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Förord 
 

Nu när examensarbetet går mot sitt slut och utbildningen börjar bli klar, så vill jag 

börja med att tacka mina handledare Patrik Sundberg och Sofia Gustavsson på 

Skebo som varit väldigt hjälpsamma. Ett stort tack till Patrik som anordnade 

examensarbetet åt mig. Även fått tillgång till eget kontor, så jag är mycket tacksam 

över min tid här, jag har lärt mig oerhört mycket på så kort tid! 

 

Mark Murphy som är min handledare på Umeå Universitet vill jag också tacka för all 

hjälp jag fått genom examensarbetet. Mycket tacksam att han ställt upp och hjälpt 

mig tillbaka på rätt spår när jag kört vilse. 

 

Sist men inte minst så vill jag tacka det som gjort mina studieår i Umeå till en trivsam 
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alla roliga fester, sittningar, fjällresor och nollningar. Det är något jag kommer att 

minnas resten av mitt liv!  
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Sammanfattning 

 

En tredjedel av Sveriges energianvändning går till bostäder samt lokaler, varav 

närmare 60 % går till uppvärmning. Möjligheterna är stora för att använda energin 

mer effektivt och det finns stor potential för att spara på energin genom att förbättra 

byggnadens konstruktion. EU ställer högre krav på energianvändningen och innebär 

att uppföljning av energianvändningen blir allt viktigare. Från och med 2021 ska all 

nyproduktion av byggnader inom EU:s medlemsstater vara ”nära nollenergihus”. 

Definitionen av ”nära nollenergihus” är ännu inte fastställd i Sverige men i ett utkast 

av BBR diskuteras kraven att skärpas med 40 %. Arbetet mot att få fler 

energieffektiva byggnader pågår och genomförs i nära samarbete med Boverket. 

 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Skebo där målet är att fastställa 

verklig specifik energianvändning i drift för två fastigheter i Skellefteå, Ringduvan och 

Odenskrapan. Jämföra och analysera avvikelser mot projekterad specifik 

energianvändning. Ringduvan stod färdigt för inflyttning våren 2014 och 

Odenskrapan i början av 2016. Både byggnader har gemensam energitillförsel i form 

av fastighetsel samt fjärrvärme från Skellefteå Kraft. Ringduvan är projekterad av 

NCC och Oden av Lindbergs energi & VVS AB.   

 

Sveby (”Standardisera och Verifiera Energiprestanda i Byggnader”) är ett 

utvecklingsprogram som drivs av aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen. 

Sveby har som syfte är att ta fram en branschstandard som gör att träffsäkerheten 

ökar mellan projekterad samt verklig energianvändning. Med ökad kunskap om 

brukarrelaterad användning, ett standardiserat arbetssätt, energiuppföljning och 

utvecklat samarbete mellan aktörer så är målet att minska avvikelserna. Aktörer 

inom branschen kan välja att ingå ett Sveby avtal där det ingår ett gemensamt 

arbetssätt för upphandling, projektering och verifiering.  

 

Den projekterade specifika energianvändningen för Ringduvan är 76 kWh/m2,år och 

den verkliga är 101 kWh/m2,år. Odenskrapans projekterade ligger på 53 kWh/m2,år 

och den verkliga är 93 kWh/m2,år. Dvs överstiger den specifika energianvändning i 

drift mot den beräknade energianvändning med 33 % för Ringduvan samt 75 % för 

Odenskrapan. Dvs det behövs betydligt mycket mer tillförd fjärrvärme samt 

fastighetsel än det som är beräknat.  

 

I allmänna orsaker har potentiella orsaker till högre energianvändning identifierats. 

Men ingenting är bekräftat och det krävs utförligare jobb mot byggnaderna för att 

kunna jämföra och identifiera dem exakta orsakerna.   
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Abstract 
 

One third of Sweden's energy use is used by residential and commercial buildings, of 

which nearly 60 % go to heating. Opportunities are great for using energy more 

efficiently and there is a great potential to save energy by improving the construction 

of the building. The EU places higher demands on energy use and means that 

monitoring of energy use is becoming increasingly important. From 2021, all new 

production of buildings in EU Member States will be "close to zero energy houses". 

The definition of "near zero energy house" has not yet been established in Sweden, 

but in a throw-out of BBR is the requirement to tighten by 40 % discussed. Efforts to 

get more energy-efficient buildings are under way and are being carried out in close 

collaboration with BBR. 

 

This degree project has been carried out on behalf of Skebo, where the goal is to 

establish the real specific energy use in operation for two properties in Skellefteå, 

Ringduvan and Odenskrapan. Compare and analyze deviations from projected 

specific energy use. Ringduvan was ready for occupation in spring 2014 and 

Odenskrapan in early 2016.Both buildings have electricity and district heating from 

Skellefteå Kraft. Ringduvan is projected by NCC and Oden of Lindbergs Energi & 

VVS AB. 

 

Sveby ("Standardize and Verify Energy Performance in Buildings") is a development 

program run by actors in the construction and real estate industry. Svebys aim is to 

develop an industry standard that increases the accuracy of the project between 

projected and real energy use. With increased knowledge of user-related use, a 

standardized approach, energy monitoring and enhanced cooperation between 

actors, the goal is to reduce the deviations. Operators in the industry may choose to 

enter into a Sveby agreement, which includes a common method of procurement, 

design and verification. 

 

The projected specific energy use for Ringduvan is 76 kWh/m2,year and the real is 

101 kWh/m2,year. Odenskrapan projected is 53 kWh/m2,year and the real is 93 kWh/ 

m2,year. That is, the specific energy use exceeds the estimated energy consumption 

by 33 % for Ringduvan and 75 % for Odenskrapan. This means that much more 

district heating and real estate is needed than expected. 

 

In general, potential causes of higher energy use have been identified. But nothing 

has been confirmed and more work is required against the buildings in order to 

compare and identify the exact reasons.  
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Ordlista 

 
Fastighetsel    Den elförbrukning som används för att driva själva 

byggnaden. Exempelvis hissar, gemensam 

belysning, pumpar och fläktar [1].    

 

Atemp      är den area som byggnadens specifika 

     energianvändning ska beräknas efter. Atemp är 

     den invändiga arean för vindsplan, källarplan samt 

     våningsplan som är uppvärmd till mer än 10 °C [2]. 

 

Specifik energianvändning Byggnadens energianvändning under ett år 

     dividerat med antalet m2 Atemp. Kravet gäller den 

     energi som vid normalt brukande levereras till 

     byggnaden för uppvärmning, det vill säga 

     tappvarmvatten och fastighetsenergi. Enheten  

     är kWh/m2,år [3].  

 

Beställare    Det företaget som beställer en entreprenad [4]. 

 

Entreprenad    Arbete som utförs under en viss tid på en bestämd 

     plats åt en beställare [5]. 

 

Entreprenör    Den som utför entreprenaden [5]. 

 

Totalentreprenad   Det är en entreprenad eller del av entreprenad där

     entreprenören i förhållande till beställaren svarar 

     för både utförandet samt projekteringen [5].  

 

Klimatskal    Byggnadens ytterhölje. Det vill säga golv, tak, 

     väggar, dörrar och fönster [6]. 

 

Termiska inomhusklimatet Människans upplevelse av inomhusklimatet. 

    Inomhusklimatet beror på lufttemperaturen och 

omgivande ytors temperatur, drag och kallras [7]. 

 

Energiprestanda   Annat ord för specifik energianvändning [8]. 
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Byggherre    Byggherren behöver inte vara en fysisk person 

     utan kan vara en juridisk person som exempelvis 

ett företag, en förening eller kommunal förvaltning. 

Byggherren är den som ansvarar för att se till att 

alla bygg-, rivnings-, och markåtgärder genomförs 

enligt gällande föreskrifter [4]. 

 

Komfortkyla    Innebär en sänkning av byggnadens 

inomhustemperatur för människans komfort [9]. 

 

Energibärare   Ett system som lagrar/transporterar energi 

     snarare än att vara en energikälla i sig [10]. 

 

Installerad eleffekt   Den sammanlagda eleffekt som maximalt kan 

upptas av de elektriska apparaterna för 

uppvärmning som behövs för att kunna 

upprätthålla avsett inomhusklimat, 

tappvarmvattenproduktion och ventilation när 

byggnadens maximala effektbehov föreligger [11]. 

 

Byggnadsnämnden  Ansvarar enligt plan och byggnadslagen (PBL) för 

ett antal uppgifter inom lov och byggprocessen 

[12]. 
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1 Introduktion 

Inledningsvis i detta kapitel beskrivs lite kort om energianvändning samt bakgrunden till 

projektet. Därefter beskrivs Syfte, målsättning samt avgränsning. Avslutningsvis så beskrivs 

det kort om byggnaderna samt historia. 

 

Eftersom kraven har skärpts på energianvändningen inom Sverige under de senaste 

decennierna har det ställts högre krav på byggnaders klimatskal. Nyproduktioner ska 

vara lufttäta, ha ett välfungerande installationssystem och inte bara vara 

välisolerade. Samt krav att inomhusluften ska vara av god kvalitet och finns även 

krav på det termiska inomhusklimatet. De skärpta kraven grundar sig i EU-direktiv 

från 1993 och har verkställts framför allt från 2006 och framåt. Med strängare 

energikrav så har även fokus på byggnadens förvaltningsskede ökat. Detta för att 

byggnadens totala livscykel ska öka. I figuren nedan så redovisas längden på 

förvaltningsskedet i förhållande till övriga skeden [13].  

 

 
Figur 1. Bild över byggprocessens tidsskede [25]. 

 

Bostäder står för en tredjedel av Sveriges totala energianvändning där 

uppvärmningen av bostäderna står för ca 60 % av denna energianvändning. 

Mängden köpt energi kan minskas genom att förbättra byggnadernas konstruktion 

som leder till bättre energiprestanda.  

 

Detta är ett krav inför framtiden eftersom EU:s energieffektiviseringsdirektiv 

innefattar åtgärder för att mildra klimatförändringar [14].  

 

För att målen med minskad energianvändning skall uppfyllas så är det viktigt med att 

projektera energieffektiva lösningar. Även att entreprenören bygger som projektering 

säger samt att göra bättre energiuppföljning av byggnaden. Det är viktigt att göra en 

energiuppföljning av byggnaden för att identifiera vart det sker energiförluster samt 

vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra. En energiuppföljning ger också en bild 

av hur mycket den projekterade energiberäkningen skiljer sig från verkligheten. 

Vilket bidrar till att eventuella felkällor kan åtgärdas i tidigt skede.  
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1.1 Bakgrund 

Skebo är Skellefteås största fastighetsbolag som äger och förvaltar cirka 5 200 

lägenheter och ett antal lokaler. Vi har hyreslägenheter i flerfamiljshus, radhus, 

småhus, studentbostäder, ungdomslägenheter, +55 lägenheter, trygghetsboenden 

samt vård- och omsorgsboenden. Dessutom vill Skebo genom sitt arbete inspirera 

och möjliggöra för andra aktörer att bidra till Skellefteås bostadsmarknad. 

  

Skebo ställer högre krav på de hus som byggs än vad som Boverket kräver 

avseende på husets energiprestanda (energiförbrukning per kvadratmeter). Skebo 

anlitar också byggare med en så kallad totalentreprenad, det innebär att det är 

byggentreprenören som bestämmer hur de högre energikraven ska uppnås. 

 

Projektet tillkom genom att Skebo ville ha en noggrann uppföljning av 

energianvändningen i två relativt nybyggda flerbostadshus i centrala Skellefteå. 

Odenskrapan stod klar för inflyttning februari 2016 och Ringduvan maj 2014. Skebo 

har beställt en energianvändning på 80 kWh/m2,år på båda flerbostadshusen. 

Energiberäkningen ska vara gjord för att uppnå de kraven, men frågan är hur 

verkligheten ser ut och vad som går att åtgärda ifall inte energiprestandan uppnås. 

Ifall energianvändningen ligger över 80 kWh/m2,år så kommer det att drabba Skebo 

hårt ekonomiskt för att det är betalat för att kunna hålla den angivna 

energianvändningen.  

1.2 Syfte 

Syftet med just detta projekt är att ge Skebo en återkoppling till energiresultatet av 

två flerbostadshus i centrala Skellefteå som är beställda av två olika 

totalentreprenörer. Samt att ge Skebo en möjlighet att använda mitt resultat till 

kommande projekt i framtiden. 

1.3 Målsättning 

Huvudmålet med detta examensarbete har varit att fastställa den specifika 

energianvändningen i drift för två fastigheter i centrala Skellefteå. Analysera 

avvikelser mellan energianvändning i drift och projekterad.  

 

Delmålen som varit under projektets gång: 

• Analyserat och beräknat för att kunna jämföra de båda olika projekteringarna.  

• Jämföra byggnadernas specifika energianvändning i drift och den beräknade. 

• Föreslå åtgärder och allmänna orsaker till avvikelse.  
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1.4 Avgränsning 

Examensarbetet har avgränsats till att undersöka energianvändningen och ge 

förslag på orsaker till eventuella avvikelser. Undersökningsområdet har begränsats 

till Ringduvan samt Odenskrapan i centrala Skellefteå. Rapportens innehåll syftar till 

energiuppföljning i flerbostadshus.  

 

1.5 Beskrivning av byggnaderna 

Här presenteras information och historia om byggnaderna.  

 

1.5.1 Odenskrapan 

Mitt i centrala Skellefteå har Skebo byggt det nya flerbostadshuset Odenskrapan i 12 

våningar. Huset har totalt 43 lägenheter, tvåor samt treor. Söder om tekniska 

kontoret och norr om det befintliga bostadshuset i kvarteret ligger Odenskrapan på 

innergården. Inflyttningen stod klar i februari 2016.  

Med sina 12 våningar kommer huset att bjuda sina hyresgäster på en vidunderlig 

utsikt över Skellefteå stad samt dess omgivning. Alla lägenheter i hyreshuset har en 

egen inglasad balkong. Huset byggdes centralt i Skellefteå för att efterfrågan är stor 

att bo centralt. Därför har fastigheten ett optimalt läge. Trots att huset ligger centralt 

så är det ingen brist på grönska. Innergården är bilfri med anlagda grönytor och det 

finns möjlighet att hyra en takterrass med duschmöjligheter. Garaget är under 

marken och kopplat till huset.  

En viktig aspekt är de högre krav Skebo ställer på energieffektivitet. 

Energianvändningen beräknas ligga ca 40 procent lägre än kraven från Boverkets 

byggnadsregler (BBR) [15]. 
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1.5.2 Ringduvan 

Kvarteret Ringduvan har ett av Skellefteås mest attraktiva lägen och var 

inflyttningsklart i maj 2014. Ringduvan har 48 hyreslägenheterna i allt ifrån 

fyrarummare på 96 m² till ettor på 39 m². Hyreslägenheterna har en egen 

planterad gård. Som spelar samman med Nordanå som är ett intilliggande grön 

samt friluftsområde.  

Gångstråken är uppvärmd med returen från fjärrvärmen, vilket är bra för miljön 

samt för alla hyresgäster som slipper snöröjningen.  

 

Målet med Ringduvan var att bygga ett hus med bred åldersgrupp, med trevlig 

utemiljö samt attraktiva lägenheter. Allt detta märks inte bara med materialval, 

fönsterplacering eller planlösningen. Ta till exempel den moderna källsorteringen. 

Dessutom är huset energisnålt, en beräknad energianvändning på endast 80 

kWh/m² [16]. 
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2 Teori 

Kapitlet beskrivs inledningsvis med allmän information om BBR samt Sveby. Därefter 

beskrivs byggnaden som system, Energiuppföljning och Mätdata. Avslutningsvis med 

Temperatur, Varmvatten och Schneider Struxureware.  

 

2.1 Allmänt om BBR 

Tidigare namn var Boverkets nybyggnadsregler (NR) som ersattes av Boverkets 

byggregler (BBR) år 1994 då första versionen släpptes. Reglerna revideras i takt 

med att samhället förändras. Sedan juni 2017 gäller BBR 25, där numreringen 

betecknar den reviderade versionen i ordningsföljd sedan 1994. När en ny ändring 

införs så råder en övergångsperiod då den äldre kravnivån fortfarande får tillämpas.  

 

Boverket är en central förvaltningsmyndighet för byggande och samhällsplanering i 

Sverige. Boverkets byggregler behandlar många aspekter inom ombyggnationer 

samt nyproduktioner. Målet är att säkerställa god säkerhet, hälsa, komfort och 

tillgänglighet för de boende och verksamma i den färdiga byggnaden samtidigt som 

byggnaden ska anpassas till samhällets krav inom miljöhänsyn samt 

energieffektivitet. 

 

Det är byggherren som ansvarar att byggnaden uppfyller kraven enligt BBR. Sedan 

2006 så finns en lag att alla byggnader ska energi deklareras inom 2 år efter att 

byggnaden tagits till bruk. Det är ägaren av byggnaden som ansvarar att en 

energideklaration upprättas. Avsikten med energideklarationen är att säkerställa att 

Boverkets energikrav är uppfyllda. 

 

Att känna till den rättsliga karaktären för dokument rörande byggnaders 

energihushållning är viktigt. Det finns föreskrifter, allmänna råd, lagar och 

förordningar gällande området. Byggreglerna innehåller allmänna råd och föreskrifter 

till plan och bygglagen, PBL, planförordningen samt byggförordningen. Föreskrifter 

skall vanligtvis följas men det finns undantag som byggnämnden råder över. 

Allmänna råd ger endast råd på förslag för att uppnå föreskrifterna och utgår ofta 

med ordet “bör”. Det vill säga Byggherren har inget krav att följa de allmänna råden 

utan kan välja lösning själv, så länge föreskrifterna efterlevs. i Föreskrifter samt 

allmänna råd så förekommer det så kallade standarder som beskriver exempelvis 

hur en beräkning eller mätning ska utföras. Dessa tas fram av exempelvis EU för att 

underlätta handel och tjänster över gränserna. Men byggherren och entreprenören 

kan också komma överens om att tillämpa en branschstandard för att exempelvis 

underlätta upphandlingen [17]. 
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2.2 Energihushållningskrav enligt BBR 

År 2006 infördes nya regler för nya byggnaders specifika energianvändning. Detta 

innebär att en fastighet inte får använda mer än ett angivet antal kilowattimmar per 

kvadratmeter och år (kWh/m2,år). Där m2  är beräknat efter Atemp vilket innebär 

byggnadens area och alla våningsplan som är uppvärmd till minst 10 °C. Det som 

räknas till den specifika energianvändningen är den levererade energi för 

uppvärmning av fastigheten, komfortkyla, tappvarmvattnet samt fastighetselen. 

Hushållsenergi ingår inte i den specifika energianvändningen. Ekvationen nedan är 

en byggnads specifika energianvändning definierad för ett normalt brukande under 

ett år. 

 

 Ebeaspec = (Euppv+Ekyl+Etvv+Ef) / Atemp       (1) 

 

För en byggnad som mottager värme från en annan närliggande byggnad ska 

samma energibärare antas. Energibehovet bör täckas med betydligt mindre tillförd el 

jämfört med fjärrvärme så har BBR infört olika kravnivåer för eluppvärmda respektive 

ej eluppvärmda byggnader. Eluppvärmda byggnader har lägre gräns för specifik 

energianvändning jämfört med ej eluppvärmda. När kravnivån är avklarad så viktas 

inte köpt energi med avseende på energibärare utan den summeras rakt av. För att 

en byggnad ska få klassas som en eluppvärmd byggnad så måste installerad eleffekt 

för uppvärmningen vara minst 10 kW/m2,Atemp.  

 

Boverkets krav på energianvändning är även åtskilda med avseende på aktuell 

klimatzon och om byggnaden är en lokal eller bostad. Eftersom Sverige har mycket 

varierande klimatförhållanden så finns geografiska klimatzoner med anpassade 

energikrav. Till exempel i norr är klimatförhållandena mer stränga och tillåter därefter 

en högre specifik energianvändning. Det är nyligen som BBR ökade från tre till fyra 

klimatzoner. Figur nedan visar en karta över Sverige samt hur klimatzonerna är 

indelade. 
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Figur 2. Klimatzoner i Sverige [23]. 

 

 

Numera är Boverket en tillsynsmyndighet och ansvarar för att säkerställa ett kraven 

enligt BBR är uppfyllda. Tidigare hade kommunen detta ansvar. Boverket har infört 

begreppen “låg energianvändning” och “mycket låg energianvändning”, det vill säga 

att byggnaden använder 75 % samt 50 % mindre specifik energianvändningen än 

kravnivån. 

 

Från och med 2021 ska alla nya byggnader, enligt EU direktiv, i Europa vara nära 

nollenergibyggnader (NNE). Energiprestandadirektivet definierar en nära 

nollenergibyggnad som en byggnad som har mycket hög energiprestanda. Nära noll 

mängden eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket hög grad 

tillföras i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara 

energikällor som produceras på plats, eller i närheten [17].  
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2.3 Sveby 

Sveby som står för ("Standardisera och Verifiera Energiprestanda i BYggnader") är 

ett branschöverskridande program som tagits fram av aktörer inom bygg och 

fastighetsbranschen. Syftet med programmet är att ta fram branschstandarder för 

verifiering och beräkning av energiprestanda i byggnader. Svebys mål är att skapa 

en tolkning av BBR:s funktionskrav och därmed öka sannolikheten att kraven i BBR 

uppfylls. Om byggherren och entreprenören använder samma indata vid 

energiberäkningar ökar jämförbarheten mellan deras beräkningar. Det vill säga att 

Sveby strävar efter att branschen skall använda samma schablonvärden. Vid samma 

schablonvärden så blir det enklare för framtida tvister mellan byggherren och 

entreprenören. Sveby har tagit fram ett antal dokument som delas upp i tre olika 

huvudkategorier. I figuren nedan så visas kategorierna samt vilka dokument som 

ingår i respektive kategori.  

 

 

 

 

 
Figur 3. Svebys tre huvudkategorier vid uppdelning av dokument [18]. 
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Sveby har tre dokument som omfattar lagar och rutiner vid energiuppföljning. 

Mätföreskrifter, Energiverifikat samt Energiprestandaanalys. Sedan finns också en 

verifieringsmall som är till för att samla data. Mätföreskrifter beskriver vad och hur 

som det skall mätas i en byggnad för en möjlighet att analysera energianvändningen. 

Energiverifikat är dokument som till största del är gjord som stöd till uppföljningen av 

energianvändningen. Dokumentet består av en checklista, verifikationsplan, 

energiverifikat, samt en beskrivning hur prestandaproven samt energiberäkningarna 

ska utföras. Det står även i energiverifikatet om hur energiuppföljningen i de olika 

skedena av byggprocessen ska uppföljas. Energiprestandaanalys, detta är gjort för 

att underlätta och ge vägledning för hur energikraven ska uppfyllas. Det vill säga 

syftet är att underlätta problem vid eventuell avvikelse mellan teoretisk och uppmätt 

energianvändning, då blir detta speciellt riktat till byggherren och entreprenören. I 

verifieringen undersöks även om orsaken beror på felaktig energiberäkning, 

verksamhet, brukare eller ett ökat värme/kylbehov. Verifieringen utförs i tre steg där 

första steget beskriver hur uppmätt energiprestanda skall korrigeras med hänsyn till 

uppvärmning, komfortkyla, vattenanvändning samt fastighetsel. Andra steget 

analyserar orsaken till eventuell avvikelse. Steg tre är andra steget fast analyserar 

orsaken mer noggrant [18]. 
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2.4 Byggnaden som system  

Numera med ökade krav för energianvändningen så har kraven för byggnadernas 

klimatskal och dessa system ökat. Tidigare har byggnadstekniken använt få 

byggnadskomponenter men utvecklingen har gjort att byggprocessen numera är 

detaljstyrd av olika aktörer, från det att bygget planeras fram tills byggnaden drivs 

och förvaltas. på 70-talet så ökade oljepriset kraftigt och det gjorde att 

byggnadstekniken utvecklades och det gjorde att byggnaderna behövde en minskad 

energianvändning. Tittar man historiskt hur energianvändningen såg ut jämfört med 

idag så är det en stor skillnad. Förr så gick större delen av energianvändningen till 

uppvärmning av fastigheten. Idag så går större del av energianvändningen till 

fastighetsel samt tappvarmvatten. Figuren nedan visar en byggnads energibalans. 

 

 
Figur 4. Schematisk bild över energibalansen i en byggnad [24]. 

  

Tidigare i byggnader fanns det inget luftbehandlingssystem, utan självdragsprincipen 

utnyttjades. Drivkraften i ett självdragssystem växlar beroende på utomhusklimatet 

och variationen i vinden. Dvs kalla och blåsiga dagar blir luftväxling stor och risk för 

drag. Denna luft strömmar in i byggnaden som tilluft via otätheter, vanligtvis runt 

fönster, frånluften gick ut genom skorstenen. I dagens flerbostadshus byggs ett 

luftbehandlingssystem som bidrar till att kvaliteten på inomhusluften ökar samt 

energianvändningen effektiviseras genom en värmeåtervinning, det vill säga ett så 

kallat FTX-system.  

 

För att uppfylla energikraven idag som Boverket ställer så skall byggnader vara 

utrustade med ett värmeåtervinningssystem [13].  
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2.5 Energiuppföljning 

Det är viktigt att göra uppföljning av energianvändningen i en byggnad för att 

säkerställa att byggnadens energiprestanda följer de krav som är ställda. Samt att ha 

kontroll på installationernas funktioner. Med en noggrann drift och energiuppföljning 

så kan man förtydliga installationssystemens energianvändning samt funktioner.  

 

För att kunna genomföra en energiuppföljning så är det viktigt att mätdatat lagras 

automatiskt i en databas. En stor möjlighet ges vid effektivisering om man kan läsa 

av alla diagram samt trender för respektive system regelbundet.  

 

De relevanta signalerna för byggnaden är styrsignaler, temperaturer, tryck, flöden, 

värme samt elmätare och börvärden.  

 

Ifall de tekniska systemen inte har en automatisk mätning och lagring så blir det 

svårt att gissa på var det brister ifall den önskade energiprestandan inte uppfylls. 

Finns inga mätvärden så blir det svårt att ha en diskussion för att åtgärda eventuella 

funktions och energiprestandaproblem.  

 

Ett flerbostadshus bör ha en detaljerad energi samt driftuppföljning de första 

månaderna när installationssystemen prövas. Därefter några nyckelvärden som man 

följer upp när det avviker från börvärdet för att förstå varför [19]. 

 

2.6 Mätdata 

Enligt BBR:s föreskrifter i avsnitt 9:71 att verifiering av en byggnads 

energianvändning ska följas upp kontinuerligt. Detta sker genom en avläsning av de 

energimängder (kWh) som levereras till fastigheten. Energin för uppvärmning, 

komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetselen är tillsammans intressanta för att de 

tillsammans utgör byggnadens specifika energianvändning [20]. 

 

Svebys föreskrifter är i likhet med BBR. Men utöver det så föreskriver Sveby en 

uppskattning av genomsnittligt specifikt luftflöde under uppvärmningssäsongen. 
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2.7 Temperatur 

Vid energiberäkningar så spelar inomhus temperaturen stor roll. En vanlig 

rekommenderad inomhustemperatur ligger på 21 °C för bostäder. Nattsänkning för 

flerbostadshus beaktas inte på grund av att ett osäkert resultat. En tumregel är att 

minskning med 1 °C av inomhustemperaturen innebär en minskning av 

energianvändning med ungefär 3–5 kWh/m2 för ett flerbostadshus, vilket innebär 

ungefär 5 % minskad strömförbrukning [20].  

 

 

2.8 Varmvatten 

Användningen av tappvarmvatten beror på brukarens vanor, samt tiden för det 

varma vattnet att nå blandaren, och temperaturen på inkommande kallvatten och det 

utgående varmvattnet. 

 

Det finns såklart olika sätt att bestämma energibehovet för att värma varmvattnet. 

Schablonmässiga antaganden och ekvationer.  

 

Det rekommenderade inmatningsalternativet enligt Sveby ligger på följande. 

Årsschablon 25 kWh/m2,Atemp [21].  

 

 

Beräkning av energibehovet för att värma tappvarmvatten enligt ekvation nedan. 

 

Q = m ∙ cp ∙ ΔT  (kJ) (2) 

 

Där m är massan i (kg), cp är den specifika värmekapaciteten i (kJ/kg∙K) och 

ΔT är Temperaturskillnaden i Kelvin. 

 

För att sedan få det till kWh måste kJ delas med hur många sekunder det går på en 

timma.  

 

Q/3600   (3) 

 

Där 3600 är hur många sekunder det går för att få en timma. 

Sista steget är att dela kWh med den angivna Atemp som bostaden är beräknad på för 

att veta energianvändningen per areaenhet. 

Q/Atemp   (4) 

 

Där Atemp är en areaenhet på m2. 
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2.9 Schneider - Struxureware 

Struxureware integrerar sömlöst Schneider Electrics erbjudande inom energi, bygg, 

kraft och kyla, vilket gör det möjligt att effektivt driva alla typer av datacenter. 

Struxureware erbjuder användaren en komplett datavy och möjligheten att snabbt 

genomföra skarpa åtgärds analyser. Mjukvaran gör det också enklare att optimera 

driften med bättre kapacitetsutnyttjande, effektivare energianvändning och sänkta  

kostnader med bibehållen balans mellan hög tillgänglighet och högsta möjliga 

operativa effektivitet [22] 

 

 
Figur 5. Överblicksbild i Schneiders Struxureware. Bilden visar alla fastigheter som är anslutna till programmet runt om i 

Skellefteå. 
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3 Metod 

Under detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för projektet som gjorts för att nå resultatet. 

 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Examensarbetet började med att läsa igenom, samla den viktiga datan och göra ett 

Excel ark av energiberäkningarna som är gjord av entreprenörer. Detta för att få en 

större förståelse av energiberäkningarna. Dessa går att se i bilaga A samt B i 

rapporten. Därefter fick jag tillgång till kontor med egen dator för att kunna få tillgång 

till de viktiga dataprogrammen jag behövde för att genomföra mitt examensarbete. 

Eftersom Skebo har ett slutet nät så kunde jag inte sitta med en egen dator. Ena 

programmet var iBinder som är en digital pärm där Skebo har skannat in ritningar 

samt viktiga dokument till diverse fastigheter. Ett annat viktigt program för mitt 

examensarbete är Schneiders fastighetsautomationssystem. Som ger en komplett 

datavy över fastigheten där exempelvis temperaturer samt förbrukat vatten går att 

avläsas. Detta var till god hjälp när temperatur samt varmvattenanvändning skulle 

läsas av. Här nedan presenteras varje del av tillvägagångssättet noggrannare under 

varje rubrik. 
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3.2 Temperatur 

Temperaturen gick att avläsa individuellt i varje lägenhet med hjälp av Struxureware. 

Alla temperaturer samlades in för varje lägenhet. Men det visade sig att några 

lägenheter skiljer sig alldeles för mycket i temperatur gentemot de andra. Att plocka 

ur de fyra högsta samt fyra lägsta temperaturerna ur medelvärdet skulle visa sig vara 

rättvist eftersom vissa lägenheter blir varmare bara på grund av läget de befinner sig 

på. För att beräkna medeltemperaturen så användes en enkel ekvation som lyder 

följande. 

 

𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟
       (5) 

 

 

 
Figur 6. Denna bild visar rumstemperaturen i lägenheten samt antal liter varmvatten som har används av boende i lägenheten. 
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3.3 Varmvatten  

Det finns två sätt att få fram den verkliga varmvattenförbrukningen samt 

kilowattimmar per kvadratmeter som vattnet behövs för att värmas.  

 

Den första metoden består av att avläsa den totala liter som passerat igenom 

värmeväxlaren sedan första inflyttningsdagen, som finns i fastighetens undercentral. 

Detta kunde avläsas med dataprogrammet Schneider Struxureware. Med hjälp av 

detta så gick det enkelt att se den totala varmvattenanvändningen i fastigheten.  

 

Men ena fastigheten “Oden” har även en tvättstuga som måste uteslutas ur 

beräkningen för att få en rättvisare jämförelse av energianvändningen mellan 

fastigheterna. För att utesluta den så behövde varje enskild lägenhets 

varmvattenanvändning läsas av och skrivas ned för att få ut den totala 

varmvattenanvändningen för alla lägenheter. 

 

Efter att den totala mängden varmvatten från alla lägenheter var samlat från 

Struxureware så togs den mängden bort från den totala vattenmängden som 

passerat genom värmeväxlaren som ligger i undercentralen. Då gick det skilja på hur 

mycket som gick till tvättstugan samt lägenheternas förbrukning. 

 

Men denna metod var inte helt hundra pålitlig då det kan finns en osäkerhet med 

loggningen. Så den andra metoden var att titta igenom alla lägenheternas fakturering 

av varmvatten. Använda de siffrorna för att sedan jämföra med det Schneider 

Struxureware och se ifall det finns några avvikelser mellan de två metoderna.  

 

Delta T för vattnet är uppskattat till 50 °C. 

 
Figur 7. Detta är en bild över hur undercentralen ser ut i kvarteret Oden i Struxureware. Här går det att avläsa hur många liter 

vatten som gått genom värmeväxlaren sedan första inflyttningsdagen. 
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3.4 Energianvändning  

För att få fram en riktig energianvändning både för fastighetsel samt fjärrvärme så 

finns det lite olika sätt att göra det på. Ena är via ett program som gör att det går läsa 

av undercentralen i huset. Alternativt är att få siffror från Skellefteå Kraft som loggar 

hur mycket fjärrvärme samt fastighetsel de säljer till fastigheten. Både metoderna var 

prövade och gav exakt samma siffror så metoden som användes i denna rapport var 

siffror från undercentralen. När kWh fjärrvärme samt fastighetsel var samlade från 

båda fastigheterna så var det bara att lägga in i Excel och göra diagram och tabeller 

för att få ett resultat. Resultatet som blev var den verkliga energianvändningen som 

fastigheten använder. Med detta resultat så är inte hushållselen inräknad, den 

betalar hyresgästerna enskilt och har ingenting att göra med den specifika 

energianvändningen. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som tagits fram, samt hur framtida arbete kommer 

fortsätta.  

4.1 Temperatur 

Tabell 1. Temperaturer för Oden samlade i Excel för en medeltemperaturberäkning.  

  

Oden 
  

Lägenheter 
 

Månad som medel temp är gjord lägenhets nr siffror enhet läge Medelvärde Norr 
 

29:de Mars 2018 kl 10:00 1 22 °C Norr 22,2952381 
 

29:de Mars 2018 kl 10:00 4 22,3 °C Norr 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 5 22,5 °C Norr Medelvärde Söder 
 

29:de Mars 2018 kl 10:00 8 22,9 °C Norr 23,06190476 
 

29:de Mars 2018 kl 10:00 9 22,5 °C Norr Medel Temp 
 

29:de Mars 2018 kl 10:00 12 23,3 °C Norr 22,67857143 
 

29:de Mars 2018 kl 10:00 13 22,4 °C Norr 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 16 22,4 °C Norr Nytt Medel 
 

29:de Mars 2018 kl 10:00 17 22,3 °C Norr 22,6818 
 

29:de Mars 2018 kl 10:00 20 21,4 °C Norr 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 21 22,4 °C Norr 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 24 22,4 °C Norr 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 25 22,7 °C Norr 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 28 22,4 °C Norr 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 29 22,1 °C Norr 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 32 22,5 °C Norr 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 33 21,8 °C Norr 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 36 23,1 °C Norr 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 37 21,6 °C Norr 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 40 21,9 °C Norr 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 41 21,3 °C Norr 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 2 21,3 °C Söder 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 6 23,9 °C Söder 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 7 23,5 °C Söder 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 10 23,2 °C Söder 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 11 23,3 °C Söder 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 14 23 °C Söder 
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29:de Mars 2018 kl 10:00 15 23,1 °C Söder 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 18 23,5 °C Söder 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 19 23 °C Söder 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 22 23,5 °C Söder 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 23 22,9 °C Söder 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 26 23,5 °C Söder 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 27 22,8 °C Söder 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 30 23,1 °C Söder 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 31 22,9 °C Söder 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 34 23,4 °C Söder 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 35 23 °C Söder 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 38 24,2 °C Söder 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 39 23 °C Söder 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 42 22,8 °C Söder 
  

29:de Mars 2018 kl 10:00 43 21,4 °C Söder 
   

Temperaturerna är loggade från dag utan sol. Dessa temperaturer ovan är från 

Kvarteret Oden. Ett medelvärde över alla lägenhets temperaturer är beräknat. Men 

för att få ett rättvisare resultat så plockades de fyra högsta samt lägsta bort för att 

beräkna ett nytt medelvärde.  
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Tabell 2. Temperaturer för Ringduvan samlade i Excel för en medeltemperaturberäkning.  

  

Ringduvan 
  

Månad som medel temp är gjord lägenhets nr siffror enhet Medel Temp 

29:de Mars 2018 kl 10:30 101 22,53 °C 22,27458333 

29:de Mars 2018 kl 10:30 102 21,06 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 103 22,06 °C Nytt Medel  

29:de Mars 2018 kl 10:30 104 21,36 °C 22,31025 °C 

29:de Mars 2018 kl 10:30 105 21,86 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 106 21,31 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 107 22,47 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 108 22,42 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 109 22,95 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 110 21,95 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 111 22,22 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 112 22,72 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 113 21,28 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 114 22,61 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 201 22,75 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 202 21,88 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 203 22,14 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 204 22,18 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 205 22,22 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 206 22,35 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 207 21,73 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 208 23,19 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 209 22,5 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 210 22 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 211 22,95 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 212 22,34 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 213 22,09 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 214 23,5 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 301 23,3 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 302 22,59 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 303 21,39 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 304 22,59 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 305 23,06 °C 
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29:de Mars 2018 kl 10:30 306 22,29 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 307 22,72 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 308 22,97 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 309 22,17 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 310 21,7 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 311 22,14 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 312 22,6 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 401 22,08 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 402 22,46 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 403 22,61 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 404 21,63 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 405 22,36 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 406 22,72 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 407 21,45 °C 
 

29:de Mars 2018 kl 10:30 408 21,73 °C 
  

Temperaturerna är loggade från dag utan sol. Dessa temperaturer ovan är från 

huset Ringduvan. Ett medelvärde över alla lägenhets temperaturer är beräknat. Men 

för att få ett rättvisare resultat så plockades de fyra högsta samt lägsta bort för att 

beräkna ett nytt medelvärde.  
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4.2 Varmvatten 

 

Tabell 3. Antal liter vatten som passerat genom värmeväxlaren i kvarteret Oden.  

LOGGAT FRÅN SNEIDER VARMVATTEN ODEN 

   
Totalt in sedan februari 2016: 1 953 046 liter 

   
Totalt till lägenheter  1 689 336 liter 

Totalt till tvättstugorna  263 710 liter 

   
Totalt per år:  976 523 liter 

   
kJ  204 093 307 

 
kWh 56 692 ,58 528 

 
kWh/m2,år 13,90205622 

  
Siffrorna i tabellen ovan är hämtat från dataprogrammet Schneider Struxureware. 

Beskriver antalet liter vatten som passerat genom värmeväxlaren i undercentralen. 

Med det så räknas det gemensamt för tvättstugan samt lägenheterna. Resultatet 

13,9 kWh/m2,år för tappvarmvattenanvändningen i kvarteret Oden.  
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Tabell 4. Antalet kubikmetervarmvatten förbrukat av alla lägenheter tillsammans i kvarteret Oden under ett år. 

AVLÄST FRÅN FAKTUROR 
 

Alla lägenheter tillsammans Datum m3 

Snitt av ett år april 2017 76,67 

 
maj 2017 65,57 

 
juni 2017 60,47 

 
juli 2017 66,52 

 
augusti 2017 37,67 

 
september 2017 51,92 

 
oktober 2017 62,67 

 
november 2017 64,29 

 
december 2017 72,614 

 
januari 2018 69,176 

 
februari 2018 62,72 

 
mars 2018 65,72 

 
Summa 756,01 

 
liter  756 010 

   
Q=m*cp*deltaT  158 006 090 kJ 

till kWh = 3600 s 

kWh 43 890 ,58 056 
 

kWh/m2,år 10,7627711 
  

Siffrorna i tabellen ovan är antalet kubikmetervarmvatten som lägenheterna 

gemensamt förbrukat. Alla lägenheter avläses individuellt för varje månad och 

adderas ihop för att få en totalsumma för den månaden. Detta görs varje månad för 

att få ett år sammanlagt. Detta är gjort för att kunna se hur mycket av 

tappvarmvattnet som används till tvättstugan samt lägenheterna individuellt. För att 

sedan kunna separera på resultatet till den specifika energianvändningen.  
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Tabell 5. Antal liter vatten som passerat genom värmeväxlaren i fastigheten Ringduvan.  

LOGGAT FRÅN SNEIDER VARMVATTEN RINGDUVAN 

   
Totalt sedan Maj 2014: 4 389 900 liter 

 
4389,9 m3 

   

   
TOTALT TILL FASTIGHETEN 

  
kJ  917 489 100 

 
kWh 25 485 8,0 833 

 
kWh/m2,4år 57,06629721 

 
kWh/,m2,1år 14,2665743 

  
Siffrorna i tabellen ovan är hämtat från dataprogrammet Schneider Struxureware. 

Beskriver antalet liter vatten som passerat genom värmeväxlaren i undercentralen. 

Med det så räknas det gemensamt för lägenheterna. Resultatet är ca 14,3 

kWh/m2,år för tappvarmvattenanvändningen i fastigheten Ringduvan. 
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Tabell 6. Antalet kubikmetervarmvatten förbrukat av alla lägenheter tillsammans i fastigheten Ringduvan under ett år. 

AVLÄST FRÅN FAKTUROR 
 

Alla lägenheter tillsammans Datum m3 

Snitt av ett år april 2017 101,92 

 
maj 2017 98,999 

 
juni 2017 82,237 

 
juli 2017 71,124 

 
augusti 2017 69,272 

 
september 2017 82,761 

 
oktober 2017 97,586 

 
november 2017 99,545 

 
december 2017 113,638 

 
januari 2018 108,149 

 
februari 2018 98,025 

 
mars 2018 102,513 

 
Summa 1125,769 

 
liter 1 125 769 

   
Q=m*cp*deltaT 

 
 235 285 721 

till kWh = 
 

3600 

kWh 
 

65 357 ,14 472 

kWh/m2,år 
 

14,63438082 

 
Siffrorna i tabellen ovan är antalet kubikmetervarmvatten som lägenheterna 

gemensamt förbrukat. Alla lägenheter avläses individuellt för varje månad och 

adderas ihop för att få en totalsumma för den månaden. Detta görs varje månad för 

att få ett år sammanlagt. Detta gjordes för att jämföra faktureringen mot 

dataprogrammet. Se ifall det fanns någon avvikelse och hur stor den isfall var. Som 

ni ser så skiljer det ytterst lite.  
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4.3 Energianvändning 

 

Figuren nedan visar hur många kWh fjärrvärme som är inköpt från Skellefteå Kraft 

varje månad sedan januari 2016. Den gröna stapeln är 2016, orangea 2017 och den 

blåa är 2018.  

 

 
Figur 8. Den totala fjärrvärmen som fastigheten Oden använt från januari 2016 fram till februari 2018.  

 

Figuren nedan visar hur många kWh fjärrvärme som är inköpt från Skellefteå Kraft 

varje månad sedan januari 2016.Den vänstra är 2016, mittersta 2017 och den högra 

är 2018. Det är sedan omräknat till kWh/m2 för att enklare jämföra mot den specifika 

energianvändningen. Sedan är det jämfört mot året innan också i procent.  

 

 
Figur 9. Antalet fjärrvärme i kWh, kWh/m2 samt jämförelse mot året innan i %. 
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Figuren nedan visar hur många kWh fastighetsel som är inköpt från Skellefteå Kraft 

varje månad sedan januari 2016. Den gröna stapeln är 2016, orangea 2017 och den 

blåa är 2018. 
 

 
Figur 10. Den totala fastighetsel som fastigheten Oden använt från januari 2016 fram till februari 2018. (Ej hushållsel) 

 

Figuren nedan visar hur många kWh fastighetsel som är inköpt från Skellefteå Kraft 

varje månad sedan januari 2016.Den vänstra är 2016, mittersta 2017 och den högra 

är 2018. Det är sedan omräknat till kWh/m2 för att enklare jämföra mot den specifika 

energianvändningen. Sedan är det jämfört mot året innan också i procent.  
 

 
Figur 11. Antalet fastighetsel i kWh, kWh/m2 samt jämförelse mot året innan i %. 
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Figuren nedan visar hur många kWh fjärrvärme som är inköpt från Skellefteå Kraft 

varje månad sedan januari 2016. Den gröna stapeln är 2016, orangea 2017 och den 

blåa är 2018.  

 

 
Figur 12. Den totala fjärrvärmen som fastigheten Ringduvan använt från januari 2016 fram till februari 2018.  

 

Figuren nedan visar hur många kWh fjärrvärme som är inköpt från Skellefteå Kraft 

varje månad sedan januari 2016.Den vänstra är 2016, mittersta 2017 och den högra 

är 2018. Det är sedan omräknat till kWh/m2 för att enklare jämföra mot den specifika 

energianvändningen. Sedan är det jämfört mot året innan också i procent. 

 
 

 
Figur 13. Antalet fjärrvärme i kWh, kWh/m2 samt jämförelse mot året innan i %.  
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Figuren nedan visar hur många kWh fastighetsel som är inköpt från Skellefteå Kraft 

varje månad sedan januari 2016. Den gröna stapeln är 2016, orangea 2017 och den 

blåa är 2018. 

 

 
Figur 14. Den totala fastighetsel som fastigheten Ringduvan använt från januari 2016 fram till februari 2018. (Ej hushållsel) 

 

Figuren nedan visar hur många kWh fastighetsel som är inköpt från Skellefteå Kraft 

varje månad sedan januari 2016.Den vänstra är 2016, mittersta 2017 och den högra 

är 2018. Det är sedan omräknat till kWh/m2 för att enklare jämföra mot den specifika 

energianvändningen. Sedan är det jämfört mot året innan också i procent. 

 

 
Figur 15. Antalet fastighetsel i kWh, kWh/m2 samt jämförelse mot året innan i %. 
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4.4 Analys av avvikelse 

Resultatet visade en betydligt större avvikelse mellan teoretiska och verkliga 

energianvändningen än förväntat. Kraven som Skebo har ställt var en specifik 

energianvändning på 80 kWh/m2,år och detta gäller båda fastigheterna.  

 

Odenskrapan har beräknat en fjärrvärmeanvändning på 39,2 kWh/m2,år och en 

fastighetsel på 8,5 kWh/m2,år. Som tillsammans med övrig beräknad energi ska 

landa på en specifik energianvändning på 53 kWh/m2,år. Den verkliga inköpa 

fjärrvärmen är 76 kWh/m2,år och den inköpta fastighetselen 17 kWh/m2,år. Vilket ger 

en total energianvändning på 93 kWh/m2,år. Energianvändning är ca 75 % högre än 

beräknad och 40 kWh/m2,år för mycket. Enligt (Bilaga A3) var beräkningen gjord på 

0,3 l/s,m2 vid 50 Pa tryckskillnad. Medan täthetsproverna visade ett betydligt lägre 

värde enligt (Bilaga C 6). Dessa täthetsprover ligger på 0,12 l/s,m2 vid 50 Pa 

tryckskillnad. Vilket är betydligt bättre än vad som var beräknat.  

 

Ringduvan har beräknat en fjärrvärmeanvändning på 63 kWh/m2,år och en 

fastighetsel på 13 kWh/m2,år. Som ger en specifik energianvändning på 76 

kWh/m2,år. Den verkliga inköpta fjärrvärmen är 78 kWh/m2,år och den inköpta 

fastighetselen är 23 kWh/m2,år. Vilket ger en total energianvändning på 101 

kWh/m2,år. Vilket är 25 kWh/m2,år för mycket än beställt, det vill säga ca 33 % högre 

än beräknat. Tappvarmvattenanvändningen beräknad till 20 kWh/m2,år. Medan den 

verkliga är 14.5 kWh/m2,år. Det är en felmarginal med 38 %. Detta bidrar med att 

mängden “gratisvärme” kommer bli betydligt lägre och mer fjärrvärme kommer 

behövas för att kompensera. Det finns inga täthetsprover gjorda för denna byggnad. 

 

Temperaturen i beräkningen för lägenheterna är 21 °C, det är också kravet som 

Skebo ställt. Men temperaturerna i båda fastigheterna ligger på ungefär 22,5 °C. 

Enligt [16] så ökar energianvändningen för uppvärmning med ungefär 5 % för varje 

°C som ökas. 

 

Energiprojekteringarna är utförda olika noggrant för fastigheterna. Ringduvan som är 

projekterat av NCC har använt programmet IDA ICE. Det är ett detaljerat program 

som används för att analysera energianvändningen och den termiska komforten i 

hela byggnaden. Programmet är ett beprövat simuleringsverktyg och används 

globalt. Odenskrapan som är projekterat av Lindbergs energi & VVS AB har använt 

VIP-Energy. Programmet är snabbt och enkelt för att simulera timme för timme 

under ett år. Dvs en komplett beräkning tar några sekunder oavsett komplexitet. Den 

stora nackdelen är avsaknaden av en grafisk visualisering av byggnaden, men 

sparar väldigt mycket tid till skillnad från IDA ICE. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras allmänna orsaker till en avvikande energianvändning samt en 

analys. 

 

5.1 Allmän orsak till avvikelse 

En orsak som gör den beräknade energianvändningen är lägre än den verkliga är att 

den beräknade modellen förutsätter att systemen går optimalt hela tiden, men så 

fungerar det inte i verkligheten. Desto mer avancerat styrsystem för värmeförsörjning 

är, vilket exempelvis uppkommer i strävan efter att utnyttja flera olika energikällor 

som ska dimensioneras och utnyttjas vid rätt tidpunkt, desto känsligare blir systemet. 

Denna typ av felkälla framgår inte vid simulering av modellen.  

 

Vid projektering/beräkning så har erfarenhet inom branschen en stor betydelse för 

att göra en rimlig bedömning av energianvändningen i en byggnad. Sveby arbetar 

aktivt för att skapa ett bra underlag för att ta fram standardvärden från mätning i 

färdiga byggnader. Standardvärdena gäller för drift som beror på boendevanor. 

Tanken är såklart att skapa en metod som ger en mer korrekt projektering av 

byggnadens energianvändning. Eftersom tekniken och levnadsstandarderna ökar 

med tiden så bör även underlagen förnyas kontinuerligt.  

 

Som figuren nedan visar så är exempelvis riskfaktorn liten att något med 

belysningen på toaletterna ska kunna ge en stor energipåverkan. Till Skillnad från 

luftläckaget genom fasaden. Det är en stor osäkerhet hur stort luftläckage är och det 

resulterar i en stor energipåverkan på grund av att värme läcker ut.  

 

 
Figur 16. Visar osäkerhet mot energipåverkan [25].  
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Orsaker till avvikelse mellan projekterad samt verklig energianvändning finns genom 

hela byggprocessen, från projekteringen/beräkningen, utförandet till driften. Oavsett 

om inte alla avvikelser ger ett stort enskilt utslag så blir alla samlade små fel 

betydande tillsammans. Nedan visas en punktlista med eventuella avvikelser från 

projektering till drift.  

 

Projektering: 

i. Osäker indata 

ii. Brister i beräkningsprogrammet 

iii. Kunskapsbrist 

iv. Klimatfil 

 

Utförande: 

i. Utfört arbete som är svårt att mäta 

ii. Utfört arbete som är svårt att härleda till 

energianvändningen 

 

Drift: 

i. Brukarrelaterad användning 

ii. Kunskapsbrist 

iii. Mätfel/mätare saknas 

iv. Fel på styrkomponenter 

5.2 Fortsättning till framtiden 

Uppgiften samt uppdraget jag blev tilldelad är nu slutfört. Men min rapport kommer 

att användas av Skebo längre fram. Eftersom den innehåller resultat över teoretisk 

samt verklig energianvändning för Ringduvan samt Odenskrapan. Samt en 

diskussion och slutsats för eventuella källor som kan vara en bidragande faktor till 

varför den verkliga energianvändningen har en så stor avvikelse från den teoretiska. 

Rapporten kan användas som ett underlag för kommande utredning av Skebo. 

5.3 Slutsats 

 

Som resultatet visade sig så skiljer sig den teoretiska- samt verkliga 

energianvändningen något. För att utreda vad det är som har orsakat det så krävs 

det mer tid och större resurser. Men rapporten har allmänna orsaker samt en analys 

av avvikelsen, vilket är en bra start för framtida jobb. Dessa ger förslag på avvikelser 

genom hela byggprocessen, från projekteringen/beräkningen, utförandet till driften.  
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7 Bilagor 

 

7.1 Bilaga A 

 
Figur A 1. Fasad sedd från söder över Odenskrapan i centrala Skellefteå. 

 



36 

 
Figur A 2. Sida 1 tagit från Energiberäkningen av Odenskrapan. Beräknat av Lindbergs Energi & VVS AB.  
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Figur A 3. Sida 2 tagit från Energiberäkningen av Odenskrapan. Beräknat av Lindbergs Energi & VVS AB.  
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Figur A 4. Sida 3 tagit från Energiberäkningen av Odenskrapan. Beräknat av Lindbergs Energi & VVS AB.  
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Figur A 5. Sida 4 tagit från Energiberäkningen av Odenskrapan. Beräknat av Lindbergs Energi & VVS AB.  
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Figur A 6. Sida 5 tagit från Energiberäkningen av Odenskrapan. Beräknat av Lindbergs Energi & VVS AB.
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Figur A 7. Sida 6 tagit från Energiberäkningen av Odenskrapan. Beräknat av Lindbergs Energi & VVS AB.  
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Figur A 8. Sida 7 tagit från Energiberäkningen av Odenskrapan. Beräknat av Lindbergs Energi & VVS AB.  
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Figur A 9. Sida 8 tagit från Energiberäkningen av Odenskrapan. Beräknat av Lindbergs Energi & VVS AB.  
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7.2 Bilaga B 

 
Figur B 1. Fasad sedd från söder över Ringduvan i centrala Skellefteå.  
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Figur B 2. Sida 1 tagit från Energiberäkningen av Ringduvan. Beräknat av NCC Teknik.  
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Figur B 3. Sida 2 tagit från Energiberäkningen av Ringduvan. Beräknat av NCC Teknik.  



47 

 
Figur B 4. Sida 3 tagit från Energiberäkningen av Ringduvan. Beräknat av NCC Teknik.  
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Figur B 5. Sida 4 tagit från Energiberäkningen av Ringduvan. Beräknat av NCC Teknik.  
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Figur B 6. Sida 5 tagit från Energiberäkningen av Ringduvan. Beräknat av NCC Teknik.  
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Figur B 7. Sida 6 tagit från Energiberäkningen av Ringduvan. Beräknat av NCC Teknik.  
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Figur B 8. Sida 7 tagit från Energiberäkningen av Ringduvan. Beräknat av NCC Teknik.  



52 

 
Figur B 9. Sida 8 tagit från Energiberäkningen av Ringduvan. Beräknat av NCC Teknik.  
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Figur B 10. Sida 9 tagit från Energiberäkningen av Ringduvan. Beräknat av NCC Teknik.  
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Figur B 11. Sida 10 tagit från Energiberäkningen av Ringduvan. Beräknat av NCC Teknik.  
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Figur B 12. Sida 11 tagit från Energiberäkningen av Ringduvan. Beräknat av NCC Teknik.  
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Figur B 13. Sida 12 tagit från Energiberäkningen av Ringduvan. Beräknat av NCC Teknik. 
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7.3 Bilaga C 

 
Figur C 1. Framsidan tagit från Täthetsmätning av Oden, utfört av Bosyn. 
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Figur C 2. Innehållsförteckningen tagit från Täthetsmätning av Oden, utfört av Bosyn. 
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Figur C 3. Sidnummer 3 tagit från Täthetsmätning av Oden, utfört av Bosyn. 

  



60 

 
Figur C 4. Sidnummer 4 tagit från Täthetsmätning av Oden, utfört av Bosyn. 
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Figur C 5. Sidnummer 5 tagit från Täthetsmätning av Oden, utfört av Bosyn. 
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Figur C 6. Sidnummer 6 tagit från Täthetsmätning av Oden, utfört av Bosyn. 

 


