufttäthet kan 
medföra att det beräknade luftläckaget blir fel, till exempel om byggnaden är utsatt för kraftig 
vind då varken inverkan av vind eller termiktryck beaktas. Programmet saknar funktioner för 
horisonthöjd. I stället används en generell reduktionsfaktor som minskar solinfall genom 
fönster. Konsekvensen blir att när solen står lågt, vintertid, beräknas soltillskottet för högt och 
när solen står högt, sommartid, räknas soltillskottet för lågt. Liten mängd indata krävs vilket 
gör programmet enkelt att använda. Det innehåller dock brister som kan ge felaktiga 
beräkningsresultat. Programmet kan ifrågasättas eftersom det inte beaktar värmelagring, 
dessutom hanteras som tidigare nämnts faktorer som lufttäthet och soltillskott på ett 
bristfälligt sätt.27 
 
BSim 2000 
BSim 2000 är utvecklat av Statens Byggeforskningsinstitut i Danmark och släpptes så sent 
som i maj 2000. Det är en vidareutveckling av det tidigare programmet tsbi3, men samtidigt 
också kraftigt utvidgat genom ytterligare funktioner och beräkningar.28 Programmet är 
avancerat och främst avsett för att beräkna termiskt inomhusklimat samt dimensionerande 
värme- och kylbehov för en hel byggnad eller för enskilda rum. BSim 2000 kan även 
importera byggnadsritningar i CAD-format. Programmet kräver detaljerade indata och 
beräkningarna riktar sig därför till personer med expertkunskap. Spridningen och användandet 
av detta program är därför liten. Det innehåller dock tillförlitliga funktioner men 
användningen i Sverige i dag är som sagt mycket begränsad. 
 
IDA ICE 
IDA Indoor Climate and Energy, IDA ICE, är liksom Enorm utvecklat av Equa Simulation 
AB i Sverige. Programmet släpptes 1998. Detta är ett avancerat program som främst är avsett 
att beräkna termiskt inomhusklimat samt dimensionerande värme- och kylbehov för en hel 
byggnad eller för enskilda rum. Programmet kräver detaljerade indata och beräkningarna 
riktar sig därför till personer med expertkunskap. Detta program har därför mindre spridning 
och användning. Det är dock vanligt i Sverige och innehåller tillförlitliga funktioner för 
beräkning av energibehovet i bostäder och kontor.  
 
VIP+ 
Programmet är framtaget och utvecklat av Structural Design Software in Europe AB som 
håller till i Sverige. VIP+ används lämpligen för att beräkna och analysera en byggnads totala 
energibehov. Programmet kräver detaljerade indata och beräkningarna riktar sig därför till 

                                                 
26 Bergsten, Bengt. 2001. Energiberäkningsprogram för byggnader – en jämförelse utifrån funktions- och 
användaraspekter. ISBN 91-7848-851-6. 
27 Cementa 3-2003 
28 Bergsten, Bengt. 2001. Energiberäkningsprogram för byggnader – en jämförelse utifrån funktions- och 
användaraspekter. ISBN 91-7848-851-6. 
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personer med expertkunskap. Detta program har därför mindre spridning och användning. 
Vanligt i Sverige och innehåller tillförlitliga funktioner för beräkning av energibehov i 
bostäder och kontor. Programmet är relativt detaljerat och vänder sig därför till personer med 
en bred kunskap rörande energifrågor.29 

2.3.3 Normalårskorrigering 
Uppmätta värden på energianvändning används för att kontrollera energianvändningen dels 
mot byggnadens egen användning under motsvarande tidsperiod tidigare år, dels mot 
energianvändningen i liknande byggnader. När jämförelser skall göras är det väsentligt att 
frigöra sig från skillnader i klimat mellan jämförda tidsperioder. En större uppmätt 
värmeanvändning under ett år jämfört med föregående, kan mycket väl bero på att det senare 
året var kallare än det tidigare. Denna typ av avvikelser, vilka är beroende av det aktuella 
klimatet under mätåret, vill man frigöra sig ifrån och istället koncentrera sig på avvikelser 
som beror av andra orsaker. Det finns olika metoder att använda sig av då en 
normalårskorrigering görs, däribland graddagsmetoden och effektsignaturmetoden. 
 
Graddagsmetoden: 
Graddagsmetoden innebär att energiförbrukningen korrigeras med avseende på temperaturen 
det aktuella året jämfört med ett normalår. Korrigeringsfaktorn motsvarar förhållandet mellan 
normalt antal graddagar under en period och verkligt antal graddagar under perioden. Antalet 
graddagar, GD, beräknas som differensen mellan balanstemperaturen t balans och 
utetemperaturen t ute, utryckt som dygnsmedeltemperatur för varje dygn i och summeras per 
månad eller per år. Balanstemperaturen, även benämnd eldningsgräns, är den utetemperatur 
vid vilken ingen värme behöver tillföras byggnaden för att erhålla den önskade 
innetemperaturen tinne 
 

dagarNittGD iuteibalans ,.....2,1),( , =−Σ=  
t balans,i = balanstemperatur, den utetemperatur vid vilken ingen 

värme behöver tillföras byggnaden för att erhålla 
önskad innetemperatur 

t ute,j = utetemperatur 
Formel 4 Antal graddagar 

 
Eldningsgränser enligt SMHI 

Månad 
Eldningsgräns [oC] 
(dygnsmedeltemperatur ute) 

Maj, juni, juli 10 
Augusti 11 
April, September 12 
Oktober 13 
Övrig tid 17 
Tabell 2 Eldningsgränser enligt SMHI 

                                                 
29 Cementa 3-2003 



 
Metoder för uppskattning av byggnaders energi 

 15

Normalårskorrigeringen är en korrigering av temperaturen och ska endast appliceras på den 
del av energiförbrukningen som är temperaturberoende. Därför måste den del av totala 
energiförbrukningen som är temperaturberoende uppskattas. Rapporten Normalårskorrigering 
av energianvändningen i byggnader – en jämförelse mellan två metoder redovisar tre sätt att 
normalårskorrigera med graddagsmetoden. Ett sätt är enligt nedanstående. 
 

Q korrigerad = Korrigerad energianvändning 
Q ko = Klimatberoende energianvändning 
Q total = Totala energianvändningen 

aktuellt

normalår
kototalkokorrigerad GD

GD
QQQQ ).( −+=  

 GD normalår = Graddagar under ett normalår 
 GD aktuellt = Graddagar under aktuellt år 
Formel 5 Normalårskorrigerad energiförbrukning 

Den klimatberoende energianvändningen kan uppskattas till 30 % av den totala 
energianvändningen. 
 
Effektsignaturmetoden: 
Effektsignaturmetoden förutsätter att effektbehovet är en linjär funktion av utetemperaturen. 
Det kan förutsättas eftersom ventilationsförluster och transmissionsförluster är de stora 
delarna av den totala värmeförlusten. Genom att plotta uppmätt effektbehov mot 
utetemperaturen kan en rät linje anpassas som beskriver förhållandet mellan effekt och 
utetemperatur. Energisignaturen beskriver hur byggnaden beter sig värmetekniskt30 och kan 
därmed sägas vara byggnadens ”fingeravtryck”31. Ekvationen för den räta linje som beskriver 
byggnaden värmetekniskt används med utetemperaturer från ett normalår och därmed är 
energianvändningen korrigerad till ett normalår. 

 
Figur 3 Effektsignaturmetoden32 

I diagrammet ovan ges ett exempel på en effektsignatur för en fastighet. Räta linjen y1=kx +m 
anger värmeeffektbehovet. Tbalans anger över vilken temperatur som värmeenergin endast går 
till att värma tappvarmvatten. Linjen y2=vv gäller med andra ord då T>Tbalans. För att få ett 
mått på hur väl regressionslinjen anpassar sig till givna mätvärden beräknas residualvariansen, 
som betecknas R2. Ju närmare residualvariansen är 1,0 desto bättre anpassning till givna 
mätvärden. 
                                                 
30 Nilsson, Annika. 2003. Energianvändning i nybyggda flerbostadshus på Bo01-området i Malmö. Avdelningen 
för byggnadsfysik, Lund, ISBN 91-88722-30-9 
31 Schultz, Linda. 2003. Normalårskorrigering av energianvändning i byggnader - en jämförelse av två metoder. 
Rapport Effektiv 2003:1, Borås 
32 Nilsson, Annika. 2003. Energianvändning i nybyggda flerbostadshus på Bo01-området i Malmö. Avdelningen 
för byggnadsfysik, Lund, ISBN 91-88722-30-9 
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Jämförande Effektsignaturdiagram 
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Figur 4 Jämförande effektsignaturdiagram, R2 = 0,95. 

Ett effektsignaturdiagram ger särskilda möjligheter till jämförelse mellan beräknad och 
verklig energiförbrukning. Finner man att kurvorna ligger nära varandra stämmer beräknade 
värden väl överens med verkligheten. Då kurvorna är parallellförskjutna är innetemperaturen 
annan än beräknad eller så tillgodogör sig huset mer eller mindre tillskottsvärme än beräknat. 
Om lutningen på uppmätt värmeeffekt däremot skiljer sig kan det bero på annorlunda indata 
vad gäller U-värde, luftomsättningar eller värmeåtervinning. 
 
Enligt Annika Nilsson finns det flera fördelar med effektsignaturmetoden. Det är egentligen 
inte nödvändigt med mätningar från ett helt år för att ta fram en effektsignatur. Mätvärden 
från en period med tillräckligt stora variationer i utetemperaturen kan räcka för att uppskatta 
effektsignaturen och göra goda prognoser för framtida värmebehov. 
 
En annan fördel med effektsignaturmetoden enligt Nilsson är att man kan jämföra byggnadens 
energianvändning mellan olika perioder, exempelvis om ekvationen för effektsignaturen 
ändrar sig från år till år.33 Effektsignaturmetoden är även ett utmärkt verktyg för att följa upp 
resultat av genomförda injusteringar av värme- och ventilationssystem. Genom att använda 
metoden som en del av fastighetsskötseln kan resultaten av de åtgärder som gjorts 
tydliggöras.34 
 
På årsbasis tycks det inte spela någon roll vilken metod som används vid 
normalårskorrigering. På månadsbasis kan det relativt sett skilja mycket mellan metoderna 
samt från år till år. Graddagsmetoden kan ibland ge mycket högre värden på den korrigerade 
energianvändningen än effektsignaturmetoden när det är varmare än normalt under vår, 
sommar och höst. Detta motiverar ett användande av effektsignaturmetoden. Om den 
normalårskorrigerade energianvändningen jämförs med budgeterad energianvändning på 
månadsbasis kan det ställa till problem om graddagar används. På årsbasis blir effekten av 
enstaka konstiga månadsvärden försumbar. Skillnaden på månadsbasis talar dock för 
effektignaturmetoden.35 
 

                                                 
33 Nilsson, Annika. 2003. Energianvändning i nybyggda flerbostadshus på Bo01-området i Malmö. Avdelningen 
för byggnadsfysik, Lund, ISBN 91-88722-30-9 
34 Intervju Annika Nilsson, Licentiat Lunds Tekniska Högskola, 040414  
35 Schultz, Linda. 2003. Normalårskorrigering av energianvändning i byggnader - en jämförelse av två metoder. 
Rapport Effektiv 2003:1, Borås 
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2.3.4 Enorm 

Eftersom Enorm ofta används beskrivs det här ganska ingående. Energiberäknings-
programmet Enorm är utformat för att, med rimliga krav på indata, snabbt fastställa 
energibehovet för en byggnad samt genomföra en omfördelningsberäkning för att visa att 
föreskrivna krav i BBR är uppfyllda. Enorm syftar även till att ge underlag för val mellan 
olika energisparåtgärder. Programmet beräknar energibehov och medeleffektbehov för 
samtliga dygn under ett kalenderår. Programmet skapar också motsvarande referensbyggnad 
med samma dimensioner som den aktuella byggnaden men där BBR:s normkrav används.36 
Referensbyggnadens och den aktuella byggnadens energibehov summeras och jämförs. 
Enorm kan användas för att dels kontrollera att byggnaden klarar kraven i BBR och dels för 
att beräkna energibehovet av en byggnad. De två beräkningarna ställer olika krav på indata för 
ett korrekt resultat. För att kontrollera att kraven i BBR efterlevs krävs mindre noggrannhet 
hos viss indata. 
 
Indata 
Normkraven i BBR är olika för bostäder och lokaler och dessutom beroende av avsedda 
rumstemperaturer i olika utrymmen. Därför beskriver användaren byggnadens fysik genom att 
definiera byggnaden som ett antal zoner. För varje zon anges följande: typ av lokal, uppvärmd 
bruksarea, ventilerad volym, genomsnittlig luftläckning, värmekapacitet för 
effektdimensionering, areor, U-värden för byggnadsdelar, glasareor med orientering och 
köldbryggor. Genom zonindelningen påverkar användaren noggrannheten av beräkningen i 
och med att zonindelningen är en förenkling av verkligheten. Varje zon som byggnaden delas 
upp i behandlas som om den har ett homogent klimat i fråga om innetemperatur, 
värmeförluster och värmetillskott. 
 
Användaren matar även in de faktorer som beror på de aktiviteter som sker i fastigheten. För 
varje enskild zon anges driftdata i form av ventilationsflöden, driftstider och temperaturer. 
Dessa driftdata går att variera över veckodagarna. Även värden på tillskott från processer, 
varmvatten, personvärme, värmeproduktionsdata samt driftsdata för ventilationsvärmeväxlare 
och värmepumpar matas in. 
 
Vid flera tillfällen i programmet kan användaren få hjälp med indata genom att välja 
kommandot ”Inmatning”. Då erbjuds användaren att i en rullgardinsmeny välja mellan i 
förväg framtagna värden för att definiera till exempel väggkonstruktioner och installationer. 
Inmatningsfunktionen kan även innebära att schablonvärden för hushållsel, 
varmvattenförbrukning och minsta tillåtna luftväxling fylls i automatiskt. De värden som 
inmatningsfunktionen genererar är baserade på indata som användaren måste mata in själv, så 
som typ av verksamhet, antal lägenheter och uppvärmd area.  
Om användaren själv har tillförlitligt material för att fylla i hushålls- och fastighetsel, 
personvärme och vatten bör det användas. Genom att välja kommandot ”Inmatning” fylls 
schablonvärden enligt Boverkets rapport ”Byggnaders värmeenergibehov” i.37 Indatafiler 
uppdateras när det kommer en ny programversion, i detta fall senast 1999.38 
 

                                                 
36 Enorm 1000 Manual. AB Svensk Byggtjänst 1996 
37 Enorm 1000 Manual. AB Svensk Byggtjänst 1996 
38 Intervju Hans Johnsson, Equa Simulation AB, 031218 
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Referensbyggnaden 
Referensbyggnaden har samma dimensioner som den byggnad användaren själv matar in men 
programmet applicerar de värden för täthet, värmeisolering och värmeåtervinning som 
föreskrivs som ett minimum i BBR.39 Detta innebär att lufttätheten sätts lika med 0,8 l/s m2, 
Um sätts till Um, krav och en värmeväxling görs motsvarande 50 % av skillnaden mellan 
avluften och uteluftens energiinnehåll. Krav på värmeväxling gäller inte då byggnaden har 
fjärrvärme. 
 
Om enda syftet med beräkningen är att kontrollera att kraven i BBR efterlevs finns ingen 
anledning att beräkna köldbryggor. En redovisad köldbrygga kommer bara redovisas som en 
energiförlust i båda byggnaderna och inte påverka resultatet av jämförelsen mellan de två 
byggnaderna. Detsamma gäller speciellt noggranna värden på varmvattenförbrukning och 
dylikt. Dessa värden är viktiga först då syftet med Enormsberäkningen är att beräkna 
byggnadens verkliga energibehov. Beräkningen mot BBR:s referenshus ska ses som en form 
av normvärde.40 
 
Referensbyggnadens transmissionsförluster beräknas genom att dess U-medelvärde sätts till 
Um, krav för hela den omslutande ytan. Om den verkliga byggnaden ges en innetemperatur på 
22 oC, beräknas referenshusets transmissionsförluster med samma innetemperatur på 22 oC. 
Dessutom ökas referensbyggnadens isolering i enlighet med kraven i BBR.41 
 
Beräkningsrutiner 
De beräkningar som genomförs i programmet är enligt Boverkets byggregler. Programmet 
räknar, för varje dygn, vilken uppvärmningsenergi som krävs för att hålla en bestämd 
innetemperatur genom att summera husets värmeförluster och energitillskott i form av 
tillgänglig gratisenergi som kommer av solen, personer och processer. Byggnadens behov av 
köpt energi är den del av energibehovet som inte täcks av gratisenergin. Eftersom all 
tillgänglig gratisenergi utnyttjas om uppvärmningsbehov uppkommer under dygnet bör 
programmet inte användas okritiskt för byggnader med väsentligt varierande 
driftsförhållanden under dygnet. Byggnader med stora tillskott av processvärme som är 
koncentrerade till korta perioder under dygnet eller dåligt isolerade byggnader med hög 
luftväxling och stora koncentrerade tillskott av processenergi kan ha både kylbehov och 
värmebehov under samma dygn. Ett möjligt scenario i dessa fall kan vara att gratisenergi som 
finns tillgänglig på dagen inte kan utnyttjas om värmebehovet uppkommer först under natten. 
Gratisenergin leder då bara till övertemperaturer. Användaren kan ta hänsyn till detta, om 
gratisenergin är i form av processenergi, genom att fördela gratisenergi mellan energi som ger 
värmetillskott och energi som endast resulterar i övertemperaturer. 42 
 
Värmebalansen ser ut som följer: 
Q avgiven = Q tillförd 
Q avgiven = Q trans + Q vent - Q växling + Q läck + Q avlopp 
Q tillförd = Q solnytt + Q persnytt + Q processnytt + Q vpnytt + Q basnytt + Q tillnytt + Q prodnytt 
 

                                                 
39 Equa Simulation AB. Enorm, www.equa.se, [2003 oktober 27] 
40 Intervju Hans Johnsson, Equa Simulation AB, 031218 
41 Intervju Hans Johnsson, Equa Simulation AB, 031218 
42 Enorm 1000 Manual. AB Svensk Byggtjänst 1996 
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Värmeförluster 
Q trans = Transmissionsförluster 
Q vent = Ventilationsförluster för önskad luftväxling 
Q läck = Ventilationsvärmeväxling, efter avdrag för kanalförluster och drivel 
Q avlopp = Förluster för okontrollerad luftväxling 
Q växling = Förluster på grund av vattenanvändning 
 
Nyttiggjorda värmetillskott 
Q solnytt = Instrålad solenergi 
Q persnytt = Tillgänglig personvärme 
Q processnytt = Värmetillskott från processer (för bostäder hushålls och fastighetsel) 
Q vpnytt = Basvärme från eventuell värmepump 
Q basnytt = Annan basvärme än från värmepump 
Q tillnytt = Tillsatsvärme 
Q prodnytt = Värmetillskott från produktions- och distributionssystem  

 
 

Formel 6 Enorms värmebalansekvation. 

Totala behovet av köpt energi under ett dygn eller kalenderår beräknas enligt nedanstående: 
 
Wköpt = Wproc + Wflpu+ Wvpdriv + Wbasnett + Wtillnett + Wprod 
 
Wproc = Köpt processenergi (hushålls- och fastighetsel för bostäder) 
Wflpu = Köpt energi till fläktar och pumpar  
Wvpdriv = Köpt drivenergi för värmepump 
Wbasnett = Köpt annan basenergi exklusive förluster 
Wtillnett = Köpt tillsatsenergi exklusive förluster 
Wprod = Förluster vid värmeproduktion, -distribution, och –reglering 
Formel 7 Totalt behov av köpt energi. 

Värmeenergi är summan av uppvärmningsenergi (för rumsuppvärmning) och 
varmvattenenergi. Basenergi levereras kontinuerligt för att täcka värmeenergibehovet. Om 
baseffekten inte räcker spetsas med tillsatseffekt. Om en värmepump ingår i värmesystemet 
definieras alltid dess avgivna energi som basenergi och övrig värmeenergi betraktas som 
tillsatsenergi. 
 
Beräkningarna utförs för de angivna zonerna separat varefter värden för varje dygn summeras 
för byggnaden. Därefter beräknas de faktorer som är beroende av hela byggnadens 
energibehov. 
 
Det bör observeras att programmet inte beräknar effekter av värmeackumulering i stomme 
och inredning eller inverkan av solinstrålning mot fasader. För att detta ska vara möjligt krävs 
beräkningar per timme och väsentligt utökade krav på indata och deras kvalitet. För 
byggnader där det är risk för övertemperaturer måste dessa effekter beräknas. 
 
Att Enorm räknar med minsta enhet på ett dygn påverkar även effekterna av 
internbelastningar och ventilationsflöden eftersom det innebär att användaren inte kan ange 
specifika flöden för en viss tid på dygnet. 
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Transmissionsförluster  
En byggnads transmissionsförluster, d.v.s. värmeförluster genom väggar, tak och golv, beror 
av klimatskalets isolerande förmåga och utetemperaturen. I Enorm bestäms 
transmissionsförlusterna för varje zon och varje dygn. Vid beräkningen används ett praktiskt 
U-värde, Up, som kan beräknas med U-beräkningsprogrammet vilket är ett separat 
delprogram i Enorm. Där ingår att utföra föreskrivna korrigeringar enligt Boverkets 
anvisningar i rapporten ”Värmeisolering”. För fönster används mörker-U-värden för hela 
fönstret, inklusive karm. För konstruktioner mot jord används i BBR reduktionsfaktorn 0,75 
med hänsyn till jordens värmeackumulering, som omfördelar förlusterna under året och 
därmed minskar behovet att täcka förlusterna med uppvärmningsenergi.  
 
För varje dygn fastställs också en dygnsmedeltemperatur som beror på medeltemperaturer för 
orten och som korrigeras med extremtemperaturer. Dygnsmedeltemperaturerna baseras på 
normalårstemperaturer vilket gör att resultat kan jämföras mellan byggnader och år. Tillägget 
av extremtemperaturer görs för att ta hänsyn till installationers funktioner. Den 
dimensionerande utetemperaturen beräknas till ett unikt värde för varje byggnad och väljs så 
att den skall säkerställa att rumsluftens temperatur sjunker högst tre oC under önskat värde vid 
extrema utetemperaturer. Detta sker genom att den dimensionerande utetemperaturen tar 
hänsyn till ortens klimat och till byggnadens tidskonstant, d.v.s. hur snabbt byggnaden värms 
upp och kyls ner.43 
 
Programmet beaktar inte solstrålning mot fasader, vilket medför att det i vissa fall räknar fel 
på transmissionsförluster genom väggar.44 
 
Värmeeffekter 
Byggnadens effektbehov beror av byggnadens tidskonstant och installationers driveffekt och 
avgiven värmeeffekt vid dimensionerande utetemperatur. Byggnadens tidskonstant beräknas 
med ledning av uppgifter om byggnadens värmekapacitet och effekterna för transmission och 
luftväxling. Med hjälp av indata i form av leverantörers driftkurvor beräknar Enorm varje 
dygn driveffekt och avgiven värmeeffekt för installationer som värmepumpar och 
ventilationsvärmeväxlare. Programmet beräknar byggnadens dimensionerande 
uppvärmningseffekt vid dimensionerande utetemperatur.45 
 
Programmet hanterar inte värmelagring i stommen. Att det inte tar hänsyn till den tunga 
stommens värmelagrande egenskaper kan resultera i stora avvikelser i beräknat energibehov, 
särskilt för byggnader med stort tillskott av processenergi i kombination med glasfasader.46 
 
Solens inverkan 
Månadssummor för tillgänglig solenergi, med hänsyn till aktuella glasareor och 
fönsterorienteringar beräknas enligt BKL-metoden. BKL-metoden är utarbetad vid 
institutionen för byggnadskonstruktionslära vid Lunds tekniska högskola. Årets tillgängliga 
solenergi fördelas sinusformat. Soldata finns inlagda för Umeå, Stockholm och Malmö, 
baserade på mätningar gjorda år 1971. Det bör observeras att enligt BKL-metoden gäller 
värden på instrålad solenergi endast för traditionellt utformade byggnader. 
Beräkningsresultaten är därför inte giltiga för byggnader med extrema glasytor eller 

                                                 
43 Enorm 1000 Manual. AB Svensk Byggtjänst 1996 
44 Cementa 3-2003 
45 Enorm 1000 Manual. AB Svensk Byggtjänst 1996 
46 Cementa 3-2003 
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fönsterorienteringar.47 Equa Simulation AB har själva gjort kontrollberäkningar med IDA ICE 
och konstaterat att själva beräkningsmetodens fel inte är så stort. Equa Simulation AB 
varierade andelen fönsterarea av uppvärmd golvarea upp till 60 procent. Detta utfördes på en 
villa och de kunde inte se att det blev större fel när fönsterarean ökades. En vettig 
zonindelning är dock viktig. Det kan till exempel vara rätt att dela in byggnaden i en norrzon 
och en söderzon om solenergin som kommer in på sydsidan inte kan utnyttjas av rum på 
norrsidan. Så är fallet då det är olika lägenheter på norr- och sydsida. Tillskottsenergi från 
solen kan begränsas genom en avgränsningsfaktor, β, som varierar mellan noll och ett. Hans 
Johnsson, Equa Simulation AB, påpekar även att för ett verklighetstroget resultat av 
byggnadens energibehov är det viktigt att ta med en ordentlig avskärmning då det ofta byggs i 
förtätade områden där solen har svårt att nå fram.48 
 
Programmet saknar funktioner för horisonthöjd. I stället används en generell reduktionsfaktor 
som minskar solinfall genom fönster. Konsekvensen blir att när solen står lågt, vintertid, 
beräknas soltillskottet för högt och när solen står högt, sommartid, räknas soltillskottet för 
lågt.49 
 
Fördelar och nackdelar med Enorm 
Fördelarna med Enorm är att det är ett utmärkt verktyg för att kontrollera att kraven i BBR 
efterlevs. Det är även lätt att genomföra beräkningar med enkel zonindelning och standardval 
på värmelaster. Problemet i dag kan vara att beräkningar som endast har som syfte att utföra 
en kontroll mot referensbyggnaden redovisas som en verklig energiberäkning. Normkraven i 
BBR har inga krav på köldbryggor och utgår från en innetemperatur på 20 oC och 
referensvärden på boendeberoende parametrar som varmvattenförbrukning och personvärme. 
Om användaren har anledning att tro att dessa siffror inte stämmer med verkligheten behövs 
ytterligare en beräkning för att få byggnadens verkliga energibehov. Enorm kan således 
användas för att dels beräkna energibehovet hos en byggnad och dels kontrollera att 
byggnaden klarar kraven i BBR. Indata, till exempel innetemperatur, kan dock behöva 
justeras beroende på vilken beräkning man vill göra.50 
 
Själva beräkningsmetoden har ett ganska litet inbyggt fel enligt Equa Simulation AB som har 
jämfört med mera avancerade dataprogram och funnit skillnader i storleksordningen upp till 
tio procent. I verkliga jämförelser med uppmätta förbrukningar blir dock skillnaderna ofta 
betydligt större men det beror oftast på att indata inte avspeglar verkligheten. BBR-
beräkningen ska ses som en form av normalvärde. Enligt Hans Johnsson, Equa Simulation 
AB, kan lite förenklat sägas att flerbostadshus ligger över i förbrukning på grund av att 
hyresgästerna slösar medan en snål villaägare förbrukar mindre. 
 
En miss i programmet är att värmeförlusterna mot mark försvinner helt om reduktionsfaktorn 
mot mark sätts till noll istället för 0,75. Det är ett vanligt fel som görs av användaren och kan 
vara ett sätt att fuska då det gör den beräknade energiförbrukningen mindre. 
 
Ett vanligt fel hos användaren är en dålig kännedom om vilken yta som räknas till den 
uppvärmda boendeytan, BRA. Ett fel som ger lägre energibehov per kvadratmeter, kWh/m2 
BRA, är genom att räkna med arean för exempelvis ett garage i bostadsytan och på så sätt få 

                                                 
47 Enorm 1000 Manual. AB Svensk Byggtjänst 1996 
48 Intervju Hans Johnsson, Equa Simulation AB, 031218 
49 Cementa 3-2003 
50 Intervju Hans Johnsson, Equa Simulation AB, 031218 
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de kilowattimmar som krävs för att värma bostäderna att redovisas som en lägre siffra per 
kvadratmeter genom att dela på en större yta. 51 
 
Per Levin, Carl Bro Intelligent Solutions, påpekar att Enormsberäkningens ventilationsflöden 
blir fel för fastigheter med ett stort antal smålägenheter. Detta på grund av att referenshuset 
inte tar hänsyn till varje lägenhets ventilationsbehov utan bara ser till totala ytans behov. Det 
kan bli upp emot 30 procent fel på ventilationsflödet i beräkningsfall med små lägenheter.52  

2.4 Erfarenheter av teoretiska beräkningar 
De stora skillnaderna mellan uppmätt energiförbrukning och beräknat energibehov har 
diskuterats och branschen och forskare försöker komma med förklaringar. Som felkälla 
påtalas beräkningsprogrammet Enorm. Det är dels användarna och dels programmet i sig som 
kritiseras. Tidningen Ny teknik uppmärksammade ämnet under hösten 2003 och samlade 
kommentarer från forskarvärlden, byggbranschen och markägare. 
 
Ett argument mot att använda Enorm vid nybyggnation av flerbostadshus är att det finns 
inbyggda fel i programmet som i första hand utvecklades för villor och som därför inte anses 
kunna hantera de mer komplexa system som uppstår i ett flerbostadshus. John Holmberg, 
docent vid avdelningen för fysisk resursteori på Chalmers, håller med om att Enorm är ett 
problem. Det fungerar helt enkelt inte lika bra för flerbostadshus som för villor, hävdar han. 
Andra håller med om programmets brister men menar att det stora felet ligger hos 
användaren. I tidningen Ny Teknik skriver Niclas Köhler att Enorm ursprungligen 
utvecklades för villor. För att använda programmet till flerbostadshus måste korrigeringar 
göras, för till exempel köldbryggor och glasväggar. Detta är något som få byggherrar har 
lyckats med. Enligt Stockholms stad har byggherrarna missat att ta hänsyn till de väggar av 
glas som är populära i nybyggda lägenheter. Men även så kallade köldbryggor, partier i 
ytterväggar med mindre isolering. Om man sätter en duktig energitekniker på det här får man 
bättre resultat säger Anna-Greta Holmbom-Björkman, projektledare på Gatu- och 
Fastighetskontoret för miljöprogrammet Ekologiskt byggande i Stockholm.53 
Per Levin, Carl Bro Intelligent Solutions, påpekade att stoppas dåliga värden in fås även 
dåliga värden ut. Ofta kalkylerar de som gör beräkningarna med all sol utan att hänsyn tas till 
solavskärmningar såsom persienner, balkonger och fönster med beläggning. Som sagt, vill 
man räkna snålt kan man tillgodoräkna sig all sol vilket då inte alls stämmer med 
verkligheten.54 Inlägget från Johnny Kellner, miljöchef JM Stockholm, visar att branschen 
känner till att Enormsberäkningen har två olika syften och att de två syftena har olika 
noggrannhetskrav för indata. ”Beräkningen är inte en beskrivning av verkligheten. De görs för 
att uppfylla Boverkets byggregler, säger Jonny Kellner.” 55 
 
I samband med en genomlysning av Stockholm stads program för Energieffektiva sunda 
flerbostadshus uppmärksammades problemet med bristfälliga Enormsberäkningar i och med 
att den verkliga och beräknade energiförbrukningen inte stämde överens. Det brukar bli 30-40 
procent högre energiförbrukning per kvadratmeter boyta än vad som beräknats. Ibland är den 
upp till 50 procent högre säger Anna-Greta Holmbom-Björkman, projektledare på Gatu- och 
Fastighetskontoret.56 Dessa procentsatser baseras på en granskning av tio fastigheter som 

                                                 
51 Intervju Hans Johnsson, Equa Simulation AB, 040120 
52 Intervju Per Levin, Carl Bro Intelligent Solutions, 031129 
53 Ny Teknik, nr 23, 4 juni, 2003. Niclas Köhler. Byggherrar räknar fel på energiförbrukningen. Sidan 5 
54 Intervju Per Levin, Carl Bro Intelligent Solutions, 031129 
55 Ny Teknik, nr 23, 4 juni, 2003. Niclas Köhler. Byggherrar räknar fel på energiförbrukningen. Sidan 5 
56 Ny Teknik, nr 23, 4 juni, 2003. Niclas Köhler. Byggherrar räknar fel på energiförbrukningen. Sidan 5 
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redovisat verklig förbrukning. Tio fastigheter motsvarar uppskattningsvis mindre än 25 
procent av det nyproducerade fastighetsbeståndet från samma period.57 Som tidigare nämnts 
har sedan 1998 handlingar för tio objekt inkommit av cirka 50 färdigställda projekt. Utav 
dessa tio objekt deltog nio i bomässan ByggaBo 98 där man på frivillig basis tillämpade 
Stockholms stads program för ekologiskt byggande och energieffektiva och sunda hus då det 
fortfarande var den äldre versionen från 1993 som gällde vid projektstart. 
 
Området där flertalet av dessa hus är belägna heter Nybodahöjden. Skillnaderna mellan 
beräknade och senare uppföljda värden på Nybodahöjden är av varierande storlek, beroende 
på husens utformning och beräkningarnas noggrannhet.  I Enormberäkningarna är 
noggrannheten hos indata ibland bristfällig för att kvalificera till en beräkning av 
energibehovet hos en byggnad. Det saknas bland annat en korrekt zonindelning, inverkan av 
forcerad ventilation, och värmeförluster mot mark har försummats. Enorms produktionslistor 
som används för att jämföra besparingen av eleffektiva varor är cirka sju år gamla och 
behöver uppdateras.58 Endast två av tio har räknat med köldbryggor. Enorm i sig kan inte 
beräkna köldbryggor utan detta är något som måste göras separat och läggas till programmet. 
Att översätta en ritningsdetalj till indata för beräkning av köldbryggor kan ibland vara svårt 
och kräver förenklingar.59 Det är sällan köldbryggor medtas i samband med beräkning av 
energibehovet, det finns i dag inget krav från BBR på att köldbryggor ska redovisas.  
 
Att verklighetens hus visar sig bli så mycket mer energikrävande än de planerade har även fått 
tjänstemännen på Gatu- och Fastighetskontoret att tänka till. De går nu igenom Enorm för att 
se hur programmet kan slå fel. De ska även ta fram instruktioner för hur beräkningsmodellen 
ska användas, berättar Anna-Greta Holmbom-Björkman.60 
 
I Annika Nilssons avhandling ”Energianvändning i nybyggda flerbostadshus på Bo01-
området i Malmö” finns klara indikationer på att beräknat energibehov är för lågt främst på 
grund av att Enorm överskattar utnyttjandet av solenergi. Utnyttjad tillskottsenergi 
överskattas i Enorm då andelen fönsterarea av uppvärmd golvarea är större än för traditionellt 
utformade byggnader. Fönsterareorna på Bo01-området uppgår till mellan 24 % och 39 %, 
detta jämförs med 1980-talets byggnad som hade en glasarea på 15 %. I Enormsmanualen står 
att BKL-metoden, som utformades på 1980-talet, gäller för traditionellt utformade byggnader. 
Stora fönsterareor ger upphov till stora solenergitillskott koncentrerade till en kort period av 
dygnet. Detta kan Enorm inte hantera då programmet har ett tidssteg på ett dygn och därmed 
antar att den tillgängliga gratisenergin från solen kan utnyttjas i sin helhet om 
uppvärmningsbehov uppkommer under dygnet.  
 
Nilssons avhandling visar också att Enorms beräkning av husets förluster stämmer bra 
överens med husets verkliga energiförbrukning. En del indata såsom för låg innetemperatur 
och ingen hänsyn tagen till köldbryggor är också bidragande till att värmebehovet blir för lågt 
beräknat. Annika Nilsson skriver att angivna U-värden är misstänkt låga i en del fastigheter. 
Den fabrikant som levererat fönster till sju av de tio objekten på Bo01-området i Malmö anger 
ett U-värde på 1,1 W/m2K för glaset och ingen information alls om fönstrets U-värde 
inklusive karm. Det är fönstrets U-värde inklusive karm som efterfrågas i Enorm. Fyra av tio 
objekt har räknat med köldbryggor. För en korrekt beräkning av en byggnads energibehov bör 

                                                 
57 Intervju Anna-Greta Holmbom-Björkman, projektledare på Gatu- och Fastighetskontoret för miljöprogrammet 
Ekologiskt byggande i Stockholm, 040120 
58 Levin, Per. 2003. Genomlysning av Stockholms Stads Program för Energieffektiva Sunda Flerbostadshus 
59 Levin, Per. 2001. Uppföljning av åtgärder för miljöanpassat byggande i Nybodahöjden. 
60 Ny Teknik, nr 23, 4 juni, 2003. Niclas Köhler. Byggherrar räknar fel på energiförbrukningen. Sidan 5 
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dels valet av indata överensstämma mer med verkligheten och dels bör valet av 
energiberäkningsprogram vara ett som har timupplösning som kan simulera verkliga 
förfaranden mer realistiskt menar Annika Nilsson.61 Nedan följer en sammanställning av de 
indata där användarens noggrannhet ifrågasätts. 
 

- Zonindelning 
- Utelämnande av biutrymmen 
- Innetemperatur 
- Köldbryggor  
- U-värden för fönster med karm 
- Försummande av värmeförluster mot mark 
- Avsaknad av forcerad ventilation 
- Hänsyn till värmeförluster från ventilationskanaler i ouppvärmda utrymmen 

Tabell 3 Indata där användarens noggrannhet ifrågasätts. 

Slutligen kan konstateras att Enorm är ett bra verktyg för att kontrollera att regelverket i BBR 
efterlevs. Det är även troligt att det ger korrekta värden på byggnadens energibehov för 
enklare byggnader med hög noggrannhet på indata. Det är möjligt att det går att uppnå ett bra 
resultat för mer komplicerade byggnader om de rätta korrigeringarna görs. Vid jämförelse 
mellan verklig värmeförbrukning och beräknat energibehov har det ändå konstaterats att på 
det sätt Enormsberäkningar används idag, kan programmet inte på ett tillförlitligt sätt 
förutsäga byggnadens verkliga energiförbrukning. 

2.5 Erfarenheter gällande uppföljning av verklig energiförbrukning 
Vi har hittat två rapporter där vi fått en noggrannare beskrivning av hur uppföljningen av 
energiförbrukning gått till. Det är dels en uppföljning av Nybodahöjden och dels en 
uppföljning av Bo01 området i Malmö. Tillsammans med andra rapporter, till exempel 
avhandlingen Energy effiency – a forgotten goal in Swedish building sector? skriven av Jonas 
Nässén, doktorand på avdelningen för fysisk resursteori på Chalmers, visar dessa 
uppföljningar att det finns anledning att tro att nya flerbostadshus förbrukar allt mer energi.  
 
Projektet på Nybodahöjden som lanserades med miljöprofil följdes upp och det innebar en 
granskning av den verkliga energiförbrukningen. För husen på Nybodahöjden i Stockholm har 
inte alla delposter av energianvändningen kunnat tas fram trots ett flertal försök hos 
energileverantören. Uppföljningen av verklig energianvändning har varit tidsödande på grund 
av svårigheter att få fram förbrukningssiffror på el samt att veta vad mätaren mäter (antal 
huskroppar, hushållsel, fastighetsel eller totalsumma). Siffror på fjärrvärmeförbrukning har 
erhållits men det har däremot varit svårt att få uppgifter om hushållselanvändning, där 
leverantören hänvisar till sekretess och kräver skriftligt tillstånd från de boende. För de hus 
som installerat individuell mätning, hade man hoppats att dessa värden skulle vara lättare att 
ta fram, men så har inte varit fallet. En ingående kännedom om mätarnas ”betjäningsområde” 
krävs också. Fjärrvärmeförbrukningen verkar vara betydligt högre än den beräknade för 
flerbostadshusen. Eftersom energiuppföljning under andra eldningssäsongen ingår i 
programmet Energieffektiva sunda flerbostadshus, måste bättre rutiner skapas för detta än de 
som används idag så att uppföljningen verkligen sker på ett vederhäftigt sätt.62 
 

                                                 
61 Nilsson, Annika. 2003. Energianvändning i nybyggda flerbostadshus på Bo01-området i Malmö. Avdelningen 
för byggnadsfysik, Lund, ISBN 91-88722-30-9 
62 Levin, Per. 2001. Uppföljning av åtgärder för miljöanpassat byggande i Nybodahöjden. 
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En del i arbetet att följa upp husets energiprestanda är att efter en jämförelse av beräknad och 
verklig energiförbrukning om det behövs, kunna förklara varför dessa värden inte är lika. Det 
är då relevant att titta på husets konstruktion och kontrollera om arbetet är utfört enligt 
föreskrifterna. Har det skett avvikelser från den ursprungliga plan som legat till grund för 
beräkning av energibehovet? Detta är något som visat sig vara svårt. Hur tillfredsställande är 
kontrollen av eventuella avvikelser mellan avsett och verkligt utförande i dag? I 
uppföljningsarbetet för Nybodahöjden skriver Per Levin att tillfrågas byggmästarna om 
tänkbara avvikelser blir oftast svaret att det inte förekommer några sådana.63 
 
 I Annika Nilssons avhandling ”Energianvändning i nybyggda flerbostadshus på Bo01-
området i Malmö” visar det sig att Bo01-området i Malmö är ett mycket lämpligt område för 
energiforskning. Området har mycket goda förutsättningar då det finns tillgång till timdata 
över områdets värme- och elanvändning. Syftet med Nilssons studie var att följa upp 
energianvändningen i tio fastigheter på Bo01-området i Malmö. Data för 
fjärrvärmeförbrukning och elanvändning samlades in under drygt ett år. Sydkraft AB 
monterade alla mätpunkter som levererade timvärden som var tillgängliga via Internet. 
Värden på fjärrvärmeförbrukningen var aldrig individuella utan för hela fastigheten. Studien 
innefattade även enkätundersökningar på inneklimatet, mätningar av inneklimat, 
provtryckningar och termografering. 
 
Fastigheterna på Bo01-området i Malmö klarar inte energikravet på 105 kWh/(m2 BRA, år) 
och det är framför allt värmeanvändningen som ligger för högt. De flesta fastigheter har 
felmarginaler på 40-60 % av beräknat energibehov, vilket bör ses som alldeles för stort. Det 
visade sig att fastigheter med värmeåtervinning låg i genomsnitt 60 kWh/m2 lägre än de 
fastigheter utan värmeåtervinning. 
 
Mätning av innetemperatur verifierar vad andra mätningar visat, nämligen att 
innetemperaturen ligger kring 22 oC. I obebodda lägenheter varierade temperaturen mer än i 
bebodda. Tryckprovning visade att tre av åtta lägenheter klarar kravet på lufttäthet enligt BBR 
då eventuell läckning mellan bjälklag ingår. Läckande area antas här bestå av ytterväggar. 
Nilsson har även anledning att misstänka att tre av fastigheterna inte ens klarar en jämförelse 
mot BBR då de har högre medel-U-värde än det som krävs i BBR.64 
 
Uppföljningen är viktig för att kunna ta fram verklig energiförbrukning men också för att ta 
reda på vad som är orsaken till en eventuell hög energiförbrukning. Är det beräknade 
energibehovet inte tillförlitligt? Är fastigheten inte byggd enligt anvisningarna eller är det 
kanske så att de boende använder allt mer energi trots energisnåla vitvaror och elektronik? 
Enligt Stockholm stads program ska energianvändningen under andra eldningssäsongen följas 
upp och dokumenteras. Tyvärr hamnar uppföljningen mellan stolarna på byggaren och 
bostadsrättsföreningen, som då det är dags att redovisa den verkliga energiförbrukningen 
oftast tagit över husets drift men inte avtalet med Stockholms stad.65 
 
De erfarenheter som erhållits från uppföljningen av Nybodahöjden och Bo01-området i 
Malmö innehåller inte några arbetsmetoder som vi kunnat basera vårt arbete på.  
Däremot har vi fått en uppfattning om hur läget är i dag. Annika Nilssons metod för 
uppföljning av verklig energiförbrukning har haft en helt annan utgångspunkt än vår. Nilssons 
                                                 
63 Levin, Per. 2001. Uppföljning av åtgärder för miljöanpassat byggande i Nybodahöjden. 
64 Nilsson, Annika. 2003. Energianvändning i nybyggda flerbostadshus på Bo01-området i Malmö. Avdelningen 
för byggnadsfysik, Lund, ISBN 91-88722-30-9 
65 Levin, Per. 2001. Uppföljning av åtgärder för miljöanpassat byggande i Nybodahöjden. 
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avhandling visar hur ett användbart resultat kan uppnås genom god tillgång på mätvärden. Per 
Levins rapport beskriver framförallt hur komplicerat det kan vara att få fram data och 
påminner mer om hur vi har arbetat då även hans uppföljning har skett i efterhand.  
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3 Framtagande av modell för energiprestanda 

3.1 Urval av data 
För att kunna utvärdera en byggnads energiprestanda krävs uppgifter om byggnadens 
energiförbrukning samt uppgifter om driftdata och byggnadens konstruktion. Syftet med 
utvärderingen är att kunna härleda vilka delar av den totala energiförbrukningen som kommer 
av olika förlustfaktorer. Mätvärden och driftsdata gör det möjligt att ta fram verkliga värden 
för de termer som ingår i byggnadens energibalans. Det kan innebära att kvantifiera hur stora 
de verkliga transmissionsförlusterna är eller hur mycket tappvarmvatten som förbrukas.  

3.1.1 Energiförbrukning 
Flerbostadshusets energiförbrukning kan som mest delas upp i två former av energi, 
värmeförbrukning och elförbrukning. Beroende på vilken mätning som tillämpas anges 
förbrukningen av värme och el med varierande detaljrikedom. 
 

 
Figur 5 Tillgängliga nivåer av detaljrikedom för energiförbrukning. 

De mätvärden som finns tillgängliga förekommer på en väldigt varierande nivå. Värmen kan 
delas upp i värme till tappvarmvatten och värme till rumsuppvärmning. Dessa kan erhållas för 
hela fastigheten eller för varje individuell lägenhet. Vanligast är dock en mätning av den 
totala värmen. Elförbrukningen kan delas upp i fastighetsel och hushållsel. Hushållselen kan 
fås för varje lägenhet eller för alla lägenheter tillsammans. Vanligast är att fastighetsel och 
hushållsel mäts separat där hushållselen mäts för varje individuell lägenhet. 
 
Det som påverkar detaljrikedomen hos mätvärdena är placeringen av mätarna och hur 
bostadsrättsföreningen har valt att betala för energiförbrukningen. Vid mätning av värme är 
det ovanligt med individuell mätning, däremot kan det vara förberett för det. Utan individuell 
mätning finns heller inget debiteringsvärde i att mäta tappvarmvatten och rumsuppvärmning 
separat. Att skilja på tappvarmvatten och rumsuppvärmning är dock vanligt vid individuell 
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mätning eftersom ett syfte med individuell mätning är att göra den boende medveten om sin 
förbrukning 
 
Avläsning av mätarställningar sker med olika tidsintervall. Värmeförbrukningen avläses ofta 
över telefonnätet vilket medför att täta avläsningar är möjligt. Elförbrukningen för en hel 
fastighet kan även den avläsas över telefon eller lågströmsnät och då med möjlighet till täta 
avläsningar. Fortum har ett krav på att anläggningar under 200 ampere ska läsas av en gång 
per år för att kontrollera att den beräknade förbrukningen som faktureras stämmer. Det i sin 
tur medför att hushållsel där mätarställningen sitter i varje lägenhet oftast endast avläses en 
gång per år. Som lägenhetsinnehavare kan man dock välja att på egen hand läsa av 
mätarställningen oftare och skicka in till sitt elbolag.66 

3.1.2 Uppgifter om driftdata och byggnadens konstruktion  
För att kunna härleda hur stor del av energiförbrukningen som beror på en viss förlustfaktor 
behövs de fakta som står till grund för värmebalansen. Eftersom mycket kan hända med en 
byggnad under produktionsfasen är det möjligt att underlaget för det beräknade energibehovet 
har ändrats. Man vill till exempel klargöra hur stor del av värmeförbrukningen som är 
uppvärmning av tappvarmvatten och hur stor del som beror av transmissions- och 
ventilationsförluster. Uppgifter om husets klimatskal, luftflöden och verklig innetemperatur 
kan vara den typ av uppgifter som behövs. 

3.2 Hur sker den praktiska uppföljningen? 
För att kunna följa upp hur den verkliga energiförbrukningen överensstämmer med det 
beräknade energibehovet behövs en bra rutin. Som vi ser det kan den praktiska uppföljningen 
ske på två olika sätt. De två sätten är dels genom att kontakta bostadsrättsföreningen och få 
tillgång till deras uppgifter från fakturor och sammanställningar och dels genom att kontakta 
berörda energibolag och på så sätt få en redovisning av energiförbrukningen. Vid kontakt med 
energibolag krävs det att man har en fullmakt från bostadsrättsföreningen för att de ska lämna 
ut siffror på föreningens energiförbrukning. I detta arbete har vi fått uppgifter om 
energiförbrukningen på tre sätt, genom kontakt med bostadsrättsföreningen, genom kontakt 
med energileverantören och i vissa fall har det krävts en kontakt med både 
bostadsrättsförening och energileverantör. 

                                                 
66 Telefonintervju Alexandra Hempel, Informationsansvarig Sverige, Fortum Distribution, 040122 
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3.2.1 Kontakt med bostadsrättsföreningar 
 

 
Figur 6 Erhållna mätvärden efter kontakt med bostadsrättsföreningar, ljusa bubblor  

Uppgifter om energiförbrukning per lägenhet förekom endast i det objekt som har individuell 
mätning. Uppgifter på total värme och total elförbrukning erhölls dels som årsvärden och dels 
som avlästa värden för en viss specificerad period under totalt sett ett år. Två objekt hade 
fakturor där avläsningen var gjord månadsvis. I ett fall har endast fastighetsel erhållits. 
 
Elförbrukningen mäts oftast individuellt för varje hushåll eftersom de själva har rätt att välja 
elleverantör. Detta medför ett enskilt avtal mellan elbolag och hushåll där föreningen inte har 
någon insyn. Om föreningen har valt att ha gemensam elleverantör sköter föreningen själva 
avläsningen av hushållsel för varje separat lägenhet. Den som sköter all avläsning av 
energiförbrukningen är nätägaren. Nätägaren kan i sin tur anlita företag för att sköta 
avläsningen åt dem. Då en lägenhetsinnehavare väljer att ha en annan elleverantör än 
nätägaren är det nätägaren som meddelar elleverantören hur mycket el som förbrukats då en 
avläsning i respektive lägenhet har gjorts.67 Om individuell mätning av värme eller hushållsel 
tillämpas läser nätägaren av förbrukningen för hela fastigheten för att debitera föreningen som 
i sin tur anlitar ett företag för att läsa av och redovisa den individuella förbrukningen. Den 
som kan svara på vilket område varje specifik mätare betjänar är nätägaren, det vill säga den 
som äger nätet.68  
 
Ofta blandas avlästa värden med beräknade värden för värme och el. Uppskattningen av 
beräknad elförbrukning görs med av Energimyndigheten framtagna förbrukningsmönster, så 
kallade SCB-koder. De kallas SCB-koder eftersom de tas fram av Statistiska Centralbyrån. 
Dessa mönster finns för en mängd olika typer av förbrukningsmönster för olika förbrukare. 
Valet av förbrukningsmönster baseras på föregående års värmeförbrukning. 
                                                 
67 Telefonintervju Alexandra Hempel, Informationsansvarig Sverige, Fortum Distribution, 040122 
68 Intervju Mikael Lindberg, Communications officer, Fortum Distribution, 040108 
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3.2.2 Kontakt med energibolag 
 

 
Figur 7 Erhållna mätvärden efter kontakt med nätägare, ljusa bubblor 

I dagsläget är det möjligt att få uppgifter på fastighetens energiförbrukning direkt från 
bostadsrättsföreningens nätägare. Det krävs dock en fullmakt från bostadsrättsföreningen. 
Detta ser vi som ett alternativ för framtiden just därför att det är enkelt för energibolagen att 
redovisa energiförbrukningen sammanställd över året och även normalårskorrigerad. 
Nätägaren läser av mätarställningarna för hela fastigheten men det är inte säkert att de har 
uppgifter om individuell förbrukning. Total fjärrvärmeförbrukning och fastighetsel går att få 
sammanställt av nätägaren. Huruvida det går att få värden på hushållsel beror på hur mätarna 
är installerade. De uppgifter vi har fått från nätägaren har redovisat månadsförbrukningar 
vilket motsvarar en tillräckligt hög detaljrikedom. Däremot är det inte säkert att det går att få 
uppgifter på hur stor del av värmen som gått till tappvarmvatten och hur stor del som gått till 
rumsuppvärmning utan att det då krävs fler mätare än vad som normalt är installerat. För att 
detta ska kunna genomföras krävs ett avtal mellan dem som köper bostadsrätterna där de ger 
sin tillåtelse till att Skanska Sverige AB får tillgång till husets energiförbrukning under andra 
alternativt tredje eldningssäsongen. 

3.3 När bör uppföljningen göras? 
Uppföljningen bör göras under andra eller tredje eldningssäsongen. Under andra 
eldningssäsongen har huset varit bebott ett tag vilket medför att ett underlag för uppskattning 
av energiförbrukningen har kunnat erhållas. Delar av byggfukten som finns i huset har även 
hunnit torka ut en del. Väljer man att mäta den verkliga energiförbrukningen under tredje 
eldningssäsongen istället för under andra ges det dessutom tid till att optimera styr- och 
reglersystem då det finns tid till att rätta till eventuella fel som upptäcks först då fastigheten är 
i drift. Det borde vara en sporre att genom att ställa in styr- och reglersystem och genomföra 
de förbättringar som går kunna medverka till att ge huset en så låg energiförbrukning som 
möjligt. Självklart är det även intressant att titta på hur energiförbrukningen ser ut under både 
första och andra eldningssäsongen för att få reda på hur huset ligger till ur energisynpunkt. 



 
Framtagande av modell för energiprestanda 

 31

3.4 Hur säkerställs resultatet? 
Beroende på vilken nivå de data som fås fram ligger på ger de olika noggrannhet. De siffror 
som fås från nätägaren anser vi inte behöver kontrolleras utan dessa värden får man lita på 
stämmer. De siffror som fås från bostadsrättsföreningen består i de flesta fall av kopierade 
fakturor vilket har motsvarande tillförlitlighet då man ser vilken fastighet och under vilken 
tidsperiod fakturorna gäller. Ibland måste ändå nätägaren kontaktas för att man ska förstå hur 
fakturan är uppbyggd. 

3.5 Hur sammanställs resultatet? 
Om resultatet endast är till för att se om byggnaden klarar kravet på en viss energiförbrukning 
per kvadratmeter och år kan det vara fullt tillräckligt med en siffra på kWh/m2BRA och år, så 
länge den är tillfredsställande. Om energiförbrukningen är för hög eller ovanligt låg kan det 
vara intressant att se vilka mängder som gått åt till rumsuppvärmning, tappvarmvatten och hur 
mycket energi som gått åt till elanvändning, med andra ord utvärdera byggnadens 
energiprestanda. Det kan då även vara intressant att sammanställa den verkliga 
energiförbrukningen så att den är lätt att jämföra med de beräkningar som är gjorda på 
fastighetens energibehov. Det bästa som vi ser det vore om det görs en sammanställning per 
månad samt att man bifogar ett effektsignaturdiagram. Ett effektsignaturdiagram är bra på så 
sätt att då man jämför beräknad och verklig energiförbrukning och finner att kurvorna ligger 
nära varandra bekräftar det att beräknade värden stämmer väl överens med verkligheten. Då 
kurvorna är parallellförskjutna är innetemperaturen annan än beräknad eller så tillgodogör sig 
huset mer eller mindre tillskottsvärme än beräknat. Om lutningen på uppmätt värmeeffekt 
däremot skiljer sig kan det bero på annorlunda indata vad gäller U-värde, luftomsättningar 
eller värmeåtervinning. 

3.6 Modeller för framtagande av energiprestanda 

3.6.1 Entreprenör 
Syftet med den information som efterfrågas från entreprenören enligt följande är till för att 
skapa en bild av fastigheten samt att förstå vilka system som finns i huset. Detta är något som 
behöver göras för att sedan kunna jämföra flerbostadshuset med de indata som har använts i 
Enorm. På så sätt kan man se om några stora förändringar gjorts som kan innebära att det 
beräknade energibehovet i Enorm inte gäller samma byggnad som nu står på plats. Något 
annat som kan kontrolleras på detta sätt är bland annat om det finns konstruktionsdetaljer som 
kan göra beräkningen mindre tillförlitlig, till exempel stora fönsterareor eller ett stort antal 
smålägenheter. 
 
Det som efterfrågas är: 
 
1. Sammanfattande projektfakta för fastigheten, såsom arkitekt, konstruktör och VVS-

konsult. 
 
2. Beskrivning av husets stomkonstruktion. 
 
3. Beskrivning av husets värmesystem och placering av dess mätare. 
 
4. Beskrivning av husets ventilationssystem. 
 
5. U-värden för väggar och fönster. 
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6. Plan- och fasadritningar. 
 
7. När blev samtliga lägenheter i huset bebodda? 
 
8. Finns det fakturor eller värden på energiförbrukning som kommit den tillfälliga styrelsen 

tillhanda innan överlämnandet av fastigheten har skett till bostadsrättsföreningen? 
 
9. Finns det några speciella krav på låg energiförbrukning och vilka följder har dessa krav i 

så fall fått. Är det låg energiförbrukning på vitvaror och belysning? Har huset en större 
isolertjocklek än normalt eller har det värmeåtervinning? 

3.6.2 Bostadsrättsförening 
Syftet med information som efterfrågas från bostadsrättsföreningen är att hämta de indata som 
finns, normalårskorrigera, och sammanställa så att den verkliga energiförbrukningen kan 
jämföras med det beräknade energibehovet. 
 
Det som efterfrågas är: 
1. Avlästa, ej beräknade, värden på respektive månads förbrukning av fjärrvärme. 

- Om det går att skilja på värme levererad till lägenheterna och övriga fastigheten är 
detta önskvärt. 

- Det är även önskvärt att veta hur mycket fjärrvärme som gått åt till 
tappvarmvatten. 

- Datum behövs för den period som avläst förbrukning gäller. Detta för att siffror 
ska kunna normalårskorrigeras beroende på hur temperaturerna under den avlästa 
perioden förhåller sig till temperaturerna under ett så kallat normalår. 

 
2. Elförbrukning i form av uppmätta värden av årsförbrukningar på dels fastighetsel och 

dels hushållsel. Om det inte är möjligt att skilja dessa åt efterfrågas totalsumman, det vill 
säga fastighets- och hushållsel tillsammans. 

 
Speciellt viktigt är det att veta vilka poster som ingår i den förbrukning som redovisas. Med 
det menas att man behöver veta om förbrukningen avser endast lägenheter eller hela 
fastigheten med lägenheter och gemensamma utrymmen tillsammans. Detta för att en 
jämförelse ska kunna göras med rätt värden mellan det beräknade energibehovet för 
byggnaden och avlästa värden. 
 
3. Betalas elen separat för varje hushåll eller ingår den i hyran? 
 
4. Vad har bostadsrättsföreningen för elleverantör respektive fjärrvärmeleverantör? Finns 

det namn och telefonnummer till någon person hos el- respektive fjärrleverantör som kan 
kontaktas vid behov? 

 
5. Vem är förvaltare av fastigheten? Finns det namn och telefonnummer till någon hos 

förvaltaren som kan kontaktas vid behov? 
 
6. När blev samtliga lägenheter i huset bebodda? 
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7. För övrigt finns det ett intresse av att veta om det funnits några speciella problem i 
lägenheterna. Är inneklimatet behagligt? Är temperaturen komfortabel? Har det varit 
problem med kalldrag eller liknande? 

 

3.6.3 Energibolag 
Om det upprättas ett avtal med ett energibolag är det önskvärt att få följande redovisat för att 
kunna göra en jämförelse med det beräknade energibehovet för ett flerbostadshus: 
 
Uppmätta och normalårskorrigerade värden på värme-, tappvarmvatten- och elförbrukning för 
fastigheten. Dessa redovisas 

– dels som en total siffra på årets förbrukning i enheterna kWh/m2 och kWh/år, i 
detta fall är det fullt tillräckligt med att redovisa värme och tappvarmvatten 
gemensamt och 

– dels som förbrukning per månad i enheterna kWh/m2 och kWh/år. Här bör om 
möjligt värme och tappvarmvatten redovisas separat. 

 
En fördel med denna metod är att det egentligen inte krävs mer än att jämföra två 
uppsättningar av siffror. Det är först om dessa visar sig skilja som det kan bli aktuellt att gå 
till punkt 3.6.1 Entreprenör för att ta reda på mer om huset och vilka orsaker det kan finnas till 
att siffrorna skiljer sig åt. 

3.7 Slutgiltig modell 
När vi fått uppgifter om fastighetens energiförbrukning från bostadsrättsföreningen har vi i ett 
fall fått den allra största detaljrikedomen, vid individuell mätning av både värme och el. Där 
fick vi ta del av mätvärden, inte fakturor. Nackdelen med att sammanställa husets 
energiförbrukning med hjälp av fakturor är att det ger ett ojämnt underlag. Fakturor definierar 
inte mätarens betjäningsområde, vilket är möjligt att få redovisat av nätägaren. Det är inte 
säkert att de avläsningar som redovisas på fakturan är för varje månad. Detta gör det 
problematisk att normalårskorrigera med graddagsmetoden och försvårar även en jämförelse 
med beräknat energibehov i Enorm, som använts i alla sex studerade objekt, eftersom det är 
uppdelat månadsvis. Att få uppgifter om hushållselen är mycket problematiskt om mätare 
endast finns i varje lägenhet. Det skulle innebära att alla hushåll var villiga att uppge sin 
årsförbrukning. Att få detta för samma period och för samtliga hushåll skulle vara mycket 
tidskrävande. Genom att installera en gemensam knutpunkt eller genom att avläsningen sker 
centralt av nätägaren är det en större sannolikhet att komma över dessa uppgifter. 
 
För att få energiförbrukningen redovisad av nätägaren krävs det en fullmakt från 
bostadsrättsföreningen. I de flesta fall har detta räckt, för objekten i denna studie. För att 
fullmaktsförfarandet ska fungera måste den som går med på att ta emot en fullmakt även veta 
vad som krävs för att få fram de förbrukningsuppgifter som efterfrågas. För ett objekt har det 
inneburit att det i efterhand även krävts kundnummer från alla lägenheterna i fastigheten. 
Detta beror på att fastigheten inte har någon gemensam avläsningspunkt. Den förbrukning 
som vi efterfrågat från nätägaren är avlästa värden och sammanställs per månad. Detta har vi 
erhållit och det har varit fullt tillräckligt för att kunna jämföra med beräknat energibehov. 
Genom att skriva en fullmakt redan vid överlämnandet av bostadsrättsföreningen blir detta en 
enkel metod med minsta möjliga ansträngning. Innan fullmakter undertecknas avtalas med 
nätägaren vilka uppgifter som söks, hur de ska sammanställas och när de ska levereras. Detta 
innebär att man inte behöver gå tillbaka och kontakta föreningen i efterhand så som vi gjort. 
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Om uppgifter om verklig energiförbrukning visar sig avvika från det förväntade är det 
intressant att titta på uppgifter om driftdata och byggnadens konstruktion.  
 
Eftersom det är en relativt lång tidsperiod mellan produktionsfasen till dess att det är dags för 
uppföljning av energiprestandan hinner en stor del produktionsfakta städas undan och 
arbetsstyrkan splittras. Det har stundtals varit problematiskt att följa upp data för de olika 
objekten eftersom vi inte arbetar i organisationen, i detta fall Skanska Sverige AB, på det sätt 
som utföraren kan antas göras vid framtida uppföljningar. Vi har ändå fått tillgång till mycket 
material. Den information som funnits arkiverad i digital form har varit lättast att få. De 
gånger vi inte lyckats få fram tillräckligt med material är då det har blivit arkiverat i 
pappersform eller då personer slutat. För att inte dubbelarbeta i onödan är det rimligt att under 
avetableringen sammanställa de fakta som ligger till grund för beräkningen av byggnadens 
energibehov alternativt kontrollera att indata i den gällande Enormsberäkningen stämmer. Om 
den inte stämmer är det då tvunget att sammanställa de fakta som felar. En sammanställning 
av det slutgiltiga material som beskriver den verkliga byggnaden, som ritningar, beräkningar 
och installationsbeskrivningar i digital form är önskvärt. 
 
Det är svårt att tro att man helt och hållet kan komma ifrån spekulationer om att en hög 
energiförbrukning beror antingen på brukare eller produktionsslarv, i de fall där man inte kan 
hitta några tydliga förklaringar någon annanstans. Det skulle kräva en noggrann granskning 
med termografering och provtryckningar samt övervakning av de boendes vädringsvanor för 
att utesluta att brukarna slösar mer energi eller att huset har brister i produktionsutförandet. 
 
Den slutgiltiga modellen kräver att man arbetar inifrån organisationen och att man innan ett 
projekt avslutas vet att energiprestandan ska följas upp. Sammanfattande projektfakta för det 
aktuella objektet sammanställs i digital form. Det innebär också att man i förväg kan 
bestämma med vilken detaljrikedom energiförbrukningen ska mätas och installera mätare för 
till exempel tappvarmvatten. Vid kontraktsskrivning undertecknar lägenhetsinnehavaren en 
fullmakt där Skanska Sverige AB får tillgång till värden på energiförbrukningen under andra 
eller tredje eldningssäsongen alternativt att bostadsrättsföreningen sammanställer samtliga 
mätarnummer eller kundnummer och ger sin fullmakt vid övertagandet av fastigheten. Det är 
viktigt att kontrollera med aktuell nätägare att de kan leverera de uppgifter på 
energiförbrukningen som efterfrågas. 
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4. Uppföljning av verklig energiförbrukning 
Fakta och ordförklaringar för luft och värmeavsnitten 
 

 

 
Den luft som tillförs en lokal kallas tilluft 
och den som bortförs kallas frånluft. Överluft 
är luft som förs från en lokal till en annan. 
Cirkulationsluft är luft som återförs till den 
lokal den tagits från. Återluft betecknar en 
andel av frånluften som efter rening återförs 
till byggnaden som tilluft. Luften som 
bortförs från byggnaden kallas avluft medan 
luften som tas in helt enkelt kallas uteluft. 

Figur 8 Ventilationstermer 

Anordningarna för att styra luftväxlingen i byggnader kan efter de använda drivkrafterna 
grovt indelas i tre huvudklasser: självdrag (S), mekanisk frånluft (F) och mekanisk till- och 
frånluft (FT). 
 
Radiator 
Den vanligaste värmaren är radiatorn, dagligdags kallad för element. Radiatorn värmer 
rumsytorna genom strålning och konvektion, det vill säga rumsluft tar upp värme när den 
strömmar över radiatorn. För värmedistributionen till radiatorer används många olika 
utformningar av rörnät. Dessa benämns ettrörssystem, tvårörssystem och trerörssystem enligt 
principen för inkoppling av värmarna. Tvårörssystem, en fram och en retur, är det vanligaste 
systemet. 
 
Konvektor 
Genom att utrusta en radiator med flänsar som vattnet strömmar igenom har man skapat en 
konvektor. Luft tar upp värme då den strömmar över radiatorn, genom att öka radiatorns yta 
med flänsar ökar den yta där luft kan ta upp värme. Ett sådant arrangemang avger mycket mer 
värme genom konvektion än genom strålning, därav namnet konvektor. 
 
Värmepump 
Värmepumpar blir allt vanligare i byggnaders värmeförsörjningssystem. I förångaren överförs 
värmen från värmekällan till värmepumpens medium med en låg temperaturskillnad dem 
emellan. Ångan som bildas går till en kompressor, där ångan komprimeras så att temperaturen 
höjs. Därefter ”kyls” ångan i kondensatorn av till exempel radiatorvatten så att den 
kondenserar. Värmen har nu avgivits till radiatorvattnet vid en högre temperatur. Därefter får 
mediet i värmepumpen passera en strypventil, så att trycket sjunker, varefter den återförs till 
förångaren. Man ”pumpar” således värme från en låg temperatur till en högre. 
 
Värmeväxlare 
En värmeväxlare överför värme från värmekällor som varm frånluft eller fjärrvärme till 
mottagare som tilluft, tappvarmvatten eller radiatorkrets.  
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4.1 Presentation av objekten 

4.1.1 Kvarteret Halmen 
 

 
Figur 9 Kvarteret Halmen69  

 
 
 

I Stockholm, på söder, i närheten av Skanstull och med utsikt mot vattnet ligger IT-huset 
kvarteret Halmen. Inflyttning skedde i februari 2002 men huset stod helt färdigt först i juni 
2002 då bostadsrättsföreningen Ringblomman själv tog över driften av fastigheten. 
Bostadsrättsföreningen har anlitat Skanska Direkt för att förvalta fastigheten. Kvarteret 
Halmen har 52 lägenheter, till största delen treor och fyror. Den totala lägenhetsytan är 6 064 
m2. I gatuplan finns två butiker på en yta av 608 m2. Garaget är beläget på bottenplan och där 
finns även bastu, föreningslokal, förråd och cykelrum. För kvarteret Halmen gäller 
Stockholms stads krav på Energieffektiva sunda hus. 

Tabell 4 Sammanfattande projektfakta för kvarteret Halmen. 
 
Konstruktion av hus och klimatskal 
I genomförda Enormsberäkningar framgår att fönsterarean uppgår till i snitt 16,3 % av 
golvarean. 
 
Byggnadsdel U-värde [W/m2*K] 

(butik/lägenhet) 
Vindsbjälklag 0,17 
Vägg, jord 0,26 
Vägg, luft 0,23 
Golvbjälklag 0,20 
Fönster med karm 2,0/1,28 
Yta 1, luft 0,23 
Tabell 5 U-värden för respektive byggnadsdel. Värden tagna från gjord Enormsberäkning. 

                                                 
69 Brf. Ringblomman. www.ringblomman.com, 031210 

Enormsberäkning Skanska Teknik, VVS-gruppen  
Arkitekt White Arkitekter AB 
Konstruktör KE Gruppen AB 
Ventilation Riba Rör ingenjörsbyrå AB 
El Ellapark Elkonsult AB 
Värme och Sanitet ÅF-Energikonsult  
Landskapsarkitekt White Arkitekter AB 
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Luftbehandlingsanläggning 
Bostadsdelen ventileras med styrd frånluft. Varje lägenhet har separata kanaler upp till en 
samlingslåda på vinden. Tilluften tas in via radiatorer genom filter och ljuddämpning. 
Ljuddämpningen är viktig eftersom Kvarteret Halmen ligger granne med Ringvägen och 
Söderleden. Lokaler ventileras med FTX, och garaget ventileras och uppvärms med till- och 
frånluft. 
 
Värmesystem 
Basenergin i värmesystemet är fjärrvärme. Värmen distribueras via vattenradiatorer och styrs 
av termostater i rummen. Det är ingen effektstyrning. 
 
Applicering av modell 
För att inhämta information om kvarteret Halmen kontaktades först Rolf Hoffborn, 
projektutvecklare Skanska Nya Hem. Därefter har produktionsledningen för byggnationen av 
Halmen kontaktats men tyvärr har vi inte lyckats erhålla någon information av dem. Efter att 
vi av en tillfällighet fått information om konsulter har vi erhållit transmissionsberäkningar, 
ramhandlingar för VVS och plan- och rörritningar. Vi har haft kontakt med 
bostadsrättsföreningens första ordförande Thomas Lundmark. Han har gett oss siffror på ett 
års energiförbrukning, dels den debiterade förbrukningen och dels individuella mätvärden för 
el och värme samt varm- och kallvatten. Hushållsel, värmeförbrukning samt varm- och 
kallvatten anges för varje lägenhet, mätvärdena anges i kWh respektive liter. De debiterade 
värdena är för hela fastigheten och kostnaden anges inklusive skatt och kan därmed inte utan 
vidare efterforskningar sammanställas i kWh, vilket krävs för att göra en jämförelse med 
beräknade värden. Mätning och sammanställning utförs av företaget ”e2 home” för att 
bostadsrättsföreningen sedan ska kunna debitera lägenhetsinnehavarna individuellt. 
Mätningarna är en del av den IT-teknik som kännetecknar byggnaden. De mätvärden som vi 
fått tillgång till är för perioden juli 2002- juni 2003, första eldningssäsongen. I en intervju 
med Lundmark har vi fått svar på frågor om huset och hur de boende ser på inomhusklimatet. 
I början klagade en del av de boende på drag. Halmen har stora fönsterytor och klagomålen på 
drag har lett till efterarbeten i form av tätning av eluttag. 
 
Varje lägenhet har individuell mätning av värme-, varmvatten- och elförbrukning. 
Fjärrvärmen för uppvärmning av fastigheten betalas av bostadsrättsföreningens medlemmar 
fördelat på hur stor andel som ägs i föreningen. Uppvärmningen av lägenheterna betalas även 
den gemensamt eftersom behovet av värmeenergi varierar för olika lägenheter beroende på 
var i fastigheten lägenheten är belägen. Elen betalar hushållen var för sig, från årsskiftet 
2003/2004 är det tänkt att även varm- och kallvatten ska debiteras separat för respektive 
lägenhet. Föreningens el- och fjärrvärmeleverantör är Fortum, som även är nätägare. ”Vittera” 
är företaget som sammanställer elförbrukningen åt både Fortum och bostadsrättsföreningen 
Ringblomman. 
 
Bedömning av genomförd Enormsberäkning 
Huset består av lägenheter, butiker samt övriga utrymmen och det är denna zonindelning som 
gjorts i Enormsberäkningen. Totalt utgör fönsterarean 16,3 % av uppvärmd golvarea vilket 
inte borde påverka Enorms förmåga att räkna rätt på tillgänglig solenergi. Någon beräkning på 
eventuella köldbryggor har inte gjorts. Reduktionsfaktorn mot mark är satt till noll istället för 
0,75 vilket innebär att värmeförlusterna mot mark försvinner helt ur beräkningen. Enligt Hans 
Johnsson på Equa Simulation AB som har utvecklat Enorm är det en litet men välkänt fel på 
så sätt att 0,75 är ett värde som måste fyllas i på egen hand av användaren. Att programmet 
fungerar på detta sätt vet de flesta användare om. Genom att värmeförluster mot mark och 
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värmeförluster på grund av köldbryggor utelämnas kommer värmebehovet att bli lägre än om 
dessa värmeförluster ingick i beräkningen. Huset är dimensionerat för en inomhustemperatur 
på 22 oC. Butikerna är dimensionerade för 21 oC och övriga utrymmen för 16,5 oC. Se bilaga 
6 för en utskrift från Enormberäkningen. 
 
Jämförelse mellan beräknad och verklig energiförbrukning 
 
 Beräknat 

energibehov 
kWh/m2 och år 

Verklig 
energiförbrukning 

kWh/m2 och år 

 
Procentuell 

skillnad 
Värmeförbrukning för 
rumsuppvärmning 43 35 -17 % 

Hushålls- och 
fastighetsel 39,5 45,3 15 % 

Summa för 
kalenderåret 82 80,3 -2 % 

Tabell 6 Beräknat energibehov enligt Enorm och verklig energiförbrukning för Kvarteret Halmen. 

Det, med Enorm, beräknade värmebehovet för rumsuppvärmning är 43 kWh/m2 och år. Det 
verkliga värmebehovet för rumsuppvärmning är 35 kWh/m2 och år. Detta betyder att det 
verkliga värmebehovet är 17 procent lägre än det beräknade. Enorms beräknade värmebehov 
för rumsuppvärmning gäller hela fastigheten, medan den verkliga värmeförbrukningen för 
rumsuppvärmning endast innefattar uppvärmning av lägenheterna. Den beräknade 
elförbrukningen är 39,5 kWh/m2 och år och den verkliga elförbrukningen var 45,3 kWh/m2 
och år. Detta innebär att den verkliga elförbrukningen för hushålls- och fastighetsel är 15 
procent större än den beräknade. Den totala energianvändningen är 80,3 kWh/m2 och år under 
perioden juli 2002 till juli 2003 medan den beräknade är 82 kWh/m2 och år. Detta medför att 
verklig energiförbrukning ligger 2 procent under beräknad energiförbrukning för kvarteret 
Halmen. 
 

Verklig och beräknad värmeförbrukning för 
rumsuppvärmning för Kvarteret Halmen
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Figur 10 Verklig och beräknad värmeförbrukning för rumsuppvärmning för kvarteret Halmen. 
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Verklig och beräknad elförbrukning för 
Kvarteret Halmen
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Figur 11 Verklig elförbrukning och beräknat elbehov för Kvarteret Halmen. 

Jämförande Effektsignaturdiagram för Kv Halmen
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Figur 12 Jämförande effektsignaturdiagram för kvarteret Halmen. Residualvariansen, R2 = 0,96. 

Kvarteret Halmen har en 17 procent lägre värmeförbrukning för rumsuppvärmning och en 15 
procent högre elförbrukning än beräknat. Det är uppseendeväckande att värmeförbrukningen 
är så pass mycket lägre än beräknat. Tack vare individuell mätning har vi lyckats jämföra 
Enormsberäkningen med verkligheten utan att tappvarmvattenförbrukningen har varit 
inkluderad. I och med att endast rumsuppvärmning jämförs kan vi delvis utesluta inverkan av 
brukarens beteende. Då vi inte har uppgifter om totala värmeförbrukningen har vi inte kunnat 
identifiera mängden rumsuppvärmning som går till gemensamma utrymmen i fastigheten. 
Uppvärmningen av gemensamma utrymmen kommer att höja den verkliga 
värmeförbrukningen vilket betyder att i realiteten är verkliga och beräknade värden för 
rumsuppvärmning mer lika. 
 
I figur 12 syns det att Enorms värmeförluster och verkligt effektbehov skiljer sig åt. Detta kan 
utläsas ur diagrammet eftersom lutningarna för Enorms värmeförluster och värmeeffekt enligt 
effektsignaturmetoden inte överensstämmer. Vi kan inte dra några slutsatser om detta 
eftersom vi inte vet hur lutningen kommer påverkas då det tillkommer uppvärmning av 
gemensamma utrymmen.  
Eftersom fastigheten har individuell mätning skulle denna kunna medföra att förbrukningen 
sjunker tack vare den ökade medvetenheten hos brukaren. Då kan man ändå ifrågasätta varför 
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detta inte tycks påverka elförbrukningen då denna ligger över Enorms beräknade 
elförbrukning.  
 
Nästa steg i denna uppföljning av energiprestanda är att kontrollera att de individuella 
mätvärdenas slutsumma överrensstämmer med den totala energi som levererats till 
fastigheten. På så sätt kan den värme som åtgår till rumsuppvärmning i gemensamma 
utrymmen identifieras. Då innetemperaturen också registreras av det individuella mätsystemet 
skulle ett steg i utredningen vara att kontrollera och jämföra med Enorms innetemperatur på 
22 oC. Därefter bör tappvarmvattenförbrukningen sammanställas och inkluderas i 
jämförelsen.   
 
Slutligen kan konstateras att tack vare den individuella mätningen går det att följa upp 
energiprestandan och tydligt se hur stora de olika delarna av värmeförbrukningen är. En 
förutsättning för att resultatet inte skall betvivlas är att det är tydligt definierat vad 
individuella mätvärden representerar och att de tillsammans uppgår till fastighetens totala 
energiförbrukning. Detta har vi inte kunnat fullfölja i vårt examensarbete. Se bilaga 1 för en 
mer detaljerad sammanställning av energiförbrukningen. 
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4.1.2 Näsbypark Centrum 
 
 

 
Figur 13 Näsbypark Centrum 

 

 
I Täby kommun ligger Näsbypark centrum där 
Skanska Nya Hem har byggt ett flerbostadshus. 
Inflyttning skedde i oktober och november 2002. 
Huset består av 57 lägenheter som till största delen 
är treor och fyror. I källarplan finns ett garage och 
på bottenplan ligger ett antal butiker. Dessutom har 
varje lägenhet ett förråd. Huset förvaltas i dag av 
HSB Täby Roslagen. Täby kommun har inga egna 
krav vad gäller maximal energiförbrukning på 
nybyggda fastigheter. 
 

 
Konstruktion av hus och klimatskal 
Ytterväggarna är utfackningspartier bestående av träregelstomme på 170 mm med 
mineralullsisolering och en putsad fasad. I genomförda Enormsberäkningar framgår att 
fönsterarean uppgår till i snitt 22,2 % av golvarean. 
 

 

 
 
 
 

Tabell 8 U-värden för respektive byggnadsdel. Värden tagna från gjord Enormsberäkning 

 
Luftbehandlingsanläggning 
Lägenheterna ventileras med mekanisk frånluft med värmeåtervinning. Tilluften tillförs 
byggnaden som friskluft via radiatorer med radiatordon. För butikslokalerna finns till- och 
frånluftsaggregat med roterande värmeväxlare samt kyla. Luften tas in via intagsgaller i fasad. 
 
Värmesystem 
Näsbypark har en panncentral som förser hela området med värme, distributionssystemen är 
däremot separata. Värme och tappvarmvatten bereds i en värmeväxlarenhet. Uppvärmning av 
lägenheter och allmänna utrymmen sker med radiatorer kopplade till tvårörssystem. I 
anslutning till radiatorerna finns termostater som möjliggör en höjning eller sänkning av 
inomhustemperaturen. Tilluftsdonen är försedda med filter och är monterade bakom 
radiatorerna. Det finns även en värmepump installerad. I värmepumpen återvinns värme i 
frånluften till uppvärmning av tappvarmvatten, men inte till uppvärmning av huset.  

Enormsberäkning Skanska Teknik, VVS-gruppen, Jonas Forsberg 
Arkitekt Tema arkitekter 
El Ingenjörsfirma Rolf Strandgård HB 
Konstruktion Jan Borglund Byggkonsult AB 
VVS Thorn VVS-konsult AB 

Tabell 7 Sammanfattande projektfakta för Näsby Park 

Byggnadsdel Hus U-värde (W/m2*K) 
Vindsbjälklag 0,15 
Vägg, luft 0,23 
Golvbjälklag 0,26 
Fönster med karm 1,30 
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Applicering av modell 
Först kontaktades Mats Wickman, projektutvecklare Skanska Nya Hem, vars hänvisningar 
ledde till Martin Park och Louise Hermansson som var med i produktionsledningen på 
projektet Näsby Park. De har försett oss med ritningar och handlingar samt svarat på frågor. 
Från bostadsrättsföreningen har vi träffat Beata Bergelin som är kassör i föreningen. Beata 
Bergelin har gett oss fakturor på fjärrvärme och fastighetsel för perioden februari till oktober 
2003, första eldningssäsongen. För fjärrvärmeförbrukningen finns fakturor för fem månader. I 
stort sett alla värden på fjärrvärmeförbrukningen är avlästa värden. 
 
Bostadsrättsföreningens gemensamma fjärrvärmeleverantör är Fortum. Lägenheterna har inte 
individuell mätning av värmeförbrukningen. Det sitter en elmätare i varje lägenhet och 
bostadsrättsinnehavaren väljer själv elleverantör. Därmed betalas hushållselen separat och hur 
mätarställningen läses av avtalas mellan bostadsrättsinnehavaren och elbolaget. Den el som 
föreningen betalar gemensamt för flerbostadshuset såsom entré och trapphus levereras av 
Fortum. Vi har tagit del av tillgängliga fakturor på fastighetselen men har inte kunnat 
sammanställa den totala elförbrukningen då hushållens elförbrukning saknas. Detta begränsar 
bedömningen av Näsbypark Centrums energiprestanda.    
 
Bedömning av genomförd Enormsberäkning 
Näsbypark Centrum består av ett hus som med bostäder, förrådsutrymmen och affärslokaler. I 
beräkningens zonindelning är bostadsdelen en zon och förråd och trapphus en zon. 
Reduktionsfaktorn mot mark är satt till 0,75 vilket innebär att hänsyn är tagen till de 
värmeförluster mot mark som förekommer. Fönsterarea i procent av uppvärmd golvarea är för 
bostadsdelen 25,7 %, vilket skulle kunna påverka Enorms förmåga att överskatta nyttan av 
solenergi enligt undersökningar utförda av Annika Nilsson. Huset är dimensionerat för en 
inomhustemperatur på 20 oC, vilken även är den temperatur som har använts vid beräkning av 
förråd och trapphus. Se bilaga 7 för en utskrift från Enormberäkningen. 
 
Jämförelse mellan beräknad och verklig energiförbrukning 
 
 Beräknat 

energibehov 
kWh/m2 och år 

Verklig 
energiförbrukning 

kWh/m2 och år 

 
Procentuell 

skillnad 
Värmeförbrukning 59 (13)70 1871 38 % 
Hushålls- och fastighetsel 48 - - 
Summa för kalenderåret 107 - - 
Tabell 9 Beräknat energibehov enligt Enorm och verklig energiförbrukning för Näsbypark Centrum. 

Det, med Enorm, beräknade värmebehovet är 13 kWh/m2. Det verkliga värmebehovet är 18 
kWh/m2. Detta betyder att det verkliga värmebehovet är 38 procent högre än det verkliga. 
Dessa värden är enbart för maj och juli till oktober månad 2003 och kan därför inte jämföras 
med övriga objekt.  
 

                                                 
70 Beräknad värmeförbrukning för endast fem månader. 
71 Verklig värmeförbrukning för endast fem månader. 
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Verklig och beräknad värmeförbrukning för 
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Figur 14 Verklig och beräknad värmeförbrukning för Näsbypark Centrum. 

Jämförande Effektsignaturdiagram för Näsbypark Centrum
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Figur 15 Jämförande effektsignaturdiagram för Näsbypark Centrum. Residualvariansen, R2 = 0,93. 

Eftersom vi inte har fått tillgång till siffror för en period som sträcker sig över ett helt år är det 
svårt att dra några slutsatser om hur väl verklig och beräknad värmeförbrukning 
överrensstämmer. Det försvåras framförallt av att vi inte har några värden för de kallare 
vintermånaderna. Vi ser dock tendenser till att Enorms uppskattning av värmeförlusterna 
stämmer överens med köpt värmeeffekt för perioden, eftersom lutningen för de båda kurvorna 
verkar överensstämma. Slutligen kan vi ändå konstatera att värmeförbrukningen ligger över 
den beräknade även för de månader som vi kunnat jämföra.   
 
För att få ett komplett resultat för Näsbypark Centrum måste mätvärden för värmeförbrukning 
för varje månad under ett år sammanställas. Därefter måste ett avtal upprättas med nätägaren 
om en sammanställning på elförbrukning för fastigheten och hushållen. Se bilaga 2 för en mer 
detaljerad sammanställning av energiförbrukningen. 
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4.1.3 Kungsängsterrassen 

 
Figur 165 Kungsängsterrassen 

Flerbostadshuset Kungsängsterrassen ligger i utkanten av Uppsala nära natur och 
motionsspår. Den tänkta kunden var äldre personer som ville sälja sitt hus och flytta till 
lägenhet. Huset har varit bebott sedan 2001, men den sista bostadsrättsinnehavaren flyttade in 
så sent som första december 2003. Garantibesiktningen för huset ägde rum i mitten av 
november 2003. Det är mestadels större lägenheter, fyror och femmor. I källarplan finns 
gemensamma utrymmen såsom motionsrum, styrelserum, sammanträdesrum, förråd och en 
tvättstuga. Undercentralen är även den belägen i källarplan. Uppsala kommun ställer inga 
krav på en maximal energiförbrukning vid nybyggnation av flerbostadshus. 
 
Enormsberäkning Skanska Teknik, VVS-gruppen 
Arkitekt Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB 
Konstruktör Skanska Stålteknik och Skanska Prefab 
Ventilation Skanska Teknik AB, Installationsteknik 
Värme & Sanitet KETAB VS-Konstruktioner AB 
Tabell 10 Sammanfattande projektfakta för bostadsrättsföreningen Kungsängsterrassen 

Konstruktion av hus och klimatskal 
Ytterväggarna består av 170 mm reglar och mineralullsisolering.72 I genomförda 
Enormsberäkningar framgår att fönsterarean uppgår till i snitt 17,4 % av golvarean. 
 

Byggnadsdel 
Hus 1 

U-värde (W/m2*K) 
Radhus 

U-värde (W/m2*K) 
Garage 

U-värde (W/m2*K) 
Vindsbjälklag 0,16 0,16 - 
Vägg, jord 0,28 - 0,28 
Vägg, luft 0,20 0,20 - 
Golvbjälklag 1 0,19 - 0,19 
Golvbjälklag 2 - 0,5 - 
Fönster med karm 1,30 1,3 - 
Dörrar med karm 1,0 1,0 1,0 
Yta 1, luft 0,18 0,24 0,5 
Tabell 11 U-värden för respektive byggnadsdel. Värden tagna från gjord Enormsberäkning. 

                                                 
72 Produktionsresultat och byggdelsbeskrivning för projektet bostadsrättsföreningen Kungsängsterrassen 
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Luftbehandlingsanläggning 
Luftbehandlingsanläggningen för bostäderna i flerbostadshuset och garaget har mekanisk 
frånluft. Radhusen ventileras med FTX, styrd tilluft och frånluft med värmeåtervinning via en 
värmeväxlare, separat för varje lägenhet. Uteluft tillförs lägenheterna i flerbostadshuset via 
tilluftsdon som sitter bakom radiatorerna. Uteluft för radhusen tas i fasad och avluften släpps 
ovan tak.  
 
Värmesystem 
Kungsängsterrassen är ansluten till fjärrvärme. Värme och tappvarmvatten bereds i en 
värmeväxlarenhet belägen i undercentralen. Den energi som produceras av värmepumpen 
tillförs radiatorkretsen men inte tappvarmvattnet. Uppvärmningen av lägenheterna sker med 
radiatorer, kopplade som tvårörssystem och styrs från termostater i lägenheterna. 
Värmeproduktion och värmedistributionssystemet är gemensamt för flerbostadshuset, 
radhusen och garaget. 
 
Applicering av modell 
Lilianne Axelsson, projektledare Skanska Nya Hem, hjälpte oss med namn och 
telefonnummer till Gustav Lundquist, produktionschef Skanska Hus, och 
bostadsrättsföreningen Kungsängsterrassens ordförande Sven Hjalmarsson. Gustav Lundquist 
har svarat på frågor och skickat handlingar. Sven Hjalmarsson, ordförande i 
bostadsrättsföreningen, har intervjuats och gav oss beräknade värden på årsförbrukningar för 
värme och el. För att kunna sammanställa energiförbrukningen varje månad krävdes en 
fullmakt där ordföranden gav oss tillstånd att hämta föreningens el- och värmeförbrukning 
från nätägaren Vattenfall. Efter telefonsamtal och faxad fullmakt har Vattenfall skickat de 
uppgifter som vi efterlyste. 
 
Utav UBC, Uppsala Bostadsföreningars Centralförening, köper bostadsrättsföreningen 
ekonomiska tjänster såsom redovisning och revision. De sköter även interndebiteringen inom 
bostadsrättsföreningen, exempelvis fakturering av hushållselen. De tillhandahåller även den 
tekniska tillsynen av fastigheten. Kungsängsterrassens elförbrukningsmätare har en 
avläsningspunkt som är gemensam för hela fastigheten samt separata mätare i varje lägenhet. 
Samtliga hushåll i föreningen har valt samma elleverantör och bostadsrättsföreningen blir 
debiterad för både hushålls- och fastighetsel. Hushållselen i sin tur debiteras internt inom 
föreningen. Detta arbete sköts av UBC. Tyvärr har vi denna gång inte getts tillgång till dessa 
siffror på grund av tidsbrist hos UBC, men möjligheten finns ändå att få fram denna typ av 
siffror i framtiden. 
 
Bedömning av genomförd Enormsberäkning 
För bostadsrättsföreningen Kungsängsterrassen har tre Enormsberäkningar genomförts, 
nämligen en för flerbostadshuset, en för radhuset och en för garaget. Flerbostadshuset är inte 
uppdelat i olika zoner. Normalt sett bör det delas upp då man vanligtvis inte har samma 
temperatur i lägenheterna som i trapphus och förråd. Radhuset och garaget är beräknade som 
en zon vardera. Eventuella köldbryggor och reduktionsfaktor mot mark har inte tagits med i 
något av de tre beräkningsfallen. Innetemperaturen är satt till 20 oC i lägenheterna och till 10 
oC i garaget. Se bilaga 9 för en utskrift från Enormberäkningen. 
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Jämförelse mellan beräknad och verklig energiförbrukning 
 
 Beräknat 

energibehov 
kWh/m2 och år 

Verklig 
energiförbrukning 

kWh/m2 och år 
 

Procentuell skillnad
Värmeförbrukning 54 88 63 % 
Hushålls- och fastighetsel 35 25 -29 % 
Summa för kalenderåret 89 113 27 % 
Tabell 12 Beräknat energibehov enligt Enorm och verklig energiförbrukning för Kungsängsterrassen. 

 
 Beräknat 

energibehov 
kWh/m2 och år 

Verklig 
energiförbrukning 

kWh/m2 och år 
 

Procentuell skillnad
Värmeförbrukning med 
värmeåtervinning endast i 
radhuset 

77 88 14 % 

Hushålls- och fastighetsel 35 25 -29 % 
Summa för kalenderåret 112 113 0 % 
Tabell 13 Beräknat energibehov enligt Enorm exklusive återvinning i garage och flerbostadshus och 
verklig energiförbrukning för Kungsängsterrassen. 

Det beräknade värmebehovet är enligt Enorm 54 kWh/m2 och år. Det verkliga värmebehovet 
är 88 kWh/m2 och år. Detta betyder att den verkliga värmeförbrukningen är 63 procent högre 
än det beräknade värmebehovet. Då Enormsberäkningen genomfördes var värmeåtervinning 
inplanerad för hela fastigheten. I realiteten blev värmeåtervinning endast installerad i 
radhusen. Om man tar hänsyn till detta och bortser från de besparingar som Enorm räknade 
med från värmeåtervinning i garage och flerbostadshus blir det beräknade värmebehovet 77 
kWh/m2 och år. I detta fall är den verkliga värmeförbrukningen endast 14 procent högre än det 
beräknade värmebehovet. Den beräknade elförbrukningen är 35 kWh/m2 och år och den 
verkliga elförbrukningen var 25 kWh/m2 och år. Detta innebär att den verkliga 
elförbrukningen för hushålls- och fastighetsel är 29 procent lägre än den beräknade 
elförbrukningen. Den totala energianvändningen är 113 kWh/m2 och år under 2003 medan är 
104 kWh/m2 och år. Detta medför att verklig energiförbrukning ligger 27 procent högre än 
beräknad energiförbrukning för Kungsängsterrassen.   
Om man bortser från den återvinningsbesparing som var planerad men ej genomförd är den 
beräknade energiförbrukningen 105 kWh/m2 och år. Detta medför att verklig 
energiförbrukning i stort sett är lika med beräknad energiförbrukning för Kungsängsterrassen.   
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Verklig och beräknad värmeförbrukning för Kungsängsterrassen
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Figur 17 Verklig och beräknad värmeförbrukning för Kungsängsterrassen. 

 

Verklig och beräknad värmeförbrukning för Kungsängsterrassen 
med återvinning endast i radhusen
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Figur 18 Verklig och beräknad värmeförbrukning för Kungsängsterrassen med återvinning endast i 
radhusen. 

 

Verklig och beräknad elförbrukning för Kungsängsterrassen
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Figur 19 Verklig och beräknad elförbrukning för Kungsängsterrassen. 
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Jämförande Effektsignaturdiagram för Kungsängsterrassen
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Figur 20 Jämförande effektsignaturdiagram för Kungsängsterrassen. Residualvariansen, R2 = 0,85. 

 

Jämförande Effektsignaturdiagram för Kungsängsterrassen, 
återvinning endast i radhus
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Figur 21 Jämförande effektsignaturdiagram för Kungsängsterrassen. Ur Enormsberäkning har endast 
hänsyn till återvinning i radhus tagits. Residualvariansen, R2 = 0,85 

Respektive lägenhet debiteras sin egen elförbrukning vilket skulle kunna vara en orsak till att 
den verkliga elförbrukningen är lägre än den beräknade på grund av den ökade medvetenheten 
det innebär för de boende. Att den tänkta kundkategorin för Kungsängsterrassen var äldre 
personer som flyttar från villa till lägenhet kanske också påverkar elförbrukningen. De boende 
kan antas ha ett invant villa-brukarbeteende samt att det kan antas att det bor relativt få 
personer på en större yta. En lägenhet på 100 kvadratmeter är troligtvis enligt Enorm 
beräknad att ha en elförbrukning som motsvarar elförbrukningen hos en familj på fyra 
personer. Det skulle i sådana fall kunna vara en orsak till att elförbrukningen är 29 % lägre än 
beräknat. Samma orsak kan användas för att ge en möjlig förklaring till det något höga 
värmebehovet. En lägenhet på 100 kvadratmeter beräknas rimligen ge ett större värmetillskott 
eftersom den stora ytan antas rymma fler personer. Att värmebehovet ligger 14 procent över 
kan ändå anses vara ett bra resultat, då Enorms felmarginal ligger på tio procent.  
 
I figur 20 och 21 kan man utläsa att Enorms uppskattning av värmeförluster stämmer väl 
överens med köpt värmeeffekt eftersom lutningen för de båda linjerna är lika. Här är inte 
köldbryggor eller värmeförluster mot mark medtagna. Vi kan inte ur denna analys se hur det 
påverkat beräkningen i förhållande till den verkliga värmeförbrukningen.  
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I Enormberäkningen är värmeåtervinning medräknad och det skulle vara intressant att veta 
resultatet av en Enormsberäkning som beskriver fastigheten som den är idag. För att komma 
undan de spekulationer som gjorts för att förklara skillnaden mellan verkligt och beräknat 
energibehov krävs en mätning av tappvarmvattenförbrukningen samt en registrering av 
innetemperaturen. Se bilaga 3 för en mer detaljerad sammanställning av energiförbrukningen. 
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4.1.4 Runhällen 

  
Figur 22 Kvarteret Runhällen  
Foto: Fredrik Dauber, 200273 

Runhällen är ett bostadsområde, bestående av sex likadana huskroppar, som Skanska Nya 
Hem har uppfört i Vallentuna, drygt två mil utanför Stockholm. Vallentuna kommun ställer 
inga krav på en maximal energiförbrukning vid nybyggnation av flerbostadshus. 

 
Konstruktion av hus och klimatskal 
Ytterväggen består av 145 mm träregel isolerad med stenullsskivor. Fasaden är både putsad 
och klädd med panel. I genomförda Enormsberäkningar framgår att fönsterarean uppgår till i 
snitt 27,8 % av golvarean. 
 

Byggnadsdel 
Hus D 

U-värde (W/m2*K) 
Vindsbjälklag 0,16 
Vägg, jord - 
Vägg, luft 0,20 
Golvbjälklag 1 0,21 
Golvbjälklag 2 - 
Fönster med karm 1,20 
Dörrar med karm - 
Yta 1, luft 0,15 
Yta 2, luft 0,21 
Tabell 15 U-värden för respektive byggnadsdel. Värden tagna från gjord Enormsberäkning. 

 
Luftbehandlingsanläggning 
Information saknas. 
 
Värmesystem 
Enligt Enormsberäkningen har Runhällen fjärrvärmeväxlare. Rummen värms med 
vattenradiatorer som styrs med termostater i rummen. 
                                                 
73 Vallentuna kommun. Bo och Bygga, www.vallentuna.se,  040320 

Enormsberäkning Skanska Teknik AB, Jesper Bengtsson 
Arkitekt Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB 
Konstruktör Skanska Teknik AB 
VVS Totab totalentreprenad AB 

Tabell 14 Sammanfattande projektfakta för Runhällen. 
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Applicering av modell 
En av de första kontakterna för Runhällen var Johan Alenius, bostadsrättsförenings-
administratör Skanska Nya Hem. Han satt med i den tillfälliga bostadsrättsföreningen och av 
honom fick vi tillgång till fakturor för värme- och elförbrukning samt plan- och 
fasadritningar. Olle Dahlberg, produktionschef Skanska Hus, hänvisade oss till Assar 
Hörnfeldt, projektledare på Totab totalentreprenad AB, som stått för projekteringen av VVS. 
Vi har inte lyckats erhålla några handlingar för VVS. Skanska Teknik har skickat 
konstruktionsdetaljer och utredning av Enormsberäkning. Bostadsrättsföreningen har inte 
kontaktas då uppgifter om energiförbrukning redan erhållits.  
 
Bedömning av genomförd Enormsberäkning 
Runhällen består totalt av sex huskroppar men Enormsberäkningen är bara gjord för hus D. 
Hus D bedöms med hänsyn till väderstrecksorientering och energihushållning ha sämst U-
värde. Övriga hus håller bättre U-värde. Under projekteringens gång så har faktorer som 
möjlighet till mer isolering av vindsbjälklag och tillkommandet av lokalyta istället för 
bostadsyta, tillkommit och dessa påverkar U-värdesberäkningen på ett positivt sätt.74  
Reduktionsfaktorn mot mark som är 0,75 är medtagen. Däremot har man bortsett från 
eventuella köldbryggor. Innetemperaturen i lägenheterna är satt till 20 oC. Se bilaga 8 för en 
utskrift från Enormberäkningen. 
 
 
Jämförelse mellan beräknad och verklig energiförbrukning 
 
 Beräknat 

energibehov 
kWh/m2 och år 

Verklig 
energiförbrukning 

kWh/m2 och år 
 

Procentuell skillnad
Värmeförbrukning 79 135 71 % 
Hushålls- och fastighetsel 50 (-8)75 - - 
Summa för kalenderåret 121 - - 
Tabell 16 Beräknat energibehov enligt Enorm och verklig energiförbrukning för Runhällen. 

Det beräknade värmebehovet är enligt Enorm 73 kWh/m2 och år. Det verkliga värmebehovet 
är 135 kWh/m2 och år under 2003. Detta betyder att den verkliga värmeförbrukningen är 71 
procent högre än det beräknade värmebehovet. Verklig elförbrukning har inte kunnat jämföras 
med beräknad då vi endast fått tillgång till fastighetselen för Runhällen. Enorm beräknar 
hushålls- och fastighetsel tillsammans, vilket gör det omöjligt att säga något om den verkliga 
förbrukningen av fastighetsel. 

                                                 
74 Christian Andersson, Skanska Teknik AB, Utredning Brf. Runhällen Hus D, 2000-12-01 
75 Nettobesparing av effektivare vitvaror 
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Verklig och beräknad värmeförbrukning för Runhällen
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Figur 23 Verklig och beräknad värmeförbrukning för Runhällen. 

 

Jämförande Effektsignaturdiagram för Runhällen
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Figur 24 Jämförande effektsignaturdiagram för Runhällen. Residualvariansen, R2 = 0,95. 

För Runhällen är uppmätt värmeförbrukning betydligt högre än det av Enorm beräknade 
värmebehovet. Det kan misstänkas att fastigheten har större värmeförluster än beräknat 
eftersom avvikelsen är så stor som 71 procent. Assar Hörnfeldt, Totab totalentreprenad AB, 
som projekterat VVS har själv kontrollerat och jämfört sina egna beräkningar mot 
Enormsberäkningen och funnit att de inte skiljer sig nämnvärt från varandra76. Vi har inte haft 
kontakt med boende eller produktionsledning och det är möjligt att de kan förklara den stora 
skillnaden mellan verklig och beräknad värmeförbrukning. Vi har dock fått redovisning på 
värmeförbrukningen över tre år och de skiljer sig inte nämnvärt från varandra vilket tyder på 
att det inte är någon tillfällig avvikelse som orsakat skillnaden mellan beräknad och verklig 
värmeförbrukning. Nästa steg är att kontrollera att byggnaden är byggd enligt underlaget. Det 
är även möjligt att Enorm har överskattat solinstrålningen till fastigheten då fastigheten består 
av flera huskroppar som ligger nära varandra, vilket skulle kunna medföra att solen inte kan 
tränga in mellan huskropparna. Då Enorms värmeförluster och köpt värmeenergi är lika till 
både mängd och lutning är det troligt att verkliga värmeförluster är högre än beräknat 
eftersom man kan anta att fastigheten har tillgodogjort sig gratisenergi i någon form. Se bilaga 
4 för en mer detaljerad sammanställning av energiförbrukningen. 

                                                 
76 Telefonintervju med Assar Hörnfeldt, Totab totalentreprenad AB, 2004-03-19 
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4.1.5 Trähuset 

 
Figur 25 trähuset77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trähuset ligger i Bo01-området Västra Hamnen i Malmö. 
Ägare är bostadsrättsföreningen Oskarsgrundet i Malmö. 
Fastigheten Trähuset består av fyra delar, närmare bestämt 
kanalhuset, radhuset, engelska radhuset och punkthuset. 
Engelska radhuset var från början fyra radhus som i dag är 
ombyggda till sju lägenheter. Lägenheterna blev färdigställda 
i december 2003. Bo01-området i Malmö har krav på en 
maximal energiförbrukning på 105 kWh/m2 och år. 
 

Enormsberäkning Skanska Teknik, VVS-gruppen 
Arkitekt Sews Arkitekter AB 
El Skanska Teknik AB 
Konstruktör Skanska Teknik AB 
Mark Landskapsgruppen Syd AB 
VVS Skanska Teknik AB 
Tabell 17 Sammanfattande projektfakta för Bo 01, Trähuset. 

 
Konstruktion av hus och klimatskal 
Enligt de allmänna utförande- och funktionskraven i Trähusets ramhandling är byggnaden i 
huvudsak utförd av prefabricerade element. De bärande väggarna består av prefabricerade 
träelement med lösa beklädnadsskivor och fasadväggarna består av prefabricerade element av 
regeltyp med invändiga beklädnadsskivor. Enligt ritningar består ytterväggarna av 170 mm 
reglar och stenullsisolering samt 45 mm reglar och stenullsisolering. I genomförda 
Enormsberäkningar framgår att fönsterarean uppgår till i snitt 17,2 % av golvarean. 
 

                                                 
77 Site Map. Hemsida med de senaste lokala nyheterna. Karta. Trahuset, www.bizzbook.com [2004 mars 20] 
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U-värde (W/m2*K)  

Byggnadsdel 
Kanalhuset 

(lgh/trapphus/källare) Radhuset 
Eng. 

Radhuset Punkthuset 
Vindsbjälklag 0,16 0,16 0,16 0,16 
Vägg, jord 0/0,30/0,93 - - - 
Vägg, luft 0,20 0,20 0,20 0,20 
Golvbjälklag 1 0,42 0,26 0,26 0,26 
Golvbjälklag 2 0,23 - 0,23 - 
Fönster med 
karm 1,30 1,30 1,30 1,30 
Dörrar med karm 1,0 - - - 
Yta 1, luft 0,23/0,24/0,24 - 0,23 0,23 
Yta 3, jord 0,20 - - - 
Tabell 18 U-värden för respektive byggnadsdel. Värden tagna från gjord Enormsberäkning. 

 
Luftbehandlingsanläggning 
Lägenheterna är ventilerade med mekanisk frånluft. Utsug sker via spiskåpor i kök och 
frånluftsdon i badrum. Frånluftsfläktarna är placerade på taket. Intag av uteluft till 
lägenheterna sker i huvudsak via ljuddämpande överluftsdon som är placerade i ytterväggen. 
Källarutrymmena i del 1-3 ventileras med separata fläktar. Garaget ventileras med självdrag. 
Utrustning för värmeåtervinning finns inte installerad i huset. 
 
Värmesystem 
Värmen fås från kommunens fjärrvärmenät. En undercentral är belägen i källaren i del 2, där 
värme erhålles i en prefabricerad värmeväxlarenhet. Från undercentralen distribueras värme 
till de olika byggnaderna. I del 1-3 och 4 är de vertikala fördelningsledningarna för värme 
förlagda i centralt belägna försörjningsschakt i trapphusen. I försörjningsschakten finns 
värmemängdsmätare och avstängningsventiler för värmen till varje lägenhet monterade. Till 
varje lägenhet i del 5 och 6 är separata ledningar dragna från garaget till fördelare i varje 
lägenhet. Lägenheterna värms upp med radiatorer kopplade som tvårörssystem. 
 
Applicering av modell 
Till att börja med kontaktades Helena Evertsson, projektutveckling Skanska Nya Hem 
Öresund. Hon gav oss genomförda Enormsberäkningar samt namn på två personer vi kunde 
kontakta angående Trähuset. Dessa två personer var Mats Tovesson, projektingenjör Skanska 
Hus, och Dennis Malmlöf, ordförande i Trähusets bostadsrättsförening Oskarsgrundet i 
Malmö. Mats Tovesson har gett oss ramhandlingar och Dennis Malmlöf har skickat fakturor 
för tolv månaders värmeförbrukning. Elförbrukning har vi inte kunnat få tillgång till då 
föreningen själva väntar på uppgifter om denna från sydkraft. Tovesson hänvisade oss även 
till Lennart Andersson, Skanska Teknik, som har försett oss med ritningar på huset. 
 
Bedömning av genomförd Enormsberäkning 
För Trähuset har fyra Enormsberäkningar genomförts. Enormsberäkningarna är gjorda för 
Kanalhuset, Radhuset, Engelska radhuset och Punkthuset. I Enormsberäkningen för 
kanalhuset är byggnaden uppdelad i tre zoner, lägenhet, trapphus och källare. Radhuset är 
räknat som en zon likaså engelska radhuset. Punkthuset är uppdelat i två zoner, lägenhet och 
trapphus. För varje beräkning gäller att reduktionsfaktorn mot mark är medtagen samt att man 
har bortsett från eventuella köldbryggor. Innetemperaturen i lägenheterna är satt till 20 oC. 
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Där det förekommer trapphus och källare är de beräknade med en lägre temperatur än 
lägenheterna. Se bilaga 10 för en utskrift från Enormberäkningen. 
 
Jämförelse mellan beräknad och verklig energiförbrukning 
 
 Beräknat energibehov 

kWh/m2 och år 
Verklig energiförbrukning 

kWh/m2 och år 
Värmeförbrukning 68,5 - 
Hushålls- och fastighetsel 45,3 - 
Summa för kalenderåret 113,8 - 
Tabell 19 Beräknat energibehov enligt Enorm och verklig energiförbrukning. 

De fakturor som sammanställts för verklig värmeförbrukning har varit delvis avlästa och 
delvis beräknade värden. Då avläsningarna inte är gjorda vid månadsskiften och inte heller 
med jämna intervall har detta gett en residualvarians, R2, på 0,611 vid normalårskorrigering 
med effektsignaturmetoden. Detta kan inte användas för att normalårskorrigera den verkliga 
värmeförbrukningen då man med en residualvarians, R2, på 0,611 inte kan anse att linjens 
ekvation anpassar sig tillräckligt väl till givna mätvärden på verklig värmeförbrukning. Den 
verkliga, icke normalårskorrigerade, värmeförbrukningen är 68 kWh/m2. Se bilaga 5 för en 
mer detaljerad sammanställning av energiförbrukningen. 
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4.1.6 Entréhuset 
 

 
Figur 26 Entréhuset78 
 

 
Entréhuset ligger i Bo 01-området 
Västra Hamnen i Malmö. Ägare av 
Entréhuset är bostadsrättsföreningen 
Flintrännan i Malmö. Entréhuset 
består av tre olika byggnader, R-
huset, T-huset och U-huset. R-huset 
är ett radhus och har fyra 
lägenheter. Flerbostadshusen har 
tillsammans 37 lägenheter. Bo01-
området i Malmö har krav på en 
maximal energiförbrukning på 105 
kWh/m2 och år. 
 

Enormsberäkning Skanska Teknik, VVS-gruppen 
Arkitekt Arkitektlaget Mario Campi Architetto Fas 
Konstruktör Skanska Teknik AB 
Ventilation Skanska Teknik AB 
Värme & Sanitet Skanska Teknik AB 
Tabell 20 Sammanfattande projektfakta för Bo 01, Entréhuset. 

 
Konstruktion av hus och klimatskal 
Enligt ritningar består ytterväggarna av 195 mm reglar och mineralull. En del gavlar har 120 
mm reglar och mineralull och 120 mm betong.79 I genomförda Enormsberäkningar framgår 
att fönsterarean uppgår till i snitt 21,2 % av golvarean. 
 

Byggnadsdel 
Hus R 

U-värde (W/m2*K) 
Hus T 

U-värde (W/m2*K) 
Hus U 

U-värde (W/m2*K) 
Vindsbjälklag 0,18 0,18 0,18 
Vägg, jord - 0,42 0,42 
Vägg, luft 0,23 0,23 0,23 
Golvbjälklag 1 0,187 0,19 0,19 
Golvbjälklag 2 - 0,23 - 
Fönster med karm 1,25 1,25 1,25 
Yta 1, luft 0,23 0,23 0,23 
Yta 2, luft 0,4 0,4 0,4 
Tabell 21 U-värden för respektive byggnadsdel. Värden tagna från gjord Enormsberäkning. 

 
Luftbehandlingsanläggning 
Luftbehandlingsanläggningen för bostäder och garage utgörs av mekanisk frånluft. 
Lokalernas ventilation sker även den med frånluft. Uteluft till lägenheterna tillförs bakom 
radiatorerna. Uteluft till övriga utrymmen tillförs via tilluftsdon i yttervägg. I källarplanet 
finns ett frånluftsaggregat. Från varje lägenhet är det separata frånluftskanaler dragna till 
                                                 
78 Site Map. Hemsida med de senaste lokala nyheterna. Karta. Entrehuset, www.bizzbook.com, [2004 mars 20] 
79 Nilsson, Annika. 2003. Energianvändning i nybyggda flerbostadshus på Bo01-området i Malmö. Avdelningen 
för Byggnadsfysik, Lund. 
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källarplanet. De fyra radhuslägenheterna är försedda med varsin separat frånluftsfläkt. 
Garaget ventileras med en frånluftsfläkt som är placerad i källarplanet. Luftintaget sker via ett 
ytterväggsgaller. T- och U-husen har värmeåtervinning genom att en frånluftsvärmepump 
finns installerad. 
 
Värmesystem 
Entréhuset är anslutet till fjärrvärme. Värme och tappvarmvatten bereds i en 
värmeväxlarenhet som innehåller separata värmeväxlare för värme och tappvarmvatten. I 
undercentralen är värmemängdsmätare och expansionskärlet placerat. Frånluftsvärmepumpen 
är installerad för värmeåtervinning ur frånluften från T- och U-husen. Värmepumpen är även 
den placerad i undercentralen. Den energi som produceras av värmepumpen tillförs 
radiatorkretsens returledning. Uppvärmningen av lägenheterna sker med radiatorer, kopplade 
som tvårörssystem. Värmen distribueras således via radiatorer och styrs från termostater i 
lägenheterna. Uppvärmning av lokaler på entréplanet sker med konvektorer kopplade som 
tvårörssystem. 
 
Applicering av modell 
Till att börja med kontaktades Helena Evertsson projektutveckling Skanska Nya Hem 
Öresund. Hon gav oss genomförda Enormsberäkningar och för vidare kontakt Rolf Jörgensen, 
projektingenjör, och Roland Jonsson, ordförande för Entréhusets bostadsrättsförening. Rolf 
Jörgensen har gett oss handlingar och svarat på de frågor vi haft om husen. Roland Jonsson 
har också svarat på frågor men då om hur de boende upplever inomhusklimatet med mera. 
Jonsson har även gett oss en fullmakt som ger oss tillgång till siffror på Entréhusets 
fjärrvärme- och elförbrukning. Tyvärr har Sydkraft inte kunnat hålla vad de först lovat. Det 
visade sig att det inte var tillräckligt att ha en fullmakt utan att det också krävdes 
kundnummer eller mätarnummer för varje lägenhet för att kunna få en sammanställning av 
fastighetens energiförbrukning.  
 
Bedömning av genomförd Enormsberäkning 
För Entréhuset har tre Enormsberäkningar genomförts, en för respektive hus. Radhuset 
definieras som en zon, R-huset, är uppdelat i två zoner, lägenheter och källare. T-huset och U-
huset är uppdelade i de tre zonerna lägenheter, lokaler och källare. Reduktionsfaktorn mot 
mark är medtagen i samtliga tre beräkningsfall. Lika för alla tre beräkningarna är att man 
bortsett från köldbryggor i beräkningen. Innetemperaturen är satt till 20 oC i alla utrymmen, 
det vill säga i lägenheter, lokaler och källare. Se bilaga 11 för en utskrift från 
Enormberäkningen. 
 
Jämförelse mellan beräknad och verklig energiförbrukning 
 
För uppgift om verklig energiförbrukning hänvisas till Annika Nilssons Energianvändning i 
nybyggda flerbostadshus på Bo01-området i Malmö. 
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4.2 Sammanställning av resultat 
 

 

Kv. 
Halmen 

Näsby-
park 

Centrum 

Kungs-
ängs-

terrassen 
Runhällen Trähuset Entré-

huset 

Enormsberäkning X X X X X X 
Ramhandling 
värme och sanitet X X X - X X 

Ramhandling 
luftbehandling X X X - X X 

Ritningar X X X X X X 
Intervju med BRF X X X - X X 
Intervju med 
produktions-
ledning 

- X X - - - 

Kontakt med 
konsulter X X - X X X 

Produktions-
resultat och 
byggdels-
beskrivning 

- X X - - X 

Enormsutredning - - - X - - 
Transmissions-
beräkning X - - - - - 

Tabell 22 Sammanställning av vilka fakta som erhållits för respektive fastighet. 

Tillgång till Enormsberäkningar för fastigheten var en förutsättning för uppföljning av 
energiprestanda i detta examensarbete. Ramhandlingar och ritningar har framför allt bidragit 
med att skapa en bild av fasigheten. Där har även bostadsrättsföreningen bidragit. För att få en 
förståelse för produktionen har framförallt konsulter, men även intervjuer med 
produktionsledning, varit till stor hjälp. Tyvärr har vi inte kunnat använda materialet till att 
aktivt utreda om det är något hos fastigheten som är orsak till skillnaden mellan verklig 
energiförbrukning och beräknat energibehov. 
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Indata Halmen Näsbypark 
Centrum 

Kungsängs-
terrassen Runhällen Entréhuset Trähuset

Utelämnande 
av biutrymmen Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

Innetemperatur, 
oC 21/22/16 20 20 

Garage 10 20 20 20/18 
20/15/18 

Köldbryggor - - - - - - 
U-värden för 
fönster med 
karm 

1.28 1.3 1.3 1.2 1.25 1.3 

Värmeförluster 
mot mark Nej 

Red.faktor 
0 

Ja 
Red.faktor 

0.75 

Nej 
Red.faktor 0 

Ja 
Red.faktor 

0.75 

Ja 
Red.faktor 

0.75 

Ja och Nej 
Red.faktor 

0,75 
Red.faktor 
0 i källare 

Forcerad 
ventilation Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Tabell 23 Sammanställning av Enormsberäkningar 

En sammanställning av indata till Enorm för de olika objekten finns i tabell 23. Där kan 
utläsas att samtliga objekt har utelämnat köldbryggor. Enormsberäkningen anses kunna 
användas till två beräkningar med olika syften, dels att kontrollera att kraven i BBR efterlevs, 
och dels att beräkna byggnadens energibehov. De fall där Enormsberäkningen endast kan 
antas fungera som en kontroll av att regelverket i BBR efterlevs är för Näsbypark Centrum, 
Kungsängsterrassen och Runhällen då markägarna för dessa objekt inte ställer några krav på 
en maximal energiförbrukning. Dessa objekt kan därför inte kritiseras för att inte ha tagit med 
några köldbryggor. Utav de resultat vi fått kan vi inte bedöma vilka effekter noggrannheten på 
indata har på slutresultaten. Tabellen ovan visar att inget av objekten har en fullständig 
beskrivning av fastigheten på de delar som kan granskas närmare. Det som möjligtvis kan 
skilja dem åt är att på kvarteret Halmen är innetemperaturen satt till 22 oC, detta kan 
schablonmässigt antas höja värmeförbrukningen med tio procent eftersom medeltemperaturen 
under uppvärmningssäsongen är ganska nära 0 oC.  
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 Värme  El 
Halmen Individuella mätvärden enligt en 

sammanställning gjord av ”e2 Home” 
till bostadsrättsföreningen. Värden på 
värmeförbrukning i kWh och 
varmvatten i liter för varje lägenhet och 
månad är dokumenterat. Mätvärdena är 
för perioden juli 2002 till juni 2003. 
Tappvarmvattenförbrukningen har inte 
kunnat jämföras då vi inte kunnat 
överföra den till enheten kWh. 

Individuella mätvärden enligt en 
sammanställning gjord av ”e2 
Home” till bostadsrättsföreningen. 
Värden på elförbrukningen i kWh 
för dels fastighetsel och dels 
hushållsel för varje lägenhet och 
månad är dokumenterad. 
Mätvärdena är för perioden juli 
2002 till juni 2003. 

Näsbypark 
Centrum 

Fakturor som anger mätarställningar i 
kWh för månaderna maj och juli –
oktober 2003.  

Fakturor som anger 
mätarställningar i kWh för 
månaderna maj och juli –oktober 
2003. Elförbrukningen gäller 
endast fastighetsel och kan därför 
inte jämföras med beräknade 
värden. 

Kungsängs-
terrassen 

Fullmakt möjliggjorde sammanställning 
från Vattenfall på 2003 års förbrukning. 
Totala värmeförbrukningen är angiven i 
kWh för varje månad. 

Fullmakt möjliggjorde 
sammanställning från Vattenfall på 
2003 års förbrukning. Totala 
elförbrukningen är angiven i kWh 
för varje månad. 

Runhällen Sammanställning från Vallentuna 
Närvärme AB på tre års förbrukning. 
2003 års värden är använda i 
jämförelsen. Totala 
värmeförbrukningen är angiven i kWh 
för varje månad. 

Fakturor som anger 
mätarställningar i kWh för ojämna 
perioder, det vill säga ej månadsvis. 
Mätvärdena är för perioden juni 
2002 till oktober 2003. 

Entréhuset Sydkraft kunde inte delge oss några 
värden på värmeförbrukningen då det 
visade sig att en fullmakt från 
bostadsrättsföreningen var otillräcklig. 
De behövde fler uppgifter för att deras 
datasystem skulle kunna hitta och 
sammanställa samtliga värden för 
fastigheten. 

Sydkraft kunde inte delge oss några 
värden på värmeförbrukningen då 
det visade sig att en fullmakt från 
bostadsrättsföreningen var 
otillräcklig. De behövde fler 
uppgifter för att deras datasystem 
skulle kunna hitta och 
sammanställa samtliga värden för 
fastigheten. 

Trähuset Fakturor som anger mätarställningar i 
kWh för ojämna perioder, det vill säga 
ej månadsvis, som överlappar ett år. 

Det var inte möjligt för 
bostadsrättsföreningen att delge oss 
elförbrukningen då de själva inte 
fått några uppgifter. 

Tabell 24 Sammanställning av vilka uppgifter om verklig energiförbrukning som erhållits.  
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Halmen 
Näsbypark
Centrum 

Kungsängs
-terrassen Runhällen Trähuset Entréhuset

Verklig värme-
förbrukning, 
(kWh/m2, år) 

 
35 80 

 
18 81 88 135 - - 

Procentuell skillnad - 17 %  + 38 %  +14 %  + 71 %  - - 
Verklig elförbrukning, 
(kWh/m2, år) 45 - 25 - - - 

Procentuell skillnad + 15 %  - - 29 %  - - - 
Verklig energi-
förbrukning, 
(kWh/m2, år) 

80 - 113 - - - 

Procentuell skillnad - 2 %  - 0 %  - - - 
Tabell 25 Sammanställning av verklig värme- och elförbrukning samt procentuellt förhållande till 
beräknat värme- och elbehov. Observera att värden på verklig värmeförbrukning för Näsbypark 
Centrum endast är för månaderna maj och juli till oktober. Halmen s värden på verklig 
värmeförbrukning innefattar endast värden på rumsuppvärmning. Näsbypark Centrum och Halmen kan 
därför inte jämföras med övriga objekt. 

 
I tabell 25 finns en sammanställning av de undersökta objektens energiförbrukning och hur 
den förhåller sig till Enorm. Observera att värden på verklig värmeförbrukning för Näsbypark 
Centrum endast är för månaderna maj och juli till oktober. Näsbypark Centrum kan därför 
inte jämföras med övriga objekt. Halmen är inte heller jämförbart med övriga objekt vad 
gäller värmeförbrukningen eftersom den enbart innehåller lägenheternas rumsuppvärmning 
och ingen tappvarmvattenförbrukning. Att Halmens värmeförbrukning stämmer väl överens 
med Enorms beräknade värmebehov kan vara en indikation på att Enorm kan användas för att 
få en god bedömning av byggnaders värmebehov. Vad gäller indata skiljer sig Halmen från 
övriga objekt på så sätt att beräkningen är gjord med en innetemperatur på 22 oC, vilket skulle 
kunna vara en orsak till att verklig värmeförbrukning och beräknat värmebehov ligger nära 
varandra. Observera dock att verklig värmeförbrukning i realiteten är högre då 
rumsuppvärmning för gemensamma utrymmen tillkommer. Kungsängsterrassen har fått ett 
relativt bra resultat som totalt sett faller inom ramen för den felmarginal på tio procent som 
Equa Simulation AB själva angett för beräkningsprogrammet Enorm. Då Runhällens verkliga 
värmeförbrukning ligger 71 procent över beräknad värmeförbrukning är det inte troligt att det 
bara är brukare eller Enormsberäkningen som är orsak till den stora skillnaden. Det är troligt 
att det är fastigheten som är orsak till en del av skillnaden.    

                                                 
80 Verklig värmeförbrukning avser endast rumsuppvärmning för lägenheterna.  
81 Verklig värmeförbrukning för endast fem månader. 
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Figur 27 Effektsignaturdiagram för Kv. Halmen, 
endast rumsuppvärmning 
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Figur 28 Effektsignaturdiagram för Näsbypark 
Centrum 
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Figur 29 Effektsignaturdiagram för 
Kungsängsterrassen, återvinning endast i radhusen 
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Figur 30 Effektsignaturdiagram för Runhällen 

 
Värmeeffekt enligt
effektsignaturmetoden

Värmeeffekt, endast
tappvarmvatten

Enorm;Uppvärmning och
tappvarmvatten 

Enorm; Transmission,
vent- och läckflöden,
tappvarmvatten 

 
Figur 31Teckenförklaring till figur 27 – 30. 

Ur de redovisade effektsignaturdiagrammen kan utläsas att köpt värmeeffekt och 
värmeförluster, enligt Enorm, stämmer väl överens eftersom lutningen för dessa kurvor är 
lika. Köpt värmeeffekt följer Enorms kurva över förluster, vilket tyder på att beräkningen har 
bra indata på U-värden, luftomsättningar och värmeåtervinning. För alla, utom Runhällen, 
ovan redovisade objekt ligger kurvan för köpt värmeeffekt under Enorms kurva för 
värmeförluster vilket kan tolkas som att fastigheterna åtminstone inte har större 
värmeförluster än beräknat och att byggnaden tillgodogör sig gratis tillskottsvärme. Däremot 
stämmer inte den köpta värmeeffekten med Enorms beräknade värmebehov. Det beror 
troligtvis på att Enorm räknar med att byggnaden ska tillgodogöra sig mer gratis 
tillskottsvärme än byggnaden i verkligheten gör. Det är möjligt att solinstrålningen är mindre 
än beräknat. En annan anledning kan vara att Enorm på grund av sitt tidssteg på ett dygn 
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räknar med att byggnaden under natten kan tillgodogöra sig värme som strålar in på dagen. På 
så sätt tillåter beräkningen byggnaden att tillgodogöra sig mer värme än vad som i 
verkligheten är möjligt. 
 
Då kurvorna för verklig och beräknad energiförbrukning är parallellförskjutna kan det bero på 
att innetemperaturen är annan än beräknad eller så tillgodogör sig huset mer eller mindre 
tillskottsvärme än beräknat. Ytterligare en orsak till att verklig värmeförbrukning kan vara 
högre än beräknat är att brukaren använder mer tappvarmvatten än beräknat. Vädring kan 
också vara en orsak till större värmeförluster, då vädring inte ingår i beräkningen. 
Konstanta värmeförluster via köldbryggor kommer också att öka behovet av värme. 
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5. Analys av resultat 

5.1 Möjliga orsaker till skillnad mellan verklig och beräknad 
energiförbrukning 
Möjliga orsaker till de skillnader som förekommer mellan verklig och beräknad 
energiförbrukning anser vi kan delas in i tre huvudgrupper nämligen brukare, 
beräkningsprogram samt projekterings- och produktionsfas. 
 
Brukare 
I detta examensarbete ingår inte att studera brukarens beteende närmare. Det är dock på sin 
plats att konstatera att vi inte tror att det enbart är brukaren som står för en ökad 
energiförbrukning på ungefär 70 % jämfört med beräknat energibehov, vilket var fallet för ett 
av våra objekt.   
 
Beräkningsprogram 
I samtliga objekt som vi blivit tilldelade har energiberäkningen gjorts i 
beräkningsprogrammet Enorm. Programmet anses överskatta utnyttjandet av solenergi. De 
försök som Equa Simulation AB själva utfört som visar att solenergin inte överskattas gällde 
en villa som har enklare konstruktion än ett flerbostadshus. Equa Simulation AB, som står 
bakom Enorm, rekommenderar att det görs en noggrann zonindelning för mer komplicerade 
byggnader. Det kan tillämpas då vissa lägenheter endast har fönster mot norr alternativt mot 
söder. En zon antas ju ha samma klimat vilket medför att dessa lägenheter bör beräknas i 
separata zoner. Detta kräver en del av användaren av programmet och vi ifrågasätter om 
användaren kan göra de ändringar som krävs för att anpassa ett enkelt beräkningsprogram 
som Enorm till flerbostadshus. För att undvika fel på grund av för grov zonindelning bör nog 
ett noggrannare beräkningsprogram väljas istället. Innan användaren kritiseras bör det 
konstateras om beräkningen avser att kontrollera kraven i BBR eller beräkna byggnadens 
energibehov. Den senare kräver mer detaljerade indata som till exempel beräknande av 
köldbryggor som Enorm inte själv beräknar. Tre av sex objekt hade krav på en maximal 
energiförbrukning från markägaren. Inte en enda av de Enormsberäkningar som tillhör de 
undersökta objekten har med ett påslag för köldbryggor. Detta är något som med all säkerhet 
är en bidragande orsak till en del av den skillnad som förekommer mellan beräknad och 
verklig energiförbrukning. Då indata som reduktionsfaktor mot mark saknas finns det skäl att 
kritisera användaren av Enorm eftersom det är ett välkänt, och kanske medvetet fel för att 
sänka energibehovet. Ett exempel ur examensarbetet där detta missats är Trähuset där 
reduktionsfaktorn tagits med i hela huset utom i källaren, där bör det vara en självklarhet att 
reduktionsfaktorn ska vara med. Vi tycker att användaren bör läsa Enormsmanualen noggrant, 
eftersom programmets möjligheter och begränsningar redovisas där. På så sätt kan ovan 
nämnda misstag undvikas. 
 
Projekterings- och produktionsfas 
Det finns mycket som kan ändras under projekteringsfasen, därför är det viktigt att om 
betydande avvikelser sker bör även nya Enormsberäkningar göras. Det förekommer 
avvikelser under produktionsfasen. Flera av dessa är relativt enkla att upptäcka och åtgärda. 
Som exempel kan nämnas kvarteret Halmen där det hade glömts att täta vissa eluttag vilket 
medförde att det blåste rätt igenom eluttagen och in i lägenheterna då vinden låg på. Att 
kontrollera avvikelser såsom stora köldbryggor och områden utan tätning kräver i många fall 
termografering, något som varit omöjligt för oss att genomföra i detta examensarbete. 
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5.2 Hur kan uppföljningen bidra till att husen blir mer energieffektiva? 
För att husen ska kunna bli bättre och gå framåt i utvecklingen behöver de som ritar och 
konstruerar husen och dess system erfarenhetsåterföring på det arbete de utför. Fungerar inte 
erfarenhetsåterföringen får man inte veta vad som blev bra och vad som blev mindre bra, då 
ges heller ingen möjlighet att vidta några åtgärder eller utveckla sådant som faktiskt blev bra. 
Med hjälp av erfarenhetsåterföring ges också möjlighet till att göra ytterligare injusteringar av 
värme- och ventilationssystem där vissa avvikelser kan ha gått obemärkt förbi. Det är möjligt 
att ett empiriskt underlag för energiförbrukning för olika byggnader kan leda till att branschen 
bättre tar till sig den kunskap som finns på detta, om de varje gång ser effekterna av sitt 
handlande. Det skulle även kunna betyda att man ser ett värde i att vara noggrann och inte 
riskera att slarv försämrar kvalitén på produkten. 
 
En uppföljning av energiprestandan medför att fastigheten kan värderas med avseende på 
energieffektivitet. Detta står helt i linje med de EU-direktiv som kommer att vara införda i 
svensk lagstiftning och börja tillämpas senast i januari 2006. Om värderingen av fastigheters 
energiprestanda blir standard så innebär det att det kan ställas högre krav på energieffektivitet. 
I och med uppföljningen kan det ske en granskning av fastighetens energiprestanda på samma 
sätt som det i dagsläget finns besiktningar som granskskar ytskiktens kvalitet. Därmed 
kommer kunder att kunna ställa krav på byggherren att leverera den energiprestanda de blivit 
lovade, precis som de i dag kan ställa krav på att få den kvalitet på ytskikt som de blivit 
lovade. Förhoppningen är att en dokumenterat lägre energiförbrukning leder till lägre 
månadskostnad och att man i framtiden ska kunna använda detta som ett säljargument för 
bostäder med låg energiförbrukning till kunder som vill leva med låg påverkan på miljön. Det 
finns redan i dag kunder som sätter stort värde på hus som framförallt har en sund innemiljö 
men som även har en låg påverkan på vår yttre miljö.  
 
Det krävs en noggrann kontroll av energiprestandan för att kunna säga vilken grupp en hög 
energiförbrukning beror på, om det är brukaren, beräkningsprogrammet eller huset det är fel 
på. Med tillräckligt goda mätningar, såsom uppgifter på tappvarmvattenförbrukning och 
innetemperatur, kan brukaren uteslutas och med en tillförlitlig beräkning kan fel, som i dag 
skylls på Enorm, uteslutas. Kan både brukare och beräkningsprogram uteslutas är det endast 
huset som återstår att undersöka. Det krävs förmodligen en omfattande genomgång av huset 
för att se vad som inte stämmer, men man vet i alla fall vad som ska undersökas för att finna 
en förklaring. 
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6. Slutsatser 
Det är få markägare som ställer krav på en maximal tillåten energiförbrukning vid 
nybyggnation av bostäder. När det väl ställs krav är den rutinmässiga uppföljningen enligt vår 
mening bristfällig. Det kan också ifrågasättas om det sker någon kontroll huruvida inlämnade 
uppgifter är rimliga eller ej. Det är möjligt att det saknas resurser och kunskap nog för att 
rutinmässigt kontrollera de handlingar som kommer in. Att handlingarna lämnas in och att 
slutsiffran inte överskrider kravet verkar vara nog. En större påverkan från stat och markägare 
skulle vara en god hjälp för dem som arbetar med energi- och miljöfrågor dagligdags att 
implementera energitänkandet i hela branschen. 
 
Det kan konstateras att Enorm är ett bra verktyg för att kontrollera att regelverket i BBR 
efterlevs. Det är även troligt att det ger korrekta värden på byggnadens energibehov för 
enklare byggnader med hög noggrannhet på indata. Möjligtvis går det också att uppnå ett bra 
resultat för mer komplicerade byggnader om de rätta korrigeringarna görs. Vid jämförelse 
mellan verklig värmeförbrukning och beräknat värmebehov har det ändå konstaterats att på 
det sätt som Enormsberäkningar används idag, kan programmet inte på ett tillförlitligt sätt 
förutsäga byggnadens verkliga energiförbrukning. 
 
De uppgifter om verklig energiförbrukning och uppgifter om fastigheternas konstruktion som 
vi kunnat sammanställa har inte varit tillräckliga för att jämföra verklig energiförbrukning och 
beräknat energibehov. Det har heller inte varit möjligt att utefter de resultat vi kunnat 
frambringa jämföra de olika objekten sinsemellan. Det kan ändå konstateras att den verkliga 
värmeförbrukningen ligger över det beräknade värmebehovet, alltifrån 17 till 73 procent. I ett 
fall är värmeförbrukningen lägre än beräknat, men då innefattar jämförelsen inte 
tappvarmvatten. 
 
Det har stundtals varit problematiskt att följa upp data för de olika objekten eftersom vi inte 
arbetar i organisationen, i detta fall Skanska Sverige AB, på det sätt som är möjligt vid 
framtida uppföljningar. För att kunna göra en effektiv och enkel uppföljning krävs det att man 
förbereder för uppföljningen redan i projekteringsstadiet. Att arbeta på det sätt vi gjort är 
mycket tidskrävande och ger inga som helst garantier för ett användbart resultat och är därför 
inte att rekommendera.  
 
Vi tror ändå att det är fullt rimligt att med små medel göra en noggrann och användbar 
uppföljning av husets energiprestanda. Därför rekommenderar vi att man arbetar inifrån 
organisationen och att man i förväg vet att energiprestandan ska följas upp. Det innebär att 
man i förväg kan bestämma med vilken detaljrikedom energiförbrukningen ska mätas och 
installera de mätare som krävs för att erhålla önskad detaljrikedom. Under avetableringen 
sammanställs de fakta som ligger till grund för beräkningen av byggnadens energibehov 
alternativt kontrolleras att indata i den gällande Enormsberäkningen överensstämmer med 
verkligheten. En sammanställning av slutgiltigt material som beskriver den verkliga 
byggnaden, såsom ritningar, beräkningar och installationsbeskrivningar är önskvärda i digital 
form. Eftersom det är en relativt lång tidsperiod mellan produktionsfasen till dess att det är 
dags för uppföljning av energiprestandan förhindrar denna tidiga sammanställning att en stor 
del produktionsfakta städas undan då arbetsstyrkan splittras. Viktigast för uppföljningen är att 
lägenhetsinnehavaren vid kontraktsskrivning undertecknar en fullmakt där Skanska Sverige 
AB får tillgång till värden på energiförbrukningen under andra eller tredje eldningssäsongen 
alternativt att bostadsrättsföreningen sammanställer samtliga mätarnummer eller kundnummer 
och ger sin fullmakt vid övertagandet av fastigheten. Det är också av största vikt att avtala  
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med aktuell nätägare om vilka uppgifter på energiförbrukning som ska sammanställas och 
levereras. Uppföljningen kan sammanfattas i följande punkter: 
 

 Projektera speciellt för mätning av tappvarmvatten och inomhustemperatur. 
 
 Kontrollera korrektheten hos Enormberäkningen och sammanställ relevant 

produktionsfakta samt eventuella avvikelser innan produktionen avetableras. 
 
 Skriv avtal med bostadsrättsförening och nätägare för att erhålla en sammanställning 

på fastighetens energiförbrukning av nätägaren. 
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BILAGA 1 
Sammanställning av energiförbrukning för Kvarteret Halmen 

 

 
Normalårskorrigering 
                     Uppmätta värden för 2003 Normalårskorrigerade värden  

 
T 

oC 
W 

(W/m2) 
W,vv 

(W/m2) 
Q 

(kWh/m2) 
T-n 
oC 

W-n 
(W/m2) 

Q-n  
(kWh/m2)

Jan -3,09 1,8097  6,52 -2,89 1,6359 5,89 
Feb -3,16 1,4840  5,34 -3,04 1,6493 5,94 
Mar 3,23 0,9369  3,37 0,01 1,3829 4,98 
Apr 4,59 0,8474  3,05 4,63 0,9797 3,53 
Maj 11,6 0,2496  0,90 10,49 0,4682 1,69 
Jun 16,11 0,0379  0,14 15,35 0,0436 0,16 
Jul 19,21  0,0078 0,03 17,17 -0,1155 -0,42 
Aug 21,3  0,0008 0,00 16,24 -0,0344 -0,12 
Sep 15,56 0,1530  0,55 12,01 0,3352 1,21 
Okt 4,02 1,0528  3,79 7,30 0,7467 2,69 
Nov 0,99 1,3595  4,89 2,62 1,1554 4,16 
Dec -3,42 1,8547  6,68 -1,07 1,4771 5,32 

Summa:    35,26   35,01 
 
W-n = -0,0873 T-n + 1,3837 
 
T = Uppmätt månadsmedeltemperatur 
T-n = Månadsmedeltemperaturen för ett normalår 
W = Uppmätt värmeeffektförbrukning 
Q = Uppmätt värmeenergiförbrukning enligt individuella mätvärden för 

kvarteret Halmen 
W,vv = Uppmätt värmeeffektförbrukning, förutsätts bara användas till varmvatten 
W-n = Normalårskorrigerad värmeeffektförbrukning 
Q-n = Normalårskorrigerad värmeenergiförbrukning 

 
 

Effektsignaturdiagram, ej normalårskorrigerat, för Halmen 
W = -0,0873t + 1,3837

R2 = 0,9574
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Effektsignaturdigram 
 

Utetemperatur Värmeeffekt 
Värmeeffekt 

tappvarmvatten
Enorm 

trans,vent,läck
Uppvärmningsbehov 
exkl.tappvarmvatten

oC W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 
-2,89 1,64  4,53 2,75 
-3,04 1,65  3,97 2,19 
0,01 1,38  3,76 1,47 
4,63 0,98  2,77 0,41 
10,49 0,47  1,79 0,16 
15,35 0,04  0,90 0,16 
17,17  -0,12 0,63 0,16 
12,01 0,34  1,49 0,16 
7,30 0,75  2,38 0,54 
2,62 1,16  3,08 1,43 
-1,07 1,48  3,83 2,16 

     
 
 

Jämförande Effektsignaturdiagram för Kv Halmen
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Verklig och beräknad energiförbrukning 
 

 Elförbrukning 
Värmeförbrukning för 

rumsuppvärmning 
 Verklig Beräknad Verklig Beräknad 
 (kWh/m2) (kWh/m2) (kWh/m2) (kWh/m2) 

Jan 4,32 3,34 5,89 9,91 
Feb 4,24 3,06 5,94 7,87 
Mar 4,24 3,34 4,98 5,30 
Apr 3,95 3,25 3,53 1,48 
Maj 3,39 3,34 1,69 0,59 
Jun 3,03 3,25 0,16 0,59 
Jul 3,03 3,34 -0,42 0,59 
Aug 3,17 3,34 -0,12 0,59 
Sep 3,40 3,25 1,21 0,59 
Okt 3,97 3,34 2,69 1,95 
Nov 4,22 3,34 4,16 5,13 
Dec 4,37 3,34 5,32 7,79 

Summa: 45,32 39,52 35,01 42,40 
 
 

Verklig och beräknad värmeförbrukning för 
rumsuppvärmning för Kvarteret Halmen
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Verklig och beräknad elförbrukning för 
Kvarteret Halmen
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BILAGA 2 
Samanställning av energiförbrukning för Näsbypark Centrum 

 

 
Normalårskorrigering 

                     Uppmätta värden för 2003  Normalårskorrigerade värden  

 
T 

oC 
W 

(W/m2) 
Q 

(kWh/m2)
W,vv 

(W/m2) 
T-n 
oC 

W-n 
(W/m2) 

Q-n  
(kWh/m2)

Jan        
Feb        
Mar        
Apr        
Maj 11,54 0,9366 3,37  10,49 1,4116 5,08 
Jun        
Jul 20,40  1,47 0,41 17,17 0,0897 0,32 
Aug 17,46  1,61 0,45 16,24 0,2733 0,98 
Sep 13,51 1,0181 3,67  12,01 1,1104 4,00 
Okt 5,17 2,5248 9,09  7,30 2,0422 7,35 
Nov        
Dec        

Summa:    19,20    17,74 
 
W-n = -0,1977 T-n + 3,4848 
 
T = Uppmätt månadsmedeltemperatur 
T-n = Månadsmedeltemperaturen för ett normalår 
W = Uppmätt värmeeffektförbrukning 
Q = Uppmätt värmeenergiförbrukning enligt fakturor för Näsbypark Centrum 
W,vv = Uppmätt värmeeffektförbrukning, förutsätts bara användas till varmvatten 
W-n = Normalårskorrigerad värmeeffektförbrukning 
Q-n = Normalårskorrigerad värmeenergiförbrukning 

 
 

Effektsignaturdiagram, ej normalårskorrigerat, för 
Näsbypark Centrum 

W = -0,1977t + 3,4848
R2 = 0,9271
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Effektsignaturdigram 
 

Utetemperatur Värmeeffekt 
Värmeeffekt, 

tappvarmvatten

Enorm 
trans, vent, läck, 
tappvarmvatten 

Enorm 
Uppvärmningsbehov 

oC W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 
10,49 1,41  0,70 2,19 

     
17,17  0,09 0,70 1,11 
16,24  0,27 0,70 1,35 
12,01 1,11  0,68 1,91 
7,30 2,04  0,79 2,74 

     
 
 

Jämförande Effektsignaturdiagram för Näsbypark Centrum
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Verklig och beräknad energiförbrukning 
 
 Elförbrukning Värmeförbrukning 
 Verklig Beräknad Verklig Beräknad 
 (kWh/m2) (kWh/m2) (kWh/m2) (kWh/m2) 

Jan     
Feb     
Mar     
Apr     
Maj   5,08 2,52 
Jun     
Jul   0,32 2,52 
Aug   0,98 2,52 
Sep   4,00 2,44 
Okt   7,35 2,84 
Nov     
Dec     

Summa:   17,73 12,8429 
 
 

Verklig och beräknad värmeförbrukning för 
Näsbypark Centrum
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BILAGA 3 
Sammanställning av energiförbrukning för Kungsängsterrassen 

 

 
Normalårskorrigering 
 
                     Uppmätta värden för 2003  Normalårskorrigerade värden  

 
T 

oC 
W 

(W/m2) 
Q 

(kWh/m2)
W,vv 

(W/m2) 
T-n 
oC 

W-n 
(W/m2) 

Q-n  
(kWh/m2) 

Jan -4,70 3,63 13,08  -4,50 3,55 12,79 
Feb 5,36 3,08 11,09  -4,53 3,56 12,81 
Mar 2,28 2,28 8,21  -1,10 3,03 10,89 
Apr 3,84 1,86 6,69  3,83 2,26 8,14 
Maj 10,94 1,05 3,80  9,98 1,31 4,72 
Jun 14,83 0,56 2,00  14,55 0,60 2,16 
Jul 19,39  1,38 0,38 15,97 0,38 1,37 
Aug 16,25  1,83 0,51 14,75 0,57 2,05 
Sep 11,99 0,89 3,19  10,61 1,21 4,36 
Okt 3,30 2,13 7,66  6,18 1,90 6,83 
Nov 2,95 2,34 8,44  1,02 2,70 9,71 
Dec -0,10 2,88 10,37  -2,96 3,31 11,93 

Summa:    77,74    87,78 
 
W-n = -0,155 T-n + 2,8561 
 
T = Uppmätt månadsmedeltemperatur 
T-n = Månadsmedeltemperaturen för ett normalår 
W = Uppmätt värmeeffektförbrukning 
Q = Avläst värmeenergiförbrukning enligt Vattenfall för Kungsängsterrassen 
W,vv = Uppmätt värmeeffektförbrukning, förutsätts bara användas till varmvatten 
W-n = Normalårskorrigerad värmeeffektförbrukning 
Q-n = Normalårskorrigerad värmeenergiförbrukning 

 

Effektsignaturdiagram, ej normalårskorrigerat, för 
Kungsängsterrassen W = -0,155 t + 2,8561

R2 = 0,8445
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Effektsignaturdigram 
 

Ute-
temperat

ur 
Värme-
effekt 

Värmeeffekt 
tappvarm-

vatten 

Enorm 
trans,vent,läck 

tappvarmvatten
Uppvärmnings

behov  

Enorm; upp- 
värmning 

återvinn. endast i 
radhus 

oC W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 
-4,50 3,55  5,33 3,43 3,96 
-4,53 3,56  4,60 2,70 3,23 
-1,10 3,03  4,29 1,97 2,50 
3,83 2,26  3,20 0,71 1,24 
9,98 1,31  2,15 0,25 0,78 

14,55 0,60  1,31 0,23 0,76 
15,97  0,38 1,05 0,25 0,78 
14,75  0,57 1,29 0,25 0,78 
10,61 1,21  1,85 0,23 0,76 
6,18 1,90  2,78 0,70 1,24 
1,02 2,70  3,54 1,68 2,21 

 

Jämförande Effektsignaturdiagram för Kungsängsterrassen, 
återvinning endast i radhus

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

-10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00
Utetemperatur grader Celsius

Ef
fe

kt
 [W

/m
2]

Värmeeffekt enligt
effektsignaturmetoden

Värmeeffekt,vv

Enorm;Uppvärmning och
tappvarmvatten, återvinning
endast i radhus 

Enorm; Transmission, vent- och
läckflöden, tappvarmvatten 

 
 

Jämförande Effektsignaturdiagram för Kungsängsterrassen
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Verklig och beräknad energiförbrukning 
 
 Elförbrukning Värmeförbrukning  

 Verklig Beräknad Verklig Beräknad 
Beräknad,återvinning 

endast i radhus 
 (kWh/m2) (kWh/m2) (kWh/m2) (kWh/m2) (kWh/m2) 
Jan 2,70 3,00 12,79 12,34 14,26 
Feb 2,19 2,76 12,81 9,71 11,62 
Mar 2,17 3,00 10,89 7,08 9,00 
Apr 1,97 2,92 8,14 2,56 4,48 
Maj 1,84 3,00 4,72 0,90 2,81 
Jun 1,56 2,92 2,16 0,83 2,74 
Jul 1,42 3,00 1,37 0,90 2,81 
Aug 1,65 3,00 2,05 0,90 2,81 
Sep 1,85 2,92 4,36 0,83 2,74 
Okt 2,24 3,00 6,83 2,53 4,45 
Nov 2,46 2,92 9,71 6,04 7,96 
Dec 2,80 3,00 11,93 9,17 11,09 
Summa: 24,86 35,42 87,78 53,78 76,79 

 
 

Verklig och beräknad värmeförbrukning för Kungsängsterrassen
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Verklig och beräknad värmeförbrukning för Kungsängsterrassen 
med återvinning endast i radhusen
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Verklig och beräknad elförbrukning för Kungsängsterrassen
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BILAGA 4 
Sammanställning av energiförbrukning för Runhällen 

 

 
Normalårskorrigering 
                     Uppmätta värden för 2003  Normalårskorrigerade värden  

 
T 

oC 
W 

(W/m2) 
Q 

(kWh/m2)
W,vv 

(W/m2) 
T-n 
oC 

W-n 
(W/m2) 

Q-n  
(kWh/m2) 

Jan -3,17 5,74 20,68  -2,89 5,24 18,87 
Feb -3,21 5,08 18,30  -3,04 5,28 19,00 
Mar 3,27 3,68 13,26  0,01 4,59 16,52 
Apr 4,54 3,07 11,06  4,63 3,55 12,78 
Maj 11,54 1,45 5,21  10,49 2,23 8,04 
Jun 15,86 0,65 2,35  15,35 1,14 4,10 
Jul 20,40 0,66 2,36 0,66 17,17 0,73 2,62 
Aug 17,46 0,90 3,23 0,90 16,24 0,94 3,37 
Sep 13,51 1,30 4,67  12,01 1,89 6,80 
Okt 5,17 3,75 13,50  7,30 2,95 10,62 
Nov 4,56 3,38 12,18  2,62 4,00 14,41 
Dec 1,56 4,86 17,51  -1,07 4,83 17,40 

Summa:    124,30    134,55 
 
W-n = 0,225 T-n + 4,5924 
 
T = Uppmätt månadsmedeltemperatur 
T-n = Månadsmedeltemperaturen för ett normalår 
W = Uppmätt värmeeffektförbrukning 
Q = Uppmätt värmeenergiförbrukning enligt Vallentuna Närvärme AB för 

Runhällen 
W,vv = Uppmätt värmeeffektförbrukning, förutsätts bara användas till varmvatten 
W-n = Normalårskorrigerad värmeeffektförbrukning 
Q-n = Normalårskorrigerad värmeenergiförbrukning 

 
 

Effektsignaturdiagram, ej normalårskorrigerat, för 
Runhällen W = -0,225 t + 4,5924

R2 = 0,9452
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Effektsignaturdigram 
 

Utetemperatur Värmeeffekt 
Värmeeffekt, 

tappvarmvatten 

Enorm 
trans,vent,läck och  

tappvarmvatten 
Uppvärmnings

-behov  
oC W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 

-2,89 5,24  4,37 6,23 
-3,04 5,28  3,18 5,32 
0,01 4,59  1,76 4,94 
4,63 3,55  1,00 3,80 

10,49 2,23  1,02 2,71 
15,35 1,14  1,00 1,69 
17,17  0,73 1,02 1,37 
16,24  0,94 1,02 1,67 
12,01 1,89  1,00 2,36 
7,30 2,95  1,07 3,39 
2,62 4,01  2,11 4,14 

 
 

Jämförande Effektsignaturdiagram för Runhällen
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Verklig och beräknad energiförbrukning 
 
 Elförbrukning Värmeförbrukning 
 Verklig Beräknad Verklig Beräknad 
 (kWh/m2) (kWh/m2) (kWh/m2) (kWh/m2) 

Jan   18,87 15,73 
Feb   19,00 11,46 
Mar   16,52 6,34 
Apr   12,78 3,58 
Maj   8,04 3,69 
Jun   4,10 3,58 
Jul   2,62 3,69 
Aug   3,37 3,69 
Sep   6,80 3,58 
Okt   10,62 3,87 
Nov   14,41 7,60 
Dec   17,40 11,76 

Summa:   134,55 78,58 
 
 

Verklig och beräknad värmeförbrukning för Runhällen
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Elförbrukning, endast fastighetsel, för perioden juni 2002 – april 2003 
Period Avläst/beräknat värde Antal kWh 
020528-020831 Beräknat 26040 
020901-021031 Beräknat 16680 
021101-021231 Beräknat 16680 
030101-030228 Beräknat 16680 
021223 Avläst -50640 
030324 Avläst 14520 
030301-030430 Beräknat 4920 
Summa  44880 
 
 
 



BILAGA 5 
Sammanställning av energiförbrukning för Trähuset 

 

 
Normalårskorrigering 
                                   Avlästa värden för 2003  Normalårskorrigerade värden  

Period 
T 

oC 
W 

(W/m2) 
Q 

(kWh/m2)
T-n 
oC 

W-n 
(W/m2) 

Q-n  
(kWh/m2)

2003-01-28 2003-02-18 -2,54 3,04 10,95    
2003-02-18 2003-03-20 0,78 3,56 12,81    

  4,06 0,92 3,33    
2003-03-31 2003-04-01 5,70 0,07     
2003-04-01 2003-04-28 6,54 2,00 7,21    

  12,25 0,11 0,40    
2003-04-30 2003-05-26 12,57 0,84 3,03    
2003-05-26 2003-06-01 18,10 0,09 0,32    
2003-06-01 2003-06-26 16,29 0,34 1,24    
2003-06-26 2003-07-01 17,50 0,05 0,17    
2003-07-01 2003-09-01 18,63 0,67 2,41    
2003-09-01 2003-09-25 16,03 0,44 1,58    
2003-09-25 2003-10-24 7,79 1,53 5,52    

  3,16 0,44 1,57    
2003-10-31 2003-11-25 6,62 2,21 7,95    
2003-11-25 2003-12-20 4,90 2,73 9,84    
Summa:   18,98 68,33    

 
T = Uppmätt månadsmedeltemperatur 
T-n = Månadsmedeltemperaturen för ett normalår 
W = Uppmätt värmeeffektförbrukning 
Q = Uppmätt värmeenergiförbrukning enligt fakturor för Trähuset 
W,vv = Uppmätt värmeeffektförbrukning, förutsätts bara användas till varmvatten 
W-n = Normalårskorrigerad värmeeffektförbrukning 
Q-n = Normalårskorrigerad värmeenergiförbrukning 

 
 

Effektsignaturdiagram, ej normalårskorrigerat
för Trähuset 

W = -0,0001t + 0,0025
R2 = 0,611

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

-5,00 0,00 5,00 10,00 15,00

Temperatur [t]

Ef
fe

kt
 [k

W
]

W (kW/m2)
Linear (W (kW/m2))

 
 


