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Sammanfattning
En av de viktigaste miljöaspekterna i Sverige idag är den höga 
energianvändning som råder i nyproducerade flerbostadshus. Vid 
nyproduktion av byggnader måste byggherren följa de krav som anges i 
Boverkets Byggregler (BBR), Energihushållning och värmeisolering.
Byggnaden kan utformas på annat sätt än vad byggreglerna anger om en 
omfördelningsberäkning visar att behovet av tillförd energi för uppvärmning, 
tappvarmvatten och värmeåtervinning inte överskrider vad som skulle 
behövas om byggnaden i detalj utformats enligt BBR. Förutom BBR kan krav 
ställas på civilrättslig grund av kommuner, t.ex. en högsta tillåten 
energianvändning, vilket Stockholms stad gör i planen Miljöanpassat
byggande.

För att visa att kraven från Boverket och kommun uppfylls genomförs en 
beräkning, som oftast utförs i energiberäkningsprogrammet Enorm. De 
resultat som erhålls överensstämmer inte med den verkliga 
energianvändningen. Differensen mellan faktisk och beräknad 
energianvändning kan ibland vara så stor som 50 %. Syftet med detta 
examensarbete är därför att studera orsakerna till de stora differenser som 
nästan alltid råder mellan den beräknade energianvändningen och den faktiska 
energianvändningen i nyproducerade flerbostadshus. 

Fyra frånluftsventilerade fastigheter utan värmeåtervinning belägna i 
Stockholmstrakten har studerats. Data på uppvärmning, varmvatten, hushållsel 
och fastighetsel har dokumenterats under en period av drygt ett år och 
jämförts med beräknade värden.  

De huvudsakliga orsaker som visat sig ligga till grund för de differenser som 
råder mellan faktisk och beräknad energianvändning i nyproducerade 
flerbostadshus är felaktiga areor, antagna inomhustemperaturer, utelämnande 
av köldbryggor, felaktiga ventilationsflöden, överskattning av 
solinstrålningen, bristfällig beräkning av brukarberoende parametrar samt 
överskattning av värmetillskott. Omsorgfullare uppskattningar av indata har 
därför gjorts för ovanstående faktorer varefter resultaten visat vilka 
konsekvenser det får för energianvändningen. Även faktorer som normalt inte 
beaktas i omfördelningsberäkningar, samt indirekta korrigeringar av Enorms 
beräkningsalgoritmer, har adderats till beräkningarna. Effekten av 
betonguttorkning, vädring och komfortvärme är exempel på faktorer som lagts 
till beräkningarna. Minskning av värmetillskott från 
tappvarmvattenanvändning är en av de korrigeringar av beräkningsalgoritmer 
som genomförts. 



Beräkningar har utförts där varje specifik faktor undersökts isolerad från 
övriga parametrar. De viktigaste resultat som erhållits redovisas som ökat 
värmebehov nedan. 

Temperatur  4-6 kWh/ Cm2

Vädring  ~6 kWh/m2

Köldbryggor  7-9 kWh/m2

Solinstrålning  10-12 kWh/m2

Därtill kommer effekten av de justeringar som genomförts av överskattade 
värmetillskott från varmvatten och komfortvärme. 

Det är möjligt att, med ett noggrant urval av indata, genomföra beräkningar i 
Enorm som med godtagbar precision beskriver byggandens förväntade 
användning av energi till uppvärmning. Beräkningen av brukarberoende 
parametrar enligt Boverkets skrift Termiska beräkningar, som också används i 
Enorm, är däremot bristfällig. Den indatamall som tagits fram av Stockholms 
stad i ett försök att förbättra giltigheten av de brukarberoende parametrar som 
förs in i Enorm återger i nuläget inte heller tappvarmvatten- och 
elanvändningen korrekt. Tanken med en mer dynamisk metod för beräkning 
av dessa faktorer är god, men metoden behöver fortfarande bearbetas. 

De resultat som erhålls från en omfördelningsberäkning i projekteringsstadiet 
är endast en kontroll av att Boverkets krav uppfylls och kan inte i bruksskedet 
ses som byggnadens behov av energi. För en sådan beräkning krävs indata, 
och beräkningsalgoritmer, som bättre speglar faktiska förhållanden. 
Problemen med differenser mellan beräkningsresultat och faktisk 
energianvändning kommer således att kvarstå om kravens utformning inte 
förändras för att göras tydligare. 

De förslag på förändringar som bör göra det lättare att i framtiden uppskatta 
byggnaders energianvändning är att: 

bruksarean dokumenteras för att enkelt kunna användas vid 
jämförelser av energianvändning 
använda erfarenhetsmässiga indata på el- och 
tappvarmvattenanvändning för att förenkla arbetet och erhålla 
mer överensstämmande värden 
ändra utformningen av Boverkets byggregler så att fokus läggs 
på energianvändningen och inte på klimatskalets 
värmeförluster 



Abstract
One of the main environmental aspects in Sweden is the high energy 
consumption in new apartment buildings. When designing a building, the 
owner must follow the regulations prescribed in Boverkets Byggregler (BBR), 
concerning energy consumption. A building can be modelled differently if it 
can be shown with a redistribution calculation that the required energy supply 
for heating, hot service water and heat recovery does not exceed what would 
be required for a building built according to BBR. In addition to BBR local 
authorities can make demands concerning energy consumption, which the 
City of Stockholm has done in the form of Miljöanpassat byggande.

To show that the demands from Boverket and local authorities are fulfilled a 
set of calculations are necessary, in most cases executed in Enorm. The results 
received from these calculations do not correspond with the actual energy 
consumption. The difference between actual and calculated energy 
consumption can be as large as 50 %. The purpose of this Masters of Science 
thesis is to study the causes of the large differences between actual and 
calculated energy consumption that almost always occur in new multiple-unit 
dwellings. 

Four buildings, with exhaust air ventilation systems, situated in the Stockholm 
region have been examined. Data on heating, hot service water and electricity 
have been documented during a period of nearly one year and have been 
compared with results from calculations. 

The main causes for the differences between actual and calculated energy 
consumption are misleading areas, underestimated indoor temperatures, 
exclusion of thermal bridges, incorrect air flows, overestimated solar 
radiation, insufficient calculation of usage dependent parameters and 
overestimation of incidental heat gain. More adequate data inputs have been 
made for the factors mentioned above whereupon the results have shown how 
they affect the energy consumption. Factors that generally are not considered, 
as well as algorithm corrections, have been added to the calculations. The 
effect of the drying of concrete, ventilation through window openings and 
heated floors for comfort are examples of aspects added to the calculations. 
Reduction of incidental heat gain from use of hot service water is one of the 
algorithm corrections made. 



Calculations are presented where each specific factor has been examined 
isolated from the other parameters. The most important results given are 
visualised below as increased heat demand.

Temperature 4-6 kWh/ Cm2

Ventilation through 
window openings ~6 kWh/m2

Thermal bridges 7-9 kWh/m2

Solar radiation 10-12 kWh/m2

Besides these the effect of adjustments made of overrated incidental heat gain 
from hot service water and heated floors must be added. 

It is possible to estimate the actual energy consumption for heating in Enorm 
with acceptable precision using carefully chosen data for input. The 
calculation of parameters affected by users, such as hot service water and 
electricity, described in the publication Termiska beräkningar, is however 
defective. The support tool produced by the City of Stockholm in an attempt 
to improve the validity of these parameters does not correspond to actual 
conditions either. The idea of a more dynamic method for the calculation of 
parameters affected by users is not bad, but the method still needs more 
development. 

The results obtained from the calculations done in the planning stage is done 
solely to fulfil the regulations prescribed by Boverket and can therefore not be 
used as a measure of required energy when the building is in use. For such a 
calculation, input that better reveals actual conditions is necessary. The 
problems caused by differences between the results of calculations and actual 
energy consumption will thus remain, unless the regulations are adjusted to be 
more distinct. 

Suggested changes to make the estimations easier in the future are to: 

document the area to make comparing of energy consumption 
easier
apply input values regarding use of hot service water and 
electricity gained by experience to reduce the work effort and 
obtain more adequate results  
adjust the regulations prescribed by Boverket 



Begrepp och symboler 
Bruksarea, BRA 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.” 

Temperaturreglerad  
bruksarea, BRA(t) I sammanhang med energijämförelser 

skall temperaturreglerad bruksarea,
BRA(t), utan ouppvärmda garage och 
dylikt, alltid användas. Alla 
sammanställningar av energianvändning 
per kvadratmeter är i denna rapport 
angiven med BRA(t). 

Fastighet En fastighet definieras här som alla 
byggnader belägna på samma tomt. 

U Värmegenomgångskoefficient, W/(m2K).

Ukorr Värmegenomgångskoefficient korrigerad 
för inverkan av köldbryggor inom den 
omslutande byggnadsdelen, springor och 
spalter, vindpåverkan etc. 

Värmebehov Fastighetens värmebehov definieras i 
denna rapport som behovet av köpt energi 
till uppvärmning. 

Faktisk energianvändning Uppmätt energianvändning i fastigheten, 
bestående av posterna uppvärmning, 
tappvarmvatten, hushållsel och 
fastighetsel.

Beräknad energianvändning Energianvändning som beräknats i 
Enorm, bestående av posterna 
uppvärmning, tappvarmvatten, hushållsel 
och fastighetsel. 

Värmeförluster Värme som lämnar fastigheten genom 
framförallt transmission och ventilation. 



Tillskottsvärme Tillskott av värme från solinstrålning, 
men även värme som alstras genom 
tappvarmvattenanvändning och processer 
samt värme från personer i fastigheten. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund

Den höga energianvändning som råder i nyproducerade flerbostadshus utgör 
idag en av de viktigaste miljöaspekterna i Sverige. Av Sveriges totala 
energianvändning används 40 % till byggnader och av dessa nyttjas 85 % 
under byggnadens bruksskede.1)

Vid nyproduktion av byggnader måste byggherren följa de krav som anges i 
Boverkets Byggregler (BBR), Energihushållning och värmeisolering.
Byggnaden kan utformas på annat sätt än vad byggreglerna anger om en 
omfördelningsberäkning visar att behovet av tillförd energi för uppvärmning, 
tappvarmvatten och värmeåtervinning inte överskrider vad som skulle 
behövas om byggnaden i detalj utformats enligt BBR. Denna 
omfördelningsberäkning kan utföras med flera olika beräkningsprogram, men 
det klart dominerande programmet är Enorm. 

Förutom BBR kan krav ställas av markägare, oftast kommuner. I planen 
Miljöanpassat byggande ställer Stockholms stad krav för att begränsa 
energianvändningen. Den sammanlagda energianvändningen för en fastighet 
som byggs på mark upplåten av Stockholms stad får inte överstiga  
140 kWh/m2.2) Detta måste visas i en beräkning, som vanligtvis görs med 
Enorm. Om särskilda skäl föreligger kan dock denna siffra överskridas med 
10 kWh/m2. Sådana skäl kan vara att fastigheten uppförs för äldreboende eller 
med små lägenheter. 

De resultat som erhålls vid dessa beräkningar av energianvändning 
överensstämmer inte med den verkliga energianvändningen. Enligt Anna-
Greta Holmbom skiljer det ibland så mycket som 50 %.3) En av orsakerna är, 
enligt Johnny Kellner, att beräkningarna enbart görs för att visa att man klarar 
BBR:s krav, inte för att beräkna energianvändningen.4) Ett exempel är att 
inomhustemperaturen sätts till 20 C medan den i verkligheten är 22-23 C.
Bara denna skillnad kan årligen utgöra 10-15 kWh/m2.

Om man önskar utföra korrekta och relevanta beräkningar, kan man i 
framtiden lägga mer fokus på de faktorer som påverkar energianvändningen 
mest negativt. Grunden för beräkningarna är att byggnadens ventilations- och 
värmesystem fungerar som de är projekterade för.  

                                           
1 Kellner, Johnny. Energi: Den mest betydande miljöaspekten – men vilka är hindren? Bygg & Teknik, nr 
5 2004. 
2 Stockholms stad. 2004. Miljöanpassat byggande i Stockholm.
3 Köhler, Niclas. Byggherrar räknar fel på energiförbrukningen. Ny Teknik, nr 23 2003. 
4 Köhler, Niclas. Byggherrar räknar fel på energiförbrukningen. Ny Teknik, nr 23 2003. 
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1.2 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att studera och redovisa orsakerna till de 
stora differenser som nästan alltid råder mellan den beräknade 
energianvändningen och den faktiska energianvändningen i nyproducerade 
flerbostadshus. Vidare skall visas hur man kan beräkna den förväntade 
energianvändningen, genom att mer omsorgsfullt välja indata samt addera nya 
aspekter till beräkningarna. 

1.3 Metod

Fyra objekt belägna i Stockholmstrakten har studerats. Data på uppvärmning, 
varmvatten, hushållsel och fastighetsel har dokumenterats under en period av 
drygt ett år. 

Uppmätta värden har erhållits och jämförts med beräknade värden. Genom att 
applicera faktisk användning av parametrar såsom, hushållsel och 
tappvarmvatten har övriga faktorers påverkan på den totala 
energianvändningen studerats. För denna analys har litteraturstudier, 
intervjuer och jämförande beräkningar använts. På andra tillsynes opåverkbara 
parametrar har vissa justeringar gjorts, t.ex. en reducering av tappvarmvattnets 
värmetillskott. Med detta tillvägagångssätt erhålls en mer rättvisande bild av 
värmebehovet.

För att uppskatta differenserna mellan faktisk och beräknad användning av 
brukarberoende energianvändning har jämförelser gjorts dels med de 
standardvärden som används i Enorm och dels med resultaten från en 
beräkningsmall, framtagen för programmet Miljöanpassat byggande.

Genom att ändra indata efter de erfarenheter som erhållits av tidigare resultat, 
har en så verklighetsnära energiberäkning som möjligt genomförts.  

1.4 Avgränsningar

Fyra fjärrvärmeanslutna och frånluftsventilerade fastigheter, som uppförts av 
JM i Stockholm mellan åren 2002 och 2004 har studerats. 
Beräkningsresultaten avser endast nyproducerade flerbostadshus. 

För att kunna genomföra en jämförelse av beräknad och faktisk 
energianvändning har uppmätta data på tappvarmvatten, fastighetsel, 
hushållsel och uppvärmning tillhandahållits. Uppmätta värden på 
energianvändningen för de olika objekten sträcker sig inte alltid över ett helt 
år. Vissa uppskattningar av ”kända” indata har därför varit nödvändiga. 

Arbetet är inriktat på beräkningar med Enorm och inga andra 
energiberäkningsprogram har studerats. 

Undersökning av boendevanor ingår inte i utvärderingen, med undantag för 
stickprover på inomhustemperatur. Resultat från tidigare undersökningar har 
också fått ligga till grund för analysen av dessa fyra objekt.  
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2 Teori 

2.1 Regler och lagkrav 

De intressenter som kan engagera sig för energianvändningens omfattning är 
staten, markägare och beställare. Statens generella krav för byggnader finns 
sammanställda i Boverkets Byggregler, BBR. Dessa regler, som ur 
energisynvinkel främst avser att begränsa värmeförluster, måste alltid följas 
vid nybyggnation i Sverige. Utöver de allmänna kraven kan kommuner, i 
egenskap av markägare, ställa särskilda civilrättsliga krav på 
energianvändningen. Även beställaren begär ofta att byggnaden skall uppföras 
med krav på låg energianvändning.

2.1.1 Staten i form av BBR

Statens styrmedel för att påverka energianvändningen är föreskrifterna i 
kapitel 9 i BBR. Kapitlet inleds med en allmän beskrivning följt av tre avsnitt 
som behandlar begränsning av värmeförluster, effektiv värmeanvändning samt 
effektiv elanvändning.  

I det första avsnittet behandlas de krav i kapitel 9:2 Begränsning av 
värmeförluster och 9:3 Effektiv värmeanvändning där avvikelser kan tillåtas. 
Följande stycke är av särskild vikt: 

”Kraven enligt avsnitten 9:21 och 9:3 behöver inte uppfyllas för byggnader 
där det genom särskild utredning (omfördelningsberäkning) visas att behovet 
av tillförd energi för uppvärmning, tappvarmvatten och värmeåtervinning inte 
överskrider vad som skulle behövas med kraven uppfyllda. Därvid får den 
ytrelaterade värmeförlustkoefficienten, Fs, inte överskrida kraven i avsnitt 
9:211 med mer än 30 %.”5)

Ovanstående innebär att man inte behöver följa kraven i avsnitt 9:21 och 9:3, 
vid uppförande av en byggnad, om man med en beräkning kan visa att 
behovet av tillförd energi inte blir större än den mängd som skulle användas i 
en referensbyggnad, uppförd enligt kraven på Fs. Detta gäller dock endast om 
man inte överskrider Fs med mer än 30 %. 

Ett tillägg till den alternativa beräkningen lyder som följer: 

”I de fall krav på särskilda anordningar enligt föreskrifterna i avsnitt 9:3 inte 
ställs, får endast 50 % av den energibesparing som beräknas uppnås genom att 
sådana anordningar ändå installeras, tillgodoräknas i en 
omfördelningsberäkning.”6)

                                           
5 Boverket. 1998. Boverkets byggregler, BBR, sid. 133. 
6 Boverket. 1998. Boverkets byggregler, BBR, sid. 134. 
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Med detta menas att endast 50 % av en energisparande åtgärd, t.ex. 
värmeåtervinning, får tillgodoräknas i en omfördelningsberäkning om inte 
föreskrifterna i 9:3 ställer krav på sådana anordningar. 

Kraven på isolering skärps då den projekterade inomhustemperaturen 
överstiger 20 C och vice versa. Detta sker genom att faktorn 2, se formel 
nedan, och därmed Fs, modifieras så att U-värdes beräkningen alltid sker vid 
20 C.7)

18

)(
2

ui tt

där:
ti  = inomhustemperatur 
tu  = utetemperatur* 
*För byggnadsdelar mot det fria eller mot mark skall tu = +2 C väljas. 

U-värdet modifieras enligt: 

)( 3,21, ikorrijust UU

I kapitel 9:3 beskrivs effektiv värmeanvändning och följande citat är hämtat 
därifrån 
.
”Byggnader vars energibehov för uppvärmning av ventilationsluft överstiger
2 MWh/år, skall förses med särskilda anordningar som begränsar 
energiförlusterna om värmeenergibehovet 
-i huvudsak tillgodoses med olja, kol, gas eller torv eller 
-tillgodoses med el helt eller delvis under perioden november t.o.m. mars. 
Anordningarna skall medföra att byggnadens behov av energi minskas med 
minst 50 % av den energimängd som behövs för uppvärmning av 
ventilationsluften.”8)

Det sistnämnda innebär bl.a. att avställbar el i ett fjärrvärmeverk ej är tillåten 
under perioden november-mars. 

2.1.2 Markägaren 

Vid upplåtelse eller förvärv av kommunägd mark kan kommunen ställa 
civilrättsliga krav på de byggnader som uppförs. Det kan bl.a. ställas krav på 
en högsta tillåten energianvändning i fastighetens bruksskede. För att erhålla 
slutbevis gäller enbart Plan- och Bygglagen, PBL. De undersökta objekten är 
belägna i Stockholms stad samt i Värmdö och Täby kommuner. 

                                           
7 Boverket. 1998. Boverkets byggregler, BBR, sid. 136. 
8 Boverket. 1998. Boverkets byggregler, BBR, sid. 142. 
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Stockholms stad 
Stockholms stad är en av få kommuner i Sverige som idag ställer krav på 
energianvändningen i byggnader som uppförs på kommunal mark. Vid 
upplåtelse eller förvärv av mark undertecknas ett avtal där byggherren 
förbinder sig att följa programmet Miljöanpassat byggande i Stockholm.

Programmet startade 1997 och har utformats i samråd med Stockholms 
Byggmästareförening, där representanter för byggföretag ingår. Stockholms 
stad förväntar sig därför att byggherrar frivilligt följer programmet även när 
man bygger på egen mark. I programmet ställs inte bara krav på maximal 
energianvändning utan även på inomhusklimatet, yttre miljöpåverkan mm.  
I Tabell 2.1 sammanfattas de riktlinjer för energianvändning som skall följas 
vid nyproduktion på kommunal mark. 

KRAV MÅL
kWh/m2BRA*år kWh/m2BRA*år

Fjärrvärmeanslutning med 
värmeåtervinningssystem 

125 varav 60 el 100 varav 50 el 

Fjärrvärmeanslutning med 
frånluftssystem 

140 varav 50 el 125 varav 45 el 

Vattenburen elvärme med 
värmepump (Där 
fjärrvärmeanslutning inte är 
ett alternativ) 

90 70

Tabell 2.1: Stockholms stads krav för upplåtelse av mark.9)

Kraven är ställda så att de skall vara tekniskt och ekonomiskt möjliga att 
genomföra. För att driva den tekniska utvecklingen framåt har dessutom mål, 
med högre krav, satts. Anledningen till att skillnad görs på 
uppvärmningsmetoder är att miljöpåverkan inte är lika för de olika systemen. 
Därför har man valt att gynna mer ”miljövänliga” energislag. I 
miljövärderingen har påverkan på växthuseffekten, marknära ozon, försurning 
och övergödning beaktats. 

I samband med bygganmälan redovisas den projekterade energianvändningen 
med en Enormberäkning, som lämnas in till Stockholms stad. Enligt 
Stockholms stad sker, förutom kontrollen mot kravtabellen, sällan några 
detaljgranskningar av dessa beräkningar.10)

För erfarenhetsåterföring ska en uppföljning med uppmätta värden på 
energianvändningen lämnas in till stadsbyggnadskontoret efter två år. Något 
som sker i varierande omfattning. En utvärdering av resultatet bör göras om 
den faktiska energianvändningen avviker från den förväntade med mer än  

                                           
9 Stockholms stad. 2004. Miljöanpassat byggande i Stockholm, sid. 23. 
10 Anna-Greta Holmbom Björkman, projektledare för Miljöanpassat byggande i Stockholm, intervju den 
22 november 2004. 
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10 kWh/m2år. Stockholms stad bestraffar inte de byggherrar som överskrider 
kraven med något vitesbelopp, men alltför stora differenser utan godtagbar 
förklaring kan utgöra ett hinder för framtida markanvisningar. 

Täby kommun 
Täby kommun ställer, enligt Erik Svensson11), i dagsläget inga krav på hur 
stor energianvändningen som högst får vara. Angående energianvändningen är 
Boverkets Byggregler de enda förordningar man följer.  

Värmdö kommun 
Värmdö kommun ställer, enligt Tommy Wallentin12), i dagsläget inga krav på 
hur stor energianvändningen som högst får vara. Angående 
energianvändningen är Boverkets Byggregler de enda förordningar man följer. 

2.2 Omfördelningsberäkning med Enorm 

Enorm är idag det mest använda programmet i projekteringsstadiet för att 
kontrollera att byggnaders energibehov uppfyller gällande krav i BBR. Andra 
program som finns på marknaden anses ofta vara alltför komplicerade eller 
ställa höga krav på kvalificerade indata. Enorm bedöms vara lätt att använda 
och ge en relativt god uppskattning av hur energianvändningen fördelas på 
olika poster, som transmission och ventilation. 

Den första versionen av Enorm introducerades i mitten av 80-talet då det 
behövdes ett datorbaserat verktyg för att kunna jämföra den aktuella 
byggnaden med en referensbyggnad.13) Detta tillvägagångssätt är fortfarande 
aktuellt, även om kraven ändrats sedan dess. Ett problem med att byggnaden 
jämförs med en referensbyggnad är att man fokuserar på att endast klara de 
krav som ställs istället för att verkligen beräkna byggnadens faktiska 
energibehov. ”Beräkningarna är inte en beskrivning av verkligheten. De görs 
för att uppfylla Boverkets byggregler”, säger Johnny Kellner.14) Om man 
önskar beräkna verkligt behov krävs helt andra indata såsom 
inomhustemperatur, vädring, hushållsel och andra beteendeberoende aspekter. 

2.2.1 Indata

När man utför en Enormberäkning delar man in byggnaden i maximalt tre 
zoner utifrån vilken verksamhet som bedrivs där. I flerbostadshus delar man 
som regel in fastigheten i två zoner, lägenheter och övriga utrymmen så som 
trapphus, förråd etc. Man separerar på det sättet utrymmen med olika 
förutsättningar gällande exempelvis innetemperatur, ventilation och 
tappvarmvatten. 

                                           
11 Erik Svensson, handläggare Täby kommun, telefonintervju den 3 november 2004. 
12 Tommy Wallentin, handläggare Värmdö kommun, telefonintervju den 27 oktober 2004. 
13 Bergsten, Bengt. 2001. Energiberäkningsprogram för byggnader – en jämförelse utifrån funktions- och 
användaraspekter.
14 Köhler, Niclas. Byggherrar räknar fel på energiförbrukningen. Ny Teknik, nr 23 2003 
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2.2.2 Så räknar Enorm 

De beräkningsrutiner som Enorm använder sig av finns väl dokumenterade i 
annan litteratur, inte minst i programmets manual. Därför belyses endast de 
funktioner som är relevanta i sammanhanget. Följande beräkningsalgoritmer 
används.15)

Qavgiven = Qtrans + Qvent - Qväxl + Qläck + Qavlopp

Qtillförd = Qsolnytt + Qpersnytt + Qprocnytt + Qvpnytt + Qbasnytt + Qtillnytt + Qprodnytt

Värmeförluster
Qtrans = Transmissionsförluster 
Qvent = Ventilationsförluster 
Qväxl   = Ventilationsvärmeväxling, efter avdrag för  

 kanalförluster och drivel 
Qläck = Förluster för okontrollerad luftväxling 
Qavlopp = Förluster p.g.a. vattenanvändning 

Nyttiggjorda värmetillskott
Qsolnytt = Instrålad solenergi 
Qpersnytt = Tillgänglig personvärme 
Qprocnytt = Värmetillskott från processer (hushålls- och fastighetsel) 
Qvpnytt = Basvärme från eventuell värmepump 
Qbasnytt = Annan basvärme än från värmepump 
Qtillnytt = Tillsatsvärme 
Qprodnytt = Värmetillskott från produktions- och distributionssystemet 

Totalt behov av köpt energi under ett dygn eller ett kalenderår uppgår till: 

Wköpt = Wproc + Wflpu + Wvpdriv + Wbasnett + Wtillnett + Wprod

Wproc = Köpt processenergi (hushålls- och fastighetsel) 
Wflpu  = Köpt energi till fläktar och pumpar 
Wvpdriv  = Köpt drivenergi för värmepump 
Wbasnett  = Köpt annan basenergi exkl. förluster 
Wtillnett  = Köpt tillsatsenergi exkl. förluster 
Wprod = Förluster vid värmeproduktion, -distribution och -reglering 

Transmissionsförluster och luftläckning
Enorm gör dygnsvisa beräkningar på de värmeförluster som uppkommer på 
grund av transmission och okontrollerad luftläckning genom alla omslutande 
areor. För varje temperaturzon beräknas transmissionsförlusterna med hänsyn 
till de olika byggnadselementens area och korrigerade U-värde samt 
differensen mellan rums- och utomhustemperatur. Solinstrålningens effekter 
beaktas ej i denna beräkning.

                                           
15 EQUA Simulation AB. 2004. Enorm 2004 Manual.
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Med hänsyn till lufttätheten vid en tryckskillnad på 50 Pa och 
temperaturdifferensen inne/ute beräknas luftläckningen.

Ventilationsförluster
I varje zon beräknar Enorm, utifrån valda drifttider, den energi som krävs för 
att värma utomhusluften till önskad innetemperatur. Dessutom beaktas den 
elenergi som ventilationsaggregatet kräver samt det värmetillskott som 
byggnaden kan tillgodogöra sig av denna. 

Utnyttjade värmetillskott från processer 
Enorm tar hänsyn till utnyttjande av värmetillskott från processer som 
personaktiviteter, elektriska apparater och anläggningar. Även här är 
zonindelningen av betydelse för resultatet. Den värme som anläggningar avger 
är inte alltid ”nyttig”, vilket programmet beaktar. 

Utnyttjad värme från solinstrålning 
Utifrån fönstrens orientering, area och avskärmning beräknas tillskott från 
solinstrålning.

Behov av varmvatten vid tappställen 
I denna post anger man hur mycket tappvarmvatten som beräknas åtgå utan 
hänsyn till de förluster som uppkommer vid varmvattenproduktionen. Av den 
energi som används för att värma vattnet beräknas 20 % vara tillgänglig som 
processvärme, genom värmeavgång från varmvattensystemet till rummen, 
under uppvärmningssäsongen. Detta är en kvarleva från småhus men är inte 
relevant för flerbostadshus. 

Byggnadens nettobehov av värmeenergi 
För att beräkna byggnadens nettobehov av värme använder Enorm först de 
tillgängliga värmetillskotten från solenergi och processer inom byggnaden för 
att täcka alla förluster. Underskottet av värme är sedan den energi som måste 
tillföras byggnaden för uppvärmning. Om inget behov finns, d.v.s. om ingen 
energi behöver tillföras byggnaden, adderas inte heller de tillskott som 
eventuellt förekommer. 

Utöver behovet av uppvärmningsenergi adderas sedan behovet av 
tappvarmvatten. Summan utgör nettobehovet av värmeenergi, den 
värmeenergi som måste tillföras byggnaden via dess installationer. 

2.2.3 Begränsningar i programmet 

Inga av dagens energiberäkningsprogram är fullkomliga. Det är heller inte 
realistiskt att tro att man, med önskad användarvänlighet, kan konstruera ett 
sådant program. Alla program har sina svagheter, så också Enorm. Några av 
de svagheter i programmet som kan påverka resultatet av en energiberäkning 
tas upp i följande avsnitt. 
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Transmission
Beräkningen av transmissionsförluster får anses vara ganska tillförlitligt. Det 
finns dock ett par brister som bör nämnas. 

Programmet beräknar inte värmetransport mellan zoner. För en sådan 
beräkning krävs särskild metodik. Ett fiktivt U-värde för de avskiljande 
konstruktionsdelarna skulle behöva införas. Vid små temperaturdifferenser får 
dock detta ingen större betydelse. 

Ett ”fel” i programversionen Enorm 1000 är att om reduktionsfaktor mot mark 
inte fylls i av användaren blir resultatet att alla förluster mot mark 
försvinner.16) Detta är åtgärdat i den senaste versionen av programmet, Enorm 
2004.

Solinstrålning
Solinstrålningens effekter överskattas av Enorm 1000. Detta beror på att 
programmet inte tar hänsyn till horisonthöjd och byggnadens orientering. 
Konsekvensen av att horisonthöjdens inverkan försummas blir att soltillskottet 
beräknas för högt vintertid när solen står lågt.17)

Enorms värden på instrålad solenergi är hämtade från BKL-metoden, vilket 
ger en nackdel till eftersom dessa värden endast gäller för byggnader med 
traditionellt utförande. Beräkningsresultaten är således inte giltiga för 
byggnader med överdrivna glasytor eller fönsterorienteringar.18)

Luftväxling
Enorm tar inte hänsyn till luftflöden mellan zoner. Detta, och det faktum att 
programmet försummar transmission mellan zoner, gör att varje zon blir 
isolerad från övriga. Varken inverkan av termik eller vind beaktas i 
beräkningarna. Enorm räknar istället med en konstant tryckskillnad på 50 Pa. 

2.2.4 Enorm 2004 

Den 31 augusti 2004 ändrades föreskrifterna från Boverket för att anpassas till 
den internationaliserade standarden SS-EN ISO 6946. För att programmet 
bättre ska överensstämma med de nya föreskrifterna, Termiska beräkningar,
har en ny version, Enorm 2004, utvecklats och finns nu på marknaden. 

De förändringar som genomförts är få, men i vissa avseenden betydande. 
Förutom anpassningen till de nya föreskrifterna har programmet också ett 
förbättrat indataprogram, blivit mer användarvänligt och givits ett modernare 
utseende.

                                           
16 Levin, Per och Hallstedt, Herman. 2003. Genomlysning av Stockholms Stads Program för 
Energieffektiva Sunda Flerbostadshus.  
17 Larsson, Robert och Nilsson, Annika. Energiberäkningsprogram för byggnader. Cementa nr 3 2003. 
18 EQUA Simulation AB. 2004. Enorm 2004 Manual.
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Programfelet, som i den tidigare versionen medför att alla förluster mot mark 
försvinner om inte reduktionsfaktor mot mark fylls i av användaren, har 
reviderats. Inmatningen av köldbryggor, som i Enorm 1000 var otydlig, har 
förenklats. Det finns i den nya upplagan möjlighet att föra in värden för både 
linjära och punktformiga köldbryggor.

Det tidigare konstanta värdet för luftläckning är i Enorm 2004 anpassat till det 
luftbehandlingssystem som är installerat och listan över tillgängliga vitvaror 
för beräkning av hushållselanvändningen har uppdaterats. En annan nyhet är 
att programmet nu tar hänsyn till värmeförluster vid tak- och golvvärme.  

2.3 Orsaker till differens mellan faktisk och förväntad 
energianvändning 

Det finns flera orsaker till varför man i allmänhet inte får beräkningarna att 
överensstämma med verkligheten. Framförallt beror det på att den 
omfördelningsberäkning som genomförts inte är en beskrivning av den 
förväntade energianvändningen. Beräkningen är enbart en jämförelse med en 
referensbyggnad, uppförd enligt kraven i BBR. Eftersom byggnaderna skall 
kunna vara jämförbara används indataparametrar enligt fastställda normer. För 
att genomföra en energiberäkning som speglar den faktiska 
energianvändningen krävs dock indata med hänsyn till objektets specifika 
förutsättningar. Som exempel används nästan alltid 20 C som 
inomhustemperatur, fast det i själva verket är 22-23 C. En temperaturhöjning 
från 20 C till 23 C ger en ökning av uppvärmningsbehovet som motsvarar 
c:a 20 %. 

Vilka indata bör då justeras för att resultatet av en Enormberäkning skall bli så 
nära verkligheten som möjligt? Givetvis finns det utrymme för ökad 
noggrannhet på de flesta punkter, men det finns ett antal faktorer som man ej 
tar hänsyn till av ovan nämnda orsaker.

2.3.1 Areor

Energianvändningen mäts oftast i kWh/m2 , där arean vanligen anges som 
bruksarea, BRA. Denna area beskrivs som: ”den area av huset som begränsas 
av de omslutande byggnadsdelarnas insida eller annan för mätvärdhet angiven 
begränsning.”19) Anledningen till att man anger energianvändningen per 
kvadratmeter är att man på ett enkelt sätt kan jämföra energianvändningen i 
fastigheter av olika storlek. 

En felaktig area orsakar ett procentuellt lika stort fel i energianvändningen, 
förutsatt att övriga värden hålls konstanta. Det finns dock indataparametrar 
som kan påverkas av en felaktig area. Exempel på sådana är tappvarmvatten 
och hushållsel, vilka beräknas som en funktion av arean i Enorm.  

                                           
19 Byggstandard 2004, Del 1: Ritnings- och beskrivningsstandarder.
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I denna rapport beräknas bruksarean i enlighet med Stockholms stads krav, 
utan att ett eventuellt garage medräknas.20) På detta sätt kan jämförelser av 
energianvändning ske på ett mer rättvist sätt, eftersom garagearean ofta inte är 
uppvärmd. Ett garage får annars ett stort utslag på den totala arean vilket leder 
till att även resultatet av energiberäkningen per kvadratmeter blir kraftigt 
missvisande. I ett av de i detta arbete studerade objekten hade garagearean 
medräknats i den totala bruksarean. Det rådde också olikheter i hur arean 
benämndes i flera objekt, vilket nödvändiggjorde en kontrollmätning av 
bruksarean för samtliga objekt.  

2.3.2 Inomhustemperatur

Transmissions- och ventilationsförlusterna utgör de största delarna av den 
totala energianvändningen. Eftersom båda faktorerna är direkt proportionella 
mot temperaturdifferensen mellan inomhus- och utomhusluft kommer 
inomhustemperaturen att ha stor inverkan på den totala energianvändningen. 

I BBR korrigeras alltid den projekterande temperaturen till 20 C. I det fall 
man i projekteringsstadiet istället för 20 C ansätter en annan 
inomhustemperatur påverkar detta också isolerkraven. Faktum är att om man 
sätter 23 C ökar isolerkraven med drygt 10 %. Problemet är dock att den 
projekterade temperaturen ofta sätts till 20 C varpå ingen korrigering sker. 
När man sedan i bruksskedet, av komfortskäl, ställer in den faktiska 
temperaturen på 22-23 C påverkar detta givetvis energianvändningen 
avsevärt.

2.3.3 Transmission

Hur mycket värme som transmitteras genom en konstruktionsdel anges av U-
värdet, som mäts i W/m2K. Ett lågt U-värde ger således ett litet energiflöde 
genom konstruktionen. Eftersom transmissionsförlusterna är direkt 
proportionella mot värmegenomgångstalet får ett indatafel ganska stora 
konsekvenser. T.ex. ger ett fel på tio procent på U-värdet ett lika stort fel i 
transmissionsförluster för den aktuella konstruktionsdelen, förutsatt att övriga 
parametrar är oförändrade. Förenklade U-värdesberäkningar, utan hänsyn till 
exempelvis väggarnas reglar, kan följaktligen vara en orsak till skillnader 
mellan förväntad och faktisk energianvändning. 

Vid anslutningar, t.ex. där yttervägg möter golvbjälklag, balkonger och i 
dåligt isolerade områden av klimatskalet, uppstår köldbryggor. Dessa skall 
enligt BBR beaktas vid beräkning av en byggnadsdels 
värmegenomgångskoefficient. Föreskrifterna säger dock inte hur man skall ta 
hänsyn till köldbryggor, utan ger endast råd om lämpliga metoder. Detta 
medför att inverkan av köldbryggor ofta försummas av bekvämlighetsskäl då 
omfördelningsberäkningen genomförs. 

                                           
20 Stockholms stad. 2004. Miljöanpassat byggande i Stockholm.
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Köldbryggor i byggnader medför inte bara värmeförluster utan även lägre 
komfort i byggnaden. I en vanlig byggnad kan de stå för så mycket som  
20–30 % av transmissionsförlusterna.21)

2.3.4 Ventilation och vädring 

Enligt en SBUF-rapport om trafikbuller sover så många som tio procent av 
boende i flerbostadshus med öppet fönster året om.22) Vädringens effekter har 
länge varit oklara och därför försummas denna faktor i de flesta 
beräkningsprogram, bl.a. Enorm. Flera metoder för att beskriva vädringens 
inverkan har tagits fram under de senaste åren av bland andra Dietrich 
Schmidt och Eje Sandberg. Birgitta Nordquist beskriver fenomenet i sin 
rapport Fakta och formler om vädring.23) Denna rapport, som behandlar en rad 
olika vädringsformer, kan vara till nytta vid luftväxlingsberäkningar. 

Förutom vädringsaspekter finns andra felkällor som är relaterade till 
ventilationen. I flera av de Enormberäkningar som studerats har forcerat flöde 
i kök utelämnats. Även grundflödet skiljer sig från det beräknade flöde man 
kan hitta i besiktningsprotokollet. Detta beror på att man ofta låter Enorm 
beräkna ventilationsbehovet som en funktion av bruksarean, vilken inte alltid 
beräknats korrekt. Kravet på ventilation enligt Boverkets förordningar är 
minst 0,35 l/s per m2 golvarea24) kan också orsaka differenser. I en 
omfördelningsberäkning uppfylls ofta kraven från Boverket med minsta 
marginal. I verkligheten är dock ventilationsflödet större än 0,35 l/s per m2, då 
även råden25) från Boverket följs vid dimensioneringen av 
ventilationsbehovet.

2.3.5 Solinstrålning 

Solen tillför en byggnad värme i form av långvågig strålning. Detta sker året 
om, men i mycket varierande omfattning. Det största värmetillskottet kommer 
byggnaden till del under sommarhalvåret, då det är flest soltimmar och solens 
infallsvinkel är störst. Från en energianvändningssynpunkt kan dock inte 
sommartillskottet ses som en tillgång på årsbasis, då inget 
uppvärmningsbehov föreligger under sommaren. Istället kan då oönskade 
övertemperaturer uppträda med krav på kylning. Under vinterhalvåret kan 
däremot soltillskottet tillgodoräknas, men i begränsad utsträckning. Självfallet 
tillgodogörs inte all energi eftersom en stor del av solinstrålningen avskärmas 
eller reflekteras bort. 

2.3.6 Fönster

Då den totala fönsterareans storlek har en väsentlig inverkan på en byggnads 
transmissionsförluster har extra fokus lagts på denna del av transmissionen. 
Dessutom påverkar fönsterarean energibalansen i en byggnad på flera sätt. Ett 
fönster släpper ut betydligt mer energi än den homogena väggen, vilket gör att 
                                           
21 Anderlind, Gunnar. Köldbryggor – en försummad möjlighet, Bygg & Teknik nr 5, 2000. 
22 Trafikbuller och planering II. 2004. 
23 Nordquist, Birgitta. 1999. Fakta och formler om vädring.
24 Boverket. 1998. Boverkets byggregler, BBR, sid. 87. 
25 Boverket. 1998. Boverkets byggregler, BBR, sid. 88-89. 
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mer energi krävs för uppvärmning. Negativt i energisynpunkt är att värme 
läcker ut, inte bara genom glasytan utan även genom de köldbryggor som 
karmen skapar. En tänkbar källa till fel är att användaren av Enorm för in fel 
fönsterareor, t.ex. glasytan istället för hela fönsterkonstruktionens area, eller 
U-värden som inte överensstämmer med verkliga förhållanden. Byggnader 
med extrema glasytor kan också medföra problem eftersom Enorm, som 
tidigare nämnts, beräknar solinstrålning enligt en metod som inte lämpar sig 
för denna typ av byggnader. 

2.3.7 Processenergi, personvärme och tappvarmvatten 

I Enorm utgör 20 % av energin för tappvarmvattenproduktion ett tillgängligt 
tillskott till rummets uppvärmning. Programmet adderar endast tillskottet de 
dygn under året då ett uppvärmningsbehov föreligger. Enorm, som egentligen 
är framtaget för beräkningar på småhus, räknar då inte med den kylande effekt 
kallvattenledningar medför. Ett enkelt exempel på att uppvärmningstillskottet 
från tappvarmvatten inte är lika i ett flerbostadshus är varmvattenberedaren, 
som står för en viss värmeavgivning i en villa men är helt marginell i 
flerbostadshus. Orsaken till skillnaderna är placeringen av beredaren, som i 
villor ofta är förlagd i bostaden medan den i flerbostadshus är placerad i 
källaren. I fjärrvärmeanslutna flerbostadshus finns oftast heller ingen 
varmvattenberedare. Detta medför att posten för tappvarmvatten kan vara en 
av flera orsaker till skillnader i uppvärmningsposten.

Man kan ifrågasätta om de normvärden för elanvändning, tappvarmvatten och 
personvärme som Enorm beräknar, enligt Boverkets skrift Termiska
beräkningar, är giltiga. Orsaken till att det finns anledning att misstänka att 
normvärdena inte överensstämmer med den faktiska användningen i 
nyproducerade flerbostadshus är att boendesammansättningen sannolikt skiljer 
sig från det genomsnittliga beståndet. I det genomsnittliga bostadsbeståndet 
bor betydligt fler barnfamiljer än vad det i allmänhet gör i nyproducerade 
flerbostadshus.

Storleken på husets totala energibehov reduceras i Enorm, till följd av att 
elbehovet egentligen är lägre, i de fall energisnålare vitvaror används. I den 
bilaga till Miljöanpassat byggande i Stockholm som behandlar beräkning av 
energianvändning vid projektering, har en arbetsgrupp inom Stockholms stad 
tillsammans med Stockholms Byggmästareförening, Svenska Bostäder och 
CarlBro tagit fram anvisningar för hur man noggrannare kan beräkna indata 
gällande hushållsel, personvärme och tappvarmvatten.26) Denna bilaga är tänkt 
att fungera som hjälp till Enorms indataprogram vid nybyggnation i 
Stockholm. I dessa instruktioner har man inkluderat inverkan av effektiva 
vitvaror direkt i det belopp som sedan skall föras över till posten 
processenergi på indatasida 12 i Enorm. Indatamallen innehåller ett aktuellare 
utbud av vitvaror och skall också vara möjlig att uppdatera vid behov, något 
som är svårt att göra i Enorm. Under projekteringsberäkningarna har man inte 

                                           
26 Stockholms stad. 2004. Miljöanpassat byggande i Stockholm, bilaga 2.
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haft tillgång till denna, inte ännu utgivna, mall. Användning av den ger 
troligtvis upphov till minskade differenser.

2.3.8 Uttorkning av betong 

När man uppskattar energianvändningen försöker man estimera behovet under 
normala driftsförhållanden. Under de första åren efter att en byggnad står 
färdig behöver dock stora mängder fukt torkas ur betongmassorna i 
konstruktionen. En eventuell kontroll av energibehovet görs emellertid oftast 
redan under det första eller andra året som byggnaden är i bruk. Den energi 
som krävs för att torka ur fukten i konstruktionen kan utgöra en orsak till 
differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning. I avsnitt 5.8 
redovisas storleken på uttorkningens inverkan. 

2.3.9 Komfortgolvvärme

I många moderna fastigheter installeras, av komfortskäl, värmeslingor i 
utrymmen med golvytor som har hög värmeledande förmåga. Exempel på 
sådana utrymmen är badrum och hall, men det förekommer även i trapphus. 
Värmeslingorma kan vara kopplade till värmesystemet eller anslutna till 
respektive lägenhets hushållsel. Detta kan på flera sätt utgöra en starkt 
bidragande orsak till avvikande energianvändning. I Enorm finns ingen 
separat funktion för beräkning av komfortvärmens inverkan. Om man adderar 
elansluten komfortgolvvärme till hushållselsposten beräknas den således av 
Enorm på samma sätt som övrig processel, d.v.s. 80 % av elen till 
värmeslingorna beräknas komma resten av fastigheten till godo i form av 
värmetillskott. Motsvarande minskning av värmebehovet sker då vilket ger 
missvisande resultat. 

Samtliga badrum har, i enlighet med Boverkets rekommendationer, ett 
frånluftsflöde motsvarande minst 15 l/s.27) Den uppvärmda luften ventileras 
följaktligen bort, utan att tillgodose resten av lägenheten värme. Att 80 % av 
värmeslingornas elbehov kommer huset till godo i form av värme är därför ej 
tillämpligt.

Med ovanstående resonemang kan man hävda att komfortgolvvärmeslingor 
anslutna till värmesystemet också påverkar energianvändningen. I vilken 
utsträckning är dock svårt att beräkna. Oavsett om värmeslingorna är 
elanslutna eller kopplade till värmesystemet inverkar de på 
energianvändningen och kan utgöra en orsak till differenser mellan förväntad 
och faktisk energianvändning. 

                                           
27 Boverket. 1998. Boverkets byggregler, BBR, sid. 88. 
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3 Beräkningsutförande 

3.1 Uppmätta värden på energianvändningen 

För att den förväntade energianvändningen ska kunna jämföras med verkliga 
förhållanden har uppmätta månadsvärden på uppvärmning, tappvarmvatten, 
fastighetsel och hushållsel erhållits för de fyra objekt som undersökts. Det har 
i vissa fall inte varit möjligt att insamla mätdata för ett helt år, varför vissa 
uppskattningar varit nödvändiga. Data för hushållselen har varit särskilt 
begränsad, då de flesta fall bara ett par månaders uppmätta värden varit 
tillgängliga. Eftersom hushållselen brukar vara tämligen konstant över året är 
den dock relativt lätt att uppskatta. En komplikation var att de förhållandevis 
nya lägenheterna delvis stod tomma. Brukarberoende parametrar, som 
tappvarmvatten och hushållsel, har därför korrigerats för tomma lägenheter. 

Även i de fall då orimliga värden erhållits, vilket har förklarats av exempelvis 
ett mätarbyte, har uppskattningar varit nödvändiga. Värdena för uppvärmning 
har gjorts klimatoberoende genom normalårskorrigering, för att de ska vara 
jämförbara med de resultat man får från en Enormberäkning. 

3.2 Areor

Som tidigare beskrivits har arean en proportionell inverkan på 
energianvändningen. Då det framkom att samma objekt hade olika bruksarea i 
olika sammanhang genomfördes en kontrollmätning av samtliga objekts areor 
på ritningar, varvid ytterligare en area, som inte korrelerade med de övriga, 
erhölls. I samband med detta mättes även de omslutande 
konstruktionsdelarnas areor. En sammanställning av de olika bruksareor som 
förekommer har utförts (Bilaga 1). 

3.3 Sammanställning av temperaturmätningar 

Då inomhustemperaturen spelar en väsentlig roll från energisynpunkt är det 
viktigt att fastställa vilken temperatur som råder i de olika objekten. 
Mätningar har därför genomförts för att konfirmera antagandet om att en 
högre inomhustemperatur föreligger, än de 20 C som i allmänhet används i 
projekteringsstadiet.

Mätningarna har utförts med ett mätvärde var femte minut under ett antal 
dygn och genomfördes, på grund av ett begränsat antal instrument, i 6-8 
lägenheter per objekt (Bilaga 2).

3.4 Transmission

I de tidigare beräkningar som utförts för väggarnas U-värden har man inte 
alltid tagit hänsyn till de värmeförluster som i realiteten finns på grund av de 
reglar som är placerade invid isoleringen i väggkonstruktionerna. Även 
köldbryggor som uppkommer i närhet av anslutningar till balkongplattor, 
mellanbjälklag och dylikt har försummats. 



Beräkningsutförande

16

Köldbryggor beräknas med fördel i mer specialiserade beräkningsprogram 
som t.ex. David32 eller GF2dim. Resultatet av dessa beräkningar kan sedan 
användas i Enorm. JM har dock utvecklat en förenklad metod för beräkning 
av köldbryggor baserad på beräkningar i David32. Arbetet med att ta fram 
mer generaliserade värden för köldbryggor blev klart hösten 2004.

Med hjälp av de värden JM tagit fram har inverkan av de köldbryggor som i 
realiteten finns i de undersökta objekten beräknats (Bilaga 3). Följande 
köldbryggor har då beaktats: 

Mellanbjälklag och vindsbjälklag 
Bärande väggars anslutning till ytterväggar 
Balkonginfästningar
Ytterväggars anslutning till platta på mark 
Hörn där yttervägg möter yttervägg 

Förutom dessa faktorer har hänsyn också tagits till reglarnas inverkan på 
väggarnas U-värden genom beräkningar i Enorms U-värdesprogram (Bilaga 
4). Vad som däremot inte beaktats, men som kan ha en icke försumbar 
inverkan på resultatet, är de köldbryggor som uppstår kring fönstrens 
infästning. För att ta reda på vilken effekt köldbryggor får på resultatet av en 
energiberäkning genomfördes, för vart och ett av objekten, en beräkning med 
och en beräkning utan hänsyn till köldbryggor. 

3.5 Ventilation och vädring 

I de Enormberäkningar som utförts i projekteringsstadiet har man, helt enligt 
kraven i BBR, bortsett från vädringens effekter på energianvändningen. För 
att göra beräkningen mer verklighetsnära har vädringens inverkan inkluderats 
i de beräkningar som utförts för detta examensarbete. För detta ändamål 
kontaktades Birgitta Nordquist för att erhålla hjälp med att applicera de 
formler hon tagit fram på Enorm. Hon föreslog då ett approximativt värde 
motsvarande ett ökat flöde på 5 l/s per lägenhet, baserat på att 10 % av de 
boende vädrar året om.28) Värdet är beräknat för en fastighet med 
frånluftssystem och med rimliga antaganden om fönsterstorlek, 
inomhustemperatur etc. (Bilaga 5). 

För att det ska vara möjligt att uppskatta, inte bara inverkan av vädringen utan 
också effekten av ett fel i indata för ventilationen har uppmätta 
ventilationsflöden använts som indata i Enorm. Som jämförelse gjordes därför 
beräkningar med olika indata, dels standardvärden som programmet sätter och 
dels de uppmätta flödena med tillägget för vädring. Sannolikt blir dessa 
värden något högre då även hänsyn tas till normal vädring. 

                                           
28 Trafikbuller och planering II. 2004. 
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3.6 Solinstrålning

Hur solinstrålningen överskattas i Enorm har tidigare beskrivits. För att beakta 
det faktum att all solenergi inte transmitteras in genom fönsterytorna på grund 
av avskärmning måste användaren själv föra in rimliga värden på 
avskärmningsfaktorn, . En anpassning av denna så att soltillskottet blir mer 
verklighetsnära har därför genomförts. Värdet 0,5 har ansatts varpå 
jämförelser utförts med resultat från beräkningar då ingen avskärmning 
beaktats, vilket är fallet i de beräkningar som studerats.

3.7 Fönster

Den totala fönsterarean för varje objekt erhölls från respektive 
beställningsorder. Vid behov kontaktades leverantören för utförligare 
information om bl.a. U-värden. Det konfirmerades då att dessa var angivna 
med karmen inkluderad, Ukorr. Några ändringar av Ukorr-värden var aldrig 
aktuella, men i vissa fall har fönsterarean ändrats. 

3.8 Processenergi, personvärme och tappvarmvatten 

Formlerna nedan visar hur hushållselanvändningen (processenergi) respektive 
tappvarmvattenanvändningen kan beräknas enligt Boverkets skrift Termiska
beräkningar. Det är på detta vis dessa värden beräknas i Enorm.29)

Processenergi*:
2200  Antal lgh + 22  Uppv. area, kWh/år 

Varmvattenenergi**:
1800  Antal lgh + 18  Uppv. area, kWh/år 

*Av den totala processenergin beräknas 80% tillföra byggnaden värmeenergi. 
**Av varmvattenenergin beräknas 20% utgöra tillskottsvärme.

Det är svårt att jämföra de värden man erhåller ur dessa formler med de 
uppmäta värdena, då inverkan av effektivare vitvaror inte beaktats. Det går 
förvisso att inkludera denna aspekt, men då detta kan göras noggrannare med 
bilagan till Stockholms stads program för miljöanpassat byggande, och mallen 
ska användas i projekteringsberäkningarna, har jämförelser istället genomförts 
mellan indatamallen och uppmätta värden på den faktiska 
energianvändningen.

Till mallen behövs indata som mängder och fabrikat på vitvaror, flöden vid 
tappställen etc. Det har inte i alla lägen varit möjligt att ta fram information 
om samtliga faktorer, varför de normvärden som mallen tillhandahåller ibland 
har använts. Indatamallen är fortfarande under bearbetning. Man kan därför 
inte med säkerhet påstå att det erhållna resultatet är en perfekt approximation 
av verkligheten. De värden som mallen gav (Bilaga 6-9) fördes sedan över 
som indata i Enorm varpå jämförbara värden, med hänsyn till aktuella 
vitvaror, erhölls. 
                                           
29 EQUA Simulation AB. 2004. Enorm 2004 Manual.
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Till följd av att värmetillskottet från tappvarmvattenanvändningen överskattas, 
som beskrivs i avsnitt 2.3.7, ökar värmebehovet. Eftersom tillskottet inte går 
att ändra i programmets beräkningsalgoritm behöver värmebehovet korrigeras 
i efterhand. Vid en kontroll visade det sig att av de 20 % som utgör tillgängligt 
värmetillskott används ungefär 12 procentenheter med hänsyn till 
uppvärmningssäsongens längd. Då siffran är något osäker har 
uppvärmningsbehovet, som en rimlig uppskattning, ökats med 10 % av 
energibehovet som tappvarmvattenanvändningen medför för att minska 
värmetillskottets inverkan till en försumlig nivå. Då den genomsnittliga 
användningen av tappvarmvatten i de fyra undersökta objekten är  
c:a 15 kWh/m2år medför en sådan förändring att värmebehovet ökar med 
uppskattningsvis 1,5 kWh/m2år.

Då tillgång har funnits till uppmätta värden på elanvändningen har fördelen att 
föra in dessa värden i Enorm utnyttjas. Det man vinner på detta är att felet i 
uppvärmningsposten kan uppskattas noggrannare. I normala fall adderar 
programmet en extra post för el till fläktar och pumpar i resultatet. När den 
faktiska elanvändningen förts in måste därför posten för el till fläktar och 
pumpar subtraheras från resultatet.  

3.9 Uttorkning av betong 

Genom att, med datorsimuleringsprogrammet TorkaS och sorptionsdata för 
betong, beräkna hur stor mängd vatten som torkas ut de första bruksåren 
kunde, med vattnets ångbildningsvärme, energin som krävs för processen 
uppskattas. Objektet Strandvillorna användes sedan som referensobjekt för att 
ta fram ett approximativt värde på hur mycket energi förloppet kräver under 
de första tre åren (Bilaga 10). Det finns en viss osäkerhet i beräkningen då 
betongvolym och bruksarea specifikt endast gäller detta objekt. Eftersom 
endast ett ungefärligt värde, som skall kunna appliceras i andra sammanhang, 
söks på uttorkningens betydelse kan betongkvaliteten betraktas som mindre 
viktig. Det är inte heller särskilt stor skillnad mellan de olika betongtyperna, 
med undantag för så kallad byggfuktfri betong. I en mer utförlig beräkning är 
det givetvis önskvärt med så många kända värden som möjligt. 

3.10 Komfortgolvvärme

Elansluten komfortvärme i badrumsgolv kan vara enbart termostatstyrd eller 
också kopplad till en timer med en förutbestämd drifttid. Två beräkningar, en 
för varje fall, har utförts för ett normalstort badrum med elanslutna 
värmeslingor för att erhålla en rimlig siffra på hur mycket elenergi 
komfortvärmen kräver (Bilaga 11).  

Att påstå att ingen del av värmen från ett elanslutet golvvärmesystem kommer 
huset till godo är fel, då en del värme transmitteras genom väggarna till 
närliggande rum i den egna lägenheten. Ingen lufttransport av värme sker 
dock från badrum till övriga rum i fastigheten. Sammantaget är ett 
värmetillskott på 80 % ett alldeles för stort tillskott. Därför har ett 
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värmetillskott som motsvarar 15 % av elenergin för komfortvärmen i 
badrumsgolv antagits som en rimlig andel tillskottsvärme från el. Några 
egentliga studier som kan bekräfta dessa siffror finns inte. Andelen värme kan 
därför vara både något högre men samtidigt också lägre. 
Transmissionsförlusterna från badrum till intilliggande rum kan också variera 
beroende var badrummet är placerat. 

För att undersöka effekten av en reducering av det värmetillskott som den 
elanslutna komfortvärmen medför har en jämförelse genomförts för 
referensobjektet.

3.11 Normalårskorrigering

För att kompensera för inverkan av klimatskillnader när man jämför 
energianvändningen för olika perioder eller olika byggnader behöver man 
normalårskorrigera.

För normalårskorrigering av uppmätta värden av energianvändning används 
två metoder, Graddagsmetoden och Effektsignaturmetoden.30) Nedan redogörs 
kort för de båda metoderna. 

3.11.1 Graddagsmetoden

Metoden bygger på att den uppmätta, klimatberoende energianvändningen 
korrigeras med en faktor för att kunna jämföras med energianvändningen ett 
normalt klimatår. Korrigeringsfaktorn utgör förhållandet mellan normalt antal 
graddagar under en period och det verkliga antalet graddagar under perioden. 

Graddagar kan beräknas på olika sätt. Enklast är dock att köpa data för 
graddagar från SMHI, som beräknar graddagar enligt följande: 

i
iuteibalans ttGD )( ,, i = 1, 2,…, N dagar

Den utomhustemperatur, tbalans, då ingen uppvärmning krävs för önskad 
inomhustemperatur benämns balanstemperatur eller eldningsgräns. Eftersom 
det från byggnad till byggnad kan skilja ganska mycket på hur stort 
värmetillskottet från människor, processer etc. är så stämmer inte detta alltid 
överens med verkligheten. 

Den normalårskorrigerade energianvändningen kan sedan beräknas med 
följande formel: 

aktuellt

normalår
kototkokorrigerad

GD

GD
QQQQ )(

                                           
30 Schultz, Linda. 2003. Normalårskorrigering av energianvändning i byggnader – en jämförelse av två 
metoder.
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Där:
Qkorrigerad  = normalårskorrigerad energianvändning 
Qko  = den klimatoberoende delen av energianvändningen
Qtotalt  = den totala energianvändningen
GDnormalår  = antalet graddagar under ett normalår
GDaktuellt  = antalet graddagar under aktuellt år

3.11.2 Effektsignaturmetoden 

Precis som metoden med graddagskorrigering bygger effektsignaturmetoden 
på att energianvändningen justeras med en korrigeringsfaktor. Den definieras 
som förhållandet mellan en medeleffekt eller energianvändning för ett 
normalår och den uppmätta medeleffekten eller energianvändningen. 

Till skillnad från när man använder graddagsmetoden behöver inte den 
klimatberoende och klimatoberoende delen av energianvändningen hållas 
separata vid användande av effektsignaturmetoden. 

För att göra en normalårskorrigering med effektsignaturmetoden lägger man 
in sina uppmätta data i ett diagram med temperaturen, eller 
temperaturskillnaden på horisontalaxeln och effekt- eller energianvändningen 
under perioden på vertikalaxeln. Därefter anpassas en kurva till de, i 
diagrammet, inlagda punkterna. 

Bild 3.1: Exempel på effektsignatur.31)

Linjens ekvation, y1 = kx + m, ger värmeeffektbehovet eller 
värmeenergibehovet vid olika utomhustemperaturer och gäller då T < Tbalans.
När temperaturen överstiger balanstemperaturen, Tbalans, används köpt energi 
endast till uppvärmning av tappvarmvatten. Ekvationen blir alltså y2 = vv när
T > Tbalans. Hur väl kurvan anpassats till mätvärdena visas av 
residualvariansen, R2. Värdet på denna bör ligga så nära 1,0 som möjligt. 

                                           
31 Schultz, Linda. 2003. Normalårskorrigering av energianvändning i byggnader – en jämförelse av två 
metoder.
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Ekvationen, som i det här fallet är en rät linje, kan kompletteras för att också 
innefatta variationer i solinstrålning, befolkningsgrad etc. Den räta linjen får 
dock i de flesta fall anses vara en tillräckligt god approximation.  

En ny linje kan sedan anpassas till normalåret genom att använda normalårets 
temperaturdata på den horisontala axeln.  

Bild 3.2: Normalårskorrigering med hjälp av E-signaturen.32)

För att få ut effektbehovet, eller energianvändningen, för perioden används 
formeln: 

B

C
QQ aktuellkorrigerad

Vid jämförelsen mellan uppmätt och beräknad energianvändning, eller 
uppmätt energianvändning från olika perioder, kan man med 
effektsignaturmetoden dra vissa slutsatser om vad en eventuell differens beror 
på.

Är det ingen skillnad mellan kurvorna visar det att uppmätt och beräknad 
energianvändning är lika stora. Om det däremot finns en avvikelse kan 
förhållandet mellan kurvorna avslöja vad skillnaden beror på.  

                                           
32 Schultz, Linda. 2003. Normalårskorrigering av energianvändning i byggnader – en jämförelse av två 
metoder.
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Bild 3.3: Exempel på kurvornas utseende.33)

3.11.3 Val av metod 

Då de värden som ska korrigeras bara innefattar uppvärmningssäsongen har 
effektsignaturmetoden valts för normalårskorrigering av uppmätt 
energianvändning. Som nämnts i avsnitt 3:11:2 kan metoden även användas 
för energijämförelser.  

Av de erhållna månadsvärdena på uppmätt energianvändning är det endast 
uppvärmningen som är klimatberoende och därför den enda post som behöver 
korrigeras. För att värdena skall vara jämförbara med resultaten från 
Enormberäkningarna anpassades de till det normalår, mellan 1930 och 1961, 
som beräkningsrutinen i Enorm nyttjar.34) Värdena korrigeras alltså från att 
gälla för månadsmedeltemperaturerna den aktuella perioden till att gälla för 
samma period med Enorms temperaturindata (Bilaga 12-15). 

3.12 Beräkning av reviderad värmeanvändning 

Hur väl kan resultaten från en beräkning av värmebehovet överensstämma 
med faktisk användning av energi till uppvärmning? En förutsättning för att 
genomföra en beräkning av värmebehovet som motsvarar faktisk användning 
är att el- och tappvarmvattenanvändningen uppskattas korrekt. 
Värmetillskotten från dessa poster inverkar på behovet av tillförd värme och 
kan därför orsaka fel i beräkningen av värmebehovet. I ett försök att 
genomföra en så precis beräkning som möjligt av värmebehovet har därför 
faktiska värden på el- och tappvarmvattenanvändningen använts. 

I den reviderade beräkningen av värmeanvändningen har samtliga inverkande 
faktorer, som tidigare beskrivits, beaktats. 

                                           
33 Schultz, Linda. 2003. Normalårskorrigering av energianvändning i byggnader – en jämförelse av två 
metoder
34 Hans Johnsson, kontaktperson på EQUA Simulation AB, telefonintervju den 8 november 2004. 
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4 Beskrivning av objekt 

4.1 Manegen

Bild 4.1: Manegen 

Manegen är belägen i Hästhagen nära Gustavsberg i Värmdö kommun. 
Fastigheten är ett så kallat seniorboende, vilket innebär att den är anpassad till 
boende över 60 år. Objektet består av två lamellhus med vardera fyra våningar 
och en suterrängvåning. Totalt finns 44 lägenheter i de två byggnaderna, 22 i 
varje. Bostäderna stod färdiga för inflyttning i december 2003 och samtliga 
lägenheter var sålda i slutet av april 2004.

Antal lägenheter Antal rum Storlek 
12 2 rok 56 m2

12 3 rok 84 m2

20 3-4 rok 90-104 m2

Tabell 4.1: Lägenhetsfördelning 

I fastigheten finns källarförråd, undercentral, soprum, elcentraler, 
lägenhetsförråd, hisshall och trapphus. Det finns även övernattningslägenheter 
i de båda husen samt en gemensamhetslokal. Samtliga lägenheter har balkong 
eller terrass. Tvättmaskin och torktumlare ingår som standard.  

Bild 4.2: Översikt Manegen35)

                                           
35 Bostadsfakta Manegen, Seniorgården. 

BRA:
5125 m2

Inomhustemperatur:
22,0 C

Uppmätt energianvändning: 
124,2 kWh/m2år
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Luft- och Värmedistributionssystem
Husen värms med fjärrvärme. I hus 2, se bild 4.2, är undercentralen placerad 
på plan 1. Via en kulvert distribueras värme och vatten till hus 1. 
Uppvärmningssystemet innefattar en värmeväxlare för radiatorerna samt en 
värmeväxlare för tappvarmvattnet. Radiatorsystemet är tvårörskopplat och 
tilluftsdonen är integrerade med radiatorerna. I badrummen finns elansluten 
komfortvärme. Byggnaderna är försedda med frånluftssystem och varsin 
frånluftsfläkt.  

4.1.1 Uppmätt energianvändning 

Uppvärmning Tappvarmvatten Fastighetsel Hushållsel 
Uppmätt för året 
kWh/m2år

76,7  12,9  11,7  17,9  

Korrigering
kWh/m2år

4,0 0  0  0  

Norm.årskorr.
kWh/m2år

81,7 12,9  11,7  17,9  

Total energianvändning
kWh/m2år

124,2  

Tabell 4.2: Uppmätt energianvändning (Bilaga 16) 

4.2 Eriksdal

Bild 4.3: Eriksdal 

Kvarteret Kornet, som Brf Eriksdal tillhör, ligger på Ringvägen på 
Södermalm. Fastigheten, som består av två elvaplanshus, är påbyggd i 
anslutning till Eriksdalshallen. Plan 4-11 rymmer totalt 38 lägenheter. 
Objektet färdigställdes under 2002 och inflyttning skedde i slutet av samma 
år.

BRA:
4251,6 m2

Inomhustemperatur:
22,7 C

Uppmätt energianvändning: 
139,9 kWh/m2år
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Antal lägenheter Antal rum Storlek 
20 2 rok 43-59 m2

10 4 rok 108 m2

8 5 rok 108 m2

Tabell 4.3: Lägenhetsfördelning

Byggnaderna består utöver lägenheter av tvättstugor, styrelserum, 
övernattningslägenhet, soprum, förråd, lokal, lägenhetsförråd, tekniska 
utrymmen, hisschakt och trapphus. I husen finns även lokaler och ett café.  

Luft- och värmedistributionssystem
Eriksdal förses med värme och tappvarmvatten via fjärrvärme. Fastighetens 
trapphus och badrum är försedda med golvvärmeslingor kopplade till 
värmesystemet. 

I fastigheten, som är försedd med frånluftssystem, tillförs uteluft via 
filterförsedda spaltventiler bakom radiatorer. Från varje lägenhet evakueras 
frånluften i våtrum och kök genom separata frånluftskanaler. Gemensamma 
frånluftsfläktar, som varvtalsregleras efter rådande utomhustemperatur, är 
placerade på vinden.

4.2.1 Uppmätt energianvändning 

Uppvärmning Tappvarmvatten Fastighetsel Hushållsel 
Uppmätt för året 
kWh/m2år

80,6  16,9 14,4  24,0 

Korrigering
kWh/m2år

4,0 0  0  0  

Norm.årskorr.
kWh/m2år

84,6 16,9 14,4 24,0 

Total energianvändning
kWh/m2år

139,9 

Tabell 4.4: Uppmätt energianvändning (Bilaga 17) 
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4.3 Barnängshusen 

Bild 4.4: Barnängshusen 

Barnängen är beläget på Södermalm med adresser på Barnängsgatan, 
Tengdalsgatan och Tegelviksgatan. Fastigheten består av 120 lägenheter 
fördelade på fem hus i 4-5 våningar ovan mark. Lägenheterna stod klara under 
2003 och inflyttning påbörjades under slutet av samma år. 

Antal lägenheter Antal rum Storlek 
27 2 rok 59-67m2

55 3 rok 71-88 m2

36 4 rok 88-105 m2

2 5 rok 120 m2

Tabell 4.5: Lägenhetsfördelning 

Förutom trapphus, förråd och hisschakt består byggnadernas övriga ytor av 
bl.a. bastu, relaxavdelning, träfflokal och övernattningsrum. Tre tvättstugor 
och en grovtvättstuga finns också i fastigheten. Under mark finns även ett 
varmgarage, som är cirka 1500 m2 och rymmer ett 60-tal parkeringsplatser. 

Bild 4.5: Översikt Barnängshusen 

Luft- och värmedistributionssystem
Fastigheten är ansluten till kommunens fjärrvärmenät via en undercentral i 
den västra byggnaden. Den huvudsakliga uppvärmningen sker med 
termostatreglerade radiatorer, vissa med värmeväxlande uteluftsdon 

BRA:
13561,5 m2

Inomhustemperatur:
22,7 C

Uppmätt energianvändning: 
142,2 kWh/m2år
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integrerade. Fastighetens entréer och badrum är försedda med 
golvvärmeslingor kopplade till värmesystemet. 

Frånluftssystemet har fläktar placerade på yttertak. Fläktarna är 
varvtalsreglerade med tryckgivare och temperaturstyrda med utegivare. Tilluft 
erhålls via uteluftsdon placerade bakom radiatorer. Det tillhörande garaget är 
försett med separat FTX-system.

4.3.1 Uppmätt energianvändning 

Uppvärmning Tappvarmvatten Fastighetsel Hushållsel 
Uppmätt för året 
kWh/m2år

84,7 18,2 13,9 21,1 

Korrigering
kWh/m2år

4,3 0 0 0 

Norm.årskorr.
kWh/m2år

89,0 18,2 13,9 21,1 

Total energianvändning
kWh/m2år

142,2 

Tabell 4.6: Uppmätt energianvändning (Bilaga 18) 

4.4 Strandvillorna 

Bild 4.6: Strandvillorna 

Strandvillorna är beläget vid Hägernäs södra strand precis intill havet.
Fastigheten består av 40 lägenheter fördelade på 5 hus, vart och ett i fyra 
våningar. Under hösten 2003 stod fastigheten färdig för inflyttning.

Antal lägenheter Antal rum Storlek 
20 3 rok 89-99 m2

20 4 rok 115 m2

Tabell 4.7: Lägenhetsfördelning 

Förutom lägenheter innefattar fastigheten även cykelrum, teknikutrymmen, el- 
och telecentral, undercentral, hisshall och trapphus. 

BRA:
4685 m2

Inomhustemperatur:
21,5 C

Uppmätt energianvändning: 
166,7 kWh/m2år
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Bild 4.7: Översikt Strandvillorna 

Luft- och värmedistributionssystem
I hus A3 sker varmvattenproduktionen via en fjärrvärmeväxlare i 
undercentralen. Varmvattnet distribueras till övriga hus via ett kulvertsystem. 
Värmeväxlaren förser även radiatorsystemet med varmvatten via ett 
tvårörskopplat system, där uteluftsdon är placerade i anslutning till vissa 
radiatorer. I badrummen är termostatstyrda komfortvärmeslingor anslutna till 
respektive lägenhets hushållsel. 

Byggnaderna är försedda med frånluftsventilation. Varje hus har en central 
frånluftsfläkt för lägenheterna, och de övriga utrymmena. Kanalerna är separat 
dragna från varje lägenhet till en samlingslåda på vindsvåningen i respektive 
hus. Undercentralen i hus A3 har dessutom en fristående frånluftsfläkt. 

4.4.1 Uppmätt energianvändning 

Uppvärmning Tappvarmvatten Fastighetsel Hushållsel 
Uppmätt för året 
kWh/m2år

100,1 16,5 8,9 34,8 

Korrigering
kWh/m2år

6,4 0 0 0 

Norm.årskorr.
kWh/m2år

106,5 16,5 8,9 34,8 

Total energianvändning
kWh/m2år

166,7 

Tabell 4.8: Uppmätt energianvändning (Bilaga 19) 
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5 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten av de beräkningar som beskrivs i kapitel 4. 
De olika avsnitten innehåller jämförelser mellan beräknade värden eller 
faktiska förhållanden och tidigare Enormresultat. För att isolera inverkan av 
varje ingående faktor som påverkar energianvändningen presenteras resultatet 
utan inverkan av övriga parametrar. Då målet är att göra jämförelserna så 
tydliga som möjligt används olika sätt att redovisa resultaten. 

Vissa parametrar måste genomgående ändras vid jämförelser där total 
energianvändning ingår till följd av att de beräknas fel eller läggs till 
automatiskt av Enorm. De faktorer som beaktats är: 

el till fläktar och pumpar 
tappvarmvattnets inverkan på uppvärmningsbehovet 

Hur dessa inverkar på energianvändningen beskrivs närmare i avsnitt 2.3.7. I 
avsnitt 2.3.9 har komfortvärme nämnts som en orsak till differenser i 
energianvändning. Då resonemanget är alltför osäkert beaktas inte denna 
faktor vid jämförelserna av övriga parametrar. 

I jämförelserna av resultat som gäller objektet Barnängshusen har fönsterarean 
varit densamma som i beräkningarna från projekteringen, då ingen fönsterarea 
erhållits från leverantör av fönstren. Resultaten från Barnängshusen har därför 
inte beaktats i de sammanfattningar som gjorts av energianvändningens 
förändring under tabellerna. 

5.1 Areor

Då flera olika areor förekommit i objektens handlingar har dessa areor 
jämförts med de areor som kontrollmätts, för att ta reda på hur stor inverkan 
ett sådant indatafel får på energianvändningen. I jämförelsen har ingen hänsyn 
tagits till att även tappvarmvatten, hushållsel, fastighetsel, personvärme och 
ventilation påverkas av differenser i bruksarean. Hur energianvändningen 
påverkas om arean ändras från den tidigare Enormberäkningens area till den 
kontrollmätta visas i Tabell 5.1. 

Manegen Eriksdal Barnängs-
husen*

Strand-
villorna

Bruksarea enligt tidigare 
beräkning (m2)

4100 4453 13705 4680 

Bruksarea,
Kontrollmätt (m2)

5125 4252 13562 4685 

Procentuell skillnad i 
energianvändning per 
bruksarea

-20,0 +4,7 +1,0 0,0 

*I objektet har arean för garaget exkluderats för att få ett mer jämförbart resultat 

Tabell 5.1: Areans inverkan på energianvändningen 
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I objektet Barnängshusen var garagearean inkluderad i bruksarean i den 
ursprungliga Enormberäkningen. För att göra resultaten jämförbara har denna 
area inte tagits med i denna sammanställning. Samma jämförelse, men med 
garaget inräknat, ger en minskning av energianvändningen per kvadratmeter 
med c:a 13 %. 

När uppföljningen av beräknad energianvändning sker tas uppgifter om 
fastighetens energianvändning från energileverantören. Med i dokumenten 
finns uppgifter om objektets bruksarea. Denna stämmer inte heller med den 
kontrollmätning som gjorts. Om man väljer att använda denna area som 
nämnare i beräkningen av den faktiska energianvändningen kan givetvis inte 
resultaten jämföras korrekt. Hur energianvändningen påverkas om arean 
ändras från leverantörens area till den kontrollmätta visas i Tabell 5.2. 

Manegen Eriksdal Barnängs-
husen*

Strand-
villorna

Bruksarea enligt 
energileverantör (m2)

3572** 3730 11282 4160*** 

Bruksarea,
Kontrollmätt (m2)

5125 4252 13562 4685 

Procentuell skillnad i 
energianvändning per 
bruksarea

-30,3 -12,3  -16,8 -11,2 

*I objektet har arean för garaget exkluderats för att få ett mer jämförbart resultat 
**Är deklarerad som lägenhetsyta i dokumentet 
*** Är deklarerad som lokalyta i dokumentet 

Tabell 5.2: Areans inverkan på energianvändningen 

5.2 Inomhustemperatur

En ändring av inomhustemperaturen påverkar transmissions- och 
ventilationsförlusterna. Därför har en jämförelse utförts för att ta reda på 
vilken inverkan temperaturen har på resultatet. Den enda parameter som är 
ändrad i jämförelsen är temperaturen, som är framtagen enligt Bilaga 2. 
Övriga värden är de som tillförts till indataprogrammet i Enorm i den 
reviderade beräkningen. Dessa hålls konstanta för att det ska vara möjligt att 
urskilja hur energianvändningen påverkas av en temperaturändring, med 
utgångspunkt från den tidigare beräkningen.  
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Manegen Eriksdal Barnängs-
husen

Strand-
villorna

 Zon 1 Zon 2 Zon 1 Zon 2 Zon 1 Zon 2 Zon 1 Zon 2 
Indata i tidigare 
beräkning ( C)

20  20 21  19 20  18 20  20 

Justerad Enorm-
beräkning ( C)

22  18 22,7  18 22,7  18 21,5  18 

Procentuell skillnad i 
transmission

10,7 8,9 16,9 9,5 

Procentuell skillnad i 
ventilation

7,3 5,8 17,2 10,1 

Procentuell skillnad i 
uppvärmnings-behov

9,4 8,0 18,9 11,1 

Procentuell skillnad 
totalt

6,1 4,7 10,9 6,3 

Tabell 5.3: Temperaturens inverkan på energianvändningen 

Resultaten visar att en temperaturökning på 1 C motsvarar en ökning av 
uppvärmningsbehovet med 4-6 kWh/m2år.

5.3 Transmission

Transmissionsförlusterna påverkas av värmegenomgångstalet och arean för de 
olika byggnadsdelar som inkluderas i beräkningen. Temperaturdifferensen har 
också en stor inverkan på resultatet, men dess betydelse behandlas i avsnitt 
5.2. I Tabell 5.4 görs därför endast jämförelser mellan de i projekteringsstadiet 
framtagna värdena för transmission och de värden som reviderats. Siffran som 
presenteras visar hur mycket transmissionsförlusterna och 
energianvändningen ändras vid en korrigering av U A från den tidigare 
Enormberäkningen till den justerade. 

Manegen Eriksdal Barnängs-
husen

Strand-
villorna

 Zon 1 Zon 2 Zon 1 Zon 2 Zon 1 Zon 2 Zon 1 Zon 2 
U A i tidigare beräkning 
(W/K)

1614 268 1336 224 3861 1135 2203 155 

U A i justerad Enorm-
beräkning (W/K) 

1894 300 1655 321 4853 1094 2356 166 

Procentuell skillnad i 
transmission

13,9 20,2 20,0 7,0 

Procentuell skillnad i 
uppvärmningsbehov

7,8 11,8 11,7 5,0 

Procentuell skillnad 
totalt

5,1 7,0 7,0 2,9 

Tabell 5.4: Jämförelse av transmissionsindata 

Resultaten visar att en justering av indata medför en ökning av 
uppvärmningsbehovet med 4-10 kWh/m2år, beroende på hur noggrant 
beräkningen i projekteringsstadiet utförts. Man bör dock ha i åtanke att felen i 
indata i denna jämförelse har adderats, varför det totala felet i vissa fall kan 
vara betydligt större än vad siffran visar. Om t.ex. väggarean har överskattats i 
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beräkningen, för att sedan korrigeras när även köldbryggor beaktas, kan felen 
neutralisera varandra. 

Boverket föreskriver att köldbryggors inverkan ska beaktas, något som 
vanligtvis inte görs. Det kan delvis förklaras med att funktionen för beräkning 
av köldbryggor inte finns i Enorm 1000. Denna funktion har emellertid 
adderats till den nya versionen av programmet. 

I projekteringsberäkningarna till de undersökta objekten har ingen hänsyn 
tagits till köldbryggor, varför det kan vara intressant att undersöka inverkan av 
dessa. Tabell 5.5 visar den procentuella skillnaden i resultat, med och utan 
hänsyn till köldbryggors inverkan på transmissionsförlusterna. 

Manegen Eriksdal Barnängs-
husen

Strand-
villorna

 Zon 1 Zon 2 Zon 1 Zon 2 Zon 1 Zon 2 Zon 1 Zon 2 
Utan hänsyn till 
kölbryggor (W/K) 

1602 286 1396 283 4217 1063 2002 160 

Med hänsyn till 
köldbryggor (W/K) 

1894 300 1655 321 4853 1094 2356 166 

Procentuell skillnad i 
transmission

15,9 17,3 12,5 16,1 

Procentuell skillnad i 
uppvärmningsbehov

8,9 10,3 7,6 11,2 

Procentuell skillnad 
totalt

5,8 6,1 4,6 6,3 

Tabell 5.5: Köldbryggors inverkan på energianvändningen 

Enligt resultaten medför en beräkning utan hänsyn till köldbryggor att 
förluster som motsvarar 7-9 kWh/m2år i uppvärmningsbehov förbises. 

5.4 Ventilation och vädring 

En ökning av ventilationsflödet påverkar resultatet av förlorad energi i form 
av ökade ventilationsförluster. För att frigöra resultaten från inverkan av 
indatafel beträffande arean jämförs, med tillägg för vädring, uppmätta värden 
med ventilationsflöden från tidigare beräkningar per kvadratmeter. I 
beräkningarna som utförts i projekteringsstadiet har heller inte hänsyn till 
forcering alltid tagits. Den procentuella skillnad som uppstår när flödet ändras, 
från värdet i den tidigare utförda Enormberäkningen till värdet i den justerade, 
redovisas i Tabell 5.6. 
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Manegen Eriksdal Barnängs-
husen

Strand-
villorna

 Zon 1 Zon 2 Zon 1 Zon 2 Zon 1 Zon 2 Zon 1 Zon 2 
Dygnsmedelflöde i 
tidigare beräkning 
(l/sm2)

2999 333 4445* 1166 16686 4760 5261* 637 

Dygnsmedelflöde i 
justerad beräkning 
(l/sm2)

6527 2239 5309 2714 18455 3884 17556 356 

Procentuell skillnad i 
ventilationsförluster

152,1 37,2 5,7 36,2 

Procentuell skillnad i 
uppvärmningsbehov

78,1 27,6 4,1 23,4 

Procentuell skillnad 
totalt

41,9 15,5 2,5 12,7 

*Forcerat flöde ej beaktat 

Tabell 5.6: Jämförelse av olika ventilationsflödens inverkan på energianvändningen 

I beräkningarna som utförts i projekteringsstadiet har Enorms normvärde, som 
är 0,35 l/sm2, används. Jämfört med beräkningen som baseras på uppmätta 
värden, och med hänsyn till vädring, ger detta ett uppvärmningsbehov som är 
18-20 kWh/m2 mindre per år. 

Som resultaten visar är ventilationsberäkningarna betydligt bättre utförda för 
Barnängshusen än de övriga objekten, beroende på tidpunkten för 
beräkningen. En beräkning i ett senare skede medger möjligheter till 
noggrannare beräkningar av ventilationsflöden. Den differens som ändå 
uppstår beror nästan uteslutande på tillskottet av vädring. 

I beräkningen som gjorts för Manegen har flödet 2900 m3/h ansatts vilket 
motsvarar 0,23 l/sm2. En sådan beräkning medför att förluster, som i det här 
fallet motsvarar 38 kWh/m2år i uppvärmningsbehov, förbises.  

För att se hur stor inverkan vädring har på resultatet har en jämförelse gjorts, i 
Tabell 5.7, av Enormresultat med och utan hänsyn till det ökade 
ventilationsflöde som vädring medför. Skillnaden visar hur mycket 
energianvändningen ökar om hänsyn till vädring tas. 
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Manegen Eriksdal Barnängs-
husen

Strand-
villorna

 Zon 1 Zon 2 Zon 1 Zon 2 Zon 1 Zon 2 Zon 1 Zon 2 
Dygnsmedelflöde utan 
hänsyn till vädring 
(m3/h)

5751 2239 4640 2714 16340 3884 6851 356 

Dygnsmedelflöde med 
hänsyn till vädring 
(m3/h)

6527 2239 5309 2714 18455 3884 7556 356 

Procentuell skillnad i 
ventilationsförluster

10,5 10,2 11,1 9,9 

Procentuell skillnad i 
uppvärmningsbehov

7,4 6,7 8,1 7,0 

Procentuell skillnad 
totalt

4,8 4,6 4,9 4,0 

Tabell 5.7: Vädringens inverkan på energianvändningen 

Vädringens inverkan på uppvärmningsbehovet motsvarar, med antagandet 
som gjorts angående vädringens omfattning, en ökning med 6 kWh/m2år.

5.5 Solinstrålning

I samtliga objekt har solinstrålningens avskärmning satts till 1,0, vilket medför 
att ingen avskärmning sker. Då detta är orealistiskt med hänsyn till 
närliggande träd och bebyggelse samt persienner och fönstersmygar har 
istället värdet 0,5 ansatts. I Tabell 5.8 redovisas konsekvenserna av de olika 
valen. I samtliga beräkningar har konstanta fönsterareor, erhållna från 
fönsterleverantörer och beställare, använts för att isolera avskärmningens 
inverkan. Skillnaden visar vilken förändring som sker vid en ändring av 
avskärmningsfaktorn från 1,0 till 0,5. 

Manegen Eriksdal Barnängs-
husen

Strand-
villorna

Soltillskott då
 = 1,0 

171054 179876 501459 183400 

Soltillskott då
 = 0,5 

101169 106998 286847 106244 

Procentuell minskning 
av soltillskott 

40,9 40,5 42,8 42,1 

Procentuell ökning av 
uppvärmningsbehov

12,6 15,5 14,3 14,4 

Procentuell skillnad 
totalt

8,1 9,1 8,4 8,1 

Tabell 5.8: Avskärmningsfaktorns inverkan på energianvändningen 

Resultaten visar att en ökning av avskärmningen medför att behovet av 
uppvärmning ökar med 10-12 kWh/m2år.

5.6 Fönster

Hur de omslutande konstruktionsdelarnas areor påverkar 
transmissionsförlusterna och därmed inverkar på energianvändningen 
presenteras i avsnitt 5.3. I Tabell 5.9 redovisas endast vilka skillnader som 
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uppstår då fönsterarean för vart och ett av objekten ändras från den som 
ursprungligen användes i projekteringsstadiet till den area som uppgivits av 
fönsterleverantören.

Manegen Eriksdal Barnängs-
husen*

Strand-
villorna

 Zon 1 Zon2 Zon 1 Zon2 Zon 1 Zon2 Zon 1 Zon2 
Fönsterarea i tidigare 
beräkning (m2)

760 64 708 78 2019 357 831 30 

Fönsterarea i justerad 
beräkning (m2)

770 60 890 87 2019 357 824 30 

Procentuell skillnad i 
transmissionsförluster

+1,6 +13,4 0 -1,3 

Procentuell skillnad i 
uppvärmningsbehov

+1,0 +8,0 0 -0,9 

Procentuell skillnad 
totalt

+0,6 +4,8 0 -0,6 

*Ingen fönsterarea erhållen för objektet 

Tabell 5.9: Fönsterareans inverkan på energianvändningen 

Resultaten visar att en justering av fönsterarean medför en ökning av 
uppvärmningsbehovet med upp till 7 kWh/m2år i se studerade objekten, 
beroende på hur noggrann beräkningen i projekteringsstadiet utförts. 

5.7 Processenergi och tappvarmvatten 

Eftersom indatamallen som tagits fram på uppdrag av Stockholms stad skall 
vara en bättre approximation av verkligheten än den beräkning som görs i 
Enorm redovisas i Tabell 5.10 hur överensstämmande med faktiska 
förhållanden mallen egentligen är. Hur väl värdena från indatamallen stämmer 
överens med verkligheten beror på precisionen hos indata och användarens 
noggrannhet. Dessutom krävs en viss kunskap om hur programmet är 
uppbyggt, då en del funktioner i nuvarande form förklaras otydligt. I 
beräkningarna har många normvärden används för att efterlikna en typisk 
beräkning, såsom den skulle utföras i projekteringsstadiet. Beräkningen i 
indatamallen innefattar inte den fastighetsel som används till fläktar och 
pumpar, varför denna post adderas i Enorm vid en jämförelse med faktisk 
energianvändning.

Manegen Eriksdal Barnängs-
husen

Strand-
villorna

Elanvändning enligt 
beräkningsmetod
(kWh/m2år)

30,5 26,1 30,1 47,8

Faktisk
Elanvändning
(kWh/m2år)

29,6 38,4 35,0 43,7

Procentuell skillnad i 
processenergi 

-3,0 +47,1 +16,3 -8,5 

Procentuell skillnad 
totalt

-2,6 +1,6 -1,0 -3,0 

Tabell 5.10: Jämförelse av elanvändning 
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I Tabell 5.11 redovisas skillnader i tappvarmvattenanvändning mellan 
framräknade och faktiska värden. Resultaten anges med användning per 
lägenhet för att denna enhet ofta används för presentation av brukarberoende 
energianvändning.

Manegen Eriksdal Barnängs-
husen

Strand-
villorna

Genomsnittlig
lägenhetsarea (m2)

82 78 82 105 

Tappvarmvatten enligt 
indatamallen 
(kWh/lgh.år)

2688 2958 3023 3823

Faktisk användning av 
tappvarmvatten
(kWh/lgh.år)

1505 1886 2057 1932

Procentuell skillnad i 
tappvarmvatten-
användning

-44,0 -36,2 -32,0 -49,5 

Procentuell skillnad 
totalt

-6,9 -5,9 -5,5 -9,4 

Tabell 5.11: Jämförelse av tappvarmvatten 

I Enorm beräknas 20 % av tappvarmvattenanvändningen komma huset till del 
i form av tillskott till uppvärmningen. En överskattning av tappvarmvatten-
användningen, som ovan, medför alltså att uppvärmningsbehovet 
underskattas. Om man istället justerar tillskottet till 10 % ökar 
uppvärmningsbehovet i de aktuella objekten i genomsnitt med cirka  
1,5 kWh/m2år.

De med indatamallen beräknade värdena på personvärme jämförs i Tabell 
5.12 med motsvarande värden framtagna med Enorm. 

Manegen Eriksdal Barnängs-
husen

Strand-
villorna

Personvärme enligt 
Enorm (kWh/dygn) 

101 73 231 100 

Personvärme enligt 
indatamall (kWh/dygn) 

80 76 246 92 

Procentuell skillnad i 
uppvärmningsbehov

+1,3 -0,2 -0,3 +0,5 

Tabell 5.12: Jämförelse av tillskott i form av personvärme 

I Bild 5.1 åskådliggörs hur uppmätta värden förhåller sig till beräknade värden 
gällande tappvarmvatten och el. Diagrammet visar värden beräknade både 
med indatamallen och i Enorm. Det karaktäristiska förhållandet presenteras 
med objektet Manegen som exempel. 
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Bild 5.1: Förhållandet mellan beräknad och faktisk användning
av brukarberoende parametrar 

Bild 5.1 visar att beräkningen av brukarberoende parametrar med 
indatamallen bättre motsvarar den faktiska användningen än om beräkningen 
utförs i Enorm, enligt Termiska beräkningar. Summeras posterna för 
fastighets- och hushållsel blir det beräknade värdet nästan helt 
överensstämmande med den uppmätta elanvändningen. Det går även att 
konstatera att användningen av tappvarmvatten överskattas oavsett vilken av 
dessa beräkningsmetoder som används. 

5.8 Uttorkning av betong 

Betonguttorkningens inverkan på byggnadens energibehov under de tre första 
åren åskådliggörs i Tabell 5.13. I uppskattningen har energin som krävs för 
uttorkningen av betongen i bärande väggar, mellanbjälklag och platta på mark 
beaktats.

År 1 3,31 kWh/m2

År 2 1,27 kWh/m2

År 3 0,68 kWh/m2

Tabell 5.13: Uttorkningens inverkan under de tre första åren

Bild 5.2 visar den årsvisa fördelningen av den energi som krävs för 
uttorkningen, men också uppdelningen mellan de olika 
betongkonstruktionerna.
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Uttorkning av betong
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Bild 5.2: Diagram över betonguttorkningens effekt på energianvändningen 

5.9 Komfortvärme

På samma sätt som i avsnitt 5.8 genomförs jämförelser på ett referensobjekt, 
även i detta fall Strandvillorna. Resultaten från beräkningarna i Bilaga 11 
visar hur mycket större den förväntade elanvändningen bör bli om man tar 
hänsyn till eventuell elansluten komfortvärme. I Tabell 5.14 redovisas detta. 

Med temperaturstyrd komfortvärme 15,7 kWh/m2år
Med tidstyrd komfortvärme 3,7 kWh/m2år
Tabell 5.14: Komfortvärmens inverkan på elanvändningen 

Då en beräkning i Enorm medför en överskattning av elanvändningen är det 
inte lämpligt att addera inverkan av elansluten komfortvärme. Eftersom 
indatamallen bör användas som ett hjälpmedel vid Enormberäkningar, och är 
lättare att ändra på än Enorms indataprogram, är det lämpligt att göra en 
ändring i denna liknande de ansatser som gjorts. Istället för att indelningen av 
värmetillskott för elansluten komfortvärme genomförs som den gör i Enorm, 
kan man i indatamallen ändra beräkningsrutinen så att endast 15 % av 
golvvärmens elbehov adderas till posten för processenergi som ger 
värmetillskott. I Tabell 5.15 redovisas betydelsen av tillskottets storlek i 
Enorm, då all annan indata är konstant. 

Temperaturstyrd Tidstyrd 
Värmetillskott från processenergi då 
komfortvärme ger 80 % värmetillskott 
(kWh/år)

185211  152959 

Värmetillskott från processenergi då 
komfortvärme ger 15 % värmetillskott 
(kWh/år)

150776  144516 

Procentuell ökning i uppvärmningsbehov 8,5 1,9 
Procentuell ökning totalt 5,1 1,3 
Tabell 5.15: Komfortvärmens inverkan på energianvändningen 
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5.10 Jämförelse av faktisk och reviderad värmeanvändning 

En reviderad beräkning av värmebehovet, där ingen jämförelse med BBR:s 
referenshus görs, har genomförts och jämförts med faktisk värmeanvändning 
för de fyra objekten i Bild 5.3. 

Bild 5.3: Jämförelse av faktisk och beräknad värmeanvändning 

0

20

40

60

80

100

120

M
an

eg
en

Erik
sd

al

Bar
nä

ng
sh

us
en

Stra
nd

vil
lo
rn

a

k
W

h
/m

2 Beräknad
värmeanvändning

Faktisk
värmeanvändning



Analys av resultat 

40

6 Analys av resultat 
I följande kapitel redovisas resultaten från uppmätt och beräknad 
energianvändning fördelad mellan posterna uppvärmning, tappvarmvatten, 
hushållsel och fastighetsel. En jämförelse görs också med en ”typisk” 
Enormberäkning, där temperaturen inomhus satts till 20 C, inga köldbryggor 
beaktats och avskärmningsfaktorn, , satts till 1,0. Programmets normvärden 
har använts för ventilation, hushållsel, fastighetsel, personvärme och 
tappvarmvatten. Vidare beskrivs möjliga orsaker, utifrån objektens specifika 
förutsättningar, till avvikelser mellan uppmätt och beräknad 
energianvändning.

Vilken inverkan en noggrannare selektering av indata får på resultatet visas 
för varje objekt genom jämförelser mellan beräkningar med hänsyn till de 
faktorer beskrivna i denna rapport och beräkningar med normvärden. I de 
sistnämnda har samma bruksareor och areor för omslutande 
konstruktionsdelar använts, då dessa egentligen inte bör utgöra en felkälla. 
Det skulle också vara svårt att dra slutsatser av resultaten eftersom areorna får 
så stor betydelse och flera parametrar baseras på bruksarean. 

För att undvika upprepning i alltför stor utsträckning nämns redan i denna 
inledning parametrar, utöver de i tidigare kapitel nämnda, som anses kunna 
påverka resultaten för samtliga objekt. Många av dessa faktorer är svåra att 
värdera numeriskt varför de inte varit föremål för undersökning tidigare i 
rapporten. Dessa är:

Boendefördelning i nyproducerade flerbostadshus. En faktor som 
kan påverka bland annat värmetillskott, elanvändning, 
tappvarmvattenanvändning etc. är boendefördelning. De värden 
som redovisas i bilagan (Bilaga 20) tyder på att det bor färre 
personer per lägenhet än vad indatamallen, och förmodligen också 
Enorm, räknar med.

Åldersfördelning i nyproducerade flerbostadshus. Någon 
tillförlitlig statistik finns tyvärr inte tillgänglig för detta, men 
åldersfördelning kan tänkas påverka elanvändning och 
tappvarmvattenanvändning, eftersom olika åldersgrupper har olika 
vanor.

Inregleringskurvan. Utomhustemperaturen bestämmer vilken 
framledningstemperatur som vattnet till radiatorerna bör ha för att 
bibehålla önskad inomhustemperatur. Detta illustreras i en s.k. 
inregleringskurva. I verkligheten, till skillnad från 
beräkningsprogrammet, ökar man den relativa 
framledningstemperaturen när utomhustemperaturen är runt 0 C
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eftersom luften anses ”råare” då.36) Sammantaget gör detta att mer 
energi än beräknat krävs för byggnadens uppvärmning.

Konstruktionsfel.

Värmeavgivning från stammar. Oisolerade värmestammar i 
lägenheter kan medföra stora skillnader i inomhustemperatur 
mellan olika lägenheter. Detta innebär övertemperaturer, som 
måste vädras bort, i vissa lägenheter. I andra lägenheter kan 
temperaturen samtidigt vara så låg att den måste höjas på de 
boendes begäran. Den totala uppvärmningsposten blir därför alltså 
högre.

Hur dessa faktorer påverkar energianvändningen kan man i nuläget bara 
spekulera i, men inte beräkna. Det är exempelvis nästan omöjligt att beräkna 
vilka konsekvenser ojämn värmeavgivning från stammar får i form av vädring 
etc.

Även byggfuktens uttorkning kan inverka på resultatet för samtliga objekt. 
Den kontroll som görs under andra uppvärmningssäsongen kan mycket väl 
infalla under det tredje bruksåret. I de resultat som redovisas i avsnitt 5.8 
beaktas inte verkan av fukt i träkonstruktioner. Adderas även denna faktor kan 
man ansätta ett approximativt värde på cirka 1 kWh/m2år. Detta värde bör, vid 
kontroll av beräknad energianvändning, subtraheras från den faktiska 
energianvändningen för att denna ska vara representativ för de år då 
uttorkningens inverkan kan anses vara försumbar. 

6.1 Manegen
Uppvärmning Tappvarmvatten Hushållsel Fastighetsel 

Enorm beräknad 
med normvärden 

38,8 30,2 28,9 8,0 

Reviderad Enorm-
beräkning

89,6 23,1 24,4 5,0 

Beräkning av 
uppvärmningen

83,8 12,9 17,9 11,7 

Faktisk energi-
användning

81,7 12,9 17,9 11,7 

Tabell 6.1: Fördelning av faktisk och beräknad energianvändning, kWh/m2år

                                           
36 Kjell-Åke Henriksson, installationsansvarig på JM Bostad, intervju den 4 november 2004. 
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6.1.1 Fördelning av objektets energianvändning 
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Bild 6.1: Objektets fördelning av värmeförluster, el- och tappvattenanvändning
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Bild 6.2: Objektets fördelning av värmeförluster 

6.1.2 Kommentarer till resultaten 

Beräkningen av uppvärmningsbehovet överensstämmer med godtagbar 
felmarginal med den faktiska användningen av energi till uppvärmning.  

Både användningen av tappvarmvatten och hushållsel är relativt låg, särskilt 
med tanke på att samtliga lägenheter i fastigheten är utrustade med elektrisk 
komfortvärme. Manegen är ett så kallat seniorboende. Troligt är att personer i 
olika åldrar inte har samma levnadsvanor vilket kan förklara den ringa 
tappvarmvattenanvändningen. 
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6.2 Eriksdal
Uppvärmning Tappvarmvatten Hushållsel Fastighetsel 

Enorm beräknad 
med normvärden 

37,0 29,0 31,5 10,5 

Reviderad Enorm-
beräkning

101,2 26,4 20,5 5,5 

Beräkning av 
uppvärmningen

90,4 16,9 24,0 14,4 

Faktisk energi-
användning

84,6 16,9 24,0 14,4 

Tabell 6.2: Fördelning av faktisk och beräknad energianvändning, kWh/m2år

6.2.1 Fördelning av objektets energianvändning 
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Bild 6.3: Objektets fördelning av värmeförluster, el- och tappvattenanvändning
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Bild 6.4: Objektets fördelning av värmeförluster

6.2.2 Kommentarer till resultaten 

Bostadshusen utgör en påbyggnad på Eriksdalshallen. I anslutning till hallen 
finns även lokaler och ett café. Då dessa ligger i direkt anslutning till delar av 
den undersökta fastigheten kan en beräkning av transmissionen mellan 
zonerna bli oerhört komplicerad, vilket leder till förenklingar. Beräkningen av 
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uppvärmningsbehovet överensstämmer dock väl med den faktiska 
användningen av energi till uppvärmning.

Både användningen av fastighetsel och hushållsel är relativt hög jämfört med 
de övriga objekten, Strandvillorna undantaget. Då fastigheten har en stor andel 
övriga ytor vilket påverkar användningen av fastighetsel. Det finns 
tvättmöjligheter i både tvättstugor och i de större lägenheterna. Orsaken till 
den något höga användningen av hushållsel är oklar, men kan tänkas bero på 
de boendes vanor. 

6.3 Barnängshusen  
Uppvärmning Tappvarmvatten Hushållsel Fastighetsel 

Enorm beräknad 
med normvärden 

64,3 28,7 35,1 10,5 

Reviderad Enorm-
beräkning

92,2 26,8 22,7 7,3 

Beräkning av 
uppvärmningen

86,5 18,2 21,1 13,9 

Faktisk energi-
användning

89,0 18,2 21,1 13,9 

Tabell 6.3: Fördelning av faktisk och beräknad energianvändning, kWh/m2år

6.3.1 Fördelning av objektets energianvändning 
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Bild 6.5: Objektets fördelning av värmeförluster, el- och tappvattenanvändning
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Bild 6.6: Objektets fördelning av värmeförluster

6.3.2 Kommentarer till resultaten 

Resultaten från beräkningen av uppvärmningsbehovet, med faktisk 
tappvarmvatten- och elanvändning, överensstämmer relativt väl med det 
faktiska uppvärmningsbehovet. Att det i verkligheten används aningen mer 
värme kan eventuellt förklaras av att det finns ett garage anslutet till 
fastigheten.

Fastigheten har relativt stor andel övriga ytor, vilket kan förklara den något 
höga användningen av fastighetsel. En annan bidragande orsak är garagets 
FTX-system, som måste förses med el. Alla lägenheter är utrustade med 
handdukstork men endast ett fåtal med tvättmaskin och torktumlare, vilket kan 
ha en viss påverkan på användningen av hushållsel.

6.4 Strandvillorna  
Uppvärmning Tappvarmvatten Hushållsel Fastighetsel 

Enorm beräknad 
med normvärden 

45,6 31,4 27,4 6,6 

Reviderad Enorm-
beräkning

89,0 32,6 39,4 7,4 

Beräkning av 
uppvärmningen

88,9 16,5 34,8 8,9 

Faktisk energi-
användning

106,5 16,5 34,8 8,9 

Tabell 6.4: Fördelning av faktisk och beräknad energianvändning, kWh/m2år
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6.4.1 Fördelning av objektets energianvändning 
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tappvarmvattenanvändning

5%

29%

31%

3%

17%

4%

8%

3%

Köldbryggor

Övrig transmission

Styrd ventilation

Vädring

Hushållsel

Fastighetsel

Tappvarmvatten

Övrigt

Bild 6.7: Objektets fördelning av värmeförluster, el- och tappvattenanvändning

Fördelning av värmeförluster

7%

41%
44%

4% 4%

Köldbryggor

Övrig transmission

Styrd ventilation

Vädring

Övrigt

Bild 6.8: Objektets fördelning av värmeförluster

6.4.2 Kommentarer till resultaten 

Det faktiska värmebehovet överstiger i detta fall den mängd energi som enligt 
beräkningarna behövs för uppvärmning. Detta kan bero på att fastigheten 
består av fem punkthus med gemensam undercentral, vilket medför 
kulvertförluster. En skillnad kan också orsakas av energimätaren, som kan 
visa ett felaktigt värde om den inte är korrekt ansluten.  

Användningen av hushållsel är ovanligt hög, vilket kan förklaras av att 
elansluten, temperaturstyrd komfortvärme är installerad i samtliga lägenheter. 
Dessutom är balkongerna försedda med infravärme. Torktumlare och 
tvättmaskiner finns också i alla lägenheter. 
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7 Slutsatser 
Det som i projekteringsstadiet är en kontroll av att Boverkets krav uppfylls, 
med den precision på indata som det medför, kan inte i bruksskedet ses som 
byggnadens behov av energi. För en sådan beräkning krävs indata, och 
beräkningsalgoritmer, som bättre speglar faktiska förhållanden. Det går då 
inte att jämföra byggnaden med den referensbyggnad som beskrivs i BBR. 
Resultaten visar dock att det är möjligt att, med ett noggrant urval av indata, 
genomföra beräkningar i Enorm som med godtagbar precision beskriver 
byggandens förväntade användning av energi till uppvärmning. Beräkningen 
av brukarberoende parametrar enligt Boverkets skrift Termiska beräkningar,
som också används i Enorm, har däremot visat sig vara bristfällig. 

Den indatamall som tagits fram av Stockholms stad i ett försök att förbättra 
giltigheten av de brukarberoende parametrar som förs in i Enorm återger i 
nuläget inte heller tappvarmvatten- och elanvändningen korrekt. Tanken med 
en mer dynamisk metod för beräkning av dessa faktorer är god, men behöver 
fortfarande bearbetas. Beräkningarna av de brukarberoende parametrarna 
kräver statistik, som för närvarande inte alltid är helt uppdaterad eller kanske 
inte ens finns tillgänglig. 

Av de faktorer som undersökts i detta examensarbete har ventilationen 
tillsammans med transmissionen i särklass störst inverkan på byggnadens 
behov av energi för uppvärmning. Intressant i detta sammanhang är att 
faktorer som temperatur och köldbryggor inte alltid beaktats, trots att detta 
föreskrivs av Boverket, i de beräkningar som utförts vid projektering. I de fall 
hänsyn ändå tagits har dimensionen på dessa underskattats. Ett tillägg, för att 
mer verklighetsnära uppskatta byggnadens uppvärmningsbehov, är vädringen. 
Vädringens påverkan på energianvändningen beaktas inte i BBR, trots att 
resultaten i denna rapport visar att uppvärmningsbehovet ökar med c:a 7 %, 
vilket motsvarar 6 kWh/m2år i ökad energianvändning. Sammantaget utgör en 
ökad noggrannhet på indata gällande vädring, köldbryggor och soltillskott ett 
tillskott till värmebehovet med 23-27 kWh/m2år i de studerade objekten.
Därtill kommer inverkan av en högre inomhustemperatur än beräknad. En 
högre inomhustemperatur ökar uppvärmningsbehovet med 4-6 kWh/m2år C.

I BBR tas inte heller hänsyn till elansluten komfortvärme i badrum, något som 
är väldigt vanligt i nyproducerade flerbostadshus. Elansluten komfortvärme 
påverkar både elanvändningen och värmebehovet, särskilt om den inte är 
tidsstyrd, och är därmed en bidragande orsak till differens i energianvändning. 
Gentemot de beräkningsalgoritmer som finns i Enorm skulle behovet av 
tillförd värme öka med upp till 10 kWh/m2år, förutsatt att byggnaden är 
frånluftsventilerad, om beräkningen skulle utföras så att bara 15 % av den 
tillförda elen kan utgöra ett värmetillskott istället för 80 %. 

Resultaten visar att uttorkning av byggfukt bör beaktas vid jämförelser av 
energianvändning under de tre första åren efter det att en byggnad 
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färdigställds. Att inkludera denna faktor i en beräkning av energibehovet är 
dock felaktigt, då uttorkning kan försummas i resterande bruksskede. 

Arean har i flera objekt beräknats fel under projekteringen, vilket ger följdfel i 
andra parametrar som baseras på arean i Enorm. Detta ger en viss påverkan på 
beräkningen av energibehovet, men än värre är att en jämförelse med faktisk 
energianvändning, då en korrekt area används, blir helt missvisande. 
Anmärkningsvärt är att det verkar råda förvirring om vilken area som skall 
användas och att dokumentationen framstår som bristfällig. Att någon gång 
under projekteringsstadiet dokumentera de olika typer av areor som finns, 
vilka ska vara lättillgängliga för alla intressenter, bör vara genomförbart. 
Generellt bör en översyn av areabegrepp göras eftersom detta utgör grunden 
för all statistisk jämförelse. Tydliga regler måste formuleras så att t.ex. SCB:s 
statistik blir relevant. 

Tydligtvis finns det flera skäl till varför beräkningarna av förväntad 
energianvändning inte motsvarar den faktiska. En del av dessa är svåra att 
förutspå, t.ex. dålig injustering, eller omöjliga att förutspå, t.ex. 
konstruktionsfel. Med noggrannare och mer aktuell statistik kan den 
brukarberoende energianvändningen uppskattas betydligt närmare faktiska 
förhållanden. Det kräver emellertid en del arbete att hantera alla faktorer 
gällande vatten- och elanvändning med den detaljrikedom som medföljer. Ett 
förslag är att den brukarberoende energianvändningen istället uppskattas med 
erfarenhetsmässiga värden från liknande objekt som färdigställts under de 
senaste åren, där hänsyn tas till specifika förutsättningar. 

En förutsättning för att erfarenhetsmässiga värden ska kunna tillämpas för 
beräkning av brukarberoende energianvändning är en ändring av Boverkets 
normer. Beräkningarna visar att de krav som ställs på de faktorer som 
påverkar uppvärmningen inte alltid efterföljs, vilket kan bero på 
föreskrifternas otydliga utformning. Den inverkan på energianvändningen som 
resultaten visar att fönstervädring har bör också beaktas i BBR.

Problemen med differenser mellan beräkningsresultat och faktisk 
energianvändning kommer inte att kunna lösas utan att kravens utformning 
förändras för att göras tydligare. Kan Boverkets krav istället utformas likt 
Stockholms stads krav och därmed ändra inriktning på beräkningarna i 
projekteringsstadiet från att vara omfördelningsberäkningar till att vara 
beräkningar av energianvändning? Utformningen av Stockholms stads krav 
ger också ett verktyg med vilket man kan gynna energislag som är effektivare 
ur miljöbelastningssynvinkel.

Om inga förändringar genomförs måste man vara medveten om vad 
beräkningsresultaten verkligen visar, att kraven från Boverket uppfylls. Med 
detta användningsområde kan inte resultaten användas som ett mått på 
byggnadens förväntade energianvändning. 
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De förslag på förändringar som gör det lättare att i framtiden uppskatta 
byggnaders energianvändning är att: 

bruksarean dokumenteras för att enkelt kunna användas vid 
jämförelser av energianvändning 
använda erfarenhetsmässiga indata på el- och 
tappvarmvattenanvändning för att förenkla arbetet och erhålla 
mer överensstämmande värden 
ändra utformningen av Boverkets byggregler så att fokus läggs 
på energianvändningen och inte på klimatskalets 
värmeförluster 

Slutligen bör repeteras att man, vilket beräkningarna bevisar, kan komma 
relativt nära byggnadens faktiska värmebehov om bara tillräcklig noggranna 
indata används. Oberoende av vilken metod man väljer för beräkning av 
energianvändning kommer alltid fel föreligga eftersom man i ett någorlunda 
användarvänligt program alltid måste göra förenklingar av verkligheten. 
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Manegen

Kontrollmätt (m2) Leverantör (m2) Tidigare Enorm (m2)

Lägenheter: 4200   3572 
Övrigt:  925   528 
Total BRA:  5125 3572  4100 

Eriksdal

 Kontrollmätt (m2) Leverantör (m2) Tidigare Enorm (m2)

Lägenheter: 3059   3528 
Övrigt:  1192   925 
Total BRA:  4251 3730  4453 

Barnängshusen  

 Kontrollmätt (m2) Leverantör (m2) Tidigare Enorm (m2)

Lägenheter: 9632   9930  
Övrigt:  3930   3775 
Total BRA: 13562 11282 13705 
Garage:  1850 1500  1850 

Strandvillorna

 Kontrollmätt (m2) Leverantör (m2) Tidigare Enorm (m2)

Lägenheter: 4180   835* 
Övrigt:  505   101* 
Total BRA:  4685 4160  936* 
*Gäller för ett av totalt fem hus 
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De medeltemperaturer som använts i beräkningarna är de som nedan finns angivna 
utan markerade temperaturer inräknade. Att vissa temperaturer uteslutits kan bero på 
stora temperaturvariationer i mätserien eller att mätningen utförts i ej bebodda 
utrymmen.

Manegen

Medel Min Max 

22,7 21,6 23,1 
21,4 19,9 22,2
20,6 19,7 22,0 (!) 
21,3 20,7 21,7 
23,4 23,0 23,8 
21,4 19,9 22,2 
21,9 19,2 22,1 
22,2 18,3 23,9 (!) 

Medeltemperatur för fastigheten = 21,9 C.
Medeltemperatur för fastigheten utan (!)-markerade temperaturer = 22,0 C.

Eriksdal

Medel Min Max 

23,1 22,3 24,5 
21,3 21,0 22,1 
24,1 23,7 25,0 
21,3 20,2 24,7 
23,6 22,0 26,2 
19,6 19,4 19,8 (!) 
19,8 19,6 20,1 (!) 
20,9 19,8 23,2 (!) 

Medeltemperatur för fastigheten utan (!)-markerade temperaturer = 22,7 C.

Barnängshusen 

Medel Min Max 

22,6 22,1 23,4 
22,8 22,9 23,3 
21,3 21,1 21,7 
24,5 24,3 25,1 
22,6 22,0 23,2  
22,5 22,2 23,0 

Medeltemperatur för fastigheten = 22,7 C.
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Strandvillorna

Medel Min Max 

21,2 20,1 22,2 
22,9 22,2 23,8 
22,1 21,1 23,4 
19,8 19,5 20,5 
21,2 16,3 23,3 (!)  
21,4 15,1 26,4 (!) 
22,5 18,5 28,5 (!) 

Medeltemperatur för fastigheten = 21,6 C.
Medeltemperatur för fastigheten utan (!)-markerade temperaturer = 21,5 C.
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Manegen

Bjälklag
Plan Zon 1 
1-2 60 m  
2-3 173,2 
3-4 173,2 
4-5 180,2
= 586 m

Vindsbjälklag 
131,3 m per hus = 262,6 m. 

Bjälklag och vindbjälklag summeras = 850 m. 

Väggar
16 st. á 2,4 m vertikal längd = 38,4 m. 

Balkonger
44 st. med längd större än standardbalkongen ger approximativt 88 st. balkonger á 
2,86 m. 

Platta på mark 
120 m i zon 2. 

Hörn
Zon 1   Zon 2 
80 st. á 2,4 m vertikal längd = 192 m. 18 st. á 2,4 m vertikal längd = 43,2 m. 



 BILAGA 3: Sammanställning av köldbryggor  

57

Eriksdal

Bjälklag  
Plan Zon 1 Zon 2 
1-2  67,6 
2-3  45,6 
3-4 100,4 
4-5 100,4 
5-6 95,4 
6-7 97 
7-8 103,6 
8-9 103,6 
9-10 103,6  
 = 704 m  = 113,2 m 

Väggar
72 st. á 2,4 m vertikal längd = 172,8 m. 

Balkonger
60 st. 

Vindbjälklag 
Zon 1 Zon 2 
130 m. 90,2 m. 

Hörn
Zon 1   Zon 2 
96 st. á 2,4 m vertikal längd =230,4 m. 21 st. á 2,4 m vertikal längd = 50,4. 
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Barnängshusen 

Bjälklag
Plan Zon 1 Zon2 
1-2 598,6 21,8 
2-3 598,6 21,8 
3-4 503,9 47,3 
4-5 256,6 23,3
 = 1957,7 m 114,2 m 

Vindbjälklag 
Zon 1 Zon 2 
= 726 m = 54 m 

Bjälklag och vindbjälklag summeras  
Zon 1 Zon 2 
=  2683,7 m 168,2 m 

Väggar
163 väggar á 2,4 m vertikal längd = 391,2 m. 

Balkonger
84 st. 

Hörn
Zon1  Zon 2 
150 st. á 2,4 m 27 st. á 2,4 m 
vertikal längd = 360 m. vertikal längd = 64,8 m. 
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Strandvillorna

Bjälklag
Plan Zon 1 Zon 2 
1-2 325 12,5 
2-3 325 12,5 
3-4 325 12,5
975 m 37,5 m 

Väggar
65 väggar á 2,4 m vertikal längd = 156 m. 

Balkonger
30 st. med längd större än standardbalkongen ger approximativt 55 st. balkonger á 
2,86 m. 

Vindbjälklag 
5 hus á 58,5 m = 292,5 m. 

Hörn
130 st. á 2,4 m vertikal längd = 312 m. 
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Manegen

     R 
Övergångsmotstånd   0,17 m2*K/W 
50 Putsskiva   0,036 

 9 Utomhusgips  0,25 
 170 Regelstomme/Mineralull 0,14/0,036 
 13 Gips   0,25 

Detta gav ett Ukorr-värde motsvarande 0,217 W/m2K.

Eriksdal

     R 
Övergångsmotstånd   0,17 m2*K/W 
50 Putsskiva   0,036 
120 Regelstomme/Mineralull 0,14/0,036 

 13 Gips   0,22 
13 Gips   0,22 

Detta gav ett Ukorr-värde motsvarande 0,247 W/m2K.

Barnängshusen 

     R 
Övergångsmotstånd   0,17 m2*K/W 
60 Putsskiva   0,036 

 9 Utomhusgips  0,25 
 170 Regelstomme/Mineralull 0,14/0,036 
 13 Gips   0,25 
 13 Gips   0,25 

Detta gav ett Ukorr-värde motsvarande 0,205 W/m2K.

Strandvillorna

     R 
Övergångsmotstånd   0,17 m2*K/W 
50 Putsskiva   0,036 

 9 Utomhusgips  0,25 
 170 Regelstomme/Mineralull 0,14/0,036 
 13 Gips   0,25 

Detta gav ett Ukorr-värde motsvarande 0,217 W/m2K.
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Förutsättningar 
vct: 0,6 Gjutning: 1/10 2003 
Vattenhalt: 180 l/m3 Tätt hus: 3/11 2003 
Cementhalt: 300 kg/m3 Torkstart: 18/12 2003 
Betongtjocklek: 0,2 m  
Area: 4685 m2BRA

   
Mellanbjälklag
Volym: 680,8 m3

Datum Volym vatten 
som återstår 

Uttorkad volym Energi för 
uttorkning 

Energi för 
uttorkning 

  [l/m3]  [l/m3] [kWh/m3] [kWh/m2]

18/12 2003 170,1 - - - 
18/12 2004 151,2 18,9 13,1 1,91
18/12 2005 144,0 7,2 5,0 0,73
18/12 2006 140,4 3,6 2,5 0,36

Platta på mark 
Volym: 256,2 m3

Datum Volym vatten 
som återstår 

Uttorkad volym Energi för 
uttorkning 

Energi för 
uttorkning 

  [l/m3]  [l/m3] [kWh/m3] [kWh/m2]

18/12 2003 171,0 - - - 
18/12 2004 156,6 14,4 10,0 0,55
18/12 2005 150,8 5,8 4,0 0,22
18/12 2006 146,7 4,1 2,8 0,16

    
Bärande väggar 
Volym: 305,5 m3

Datum Volym vatten 
som återstår 

Uttorkad volym Energi för 
uttorkning 

Energi för 
uttorkning 

  [l/m3]  [l/m3] [kWh/m3] [kWh/m2]

18/12 2003 170,1 - - - 
18/12 2004 151,2 18,9 13,1 0,86
18/12 2005 144,0 7,2 5,0 0,33
18/12 2006 140,4 3,6 2,5 0,16

Mellanbjälklag + Platta på mark 

Datum Energi för uttorkning 

 [kWh/m2]

År 1 3,31
År 2 1,27
År 3 0,68
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Indata för ett normalt badrum med elansluten komfortvärme 
Badrumsyta:   6 m2

Uppvärmd area:  5 m2

Effekt:  60 W 

Indata för elansluten komfortvärme med termostat 
Area: 5 kvm 
Effekt 60 W 
Drifttid: 24 h/dygn 
Termostat ger reduktion med 30 % 
Således 
60 x 5 x 0,7 x 24 x 365 = 1839,6 kWh/lgh*år. 

Indata för elansluten komfortvärme med timer 
Area: 5 kvm 
Effekt 60 W 
Drifttid: 4 h/dygn (Obs ingen termostat) 
Således 
60 x 5 x 4 x 365 = 438 kWh/lgh*år.  
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  1931-1960 Normalårskorrigerad 
energianvändning 

okt 37000,0 5,2 7,1 29680,7 
nov 40000,0 4,6 2,8 47055,6 
dec 51300,0 1,5 0,1 56698,1 
jan 70000,0 -2,8 -2,9 70397,6 
feb 58500,0 -0,7 -3,1 67555,3 
mar 54000,0 1,9 -0,7 64879,7 

E-signatur Manegen

y = -3927,8x + 58150

R2 = 0,9744

y = -3946,1x + 58215

R2 = 0,97850,0
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  1931-1960 Normalårskorrigerad 
energianvändning 

okt 36000,0 5,2 7,1 30672,6 
nov 39400,0 4,6 2,8 44677,1 
dec 48700,0 1,5 0,1 52822,3 
jan 69700,0 -2,8 -2,9 70034,5 
feb 34000,0 -0,7 -3,1 38354,5 
mar 49866,0 1,9 -0,7 57899,3 

E-signatur Eriksdal

y = -2817,9x + 50833

R2 = 0,4258

y = -4718,6x + 69337

R2 = 0,92420
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  1931-1960 Normalårskorrigerad 
energianvändning 

okt 120670,5 5,2 7,1 101823,8 
nov 110619,5 4,6 2,8 126217,8 
dec 173501,0 1,5 0,1 188811,3 
jan 192400,0 -2,8 -2,9 193354,1 
feb 163500,0 -0,7 -3,1 185221,3 
mar 141900,0 1,9 -0,7 165756,2 

E-signatur Barnängshusen

y = -9552,1x + 165874

R2 = 0,851

y = -4718,6x + 69337

R2 = 0,92420
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  1931-1960 Normalårskorrigerad 
energianvändning 

okt 44000,0 5,2 7,1 34447,5 
nov 48195,5 4,6 2,8 57472,1 
dec 61846,0 1,5 0,1 68799,6 
jan 89700,0 -2,8 -2,9 90235,5 
feb 64200,0 -0,7 -3,1 74716,2 
mar 61600,0 1,9 -0,7 74889,5 

E-signatur Strandvillorna

y = -4993,1x + 69662

R2 = 0,9056

y = -4718,6x + 69337

R2 = 0,9242
0
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Manegen       
A = 5125,0 m2

       
 Värme + 

tapp
Uppv Tappvv** F:hetsel* Hushållsel 

Okt 43050,0 37000,0 6050,0 -4000,0 8200,0 kWh 
Nov 46380,0 40000,0 6380,0 10400,0 8300,0 " 
Dec 57900,0 51300,0 6600,0 7600,0 8500,0 " 
Jan 76600,0 70000,0 6600,0 6600,0 8500,0 " 
Feb 65100,0 58500,0 6600,0 6300,0 8500,0 " 
Mar 60600,0 54000,0 6600,0 4700,0 8500,0 " 
Apr 40860,0 34700,0 6160,0 5000,0 8140,0 " 
Maj 27140,0 22300,0 4840,0 4800,0 7216,0 " 
Jun 11792,7 7473,0 4319,7 4500,0 6500,0 " 
Jul 6224,5 2655,0 3569,5 4400,0 6000,0 " 
Aug 6149,8 2362,5 3787,3 4700,0 6000,0 " 
Sep 17429,0 12710,0 4719,0 4800,0 7300,0 " 
År 459226,0 393000,5 66225,5 59800,0 91656,0 kWh/år 
per BRA 89,6 76,7 12,9 11,7 17,9 kWh/m2*år
Korrigering 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 " 
per BRA 94,6 81,7 12,9 11,7 17,9 " 
Summa 124,2 kWh/m2*år     

   
  = uppskattade värden  
  = korrigering för normalår enligt beräkning nedan  
   

*värdet för okt satt negativt för att kompensera för nov och dec som är onormalt höga 
(byggfukt?)

   
**2 av 22 lägenheter i hus 2 står tomma. Att 4 av 44 lägenheter står tomma har därför 
antagits. Tappvattnet har korrigerats för att gälla 44 lägenheter. 

   
Normalårskorrigering av uppvärmningsposten under 
uppvärmningssäsong

   
Uppmätt 2003-2004 1931-1960 Korrigerat Differens 

Okt 37000,0 5,2 7,1 29680,7 -7319,3 kWh 
Nov 40000,0 4,6 2,8 47055,6 7055,6 " 
Dec 51300,0 1,5 0,1 56698,1 5398,1 " 
Jan 70000,0 -2,8 -2,9 70397,6 397,6 " 
Feb 58500,0 -0,7 -3,1 67555,3 9055,3 " 
Mar 54000,0 1,9 -0,7 64879,7 10879,7 " 

Summa 25467,0 kWh/år 
per BRA 5,0 kWh/m2*år
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Eriksdal       
A = 4251,6 m2

       
 Värme + 

tapp
Uppv. Tappvv F:hetsel Hushållsel 

Sep 18500,0 12890,0 5610,0 4964,1  kWh 
Okt 41800,0 36000,0 5800,0 5479,3  " 
Nov 45500,0 39400,0 6100,0 5677,5  " 
Dec 55700,0 48700,0 7000,0 6599,4  " 
Jan 76700,0 69700,0 7000,0 6126,1  " 
Feb 41000,0 34000,0 7000,0 5260,5  " 
Mar 56900,0 49866,0 7034,0 5625,7  " 
Apr 34300,0 28489,0 5811,0 4839,9 8910,0 " 
Maj 19900,0 14073,0 5827,0 4758,7 7066,0 " 
Jun 8300,0 3106,0 5194,0 4133,3  " 
Jul 9300,0 4866,0 4434,0 3855,4  " 
Aug 6600,0 1756,0 4844,0 3835,0  " 
År 414500,0 342846,0 71654,0 61154,9 102000,0 kWh/år 
per BRA 97,5 80,6 16,9 14,4 24,0 kWh/m2*år
Korrigering 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 " 
per BRA 101,5 84,6 16,9 14,4 24,0 " 
Summa 139,9 kWh/m2*år     

   
  = uppskattade värden  
  = korrigering för normalår enligt beräkning nedan  
   

Normalårskorrigering av uppvärmningsposten under uppvärmningssäsongen
   
Uppmätt 2003-2004 1931-1960 Korrigerat Differens 

Okt 36000,0 5,2 7,1 30672,6 -5327,4 kWh 
Nov 39400,0 4,6 2,8 44677,1 5277,1 " 
Dec 48700,0 1,5 0,1 52822,3 4122,3 " 
Jan 69700,0 -2,8 -2,9 70034,5 334,5 " 
Feb 34000,0 -0,7 -3,1 38354,5 4354,5 " 
Mar 49866,0 1,9 -0,7 57899,3 8033,3 " 

Summa 16794,2 kWh/år 
per BRA 4,0 kWh/m2*år
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Barnängshusen
A= 13561,5 m2

       
 Värme + 

tapp
Uppv. Tappvv* F:hetsel Hushållsel 

Okt 142170,5 120670,5 21500,0 16200,0 23800,0 kWh 
Nov 132119,5 110619,5 21500,0 15200,0 23800,0 " 
Dec 195001,0 173501,0 21500,0 17100,0 23800,0 " 
Jan 212266,7 192400,0 19866,7 18200,0 23800,0 " 
Feb 185166,7 163500,0 21666,7 17700,0 23800,0 " 
Mar 163566,7 141900,0 21666,7 15200,0 23800,0 " 
Apr 105500,0 84300,0 21200,0 16600,0 23629,0 " 
Maj 77265,3 54000,0 23265,3 16700,0 23997,0 " 
Jun 48722,9 29126,5 19596,4 14700,0 23720,0 " 
Jul 41462,5 25112,5 16350,0 14300,0 23800,0 " 
Aug 36660,5 17934,5 18726,0 13600,0 23800,0 " 
Sep 55135,0 35089,0 20046,0 13400,0 23800,0 " 
År 1395037,3 1148153,5 246883,8 188900,0 285546,0 kWh/år 
per BRA 102,9 84,7 18,2 13,9 21,1 kWh/m2*år
Korrigering 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 " 
per BRA 107,2 89,0 18,2 13,9 21,1 " 
Summa 142,2 kWh/m2*år

   
  = uppskattade värden  
  = genomsnittliga värden för perioden feb-mar då  
     fördelningen mellan dessa var orimlig  
  = korrigering för normalår enligt beräkning nedan  
   

*Mätvärden för okt-dec finns, men är mycket osäkra då många lägenheter troligtvis 
stod tomma. Övriga månader har korrigering gjorts med hänsyn till antalet tomma 
lägenheter vid de olika tidpunkterna. 

   
Normalårskorrigering av uppvärmningsposten under uppvärmningssäsongen

   
Uppmätt 2003-2004 1931-1960 Korrigerat Differens 

Okt 120670,5 5,2 7,1 101823,8 -18846,7 kWh 
Nov 110619,5 4,6 2,8 126217,8 15598,3 " 
Dec 173501,0 1,5 0,1 188811,3 15310,3 " 
Jan 192400,0 -2,8 -2,9 193354,1 954,1 " 
Feb 163500,0 -0,7 -3,1 185221,3 21721,3 " 
Mar 141900,0 1,9 -0,7 165756,2 23856,2 " 

Summa 58593,5 kWh/år 
per BRA 4,3 kWh/m2*år
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Strandvillorna      
A = 4685,0 m2

       
 Värme + 

tapp
Uppv. Tappvv* F:hetsel Hushållsel 

Okt 50206,9 44000,0 6206,9 3700,0 13600,0 kWh 
Nov 54408,6 48195,5 6213,1 3804,0 13650,0 " 
Dec 68127,4 61846,0 6281,4 3574,0 13650,0 " 
Jan 96044,8 89700,0 6344,8 3763,0 13650,0 " 
Feb 70682,8 64200,0 6482,8 3428,0 13600,0 " 
Mar 68220,7 61600,0 6620,7 3862,0 13570,0 " 
Apr 41758,6 35000,0 6758,6 3615,0 13550,0 " 
Maj 30444,8 24100,0 6344,8 3282,0 13520,0 " 
Jun 16531,0 10600,0 5931,0 3363,0 13560,0 " 
Jul 11925,0 4522,0 7403,0 3037,0 13450,0 " 
Aug 10414,0 3900,0 6514,0 2973,0 13500,0 " 
Sep 27574,0 21384,0 6190,0 3219,0 13520,0 " 
År 546338,6 469047,5 77291,1 41620,0 162820,0 kWh/år 
per BRA 116,6 100,1 16,5 8,9 34,8 kWh/m2*år
Korrigering 6,4 6,4 0,0 0,0 0,0 " 
per BRA 123,0 106,5 16,5 8,9 34,8 " 
Summa 166,7 kWh/m2*år

   
  = uppskattade värden.  
  = mätarbyte medför att månadens värden måste uppskattas. 
  = korrigering för normalår enligt beräkning nedan  
   

*Uppmätta värden för 29 lägenheter som därefter har räknats om till att gälla 40 lägenheter. 
   

Normalårskorrigering av uppvärmningsposten under uppvärmningssäsongen
   
Uppmätt 2003-2004 1931-1960 Korrigerat Differens 

Okt 44000,0 5,2 7,1 34447,5 -9552,5 kWh 
Nov 48195,5 4,6 2,8 57472,1 9276,6 " 
Dec 61846,0 1,5 0,1 68799,6 6953,6 " 
Jan 89700,0 -2,8 -2,9 90235,5 535,5 " 
Feb 64200,0 -0,7 -3,1 74716,2 10516,2 " 
Mar 61600,0 1,9 -0,7 74889,5 13289,5 " 

Summa 31019,0 kWh/år 
per BRA 6,6 kWh/m2*år
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BET R1 KV1 KV2 RK1 RK2 RK3 RK4 RK5 RK6_  Byggår Boende 
     

ANNANDAGEN 1 0 0 24 14 0 36 14 0 0  2001 68
APPLÅDEN 2 0 0 0 0 0 46 20 0 0  2002 50
BARNÄNGEN 4 0 0 0 0 27 59 32 2 0  2003 236
BRÄDGÅRDEN 9 0 0 0 22 29 31 23 5 0  2003 129
BUKTEN 1 0 0 0 4 24 36 0 6 0  2002 89
BÅDAN 1 0 0 0 0 58 64 42 0 0  2002 119
DÖRRHAKEN 2 0 1 10 7 20 9 8 0 0  2003 84
ELEFANTEN 16 0 0 0 19 33 64 24 10 0  2003 233
FAJANSFABRIKEN 
1

0 0 0 4 9 12 23 7 1  2003 129

FARFADERN 2 0 0 0 0 4 16 4 0 0  2002 26
FARFADERN 3 0 0 0 0 6 8 4 2 0  2002 23
FARLEDEN 1 0 0 0 0 24 16 16 8 0  2001 60
FINNBO 2 0 0 0 22 21 28 29 2 0  2003 127
FJÄRDEN 1 0 0 0 0 18 6 16 16 0  2002 58
FLADEN 1 0 0 0 0 18 6 16 16 0  2002 55
FÅGELHOLMEN 5 0 0 0 16 20 52 36 0 0  2001 126
FÅRÖ 1 0 0 0 6 31 40 16 2 2  2003 161
GAMLEBO 9 0 0 0 0 4 13 5 3 1  2002 71
GATTET 1 0 0 0 0 6 26 20 4 0  2001 80
GRYNNAN 1 0 0 0 0 10 34 27 1 0  2003 152
GRÄVLINGEN 12 0 0 0 0 8 20 12 2 2  2003 50
GÅSKARLEN 1 0 0 0 0 15 15 5 0 0  2003 74
HALMEN 1 0 6 10 0 2 58 34 6 2  2002 133
HALVÖN 1 0 0 0 13 55 71 24 4 0  2003 241
HAVET 1 0 0 0 4 58 56 52 30 0  2001 257
HOLMEN 1 0 0 0 4 56 12 58 10 6  2002 166
HOLMEN 2 0 0 0 8 62 31 8 2 3  2003 124
INNANHAVET 1 0 0 16 4 28 108 0 10 0  2002 194
KNALLEN 1 0 0 0 13 55 96 10 5 5  2003 356
KOBBEN 1 0 0 0 13 56 15 2 4 0  2003 164
KRANSKÖTAREN 1 0 0 9 1 22 31 49 18 0  2003 311
LANDSFOGDEN 7 0 0 0 0 30 90 30 8 0  2002 166
MAREN 1 0 0 0 0 48 90 52 22 0  2001 237
NEJLIKAN 2 0 1 0 2 19 3 2 0 0  2003 39
NORET 1 0 0 0 0 6 26 22 2 0  2002 78
PARADSÄNGEN 2 0 0 0 20 108 28 76 0 0  2002 174
SELET 1 0 0 0 0 18 34 0 4 4  2001 88
SILVRET 4 0 0 0 0 24 28 24 24 0  2002 105
SUNDET 2 0 0 0 2 8 19 5 2 1  2003 67
TIDVATTNET 1 0 0 0 0 70 56 30 6 0  2002 188
TJÄRNEN 1 0 0 0 0 36 68 16 0 0  2002 142
TRIANGELN 16 0 0 0 0 2 6 0 0 0  2003 14
VATTENBRYNET 1 0 0 0 0 52 60 18 8 0  2002 149
VIKEN 1 0 0 0 26 32 62 6 0 0  2003 250
ÄLVEN 1 0 0 0 2 12 24 20 9 0  2003 143
ÖN 1 0 0 0 4 42 64 14 6 2  2002 142

     
46 st. 0 8 8 230 1286 1516 944 266 1210  = 5468 6128

     
Genomsnittligt antal boende per lägenhet för de 46 objekten = 1,12
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Nedanstående boendefördelning används i indatamallen och baseras på c:a tio år gammal 
statistik som visar fördelningen av boende i  Stockholms hela bostadsbestånd. 

    
KV1 KV2 RK1 RK2 RK3 RK4 RK5 RK6   
1,16  - 1,13 1,37 1,99 2,61 2,83 3,06     
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------------------------------------------------------------------ 
*** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. © 2004 EQUA Simulation AB *** 
      Program 0000. Betaversion 3, ej för kommersiellt bruk. 
------------------------------------------------------------------ 
Objekt: Manegen. Reviderad.                       
Vädring. KB. Korr. areor för väggar och fönster.                   

Beräknat av Examensarbete, 7828839.  
Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en 

Byggnadsort: Stockholm               2005-01-06. Beräkning nr: 117 

BYGGNADSDATA                     Lgh       Övr     Zon 3    Totalt 
------------------------------------------------------------------ 
Typ mht BBRs värmeisolerkrav  Fh-Lgh    Fh-Övr      ----      ---- 
Antal bostadslägenheter           44         0         0        44 
Uppvärmd golvarea, Aupp, m²   4200.0     925.0       0.0    5125.0 
Fönsterarea i % av uppv. area  18.33      6.49      0.00     16.20 
Spec.läckn. vid 50 Pa, l/m²,s  0.400     0.400     0.000     0.400 
Värmekapacitet, Wh/m²,K          150       150         0       150 
Omslutande area, Aom, m²      3478.0    1332.0       0.0      4810 

Inget krav på effektiv värmeanvändning för byggnaden enl BBR 9:3. 

GLASAREOR OCH INSTRÅLNINGSDATA. SOLDATA FÖR STOCKHOLM 
------------------------------------------------------------------ 
Riktning                 Lgh                Övr              Zon 3 
Nordost       30.2 (0.38; 0)     24.0 (0.38; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Sydost       156.9 (0.38; 0)      0.0 (0.38; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Sydväst       38.3 (0.38; 0)     18.1 (0.38; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Nordväst     313.7 (0.38; 0)      0.0 (0.38; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Ovan redovisas:  Glasarea i m² (Solfaktor * Avskärmning ; Lutning) 

TRANSMISSIONSDATA            Lgh              Övr            Zon 3 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadsdel          Area  Ukorr      Area  Ukorr      Area  Ukorr 
Vindsbjälklag       828.0  0.140      80.0  0.140       0.0  0.000 
Vägg,jord    (*)      0.0  0.000     200.0  0.310       0.0  0.000 
Vägg,luft          1880.0  0.217      40.0  0.217       0.0  0.000 
Golvbjlg 1   (*)      0.0  0.000     952.0  0.190       0.0  0.000 
Golvbjlg 2   (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Fönster m karm      770.0  1.400      60.0  1.400       0.0  0.000 
Dörrar m karm         0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Yta 1,luft            0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Yta 2,luft            0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Yta 3,jord   (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
(*) Red.faktor a1 =         0.00             0.75             0.00 
------------------------------------------------------------------ 
Köldbryggor, W/K           292.0             13.7              0.0 
Totalt U*A, W/K           1893.9            299.7              0.0 

PROCESSENERGI       kWh/dygn: Vardagar   Lördag   Söndag    kWh/år 
------------------------------------------------------------------ 
Behov av tappvarmvatten         181.44   181.44   181.44     66226 
Gratisvärme (personvärme mm)     80.00    80.00    80.00     29200 
Elprocesser som inte ger värme   82.99    82.99    82.99     30291 
Elprocesser som ger värme       331.95   331.95   331.95    121162 
Pumpar/fläktar för värmedistr.    ----     ----     ----      6979 
El till ventilation (Årsmedelbehov  = 0.60 kW/m³/s)          12798 
Tillförd elenergi (drivenergi) till värmepumpsystemet            0 
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DRIFTDATA FÖR VÄRMEANLÄGGNINGEN.                    Nr 117 - Sid 2 
------------------------------------------------------------------ 
Basenergi: Fjärrvärmeväxlare                    
Dist: Vattenradiatorer.Termostater i rum. Autom. effektstyrning    

                                         Basenergi        Tillsats 
Förbränningsverkningsgrad, %                   100               0 
Värmeförluster från panna e dyl, kW          1.105           0.000 
Varav utnyttjat värmetillskott, kWh/år        7813               0 
Värmedistributionsförluster, W/K (*)       123.000           0.000 
Värmeregleringsförluster, W/K    (*)       123.000           0.000 
(*) /K avser temperaturdifferensen mellan värmebärare och rumsluft 
Produktionstimmar/Uppvärmningstimmar     8760/6432          0/   0 
Årsverkningsgrad/Täckningsgrad, %           95/100           0/  0 
Dim. framledningstemperatur 55°C. Distrib.pumpar/fläktar  1.085 kW 

VENTILATIONSDATA                 Lgh            Övr          Zon 3 
------------------------------------------------------------------ 
Typ av ventilation                 F              F         ------ 

Vent.volym,m³ (Fukt,g/kg)   10500(0)        2313(0)           0(0) 
Effekt,kW/m³/s (% värme)   0.600( 0)      0.600( 0)      0.000( 0) 
Luftläckning,m³/h(oms/h) 200.3(0.02)     76.7(0.03)      0.0(0.00) 

Mån/fredag: Rumstemp,°C         22.0           18.0            0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn   6444.0*23.5    2239.2*24.0       0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn  10404.0* 0.5       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)  6526.5(0.62)   2239.2(0.97)      0.0(0.00) 

Lördagar:   Rumstemp,°C         22.0           18.0            0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn   6444.0*23.5    2239.0*24.0       0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn  10404.0* 0.5       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)  6526.5(0.62)   2239.0(0.97)      0.0(0.00) 

Söndagar:   Rumstemp,°C         22.0           18.0            0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn   6444.0*23.5    2239.0*24.0       0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn  10404.0* 0.5       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)  6526.5(0.62)   2239.0(0.97)      0.0(0.00) 
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VÄRMEBEHOV UNDER KALENDERÅRET  (kWh)                Nr 117 - Sid 3 
------------------------------------------------------------------ 
Må- Uppv  Trans-   Vent.+  Vent.-   Utnyttj.värme   Uppv.-  Uppv.+ 
nad dgr  mission   Läckn.  v.växl     Sol Process    behov  tappvv 
------------------------------------------------------------------ 
Jan  31    43972   +58756       0   -2092  -15439=   85196   90821 
Feb  28    37703   +50331       0   -3809  -13940=   70284   75365 
Mar  31    34730   +46184       0   -7497  -15427=   57990   63615 
Apr  30    25789   +34055       0  -10831  -14913=   34099   39543 
Maj  28    17021   +22094       0  -14219  -15227=    9669   15294 
Jun   0     9027   +11253       0  -15240   -5039=       0    5443 
Jul   0     6351    +7579       0  -13929      -1=       0    5625 
Aug   0     8723   +10805       0  -13214   -6315=       0    5625 
Sep  28    14357   +18504       0   -9507  -14817=    8537   13980 
Okt  31    22384   +29390       0   -6136  -15411=   30227   35852 
Nov  30    28609   +37892       0   -3039  -14931=   48532   53975 
Dec  31    35330   +47001       0   -1656  -15434=   65241   70866 
------------------------------------------------------------------ 
År  268   283996   373842       0 -101169 -146892   409777  476003 

Summor=   268548   355943       0  -56570 -136198 för uppv.period. 
Uppvärmningsperiod: Utetemp=   2.900 °C, 115536°h (Året 126699°h). 

TILLFÖRD ENERGI UNDER KALENDERÅRET  (kWh) 
------------------------------------------------------------------ 
Må-       Basenergi Tillsatsenergi  Drivel  Fläkt     Köpt  Proc.+ 
nad  Nyttig Förlust Nyttig Förlust till VP  /Pump    värme hush.el 
------------------------------------------------------------------ 
Jan   90821   +5227      +0     +0      +0  +1894=   97942   12863 
Feb   75365   +4476      +0     +0      +0  +1711=   81552   11618 
Mar   63615   +4103      +0     +0      +0  +1894=   69612   12863 
Apr   39543   +3020      +0     +0      +0  +1833=   44396   12448 
Maj   15294   +1890      +0     +0      +0  +1816=   19000   12863 
Jun    5443    +796      +0     +0      +0  +1052=    7291   12448 
Jul    5625    +822      +0     +0      +0  +1087=    7534   12863 
Aug    5625    +822      +0     +0      +0  +1087=    7534   12863 
Sep   13980   +1601      +0     +0      +0  +1781=   17362   12448 
Okt   35852   +2603      +0     +0      +0  +1894=   40349   12863 
Nov   53975   +3363      +0     +0      +0  +1833=   59172   12448 
Dec   70866   +4176      +0     +0      +0  +1894=   76937   12863 
------------------------------------------------------------------ 
År   476003   32900       0      0       0  19777   528680  151453 

Dim. värmeeffekter (DUT = -14.5 °C. Tidskonstant = 148 h) 
------------------------------------------------------------------ 
Tappvarmvatten, om dygnets hela behov ackumuleras          7.56 kW 
Transmission, ventilation och luftläckning               184.87 kW 
Utnyttjad gratiseffekt                                   -20.75 kW 
Förluster i värmesystemet                                  9.44 kW 
------------------------------------------------------------------ 
Totalt effektbehov (dygnsmedeleffekt)                    181.12 kW 

Vid forc. ventilation ökar effektbehovet momentant med   45.43 kW, 
utöver den ovan redovisade dygnsmedeleffekten. Medeleffekten avgör 
avsvalning under en lång period med dimensionerande utetemperatur. 

Den tappvarmvatteneffekt som redovisas är den effekt som krävs för 
att producera dygnets behov under 24 timmar.  Verkligt installerad 
effekt måste väljas högre mht tappningscykel och beredarens volym. 
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------------------------------------------------------------------ 
*****   Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3.  © 2004 EQUA Simulation AB  
***** 
      Program 0000. Betaversion 3, ej för kommersiellt bruk. 
------------------------------------------------------------------ 
Objekt: Manegen. Reviderad.                       
Vädring. KB. Korr. areor för väggar och fönster.                   

Byggnadsort: Stockholm               2005-01-06. Beräkning nr: 117 

Byggnadens nettobehov av värmeenergi                        kWh/år 
------------------------------------------------------------------ 
Transmissionsförluster och luftläckning (1)                 295383 
Ventilationsförluster, styrd luftväxl.  (2)                +362455 
Återvunnen värmeenergi i FTX-aggregat   (3)                     +0 
Förluster i från- och tilluftskanaler   (4)                     +0 
Utnyttjad värme från processer          (5)                -146892 
Utnyttjad värme från solinstrålning     (6)                -101169 
Behov av varmvatten vid tappställen     (7)                 +66226 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadens nettobehov av värmeenergi   (11)                 476003 

Tillförd energi till värme- och ventilationssystemet        kWh/år 
------------------------------------------------------------------ 
Nettobehov av bas- och tillsatsenergi  (12)                 476003 
Värmedistributions- och regl.förluster (13)                 +32900 
Basenergi producerad med värmepump     (14)                      0 
Tillförd drivel till värmepump         (15)                     +0 
Tillförd el till ventilationssystemet  (16)                 +12798 
El till värmedistrib.fläktar/-pumpar   (17)                  +6979 
------------------------------------------------------------------ 
Köpt energi till värme/ventilation     (18)                 528680 

Processer. Hushålls- och fastighetsel  (19)                +151453 
Nettobesparing av effektivare vitvaror (20)                     +0 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadens totala behov av köpt energi (21)                 680133 

(1)-(21) = Hänvisningar till beskrivning i Enorms beräkningsbilaga 

Totalt behov av köpt energi för verklig byggnad      kWh/år kWh/m² 
------------------------------------------------------------------ 
Fjärrvärmeväxlare                                    508903     99 
Tillsatsenergi                                            0      0 
Drivel till värmepump                                     0      0 
El till fläktar och pumpar                            19777      4 
Processer. Hushålls- och fastighetsel                151453     30 
Nettobesparing av effektivare vitvaror                    0      0 
------------------------------------------------------------------ 
Summa för kalenderåret                               680133    133 
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------------------------------------------------------------------ 
*** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. © 2004 EQUA Simulation AB *** 
      Program 0000. Betaversion 3, ej för kommersiellt bruk. 
------------------------------------------------------------------ 
Objekt: Eriksdal. Reviderad.                      
Vädring. KB. Korr. areor  för väggar och fönster                   

Beräknat av Examensarbete, 7828839.  
Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en 

Byggnadsort: Stockholm               2005-01-06. Beräkning nr: 118 

BYGGNADSDATA                     Lgh       Övr     Zon 3    Totalt 
------------------------------------------------------------------ 
Typ mht BBRs värmeisolerkrav  Fh-Lgh    Fh-Övr      ----      ---- 
Antal bostadslägenheter           38         0         0        38 
Uppvärmd golvarea, Aupp, m²   3059.0    1192.6       0.0    4251.6 
Fönsterarea i % av uppv. area  29.08      7.29      0.00     22.97 
Spec.läckn. vid 50 Pa, l/m²,s  0.400     0.400     0.000     0.400 
Värmekapacitet, Wh/m²,K          137       160         0       143 
Omslutande area, Aom, m²      2333.6    1113.6       0.0      3447 

Inget krav på effektiv värmeanvändning för byggnaden enl BBR 9:3. 

GLASAREOR OCH INSTRÅLNINGSDATA. SOLDATA FÖR STOCKHOLM 
------------------------------------------------------------------ 
Riktning                 Lgh                Övr              Zon 3 
Nordost      196.8 (0.38; 0)     31.0 (0.38; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Sydost       142.6 (0.38; 0)     19.7 (0.38; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Sydväst      142.0 (0.38; 0)      2.4 (0.38; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Nordväst     140.7 (0.38; 0)      7.8 (0.38; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Ovan redovisas:  Glasarea i m² (Solfaktor * Avskärmning ; Lutning) 

TRANSMISSIONSDATA            Lgh              Övr            Zon 3 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadsdel          Area  Ukorr      Area  Ukorr      Area  Ukorr 
Vindsbjälklag       243.4  0.130     224.2  0.130       0.0  0.000 
Vägg,jord    (*)      0.0  0.000     205.0  0.245       0.0  0.000 
Vägg,luft          1200.6  0.247     303.0  0.247       0.0  0.000 
Golvbjlg 1   (*)      0.0  0.000     294.4  0.165       0.0  0.000 
Golvbjlg 2   (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Fönster m karm      889.6  1.200      87.0  1.200       0.0  0.000 
Dörrar m karm         0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Yta 1,luft            0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Yta 2,luft            0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Yta 3,jord   (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
(*) Red.faktor a1 =         0.00             0.75             0.00 
------------------------------------------------------------------ 
Köldbryggor, W/K           259.7             38.3              0.0 
Totalt U*A, W/K           1655.4            320.8              0.0 

PROCESSENERGI       kWh/dygn: Vardagar   Lördag   Söndag    kWh/år 
------------------------------------------------------------------ 
Behov av tappvarmvatten         196.31   196.31   196.31     71653 
Gratisvärme (personvärme mm)     98.00    98.00    98.00     35770 
Elprocesser som inte ger värme   89.40    89.40    89.40     32631 
Elprocesser som ger värme       357.60   357.60   357.60    130524 
Pumpar/fläktar för värmedistr.    ----     ----     ----      5635 
El till ventilation (Årsmedelbehov  = 0.60 kW/m³/s)          11715 
Tillförd elenergi (drivenergi) till värmepumpsystemet            0 
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DRIFTDATA FÖR VÄRMEANLÄGGNINGEN.                    Nr 118 - Sid 2 
------------------------------------------------------------------ 
Basenergi: Fjärrvärmeväxlare                    
Dist: Vattenradiatorer.Termostater i rum. Ingen effektstyrning     

                                         Basenergi        Tillsats 
Förbränningsverkningsgrad, %                   100               0 
Värmeförluster från panna e dyl, kW          0.930           0.000 
Varav utnyttjat värmetillskott, kWh/år        6406               0 
Värmedistributionsförluster, W/K (*)       127.548           0.000 
Värmeregleringsförluster, W/K    (*)       127.548           0.000 
(*) /K avser temperaturdifferensen mellan värmebärare och rumsluft 
Produktionstimmar/Uppvärmningstimmar     8760/6192          0/   0 
Årsverkningsgrad/Täckningsgrad, %           94/100           0/  0 
Dim. framledningstemperatur 55°C. Distrib.pumpar/fläktar  0.910 kW 

VENTILATIONSDATA                 Lgh            Övr          Zon 3 
------------------------------------------------------------------ 
Typ av ventilation                 F              F         ------ 

Vent.volym,m³ (Fukt,g/kg)    7342(0)        2862(0)           0(0) 
Effekt,kW/m³/s (% värme)   0.600( 0)      0.600( 0)      0.000( 0) 
Luftläckning,m³/h(oms/h) 134.4(0.02)     64.1(0.02)      0.0(0.00) 

Mån/fredag: Rumstemp,°C         22.7           18.0            0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn   5238.0*23.5    2714.4*24.0       0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn   8658.0* 0.5       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)  5309.3(0.72)   2714.4(0.95)      0.0(0.00) 

Lördagar:   Rumstemp,°C         22.7           18.0            0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn   5238.0*23.5    2714.4*24.0       0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn   8658.0* 0.5       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)  5309.3(0.72)   2714.4(0.95)      0.0(0.00) 

Söndagar:   Rumstemp,°C         22.7           18.0            0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn   5238.0*23.5    2714.4*24.0       0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn   8658.0* 0.5       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)  5309.3(0.72)   2714.4(0.95)      0.0(0.00) 
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VÄRMEBEHOV UNDER KALENDERÅRET  (kWh)                Nr 118 - Sid 3 
------------------------------------------------------------------ 
Må- Uppv  Trans-   Vent.+  Vent.-   Utnyttj.värme   Uppv.-  Uppv.+ 
nad dgr  mission   Läckn.  v.växl     Sol Process    behov  tappvv 
------------------------------------------------------------------ 
Jan  31    40521   +53970       0   -2929  -16631=   74932   81017 
Feb  28    34697   +46134       0   -4486  -15017=   61327   66824 
Mar  31    31970   +42228       0   -8112  -16620=   49466   55552 
Apr  30    23893   +31192       0  -11280  -16069=   27736   33626 
Maj  23    16016   +20324       0  -14559  -15790=    5992   12078 
Jun   0     8792   +10459       0  -15399   -3852=       0    5889 
Jul   0     6404    +7127       0  -13531       0=       0    6086 
Aug   0     8541   +10060       0  -13570   -5030=       0    6086 
Sep  23    13594   +17052       0  -10010  -15495=    5141   11031 
Okt  31    20848   +26958       0   -6807  -16607=   24392   30477 
Nov  30    26434   +34682       0   -3807  -16086=   41222   47112 
Dec  31    32511   +42971       0   -2510  -16627=   56345   62431 
------------------------------------------------------------------ 
År  258   264220   343158       0 -106998 -153825   346555  418208 

Summor=   244336   321286       0  -57891 -141435 för uppv.period. 
Uppvärmningsperiod: Utetemp=   2.480 °C, 115450°h (Året 129140°h). 

TILLFÖRD ENERGI UNDER KALENDERÅRET  (kWh) 
------------------------------------------------------------------ 
Må-       Basenergi Tillsatsenergi  Drivel  Fläkt     Köpt  Proc.+ 
nad  Nyttig Förlust Nyttig Förlust till VP  /Pump    värme hush.el 
------------------------------------------------------------------ 
Jan   81017   +5123      +0     +0      +0  +1672=   87812   13857 
Feb   66824   +4361      +0     +0      +0  +1510=   72695   12516 
Mar   55552   +3928      +0     +0      +0  +1672=   61152   13857 
Apr   33626   +2817      +0     +0      +0  +1618=   38061   13410 
Maj   12078   +1551      +0     +0      +0  +1497=   15126   13857 
Jun    5889    +670      +0     +0      +0   +963=    7522   13410 
Jul    6086    +692      +0     +0      +0   +995=    7772   13857 
Aug    6086    +692      +0     +0      +0   +995=    7772   13857 
Sep   11031   +1289      +0     +0      +0  +1465=   13785   13410 
Okt   30477   +2374      +0     +0      +0  +1672=   34524   13857 
Nov   47112   +3172      +0     +0      +0  +1618=   51902   13410 
Dec   62431   +4004      +0     +0      +0  +1672=   68106   13857 
------------------------------------------------------------------ 
År   418208   30672       0      0       0  17349   466229  163155 

Dim. värmeeffekter (DUT = -15.1 °C. Tidskonstant = 130 h) 
------------------------------------------------------------------ 
Tappvarmvatten, om dygnets hela behov ackumuleras          8.18 kW 
Transmission, ventilation och luftläckning               171.37 kW 
Utnyttjad gratiseffekt                                   -22.35 kW 
Förluster i värmesystemet                                  9.50 kW 
------------------------------------------------------------------ 
Totalt effektbehov (dygnsmedeleffekt)                    166.70 kW 

Vid forc. ventilation ökar effektbehovet momentant med   40.00 kW, 
utöver den ovan redovisade dygnsmedeleffekten. Medeleffekten avgör 
avsvalning under en lång period med dimensionerande utetemperatur. 

Den tappvarmvatteneffekt som redovisas är den effekt som krävs för 
att producera dygnets behov under 24 timmar.  Verkligt installerad 
effekt måste väljas högre mht tappningscykel och beredarens volym. 
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------------------------------------------------------------------ 
*****   Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3.  © 2004 EQUA Simulation AB  
***** 
      Program 0000. Betaversion 3, ej för kommersiellt bruk. 
------------------------------------------------------------------ 
Objekt: Eriksdal. Reviderad.                      
Vädring. KB. Korr. areor  för väggar och fönster                   

Byggnadsort: Stockholm               2005-01-06. Beräkning nr: 118 

Byggnadens nettobehov av värmeenergi                        kWh/år 
------------------------------------------------------------------ 
Transmissionsförluster och luftläckning (1)                 272547 
Ventilationsförluster, styrd luftväxl.  (2)                +334831 
Återvunnen värmeenergi i FTX-aggregat   (3)                     +0 
Förluster i från- och tilluftskanaler   (4)                     +0 
Utnyttjad värme från processer          (5)                -153825 
Utnyttjad värme från solinstrålning     (6)                -106998 
Behov av varmvatten vid tappställen     (7)                 +71653 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadens nettobehov av värmeenergi   (11)                 418208 

Tillförd energi till värme- och ventilationssystemet        kWh/år 
------------------------------------------------------------------ 
Nettobehov av bas- och tillsatsenergi  (12)                 418208 
Värmedistributions- och regl.förluster (13)                 +30672 
Basenergi producerad med värmepump     (14)                      0 
Tillförd drivel till värmepump         (15)                     +0 
Tillförd el till ventilationssystemet  (16)                 +11715 
El till värmedistrib.fläktar/-pumpar   (17)                  +5635 
------------------------------------------------------------------ 
Köpt energi till värme/ventilation     (18)                 466229 

Processer. Hushålls- och fastighetsel  (19)                +163155 
Nettobesparing av effektivare vitvaror (20)                     +0 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadens totala behov av köpt energi (21)                 629384 

(1)-(21) = Hänvisningar till beskrivning i Enorms beräkningsbilaga 

Totalt behov av köpt energi för verklig byggnad      kWh/år kWh/m² 
------------------------------------------------------------------ 
Fjärrvärmeväxlare                                    448880    106 
Tillsatsenergi                                            0      0 
Drivel till värmepump                                     0      0 
El till fläktar och pumpar                            17349      4 
Processer. Hushålls- och fastighetsel                163155     38 
Nettobesparing av effektivare vitvaror                    0      0 
------------------------------------------------------------------ 
Summa för kalenderåret                               629384    148 
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------------------------------------------------------------------ 
*** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. © 2004 EQUA Simulation AB *** 
      Program 0000. Betaversion 3, ej för kommersiellt bruk. 
------------------------------------------------------------------ 
Objekt: Barnängshusen. Reviderad                  
Vädring. KB. Korr för väggareor men fönster saknas.                

Beräknat av Examensarbete, 7828839.  
Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en 

Byggnadsort: Stockholm               2005-01-06. Beräkning nr: 119 

BYGGNADSDATA                     Lgh       Övr     Zon 3    Totalt 
------------------------------------------------------------------ 
Typ mht BBRs värmeisolerkrav  Fh-Lgh    Fh-Övr      ----      ---- 
Antal bostadslägenheter          120         0         0       120 
Uppvärmd golvarea, Aupp, m²   9632.0    3930.0       0.0   13562.0 
Fönsterarea i % av uppv. area  20.89      8.31      0.00     17.25 
Spec.läckn. vid 50 Pa, l/m²,s  0.400     0.400     0.000     0.400 
Värmekapacitet, Wh/m²,K          150       150         0       150 
Omslutande area, Aom, m²     11721.9    4363.4       0.0     16085 

Inget krav på effektiv värmeanvändning för byggnaden enl BBR 9:3. 

GLASAREOR OCH INSTRÅLNINGSDATA. SOLDATA FÖR STOCKHOLM 
------------------------------------------------------------------ 
Riktning                 Lgh                Övr              Zon 3 
Nord         266.1 (0.38; 0)     54.9 (0.38; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Ost          389.6 (0.38; 0)     53.8 (0.38; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Syd          363.7 (0.38; 0)     65.5 (0.38; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Väst         389.6 (0.38; 0)     53.8 (0.38; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Ovan redovisas:  Glasarea i m² (Solfaktor * Avskärmning ; Lutning) 

TRANSMISSIONSDATA            Lgh              Övr            Zon 3 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadsdel          Area  Ukorr      Area  Ukorr      Area  Ukorr 
Vindsbjälklag      2274.3  0.120     207.5  0.120       0.0  0.000 
Vägg,jord    (*)      0.0  0.000    1362.4  0.230       0.0  0.000 
Vägg,luft          7428.7  0.205     324.3  0.205       0.0  0.000 
Golvbjlg 1   (*)      0.0  0.000    2115.0  0.200       0.0  0.000 
Golvbjlg 2   (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Fönster m karm     2012.6  1.200     326.6  1.200       0.0  0.000 
Dörrar m karm         6.3  1.000      27.6  1.000       0.0  0.000 
Yta 1,luft            0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Yta 2,luft            0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Yta 3,jord   (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
(*) Red.faktor a1 =         0.00             0.75             0.00 
------------------------------------------------------------------ 
Köldbryggor, W/K           636.0             31.2              0.0 
Totalt U*A, W/K           4853.2           1094.4              0.0 

PROCESSENERGI       kWh/dygn: Vardagar   Lördag   Söndag    kWh/år 
------------------------------------------------------------------ 
Behov av tappvarmvatten         676.39   676.39   676.39    246882 
Gratisvärme (personvärme mm)    246.00   246.00   246.00     89790 
Elprocesser som inte ger värme  260.00   260.00   260.00     94900 
Elprocesser som ger värme      1039.80  1039.80  1039.80    379527 
Pumpar/fläktar för värmedistr.    ----     ----     ----     20059 
El till ventilation (Årsmedelbehov  = 0.90 kW/m³/s)          48924 
Tillförd elenergi (drivenergi) till värmepumpsystemet            0 
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DRIFTDATA FÖR VÄRMEANLÄGGNINGEN.                    Nr 119 - Sid 2 
------------------------------------------------------------------ 
Basenergi: Fjärrvärmeväxlare                    
Dist: Vattenradiatorer.Termostater i rum. Autom. effektstyrning    

                                         Basenergi        Tillsats 
Förbränningsverkningsgrad, %                   100               0 
Värmeförluster från panna e dyl, kW          3.162           0.000 
Varav utnyttjat värmetillskott, kWh/år       23283               0 
Värmedistributionsförluster, W/K (*)       369.888           0.000 
Värmeregleringsförluster, W/K    (*)       369.888           0.000 
(*) /K avser temperaturdifferensen mellan värmebärare och rumsluft 
Produktionstimmar/Uppvärmningstimmar     8760/6384          0/   0 
Årsverkningsgrad/Täckningsgrad, %           95/100           0/  0 
Dim. framledningstemperatur 55°C. Distrib.pumpar/fläktar  3.142 kW 

VENTILATIONSDATA                 Lgh            Övr          Zon 3 
------------------------------------------------------------------ 
Typ av ventilation                 F              F         ------ 

Vent.volym,m³ (Fukt,g/kg)   23117(0)        9432(0)           0(0) 
Effekt,kW/m³/s (% värme)   0.900( 0)      0.900( 0)      0.000( 0) 
Luftläckning,m³/h(oms/h) 675.2(0.03)    251.3(0.03)      0.0(0.00) 

Mån/fredag: Rumstemp,°C         22.7           18.0            0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn  18230.4*23.5    3884.4*24.0       0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn  29030.0* 0.5       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h) 18455.4(0.80)   3884.4(0.41)      0.0(0.00) 

Lördagar:   Rumstemp,°C         22.7           18.0            0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn  18230.4*23.5    3884.4*24.0       0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn  29030.0* 0.5       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h) 18455.4(0.80)   3884.4(0.41)      0.0(0.00) 

Söndagar:   Rumstemp,°C         22.7           18.0            0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn  18230.4*23.5    3884.4*24.0       0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn  29030.0* 0.5       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h) 18455.4(0.80)   3884.4(0.41)      0.0(0.00) 
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VÄRMEBEHOV UNDER KALENDERÅRET  (kWh)                Nr 119 - Sid 3 
------------------------------------------------------------------ 
Må- Uppv  Trans-   Vent.+  Vent.-   Utnyttj.värme   Uppv.-  Uppv.+ 
nad dgr  mission   Läckn.  v.växl     Sol Process    behov  tappvv 
------------------------------------------------------------------ 
Jan  31   120884  +156219       0   -8158  -48473=  220472  241440 
Feb  28   103739  +134070       0  -12061  -43769=  181979  200918 
Mar  31    95856  +123911       0  -21370  -48439=  149958  170926 
Apr  30    71559   +92540       0  -29424  -46835=   87840  108132 
Maj  27    47843   +61929       0  -37804  -47803=   24165   45133 
Jun   0    26112   +33871       0  -40258  -19725=       0   20292 
Jul   0    18914   +24584       0  -40730   -2768=       0   20968 
Aug   0    25344   +32885       0  -35347  -22882=       0   20968 
Sep  27    40564   +52528       0  -26187  -46467=   20438   40730 
Okt  31    62384   +80700       0  -18043  -48402=   76639   97607 
Nov  30    79208  +102413       0  -10374  -46883=  124364  144656 
Dec  31    97484  +126013       0   -7090  -48460=  167948  188916 
------------------------------------------------------------------ 
År  266   789891  1021663       0 -286847 -470904  1053803 1300686 

Summor=   740699   957658       0 -162321 -424701 för uppv.period. 
Uppvärmningsperiod: Utetemp=   2.820 °C, 119528°h (Året 132670°h). 

TILLFÖRD ENERGI UNDER KALENDERÅRET  (kWh) 
------------------------------------------------------------------ 
Må-       Basenergi Tillsatsenergi  Drivel  Fläkt     Köpt  Proc.+ 
nad  Nyttig Förlust Nyttig Förlust till VP  /Pump    värme hush.el 
------------------------------------------------------------------ 
Jan  241440  +15276      +0     +0      +0  +6493=  263209   40294 
Feb  200918  +13069      +0     +0      +0  +5865=  219851   36394 
Mar  170926  +11927      +0     +0      +0  +6493=  189346   40294 
Apr  108132   +8706      +0     +0      +0  +6283=  123121   38994 
Maj   45133   +5284      +0     +0      +0  +6191=   56608   40294 
Jun   20292   +2277      +0     +0      +0  +4021=   26590   38994 
Jul   20968   +2353      +0     +0      +0  +4155=   27476   40294 
Aug   20968   +2353      +0     +0      +0  +4155=   27476   40294 
Sep   40730   +4440      +0     +0      +0  +6057=   51227   38994 
Okt   97607   +7449      +0     +0      +0  +6493=  111549   40294 
Nov  144656   +9729      +0     +0      +0  +6283=  160668   38994 
Dec  188916  +12145      +0     +0      +0  +6493=  207554   40294 
------------------------------------------------------------------ 
År  1300686   95006       0      0       0  68983  1464674  474427 

Dim. värmeeffekter (DUT = -14.5 °C. Tidskonstant = 149 h) 
------------------------------------------------------------------ 
Tappvarmvatten, om dygnets hela behov ackumuleras         28.18 kW 
Transmission, ventilation och luftläckning               495.33 kW 
Utnyttjad gratiseffekt                                   -65.14 kW 
Förluster i värmesystemet                                 27.71 kW 
------------------------------------------------------------------ 
Totalt effektbehov (dygnsmedeleffekt)                    486.09 kW 

Vid forc. ventilation ökar effektbehovet momentant med  126.97 kW, 
utöver den ovan redovisade dygnsmedeleffekten. Medeleffekten avgör 
avsvalning under en lång period med dimensionerande utetemperatur. 

Den tappvarmvatteneffekt som redovisas är den effekt som krävs för 
att producera dygnets behov under 24 timmar.  Verkligt installerad 
effekt måste väljas högre mht tappningscykel och beredarens volym. 



BILAGA 27: Reviderad Enormberäkning Barnängshusen 

 127

------------------------------------------------------------------ 
*****   Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3.  © 2004 EQUA Simulation AB  
***** 
      Program 0000. Betaversion 3, ej för kommersiellt bruk. 
------------------------------------------------------------------ 
Objekt: Barnängshusen. Reviderad                  
Vädring. KB. Korr för väggareor men fönster saknas.                

Byggnadsort: Stockholm               2005-01-06. Beräkning nr: 119 

Byggnadens nettobehov av värmeenergi                        kWh/år 
------------------------------------------------------------------ 
Transmissionsförluster och luftläckning (1)                 829399 
Ventilationsförluster, styrd luftväxl.  (2)                +982156 
Återvunnen värmeenergi i FTX-aggregat   (3)                     +0 
Förluster i från- och tilluftskanaler   (4)                     +0 
Utnyttjad värme från processer          (5)                -470904 
Utnyttjad värme från solinstrålning     (6)                -286847 
Behov av varmvatten vid tappställen     (7)                +246882 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadens nettobehov av värmeenergi   (11)                1300686 

Tillförd energi till värme- och ventilationssystemet        kWh/år 
------------------------------------------------------------------ 
Nettobehov av bas- och tillsatsenergi  (12)                1300686 
Värmedistributions- och regl.förluster (13)                 +95006 
Basenergi producerad med värmepump     (14)                      0 
Tillförd drivel till värmepump         (15)                     +0 
Tillförd el till ventilationssystemet  (16)                 +48924 
El till värmedistrib.fläktar/-pumpar   (17)                 +20058 
------------------------------------------------------------------ 
Köpt energi till värme/ventilation     (18)                1464674 

Processer. Hushålls- och fastighetsel  (19)                +474427 
Nettobesparing av effektivare vitvaror (20)                     +0 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadens totala behov av köpt energi (21)                1939101 

(1)-(21) = Hänvisningar till beskrivning i Enorms beräkningsbilaga 

Totalt behov av köpt energi för verklig byggnad      kWh/år kWh/m² 
------------------------------------------------------------------ 
Fjärrvärmeväxlare                                   1395691    103 
Tillsatsenergi                                            0      0 
Drivel till värmepump                                     0      0 
El till fläktar och pumpar                            68983      5 
Processer. Hushålls- och fastighetsel                474427     35 
Nettobesparing av effektivare vitvaror                    0      0 
------------------------------------------------------------------ 
Summa för kalenderåret                              1939101    143 
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------------------------------------------------------------------ 
*** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. © 2004 EQUA Simulation AB *** 
      Program 0000. Betaversion 3, ej för kommersiellt bruk. 
------------------------------------------------------------------ 
Objekt: Strandvillorna. Reviderad                 
Vädring. KB. Korr. areor för väggar och fönster                    

Beräknat av Examensarbete, 7828839.  
Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en 

Byggnadsort: Stockholm               2005-01-06. Beräkning nr: 120 

BYGGNADSDATA                     Lgh       övr     Zon 3    Totalt 
------------------------------------------------------------------ 
Typ mht BBRs värmeisolerkrav  Fh-Lgh    Fh-Övr      ----      ---- 
Antal bostadslägenheter           40         0         0        40 
Uppvärmd golvarea, Aupp, m²   4180.0     505.0       0.0    4685.0 
Fönsterarea i % av uppv. area  19.70      5.94      0.00     18.22 
Spec.läckn. vid 50 Pa, l/m²,s  0.400     0.400     0.000     0.400 
Värmekapacitet, Wh/m²,K          150       150         0       150 
Omslutande area, Aom, m²      5168.7     520.2       0.0      5689 

Inget krav på effektiv värmeanvändning för byggnaden enl BBR 9:3. 

GLASAREOR OCH INSTRÅLNINGSDATA. SOLDATA FÖR STOCKHOLM 
------------------------------------------------------------------ 
Riktning                 Lgh                övr              Zon 3 
Nord          86.4 (0.38; 0)     21.0 (0.38; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Ost          145.3 (0.38; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Syd          181.6 (0.38; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Väst         163.2 (0.38; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Ovan redovisas:  Glasarea i m² (Solfaktor * Avskärmning ; Lutning) 

TRANSMISSIONSDATA            Lgh              övr            Zon 3 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadsdel          Area  Ukorr      Area  Ukorr      Area  Ukorr 
Vindsbjälklag      1160.0  0.130      85.0  0.130       0.0  0.000 
Vägg,jord    (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Vägg,luft          2112.0  0.217     130.0  0.217       0.0  0.000 
Golvbjlg 1   (*)    990.0  0.200     240.0  0.200       0.0  0.000 
Golvbjlg 2   (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Fönster m karm      823.6  1.390      30.0  1.400       0.0  0.000 
Dörrar m karm        83.1  1.200      35.2  1.200       0.0  0.000 
Yta 1,luft            0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Yta 2,luft            0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Yta 3,jord   (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
(*) Red.faktor a1 =         0.75             0.75             0.00 
------------------------------------------------------------------ 
Köldbryggor, W/K           353.8              6.4              0.0 
Totalt U*A, W/K           2355.9            165.9              0.0 

PROCESSENERGI       kWh/dygn: Vardagar   Lördag   Söndag    kWh/år 
------------------------------------------------------------------ 
Behov av tappvarmvatten         211.76   211.76   211.76     77292 
Gratisvärme (personvärme mm)     98.00    98.00    98.00     35770 
Elprocesser som inte ger värme  112.03   112.03   112.03     40891 
Elprocesser som ger värme       448.12   448.12   448.12    163564 
Pumpar/fläktar för värmedistr.    ----     ----     ----      6197 
El till ventilation (Årsmedelbehov  = 0.60 kW/m³/s)          11552 
Tillförd elenergi (drivenergi) till värmepumpsystemet            0 
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DRIFTDATA FÖR VÄRMEANLÄGGNINGEN.                    Nr 120 - Sid 2 
------------------------------------------------------------------ 
Basenergi: Fjärrvärmeväxlare                    
Dist: Vattenradiatorer.Termostater i rum. Autom. effektstyrning    

                                         Basenergi        Tillsats 
Förbränningsverkningsgrad, %                   100               0 
Värmeförluster från panna e dyl, kW          1.017           0.000 
Varav utnyttjat värmetillskott, kWh/år        7136               0 
Värmedistributionsförluster, W/K (*)       112.440           0.000 
Värmeregleringsförluster, W/K    (*)       112.440           0.000 
(*) /K avser temperaturdifferensen mellan värmebärare och rumsluft 
Produktionstimmar/Uppvärmningstimmar     8760/6216          0/   0 
Årsverkningsgrad/Täckningsgrad, %           95/100           0/  0 
Dim. framledningstemperatur 55°C. Distrib.pumpar/fläktar  0.997 kW 

VENTILATIONSDATA                 Lgh            övr          Zon 3 
------------------------------------------------------------------ 
Typ av ventilation                 F              F         ------ 

Vent.volym,m³ (Fukt,g/kg)   10032(0)        1605(0)           0(0) 
Effekt,kW/m³/s (% värme)   0.600( 0)      0.600( 0)      0.000( 0) 
Luftläckning,m³/h(oms/h) 297.7(0.03)     30.0(0.02)      0.0(0.00) 

Mån/fredag: Rumstemp,°C         21.5           18.0            0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn   7480.8*23.5     356.4*24.0       0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn  11081.0* 0.5       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)  7555.8(0.75)    356.4(0.22)      0.0(0.00) 

Lördagar:   Rumstemp,°C         21.5           18.0            0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn   7480.8*23.5     356.4*24.0       0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn  11081.0* 0.5       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)  7555.8(0.75)    356.4(0.22)      0.0(0.00) 

Söndagar:   Rumstemp,°C         21.5           18.0            0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn   7480.8*23.5     356.4*24.0       0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn  11081.0* 0.5       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)  7555.8(0.75)    356.4(0.22)      0.0(0.00) 
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VÄRMEBEHOV UNDER KALENDERÅRET  (kWh)                Nr 120 - Sid 3 
------------------------------------------------------------------ 
Må- Uppv  Trans-   Vent.+  Vent.-   Utnyttj.värme   Uppv.-  Uppv.+ 
nad dgr  mission   Läckn.  v.växl     Sol Process    behov  tappvv 
------------------------------------------------------------------ 
Jan  31    50401   +54479       0   -3226  -19668=   81986   88551 
Feb  28    43120   +46615       0   -4606  -17761=   67368   73298 
Mar  31    39553   +42781       0   -7991  -19658=   54685   61249 
Apr  30    29286   +31707       0  -10886  -19011=   31095   37448 
Maj  24    19195   +20830       0  -13918  -18957=    7151   13715 
Jun   0    10016   +10929       0  -14794   -6151=       0    6353 
Jul   0     6928    +7604       0  -14424    -109=       0    6565 
Aug   0     9655   +10544       0  -13032   -7167=       0    6565 
Sep  23    16144   +17536       0   -9719  -18395=    5566   11919 
Okt  31    25360   +27478       0   -6791  -19644=   26403   32968 
Nov  30    32529   +35204       0   -4016  -19025=   44691   51044 
Dec  31    40243   +43526       0   -2841  -19664=   61264   67828 
------------------------------------------------------------------ 
År  259   322429   349235       0 -106244 -185211   380209  457501 

Summor=   301612   326357       0  -58130 -167940 för uppv.period. 
Uppvärmningsperiod: Utetemp=   2.522 °C, 114893°h (Året 128070°h). 

TILLFÖRD ENERGI UNDER KALENDERÅRET  (kWh) 
------------------------------------------------------------------ 
Må-       Basenergi Tillsatsenergi  Drivel  Fläkt     Köpt  Proc.+ 
nad  Nyttig Förlust Nyttig Förlust till VP  /Pump    värme hush.el 
------------------------------------------------------------------ 
Jan   88551   +4664      +0     +0      +0  +1723=   94937   17365 
Feb   73298   +3975      +0     +0      +0  +1556=   78829   15684 
Mar   61249   +3594      +0     +0      +0  +1723=   66566   17365 
Apr   37448   +2592      +0     +0      +0  +1667=   41707   16805 
Maj   13715   +1491      +0     +0      +0  +1555=   16762   17365 
Jun    6353    +732      +0     +0      +0   +949=    8035   16805 
Jul    6565    +757      +0     +0      +0   +981=    8302   17365 
Aug    6565    +757      +0     +0      +0   +981=    8302   17365 
Sep   11919   +1233      +0     +0      +0  +1500=   14652   16805 
Okt   32968   +2195      +0     +0      +0  +1723=   36886   17365 
Nov   51044   +2912      +0     +0      +0  +1667=   55623   16805 
Dec   67828   +3662      +0     +0      +0  +1723=   73213   17365 
------------------------------------------------------------------ 
År   457501   28564       0      0       0  17749   503815  204455 

Dim. värmeeffekter (DUT = -15.0 °C. Tidskonstant = 134 h) 
------------------------------------------------------------------ 
Tappvarmvatten, om dygnets hela behov ackumuleras          8.82 kW 
Transmission, ventilation och luftläckning               190.06 kW 
Utnyttjad gratiseffekt                                   -26.43 kW 
Förluster i värmesystemet                                  8.60 kW 
------------------------------------------------------------------ 
Totalt effektbehov (dygnsmedeleffekt)                    181.05 kW 

Vid forc. ventilation ökar effektbehovet momentant med   42.23 kW, 
utöver den ovan redovisade dygnsmedeleffekten. Medeleffekten avgör 
avsvalning under en lång period med dimensionerande utetemperatur. 

Den tappvarmvatteneffekt som redovisas är den effekt som krävs för 
att producera dygnets behov under 24 timmar.  Verkligt installerad 
effekt måste väljas högre mht tappningscykel och beredarens volym. 
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------------------------------------------------------------------ 
*****   Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3.  © 2004 EQUA Simulation AB  
***** 
      Program 0000. Betaversion 3, ej för kommersiellt bruk. 
------------------------------------------------------------------ 
Objekt: Strandvillorna. Reviderad                 
Vädring. KB. Korr. areor för väggar och fönster                    

Byggnadsort: Stockholm               2005-01-06. Beräkning nr: 120 

Byggnadens nettobehov av värmeenergi                        kWh/år 
------------------------------------------------------------------ 
Transmissionsförluster och luftläckning (1)                 336170 
Ventilationsförluster, styrd luftväxl.  (2)                +335494 
Återvunnen värmeenergi i FTX-aggregat   (3)                     +0 
Förluster i från- och tilluftskanaler   (4)                     +0 
Utnyttjad värme från processer          (5)                -185211 
Utnyttjad värme från solinstrålning     (6)                -106244 
Behov av varmvatten vid tappställen     (7)                 +77292 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadens nettobehov av värmeenergi   (11)                 457501 

Tillförd energi till värme- och ventilationssystemet        kWh/år 
------------------------------------------------------------------ 
Nettobehov av bas- och tillsatsenergi  (12)                 457501 
Värmedistributions- och regl.förluster (13)                 +28564 
Basenergi producerad med värmepump     (14)                      0 
Tillförd drivel till värmepump         (15)                     +0 
Tillförd el till ventilationssystemet  (16)                 +11552 
El till värmedistrib.fläktar/-pumpar   (17)                  +6197 
------------------------------------------------------------------ 
Köpt energi till värme/ventilation     (18)                 503815 

Processer. Hushålls- och fastighetsel  (19)                +204455 
Nettobesparing av effektivare vitvaror (20)                     +0 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadens totala behov av köpt energi (21)                 708270 

(1)-(21) = Hänvisningar till beskrivning i Enorms beräkningsbilaga 

Totalt behov av köpt energi för verklig byggnad      kWh/år kWh/m² 
------------------------------------------------------------------ 
Fjärrvärmeväxlare                                    486066    104 
Tillsatsenergi                                            0      0 
Drivel till värmepump                                     0      0 
El till fläktar och pumpar                            17749      4 
Processer. Hushålls- och fastighetsel                204455     44 
Nettobesparing av effektivare vitvaror                    0      0 
------------------------------------------------------------------ 
Summa för kalenderåret                               708270    151 


