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Sammanfattning 

Numera läggs alltmer resurser från både privata och offentliga aktörer på byggandet av energieffektiva 
byggnader. Denna satsning har bland annat att göra med EU:s krav på att alla ägda hus som byggs efter 
2020 ska vara nära nollenergihus4, men också med Boverkets krav vilka gäller specifikt för Sverige. Enligt 
Boverket får inte hus som byggs till och med 31:a december 2011 i Stockholm dra mer än 55 kWh/m2 

Atemp över ett år ifall det värms upp med el, och 110 kWh/m2 Atemp över ett år ifall det värms upp på annat 
sätt5. Utifrån dessa hårdare krav har energiberäkningarnas betydelse ökat avsevärt då det oftast krävs 
uppvisande av en preliminär sådan innan exploateringsavtal tecknas.  

Ett kvarter bestående av två huskroppar i Hammarby Sjöstad har undersökts då deras energianvändning 
ligger över den beräknade. Målet med studien har varit att ta reda på vad som orsakat differensen mellan 
uppmätt normalårskorrigerad energianvändning och beräknad energianvändning och att undersöka vilken 
driftoptimering som kan göras för att minska differensen. Studien undersöker energianvändningen för de 
första tolv månaderna som huset varit i full drift. 

Enligt två energiberäkningar är husens sammanlagrade specifika energianvändning enligt BBR18s format5 
54,5 kWh/m2 Atemp och år. I denna beräkningsmodell exkluderades påverkan av faktorer såsom uttorkning 
av byggfukt och vädring  ur den specifika energianvändningen. 

Den uppmätta normalårskorrigerade specifika energianvändningen var 78,1 kWh/m2 Atemp och år för 
studiens undersökta objekt över den undersökta perioden. De huvudsakliga förklaringarna till differensen 
mellan beräknad och  den uppmätta normalårskorrigerade specifika energianvändningen är följande: 

• Fastighetselens energianvändning var 16,2 kWh/m2 Atemp och år. Detta förklaras främst utifrån att 
belysningen förbrukade mer än beräknat och att pumparnas energianvändning inte ingick i 
beräkningsmodellen.   

• Hushållselens energianvändning var 23,9 kWh/m2 Atemp och år, vilket är 9,1 kWh/m2 Atemp och år 
lägre än beräknat. Det har lett till ett ökat behov av värmeenergi för husen då mindre elenergi har 
varit tillgänglig för återvinning genom husens FTX-aggregat och för uppvärmning av 
lägenheterna. 

• Faktorer såsom uttorkning av byggfukt, externel, och vädring har ej beaktats i energiberäkningen. 
Detta har lett till att den normalårskorrigerade energianvändningen för uppvärmning av husen har 
skiljt sig ifrån den beräknade energianvändningen. 

• De teoretiska beräkningarna utgår ifrån balanserade flöden vilket ej har varit fallet i den 
undersökta fastigheten. Detta leder till att ouppvärmd uteluft tillförts förråden genom 
ytterväggsgaller, vilket fick radiatorernas energianvändning att vara betydligt högre än beräknat. 
Dessa obalanserade flöden över ventilationsaggregaten, där det var ett högre flöde frånluft än 
tilluft, orsakade också en lägre energiverkningsgrad hos ventilationsaggregatet än antaget i 
beräkningarna. 

• VVC-förlusterna har inte kommit huset till godo då VVC-slingan huvudsakligen är dragen längs 
ett hisschakt.  

Med rätt driftoptimering av befintliga komponenter kan den specifika energianvändningen närma sig den 
beräknade energiprestandan. Förslag på driftoptimeringsåtgärder är: 

• Rätt driftstyrning av belysning 

• Pumpen, vilken tjänar radiatorerna och eftervärmningsbatterierna, ska enbart vara på under 
uppvärmningssäsong. 

• Strypning av frånluftsflödena i förråden i avseende att minska de obalanserade flödena över 
ventilationsaggregatet och värmeanvändningen hos radiatorerna.  
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• Minskning av inomhustemperatur i förråd och trapphus. 

Förslag till fortsatt arbete är: 

• Vidareutveckla systemlösningar för idrifttagande för lågenergihus med fokus på att finna optimal 
uppsättning av mätare och databehandlingsutrustning. 

• En tydligt formulerad byggnadsteknisk guide för lågenergihus som inte ska vara kopplad till 
befintliga typer av lågenergihus. 

• Framtagande av en checklista vid idrifttagning och driftoptimering av lågenergihus. 

Nyckelord: Energieffektivisering, lågenergihus, hyresrätter, Hammarby Sjöstad, Egenvärmehus, 
energianvändning, driftoptimering, värmeåtervinning, energiberäkningar 
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Summary 

Both the private and the public sector are currently investing increasing amounts of resources into energy 
efficient buildings. This investment has partly to do with the EU directive which states that all buildings 
built after 2020 must be close to the performance of zero-energy buildings4, but it has also to do with the 
requirements of Boverkets which are specific for Sweden. According to Boverket, no buildings built 
before 31st of December 2011 can exceed an energy consumption of 55 kWh/m2 Atemp over a one year 
period if the heating is based on electricity, and 110 kWh/m2 Atemp over a one year period if the heat is 
based on other sources5. These harsher requirements have increased the importance of calculating the 
energy performance of buildings beforehand as one is required to attain a land allocation agreement.  

Two apartment buildings, belonging to the same block, in Hammarby Sjöstad in Stockholm were studied 
to find out why their energy use was higher than the calculated energy use. The goal of this study was to 
identify the factors which caused the difference between the real and calculated energy use and to 
investigate which measures that can be taken to reduce the difference. The period of study of the energy 
use was the first twelve months which the houses were fully occupied.   

According to the average of two energy calculations, the buildings specific energy use is, according to the 
format of BBR18, 54,5 kWh/m2 Atemp and year. The impact of factors such as airing and drying of 
moisture in the concrete was not included in the calculation model 

The measured degree day adjusted specific energy use was 78,1 kWh/m2 Atemp and year for the the objects 
investigated in the study. The primary causes behind the difference in energy use between the calculated 
and the measured degree day adjusted specific energy use was the following: 

• The buildings electricity use was 16,2 kWh/m2 Atemp and year. The primary causes behind the 
higher electricity use were that the lighting used more energy than calculated and that the 
electricity use of the pumps wasn’t included in the calculation model. 

• The households electricity use was 23,9 kWh/m2 Atemp and year, which is 9,1 kWh/m2 Atemp and 
year lower than calculated. This led to a higher heating consumption due to the lower amount of 
electricity based energy available for reheating through the houses HRV-aggregates. 

• The theoretical calculation model assumes balanced flows over the ventilation aggregates, which 
haven’t been the case for the investigated objects. There has instead been a flow of non-heated air 
from the outdoors down to the storerooms through gratings in the walls, which caused the energy 
consumption by the radiators to be higher than calculated. This unbalance of flows over the 
ventilation aggregate, where the flow in was lower than the flow out, has caused the energy 
efficiency of the aggregate to be lower than which was assumed.  
 

• The circulation circuit of the hot water was drawn in parallel to the elevator shaft, which means 
that the associated losses can’t be utilized by the buildings.  

 
With optimal tuning of the energy system the actual specific energy use can come close to the calculated 
energy performance. Suggestions on tuning measures for the buildings are: 

• Efficient operational control of the lighting. 

• The pump, which serves the heating batteries, should only run during heating season.   

• Strangulation of the flows from the storage room, which aims to reduce the unbalance of flows 
over the ventilation aggregate and the energy use of the radiators.  

• Lowering of the indoor temperature in the storage room and stair house areas.  
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Suggestions for future work were: 
• Find optimal system solutions for operating a low-energy building with a focus on finding an 

optimal setup of measure- and data processing units to aid the landlord with relevant information. 
 

• A clearly formulated technical guide for building low-energy buildings which isn’t related 
specifically to any existing type of low-energy building. 

 
• Developing a checklist which aims to aid operation and optimization of low-energy buildings. 

 
Key words: energy effectivization, low-energy buildings, rental properties, Hammarby Sjöstad, 
Egenvärmehus, usage of energy, optimal operation, heat recovery, energy calculations 
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1 Introduktion 

De senaste åren så har stort fokus legat ur samhällets perspektiv på energieffektiviseringar och mer 
hållbara energilösningar än de fossila bränslekällorna, i hopp om att göra ett mindre negativt avtryck på 
miljön. Flera indikatorer har varit drivande i frågan, såsom växthuseffekten1 och den fossila oljan som 
långsamt håller på att ta slut2. Med detta i avseende bestämde sig EU i mars 2007 för att fastställa sina 
20/20/20 krav, vilka säger att före 2020 så ska energieffektiviseringen ha ökat med 20%, 
koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20%, och av den totala energikapaciteten så ska 20% komma ifrån 
förnybara energikällor3. 

Energikraven kom även att omfatta byggsektorn, där EU formulerade krav på att alla statligt ägda 
byggnader ska vara nära nollenergihus efter 2018. Efter 2020 ska alla byggnader oavsett ägare vara nära 
nollenergihus4. Efter Enligt de nuvarande byggreglerna som råder i Sverige från boverket så framgår det 
att den maximala specifika energianvändningen för hus som värms upp med el i klimatzon III (där 
Stockholm ingår) är 55 kWh/m2 Atemp och år, och för hus som värms på annat sätt så är den maximala 
specifika energianvändningen 110 kWh/m2 Atemp och år5. Dessa nyligen skärpta krav stöds av siffror som 
visar på att byggsektorn står för en tredjedel av Sveriges totala energianvändning6 och att 85% av den 
andelen går åt under driftskedet7. 

I ljuset av de hårdare regionala och globala energikraven på byggnader så har ett antal byggnadsfilosofier 
försökt svara på hur ett energieffektivt boende kan se ut, varav passivhuskonceptet är ett förslag. 
Konceptet myntades först av den tyska arkitekten Wolfgang Feist, och fördes sedan vidare till Sverige 
genom arkitekten Hans Eek. I korthet är ett passivhus ’ett hus som vidhåller termisk komfort inomhus 
utan aktiva kyl- och värmesystem’ enligt Passivhaus Instituts hemsida8. Detta kan uppnås genom 
välisolerade väggar med låga U-värden, låga emissionsvärden på fönster och ett högeffektivt 
värmeåtervinnande ventilationsaggregat. 

Idag finns det en myriad av olika lågenergihuskoncept utvecklats där alltifrån lågenergihus, minienergihus, 
egenvärmehus och passivhus ryms.  

Eftersom det i många fall krävs uppvisande av en energideklaration för att erhålla en markanvisning har 
intresset för energiberäkningar ökat avsevärt. Studier har dock visat på att den uppmätta 
normalårskorrigerade energianvändningen för husen ofta blir betydligt högre än den beräknade. I vissa fall 
ligger den uppmätta normalårskorrigerade energianvändningen så mycket som 50% över den beräknade9. 

Enligt Åsa Lindells examensarbete10 så är en del av förklaringen till att det finns så stora skillnader att det 
är svårt att modellera användarberoende parametrar, till skillnad ifrån prestandaberoende parametrar. Det 
som avses med användarberoende parametrar är energianvändningen kopplat till vanor och beteenden hos 
de boende, medan prestandaberoende parametrar syftar mot konstruktionsmässiga fixerade variabler 
såsom ventilation och isolering. Detta leder till underskattning för de brukarberoende variablerna vilket i 
sin tur leder till högre total energianvändning. 

2008 byggdes ett kvarter bestående av två huskroppar klart i Hammarby Sjöstad där grundtanken var att 
det skulle gå att bygga för samma kostnad som konventionella hus men samtidigt minska 
energianvändningen med hälften av den rådande byggnadsstandarden enligt boverket. 
Egenvärmekonceptet avser i korthet att uppvärmningen ska ske huvudsakligen genom återvinning av den 
uppvärmda luften från lägenheterna via högeffektiva värmeväxlare, som växlar frånluften med 
utomhusluften, och på detta sätt minska värmeanvändningen avsevärt. Även ett tjockt klimatskal ska vara 
på plats kombinerat med lågemissionsfönster, vilket ska minska värmeförlusterna med omgivningen 
ordentligt. Konceptet är likt passivhuskonceptet, men följer inte alla punkter i det formella regelvärk vid 
byggande som måste följas vid byggande av passivhus.  

När Byggvesta AB sedan gjorde en uppföljning gällande husens energianvändning visade värdena på att 
energianvändningen exklusive hushållsel var 79,0 kWh/m2 Atemp och år, vilket är 24,5 kWh/m2 Atemp och år 
högre än den beräknade energianvändningen. Inkluderat i dessa siffror fanns det en andel extern el vilken 
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inte ska räknas med i den specifika energianvändningen. Mängden extern el var inte känd vid denna punkt. 
Eftersom att företaget WSP Environmental hade gjort energisimuleringarna och beräknat 
energianvändningen i projekteringsstadiet ville de göra en utredning för att finna orsakerna till differensen 
mellan den uppmätta normalårskorrigerade energianvändningen och den beräknade energianvändningen.  

Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete inom civilingenjörsutbildningen vid Kungliga Tekniska 
högskolan, för institutionen Energiteknik, som tillhör avdelningen industriell teknik och management. 
Rapporten behandlar utrednings- och uppföljningsarbetet kring skillnaden mellan den beräknade 
energianvändningen och den uppmätta normalårskorrigerade energianvändningen för det undersökta 
kvarteret.  

 

1.1 Mål och syfte 

Målet med detta projekt är att ge praktiska och tekniskt orienterade förklaringsmodeller till varför 
energianvändningen hos Kvarteret Kajutan ligger över de simulerande energiberäkningarna, och att kunna 
överföra denna kunskap i en större kontext med syftet att kunna ge råd och kunskap gällande 
driftoptimering av befintliga hus. Resultatet ska redovisas genom att förklara hur energin i studiens 
undersökta hus fördelar sig inom huset, och inom vilka komponentgrupper som energianvändningen 
ligger över de nivåer som ansattes i den simulerande energiberäkningen i mål om att visa på felkällor i det 
uppmätta fallet. Målet är också att finna vilka orealistiska och felaktiga antaganden som har begåtts i 
simuleringsmodellen. Ett annat mål är att finna metoder till driftoptimering av huset i dess befintliga skick. 

Frågeställningarna som ska undersöks är följande: 

- Hur fördelar sig energin i studiens undersöka objekt? 

- Vad beror de erhållna skillnaderna mellan simulerad och uppmätt normalårskorrigerad 
energianvändning på?  

- Hur ska den befintliga fastighetssägaren driftoptimera objektet baserat på resultaten från denna 
studie? 

 

1.2 Metod 

Två bostadshus i Hammarby Sjöstad i Stockholm som ingår i Kvarteret Kajutan har studerats. Uppmätt 
data på el- och värmeanvändning har erhållits för en period på tolv månader; från 1:a juni 2010 till 31:a 
maj 2011. Specifikationsdata för de enskilda komponenterna involverade i energianvändningen för huset 
har erhållits i syfte att grena ut och detaljera energiflödet. 

Det erhållna resultatet på husets uppmätta normalårskorrigerade energianvändning och de enskilda 
komponenternas energianvändning har sedan jämförts mot den beräknade energianvändningen. En 
bakgrundsstudie har gjorts för att koppla studien till relevant fält och teoretiskt område, för att finna 
vanligt förekommande feluppskattningar gjorda vid energiberäkningar och för att se vilka vanliga fel som 
förekommer vid idrifttagande av bostäder. Även litteratur relaterat till förgreningen av energi inom 
bostadshus, och skillnaden mellan olika typer av energisnåla bostadsformer har studerats för att få en 
större förståelse för det studerade husets beteende i ett svenskt klimat. 

Möjligheter för optimering av idrifttagning av huset har undersökts för att  se vilka driftändringar som kan 
ske i syfte att sänka energianvändningen. 
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1.3 Avgränsningar 

 
Studien omfattar ett kvarter bestående av två huskroppar i Hammarby Sjöstad byggda 2008 av ByggVesta 
AB. Den aktuella energistatistiken som står till grund för den uppmätta normalårskorrigerade 
energianvändningen gäller perioden 1:a juni 2010 till 31:a maj 2011. Statistik över specifika komponenters 
energianvändning har dock ibland hämtats över andra perioder när data över den undersökta perioden 
inte varit tillgänglig, i syfte att uppskatta komponenternas energianvändning. I de fall när ingen 
energistatistik varit tillgänglig för en komponent har produktspecifikationerna givna från produktblad, 
leverantörsuppgifter och egna beräkningar stått till grund för uppskattningen av energianvändningen. 

Undersökningar om ifall U-värdena på husets väggar, fönster och golv stämmer med specifikationerna 
enligt bygghandlingarna har ej skett, utan studien antar i sitt beräkningsutförande att de stämmer. 
Uppskattningar och undersökningar kring vädring och andra användarberoende parametrar har inte skett, 
och inte heller kring byggfuktens påverkan på energianvändningen. Mätarna som uppskattar lägenheternas 
el, värme och varmvattenanvändning har antagits stämma, och likaså siffrorna på husens totala 
energianvändning från medieleverantörerna Fortum och Bixia har antagits vara giltiga.  

Egna mätningar av inomhustemperatur har inte skett, utan studien har använt sig utav tidigare gjorda 
mätningar. Studien har valt att förhålla sig till termen ’kWh/m2 Atemp och år’ som en referens till 
energianvändningen utslaget på husens totala uppvärmda yta (Atemp) över den undersökta perioden ifall 
inte annat anges.  

De simulerade energiberäkningarna har gjorts i programmet VIP+, och inga andra programs 
energisimuleringar analyseras. 
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2 Teori 

2.1 Lågenergihus 

Vid byggnadsprojektion av lågenergihus idag är det som nämnt tidigare av relevans att bygga ett hus med 
låg energikonsumtion i drift med hänsyn till EU’s nära nollenergihus krav4 och boverkets krav5. Frågor 
rörande energianvändningen för ett hus är långt ifrån lätta att svara på, och saker och ting blir lätt 
hoptrasslade till ett myller av förvirrande begrepp. Till exempel kan frågor likt dessa dyka upp under 
byggnadsskedet: 

• Vad är ett miljövänligt och energisnålt hus idag, och hur är de två sakerna sammankopplade? 

• Hur låg ska energianvändningen vara, och hur mycket kommer det att kosta att bygga ett 
sådant hus? 

• Hur ska ett sådant hus byggas, och vilka komponenter ska det innehålla? 

• Vad går det att tjäna på att bygga huset energisnålt? 

 
Frågor likt dessa har drivit på utvecklingen av olika etablerade typer av lågenergihus, som var för sig 
försöker ge svar på dessa frågeställningar till byggherrarna. Dessa etablerade typer av lågenergihus 
skiljer sig åt på så sätt att de försöker ge alternativ till byggherrarna så att deras byggnadsbehov kan bli 
mötta beroende på vilka krav och ambitioner de har på energianvändningen. Till exempel finns det 
idag under begreppet lågenergihus11:  
 
• Passivhus  
• Minienergihus 
• Minergiehus 
• Egenvärmehus  
• Plusenergihus  
• Nollenergihus (där det ingår: Nollnetto energihus, Koldioxidneutrala hus och nollkoldioxid hus)  
• ’3-litershus’  
• smarta eller intelligenta hus 

 
Dessa koncept ställer inga egentliga krav på driften av huset, utan omfattar huvudsakligen utformningen 
av byggnaden.  Enligt arkitekten Bengt Winell12 är inte skillnaden stor mellan de olika typerna av 
lågenergihus, utan det handlar mer om att byggherren vill sätta sin egen prägel på byggnaden.  
 
Vad som blir tydligt genom att bara se på det stora antalet av olika typer av lågenergihus, är att alla dessa 
koncept som skulle ha som syfte att hjälpa byggherrarna att få svar på myllret av frågor gällande 
energianvändningen, snarare leder till en ännu större förvirring11, och leder till frågor som: Hur skiljer sig 
dessa koncept åt? Vilket koncept passar det aktuella byggprojektet? 
 
Detta avsnitt av rapporten har valt att koncentrera sig på lågenergihuskonceptet egenvärmehus då det är 
ett sådant hus som studien gör en driftuppföljning av. Men det är viktigt att poängtera, som nämnt ovan, 
att det finns en mängd olika typer av lågenergihus koncept som liknar varandra i utformning och krav, 
vilket kan leda till förvirring då det inte är självklart vilket koncept som är vilket och hur de skiljer sig åt.  
 

2.1.1 Egenvärmehus 

Konceptet egenvärmehus utvecklades av Byggvesta AB i samarbete med White Arkitekter och WSP 
Environmental år 2008 med målsättning att avsevärt sänka energianvändningen i relation till Boverkets 
krav på 110 kWh/kvm för hus i zon III, utan att höja byggkostnaderna. 
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Några av kriterierna och målsättningarna för ett egenvärmehus är enligt Byggvesta AB och Jasenka Hot på 
WSP Environmental13: 
 

• Att materialvalen och transporterna av materialen under byggnadsprocessen ska vara miljövänliga 
• Kraftig men inte extremtjock isolering av klimatskalet utan köldbryggor 
• Ett ventilationssystem med ett värmeåtervinningsaggregat med hög verkningsgrad 

• Lågemissionsfönster 
• Huset ska vara lufttätt och värmetrögt 
• Individuell mätning av värme och varmvatten till lägenheterna 

• Låg elanvändning för vitvaror, hissar, belysning, ventilation och övrig fastighetsel 
• Inga radiatorerna i lägenheterna 

• El från förnyelsebara källor 
 
Dessa formuleringar har agerat som riktlinjer vid byggandet av två bostadsfastigheter; ett i Västra Hamnen 
i Malmö som har haft en projekterad specifik energianvändning på 65 kWh/kvm och ett i Hammarby 
Sjöstad, vilken undersöks i studien, som har haft en projekterad specifik energianvändning på 55 
kWh/kvm. Dessa bostadsobjekt har sedan har marknadsförts som ’egenvärmehus’.  
 
Enligt Svante Jernberg, byggchef på Byggvesta AB, finns det inga specifika krav för hur ett egenvärmehus 
ska byggas så länge energianvändningen ligger vid 55 kWh/kvm eller under, men det är samtidigt nästintill 
omöjligt att nå de ansatta låga energianvändningsnivåerna ifall inte vissa riktlinjer efterföljs. Några riktlinjer 
vid byggande av egenvärmehus är enligt honom: U-värden på fönster får inte överstiga 0,9 W/m^2, U-
värdet på klimatskalet får inte överstiga 0,17 W/m^2, luftläckaget får inte överstiga 0,3 l/s vid 50 Pa och 
ett ventilationsåtervinningsaggregat med en temperaturverkningsgrad på 90% eller högre. 
 
Många av dessa krav och riktlinjer som finns vid byggande av egenvärmehus återfinns även hos andra 
lågenergihus koncept som passivhus, som också byggs täta och välisolerade utan konventionella 
radiatorer14. Medan andra lågenergihus koncept som liknar egenvärmehuset till utformning och krav har 
väldigt etablerade standarder och formuleringar på internationell nivå, så är vad som definierar konceptet 
”egenvärmehus” mer konkret förankrat i de erfarenheter som byggandet av de två tidigare projekten givit. 
Detta ger också större flexibilitet till förbättring och förändring beroende på byggprojektet i fråga, då inte 
konceptet inbegriper en rigid certifiering såsom vid passivhus och minienergihus7. För att konkret finna 
vad som just är ett egenvärmehus så måste de befintliga egenvärmehusen undersökas på detaljnivå, vilket 
presenteras under avsnitt 3. 

 

2.2  Energiflödet genom ett hus 

I en byggnad finns många krav som måste tillgodoses, stöttade av etablerade kravstandarder. Till exempel 
så måste rätt inomhustemperatur råda för att uppnå termisk komfort för de boende, varmvattnets 
framledningstemperatur måste ligga kring 55o C för att förhindra tillväxt av legionella, och så måste ett rätt 
injusterat VVC-system vara installerat för att uppnå tillräckligt korta tapptider av varmvattnet för de 
boende. Ett belysningssystem måste finnas i både fastighetsytorna och lägenhetsytorna, och hissar måste 
vara installerade. Ett ventilationssystem måste också finnas för att tillgodose behovet av ett cirkulerande 
luftflöde, vilket har fläktar som förbrukar el.  Figur 1 visar de principiella tillskotten och förlusterna av 
energi för ett bostadshus.  
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Figur 1. Visar principiellt hur energiflödet genom ett hus ser ut, uppdelat i tillskott och förluster15.  

 

2.2.1 Förluster 

Det som ger upphov till behovet av uppvärmning beror på olika typer av förluster mot omgivningen, 
vilket leder till ett energibehov för att uppnå de termiska förhållandena som önskas inomhus. Figur 1 visar 
på de fyra mer betydande förlusterna som förekommer i ett bostadshus.  

Rent allmänt så avser begreppet överskottsenergi att komponenterna förbrukar mer och 
inomhustemperaturen är högre än vad som behövs, vilket per definition är en förlust. Överskottsenergi, 
sett från ett termodynamiskt perspektiv, leder till högre inomhustemperaturer, vilket i sin tur leder till en 
större temperaturdifferens mellan huset och omgivningen, vilket gör att mer värmeenergi läcker ut än vad  
det skulle göra annars.  

Ventilationsförluster avser den energi som tappas mot omgivningen när den gamla inomhusluften ska 
bytas ut mot ny utomhusluft. Då utomhusluften oftast är kallare än inomhusluften, förutom under 
sommarmånaderna, innebär det att all värdefull värmeenergi i luften som byts ut går förlorad ifall den inte 
återvinns via ett värmeåtervinningsaggregat kopplat till ventilationen. 

Transmissionsförlusterna sker på grund av en värmegradient över klimatskalet, förutom under 
sommarmånaderna, vilken skapas på grund av en högre inomhustemperatur än utomhustemperatur. 
Värmegradienten leder i sin tur till att värme ”läcker” ut till omgivningen, vilket ger själva förlusten. Hur 
stor värmeförlusten blir beror främst på vilket sammantaget UA-värde som klimatskalet har, vilket bland 
annat beror på hur tjocka väggarna är, vilka material de är gjorda av och hur de är konstruerade. Fönster 
påverkar också klimatskalets sammantagna UA-värde, vilket beror på relationen mellan fönsterarea och 
väggarea, och också vilket typ av fönster det är då olika typer av fönster har olika U-värden.  

Avloppsförluster innebär att värmen ifrån avloppsvattnet går till spillo ifall den inte återvinns. 
Avloppsvattnet, vilket är resten från varmvattenanvändningen, har ofta mycket energi kvar som kan 
användas via avloppsvärmeväxlare.  

Läckageförluster sker när luft utomhus läcker in i klimatskalet genom håligheter och andra otätade ytor. 
Detta leder till en energiförlust då den kallare luften som läckt in behöver värmas upp till den inställda 
inomhustemperaturen. 
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2.2.2 Tillskott 

Till huset finns också olika typer av energikällor som i motsats till energiförlusterna ger nettoenergi som 
huset kan omsätta på olika sätt till uppvärmning.  

En energikälla som direkt omsätts till uppvärmning är solinstrålningen under årets kallare månader, medan 
under de varmaste sommarmånaderna istället orsakar övertemperaturer som hanteras genom att brukarna 
vädrar eller via ett installerat kylsystem. Trots de reglerande åtgärderna för kylning av huset under 
sommaren är energinettot från solinstrålning positivt och bidrar med en substantiell del av energitillförseln 
till huset under året. Mängden solenergi som bidrar till uppvärmning beror på faktorer såsom husets totala 
area fönster, vilken orientering huset har i relation till vädersträcken, då ett hus som har en större 
fönsteryta i söderläge släpper in mer ljus än ett som är orienterat i norrläge, vilken typ av fönster det är, 
och markens reflektionsgrad av ljus till huset16. 

Alla lågenergihus hus har idag ett återvinnande ventilationsaggregat, som omsätter värme från frånluften 
vilken sedan värmer upp inkommande utomhusluft. Funktionen leder till att elen från komponenter och 
maskiner i hushållen, såsom från diskmaskiner, TV-apparater och belysning, kan återvinnas i form av 
uppvärmning. Hur stor andel av elkonsumtionen som återvinns beror mycket på 
energiåtervinningsgraden, men också på placeringen av de elanvändande apparaterna i hushållen.  

Varmvattnet avger en del av sin värme till hushållet vid energianvändning, då den förlorar en del av sitt 
energiinnehåll. Vattnet tappar temperatur till omgivande luften och omgivningen vid till exempel 
duschning, bad och annan energianvändning, och ses därför som ett tillskott. Hur stor del av vattnets 
värmeenergi i relation till omgivande lufts energiinnehåll som faktiskt blir tillskott är väldigt olika från 
användningsområde till användningsområde av varmvattnet, och blir relativt litet totalt sett ifall inte 
värmeåtervinning vid avloppet finns installerat.  

Kroppsvärme ifrån de boende i huset, personvärme, sker också och bidrar med värme till bostaden. 

 

2.2.3 VVS-system för bostadshus 

Till värme- och ventilationssystemet i ett bostadshus hör ett antal komponenter, som utför de funktioner 
som krävs av systemet. Bland annat ska det ske en viss omsättning av luften per timme, det ska finnas 
varmvatten med rätt framledningstemperatur (minst 55 oC för att undvika tillväxt av legionella) tillgängligt 
utan långa tapptider, och inomhustemperaturen ska vara behaglig17.  

För att uppnå den injusterade luftomsättningsgraden krävs det frånlufts fläktar till ventilationsaggregatet, 
vilka konsumerar el. Beroende på ifall byggnaden använder sig av tilluftsventiler eller inte kan det också 
behövas tilluftsfläktar. Beroende på placeringen av fläktarna i huset eller aggregatet så kan en viss mängd 
av dess elenergi återanvändas till värme ifall det finns värmeåtervinning på ventilationsaggregatet18. 

Med värmeåtervinnande ventilationsaggregat går det att spara väldigt mycket energi för uppvärmning, 
eftersom att en stor del av den befintliga energin i huset kan återanvändas. Återvinningsaggregaten som 
används idag kallas FTX-aggregat, där F står för frånluft, T för tilluft och X för värmeväxling. De är 
mekaniskt drivna genom fläktar som suger in och ut luften genom olika kanaler in till aggregatet där 
värmeutbyte mellan inkommande uteluft mot utkommande frånluft sker. För att FTX-aggregatet ska 
fungera optimalt måste huset vara tätt. Det finns ett flertal typer av olika typer FTX-aggregat idag vilka 
återvinner värme på ett flertal olika sätt. Bara för att ett hus använder sig av värmeåtervinning innebär inte 
att det använder FTX-aggregat, vissa använder istället värmepumpar.  

Ifall FTX-aggregatets värmeåtervinning är otillräcklig för husets värmebehov finns det behov av ytterligare 
uppvärmning via andra källor. För att täcka det resterande värmebehovet används värmebatterier drivna 
av el eller vätska Dessa system baseras idag ofta på fjärrvärme som värmekälla.  
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2.2.4 Elsystem för bostadshus 

Elsystemet i ett bostadshus består av de komponenterna som är installerade i hushållen, såsom till 
exempel vitvaror, belysning och TV, men också av de komponenter som rör grundfunktionerna i 
bostaden, vilka också i vissa fall är sammankopplade med värme och ventilationsystemet. Det blir därmed 
viktigt att identifiera när det finns en relation mellan elkonsumtion och värmeåtervinning, och när det inte 
finns det. Till exempel kan inte extern el återvinnas då elanvändningen sker i områden där det inte finns 
luftcirkulation genom ett FTX-aggregat19.  

Belysning till fastighetsytorna är ett komponentområde i elsystemet som tillhör grundfunktionerna för 
fastigheten. Olika typer av belysningsarmaturer används vid olika ytor, som i trapphus, förråd och garage 
då de har olika belysningsbehov. De olika ytorna har också olika optimala drifttimmar, med avseende på 
hur många timmar belysningen vanligtvis är på vid energieffektiv driftstyrning20. Ifall luften ifrån ytorna 
där fastighetsbelysningen är installerad återvinns i ett FTX-aggregat kan en stor del av elkonsumtionen för 
belysningen återvinnas till värme. Utombelysningen, den externa elbelysningen, går dock inte att återvinna 
då belysningseffekten strålar direkt ut till omgivningen utanför huset. Belysningen i garage brukar dock 
räknas in som extern belysningen, även fast den rent principiellt är ’inomhus’.  

Pumpar, vilka tjänar tappvarmvattencirkulationen, radiatorerna och eftervärmningsbatterierna, använder el 
vilken kan återvinnas ifall det finns luftcirkulation till FTX-aggregatet i området där pumparna är 
verksamma. Ventilationsfläktarnas elanvändning kan återvinnas till viss del.  Ett bostadshus kan också ha 
värmekablar installerade i stuprör för att undvika förstoppning på grund av isbildning, vilka drar el, men 
den elen kan inte återvinnas då kablarna befinner sig utomhus.  

Garagefläktar för att reglera CO och CO2 nivåer brukar vara installerade, och likaså en garagedörr till 
större bostadshus. Den elen kan inte återvinnas då de komponenterna, likt garagebelysningen, räknas in i 
den externa elen.  

Vad som är och inte är extern belysning varierar givetvis från bostadshus till bostadshus beroende på hur 
ventilationsflödena är dragna, och vilka områden det återvinns frånluft ifrån och inte återvinns ifrån 
förutsatt att bostadshuset ens har ett FTX-aggregat.  

 

2.3 Bostadsdirektiv för energianvändning 

2.3.1 Boverkets byggregler 

Vid byggnation av hus finns det tydliga regler och föreskrifter som förordnar hur ett hus får konstrueras, 
då det är ett flertal olika faktorer som rör husets funktion, såsom säkerhet och kvalité, som måste 
säkerställas. Dessa regler omfattar även energianvändningen och de faktorer och komponenter som 
påverkar den. Reglerna är författade av Boverket, och heter ’Boverkets byggregler’. Förkortat kallas 
reglerna för BBR18, där 18 står för att det är den 18:e utgåvan av reglerna. Dessa regler måste 
byggbranschen följa vid husbygganden. Det är en standard som också alla lågenergihus koncept håller sig 
till och jämför sig med för att visa hur lågt de ligger under ”standard”.  

Reglerna ger även riktlinjer och definitioner för olika termer i energisammanhang, såsom U-värden, 
elvärme, hushållsel med flera, och ger en maximal tillåten energianvändning för nybyggda bostäder. Det är 
BBRs definitioner av begrepp och termer som rapporten kommer använda sig utav. 

Enligt BBR185 så ska alla byggnader ”vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga 
värmeförluster, lågt kylbehov, effektivt värme- och kylsystem och effektiv elanvändning.”, vilket innebär 
att alla nybyggda byggnader ska försöka sträva efter att någon mån vara energieffektiva inom dessa 
komponentområden.  
 
De termer och begrepp från BBR18 som kommer att användas i rapporten är definierade som följande: 
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• Atemp – Arean för samtliga temperaturreglerade ytor som avses att värmas till mer än 10 oC, och 
begränsas till klimatskalets insida. Garage räknas inte in.   

• Byggnadens specifika energianvändning – Energianvändningen för huset fördelat på Atemp över ett år. 
Uttrycks i kWh/m2 och år. Hushållsenergi räknas inte in, och inte heller verksamhetsenergi. 
Verksamhetsenergi definieras som den energi som går åt för belysning, kopiatorer, faxmaskiner, 
tvättmaskiner och dylikt för fastighetsytorna, medan hushållsenergi är den elen som används och 
konsumeras av de boende i hushållen.  

• Klimatzoner I/II/III – Klimatzoner avser olika geografiska områden med olika behov av 
uppvärmning, då zonerna är klassificerade efter hur långt norr upp de ligger. Klimatzon I ligger 
längst norr upp, och inbegriper Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län medan klimatzon 
II ligger mitt emellan den mest södra biten av klimatzon I och den norra gränsen av Uppsalas län. 
Klimatzons III område inbegriper Uppsala län som sin nordligaste punkt ner till Skåne. 

• Normalårskorrigering – Korrigering av det uppmätta värdet på byggnadens klimatberoende 
energianvändning baserat på skillnaden mellan ett normalår och det verkliga klimatet under den 
undersökta perioden. Ett normalår avser medeltemperaturen utomhus för en längre tidsperiod, 
t.ex. 30 år. Den klimatberoende energianvändningen består huvudsakligen av uppvärmningsbehovet.  
 

Enligt kraven från BBR18 får inte byggnader i klimatzon III överstiga en specifik energianvändning på 
110 kWh/m2 Atemp och år ifall de har ett annat uppvärmningssätt än el, och klimatskalet får inte ha en 
genomsnittlig värmeövergångskoefficient över 0.5 W/(m2 K). Ifall byggnaderna värms upp via el så är 
kraven strängare och då ligger den maximala energianvändningen för specifik energianvändning på  
55 kWh/m2 Atemp och år med en maximal värmeövergångskoefficient på 0.4 W/(m2 K) för klimatskalet. 

 

2.3.2 Riktlinjer och typvärden för energikällor och förluster 

Viss energianvändning kan vara svår att uppskatta utifrån leverantörsuppgifter då de antingen är 
brukarberoende, prestandaberoende eller systemberoende. Brukarberoende parametrar styrs av de boende 
utifrån vald inomhustemperatur, varmvattenanvändning och elanvändning. Prestandaberoende parametrar 
beror på specifikationerna hos komponenterna i fastigheten, såsom nominell effekt hos belysning, fläktar 
och U-värden hos fönster och väggar.  Systemberoende energianvändning är ett resultat av systemets 
funktion, som till exempel att varmvattencirkulationsförluster beror på faktumet att det finns krav på att 
varmvatten ska finnas tillgänglig utan långa tapptider, och beror därmed på funktionen och 
konfigurationen av varmvattensystemet. Likaså är fastighetselen beroende av styrningen av 
belysningssystemet och ventilationssystemet där förlusterna måste ses som ett resultat av systemets 
konfiguration lika mycket som komponenternas specifikationer. Riktvärden för dessa typer av förluster 
kan bäst inhämtas empiriskt eftersom att de är väldigt nära sammankopplade med varandra. 

Sweby ger i sin rapport ’Brukarindata Bostäder’21 riktlinjer för vad olika typer av förluster i nybyggda 
flerbostadshus brukar ligga på, vilket kan stå till grund för utvärdering huruvida energianvändningen för 
komponenter och typförlusterna för ett bostadshus ligger över normalvärdena. Rapporten ger därmed ett 
verktyg vid sökning efter felkällor i ett bostadshus energianvändning, och ett hjälpmedel vid beräkning av 
energiprestanda för hus i projekteringsskedet.  

Några av de styrande parametrarna för energianvändningen vars schablonvärden ges enligt Sveby och 
Aronsson22: 

• Innetemperatur: 21 oC 

• Förluster på grund av vädring: 4 kWh/m2 Atemp och år 

• Tappvarmvatten: 25 kWh/m2 Atemp och år. 
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• VVC-förlusterna anses ligga på 50% av varmvattenanvändningen, alltså 12,5 kWh/m2 Atemp och 
år baserat på Svebys tappvarmvattenanvändning.  

• Hushållsel: 30 kWh/m2 Atemp och år, varav 70% kan återvinnas. 

• Personvärme: 80 W under 14 timmar/dygn. 

 

Några fler riktvärden för prestanda- och systemberoende förluster går att finna i forum för energieffektiva 
byggnaders rapport ’Metodrapport – Underlag för kriteriedokument’23 brukar VVC-förlusterna ligga på 
mellan 350 - 210 kWh/lägenhet per år, vilket motsvarar för studiens undersökta objekt 3,8 – 2,3 kWh/m2 
Atemp och år, vilket är betydligt lägre än Aronssons schablon. Detta schablonvärde avser dock lågenergihus 
medan Aronssons värde avser konventionella bostadshus. Fastighetsel för energieffektiva byggnader, som 
ska täcka alltifrån belysning och hissar till pumpar och fläktar, undersöktes 2008 i en rapport från BeBo24 
där energianvändningen hos 13 stycken klassade energieffektiva byggnader undersöktes, vilka hade ett 
medelvärde på 12 kWh/m2 Atemp och år i fastighetselanvändning.  

Dessa riktvärden bör användas vid energiberäkningar och preliminära utvärderingar av energiprestanda för 
byggnader vid projekteringsskedet, då de bygger på empiriskt insamlat material som med försiktighet kan 
ses som standardvärden för moderna bostäder. Avvikelser sker givetvis mellan riktvärden och verklighet 
eftersom empirin bygger på statistiskt underlag vilket producerar ett genomsnittligt resultat. 

 

2.4 Beräknad energiprestanda 

I detta avsnitt ska de ekvationer som styr beräkningen av husets energibehov presenteras. Ekvationerna 
som presenteras i avsnitt 2.4.1.1 – 2.4.1.7 uttrycker de förluster och tillskott som presenterades i avsnitt 
2.1.1 och 2.1.2 matematiskt, och förklarar i korthet ekvationernas uppbyggnad och definitionerna av de 
ingående termerna. 

 

2.4.1 Energibalansen över huset 

Enligt Boverket så definieras behovet av köpt energi för byggnader enligt följande5: 
 

Q en = Q Vent + Q tvv + Q trans + Q läck + Q dr + Q fael − Q
åter

− Q till
 [kWh/m2 Atemp och år] 

Ekvation 1. Visar energibehovet för en byggnad 

 
Qen  Behovet av köpt energi för byggnaden vid normalt brukande för ett normalår. 
Qvent Ventilationsförluster 
Qtvv Tappvarmvattnets värmebehov 
Qtrans Transmissionsförluster genom klimatskalet inklusive köldbryggor 
Qläck Förluster på grund av luftläckage 
Qdr Regler och distributionsförluster, t.ex. VVC-förluster.  
Qfael Fastighetsel 
Qåter Energimängd som kan återvinnas från källor som ventilationsluften, avloppsvatten, energi 
 från solceller, solfångare och dylikt  
Qtill Värmetillskott från personvärme, spillvärme, solinstrålning från belysning, apparater och  
 från värme- och tappvarmvattensystemet.. 
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2.4.1.1 Transmissionsförluster 

Ifall en genomsnittlig värmegenomgångskoefficient ansätts, så ser transmissionsförlusterna ut som 
följande: 
 

( )trans m i aQ U A T T t= ⋅ ⋅ − ⋅   [kWh/m2 Atemp och år] 

Ekvation 2. Förenklat uttryck för transmissionsförlusterna5. 

där 

mU  Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 

A  Area klimatskal/Area golvyta  

iT  Inomhustemperatur  

uT  Utomhustemperatur  

t  Tid  

 
 
 
Beräkningen av Um ser enligt BBR185 ut som följande: 
 

Um =

( U i ⋅ Ai + lk ⋅ Ψk + χ j

j =1

p

∑
k =1

m

∑
i=1

n

∑ )

Aom  [W/m2K] 

Ekvation 3. Genomsnittlig värmeövergångskoefficient. 

där 

Ui Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel i. 
 Ai Arean för byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmd inneluft.. 

 Ψk Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan k. 
 lk Längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan k. 

 χj Värmegenomgångskoefficient för den punktformiga köldbryggan j. 
 Aom Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd 
  inneluft (m2). 
 

2.4.1.2 Ventilations och läckageförluster 

Ifall ventilationen har ett värmeåtervinningsaggregat installerat hamnar mängden återvunnen energi från 
luften som ventileras ut under posten Qåter i energibalansen.  
 

( )ventvent p i uQ V c T T tρ
•

= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅  [kWh/m2 Atemp och år] 

Ekvation 4. Ventilationsförluster25. 

där 

ventV
•

 Ventilationsflöde. 
ρ  Luftens densitet. 
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pc  Luftens värmekapacitet. 

iT  Temperaturen på luften som ventileras ut ~ inneluftens temperatur. 

uT  Temperatur på luften som ventileras in ~ uteluftens temperatur. 

t  Tid  

 

Läckageförlusterna med vädringsförluster inkluderade formuleras enligt följande: 
 

( )läckläck p i uQ V c T T tρ
•

= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅  [kWh/m2 Atemp och år] 

Ekvation 5. Läckageförluster. 

där 

läckV
•

 Läckageflöde inklusive vädring. 

 
Återvinning kan inte ske för läckageförluster då det är ett okontrollerbart flöde som inte passerar 
ventilationsaggregatet. 

 

2.4.1.3 Varmvatten 

Energiförlusterna för varmvattnet ser ut som följande: 

2
( )tvvtvv H O p tvv kvQ V c T T tρ

•

= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅   [kWh/m2 Atemp och år] 

Ekvation 6. Varmvattenförluster26. 

där 

pc  Vattnets värmekapacitet. 

 tvvV
•

 Volymflöde vatten om ska värmas. 

2H Oρ  Vattnets densitet 

 Ttvv
 Temperatur på tappvarmvattnet. 

Tkv  Temperatur på vattnet innan uppvärmning.  

Förluster som uppstår på grund av en temperaturdifferens när varmvattnet ska pumpas runt med konstant 
flöde i en så kallad VVC-slinga för att minska tapptider, beräknas enligt ekvation 6 ovan fast där 
temperaturdifferensen, tiden och massflödet istället ska bytas ut mot de som gäller för VVC-slingan.   

 

2.4.1.4 Distributions- och reglerförluster 

En typ av transmissionsförlust sker när varmvatten ska transporteras till kranar och till radiatorer via 
rörledningarna, på grund av temperaturdifferensen mellan vattnets temperatur och omgivande lufts 
temperatur. Hur stora förlusterna blir beror på vattenflödet, temperaturdifferensen och hur väl isolerade 
rören är – vilket påverkar värmegenomgångskoefficienten. En typisk distributions- och reglerförlust är 
varmvattencirkulationsförluster (VVC-förluster), vars riktvärde anges i avsnitt 2.3.2.  
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2.4.1.5 Fastighetsel 

Fastighetsel är nödvändig för att driva pumpar till varmvatten, eftervärmningsbatterier och radiatorsystem, 
fläktar till ventilationsystem, hissar och för att försörja belysning av gemensamma ytor. Beroende på 
byggnad kan det finnas alltifrån garagefläktar, garagedörrar, tvättstugor till värmekablar för avfrostning av 
stuprör under vintern kopplade till fastighetselen. 

 

2.4.1.6 Återvinning 

Beroende på vilka återvinningssystem som finns installerade kan energi återvinnas ifrån de källor som det 
finns restvärme från, till exempel från luften som ventileras ut och avloppsvattnet som spolas ut. 
Värmeväxlingen kan ske via en värmeväxlare eller en värmepump, och för en värmeväxlare så beror på 
återvinningen på växlarens energiverkningsgrad, vilken är lika med temperaturverkningsgraden vid 
balanserade flöden. Uttrycket för tillskottet av energi genom återvinning blir en funktion av 
energiverkningsgraderna och ventilations och varmvattenförlusterna, och övriga tillskott från solceller, 
solfångare och dylikt enligt följande: 
 

åter vent vent tvv tvv övrigtQ Q Q Qε ε= ⋅ + ⋅ +  [kWh/m2 Atemp och år] 

Ekvation 7. Energitillskott från återvinning. 

där 

ventε  Energiverkningsgraden för återvinning av ventilationsförlusterna. 

εtvv Energiverkningsgraden för återvinning av varmvattenförlusterna. 

Q övrigt
 Tillskott från solceller, solfångare och dylikt. 

 

 
Energiverkningsgraden för återvinningen av ventilationsförlusterna definieras enligt följande: 

εvent =
Qåvent

Qvent

=
(Ttill − Tute)⋅ V

•

till

(T
från

− Tute)⋅ V
•

från

 

Ekvation 8. Energiverkningsgraden för återvinning av ventilationsförluster. 

där 

 Ttill Temperaturen på luften till byggnaden efter värmeväxling. 
 T

från
 Temperaturen på luften från byggnaden till värmeväxlaren. 

 Tute  Temperaturen på uteluften till värmeväxlaren. 

 V
•

till  Luftflödet till byggnaden. 

 V
•

från  Luftflödet från byggnaden. 
 Q

å vent

 Återvunnen energimängd från ventilationen. 

 

Uttrycket för energiverkningsgraden för återvinningen av tappvarmvattnet ser lite annorlunda ut: 
 

ε tvv =
Q

åtvv

Qtvv

=
(T

åv
− Tkv )⋅ V

•

åv

(Ttvv − Tkv )⋅ V
•

tvv

 

Ekvation 9. Energiverkningsgraden för återvinning av tappvarmvatten. 
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där 

 T
åv
 Temperaturen på vattnet som blivit uppvärmt genom återvinningen. 

 Ttvv Temperaturen vattnet som har blivit uppvärmt genom 
  tappvarmvattensystemet. 
 Tkv  Temperaturen på kallvattnet. 

 V
•

åv  Flödet på vattnet som har blivit uppvärmt genom återvinningen. 

 V
•

tvv  Flödet på vattnet som har blivit uppvärmt genom tappvarmvattensystemet. 

 Q
åtvv

 Återvunnen energimängd från tappvarmvattnet.  

 
Ifall det är balanserade flöden så förenklas ekvationerna till en kvot mellan temperaturdifferenserna.  

 

2.4.1.7 Tillskott 

Energitillskotten till byggnaden sker genom solinstrålning, hushållsel där en andel tillgodogörs till 
värmetillskott och en andel av energin från tappvarmvattnet tillgodogörs som värmetillskott. Personvärme 
och solinstrålning anses också som värmetillskott till byggnaden.  

tillskott hhel hhel tvv tvv sol personQ p Q p Q Q Q= ⋅ + ⋅ + +  [kWh/m2 Atemp och år] 

Ekvation 10. Mängden energitillskott5. 

där 

hhelp  Andelen hushållsel som blir till värmetillskott. 

tvvp  Andelen energi av tappvarmvattnet som tillgodogörs som värmetillskott. 

solQ  Soltillskott. 

personQ  Personvärme. 

 

Mängden energitillskott på grund av solinstrålning genom fönster kan uttryckas som10: 

Q sol = Q ack i

i =1

n

∑ ⋅ A glas i
⋅ k i   [kWh/m2 Atemp och år] 

Ekvation 11. Mängden energitillskott från solinstrålning. 

där 

iackQ  Den totala ackumulerade solinstrålningen per kvm för vädersträck i. 

ig la sA  Fönsterarea som är riktat mot vädersträck i. 

ik  Transmissionskonstanten för fönstret som är riktat mot vädersträck i. 

 

 

 

2.5 Energiberäkning i VIP-energy 

Ett program som används ofta vid energiberäkningar och har använts i denna studie är VIP-Energy27, då 
en beräkning från detta program har legat till grund för den uppskattade energianvändningen för 
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Kvarteret Kajutan som den uppmätta normalårskorrigerade energianvändningen har visat sig överskrida. 
Enligt programmets manual28 är programmet avsett för att beräkna den årliga energianvändningen, men 
energianvändningen för kortare tidsperioder är också möjliga. Programmet använder sig av en ’dynamisk 
beräkningsmodell’, vilket innebär att timvärden för årets alla dagar beräknas. Variablerna och 
klimatfaktorerna som tas med i beräkningarna visas i figur 2. 

 
Figur 2. Visar några av variablerna som VIP+ tar med i sina beräkningar28. 

 

Programmet har ett antal olika inmatningsfält kombinerat med ett större register av katalogdata som 
används vid beräkningarna. Fälten som behöver direkt inmatning från användaren är; titel, klimat, 
byggnad, driftschema, ventilationssystem, installationssystem och ekonomi.  

Under inmatningskategorin titel så matas bara namnet på beräkningsfilen in och en kort beskrivning av 
simuleringen.  

Under klimat så matas en klimatfil in från katalogdatan, där aktuell stad kan väljas och sedan matas 
generell information om byggnaden in såsom husets horisontella vinkel i relation till vädersträcken, 
lufttrycket utomhus, solreflektionens vinkel från marken, procent av vindhastigheten från klimatfilen, antal 
lägenheter, ventilationsvolym och golvarea.   

Inmatningskategorin byggnad bestämmer husets byggnadsdelar och dess vinkel relativt vädersträcken, 
arean, lägsta och högsta höjden på byggnadsdelen och ifall det är ett fönster, vägg eller tilluftsventil. U-
värdet och infiltrationen för byggnadsdelen bestäms från katalogdatan, där användaren själv kan 
konstruera väggen utifrån olika lager av material vars specifikationsvärden finns katalogiserade. 
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Under driftschema matas värden in som definierar olika driftfall, vilka ytterligare definieras genom att 
mata in vilka dagar under året och tider på dygnet som fallet gäller. Till exempel kanske man vill ha ett 
annorlunda driftfall under nattid och sommaren än under resten av dygnet och året. Driftfallen definieras 
utifrån parametrar som mängd processenergi och byggnadsenergi som är extern respektive intern, 
personvärme, varmvatten och lägsta och högsta temperatur inuti byggnaden. 

Ventilationssystemskategorin bestämmer egenskaperna för ventilationen, och ifall ett sådant finns 
installerat; värmeåtervinningsaggregatet. Arbetstrycket och effektivitetsgraden för till- och frånfläktarna 
matas in, och likaså energiverkningsgraden och lägsta tilluftstemperatur för ventilationsaggregatet. Ifall det 
finns övre och undre temperaturgränser för när flödet till aggregatet ska flödesregleras kan det också 
ställas in under denna kategori. Ifall temperaturreglerad ventilation används matas inställningar för det 
systemet som inbegriper passiv eller aktiv forcering in. Även inställningarna för kylning, ifall det finns ett 
kylsystem, ställs in . Det går också, på samma sätt som för kategorin driftschema, att ställa in vilka dagar 
under året och timmar under dygnet som olika omsättningsmängder av luft, istället för driftfall, ska råda.   

Under installationssystem matas värden in för de övriga systemen relaterade till energiflödena in, såsom 
för värmepump, solfångare, aktiva kylsystem, tappvarmvatten, aktiva värmesystem och en övre och undre 
temperaturgräns för uppvärmning och kylning.  

Inmatningskategorin ekonomi behandlar beräkningen av energianvändningen över den undersökta 
perioden. Kostnadsfallen baseras på energipriser som hämtas från programmets katalogdata, som sedan 
beräknar den totala kostnaden baserat på vilka dagar under året och vilka timmar under dagen som det 
aktuella prisfallet gäller.  

Efter att allting har beräknats redovisas sedan resultaten efter olika presentationsmallar, där det går att se 
energianvändningen för olika områden och BBR-jämförelser bland annat.  

 

2.5.1 Energibalansen enligt VIP-energy 

VIP-energy använder sig av ett energiflödesschema, vilket är taget från manualen och presenteras i figur 3, 
när programmet deklarerar och simulerar sina energiflöden. Det är utifrån detta flödesschema som 
programmet ställer upp sin energibalans utifrån vilken sedan beräknar energibehovet. Vissa flöden som 
finns listade gäller inte för alla simulerade energiberäkningar, då inte alla byggnader har en solfångare, 
värmepump, kylsystem, avloppsvärmeåtervinning eller värmeåtervinning från ventilationsluften. 
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Figur 3. Flödesschemat för energibalansen enligt programmet VIP-Energy. 

 

Ifall sedan en energibalans för detta flödesschema ställs upp, som ska beräkna det årliga energibehovet, så 
ser det ut enligt följande: 

 

en tvv kyl pen värmeQ Q Q Q Q= ∆ + + +  [kWh/Atemp och år] 

Ekvation 12. Visar energibalansen för behovet av levererad energi enligt programmet VIP-Energy. 
 

där värmeQ  är definierat som följande: 

 

intvärme trans läck vent sol person pen åter tillQ Q Q Q Q Q Q Q Q= + + − − − − −   [kWh/Atemp och år] 

Ekvation 13. Visar uppvärmningsbehovet för byggnaden enligt VIP-Energy. 
 

där nomenklaturerna i följande definiering av de ingående begreppen i ekvation 12 och 13 refererar till 
figur 3: 

enQ  Totalt behov av levererad energi under den beräknande perioden. 

∆Qtvv Energianvändning för uppvärmning av tappvarmvatten minus återvunnen 
 energimängd från avloppsåtervinning, (1)-(2). Ifall ingen återvinning 
 finns för avloppsvattnet reduceras uttrycket till enbart energianvändningen 
 för uppvärmningen av tappvarmvattnet; Qtvv 

Qkyl
 Kylsystemets energianvändning ifall det finns ett sådant installerat, 

 (8)+(9). 
Qpen

 Energianvändningen på grund av processenergi (16), som står för 

 belysning, hissar och annan elenergi som inte är beroende av  temperaturen 
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 inomhus.  
Qvärme  Energianvändningen på grund uppvärmning till den ansatta 
 inomhustemperaturen, vilket är (5) och (3) adderat. Energibehovet 
 från dessa poster defi Ibi nieras enligt ekvation 13. 
Qtrans  Transmissionsförluster (12). 

Qläck  Energiförluster pågrund av läckage av utomhusluft (11). 

Qvent  Ventilationsförluster (7). 

Qsol Instrålad solenergi (13). 

Qperson
 Personvärme (10). 

Q pen int

 Processenergi som kommer byggnaden till del i form av uppvärmning (14). 

Q
åter

 Den återvunna energimängden från ventilationens värmeåtervinning (6). 

Qtill  Tillskott från bland annat den delen av varmvattnet som kommer 
 byggnaden till del i form av värme, som också inbegriper VVC-förluster. 
 Ifall det finns en solfångare så hamnar den effektiva fångade 
 energimängden, (4), under denna post.  
 

Ifall ekvation 12 uttrycks enligt nomenklaturen i figur 3 ser den ut enligt följande: 

((1) (2)) (16) ((8) (9)) (12) (11) (7) (13) (10) (14) (6) (4)enQ = − + + + + + + − − − − −  

Ekvation 14. Visar det årliga energibehovet i kWh/m2 Atemp och år uttryckt i nomenklaturen som används i figur 3. 

Ekvation 14 tar med i princip samma bidrag och förluster som i BBRs energibalans, ekvation 1, fast 
uttryckta i andra termer. Vissa skillnader existerar, såsom att distributions och reglerförluster inte tas 
hänsyn till, och att det finns en särskild post för eventuellt kylbehov. I denna beräkning tas även all 
processenergi med, alltså även sådan som existerar i hushållen i form av aktivitetsenergi, medan BBRs 
energibalans exkluderar den ifrån det totala beräknade energibehovet. 
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3 Kvarteret i Hammarby Sjöstad 

3.1 Allmän info 

Kvarteret i Hammarby Sjöstad som undersökes består av två hus, där det ena huset har en totalarea på 
4115 m2, inklusive garagedel och förråd, medan det andra huset har en totalarea på 965 m2 inklusive 
garagedel och förrådsdel. Det större huset består av två trapphus och består av åtta våningsplan inklusive 
källarplan, medan det mindre huset består av fem våningsplan inklusive källarplan. Allmän fakta om areor 
och liknande för husen presenteras i figur 5: 

 

Fi
Figur 4. Visar det stora huset som ingår i Kvarteret Kajutan från långsidan. 

 

Hus Total Atemp  Boyta Antal lägenheter Trapphusarea Förrådsarea Garagearea 

Stora huset 4420 m2 3622 m2  48 453 m2 345 m2 0 m2 

Lilla Huset 972 m2 667 m2 11 159 m2 146 m2 0 m2 

Garage 704 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 704 m2 

Figur 5. Visar fördelningen av areor och lägenheter mellan de två husen som ingår i Kvarteret Kajutan. 

 
Husen är belägna nära ett större vattendrag i Hammarbysjöstad i Stockholm och består uteslutande av 
hyresrätter. De boende betalar själva för all energianvändning av varmvatten, hushållsel och värme till 
lägenheten som levereras via ett eftervärmningsbatteri.  

Gällande begreppet egenvärmehus och dess definition är det viktigt att fastslå att det är oavhängigt 
ihopkopplat med det undersökta kvarteret. Ett egenvärmehus definieras lika mycket av hur det undersökta 
objektet är byggt som hur objektet definierades utifrån att det skulle klassas som ett egenvärmehus. Det 
betyder alltså att urtypen för ett egenvärmehus ska vara precis som kvarteret som undersökes, då det är 
mallen för begreppet egenvärmehus. När det sedan beskrivs i detta avsnitt hur kvarteret är byggt definieras 
också samtidigt definitionen för hur ett egenvärmehus ska byggas.  

Enligt produktblad och kontaktpersoner på Byggvesta AB är konceptet bakom kvarteret att bygga ett 
egenvärmehus som ska hålla en energiprestanda på 55 kWh/m2 Atemp och år, vilket är energianvändningen 
för huset exklusive hushållsel. För att uppnå denna siffra satsar dem på ett välisolerat klimatskal med få 
köldbryggor, där tanken är att ’fånga’ all värme från elektricitet och annan processenergi inuti klimatskalet 
för att sedan återvinna den genom ett FTX-aggregat, alltså ett ventilationsaggregat med mekanisk 
värmeåtervinning. Materialen i byggnadsskalet ska dessutom vara miljövänliga, och husen har något de 
kallar för ’effektiv avfallshantering’.  Det ska vara energisnål belysning, men det definieras inte ytterligare 
på vilket sätt den ska vara energisnål enligt deras produktbeskrivning.  
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Temperaturverkningsgraden på husens FTX-aggregat ska ligga på 90%, vilket enligt Voltair Systems AB, 
producenten bakom aggregatet, reducerar energianvändningen för uppvärmning med 85% i relation till 
konkurrerande teknik.  

Värmen ska vara vattenbaserad och levererad genom fjärrvärme, som sedan levereras via 
eftervärmningsbatterier till lägenheterna. Radiatorer ska inte finnas i lägenheterna, utan endast i förråd och 
trapphus.  

Mycket av denna info som nämndes ovan har redan nämnts i tidigare avsnitt, så för att ytterligare förklara 
hur kvarteret är byggt och fungerar, och därmed också förklara mer i detalj vad ett egenvärmehus är, 
måste huset definieras på komponent och detaljnivå vilket görs i avsnitten nedan. 

 

3.2 El 

3.2.1 Belysning 

Det finns olika belysningsarmaturer beroende på område i huset. I figur 6 nedan listas de olika 
armaturerna, deras specificerade effekt, antal och placering. Lägenheternas armaturförteckning exkluderas 
då de inte tas med i studien, eftersom lägenheternas elanvändning exkluderas från energiredovisningen 
enligt Boverket. 

 

Armatur Placering Totalt antal Märkeffekt Total effekt 

Thorn Prisma Förråd 34 2 x 28 W 1,9 kW 

Garage 24 2 x 28 W 1,34 kW 

Atelje Lyktan Ultra, vägg T5  

Trapphus 

102 24 W  

5,3 kW Atelje Lyktan Ultra, tak T5 54 40 W 

Zero, Camouflage 3 250 W 

Malux, Star 22, nödbelysning Alla ytor 10 8 W 0,08 kW 

Bega 2295  
 

Utomhus 

 

2 24 W  
 

1 kW 
Bega  2294 3 11 W 

Thorn Chartor, pollare 7 50 W 

Thorn Jalon 22 26 W 

Figur 6. Visar antalet armaturer per område i huset och deras märkeffekt. 

Belysningen i trapphusen ska regleras efter antal lumen, vilket innebär att när det är tillräckligt mörkt 
inomhus ska de gå igång vid till exempel kvälls och nattetid. Armaturer i förråden och garaget är 
närvarostyrda utifrån ljudsignaler, och går igång på fotsteg, dock så finns det vissa armaturer i förråden 
som är kopplade till en strömbrytare. Armaturerna utomhus ska likt armaturerna i trapphus först tändas 
vid låga ljusnivåer. Nödbelysningen är på dygnet runt året runt.  
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3.2.2 Pumpar 

För att cirkulera runt den vattenbaserade fjärrvärmen till eftervärmningsbatterier och till radiatorer behövs 
en pump, likaså behövs en pump för att driva varmvattencirkulationen. Figur 7 nedan visar de två 
pumparna som finns installerade och deras specifikationer: 

 

Typ Tjänar Märkt flöde Tryck Nominell effekt 

Star Z 25/6 Varmvattencirkulation 0,14 l/s 50 kPa 99 W 

Stratos 40/1-12 Radiatorer och eftervärmningsbatterier 3,26 l/s 62 kPa 462 W 

Figur 7. Visar de installerade pumparna i huset och deras specifikationer. 

De är installerade i undercentralen. 

 

3.2.3 Fläktar 

I huset finns det fläktar kopplade till varje ventilationsaggregat, och en garagefläkt som går igång när 
koncentrationen av CO2 och CO är för hög i garageområdet. Tillverkaren av dessa fläktar är Ebm-Papst.  

Tillverkaren av fläktarna som betjänar de tre ventilationsaggregaten är Ziehl-Abegg. Enligt leverantören av 
ventilationsaggregaten, Voltair Systems AB, är det två sådana fläktar per ventilationsaggregat, vilket 
innebär att det är totalt sex sådana fläktar installerade för husen. Specifikationer för alla respektive fläktar 
listas nedan. 

 

Typ Tjänar Antal Nominell Effekt 

MXRC40M-1370 Garaget 1 0,41 kW/enhet 

ER35c Ventilationsaggregat, stora huset 4 1,1 kW/enhet 

ER25c Ventilationsaggregat, lilla huset 2 0,75 kW/enhet 

Figur 8. Visar de olika typerna av fläktar som finns installerade i husen, och deras specifikationer och antal. 

 

3.2.4 Hissar 

Till varje trapphus hör en hiss, vilka är tillverkade av Kone och ska enligt produktblad vara inriktade på att 
vara energieffektiva. Trots detta är inte hissarna som används i huset installerade med energieffektiv 
belysning.  Specifikationer för hissarna ges nedan. 

 

Modell Antal Ungefärlig energianvändning enligt 
Kone 

Kone Monospace Home R3 3 1870 kWh per hiss och år 

Figur 9. Visar antalet hissar och deras märkta energianvändning. 
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3.2.5 Övrig el 

Under kategorin övrig el ingår energianvändningen av värmekablar lagda i stuprör för issmältning, och ett 
elektroniskt dörrsystem vars uppgift är att öppna och stänga garagedörren. 

Värmekablarna är tillverkade av ett företag som heter Nexan, där 100 meter värmekabel har varit beställt, 
vilken har en nominell effekt på 25 W/m. Ett reglersystem har installerats tillhörande värmekablarna, som 
anger ett temperaturintervall när kabeln ska vara på. Det elektroniska dörrsystemet är tillverkat av Torverk 
Industrial Doors AB, och gäller bara garagedörren. Specifikationer för dessa system ges i figur 10 nedan.  

 

Typ Antal Effekt Styrsystem Placering 

Värmekabel 100 meter 25 W/m Automatikbox 021 P Stuprör 

Elektroniskt dörrsystem 1 st 4,8 W konstant automatik 
0,18 kW vid öppning och 
stängning 

Optisk brytare Garage 

Figur 10. Visar två olika elsystem installerade i husen. 

 

3.3 Rör och VVS 

3.3.1 Rör och isolering 

Fokus i denna avdelning kommer ligga på att visa på de olika materialen som finns till de större 
rördragningarna vilka är kopplade till de större värmekällorna. Värmeförlusterna beror på materialet av 
röret dess isoleringen. 

 

Tjänar Material  Isolering (typ och tjocklek) 

Radiatorer Gängade stålrör Mineralull, serie 42 

Ståltuber 

Eftervärmningsbatterier Kopparrör Minerallull, serie 40 

Kallvatten och varmvatten Ytbehandlade kopparrör Mineralull, serie 42 och 40 i shackt 
för varmvatten, serie 40 för 
kallvatten 

Polyeten 

Varmvattencirkulation Polyeten Mineralull, serie 42 och 40 i schakt 

Fjärrvärme Olegerat tryckkärlsstål Mineralull, serie 43 

Figur 11. Visar materialen och isloeringen till rören som är kopplade till de större värmekällorna i huset. 

Serierna syftar mot en standard utvecklad av AMA29, där isolertjockleken bestäms utifrån både isolerserien 
och ytterdiametern på röret. Rördragningarna har för många förgreningar med sina egna diametrar för att 
det ska kunna sammanfattas effektivt, därför ger den relativa isoleringen bäst sammanfattad information. 
Ytbeklädnaden runt isoleringen är av tunn mönsterpräglad aluminiumplåt.  Vad som går ett se är att 
isoleringen är ingenting utöver normal standard. Ingen extra satsning har alltså legat på att göra rören mer 
isolerade än etablerade standard. 

Viktigt att nämna är att många av rördragningarna till eftervärmningsbatterier, varmvatten, kallvatten och 
varmvattencirkulation är dragna i schakt som ligger precis intill hisschakten i respektive trapphus. 



 
 

-35- 
 

3.3.2 Ventilation 

Enligt Byggvesta AB beskrivs ventilationssystemet som hjärtat i den tekniska lösningen som ska nå till 55 
kWh/m2 Atenp och år. Det är ett FTX-aggregat, vilket är ett mekaniskt värmeåtervinningssystem, där den 
mekaniska biten består av fläktar som suger in respektive suger ut luft genom ett 
värmeåtervinningsaggregat. Konstruktionen av värmeåtervinningsaggregatet består av tunna lager av 
polykarbonat, som bildar små kanaler som luften strömmar igenom och utbyter värme. Det finns tre 
sådana aggregat installerade, ett per trapphus, placerade på taken. Dimensionerna per installerat FTX-
aggregat varierar beroende på vilken ventilationsvolym de tjänar.  

FTX-aggregaten är tillverkade av Voltair Systems AB, och enligt de test de har gjort på Sveriges 
provningsinstitut ska värmeåtervinningen ha en temperaturverkningsgrad på 90%. 

I figur 12 nedan visas en principiell skiss över hur ventilationssystemet, kombinerat med aggregatet, kan se 
ut för en boendeyta. Värme i form av eftervärmningsbatteri finns också presenterat.  

 

 

Figur 12. Visar det principiella flödesschemat för luften till och från lägenheterna kopplade till FTX-aggregatet. 

 
Figur 13 nedan visar själva aggregatet ur ett isometriskt perspektiv, där den blåa randiga kvadratiska 
formen i mitten representerar laggrena av polykarbonat.  

 

 

Figur 13. Visar ventilationsaggregatet ifrån ett isometriskt perspektiv. 
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3.3.2.1 Luftflöden 

Tilluften kommer från ventilationsaggregatet efter återvinning och levereras till lägenheterna. Frånluften 
sugs in vid köket och passeras sedan ventilationsaggregatet. Ingen luft varken hämtas från eller ges till 
ytorna i trapphuset från ventilationsaggregatet. Men i förrådsutrymmena hämtas frånluft till återvinning, 
men ingen tilluft leveras från aggregatet. För att kompensera för dessa obalanserade luftflöden är 
ytterväggsgaller installerade i förråden som hämtar in obehandlad uteluft. Figur 14 sammanfattar flödena 
per yta. 

 

Yta Flöden Ingår i Atemp? Kommentar 

Lägenheter Till och frånluft Ja All återvunnen luft levereras till lägenheterna 

Trapphus Inga flöden Ja Luften ventileras genom dörröppning och stängning 

Förråd Frånluft Ja Ytterväggsgaller som hämtar in uteluft utan 
återvinning 

Garage Inga flöden Nej Ventilation genom öppning och stängning av 
garagedörr, och garagefläkt som är aktiv vid för höga 
koncentrationsnivåer av CO2 och CO 

Figur 14. Visar flödena per område och ifall de ingår i Atemp eller inte. 

 

3.3.3 Radiatorer och eftervärmningsbatterier 

I husen finns det antal radiatorer vars uppgift är att värma upp luften i förrådsytorna och i trapphuset. 
Anledningen till varför radiatorerna finns är för att ventilationsaggregatet, med värmeåtervinning, som 
tidigare nämnt enbart levererar återvunnen luft till lägenheterna. Den kalla luften som flödar in från 
ytterväggsgallerna måste därmed värmas upp. Vad som går att notera genom att titta på figur 15 nedan är 
att det är en väldigt stor värmeeffekt installerad i form av radiatorer, särskilt i förrådsutrymmena i lilla 
huset med avseende på dess yta.  

 

Område Antal Installerad effekt 

Förråd, stora huset 7 8,33 kW 

Förråd, lillahuset 5 5,45 kW 

Trapphus, stora huset 6 7,33 kW 

Trapphus, lilla huset 1 0,87 kW 

Figur 15. Visar antalet radiatorer per område för husen, och den installerade effekten. 

Eftervärmningsbatterier finns installerade utanför varje lägenhet, vilken den boende kan justera effekten 
på genom att justera vald inomhustemperatur. Eftervärmningsbatteriet använder då energi fram tills den 
önskade inomhustemperaturen är nådd, vilket förmedlas genom temperaturgivare. 
Eftervärmningsbatterierna är plattvärmeväxlare.  
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3.3.4 Värmeväxlare 

Det finns två värmeväxlare installerade för VVS-systemen. En för varmvattnet, och en som värmer upp 
radiator och eftervärmningsbatterislingan, vilka båda är använder sig av fjärrvärme som primär värmekälla. 
Båda värmeväxlarna befinner sig i undercentralen, vilken är belägen i källaren i det lilla huset. Figur 16 
nedan specificerar de två olika värmeväxlarna enligt produktblad. Temperaturerna som specificeras avser 
sekundärsidan, alltså den slingan som uppvärms för att sedan leverera värme in till husen. Primärsidan är 
fjärrvärmesidan.  
 

Typ Temperaturdifferens Arbetstemperatur Arbetsmedium 

Varmvatten 45 55 Vatten 

Radiatorer och 
eftervärmningsbatterier 

16 60 Vatten 

Figur 16. Visar de olika värmeväxlarna och deras temperaturspecifikationer inklusive arbetsmediumet. 

 

3.4 Väggar, ytor och U-värden 

Under arbetet med huset har stort fokus legat på att ha ett värmetrögt klimatskal, där lågemissionsfönster 
ska ingå. De olika ytorna som ingår klimatskalet och deras U-värden presenteras i figur 17 nedan. Dessa 
värden är beräknade enligt formlerna angivna i avsnitt 2.4.1.1 för varje yta. 

 

Yta Total area U-värde 

Fönster i lägenhet 785 m2 0,9 W/m2 

Fönster i trapphus och loggia 261 m2 1,2 W/m2 

Portar 47,1 m2 1,9 W/m2 

Golv mot förråd och garage 229,5 m2 0,19 W/m2 

Yttervägg 1728 m2 0,18 W/m2 

Förrådsgolv 491 m2 0,093 W/m2 

Förrådsvägg 491 m2 0,193 W/m2 

Tak 682 m2 0,12 W/m2 

Totalt för byggnaderna* 4486 m2 0,382 W/m2 

Figur 17. Visar de olika ytorna som ingår i klimatskalet och dess respektive ytor och U-värden. Även skiljeytan mellan 
bostadsyta och förråd ingår. *Avser att golvet mot förråd inte ingår i beräkningen av det totala U-värdet då det befinner sig 

innanför klimatskalet. 

 

3.5 Mätningsapparatur 

3.5.1 Undercentral 

Den centrala delen i mätnings och uppföljningsapparaturen installerat i huset befinner sig i 
undercentralen, vilken består av en dator med ett program som visar värden för ett antal komponenter i 
realtid och sedan loggar dem i en databas. Undercentralen befinner sig i källaren i det mindre huset, i 
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samma rum som värmeväxlingen sker mellan den primära värmekällan (fjärrvärmen) och de sekundära 
värmekällorna (VVC, Radiatorer och eftervärmningsbatterier).   

Programmet som sköter denna driftanalys heter Diabild 3000, och är utvecklat av Powerit Solutions AB. 
Det finns ett specifikt anpassat grafiskt gränssnitt för anläggningen, vilken visar de olika installationerna 
och de registrerade mätvärdena för dem i realtid. Ifall äldre mätvärden, loggar, vill nås går det att komma 
åt dem genom en meny, där det sedan går att spara dem i excel-format30. Några av de värden som 
programmet registrerar presenteras i figur 18 nedan. 

 

Typ Upplösning Mätpunkter Format 

Ventilation Timvärden Fyra per aggregat; 
till-,från-, av- och 
uteluft 

oC 

Garagefläktet Registrerar tiden vid 
ändring av den binära 
siffran 

En Binärt format 
som visar ändrar 
mellan 1 och 0 
när fläkten går av 
och på. 

Varmvattencirkulation Timvärden Två; i början och i 
slutet av slingan 

oC  

Radiator och eftervärmningsbatterier Timvärden Två; i början och i 
slutet av slingan 

oC  

Figur 18. Visar typ av data som kan fås ut från undercentralen installerad i husen. 

Värden på andra variabler såsom loggar för när brandvarnare eller andra larm har aktiverats till exempel 
registreras också, men de är dock inte relevanta för energianalysen som studien syftar mot att göra.  
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4 Energiberäkning och uppföljning 

4.1 Beräknat värde på energianvändningen 

En energiberäkning, som ligger till grund för ena sidan av differensen mellan uppskattad och uppmätt 
normalårskorrigerad energianvändning av husen som studerats, gjordes under projekteringsstadiet av 
husen av konsultfirman WSP Environmental vilken visade på en energiprestanda på 54,5 kWh/m2 Atemp 

och år. Vad som avses med energiprestanda är att under rätt brukarberoende energikonsumtion ska husen 
förbruka 54,5 kWh/m2 Atemp och år, där hushållsel inte räknas med enligt Boverkets föreskrifter. 
Energiberäkningen är gjord i programmet VIP-energy, vars beräkningsmetoder presenterades i avsnitt 
2.5.1.  Figur 19 nedan sammanfattar den beräknade energianvändningen för de olika posterna enligt 
beräkningen. I appendix återfinns hela rapporten om energiberäkningen i dess fulla form. 

Post Stora huset  Lilla huset Totalt 

Lägenhetsvärme 3,3 kWh/m2 Atemp och år 7,6 kWh/m2 Atemp och år 15,1 kWh/m2 Atemp och 
år 

Fastighetsvärme 14,8 kWh/m2 Atemp och år 16,7 kWh/m2 Atemp och år 4,1 kWh/m2 Atemp och år 

Värme totalt 18,1 kWh/m2 Atemp och år 24,3 kWh/m2 Atemp och år 19,2 kWh/m2 Atemp och 
år 

Tappvarmvatten 28,2 kWh/m2 Atemp och år 27,8 kWh/m2 Atemp och år 28,1 kWh/m2 Atemp och 
år 

Fastighetsel 7,3 kWh/m2 Atemp och år 7 kWh/m2 Atemp och år 7,2 kWh/m2 Atemp och år 

Hushållsel 33 kWh/m2 Atemp och år 33 kWh/m2 Atemp och år 33 kWh/m2 Atemp och år 

Specifika 
energianvändningen 
enligt BBR 

53,5 kWh/m2 Atemp och år 59 kWh/m2 Atemp och år 54,5 kWh/m2 Atemp och 
år 

Totalt med 
 hushållsel 

86,5 kWh/m2 Atemp och år 92 kWh/m2 Atemp och år 87,5 kWh/m2 Atemp och 
år 

Figur 19. Energianvändningen för husen enligt energiberäkningen i VIP-energy. 

Lägenhetsvärmen och fastighetsvärmen angavs inte direkt i resultatet från beräkningen, då den inte skiljer 
mellan boendeytor och fastighets- och förrådsytor i presentationen av resultatet. De värdena erhölls 
genom att fördela siffrorna från den totala beräknade värmeanvändningen utifrån kvoten mellan 
lägenhetsarean och förråds- och trapphusarean för husen.  

Vad som går att se i sammanställningen i figur 19 är att det mindre huset använder mer energi per aktiv yta 
än vad det mindre gör för uppvärmning. Det kan förklaras till viss del med relationen mellan volym och 
yta, där klimatskalet har större yta i relation till volymen inomhus enligt 

V = b × a × h   [m3] 
Ekvation 15. Visar principiell formel för beräkning av husens volym. 

ifall huset ses som en kvadratisk låda, och skalets yta bestäms efter 

Askal = 2 × (
1

2
a × b + b × h + a × h)   [m2] 

Ekvation 16. Visar principiell formel för beräkning av klimatskalets area. 
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ifall a och b är bredd och längd, och h är höjden. Där går det att se att ytan ökar kvadratiskt medan 
volymen ökar kubiskt när proportionerna ökar.  Alltså blir det större transmissionsförluster per m2 Atemp  
för ett mindre än hus än för ett större.  

Intressant är också att fastighetselen i beräkningen enbart innefattar elanvändningen av fläktarna till 
ventilationsaggregatet. Belysning, hissar och övrig el tas ej med. Värmeanvändningen avser den värme som 
det krävs för att värma upp hela huset till den ansatta temperaturen, och gör därmed ingen åtskillnad 
mellan fastighets och lägenhetsytor.  

 

4.1.1 Inmatade värden i beräkningsmodellen 

Viktigt att visa på är de värden som står till grund för resultatet som översiktligt presenterades ovan. Figur 
20 nedan listar de styrande variablerna som matades in i programmet som sedan gav resultaten. 

 

Variabel Värde 

Atemp för stora huset 4420 m2 

Atemp för lilla huset 972 m2 

Antal lägenheter 59 # 

Energiverkningsgrad för 
ventilation 

90 % 

Processenergi och 
verksamhetsenergi till rumsluft 

6,15 W/m2 

Processenergi och 
verksamhetsenergi extern 

0,4 W/m2 

Personvärme 1 W/m2 

Tappvarmvatten 375 W/lägenhet 

Lägsta temperatur i huset 22 oC 

Figur 20. Visar relevant indata till beräkningsmodellen för energianvändningen. 

 

4.2 Uppmätt normalårskorrigerat värde på 
energianvändningen 

Den uppmätta normalårskorrigerade energianvändningen av huset baseras på siffror hämtade ifrån 
leverantörerna av elenergi, fjärrvärme och debiteringsföretaget Minol. De sammanfattade siffrorna 
presenteras nedan, och jämförs med den beräknade för båda husen. 

 

Post Uppmätt normalårskorrigerad 
energianvändning [kWh/m2 Atemp och år] 

Skillnad mot beräknade 

[kWh/m2 Atemp och år] 

Värme, både fastighet 
och lägenhet 

40,1 20,9 (109 % högre) 

Hushållsvärme 20,1 5 (33.1% högre) 
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Fastighetsvärme 20,0 15,9 (387.8% högre) 

Fastighetsel 17,1 9,86 (135 % högre) 

Hushållsel 23,9 -9,1 (32.4 % lägre) 

Tappvarmvatten 21,8 -6,3 (28.9 % lägre) 

Totalt exkl. hushållsel 79 24,5 (45 % högre) 

Totalt inklusive 
hushållsel 

102,9 15,4 (17.6 % högre) 

Figur 21. Visar den uppmätta normalårskorrigerade energianvändningen för den undersökta perioden, och skillnaden mot 
det beräknade värdet. 

Totalt är differensen störst för värmen, och där fastighetsvärmen skiljer sig procentuellt sett mest av alla 
differenser. Differensen för fastighetselen är näst störst både i faktiska siffror och procentuellt sett, vilket 
inte är förvånande då bara fläktarna för ventilationsaggregatet, belysningen och hissarna togs med i 
beräkningen. Skillnaden är inte lika stor mellan den beräknade och den uppmätta normalårskorrigerade 
energianvändningen när hushållselen tas med i jämförelse med differensen för energianvändningen enligt 
BBR där skillnaden är högre både procentuellt sett och i faktiska siffror. Djupare analys av skillnaden 
mellan den beräknade och uppmätta normalårskorrigerade energianvändningen görs i avsnitt 6.3.  

I dessa siffror är den externa elen inkluderad vilken inte ska ingå i energianvändningen delat med Atemp, 
mängden extern el är dock inte känd förrän resultatet för fastighetselen presenteras. De uppdaterade 
korrekta värden för energianvändningen presenteras i under resultaten i avsnitt 6.  
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5 Datainsamling 

5.1 Debiterings data 

5.1.1 Fjärrvärme 

Information om el och värmeanvändningen för husen totalt och för individuella lägenheter skedde genom 
informationsinhämtning från leverantörerna av energin i fråga. Genom Fortums hemsida, leverantören av 
fjärrvärme, gick det att inhämta medieanvändningen för den perioden som undersöks i studien. Husen har 
ett eget konto på Fortums hemsida, som loggarna för medieanvändningen kan hämtas från.  

Loggarna kan visa både timvärden och månadsvärden av levererad fjärrvärmeenergi till husen över 
perioden som efterfrågas.  

5.1.2 El 

Loggade värden för elanvändningen för huset erhölls via kontakt med elleverantören Bixia. Upplösningen 
på datan var per månad. 

5.1.3 Lägenheternas el- och värmeanvändning 

Varje månad levereras värden från debiteringsföretaget av lägenheterna, Minol, till drifttagaren av huset 
Byggvesta AB. Värdena visar månadsanvändningen per lägenhet av varmvatten, värme och el.  

 

5.2 Undercentral 

Värden för temperaturdifferenser över ventilationsaggregatet, eftervärmningsbatteri- och radiatorslingan 
och över varmvattencirkulationen hämtades ifrån husens undercentral vilken befinner sig i ett av 
källarrummen i lillahuset. Mer detaljerad förklaring av undercentralen ges under avsnitt 3.5. 

 

5.3 Katalogdata 

Generell information om husens konstruktion gällande på el och VVS-sidan har hämtats ifrån ritningar. 
Nästan all information på detaljnivå om hur huset fungerar och hur enskilda komponenter, till exempel 
om hur många installerade belysningsarmaturer, dess effekt och var de är placerade, har hämtats ifrån 
katalogiserad data från byggprocessen där alltifrån ritningar till produktspecifikationer har analyserats. 

 

5.4 Befintliga mätningar 

Mätningar av drifttimmar på vissa belysningsarmaturer har gjorts av utomstående konsulter, vilka också 
har läst av elanvändningen hos två av ventilationsaggregats fläktar, vilka tillhör det stora huset, från en låda 
installerade på sidan av varje aggregat vilken registrerar fläktarnas elanvändning. Temperaturmätningar av 
förråd, trapphus och lägenheter har också gjorts på plats under november månad 2010.  

 

5.5 Egna mätningar 

Mätningar av varmvattencirkulationens flöde har gjorts på plats, och mätning av olika armaturgruppers 
reaktiva effektkomponent då det finns ljusregleringsdon, vars uppgift är att styra belysningen efter 
dagsljus, ljusnivå eller närvaro, som kan fasförskjuta trefasen i den levererade elen. Mätning av luftflödena 
i frånluftskanalen genom ventilationsaggregatet har gjorts på plats.  
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Även egen inventering av antalet belysningsarmaturer, dess typ och placering har gjorts på plats. Likaså 
har det också gjorts av radiatorer.  

 

5.6 Egna beräkningar 

Ibland vid ofullständig data eller när information om vissa faktorer inte varit möjlig att inhämta har egna 
beräkningar varit nödvändiga för att få fram ett resultat. Givetvis har även beräkningar varit nödvändiga 
när information varit fullständig för att nå ett resultat, som vid beräkning av energiförluster i VVC-slingan, 
varmvattnet, effektivitetsgraden för ventilationsaggregatet och så vidare. Även värdet på 
energianvändningen för ventilationsfläktarna som tillhör ventilationsaggregatet på lilla huset har beräknats 
utifrån given data. Fullständig indata till respektive formel och beräkning presenteras i appendix. 

 

5.7 Datorprogram vid energisimulering 

All information relaterat till analysen av energiberäkningen har inhämtats ifrån beräkningsmodellen som 
har använts av programmet VIP-Energy vid beräkningen. De har tagits direkt från programmet efter att 
modellen lästs in, från kategorierna ’indata’, ’resultat’ och ’katalogdata’. Även själva rapporten om 
energiberäkningen från WSP Environmental har använts för att få information och förståelse för själva 
beräkningen. 
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6 Resultat 

6.1 El 

Resultaten som listas för enskilda komponenter nedan är relaterade till fastighetselen, då det är det 
energiflödet som är intressant att kartlägga eftersom att elen som förbrukas av lägenheterna är 
brukarberoende medan fastighetselen är prestandaberoende.  

6.1.1.1 Utfall 

Utifrån uppgifter från elleverantören Bixia har den totala levererade mängden el till huset hamnat på 40,94 
kWh/m2 Atemp och år under den undersökta perioden. Andelen som har levererats till lägenheterna har 
hamnat på 23,88 kWh/m2 Atemp och år, baserat på debiteringsföretaget Minols siffror som är hämtade från 
varje individuell lägenhets elmätare.  

Det leder till en total energianvändning för fastighetselen på 17,06 kWh/m2 Atemp och år eftersom det är 
differensen mellan den totala elanvändningen och lägenheternas elanvändning. Denna energianvändning 
inkluderar extern el, vilken ska exkluderas utifrån resultaten nedan.  

6.1.1.2 Osäkerhet 

Osäkerheten borde vara låg då siffrorna kommer ifrån leverantören och ett debiteringsföretag som baserar 
sina värden på installerade mätare. Ifall vissa lägenheters mätare inte fungerar visar sig den siffran på 
elsidan för fastigheten istället, vilket är en osäkerhetsfaktor som är svår att uppskatta. Enligt Minol så 
fungerar dock mätarna som de ska.  

 

6.1.2 Elektroniska dörrar 

6.1.2.1 Utfall 

Enligt tillverkaren Torverk av det elektroniska dörrsystemet som tillhör garageporten drar motorn 0.18 
kW i effekt. Samtidigt finns det automatik som kontinuerligt drar 0,115 kWh/dygn. Tiden det tar för 
motorn att öppna och stänga dörren är 18 sekunder, vilket ger en energianvändning på 3,24 kW/öppning. 
Ifall ett övre tak på 250 öppningar per dag för dörren ansätts använder motorsystemet 0,015 kWh/m2 
Atemp och år. Ifall motorns energianvändning kombineras med automatikens energianvändning blir det 
totalt 0,02 kWh/m2 Atemp och år, vilket kan ses som försumbart i relation till byggnadernas totala 
energianvändning. Energianvändningen för denna post går in under extern el då den tjänar garaget.  

6.1.2.2 Osäkerhet 

Den osäkra variabeln i detta fall är antalet öppningar per dygn, där 250 har ansatts vid beräkningen. Den 
kan ses som ett övre tak då fler öppningar per dygn i genomsnitt under ett år inte verkar sannolikt. 
Osäkerheten i beräkningen blir i vilket fall försumbart låg då energianvändningen för dörrsystemet med 
250 öppningar/dygn är nästintill försumbart låg i sig.  

 

6.1.3 Hiss 

6.1.3.1 Utfall 

Enligt uppgifter från en beräkning av hissarnas energianvändning från tillverkaren Kone, beräknat i deras 
energiberäkningsprogram Kone EnerCal31 för byggnadernas hissuppsättning, drar hissarna sammantaget 
0,91 kWh/m2 Atemp och år. Hissen i det mindre huset har visat sig dra 0,29 kWh/m2 Atemp och år, medan 
de två hissarna i stora huset drar sammantaget 0,625 kWh/m2 Atemp och år.  
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6.1.3.2 Osäkerhet 

Osäkerhet i dessa värden existerar då de är framtagna genom en beräkningsmodell, som baserar hissens 
energianvändning utifrån olika standard och genomsnittsvärden som inte behöver stämma för hissen i 
fråga. Ifall antalet gånger som hissen används per år ändras med en faktor på fyra, vilket är den främsta 
och egentliga påverkande faktorn som är osäker, då alla andra specifikationer är kända för Kone, ges ett 
osäkerhetsspann uppåt på 0,3 kWh/m2 Atemp och år för den totala elanvändningen för hissarna. Det 
osäkerhetsspannet baseras då på 25000 starter per år, vilket motsvarar 0,91 kWh/m2 Atemp och år, 
gentemot 100000 starter per år, vilket motsvarar 1,2 kWh/m2 Atemp och år. 

 

6.1.4 Värmekablar 

6.1.4.1 Utfall 

De 100 metrarna inköpt värmekabel drar 25 W/m2 , och är kopplade till en styrbox som är inställd på  
± 0o C. Enligt tillverkaren Nexans så klipps mellan fem till tio meter av de 100 metrarna värmekabel bort 
vid installation, och styrboxen reglerar kabeln genom att enbart låta kabeln vara på när ena 
temperatursensorn, som sitter på ena långsidan av huset, är noll medan den andra sensorn, som sitter på 
andra långsidan, är +1 eller -1o C eller vice versa. Genom att ha hämtat en logg på utomhustemperaturerna 
som har rått under den perioden som studien undersöker från undercentralen, som en sensor på 
ventilationsaggregatet registrerar, har antalet timmar som kabeln kan ha varit på beräknats. Alla timmar då 
det varit mellan -1 o C och 0 o C utomhus har ansetts vara timmar då det kan har varit ± 1 o C på ena sidan 
medan det har varit 0 o C på andra på grund av solstrålning eller på grund av andra värmekällor.  Totala 
antalet sådana timmar blev 229.  Med det antalet drifttimmar blev den värmekabelns energianvändning 
0,096 kWh/m2 Atemp, vilket nästan kan ses som försumbart i relation till husets totala energianvändning.  

Energianvändningen för denna post går in under extern el då den tjänar stuprören på utsidan av huset. 

6.1.4.2 Osäkerhet 

En stor faktor, procentuellt sett, av osäkerhet råder såklart för värdet beräknat för värmekablarnas 
energianvändning då det exakta antalet meter kabel som är installerad inte är känt och exakt hur många 
timmar kabeln var på är bara baserat på en beräkning baserad på de lokala utomhustemperaturerna vilket 
inte är 100% tillförlitligt. Trots dessa osäkerhetsmoment så blir osäkerheten ändå en marginell siffra i 
relation till den totala energianvändningen för huset. Ifall temperaturförhållandena då kabeln ha varit på 
ändras från 0 o C och -1o C till att också inbegripa  -2o C, så blir det enbart en ökning på 0,02 kWh/m2 
Atemp. 

 

6.1.5 Fläktar 

6.1.5.1 Utfall  

Enligt en mätning gjord av ventilationsfläktarna drog fläktarna tillhörande ventilationsaggregaten på stora 
huset 4,1 kWh/m2 Atemp och år under den undersökta perioden. Fläktarna tillhörande 
ventilationsaggregatet på lilla huset drog 1,4 kWh/m2 Atemp och år, beräknat utifrån följande formel: 

lillavent nom effektE Q ε
•

= ⋅  

Ekvation 17. Visar energianvändningen för fläkten på ventilationsaggregatet tillhörande lilla huset.  

där 
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 nomQ
•

 Nominella effekten för fläktarna installerade på ventilationsaggregatet 

 effektε  Effektgraden för fläkten, baserad på kvoten mellan den uppmätta effekten 

 för de två ventilationsaggregaten och deras korresponderande nominella 
 effekt. 

Ventilationsfläktarnas totala energianvändning blev då 5,5 kWh/m2 Atemp och år. 

 Garagefläkten har enligt mätningar ifrån undercentralen, som sedan har bearbetats genom beräkningar, 
visat sig dra 0.17 kWh/m2 Atemp och år. Energianvändningen för garagefläkten går in under extern el då 
den tjänar garaget 

 

6.1.5.2 Osäkerhet 

Osäkerheten för de två mätta ventilationsfläktarnas energianvändning är försumbar då resultatet kommer 
direkt ifrån elmätaren. Energianvändningen för fläktarna tillhörande ventilationsaggregatet på det lilla 
huset finns det en osäkerhet hos då det inte är säkert att de fläktarna använder el enligt samma effektgrad 
som de redan uppmätta fläktarna.  

Värdet på garagfläktens energianvändning blev dock större än vad den troligtvis har varit då den högsta 
upplösningen som fanns tillgänglig från undercentralen var timvärden. Det leder till osäkerhet då 
garagefläkten enbart ska vara aktiv när det finns förhöjda koncentrations nivåer av CO2 och CO i garaget. 
Det är sällan som det tar en hel timme för fläkten att driva ut de förhöjda nivåerna, vilket leder till att 
värdet som är angivet tidigare troligtvis är en överskattning av den egentliga energianvändningen av 
garagefläkten. Ifall sju minuters aktiv drifttid ansätts för varje loggad aktiv drifttimme enligt 
undercentralen hamnar energianvändningen på 0,02 kWh/m2 Atemp och år, vilket ger en differens på 0,15 
kWh/m2 Atemp och år. 

 

6.1.6 Pumpar 

6.1.6.1 Utfall 

Enligt leverantörsuppgifter så drar VVC-pumpen 0,16 kWh/m2 Atemp och år, medan huvudpumpen i 
systemet drar 0,75 kWh/m2 Atemp och år. 

6.1.6.2 Osäkerhet 

Osäkerheten är nästintill obefintlig då de har gått med konstant flöde under den undersökta perioden, 
alltså konstant effekt året runt och dygnet runt. Den enda osäkerheten ligger i ifall leverantörsuppgifter är 
fel. 

 

6.1.7 Belysning 

6.1.7.1 Utfall 

Den resterande energianvändningen som blev kvar efter att energianvändningen för övriga komponenter 
subtraherats ifrån den totala energianvändningen för fastighetselen blev 9,5 kWh/m2 Atemp och år. Den 
siffran motsvarar den totala energianvändningen för belysningen då det inte finns några fler 
komponentsystem kopplade till fastighetselen. Den energianvändningen inkluderar också extern belysning, 
vilken egentligen ska exkluderas ifall formatet på den specifika energianvändningen följs. 
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Mätningar av armaturernas effekt visade på olika fasförskjutningar beroende på vilka armaturgrupper som 
undersöktes, då olika grupper hade olika styrdon. För belysningen i garaget gav fasförskjutningen i deras 
styrdon en ökning i relation till den nominella effekten på 13,7%, och för belysningen i trapphuset gav 
fasförskjutningen en minskning av effekten på 34,2%. 

Mätningar av konsulter har också visat på att belysningen i trapphus har varit på dygnet runt, och likaså 
för en stor andel av den närvarostyrda belysningen i förråden. Dessutom har en del armaturer i förråden 
reglerats med hjälp av strömbrytare, vilket kan leda till att de är på flera dagar och dygn i sträck ifall de 
lämnas på obevakade. Ingen anmärkning har givits gällande utomhusbelysningens styrning. I garaget har 
tiden som belysningen varit på efter att sensorn ska ha detekterat att det inte finns någon närvaro i 
utrymmet varit för lång, vilket har lett till att de har varit på i onödan. Belysningens driftstyrning har alltså 
inte fungerat som den borde. Uppskattningar av drifttiderna per belysningsområde och respektive effekt 
ges i figur 22. 

Område Ungefärligt antal 
belysningstimmar 

Effekt Ungefärlig energianvändning 

Förråd 5000 timmar/år 1,71 kW 1,59 kWh/m2 Atemp och år 

Trapphus 8760 timmar/år 3,52 kW 5,73 kWh/m2 Atemp och år 

Nödbelysning 8760 timmar/år 0,08 kW 0,13 kWh/m2 Atemp och år 

Garage 4450 timmar/år 1,53 kW 1,26 kWh/m2 Atemp och år 

Utomhus - extern 4286 timmar/år 1 kW 0,79 kWh/m2 Atemp och år 

Totalt n/a n/a 9,6 kWh/m2 Atemp och år 

Totalt exkl. extern 
belysning 

n/a n/a 8,7 kWh/m2 Atemp och år 

Figur 22. Visar belysningens effekt, ungefärliga antal belysningstimmar och energianvändning per område. 

6.1.7.2 Osäkerhet 

Eftersom att värdet är beräknat utifrån de andra komponenternas värden blir osäkerheten för belysningen 
de andra komponenternas totala osäkerhet. Den hamnar då på -0,165 kWh/m2 Atemp och år, alltså att 
belysningen med hänsyn till alla andra osäkerheters natur; att vissa av komponentenras osäkerheter 
indikerade på att de kan använda mer energi, medan vissa hävdade att de kan förbruka mindre än det 
ansatta värde på energianvändning. Minustecknet indikerar på att belysningens energianvändning kan ligga 
på 0,165 kWh/m2 Atemp och år mindre än det ansatta värdet. Detta trots att den ackumulerade 
energianvändningen för de andra posterna var positiv på grund av baklängesberäkningen, vilket innebär 
att ifall de skulle ha en högre energianvändning så har belysningen en lägre energianvändning. 

Men det finns många osäkerheter relaterat till uppskattningen av antal timmar vilken belysningen per 
område har varit på då inte exakta mätningar har utförts. Felaktigheterna här kan ha blivit relativt stora då 
det är en stor effekt som drifttiderna multipliceras med. Osäkerheter hos drifttimmarna kan enbart ha 
existerat för antingen förrådet eller garaget, då de andra områdena har uppmätta drifttimmar. Den 
osäkerheten är dock irrelevant för den totala energianvändningen för belysningen då det enbart är den 
externa belysningen som exkluderas, för vilken drifttimmarna är kända.  

En annan osäkerhet som inte har tagits upp är att siffran kan vara fel ifall det finns andra system som 
inkopplade på elen då det pågår byggnadsarbeten i området, vilket kan ge felaktiga siffror på den totala 
elanvändningen. Men den aspekten täcks inte inom ramen för detta arbete. 
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6.1.8 Sammanfattning 

 

Typ Energianvändning [kWh/m2 Atemp 
och år] 

Osäkerhet [kWh/m2 Atemp och år] 

Total mängd el 40,94 0 

Lägenhetsel 23,88 0 

Fastighetsel inkl. extern 
el 

17,06 0 

Figur 23. Visar den elanvändningen uppdelad på tre poster. 

 

Komponent Energianvändning [kWh/m2 Atemp 
och år] 

Osäkerhet [kWh/m2 Atemp och år] 

Elektroniska dörrar  0,02 -0,005 

Hiss 0,9 +0,3 

Värmekablar – extern 
el 

0,08 +0,02 

Garagefläkt  0,17 -0,15 

Ventilationsfläktar 5,5 0 

Pumpar 0,91 0 

Extern belysning 0,8 0 

Intern belysning 8,8 -0,165 

Fastighetsel exkl. 
extern el 

16,2 0 

Figur 24. Visar på komponenterna som ingår i fastighetselens energianvändning. 

 

6.2 Värme 

På liknande sätt som för elen kommer resultaten för värmen att presenteras; först redovisas 
energianvändningen för den totala värmen, hushållsvärmen och fastighetsvärmen, och sedan presenteras 
resultaten för de enskilda komponenterna som sorteras in under posten fastighetsvärme. Alla värmeposter 
exklusive varmvatten kommer att normalårskorrigeras. 

6.2.1.1 Utfall 

Den totala mängden levererad värme till husen under den undersökta perioden var 64,9 kWh/m2 Atemp 
och år vilket inkluderar varmvatten och uppvärmning av både fastighets och lägenhetsytor. Efter 
subtraktion av energin för varmvattenanvändning från den totala levererade mängden värme blev 
energianvändningen för uppvärmning av lägenheter och fastighetsytor 40,16 kWh/m2 Atemp och år efter 
normalårskorrigering. Enligt Minol blev värmeanvändningen för lägenheter efter normalårskorrigering 
20,2 kWh/m2 Atemp och år, vilket lämnar 20,0 kWh/m2 Atemp och år som energianvändning för 
uppvärmning av fastighetsytor.  
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Som syns har enbart energianvändningen för uppvärmning av Atemp normalårskorrigerats då 
varmvattenanvändningen anses ligga konstant oberoende av utomhusklimatet.  

6.2.1.2 Osäkerhet 

Den totala mängden levererad energi för värme till huset är baserat på uppgifter från leverantören Fortum, 
där osäkerheten bör vara väldigt låg till obefintlig. Minols värden däremot som lägenhetsanvändningen 
baseras på kan innehålla osäkerheter ifall mätarna inte registrerar korrekt eller inte fungerar alls. Enligt 
Minol ska de dock fungera som de ska men Byggvesta AB utreder nu tio stycken värmemätare till 
lägenheterna som anses ligga på onormalt låga värden under året.   

Normalårskorrigeringen är baserad på värden hämtade ifrån SMHIs mätstation belägen i Haninge, vilket 
kan vara en osäkerhetsfaktor då det inte är säkert att det är exakt mätstationens klimat som har rått för 
studiens undersöka objekt, då de ligger relativt nära ett större vattendrag.  

 

6.2.2 Förluster för VVC-system 

6.2.2.1 Utfall  

Värdet på förlusterna för VVC-systemet baseras på flödesmätningar av VVC-slingan och på 
temperaturdifferensen över slingan. Temperaturdifferensen är uppmätt via temperaturmätare som har 
loggats i undercentralen. Värdet på energiförlusterna baserade på temperaturdifferensen vintertid var 4,5 
kWh/m2 Atemp och år, medan förlusterna sommartid var 6,54 kWh/m2 Atemp och år. Den genomsnittliga 
energiförlusten för VVC-slingan över året blev då 5,52 kWh/m2 Atemp och år. 

Förklaringen till skillnaden i VVC-förluster mellan sommaren och vintern presenteras i 6.3.5. 

6.2.2.2 Osäkerhet 

Osäkerheten i dessa beräkningar är relativt låga då de baseras på utförda och loggade mätningar. En faktor 
som dock skulle kunna bidra med osäkerhet är att de loggade värdena på temperaturdifferensen bara fanns 
tillgänglig för juni, maj, januari och december, vilket gör att en viss generalisering existerar gällande 
genomsnittet för VVC-förlusterna över året. Osäkerheten ansätts som noll då det inte finns något sätt att 
uppskatta den, och för att medeltemperaturdifferensen mellan VVC-slingan och omgivande luft bör vara 
medelvärdet av sommarens och vinterns temperaturdifferens, och för att mätosäkerheten bör vara 
försvinnande låg i relation till husets totala energianvändning av energi. 

6.2.3 Radiatorer i fastighet 

6.2.3.1 Utfall 

Energianvändningen som återstår för fastighetsvärmen är energianvändningen för radiatorerna i trapphus, 
då en liknande baklängesberäkning som för belysningen har använts vid dess fastställning. Värdet på 
energianvändningen för radiatorerna blir då 14,5 kWh/m2 Atemp och år. 

6.2.3.2 Osäkerhet 

Eftersom energianvändningen av radiatorerna är beräknade utifrån VVC-förlusterna medför det att 
osäkerheten i VVC-beräkningen är samma som för beräkningen av radiatorernas energianvändning. 
Eftersom osäkerheten för VVC-slingans energianvändning är ansatt som noll ansätts också osäkerheten 
för radiatorernas energianvändning som noll.  
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6.2.4 Ventilation 

6.2.4.1 Utfall 

För ventilationen har ingen beräkning av dess energiförluster gjorts på direkt väg uttryckt i kWh/m2 Atemp 
och år, utan en utvärdering om dess effektivitetsgrad har istället skett.  

Vad som är viktigt att skilja mellan är temperaturverkningsgrad och energiverkningsgrad, och i det här 
fallet så avser ”effektivitetsgrad” energieffektivitetsgraden, alltså relationen mellan utgående energi och 
inkommande energi till och från huset genom ventilationsaggregatet.  

Utifrån loggade temperaturdifferenser över ventilationsaggregaten hämtade ifrån undercentralen, visade 
det sig att temperaturdifferensen var 34,7% högre för skillnaden mellan till- och uteluften, än vad den var 
för frånluften och den avgivna luften. För att inte termodynamikens första huvudsats ska brytas så måste 
flödet på tilluften vara 25,74% lägre än frånluften. Med den korrigeringen av flödena visade sig 
effektivitetsgraden för värmeväxlingsaggregaten ligga på 65,21%, vilket är betydligt lägre än den märkta 
temperaturverkningsgraden på 90%. 

6.2.4.2 Osäkerhet 

Osäkerheten i dessa siffror kan anses betydande trots att de baseras på mätningar loggade i 
undercentralen. Orsaken till detta är att i beräkningen av energieffektivitetsgraden har ingen hänsyn tagits 
till kondensering hos frånluften eller läckage mellan till- och frånluftsströmmarna. Visst läckage mellan 
luftflödena har upptäckts, men mängden på läckaget är okänt. Avsaknaden av läckagemängder i 
beräkningen kan ha lett till att effektivitetsgraden framstår högre i det beräknade värdet än vad det i 
verkligheten är. Försummandet av kondenseringseffekten hos frånluften kan däremot dock ha lett till att 
energieffektivitetsgraden har framstått lägre än vad den egentligen är. 

Besiktning av mätarnas placering i ventilationsaggregatet har skett, och ingen anmärkning av deras 
placering i relation till luftflödena kan göras.  

 

6.2.5 Varmvatten 

6.2.5.1 Utfall 

Värdet på energianvändningen för uppvärmning av tappvarmvatten för den undersökta perioden blev 21,8 
kWh/m2 Atemp och år. Värdet är baserat på temperaturdifferensen över värmeväxlingsaggregatet för 
uppvärmning av varmvattnet, enligt injusterings- och produktspecifikationer, och på den uppmätta 
förbrukade tappvarmvattenmängden per hushåll, i formatet m3, enligt Minols loggade mätningar.  

6.2.5.2 Osäkerhet 

Viss osäkerhet råder gällande att temperaturdifferensen är konstant året runt och att den verkligen är 45 
som är specificerat. På samma sätt som osäkerhet råder för mätningen av lägenhetselen och 
hushållsvärmen, råder det en liknande osäkerhet gällande värdet på varmvattenanvändningen. Ifall 
mätarna inte fungerar korrekt blir det fel värden. Återigen har Minol rapporterat att de fungerar som de 
ska.  

 

6.2.6 Sammanfattning 

Typ av energianvändning Normalårskorrigerad energianvändning [kWh/m2 Atemp 
och år] 

Osäkerhet 

Total energianvändning av 61,9 n/a 
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värme 

Hushållsvärme 20,1 n/a 

Fastighetsvärme 20,0 n/a 

Varmvatten 21,8 n/a 

Figur 25. Visar fördelningen av värmeanvändningen på fyra poster. 

 

Typ av förlust Utfall Osäkerhet 

VVC 5,5 kWh/m2 Atemp och år n/a 

Radiatorer 14,5 kWh/m2 Atemp och år n/a 

Ventilationsvärmeåtervinning 65,2 % n/a 

Figur 26. Visar fördelningen av energianvändningen och effektivitetsgraden hos tre komponenter i värmesystemet. 

 

6.3 Analys av förlusterna och återkoppling till 
energisimuleringen 

Som syntes i avsnitt 5 var skillnaden särskilt stor för fastighetselen och för värmen. 
Varmvattenanvändningen och hushållselen var faktiskt lägre än den beräknade energianvändningen. Vad 
som är orsaken till den ökade energianvändningen är dock aningen vagt förrän en analys görs på 
komponentnivå. Viktigt att sammanfatta från ovan är att den faktiska specifika normalårskorrigerade 
energianvändningen efter att den externa elen subtraherats är 76,7 kWh/m2 Atemp och år. Det är denna 
specifika energianvändning som ska jämföras mot den beräknade energianvändningen. I avsnitten nedan 
kommer de olika användningsområdena analyseras och försöka förklara skillnaden som har visat sig 
mellan beräknad och uppmätt normalårskorrigerad specifik energianvändning. 

6.3.1 Fastighetsel 

Differensen på 9,0 kWh/m2 Atemp och år för fastighetselen kan förklaras genom att elen för belysning och 
hissar uppskattades till totalt 2,2 kWh/m2 Atemp och år tillsammans vilket överskreds markant i 
verkligheten. Figur 27 nedan visar energianvändning per komponentområde och differensen mellan 
verklig och beräknad energianvändning. 

Ventilationsfläktarnas energianvändning var högre i relation till det beräknade värdet vilket förklarar en del 
av differensen. Den resterande differensen förklaras av belysningens höga energianvändning och att 
pumparna har ansetts försumbara i beräkningen vilket innebär att deras energianvändning, trots den inte 
var särskilt hög, blir mer än beräknat. 

Som tidigare nämnt under avsnitt 6.1.7 har belysningen varit på dygnet runt i vissa områden, medan andra 
har energiineffektiva strömbrytare och för långa tider innan de stängs av som i garaget. Dessa faktorer har 
bidragit till den höga siffran på 8,8 kWh/m2 Atemp och år. Elanvändningen för hissar, pumpar och övrig el 
drar tillsammans 2,0  kWh/m2 Atemp och år. Dessa komponenter anses inte kunna driftoptimeras 
nämnvärt, vilket innebär att belysningen måste dra 1,3 kWh/m2 Atemp och år för att nå den beräknade 
totala energianvändningen på 7,2 kWh/m2 Atemp och år. 

Övrig el avser komponenter såsom elektroniskt dörrsystem och garagefläkt.  

 

 



 
 

-52- 
 

Komponent Uppmätt 
normalårskorrigerad 
energianvändning 
[kWh/m2 Atemp och år]  

Beräknad 
energianvändning 
[kWh/m2 Atemp och 
år] 

Differens 
[kWh/m2 
Atemp och år] 

Differens kvar 
av totala (9,0) 
[kWh/m2 Atemp 
och år] 

Ventilationsfläktar 5,5  5 0,5 8,5 

Garagefläkt och 
elektronisk dörr 

0,2 0 0,2 8,3 

Belysning  8,7 n/a (1,3) 7,4 0,9 

Hissar 0,9 n/a (0,9) 0 0,9 

Pumpar 0,9 0 0,9 0 

Figur 27. Visar relationen mellan uppmätt normalårskorrigerad energianvändning och beräknad energianvändning av 
fastighetsel. Den visar den ackumulerade differensen efter att den uppmätta normalårskorrigerade energianvändningen för 

komponenterna subtraheras från den totala differensen.  

 
Hur driftoptimering skulle kunna göras och vilket utslag det skulle kunna ge diskuteras mer i detalj under 
avsnitt 7.  

 

6.3.2 Hushållsvärme 

Baserat på ytfördelningen mellan lägenhetsyta och total Atemp blev den beräknade energianvändningen av 
hushållsvärme 15.1. Det ger en differens på 5 kWh/m2 Atemp och år mellan den beräknade 
energianvändningen och den uppmätta normalårskorrigerade energianvändningen.  

Viktigt att nämna här för att kunna analysera vidare, är att differensen var negativ för hushållselen, vilket 
innebär att den uppmätta normalårskorrigerade energianvändningen var 9,1 kWh/m2 Atemp och år lägre än 
vad som var beräknat. Det resulterar i att det finns mindre energi för återvinning genom 
ventilationsaggregatet, vilket leder till en större energianvändning av fjärrvärmebaserad uppvärmning för 
att möta energibehovet. Enligt Sveby21 kommer cirka 70% av hushållselen huset till godo i form av värme, 
men med avseende på att värme enbart behövs från och med början av oktober till slutet av April, enligt 
Minols debiteringsdata, blir det 41% av hushållselen som kommer huset till godo sett över hela året. När 
41% av hushållselen kommer husen till godo innebär det att 3,7 kWh/m2 Atemp och år kan återvinnas 
genom ventilationsaggregatet. I avsnitt 6.2.4 visade FTX-aggregatets energiverkningsgrad ligga på 65,2%, 
vilket medför att mängden energi som skulle ha kunnat återvinnas är 2,7 kWh/m2 Atemp och år som istället 
måste medföras i form av fjärrvärme. Totalt sett blir det alltså 6,4 kWh/m2 Atemp och år som måste 
medföras i form av värme då både den återvunna värmen och den direkta värmen från hushållselen är 
värmebidrag. 

Kausaliteten mellan hushållsel och värmeanvändning när ett FTX-aggregat finns installerat visar sig som 
att när hushållselen ökar minskar värmeanvändningen och tvärtom ifall hushållselen minskar som i fallet 
för Kvarteret Kajutan. Det leder till att värmeanvändningen för hushållen blir högre än beräknat eftersom 
det finns mindre energi att ta tillvara på i verkligheten. Mängden energi som skulle ha kunnat komma till 
godo av den lägre energianvändningen av hushålls el, 6,4 kWh/m2 Atemp och år stämmer inte helt överrens 
med den observerade differensen på 5 kWh/m2 Atemp och år. De 1,4 kWh/m2 Atemp och år som saknas 
från differensen, för att förklaringen ska stämma, beror med stor säkerhet på de obalanserade flödena över 
ventilationsaggregatet, vilka förser från radiatoruppvärmda förråd. Det har alltså skett en 
överdimensionering av värmetillförseln till lägenheterna ifall hushållselen ansätts till det beräknade värdet.  

Eftersom luftflödena för ventilationen är dragna så att all återvunnen luft genom ventilationsaggregatet går 
ner till lägenheterna leder det till att all värme som differensen i hushållsel skulle ha kunnat ge upphov till 
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levereras tillbaka ner till lägenheterna igen efter återvinning. Alltså blir det ökade uppvärmningsbehovet på 
grund av mindre mängd hushållsel än beräknat helt fördelat över bland annat fastighetsytorna och inte 
över hela huset. 

Enligt Sveby kan 4 kWh/m2 Atemp i uppvärmningsbehov uppstå på grund vädring, vilket också tydligt visar 
på överdimensioneringen av värmetillförseln då inte denna faktor tagits med i beräkningen. 

 

Förklaring till differens Differens som förklaras Differens kvar 

Lägre mängd hushållsel 6,4 kWh/m2 Atemp och år -1,4 kWh/m2 Atemp och år 

Brukarberoende parametrar 
såsom vädring och vald 
inomhustemperatur 

4 kWh/m2 Atemp och år -5.4 kWh/m2 Atemp och år 

Överdimensionering av 
värmetillförseln, på grund av 
obalanserade flöden över 
ventilationsaggregatet 

-5,4 kWh/m2 Atemp och år 0 kWh/m2 Atemp och år 

Figur 28. Visar olika orsaker till differensen mellan uppmätt normalårskorrigerad energianvändning och beräknad 
energianvändning av lägenhetsel. 

 

6.3.3 Fastighetsvärme 

Differensen på 15,9 kWh/m2 Atemp och år kan bland annat förklaras genom att luftflödena från 
förrådsutrymmena till ventilationsaggregatet tvingar in ouppvärmd uteluft genom ytterväggsgallerna. 
Undertrycket som flödet till ventilationsaggregatet skapar alltså ett lika stort flöde av ouppvärmd uteluft 
för att jämna ut tryckskillnaden, vilken sedan måste uppvärmas med hjälp av radiatorer vilket orsakar en 
hög värmeanvändning. Eftersom att den sedan uppvärmda luften i förråden tas till ventilationsaggregatet, 
vilken bara ger värmeåtervunnen luft till lägenheter, leder det till att en del av lägenheternas 
värmeanvändning hamnar på förrådsytorna. Orsaken till varför det råder obalanserade flöden över 
ventilationsaggregatet är för att kompensera för energiverkningsgraden på 65,2%, med avsikt att nå en 
temperaturverkningsgrad för tilluften till lägenheterna på 90%. Ifall ventilationsaggregatets 
energiverkningsgrad var likt beräkningsmodellens 90%, inga ytterväggsgaller skulle vara installerade, 
flödena över ventilationsaggregatet var balanserade och ifall de brukarberoende parametrarna, vald 
inomhustemperatur bland annat, följde modellens ansatta värden skulle den uppmätta 
normalårskorrigerade energianvändningen för lägenhetsytorna och fastighetsytorna vara nästintill samma 
som beräkningsmodellens. 

Även fast det inte hämtas luft ifrån trapphusen till återvinning orsakar den indirekta ventilationen på 
grund av öppning av portdörrarna och vädring en likadan effekt, men inte lika stark då det inte uppstår ett 
undertryck som för förråden.  

I beräkningsmodellen antogs det att det inte fanns några ytterväggsgaller installerade i huset, och att 
flödena över ventilationsaggregatet var balanserade. Det resulterade i ett väldigt lågt värde för 
energianvändningen av fastighetsvärme, där differensen förklaras med ovan nämnda faktorer som inte 
togs i beaktning. 

Eftersom VVC-förlusterna också i kategorin fastighetsvärme förklarar dess energianvändning en del av 
differensen, eftersom i beräkningsmodellen har inga direkta VVC-förluster antagits. De har matats in 
under varmvattenanvändningen i modellen istället i form av en högre energianvändning av 
tappvarmvatten för de boende, trots att VVC-förlusterna ofta kommer huset, och inte de boende, till godo 
i form av värme. För husen är VVC-slingan dragna längs hisschakten i varje trapphus, vilket innebär att 
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större delen av förlusterna inte kommer fastighetsytorna till godo. Figur 29 nedan redovisar de olika 
förklaringarna till den ökade energianvändningen i relation till beräkningen. 

 

Förklaring till differens Differens som förklaras Differens kvar 

VVC-förluster som inte tagits 
med under fastighetsvärme i 
beräkningen, och som inte 
kommer husen till godo 

5,5 kWh/m2 Atemp och år 10,2 kWh/m2 Atemp och år 

Ytterväggsgaller i 
förrådsutrymmena 

10,4 kWh/m2 Atemp och år 
troligtvis  

0 kWh/m2 Atemp och år 

Figur 29. Visar två förklaringar till varför den uppmätta normalårskorrigerade energianvändningen skiljde sig åt från den 
beräknade för fastighetsvärmen. 

 

6.3.4 Tappvarmvatten 

Differensen för tappvarmvattnet, som blev 6,3 kWh/m2 Atemp och år lägre än beräknat, kan huvudsakligen 
förklaras genom att VVC-förlusterna låg på denna post i beräkningsmodellen. Ifall VVC-förlusterna tas 
från fastighetsvärmen och läggs på tappvarmvattnet blir differensen bara 0,8 kWh/m2 Atemp och år, där 
den resterande differensen kan förklaras med att de boende har valt att använda mindre varmvatten än 
standardvärdena som användes i beräkningen, eftersom att de själva debiteras för sin 
tappvarmvattenanvändning. Figur 30 nedan visar, likt för föregående avsnitt, de olika förklaringarna och 
dess inverkan på differensen. 

 

Förklaring till differens Differens som förklaras Differens kvar 

VVC-förluster 5,5 kWh/m2 Atemp och år 0,8 kWh/m2 Atemp och år 

Brukarberoende parametrar 0,8 kWh/m2 Atemp och år 0 kWh/m2 Atemp och år 

Figur 30. Visar förklaringen till differensens inverkan på den totala differensen mellan beräknat och uppmätt 
normalårskorrigerad energianvändning av tappvarmvatten. 

 

6.3.5 VVC-förluster 

Temperaturloggarna har visat på högre temperatur hos vattnet i VVC-slingan sommartid och lägre 
temperatur vintertid. Detta har givit upphov till större temperaturdifferenser mellan VVC-slingan och 
omgivande luft sommartid, då inomhustemperaturen strävar mot att vara relativt konstant året runt. De 
varierande temperaturdifferenserna mellan VVC-slingan och omgivande luften under året har då givit 
upphov till den uppmätta skillnaden i VVC-förluster mellan sommaren och vintern. 

Felkällan ligger därmed hos injusteringen av varmvattensaggregatet eftersom temperaturen som 
varmvattnet värms upp till varierar under året. Det värmeväxlande aggregatet, ifall det fungerar korrekt, 
ska värma upp det inkommande kallvattnet till samma varmvattenstemperatur oavsett den varierande 
ingångstemperaturen på kallvattnet under året. 
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6.3.6 Hushållsel 

Differensen för hushållselen blev 9,1 kWh/m2 Atemp och år lägre än beräknat. Det kan förklaras med att 
varje hushåll har högenergieffektiva vitvaror installerade vilka använder mindre el än dem som 
standardvärdena för energiberäkningar är baserade på. Den resterande delen av differensen som inte kan 
förklaras utifrån energieffektiva vitvaror kan vara ett resultat av en brukarberoende parameter; de har 
utifrån sina egna preferenser valt att använda lägre elenergi i sina hushåll än de inmatade värdena i 
beräkningsmodellen. 
 
Mängden differens som dessa två förklaringar svarar mot är svårt att uppskatta då även 
energianvändningen av vitvarorna är en brukarberoende parameter. 

 

6.3.7 Sammanfattning 

Nedan visas en sammanfattning av de olika typerna av differenser, och förklaringar, i relation till den 
totala differensen mellan den uppmätta normalårskorrigerade energianvändningen och den beräknade. 
Den totala differensen mellan beräknat värde på energianvändningen och uppmätt normalårskorrigerad  
specifik energianvändning är 23,6 kWh/m2 Atemp och år. Med hushållsel blir differensen 14,5 kWh/m2 
Atemp och år. Det är den specifika energianvändningen enligt BBR som sammanfattas nedan. 

Förklaring till differens Differens som förklaras Differens kvar 

Belysningens energianvändning 
högre än beräknat 

7,4 kWh/m2 Atemp och år 16,2 kWh/m2 Atemp och år 

Pumpar, garagefläkt och 
elektroniskt dörrsystem togs inte 
med i beräkningen 

1,1 kWh/m2 Atemp och år 15,1 kWh/m2 Atemp och år 

Högre fläktanvändning än 
beräknat 

0,5 kWh/m2 Atemp och år 14,6 kWh/m2 Atemp och år 

Lägre förbrukad mängd 
hushållsel vilket ger högre 
lägenhetsvärme 

6,4 kWh/m2 Atemp och år 8,2 kWh/m2 Atemp och år 

Vädring 4 kWh/m2 Atemp och år 4,2 kWh/m2 Atemp och år 

Överdimensionering av 
värmetillförseln till hushållen på 
grund av obalanserade flöden 
över ventilationsaggregatet 

-5,4 kWh/m2 Atemp och år 9,6 kWh/m2 Atemp och år 

Brukarberoende parametrar -0,8 kWh/m2 Atemp och år 10,4 kWh/m2 Atemp och år 

Ytterväggsgaller i 
förrådsutrymmena  

10,4 kWh/m2 Atemp och år 0 kWh/m2 Atemp och år 

VVC-förluster som lagts på 
tappvarmvattnet i beräkning men 
bör egentligen ha legat på 
fastighetsvärmen 

Balanserar ut varandra efter 
omfördelning 

0 kWh/m2 Atemp och år 

Figur 31. Visar förklaringen till differensens inverkan på den totala differensen mellan beräknat och uppmätt 
normalårskorrigerad energianvändning av av totala energianvändningen presenterat enligt BBR. 
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7 Åtgärder för driftoptimering 

De förslagen som presenteras kommer hålla sig till att optimera användandet av befintliga installationer 
snarare än utbyte och nyinstallation av andra komponenter. Förslagen ska också hålla sig till etablerade 
riktlinjer när det kommer till lägsta temperaturer för olika ytor. 

 

7.1 El 

7.1.1 Belysning 

Ifall rätt styrning av belysningsdonen sker kan energianvändningen reduceras ordentligt. Enligt en artikel 
från energimyndigheten32 ska belysningen i garaget med rätt driftstyrning ha 2600 drifttimmar/år. Enligt 
Anna Freiholtz examensarbete33 ’Fastighetsel och belysning i flerbostadshus’ ska 1200 drifttimmar/år och 
5% av full effekt resten av tiden för dimmerbelysning gälla för trapphus, och för förråd ska 190 
drifttimmar/år gälla. Den externa utomhusbelysningen ska vara på alla timmar då det inte är dagsljus 
under året, vilket är 4286 timmar per år för Stockholm34.  Armaturerna har gjorts mätningar av på plats för 
att få en uppfattning om hur mycket de drar, vilket kommer användas i figur 32 nedan som visar hur 
mycket all belysning kommer att förbruka med rätt driftstyrning. Viktigt att nämna är att beräkningen 
nedan utgår ifrån att den uppmätta fasförskjutningen genom HF-donen, vilket kanske inte är fallet längre 
efter injustering med rätt drifttider då de kanske byts ut. Fasförskjutningen ledde till en lägre reaktiv effekt 
för belysningen i trapphusen medan effekten var marginellt högre för belysningen i garage och förråd.  
 

Belysningsområde Aktiva timmar per år Uppmätt effekt Energianvändning 

Trapphus 1200 + 5% dimmer året 
runt 

3,5 kW 1,03 

Förråd 190 1,7 kW 0,06 

Garage 2600 1,5 kW 0,74 

Nödbelysning 8760 0,08 kW 0,13 

Totalt n/a n/a 1,96 

Figur 32. Energianvändningen per område i husen efter rätt ansatt driftstyrning, där energianvändningen är uttryckt i 
kWh/m2 Atemp och år. 

Som syns blir energianvändningen för belysningen markant lägre i relation till dess energianvändning 
innan vilken låg på 8,7 kWh/m2 Atemp och år. Det är en differens på 6,74 kWh/m2 Atemp och år, vilket är 
en procentuell sänkning med 77,5%. Det innebär att med rätt driftstyrning når den interna belysningen 
nästan 1,3 kWh/m2 Atemp och år i energianvändning vilket uppskattades enligt beräkningen. 

7.1.2 Övriga komponenter 

Ventilationsfläktarna går med konstant flöde vilket gör att det inte är möjligt med driftoptimeringar. 
Fläktarna skulle kunna bytas ut till effektivare modeller, men då undersöks inte samma tekniska 
konfiguration av husen längre. Samma slutsats gäller även för varmvattenpumpen, medan 
huvudvärmepumpen kan stängas av från och med maj till hela september ut då det inte finns något behov 
av uppvärmning annat än den som förses via ventilationens värmeåtervinning. Denna slutsats baseras på 
debiteringsdata ifrån Minol där ingen värme från fjärrvärmebatterierna har debiterats under denna period, 
alltså de boende har inget behov av pumpens funktioner. Denna avstängning ger en reduktion på 0.31 
kWh/m2 Atemp och år. Detta medför också en sänkning av temperaturen, särskilt i förråd men också 
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trapphus, under de månaderna då radiatorerna blir avstängda vilket i sin tur medför lägre 
energianvändning av radiatorerna. 

Garagefläkten, elektroniska dörrsystemet och värmekablarna anses dra så pass lite att 
effektiviseringsåtgärder på de komponenterna kommer ha en väldigt marginell och försumbar inverkan på 
den totala energianvändningen.  

Åtgärden som skulle kunna göras för hissarna är att installera lågenergibelysning, men då är det enligt 
Kone en minskning av energianvändningen på 0,3 kWh/m2 Atemp och år det rör sig om totalt för de tre 
hissarna. Då är det dessutom en nyinstallation av en komponent, vilket inte ingår i driftoptimering. 

  

7.2 Värme 

7.2.1 Radiatorer i förråd och trapphus 

Det finns två sätt att driftoptimera radiatorerna, vilka går att kombinera för optimal sänkning av 
energianvändningen. Det ena sättet går ut på att strypa luftflödet från förrådsutrymmena till 
ventilationsaggregatet, och det andra sättet går ut på att sänka temperaturen i förrådsutrymmena. 

Strypningen av luftflödena till ventilationsaggregatet minskar energianvändningen genom att reducera det 
korresponderande flödet av uteluft genom ytterväggsgallerna, vilket minskar värmebehovet för 
förrådsutrymmena. Mängden luft som stryps bör bestämmas efter det minimala ventilationsbehovet för 
förrådsutrymmena, snarare än att luftflödet bestäms efter vilken mängd som är nödvändig för att nå 90% 
temperaturverkningsgrad över ventilationsaggregatet, som det är nu. Detta kommer leda till lägre 
energianvändning i förråden för samma innetemperatur. 

Den totala energianvändningen för husen kommer dock inte att sjunka med samma mängd som 
energianvändningen för radiatorerna minskas. Mindre energianvändning av radiatorerna leder till att det 
finns mindre värme tillgänglig för återvinning genom FTX-aggregaten, vilket i sin tur innebär att hushållen 
förses med mindre värme. Men eftersom att energiverkningsgraden på ventilationsaggregatets 
värmeåtervinning är 65,21% blir det ett väldigt ineffektivt sätt att förse lägenheterna med värme på. Det 
krävs då 53,3% mer energianvändning genom radiatorerna per mängd försedd värmeenergi till hushållen 
än ifall lägenheterna värmdes upp direkt via eftervärmningsbatterier, ifall inga kanalförluster eller 
distributionsförluster tas hänsyn till. Alltså minskar energianvändningen totalt för husen med 53,3% av 
minskningen av radiatorernas energianvändning. 
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Figur 33. Visar utseendet för den linjära relationen mellan den valda temperaturen i förråden och radiatorernas 

energianvändning. Den övre linjen representerar relationen för stora huset, medan den undre representerar relationen för det 
lilla huset. 

Enligt mätningar gjorda på plats vintertid har temperaturen i förråden i det lilla huset varit 22 oC och 20 oC 
i det stora husets förråd. Skälet till varför kurvan för det stora huset börja högre upp i diagrammet och 
lutar mer är då det finns en större installerad radiatoreffekt. Arean är avsedd till att indikera 
osäkerhetsområdet i beräkningen. Värt att notera är att desto lägre vald förrådstemperatur, desto lägre 
osäkerhet existerar i det uppskattade värdet då en stor del av andel av ytorna är mot jordmån, där 
årsmedeltemperaturen är 6,9 oC. 

7.2.2 Varmvattencirkulation 

Eftersom VVC-förlusterna för husen bara marginellt överstiger normen för VVC-förluster kommer de 
åtgärder som går att göras, såsom tjockare isolering, att ha låg reducerande påverkan på förlusterna och bli 
kostsamma. Enligt forum för energieffektiva byggnader är schablonvärdet för VVC-förluster ~3,05 
kWh/m2 Atemp och år, vilket ger en differens mellan den uppmätta normalårskorrigerade 
energianvändningen och schablonen på 2,45 kWh/m2 Atemp och år. Det går givetvis att komma under 
schablonen med tillräckligt tjock isolering och välplanerad rördragning, men den typen av åtgärder ingår 
inte under driftoptimering då det handlar om nyinstallation av nya tekniska komponenter. 

En åtgärd som faktiskt faller under driftoptimering är korrekt injustering av varmvattenaggregatet. 
Eftersom att variationen i VVC-förluster uppstår på grund av varierande temperaturer hos varmvattnet 
under året, skulle en åtgärd kunna vara att injustera varmvattensaggregatet så att varmvattnet alltid värms 
upp till samma temperatur, 55 oC, hela året. Det skulle då kunna sänka topparna hos VVC-förlusterna, och 
då troligtvis ge en lägre förlust totalt för VVC-systemet.  

7.2.3 Ventilationsaggregatet 

Störst sänkning av energianvändningen sker dock genom en ökning av ventilationsaggregatets 
energiverkningsgrad då det står för ett väldigt stort värmetillskott i relation till husets totala 
energianvändning. Eventuellt blir det bättre energiverkningsgrad genom att mer balansera till och 
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frånluftsflödena över aggregatet, så att en större relativ andel av värmen i frånluften överförs till den 
inkommande tilluften. En åtgärd skulle då kunna vara att installera ytterligare ett par FTX-aggregat till, i 
till exempel ett per trapphus vilket då återvinner värmen i luften ifrån trapphusen och förråden. Då skulle 
värmeåtervinning med balanserade från och tilluftsflöden kunna ske för alla ytor i behov av uppvärmning i 
huset, vilket skulle minska energibehovet av uppvärmning via radiatorer i fastighetsytorna. Men sådana 
åtgärder innebär nyinstallation av fler FTX-aggregat och nydragning av ventilationsschakt vilket inte ryms 
inom ramen för driftoptimering.   

 

7.3 Total energianvändning efter åtgärder  

Som syns i figur 34 nedan blir energianvändningen avsevärt lägre med driftoptimeringsåtgärder, dock så 
finns det en differens kvar i relation till den beräknade energianvändningen på 54,5 kWh/m2 Atemp och år. 
Denna differens beror på energianvändningen av pumparna som inte togs med i beräkningen och på 
grund av att vissa åtgärder, såsom de obalanserade luftflödena genom ventilationsaggregatet, inte går 
utföra och fortfarande kallas driftoptimering. Dessa åtgärder kräver bland annat nyinstallation och 
ändringar av befintliga ventilationsschakt och exkluderas därför ifrån denna analys.  

 

Åtgärd Reduktion Totala energianvändning efter 
åtgärd 

Driftstyrning av belysning 6,7 kWh/m2 Atemp och år 71,4 kWh/m2 Atemp och år 

Driftstyrning av huvudpump 0,3 kWh/m2 Atemp och år för 
fastighets elen. Osäkert vilken 
reduktion det har på 
radiatoranvändningen 

> 71,1 kWh/m2 Atemp och år 

Strypning av luft från förråd till 
ventilation 

Osäkert. Antagande: 4 kWh/m2 
Atemp och år 

Möjligt < 67,1 kWh/m2 Atemp 
och år 

Sänkning av temperaturen i 
förråden 

Osäkert. Antagande: 4 kWh/m2 
Atemp och år 

Möjligt < 63,1 kWh/m2 Atemp 
och år 

Korrekt injustering av 
uppvärmningen av varmvattnet 

Osäkert. Antagande: 1 kWh/m2 
Atemp och år 

Möjligt < 62,1 kWh/m2 Atemp 
och år 

Figur 34. Visar reduktionen av totala energianvändningen för husen efter driftoptimeringsåtgärder, där ’>’ referar till 
’mindre än’. 

Enligt månatliga uppföljningar av ByggVesta AB har den specifika energianvändningen sjunkit till 71 
kWh/m2 Atemp och år utifrån driftstyrning av belysning och sänkning av temperaturen i förråden, baserat 
på mätperioden 31:a Oktober 2010 till 1:a November 2011.  
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8 Diskussion 

8.1 Osäkerhets och giltighetsbedömning av arbetet 

Då arbetet har innefattat många approximationer och förenklingar har det medfört många osäkerheter i 
siffrorna som visar energianvändningen hos de olika komponenterna och områdena i husen. Det är ett 
oundvikligt resultat av bristen på installerade mätare i huset och den begränsade tiden som arbetet skrevs 
under. Ifall fler mätare hade varit installerade som loggade energianvändningen hos fler relevanta 
komponenter än de som det fanns mätare till från början skulle direkt data för energianvändningen för 
husen ha kunnat inhämtas istället för att utgå ifrån approximativa beräkningar och leverantörsuppgifter för 
komponenterna. Ifall arbetet också gjordes över en längre tidsperiod skulle mätare ha kunnat placeras på 
komponenterna av intresse under arbetets gång som loggade energianvändningen över ett år. Nu fanns 
varken mätarna placerade från början eller tiden för att logga värdena över ett år vilket har medfört olika 
typer av osäkerheter gällande energianvändningen för komponenterna. Vilken typ av osäkerhet som gäller 
för komponenten har varit relaterad till den approximativa beräkningsmetoden för energianvändningen 
som har använts vilken i sin tur har varit beroende på vilken data som funnits tillgänglig för komponenten. 
Denna brist på uniformt format hos osäkerheten har gjort en statistisk analys utifrån matematiska metoder 
irrelevant då inte osäkerheterna ifrån alla komponenter kan matas in i en och samma matematiska modell 
till en sammanställd osäkerhet. Istället har värdet på osäkerheten blivit en approximativ uppskattning, 
vilken har varierat i format och värde beroende på vilken approximativ beräkningsmetod som har använts 
vid beräkningen av komponentens energianvändning. Denna brist på ett tillförlitligt sammantaget värde på 
osäkerheten hos energianvändningen för komponenterna, och för husen totalt, är en brist i arbetet. Denna 
brist är dock inte avsevärd då osäkerheterna i sina olika format är försumbart små i relation till husens 
totala energianvändning av energi, vilket gör att resultaten fortfarande kan tolkas och extrapoleras till en 
felanalys som kan ge lärdomar om vad som gått fel och vad som bör åtgärdas vilket var målet med detta 
arbete. En av utgångspunkterna vid detta arbete var att utgå ifrån en kvantitativ analys av energiflödena 
genom husen och sedan extrapolera dem till en kvalitativ analys som ska kunna förklara hur och varför 
verkligheten och beräkningsmodellen skiljer sig åt och vilka åtgärder som kan göras för att konsolidera 
differensen i energianvändning. Resultaten från arbetet är tillräckligt tillförlitliga i det avseendet för att 
tidigare nämnda utgångspunkt ska uppfyllas tillfredställande. 

Viktigt att ta upp är att husen var precis komplett inflyttat vid juni 2010, vilken är den första månaden i 
studiens undersökta period. Det har med stor säkerhet uttryckt sig som en högre energianvändning än vad 
huset skulle förbruka med bättre injustering. Husens drifttagning var alltså inte alls optimerad. Det har 
också visat sig senare att husens energianvändning har sjunkit efter att vissa av förslagen givna i studien 
har implementerats. Den nuvarande energianvändningen presenteras i appendix. 

 

8.2 Arbetsprocessen vid projektering av lågenergihus 

Då byggande av lågenergihus är en relativt ny företeelse i Sverige, och i världen i stort, saknas erfarenhet 
och tydliga riktlinjer hos de inblandade entreprenaderna för exakt hur installerandet av el, värme och rör 
ska ske ifall inte ett tydligt lågenergikoncept följs som till exempel passivhus. Riktlinjerna för ovan nämnda 
entreprenader följer oftast samma riktlinjer som gäller för vanliga, icke lågenergi, hus vilket medför en 
kunskapsklyfta mellan de som projekterar lågenergihus (ingenjörer och arkitekter) och de som 
implementerar lösningarna och bygger hus (entreprenader). Denna klyfta i kunskap mellan de olika 
kedjorna i arbetsprocessen kan leda till att belysningen och rördragningen drar mer energi än beräknat då 
det inte är säkert att entreprenaderna följer arkitektens och ingenjörens vision på grund av bristande 
kunskap om hur det ska göras. Kommunikationen mellan de olika parterna som är inblandade vid 
projektering av lågenergihus och de som är inblandade vid implementeringen av projektering är därmed av 
kritisk betydelse. Istället för att arkitekten och ingenjören, som gör sitt arbete innan huset byggs, enbart 
lämnar över sitt arbete efter de är klara till entreprenaderna, som sedan gör sina egna tolkningar, bör alla 
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inblandade parter vara involverade och integrerade i projekteringen vid ett tidigt skede. Synpunkterna från 
entreprenaderna kan vara väldigt värdefulla för arkitekten och ingenjören på samma sätt som deras 
synpunkter är värdefulla för entreprenaderna. Viktigt under processen är då att identifiera luckor i kunskap 
hos de olika inblandade parterna och försöka fylla dem genom effektiv kommunikation. Ifall 
arbetsprocessen sker enligt en klassisk ’från toppen neråt’ metod lär huset inte bli som arkitekten och 
ingenjören tänkt sig, med komponenter som använder energi betydligt över ansatta värden.  

Resultaten för husen analyserade i detta arbete tyder på en sådan kunskapsklyfta mellan entreprenaderna 
och de inblandade i projekteringen då komponentområden såsom belysning och radiatorer ligger långt 
över ansatta värden. Det var alltså snarare arbetsprocessen som var den underliggande orsaken till 
differenserna som upptäcktes än att det den som utförde beräkningarna gjorde fel. En effektivare och mer 
integrerad arbetsprocess där erfarenhet från tidigare projekt förmedlas till alla berörda parter bör vara en 
lärdom från detta arbete till framtida projekt för att undvika differenser mellan beräknad och uppmätt 
normalårskorrigerad energianvändning. 

Med ’alla berörda parter’ avses arkitekter, ingenjörer, entreprenader (VVS, el och byggpersonal), konsulter 
och leverantörer av komponenter.  

 

8.3 Idrifttagning 

En stor bidragande orsak till bristen på åtgärder för att sänka den högre energianvändningen än beräknat 
har berott på bristande information och okunskap gällande var felen ligger och hur de kan åtgärdas hos 
drifttagaren. Orsaken till avsaknad av information, gällande bland annat fördelningen av 
energianvändningen i huset, har huvudsakligen berott på otillräcklig mätutrustning installerad. Ifall fler 
mätare var installerade som kunde logga energianvändningen per komponentområde och sedan lagra 
denna data i undercentralen skulle idrifttagandet vara betydligt enklare då drifttagaren skulle kunna få en 
uppfattning om var felen ligger. Ifall inte drifttagaren vet vad som är fel kan den inte heller veta vad och 
hur det ska åtgärdas. I befintligt skick finns det bara ett fåtal mätare kopplade till undercentralen vilket gör 
att en helhetsbild av energianvändningen för husen uteblir. Resterande information måste inhämtas via 
mätningar på plats med hjälp av konsulter eller arbeten av denna typ vilket är ett tidsödslande och 
ineffektivt sätt för en drifttagare att åtgärda fel utifrån. Vidare bör det också finnas en person med 
kunskapen om hur dessa fel åtgärdas kopplad till drifttagaren så att de fel som upptäcks kan åtgärdas 
korrekt och kostnadseffektivt. 

 

8.4  Presentationen av husens energianvändning 

Det går att ifrågasätta huruvida Boverkets riktlinjer för hur energianvändningen ska presenteras faktiskt 
återger husets faktiska energianvändning rättvist. Enligt deras riktlinjer ska all energianvändning i huset 
ingå förutom hållselen, vilket är märkligt då moderna lågenergihus använder sig av värmeåtervinnande 
ventilationsaggregat. Detta går att ifrågasätta då en stor del av hushållselen kommer lägenheterna till godo 
i form av värme, både direkt och genom återvunnen uppvärmning, vilket gör att hushållselens 
energianvändning faktiskt blir en del av värmetillförseln. Med dagens direktiv uppmuntras drifttagare och 
byggherrar till att installera väldigt ineffektiva vitvaror i hushållen i avseende att öka energianvändningen i 
de områdena eftersom det ger en värmetillförsel som inte syns i energianvändningen enligt BBR18. Fallet 
för Kvarteret Kajutan var att hushållselens energianvändning var lägre än den beräknade, vilket ledde till 
en högre värmeanvändning enligt BBR18s direktiv för hur energianvändningen ska presenteras. Ifall 
hushållselen istället var högre skulle det vara tvärtom då värmebehovet inte skulle vara lika stort, vilket 
skulle göra att energianvändningen såg lägre ut även fast den egentligen var lika hög, ifall inte högre ifall all 
energianvändning togs hänsyn till.  
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I presentationen av energianvändningen bör alltså hushållselen ingå då den är en del av uppvärmningen, 
vilket skulle ge en mer rättvis bild av energianvändningen för ett hus.  

 

8.5 Beräkningsmodellen och dess antaganden 

En frågeställning som bör tas upp är vilket giltighetsområde en energiberäkning har från programmet 
VIP-Energy när den görs i exakt samstämmighet med hur ett hus faktiskt byggs och uppförs. Det är alltså 
intressant att diskutera vilka begränsningar en energiberäkning har från detta program som ligger till grund 
för den beräknade energianvändningen för husen. 

Givetvis finns det många faktorer som inte alls tas hänsyn till i idealiserad beräkning, där en av dom är 
verklighetens stokastiska uppförande. Beräkningarna fångar inte till fullo verklighetens aningen kaotiska 
dynamik, såsom slumpmässiga väder- och temperaturförhållanden och antalet soltimmar under ett år, eller 
hur mycket energi som brukarna använder. Men detta gäller för alla matematiska beskrivningar av 
verkligheten oavsett fält; alltså att verkligheten är så pass komplex och oförutsägbar att matematiska 
modeller endast kan beskriva, inte exakt till 100% säkerhet förutsäga hur verkligheten kommer uppföra 
sig. Däremot går det att anta att desto generellare beräkningarna är, desto svårare blir det förutsäga 
verklighetens uppförande. Desto mer beräkningsmodellen kan detaljeras och efterlikna verkligheten, desto 
troligare är det att värdet på energianvändningen närmar sig verklighetens.  

Att det inte går att beskriva exakt vilken belysning som är installerad med tillhörande reglerdon, att det 
inte går att beskriva hur många radiatorer det finns, deras placering i husen och deras effekt är en av 
många brister hos programmet. Programmet beräknar ett värmebehov för husen snarare än en rimlig 
energianvändning baserad på vilka komponenter och system som är installerade. Denna avsaknad av 
detaljerad beskrivning av objekten som beräknas i programmet leder till att energiberäkningar snarare 
liknar en skiss än en fullständig bild av hur energianvändningen. Denna brist leder också till att 
entreprenaderna inte kan få en fullständig bild utifrån energiberäkningen om vilka komponenter som ska 
installeras för att huset ska nå den beräknade energianvändningen. Det leder också till att den som skapar 
beräkningsmodellen inte kan få en uppfattning om exakt hur huset kommer att bete sig för att 
informationen från entreprenaderna inte kan matas in i programmet. Detta leder till en informationsklyfta 
mellan projekteringen och entreprenaderna eftersom beräkningen inte kan översättas till komponentnivå, 
vilket tvingar entreprenaderna att gissa sig till i många fall huruvida komponenterna de väljer att installera 
kommer att nå det beräknade värdet på energianvändningen. Entreprenaderna har helt enkelt ingen 
beräkningsutlaga att jämföra sina installationer mot. Ett program som också utgår ifrån komponenterna 
som är installerade i objekten som beräknas vid energiberäkningar efterfrågas för att konsolidera denna 
informationsklyfta mellan projektering och implementering av lågenergihus.  

Personen som utför beräkningen påverkar också resultatet i stor utsträckning. Värdet på 
varmvattenanvändningen, hushållens och fastighetens elanvändningen och på ett flertal andra variabler 
bestäms i många fall utifrån personen som utför beräkningens erfarenhet av vad dessa värden ’brukar 
hamna på’. Anledningen till varför många som utför energiberäkningar ofta måste gå på ”känn” gällande 
vissa värden är för att det inte finns några tydliga etablerade riktvärden för vad olika typer av 
energianvändning och förluster ska ligga på för olika typer av hus. Särskilt få riktvärden finns det för 
lågenergihusen då de enbart innefattar en marginell andel av dagens totala husbestånd. För att finna 
riktvärden till energiberäkningen av husen som undersökes i studien fanns det bara ett tidigare 
egenvärmehus att utgå ifrån, vars energianvändning inte var kartlagd i den utsträckning som behövdes för 
att ge relevanta riktvärden. Sveby har som tidigare nämnt påbörjat ett omfattande projekt som syftar mot 
att ge riktvärden för olika typer av förluster och energianvändning vilket bland annat syftar mot att ge 
konkreta värden åt energiberäkningar istället för att personen som utför energiberäkningen måste gå på 
”känn” och erfarenhet. Samtidigt innefattar en sådan ackumulering av värden till ett större genomsnitt en 
stor osäkerhet då inte alla hus konstrueras och tas i drift likadant, vilket är särskilt sant vid 
energiberäkningar av relativt nya huskoncept såsom egenvärmehus. Alltså skulle det vara av stor nytta ifall 
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en större databas med riktvärden för olika typer av förluster och energianvändning för olika hustyper 
istället för ett ackumulerat genomsnitt. Då skulle säkerligen den individuella påverkan som personen som 
utför energiberäkningen har minska. 

 

8.6 Rekommenderat fortsatt arbete 

Arbeten som undersöker och försöker finna optimala arbets- och kommunikationsprocesser vid 
bygganden av lågenergihus skulle vara relevanta på grund av de brister och faktorer som nämndes tidigare. 
Det är också en hittills förbisedd och troligtvis stor underliggande faktor till de differenser som ofta 
uppmäts mellan beräknad och uppmätt normalårskorrigerad energianvändning. 

Systemlösningar för idrifttagande för lågenergihus bör också undersökas, med mål att finna ett optimalt 
sätt att integrera mätutrustning i huset med ett reglerprogram som drifttagaren kan använda sig utav. 
Aspekter som: antalet mätare, på vilka komponenter, vilken data som ska loggas och hur datan ska 
presenteras för drifttagaren bör undersökas och besvaras.  

Ett arbete som syftar mot att försöka finna tydligare formulerade riktlinjer vid byggande av lågenergihus 
bör skapas, likt en byggnadsteknisk guide där olika lösningar och alternativ finns presenterade. Detta 
arbete ska då agera som en guide för alla inblandade parter i objekten som ska byggas, så att 
kunskapsklyftan kan fyllas. Samtidigt ska inte arbetet profilera sig åt någon av de etablerade 
lågenergikoncepten såsom passivhus, utan istället erbjuda ett antal oberoende alternativ och etablerade 
metoder som kan sänka energianvändningen. Detta arbete kan då minska förvirringen som uppstår när det 
oöverskådliga antalet lågenergihuskoncept betraktas eftersom att kunskapen avser främst att sänka 
energianvändningen snarare än att erbjuda ett byggnadskoncept. 

En arbetsmetod vid optimering av idrifttagning bör också utvecklas, i avseendet att finna olika sätt att 
åtgärda olika typer av felkällor genom. Det kan då ge drifttagaren kunskapen om hur olika typer av 
felkällor kan åtgärdas efter att de har identifierats. Denna skulle kunna utformas likt en checklista där olika 
optimeringsåtgärder och kontroller finns formulerade. 
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 Slutsatser 
 

• Ifall den externa elen räknas bort ifrån den uppmätta normalårskorrigerade energianvändningen 
blir den uppmätta normalårskorrigerade specifika energianvändningen för husen under den 
undersökta perioden 78,1 kWh/m2 Atemp och år, där den interna fastighetselen använde 16,2 
kWh/m2 Atemp och år 
 

• Fastighetselen högre energianvändningen förklaras genom att belysningens, hissarnas och 
ventilationsfläktarnas totala energianvändning översteg och i vissa fall inte alls ingick i den 
beräknade energianvändningen. De komponenter som ingick i fastighetselen vilka antogs vara 
försumbara i beräkningsmodellen drog i praktiken upp emot 1 kWh/m2 Atemp och år. 
Belysningens energianvändning vida överskred den antagna, där förklaringen ligger i den 
otillräckliga, och i vissa områden inte alls fungerande, driftstyrningen. Ifall belysningen driftstyrs 
efter ansatta riktlinjer kan dess energianvändning minska med 77,5%.  
 

• Skälet till den högre värmeanvändningen är en kombination av både ventilationsaggregatets lägre 
energiverkningsgrad hos värmeåtervinningen och de obalanserade ventilationsflödena genom 
husen vilka kräver ytterväggsgaller i förråden för att kompensera undertrycket. Dessa två faktorer 
samverkar och beror på varandra vilket leder till en ökad energianvändning hos radiatorerna i 
trapphus och förråd och lägenheternas värmeanvändning via eftervärmningsbatterier. En annan 
faktor som också har lett till högre värmeanvändning är den lägre energianvändningen av 
hushållsel än beräknat, vilket har lett till att det funnits lägre energi tillgänglig för uppvärmning via 
värmeåtervinning. I beräkningsmodellen antogs att flödena genom husen var balanserade och att 
energiverkningsgraden hos ventilationsaggregatet skulle vara 90%.  
 

• Med rätt driftstyrning av samtliga komponentområden kan energianvändningen för husen ligga på 
62,1 kWh/m2 Atemp och år, men troligtvis lägre. Då kvartstår fortfarande en viss differens 
gentemot det beräknade värdet på energianvändningen på 54,5 kWh/m2 Atemp och år, vilken inte 
kan elimineras då vissa komponenter inte kan driftoptimeras ytterligare och på grund av att vissa 
permanenta konstruktionslösningar, såsom ventilationsdragning, skiljde sig ifrån 
beräkningsmodellen.  
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Appendix 

Energiberäkning 

Följande sidor visar energiberäkningen i rapportform som stod till grund för värdena som den uppmätta 
normalårskorrigerade energianvändningen jämfördes mot.  
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Användningsprotokoll efter viss driftoptimering 
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Använda ekvationer – indata och förklaring 

Detta avsnitt förtydligar kvantitativt, och i viss mån kvalitativt, användandet av de ekvationer som har 
presenterats i arbetet. Eftersom att inte alla ekvationer i arbetet har utnyttjats syftar detta avsnitt mot att 
ytterligare förklara hur de ekvationer som faktiskt har utnyttjats har använts. 

Ekvation 3 

Um =

( U i ⋅ Ai + lk ⋅ Ψk + χ j

j =1

p

∑
k =1

m

∑
i=1

n

∑ )

Aom  

Ekvation 3 användes till att beräkna fram UA-värdet för klimatskalet utifrån figur 17, men inga 
köldbryggor togs hänsyn till.  

Ekvation 6 

2
( )tvvtvv H O p tvv kvQ V c T T tρ

•

= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅    

Ekvation 6 användes till att beräkna tappvarmvattnets energianvändning för husen. Volymflödet baserades 
på erhållen debiteringsdata ifrån minol, temperaturdifferensen utgick utifrån produkspecifikationer för 
värmeväxlaren. Värdena som användes presenteras nedan: 

 

pc = 4,185 kJ/(kg*K) 

 tvvV
•

 - baserades på debiteringsdata vilken presenteras i en 10.4. 

2H Oρ =1000 kg/m3 

 dT = 45 oC 

 

Ekvation 8 

εvent =
Qåvent

Qvent

=
(Ttill − Tute)⋅ V

•

till

(T
från

− Tute)⋅ V
•

från

 

Ekvationen användes vid beräkning av ventilationsaggregatets verkningsgrad. Temperaturdifferenserna 
baserades på uppmätta temperaturer som redovisas i grafer för hur temperaturerna över 
ventilationsaggregatet varierade över året, vilka presenteras i 10.4. Kvoten mellan volymflödena 
uppskattades också utifrån temperaturdifferenserna. 
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Ekvation 17 

lillavent nom effektE Q ε
•

= ⋅
 

Ekvation 17 användes för att beräkna effekten för ventilationsfläkten på det lilla ventilationsaggregatet. 
Följande värden användes, baserade på figur 8 och den befintliga mätningen av ventilationsfläktarna på de 
två större ventilationsaggregaten. Värden på variablerna som användes var: 

nomQ
•

= 1,5 kW 

effektε =0,58 
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Debiteringsdata 

Detta avsnitt visar i tre olika grafer hur energianvändningen för varmvatten, uppvärmning av hushåll och 
hushållsel har varierat över året. Upplösningen är per månad, där första månaden är Juni 2010, och den 
sista är Maj 2011. Formatet är i kWh/m2. 

 

Varmvattenanvändning 
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Hushållsel 

 

Uppvärmning av hushåll 
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Temperaturer på luftflödena genom 
 ventilationsaggregatet och energiverkningsgraden 

Följande avsnitt kommer visa på temperaturer för luftflödena genom ventilationsaggregatet och 
energiverkningsgraden för ventilationsaggregatets värmeåtervinning, för fyra månader under 
uppvärmningssäsongen 2010-2011. Upplösningen kommer vara per timme, dock är det vissa timmar för 
vissa månader som saknas. 

November 2010 
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December 2010 
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Januari 2011 
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Februari 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-89- 
 

Metod vid normalårskorrigering 

Utifrån uppmätta temperatur för månaderna undersökta i studien skapades en normalårskorrigeringskvot 
per undersökt månad. Dessa kvoter baseras på den procentuella skillnaden i gradtimmar för de 
behandlade månaderna. Kvoten har sedan multiplicerats med användningen per månad för 
uppvärmningen av både fastighets och hushållsytor. Kvoterna är följande: 

• Juni 2010 – 1,0 

• Juli 2010 – 1,0 

• Augusti 2010 – 1,0 

• September 2010 – 1,178 

• Oktober 2010 – 0,903 

• November 2010 – 0,876 

• December 2010 – 0,7453 

• Januari 2011 - 0,9818 

• Februari 2011 - 0,88 

• Mars 2011 - 1,029 

• April 2011 - 1,388 

• Maj 2011 - 1,546 
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Översiktlig vy av ventilationsschakten 

I detta avsnitt visas en översiktlig vy av ventilationen för husen som undersöktes i studien. Ritningarna är 
hämtade ifrån projektionsritningarna. 

Stora huset 

 

Lilla huset 

 


