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Sammanfattning 
Tankesättet kring byggnaders energianvändning har inte alltid varit så fokuserad på energieffektivt 

som den är i dagsläget, utan hade under en lång tid handlat mer om ekonomi. Användandet av 

energisimuleringar är idag ett centralt verktyg för att undersöka om nybyggnationer eller renoveringar 

av byggnader uppfyller de krav som ställs. Däremot är det komplicerat att under projekteringen förutse 

en byggnads olika energibehov, vilket ofta leder till avvikelser mellan energisimuleringar och det 

verkliga driftfallet. Det är emellertid svårt att i verkligheten bestämma de olika energibehoven då 

separata mätningar ofta saknas, vilket medför användandet av antaganden. Detta begränsar ofta de 

slutsatser som dras efter en uppföljning och gör det intressant att särskilja vad avvikelserna i 

byggnadens energibehov kan bero på. 

I detta examensarbete har det huvudsakliga syftet varit att genomföra en uppföljning av renoverade 

bostadshus och undersöka orsaken till avvikelser mellan simulerat och verkligt energibehov. Utifrån 

de bidrag som ingår i byggnadens specifika energianvändning har jämförelser gjorts mellan 

antaganden och faktiskt uppmätt statistik. Samtliga faktorer som bidrar till byggnadens 

energianvändning är inte mätbara, men utifrån arbetets tidsram har möjliga mätningar genomförts. 

Den tillgängliga energistatistiken kommer från AB Bostadens mätningar vid Melonen 1 (huvudmätare) 

och separat mätning i typhusen (undermätare).  

Resultatet i denna examensrapport visade på en avvikelse mellan VIP-beräkningen och 

undermätningen på ungefär +8 % hos energianvändningen i typhus 1 och +18 % i typhus 2, före 

korrigering. Vid jämförelse mellan VIP-beräkningen och huvudmätningen erhölls en avvikelse på 

ungefär +8 % för byggnadernas energianvändning, vilket även här var före korrigering. Korrigeringen 

av VIP-beräkningen visade på att byggnadsmodellen stämde bra med verkligheten och orsaken till 

avvikelserna bedömdes bero på felaktiga antaganden på posterna tappvarmvattenbehov, fastighetsel 

och hushållsel. Undersökningen av den teoretiska värmefördelningen visade på att den gav en bra 

uppskattning av det aktuella värmebehovet. Utöver detta bedömdes mätaruppställningen för 

fastighetselanvändningen inte vara optimal vid en uppföljning, utan måste åtgärdas genom att 

separera de verksamhetselbidrag som också ingår. 
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Abstract 
While modern building code includes both economic and environmental aspects of constructing and 

operating buildings the main incentive in the past was only economy. In modern society there are 

several energy requirements which are stated by law and affects all buildings. Building energy 

simulation (BES) is therefore a common tool to utilize during planning, which indicates whether or 

not a building meets current energy requirements. However, the usage of BES-models often results 

in the need of different assumptions. Consequently, deviations between BES and actual energy 

demand are common and the conclusions that are drawn from the comparison. 

The aim of this master thesis was to perform a control of energy demands in residential buildings 

and, if possible, to deduce reasons to any deviations between BES, conducted with VIP, and actual 

energy demand. Therefore any conclusions from this work could be used as guidelines in future BES 

and how to use sufficient measurements when conducting energy monitoring. Based on parameters 

that affect buildings energy demand, different comparisons have been made between assumptions 

and measured energy statistics. Measured data was available for two individual buildings and for the 

entire block. 

When comparing the measurements with results from simulation in VIP, a deviation of +8 % and +18 

% were obtained for energy demand in standard house 1 and 2. This was before altering specific 

energy needs that were obtained through assumptions during planning phase. For the entire block 

the deviation was found to be +8 %. After adjusting the VIP models with the actual use of electricity 

and domestic hot water the results from VIP simulations show that the constructed building models 

for standard house 1 and 2 are both good approximations. Therefore the origin of obtained 

deviations were concluded to be of faulty assumptions; both in BES and calculated data. In addition 

to this, it was also concluded that used theoretical heat distribution to assess the block’s energy 

offered a good estimation of the actual heating demand. 
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Förklaringar och förkortningar 
 

Byggnadens energianvändning  Det energibehov som byggnaden behöver få 

        (energiprestanda) levererad vid normal brukande under ett 

normalår. Här tillgodoses inte energibehovet 

från hushållselanvändningen eller något annat 

behov av verksamhetsenergi utöver 

byggnadens grundläggande krav på värme, 

varmvatten och ventilation. 

Byggnadens specifika energianvändning Byggnadens energianvändning fördelat på den 

uppvärmda ytan (kWh/m2). 

Brukarindata Det energibehov som uppstår i samband med 

brukarbeteende, såsom användning av 

varmvatten, hushållsel och interna 

värmegenereringar. 

Fastighetsel (driftel)   Den el som används i byggnaden till att driva 

ventilation och belysning i allmänna utrymmen 

(trapphusbelysning och utomhusbelysning). 

 Hushållsel                     Den el som används av de inneboende i 

bostaden för exempelvis belysning, diskmaskin, 

spis etc.  

Normalårskorrigering Korrigering av byggnadens uppvärmningsbehov 

mot ett normalår på grund av variationer i 

utomhustemperaturen mellan olika år. 

Uppvärmd yta Den yta inuti byggnaden som utgör de olika 

zonerna där boende kan vistas.  

Verksamhetsel   Hit räknas den el som används i tvättstuga, 

motorvärmare och belysning på parkering. 

EB Byggnadens simulerade energianvändning.  

EP  Byggnadensenergianvändning       

(energiprestanda). 

𝑬𝑼 Uppmätt energibehov i byggnaden. 

VS  Värmesystem.   

VVC  Varmvattencirkulation. 

VV  Varmvatten.
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1. Introduktion 
Efter oljekrisen på 1970-talet kom tankesättet kring energianvändning att förändras. Tidigare hade den 

främsta drivkraften inom bebyggelsen varit framförallt ekonomisk, men började då domineras av ett 

mer hållbart fastighetsägande med lägre klimatbelastning [1]. Kunskapsutvecklingen inom 

energiområdet ledde till etablering av energikrav för byggnader som började gälla redan i slutet av 70-

talet [2]. Energianvändningen för uppvärmning i flerbostadshus och småhus uppgick under 1978 till 244 

respektive 217 kWh/m2, medan fram till år 2000 hade den minskat till 160 respektive 158 kWh/m2 [3]. 

Antalet byggnader som byggdes fram till 2000-talet blev således energieffektivare än tidigare, varav 

energianvändningen för småhus och flerbostadshus minskade med 27 % respektive 34 % [3]. Sedan 

sekelskiftet ser den hos många av dessa byggnader relativt oförändrad ut, trots förbättrad teknik och 

kunskap inom energiområdet. Däremot har elanvändningen i hushållssektorn fördubblats och detta går 

att härleda till att användandet av olika apparater har ökat markant under de senaste 20 åren [3]. 

Till år 2020 ska bland annat energikravet för flerbostadshus samt småhus bli striktare; en sänkning på 

44 % respektive 18 % av byggnadens högsta tillåtna specifika energianvändning [4]. De nya kraven 

påverkar inte bara nybyggnationer utan gäller också vid renovering av byggnader [4]. Detta innebär 

hårdare krav på uppföljning både under byggprocessen men även på längre sikt. I dagsläget överskattar 

ofta byggherrar byggnadens energiprestanda och energiberäkningarna kan skilja 30-50 % från faktiskt 

uppmätt data [5]. Vanligen beror detta på okunskap eller felhantering av parametrar i 

energiberäkningarna. 

De ingående komponenterna i energiberäkningar är många och simuleringsprogram utgör ett av de 

viktigaste verktygen för att genomföra energibalansberäkningar. Antaganden och schabloner utgör 

ofta delar av underlaget för att uppskatta byggnaders energianvändning [1]. De antaganden som görs 

är framförallt baserad på tidigare erfarenhet, men då byggnadens utseende varierar och verksamhet 

konstant förändras medför detta en osäkerhet i uppskattningen [1]. Utöver detta medför köldbryggor 

ytterligare problem då det är svårt att uppskatta omfattningen av värmeförlusten från dessa [5]. 

Det är inte bara vid uppskattningen som det föreligger problem, utan driftstatistik är också något som 

har potentiella förbättringsmöjligheter vilket återspeglas I många fall genomförs mätningar utan att 

sammanställa eller jämföra resultat [1]. Det händer även att det slarvas med undermätningar, vilket 

lämnar ofullständig driftstatistik som inte lämpar sig till en uppföljning. För de inblandade 

organisationerna innebär god driftstatistik möjligheter till en bra kontroll av energianvändningen och 

följaktligen kostnadskontroll [1]. 

Behovet och framförallt kunskapen om energieffektiva byggnader är en prioritet i dagsläget. Till följd 

av detta uppkom utvecklingsprogrammet Standardisera och Verifiera Energiprestanda för BYggnader 

(Sveby). Ett samarbete mellan organisationer inblandade i bebyggelsesektorn har tagit fram de 

hjälpmedel som, utifrån Boverkets byggreglers funktionskrav, används av fastighetsägare, kommuner, 

entreprenadföretag och konsulter [6]. Simuleringsunderlag i form av brukarindata finns sammanställt 

och en metodbeskrivning för analys av byggnaders energiprestanda är också framtagen [6] i syfte att 

underlätta energibalansberäkningar och hantera kunskapsbrist. 
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1.1. Bakgrund 

Energieffektiva byggnader är idag ett mål som många strävar efter och det är vanligt att det genomförs 

energieffektiviseringar av byggnader. Detta beror på hårdare krav från boverket och att på lång sikt är 

det ofta ekonomiskt lönsamt att investera i åtgärder som sänker energianvändningen. De krav som 

sätts gäller både vid nybyggnation eller om det är en renovering av en byggnad [7]. 

Energibalansberäkningar genomförs för att fastställa vad som kan förbättras och vilka lösningar som 

lämpar sig bäst till att uppfylla kraven på byggnadens energianvändning. 

De energiberäkningar som genomförs på byggnader är komplicerade och beror på många olika 

komponenter såsom installationer, klimatskal och interna respektive externa värmelaster. För att göra 

en god uppskattning av energianvändningen i en byggnad krävs kunskap inom området. För att 

genomföra denna typ av beräkningar är det vanligt att en konsultfirma anlitas, exempelvis WSP. 

Konsulten använder sig ofta av antaganden och färdiga schabloner i sina energiberäkningar, men 

måste även ta hänsyn till andra förutsättningar som redan är bestämda, såsom ventilationsflöden, och 

sådana som är svåra att hantera, exempelvis brukarbeteenden. De antaganden och schabloner som 

används är framförallt baserade på konsultens erfarenhet och Svebys data. Således kan det vara svårt 

att veta om energiberäkningarna motsvarar det verkliga utfallet, vilket skapar ett intresse av att följa 

upp byggnadens energianvändning. En sådan uppföljning undersöker inte bara om 

energiberäkningarna stämmer överens med verkligheten, utan är också fundamental för att det ska 

vara möjligt att undersöka om energikraven som ställs är uppfyllda. 

1.1.1. WSP 

WSP är ett analys- och teknikkonsultföretag som är verksam runt om i världen [8]. I Sverige har 

företaget ungefär 3500 medarbetare och erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom hus & 

industri, transport & infrastruktur samt miljö & energi [8]. De erbjuder allt från utredningar och 

analyser, mätningar och projektering till planering och ledning av projekt och tar sig an både enkla och 

komplexa uppdrag för stora samt mindre uppdragsgivare [8]. WSP har som mål att ständigt utvecklas 

och vill expandera för att få bättre resurser genom mångfald och utökad kompetens [9]. 

WSPs ledningssystem är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 och miljöcertifierade enligt 

SS-EN ISO 14001:2004, där kvalitetsarbetet tillgodoser kundernas behov medan miljöledningsarbetet 

även syftar till att möta samhällets behov av att skydda miljön [10].  

1.1.2. Energisituationen i dagsläget 

En stor del av Sveriges energianvändning står bostads- samt servicesektorn för, vilka motsvarar ungefär 

40 % av den totala energianvändningen och det är bland annat hushåll, offentlig verksamhet och övrig 

serviceverksamhet som ingår i sektorn [11]. Det är framförallt hushåll och lokalbyggnader som står för 

den största energianvändningen i sektorn, ungefär 90 % [11]. Energianvändningen har minskat de 

senaste 10 åren och under 2013 var energibehovet inom bostads- och servicesektorn 147 TWh. 

Fjärrvärmebehovet stod för ungefär 30 % och totala elanvändningen stod för ungefär 48 %, medan 

resterande bidrag utgjordes till största delen av oljeprodukter och biobränslen [11]. 

Till följd av de nya striktare kraven på bebyggelsen kommer energianvändningen inom bostads- och 

servicesektorn troligtvis att sjunka i framtiden [12]. Däremot finns det redan idag byggnader med en 

låg energianvändning som utgör en del av framtidens byggnadsvision. Exempel på sådana 

lågenergibyggnader är bland annat studenthuset i Stockholm, Stockholm Centralstation och 
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Skoglundens förskola i Åkersberga [13]. Dessa byggnader ger exempel på intressanta lösningar av den 

anledningen att den specifika energianvändningen uppgår till 30-40 kWh/m2 [13], vilket är lågt jämfört 

med exempelvis energikraven för flerbostadshus på 115 kWh/m2 [14]. Några av lösningarna utgörs av 

värmepump med 100 % energitäckning, låga framledningstemperaturer, prognosstyrning och 

förvärmning av tilluft med hjälp av markvärme [13]. Att nå en sådan låg energianvändning ansågs som 

ekonomiskt oförsvarbart för bara några år sedan, men har varit möjligt att genomföra till följd av 

välutvecklade och optimerade lösningar på energiproblem vid drift [13]. 

EU-direktiv 

I och med Sveriges medlemskap i EU förs en gemensam energipolitik som gäller för samtliga 

medlemsländer [15]. Det är däremot upp till de enskilda nationella myndigheterna att föra fram och 

ansvara för att direktiven också uppfylls i respektive medlemsland. I Sverige är det Statens 

energimyndighet (Energimyndigheten) i samarbete med Boverket som aktivt arbetar med de 

energifrågor som är aktuella. Myndigheterna får själva tolka de direktiv som sätts och på så vis även 

bestämma vilka specifika krav som behövs [15]. 

1.1.3. Krav på byggnadens energiprestanda 

Energimyndigheten 

Energimyndigheten är underställd regeringen och får sina uppdrag från denna. Deras syfte är att 

arbeta mot ett hållbart energisystem i Sverige som fungerar både ekonomiskt och socialt. 

Energimyndigheten hanterar stöd till förnyelsebara energikällor och sköter hanteringen av elcertifikat. 

Dessutom utvecklar de läromedel för utbildning till hushåll, företag och myndigheter [16]. 

Boverket 

Boverket är en organisation under energimyndigheten och har ansvar för samhällsplanering, byggande 

samt boende [17]. Bland annat ansvarar de för tillsyn över energideklarationer, tillämpning av plan- 

och bygglagen samt analys av frågor inom deras verksamhetsområde. Dessutom är det boverket som 

utvecklar och ger ut Boverkets byggregler (BBR). BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd kring 

bland annat tillgänglighet, hälsa samt miljö och energikrav för byggnader. Reglerna uppdateras 

kontinuerligt och den nuvarande versionen är BBR 22 (BFS 2015:3) [18] . Det energikrav som ställs på 

ett flerbostadshus är att det högsta tillåtna energibehovet får uppgå i 115 kWh per kvadratmeter 

uppvärmd yta och år. Vid den tidpunkt då VIP-beräkningen genomfördes var det BBR 19 (BFS 2011:26) 

som gällde och där var energikravet på bostäder 130 kWh per kvadratmeter uppvärmd yta och år [18]. 

AB Bostaden Umeå 

AB Bostaden har strängare krav än vad som boverket ställer och arbetar kontinuerligt för att 

ytterligare sänka energiförbrukningen i sina byggnader. I dagsläget finns ett pågående mål mot att 

alla nyproducerade lägenheter ska maximalt använda 65 kWh per kvadratmeter uppvärmd yta och år 

[19]. 
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Miljöcertifikat 

Att sätta krav på byggnaders energianvändning bidrar till utveckling och styrning mot bättre, mer 

hållbara byggnader. För att lyfta fram vikten bakom energieffektiva byggnader infördes 

miljöcertifiering under 1990-talet och den har nu utvecklats i ungefär 25 år [20]. Certifieringen är bevis 

på att byggnaden både har byggts och brukas energieffektivt. I Sverige används idag fyra 

certifieringssystem: Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och GreenBuilding [20]. 

Miljöbyggnad är ett resultat av ett samarbete mellan ett flertal aktörer såsom kommuner, konsulter, 

byggföretag samt högskolor och är baserad på svenska bygg- och myndighetsregler [20]. Certifikatet 

är ett bevis på att byggnaden innehar krav utöver BBR på energiprestanda, god inomhusmiljö och krav 

på de byggnadsmaterial som används [21]. Certifikatet kan ges till både nybyggnationer och redan 

befintliga byggnader, oavsett storlek [21]. 

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är utvecklad av den brittiska byggforskningen och 

tillkom under 1990-talet. Det är idag ett av de största certifieringssystemen och i Sverige använder sig 

bland annat NCC av detta certifikat [20]. 

Det amerikanska certifieringssytemet LEED (Leadership in Energy Environmental Design) härstammar 

från BREEAM och kom ut 1990. Systemet är omarbetat för att passa amerikanska byggregler och 

förhållanden [20]. 

GreenBuilding är ett miljöcertifikat framtaget av EU och riktar sig enbart mot energieffektivisering. 
Deras krav är att för att en byggnad ska få detta certifikat är att antingen måste en energianvändning 
som är 25 % lägre än BBR-krav uppvisas eller så måste byggnadens energiprestanda sänkas med 25 % 
[20]. 
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1.2. Syfte & Frågeställning 

Syftet med examensarbetet är att undersöka energibalansberäkningar som genomfördes i 

simuleringsprogrammet VIP Energy under projekteringsfasen för kvarteret Melonen 4. En stor del av 

fokus ligger på att jämföra resultatet från simuleringarna med uppmätt energistatistik. Dessutom om 

jämförelsen påvisar en skillnad mellan konsultens beräkningar och det faktiska resultatet idag, 

eftersträvas att det ska vara möjligt att lägga fram konkreta förslag på bidragande faktorer. Den 

verksamhetstyp som undersöks i detta arbete är ett flerbostadshus. 

Examensarbetets syfte är att besvara följande frågeställningar: 

 För de givna fallen, skiljer uppskattad energianvändning från uppmätt energistatistik? 

 Om energistatistik i dagsläget skiljer sig mor projekterat energibehov, vad kan anledningen till 

detta vara? 

 Är den mätaruppställning som används på Melonen 4 idag lämplig för att genomföra 

uppföljningar? 

1.3. Melonen 4 

Melonen 4 ägs och drivs av AB Bostaden i Umeå. Kvarteret ligger efter Tranbärsvägen i Umeå och 

består av totalt sex byggnader. Figur 1 visar en illustration och lägesbeskrivning av de olika typhusen. 

I dagsläget är det AB Bostaden som är fastighetsägare och sköter driften. Kvarteret byggdes 1970 och 

under april 2014 till september 2015 har det genomförts ombyggnationer av samtliga byggnader i 

kvarteret [22]. Således är det av intresse att undersöka om beräkningarna under projekteringen 

stämmer med det verkliga driftfallet och följaktligen om nybyggnadskraven är uppfyllda. Figur 2 visar 

husnummer och adresser över kvarteret melonen 4. 

De byggnader som befinner sig i Melonen kan delas upp i två hustyper; typhus 1 respektive typhus 2. 

Av Typhus 1 finns totalt fyra byggnader med en uppvärmd yta på 850 m2 i vardera byggnaden samt av 

typhus 2 finns totalt två byggnader med en uppvärmd yta på 1268 m2 vardera.  

 
Figur 1: Kvarteret Melonen 4 [23]. 
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Figur 2: Situationsplan med husnummer och adresser för Melonen 4. 

Värmebehovet för Melonen 4 och ett närliggande kvarter (kastanjen) samt undercentralen (Melonen 

1) för området mäts via en mätare i Melonen 1. Vid projekteringen fanns endast denna mätning 

tillgänglig. Undercentralen är benämnd som byggnad 101, vilket kan ses i Figur 2. Värmebehovet för 

Melonen 4 är teoretiskt omräknat från totalmätaren i Melonen 1 och benämns i rapporten som 

huvudmätare. Värmebehovet fördelas teoretiskt i databasen för att skilja på de olika kvarteren. Den 

teoretiska värmefördelningen är baserad på respektive kvarters uppvärmda yta. I Figur 3 ges en 

illustration över hur värmesystemet är uppbyggt mellan undercentralen och de olika kvarteren. 

 
Figur 3: Värmedistributionssystemets uppbyggnad. 

Utöver huvudmätningen hade Bostaden även separat mätning av värme i ett av vardera typhusen som 

i rapporten benämns som undermätare. Till skillnad från huvudmätningen tillkom undermätningen i 

samband med ombyggnationerna. Den separata mätningen genomfördes i hus 005 respektive 006 och 

där ingick loggningar av uppvärmningssystemet, varmvattenkonsumption och energiförluster i VVC-

kretsen. Mätningen av fastighetsel mättes aggregerat över ett område. Det fanns två mätare för 

fastighetselen och dessutom sammanställdes användningen av hushållsel områdesvis. Mätområdet 

var uppdelat på 2A-G och 4A-G. I fastighetselmätarna ingick också energianvändningen från tvättstuga 

(en per område), motorvärmare och utomhusbelysningen på parkeringen. Det fanns även två separata 

undermätare för energianvändningen hos motorvärmare samt belysning på parkeringen. 

 

 



Uppföljning av energibalansberäkning på Melonen 4 

 

7 

1.4. Avgränsningar 

Denna studie är tänkt att kunna användas av WSP som ett hjälpmedel i syfte att lyfta fram de variabler 

som kan påverka energiuppskattningen hos en byggnad. Uppföljningen som genomförts i detta arbete 

har begränsats till ett flerbostadshus i Umeå: 

 Kvarteret Melonen 4 

Den metodik som använts har baserats utifrån den tillgängliga energistatistiken för respektive 

byggnad. I de fall där avvikelse mellan projekterat och aktuellt energibehov framkommer, ska 

eventuella slutsatser endast behandlas som riktlinjer av den anledningen att beräkningar samt 

antaganden inte ger någon fullständig bild över byggnadens olika energibehov. Vid undersökningen av 

VIP-beräkningen kommer inte någon ingående brukaranalys att genomföras, utan här kommer endast 

indata att jämföras mot aktuella riktlinjer som ges i Sveby. 
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1.5. Tidigare arbeten 

Under 2014 genomfördes en fallstudie där 20 byggnader identifierades och granskades utifrån 

energisynpunkt [24]. Energibehovet både underskattades och överskattades hos byggnaderna. 

Studien grundades på frågeställningen om problemet var rotat vid avsaknad av deluppföljningar för 

installationer och konstruktion av klimatskal under byggprocessen [24]. Resultatet av studien visade 

på att 43 % av de undersökta byggnaderna erhöll avvikelser. I ett tidigare examensarbete som 

genomfördes i Lund under 2005, påvisades istället att variationen mellan uppskattat och verkligt 

energibehov låg både hos variabler beroende av brukaren och prestandaberoende variabler [25]. 

Brukarens påverkan av byggnadens energianvändning är svårbedömt under byggnadsfasen och 

således blir även energistyrningen vid projekteringen komplicerad. En undersökning med 10 stycken 

närliggande hushåll påvisade att inomhustemperaturen vanligen kan variera mellan 19 till 23 °C [26]. I 

en studie från 2012 visades det att förändringar av innetemperaturen avsevärt påverkar byggnadens 

energianvändning [27]. 

Lågenergihus medför andra förutsättningar vid energibalansberäkning än normala hus. Oftast är det 

en skillnad på 25-50 % mellan energikraven för bostäder och lågenergihusens aktuella 

energianvändning [14], vilket medför att installationer får större betydelse än i byggnader med sämre 

isolering i klimatskalet [24]. Brukarens vanor påverkar fortfarande energianvändningen, men för att 

göra en bra uppskattning av byggnadens energibehov är det viktigt att flera variabler tas med. 

Simulering är ett vanligt verktyg för att göra just detta, men beroende på hur simuleringen genomförs 

samt vilket program som används kan resultatet variera. I ett fall med ett lågenergihus påverkar 

ventilationen energianvändningen avsevärt och värmeåtervinningen blir en kritisk komponent för 

energibehovet [28]. Dessutom på grund av lågenergihusets effektiva isolering, minskar värmeförluster 

genom byggnadens klimatskal, men vädringsförluster ger en mer märkbar effekt på byggnadens 

energianvändning [29]. 

I en annan uppföljning med närliggande byggnader, men med olika byggherrar, påvisade dock samtliga 

byggnader ett högre energibehov än vad som uppskattats [30]. I en innemiljöundersökning har 

bidragande parametrar identifierats och kopplats till svagheter i klimatskalet och brukarnas 

vädringsvanor på grund av feldimensionerad ventilation [30]. 

Underhållsproblem bidrar även till en ökad energianvändning. Under vintertid ställer frost krav på 

ventilationen och bidrar till en högre energianvändning [31]. Det har även visats i en tidigare studie att 

värmeåtervinningen i ett FTX-system påverkas negativt av avfrostningens prestanda [24]. Författaren 

anser att från och med 2007 är ventilationen, VVC-kretsar samt pumpar de områden där det mest 

troligt föreligger problem då byggnadens energianvändning ska uppskattas [24]. 
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2. Byggnadens energibehov 
I detta kapitel behandlas den teori som är aktuell för examensarbetet. I det första momentet ges en 

djupare inblick i byggnadens energibehov med de tillhörande bidragen. Därefter kommer de 

analysmetoder som använts att presenteras. Slutligen kommer klimatets påverkan att tas upp och 

därefter presenteras metoder för att hantera de felkällor som klimatförändringar bidrar med. 

2.1. Byggnadens energibalans 

Energiflödet i en byggnad är beroende av ett flertal faktorer och det ställs även krav på respektive 

komponent. Inomhusmiljön ställer många krav på systemet som inte bara är utformat efter vissa krav 

utan som även påverkas av brukaren. Bland annat ska en särskild inomhustemperatur erhållas, 

varmvatten ska finnas tillgängligt och en adekvat ventilation [32]. För en översikt av byggnadens 

energibalans definieras systemgränsen enligt Figur 4 med energitillskott och energiförluster. 

 
Figur 4: Energibalans i en byggnad [7]. 

Byggnadens energianvändning är den köpta energin och utgör bara en liten del av hela systemet [14]. 

Denna del utgörs av den värme och kyla som används till att reglera inomhusklimatet och användas till 

tappvarmvatten [14]. Dessutom medtas även den elenergi som används till drift av fläktar, pumpar 

och allmän belysning, exempelvis för trapphus [14]. Utöver byggnadens energianvändning får 

systemet även ett tillskott av solen, som kan betraktas som gratis uppvärmningsenergi för de 

inneboende. Denna värme kan tas upp på två sätt, värmetransmission genom väggar och fönster eller 

genom solpaneler [33]. Dessutom produceras interna värmetillskott från de inneboende som också 

bidrar till uppvärmningen. 

Systemet har även energiförluster genom systemgränsen som utgörs av frånluft och transmission 

genom klimatskalet [33]. Avlopp bidrar dessutom till en del värmeläckage, men ventilationens frånluft 

respektive transmissionsförluster står för den största andelen [33]. Om ventilationen har en installerad 

värmeväxlare kan dock en stor del av värmen i frånluften tas tillvara. Vid eventuell överskottsvärme, 
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på grund av att inomhustemperaturen är för hög, tillkommer även vädringsförluster inom bostäder 

[34]. 

Tillförd   Avgiven 

Solenergi Ventilationsförluster 

Personvärme Transmissionsförluster 

Värme till uppvärmning Avloppsförluster 

Värme till tappvarmvatten Vädringsförluster 

Värmeåtervinning 

Verksamhetsel  

Hushållsel 

Fastighetsel (driftel) 

 

Antalet bidrag till byggnadens energibehov är många och det är variationen hos dessa som medför 

svårigheter vid energibalansberäkning. En del bidrag är direkt kopplade till byggnadens värmetekniska 

egenskaper såsom transmissions-, ventilations- och avloppsförluster, vilket gör dessa enklare att 

uppskatta. Till skillnad från dessa byggnadskopplade komponenter ingår även brukarberoende bidrag 

såsom personvärme, vädringsförluster, uppvärmnings- och tappvarmvattenbehov som påverkar 

byggnadens energianvändning. Vid beräkningar av den totala energiförbrukningen tillkommer även 

hushållselen till de brukarberoende bidragen. Då verksamheten dessutom ofta förändras tillkommer 

oförutserbara förändringar som direkt påverkar byggnadens specifika och totala energianvändning. 

2.1.1. Klimatskal 

En byggnad har kontinuerliga värmeförluster mot omgivningen då temperaturen i byggnaden är lägre 

än utomhustemperaturen. Storleken på värmeförlusterna bestäms utifrån byggnadskonstruktionens 

värmeledningsförmåga och denna anger hur mycket värme som passerar genom väggar, golv, tak, 

fönster, dörrar och köldbryggor [33]. Sämre värmeledningsförmåga innebär att byggnaden har bättre 

isolering och har således lägre transmissionsförluster via klimatskalet. I BBR har boverket satt krav på 

maximal effektförlust per omslutningsytan samt temperaturskillnaden och detta benämns som en 

genomsnittlig värmegenomgångskoefficient Um [W/m2K] [7]. 

De områden i byggnaden där värmeförlusterna blir större på grund av inhomogen konstruktion eller 

sämre isolerande förmåga benämns som köldbryggor [33]. Sådana är vanligt förekommande i alla 

byggnader som till exempel [33]; 

 Skillnad i isolering 

 Olika tjocklekar på klimatskalet 

 Ingjutet bjälklag i vägg, vid exempelvis balkong 

 Ökade ytor mot den kallare sidan, exempelvis hörn 

Värmeförluster genom klimatskalet utgör begränsningar i byggnadskonstruktionen och förekommer 

vanligtvis i två- eller tredimensionella flöden, vilket ytterligare förstärker effekten [33]. Områden där 

olika byggnadsdelar ansluts, till exempelvis golv mot mark, väggar mot tak, väggar mot fönster eller 

dörrar uppkommer tvådimensionella köldbryggor [33]. Dessa benämns även som linjära köldbryggor. 

Tredimensionella köldbryggor uppstår på ett liknande sätt, exempelvis på grund av utvändiga hörn vid 
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anslutningar mellan två väggar och tak [33]. Dessa är inte lika vanligt förekommande som linjära 

köldbryggor på grund av dess utformning [33]. Se Figur 5 för en illustration över en- respektive 

tvådimensionella köldbryggor. 

 
Figur 5: Tvådimensionell köldbrygga i bjälklag (A) och endimensionell köldbrygga i vägg (B) [35]. 

På grund av att de flesta byggnader ser olika ut till konstruktion medför detta svårigheter att använda 

sig av metoder som förutsätter särskilda värmetekniska egenskaper. Det eftersträvas ändå vid 

exempelvis energisimuleringar eller uppföljningar av byggnaders energianvändning. Separata 

mätningar av en byggnads olika komponenters energibidrag/-förluster ger möjligheter till att 

matematiskt beskriva hur en byggnad beter sig rent värmetekniskt. Till skillnad från antaganden om 

hur byggnaden reagerar och behåller värme vid olika utetemperaturer, kan klimatskalets 

värmegenomgångskoefficient bestämmas genom linjär regression [36]. Detta ger en tydligare bild av 

hur transmissionsförlusterna ser ut i verkligheten för den aktuella byggnaden. För att beskriva de 

interna värmegeneringarna är ett samband framtaget, 

 𝑃𝑖𝑣 = 𝑃𝑟𝑎𝑑 + 𝛾𝑃𝑒𝑙 + 𝑃𝑝 (1) 

där 𝑃𝑖𝑣 [W] är den totala interna värmegenereringen, 𝑃𝑟𝑎𝑑 [W] är uppvärmningens bidrag, 𝛾 [-] är den 

andel av totala elanvändningen som bidrar till uppvärmning, 𝑃𝑒𝑙  [W] är det totala elanvändningen och 

𝑃𝑝 [W] är den värme som närvarande personer avger [36]. Därefter används ekv. (1) för att beskriva 

sambandet mellan den totalt tillförda värmeeffekten och de värmeförluster som byggnaden och det 

installationstekniska medför.  Detta enligt sambandet, 

 𝑃𝑖𝑣 + 𝑃𝑠𝑜𝑙 = [𝑈𝐴𝑜 + �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡  𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑐𝑝,𝑙𝑢𝑓𝑡(1 − 𝜂) + �̇�𝑜𝑣 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑐𝑝,𝑙𝑢𝑓𝑡](𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) + 𝐺 

 

(2) 

där 𝑃𝑠𝑜𝑙  [W] är den värme som tillförs byggnaden via solstrålning, 𝑈 [W/m2K] är klimatskalets totala 

värmegenomgångskoefficient, 𝐴𝑜 [m2] är klimatskalets omslutande area ovan mark, �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡  [m
3/s] är 

ventilationsflödet, �̇�𝑜𝑣 [m
3/s] är flödet för byggnadens luftläckage, G [W] utgör värmeförlusterna till 

marken, 𝜂 [-] utgör värmeåtervinningens verkningsgrad, 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 [°C] är temperaturen inomhus, 𝑇𝑢𝑡𝑒 [°𝐶] är 

utomhustemperaturen, 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 [kg/m3] är luftens densitet och 𝑐𝑝,𝑙𝑢𝑓𝑡 [kJ/kgK] är luftens specifika 

värmekapacitet [36]. 

Ekv. (2) kan skrivas om för att enkelt visualisera de konstanter som kan beräknas med hjälp av linjär 

regression. För perioder med låg solinstrålning, exempelvis i december, erhålls 𝑃𝑠𝑜𝑙 ≈ 0 och då ges 

sambandet enligt, 
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 𝑃𝑖𝑣 = 𝑘(𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) + 𝐺 (3) 

där k [W/K] motsvarar byggnadens förlustfaktor (ventilation och transmission) [36]. 

2.1.2. Ventilation 

Bra ventilation är fundamental för ett behagligt inomhusklimat, men orsakar då även andra problem 

som måste lösas [32]. Ventilationens huvudsyfte är att tillföra frisk luft och samtidigt föra bort 

förorenad utan att brukare upplever drag eller att det blir för stora temperaturskillnader i 

inomhusklimatet. Med mer komplicerade ventilationsaggregat är det även möjligt att värma eller kyla 

tilluften beroende på behovet. 

Krav på ventilationen ställs av Boverket och beror på typen av verksamheten, men för att klara av 

kraven på luftkvalitet och inomhusklimat behöver alla byggnader någon typ av ventilation. Idag finns 

tre huvudsakliga i Sverige [32]: 

 Självdrag (S) 

 Frånluft (F) 

 Till- och frånluftssystem med värmeåtervinning (FTX) 

Det finns inga krav på valet av ventilationssystem, däremot är det kraven på luftkvalitet och 

inomhusklimat som primärt sätter gränser. I andra hand spelar ekonomiska förutsättningar, såsom 

investerings- samt driftkostnader, och utrymmestillgänglighet in [32]. 

Självdragssystem 

Ventilationssystemet saknar fläktar och drivs av termiska krafter [32], se Figur 6 för en illustration. 

Beroende på utetemperaturen blir systemet mer eller mindre effektivt vilket innebär att vid höga 

temperaturskillnader, såsom under vintertid, erhålles en bättre ventilerande effekt än under 

sommartid då luftflödet i princip blir stillastående och endast påverkas av vinden. Detta innebär att 

vid felaktiga förhållanden fås inte det önskade undertrycket i huset och luften kan röra sig åt fel håll, 

vilket kan innebära att dålig lukt sprids i byggnaden. Under vintertid kan systemet, trots rätt 

dimensionerade radiatorer, upplevas orsaka drag vilket inte uppfyller kravet på inomhusklimatet. 

Därav är detta ventilationssystem utrangerad i dagsläget, men kan förekomma i byggnader byggda 

före 1970 [32]. 
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Figur 6: Självdragsventilation [37]. 

Frånluftssystem 

Ventilationssystemet drivs av fläktar på frånluftssidan, och lufttillförseln sker via uteluftsventiler [32]. 

Se Figur 7 för en illustration över tillämpning av F-systemet. Tilluften värms av radiatorer, vilket under 

höst- och vårperioder kan resultera i drag då radiatorerna ofta är avstängda. Ventilationssystemet drar 

lite energi, men kräver noggrann dimensionering för att fungera bra. 

 
Figur 7: Frånluftsventilation [38]. 

FTX 

Det vanligaste ventilationssystemet i lokaler är från- och tilluftssystem med värmeåtervinning [32]. Det 

finns möjlighet att återvinna värme ur frånluften för att förvärma och det är även möjligt att 

eftervärma eller kyla tilluften, men systemet kräver dock kontinuerligt underhåll av fläktar och byte av 

filter [32]. Dessutom kräver FTX mer utrymme än andra ventilationssystem, men däremot med rätt 

dimensionering erhålls ett bättre inomhusklimat än med F- eller S-system. 
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Figur 8: FTX-ventilation [39]. 

FTX-systemet har ett högt energibehov på grund av aggregatet innehåller både till- och frånluftsfläkt, 

men dessutom används eftervärmare och förkylare [32]. Ventilationssystemet har ungefär dubbelt så 

hög energianvändning som ett F-system, vilket beror på de extra fläktarna samt att det uppstår ett 

tryckfall över aggregatet på grund av de många komponenterna. Det är dock möjligt att sänka 

energibehovet med en värmeväxlare, vilket illustreras I Figur 9. Hur pass effektiv värmeåtervinningen 

är varierar under året, men under rätt förhållanden kan energibehovet för eftervärmningen minskas 

med ungefär 80 % [32]. 

 
Figur 9: Översikt över FTX-aggregatet [40]. 

Effektiviteten hos olika fläktar kan skilja och således kan det finnas ett större energibehov beroende 

på valet av dessa. För att undersöka hur pass effektiv en fläkt är kan ett SFP-värde bestämmas, vilket 

är ett mått på effektbehovet för att leverera ett särskilt ventilationsflöde [32]. I ett FTX-system där det 

både finns tilluft- och frånluftsfläktar är det den högsta uppmätta tryckökningen som är den 

definierade [32]. Därefter kan flödet bestämmas utifrån ett specifikt k-värde, se ekv (5), som gäller för 

den använda fläkten. Sambandet för SFP-värde ges enligt, 

 
𝑆𝐹𝑃 = 

𝑃𝑓𝑙ä𝑘𝑡,𝑡𝑜𝑡

�̇�
 

(4) 

 

där 𝑃𝑓𝑙ä𝑘𝑡,𝑡𝑜𝑡 [W] är den totala eleffekten till fläktmotorerna och �̇� [m3/s] är det högsta volymsflödet i 

aggregatet [32]. Vid mätning av volymsflödet är det vanligt att detta mäts genom att bestämma 

tryckökningen över fläkten, detta ges enligt, 
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�̇� =

√𝑝ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑘
 

(5) 

där 𝑝ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 [Pa] är tryckökningen över fläkten och k [
𝑠√𝑃𝑎

𝑚3 ] är en konstant som gäller för fläktaggregatet 

och är framtagen av tillverkaren [41]. 

2.1.3. Värme & kyla 

För brukaren är det viktigt att inomhusklimatet är behagligt under hela året, oavsett om det är en kylig 

vinterdag eller en varm sommardag. Värme och kylsystemet ska skapa ett behagligt inomhusklimat 

enligt de riktlinjer som ges av BBR. Detta gäller för lufttemperatur, temperaturgradient, 

strålningsförhållanden och lufthastighet [32]. 

Behovet av uppvärmning beror till stor del på byggnadens klimatskal, vilken typ av verksamhet som 

bedrivs, det installationstekniska och vart den befinner sig i Sverige [32]. Det specifika energibehovet 

kan därför variera kraftigt och ligger vanligen mellan 10-90 kWh/m2 [32]. Det interna värmesystemet i 

en byggnad består oftast av ett vattenburet radiatorsystem som kan delas upp i fyra grupper [32]: 

 Värmare 

 Distributionssystem 

 Värmekälla 

 Styr och regler 

Den värme som levereras till byggnaden för uppvärmningsbehovet kommer ofta från fjärrvärme eller 

bergvärme. Då det system som återfinns i de byggnader som undersöks i detta examensarbete är 

fjärrvärme kommer fokus att ligga på detta. Distributionssystemet som används för leverans av värme 

utgörs av isolerade lagda under marknivå. Den isolerade kulverten med fram- respektive returledning 

illustreras i Figur 10. 

 
Figur 10: Illustration över fjärrvärmekulvert med tvillingrör [42]. 

Den avgivna effekten hos varmvatten som transporteras i ett värmesystem kan vara av intresse att 

beräkna vid en uppföljning. Denna effekt kan beräknas enligt sambandet, 

 𝑃 = �̇�𝜌𝑐𝑝(𝑡𝑓𝑟𝑎𝑚 − 𝑡𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟) (6) 

där �̇� [m3/s] är vattnets massflöde, 𝜌 [kg/m3] är vattnets densitet, 𝑐𝑝 [kJ/kgK] är vattnets specifika 

värmekapacitet, 𝑡𝑓𝑟𝑎𝑚 [°C] och 𝑡𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 [°C] är fram- respektive returledningstemperaturen [43]. 
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Vid transport av varmvatten kommer förluster att uppstå till omkringliggande medium [44]. 

Sambandet för kulvertförlusterna i ett tvillingrör ges enligt sambandet, 

 
𝑄𝑘𝑓 = (

𝑡𝑓𝑟𝑎𝑚 + 𝑡𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟

2
− 𝑇0)4𝜋λiℎ𝑠 

(7) 

där 𝑄𝑘𝑓 [W/m] utgör kulvertförlusterna, 𝑇0 [°C] är utomhustemperaturen och λi [W/mK] är 

rörisoleringens värmeledningsförmåga [45]. ℎ𝑠 är en konstant som ges av följande samband, 

 

ℎ𝑠
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2λi
λg
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(8) 

där λg [W/mK] är markens värmeledningsförmåga, 𝐻 [m] är avståndet mellan markytan och centrum 

av kulverten, 𝑟𝑜 [m] är den yttre radien för isoleringen i kulverten, 𝑟𝑖 [m] är den inre radien i 

transportrören, S [m] är det halva avståndet mellan de två transportrören [45]. I Figur 11 illustreras en 

bild över ett tvillingrör med bland annat de olika avståndsmätningarna.  

 
Figur 11: Tvillingrör under mark [45]. 

I samband med övertemperaturer ökar behovet av kylning och detta är vanligen ett problem under 

sommartid då utetemperaturen är hög [32]. Detta är exempelvis vanligt i lokalbyggnader med otillräcklig 

ventilation och värmeavgivande verksamhet. I bostäder där den uppvärmda ytan är mindre, går 

övertemperaturer oftast att vädra bort. I andra fall då det inte går att vädra måste exempelvis fjärrkyla eller 

frikyla användas [32]. 

2.1.4. Tappvarmvatten 

Varmvattenkonsumtion utgör ungefär en tredjedel av den totala vattenanvändningen [32] och som för 

andra komponenter i byggnaden finns hälsokrav på varmvattnets kvalitet och temperatur utifrån BBR. 

Detta orsakar att det inte är möjligt att minska på energianvändningen i detta område genom att sänka 

varmvattentemperaturen, men däremot är det möjligt att minska vattenanvändningen. Ibland finns 

även en varmvattencirkulationskrets (VVC-krets) installerad för att förkorta svarstiden på varmvattnet, 

se Figur 12 för illustration. VVC kan även bidra till uppvärmningen av byggnaden på grund av den höga 

temperaturen hos vattnet [32]. 
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Figur 12: Principskiss över en VVC-krets med inkommande kallvatten. 

Energiförlusten som uppstår då det varma vattnet cirkulerar i slingan är enkelt att mäta med 

temperatur- och flödesmätare. Vid temperaturmätning av det inkommande kalla vattnet kan då även 

varmvattenanvändningens energibehov bestämmas. För att beskriva effektbehovet för 

tappvarmvattenanvändningen och effektförlusten i VVC-kretsen används följande samband, 

 𝑃𝑣𝑣 = (�̇�𝑖𝑛 − �̇�𝑢𝑡)𝑐𝑝(𝑇𝑣𝑣 − 𝑇𝑘𝑣), (9) 

respektive 
  

 
𝑃𝑣𝑣𝑐 = (

�̇�𝑖𝑛  + �̇�𝑢𝑡
2

)𝑐𝑝(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡) 
(10) 

där 𝑃𝑣𝑣 [kW] är effektbehovet för tappvarmvattenanvändningen, 𝑃𝑣𝑣𝑐 [kW] är effektförlusten i VVC-

kretsen, �̇�𝑖𝑛 [kg/s] är massflödet av vatten in i VVC-kretsen, �̇�𝑢𝑡 [kg/s] är massflödet av vatten ur ur 

VVC-kretsen, 𝑇𝑣𝑣 och 𝑇𝑖𝑛 [°C] är temperaturen på varmvattnet in till VVC-slingan, 𝑇𝑢𝑡 [°C] är 

temperaturen på det utgående vattnet från VVC-slingan och 𝑇𝑘𝑣 [°C] är temperaturen på det 

inkommande kallvattnet [46]. 
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2.1.5. Drift- och hushållsel 

Den el som behövs för att driva byggnadens funktioner vid normal drift benämns fastighetsel och är 

separerad från den el som används av verksamheten [34]. Den el som används av brukaren eller 

verksamheten benämns hushållsel (eller verksamhetsel) och avser elanvändningen för exempelvis 

olika apparater och belysning i lägenheter. Hushållselens bidrag tas inte med vid beräkning av 

byggnadens specifika energianvändning, men är indirekt kopplat till uppvärmningsbehovet då 

elanvändningen genererar stora mängder värme i apparater och belysning. Med fastighetsdrift menas 

drift av byggnadens installationer och avser användandet av de system som krävs för att byggnaden 

ska användas enligt avsett brukande. Elbehovet för det installationstekniska som ingår i denna kategori 

består av bidrag från elanvändningen för fläktar, pumpar, hissar och fast installerad belysning i 

gemsamma utrymmen (exempelvis trapphus- och utomhusbelysning). Beroende på vad det är för 

komponent eller system kan den elektriska anslutningen se olika ut, vilket påverkar effektbehovet. I 

Figur 13 illustreras hur ett enfas- respektive ett trefassystem är konstruerat med tillhörande 

linjeströmmar. Effektbehovet för ett system kan beräknas enligt, 

 𝑃𝑒𝑙 = 𝑈(∑𝐼𝐿) cos𝜑 (11) 

där 𝑈 [V] är spänningsskillnaden mellan linjeströmmen och nollan, 𝐼𝐿 [A] är linjeströmmen och cos𝜑 

[-] är effektfaktorn [47]. 

 
Figur 13: Elektrisk anslutning för ett enfassystem (A) och trefassystem (B) [47]. 
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2.2. Förändringar i utomhusklimatet 

Vädret är en faktor som varken brukarbeteende eller byggnadsegenskaper kan påverka, men det 

påverkar byggnadens specifika energianvändning genom förändringar hos utomhustemperaturen eller 

skillnader i solstrålning under och mellan olika år [48]. Sådana förändringar medför ett högre 

uppvärmningsbehov under vissa år, medan den kan vara lägre under ett annat år. Ett varierande 

utomhusklimat mellan olika år medför svårigheter då det är av intresse att jämföra 

uppvärmningsbehovet. 

När byggnaders energianvändning jämförs under olika tidsperioder kan dessa se olika ut [48]. I kapitel 

2.1 Byggnadens energibalans visades det att en byggnads energianvändning beror på ett flertal 

bidragande faktorer såsom installationstekniskt, interna värmelaster, byggnadens klimatskal och 

externa värmetillskott. Det senare utgörs av gratisenergi från solen och kan bidra till att jämförelser av 

energianvändning i en byggnad blir missvisande mellan olika årsperioder [48]. Detta beror på att 

klimatet ibland är varmare än vanligt och då behövs ett lägre uppvärmningsbehov [48]. Se Figur 14 för 

temperaturförändringar i Sverige mellan tidperioderna 1961-90 respektive 1991-2005.  

 
Figur 14: Temperaturförändringar från perioden 1961–1990 till 1991–2005 [49]. 

En avvikande uppmätt energianvändning mellan olika år kan bero på ett annorlunda klimat, förändring 

av byggnaden eller förändring av verksamheten [48]. Då det är möjligt att frigöra sig från avvikelser i 

klimatet är detta något som är intressant vid uppföljning av en byggnads energibehov. Användning av 

normalårskorrigering är en metod för detta vilket ger en möjligt att fokusera på andra orsaker som kan 

påverka avvikelser. 

Användandet av graddagskorrigering är baserat på schablonvärden, och energisignatur baseras på 

antagande om förhållandet mellan uppvärmningsbehov och utetemperatur [48]. Detta innebär att 

normalårskorrigeringen normalt inte måste återspegla verkligheten till fullo, men ger en acceptabel 

approximation. 
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2.2.1. Graddagsmetoden 

Den vanligaste korrigeringsmetoden är graddagsmetoden och den baseras på att en faktor beräknas 

utifrån antalet graddagar under det aktuella året och ett normalår [48]. Vid användning av denna metod 

är användaren tvungen att separera den klimatberoende energistatistiken från den oberoende. 

Tankesättet utgörs av en uppskattning av de interna värmelasterna och tar hänsyn till andelen aktuell 

solinstrålning som byggnaden erhåller [48]. Uppskattningen av det interna värmelasterna medför att 

metoden blir rätt så grov, vilket måste tas i beaktning då den används. Denna uppskattning görs genom 

att på förhand bestämma en balanstemperatur. Från och med januari 2015 är de månadsberoende 

balanstemperaturerna borttagna och har istället ersatts av ett konstant värde på 17 °C [48]. Detta värde 

används under hela året, oavsett utomhustemperatur. Balanstemperaturen är den 

utomhustemperatur då det inte längre anses finnas något behov av att tillföra värme för att bibehålla 

den önskade inomhustemperaturen [48]. Detta innebär att byggnaders verkliga balanstemperatur är 

lägre än schablonvärdet under perioder med mycket solinstrålning, för verksamheter som har hög 

intern värmegenerering. 

Uppskattningen av balanstemperaturen används oavsett byggnadstypen, vilket bidrar till en felkälla då 

klimatskalet och interna värmegenereringar oftast ser olika ut [48]. Detta medför att byggnader med 

ett välisolerat klimatskal inte behandlas rättvist med graddagsmetoden då dessa har en lägre verklig 

balanstemperatur till följd av sina goda egenskaper att behålla värme. Huruvida metoden borde 

användas för en specifik typ av byggnad kan analyseras vidare, men tillvägagångssättet ger en enkel 

metod som är lätt att applicera och ändå erbjuder ett resultat som är möjligt att analysera utifrån 

andra felkällor än klimatpåverkan. 

För att bestämma antalet graddagar under en månad eller ett år summeras skillnader mellan 

balanstemperaturen och den motsvarande utomhustemperaturen [48]. Detta görs först enligt antalet 

dagar, i, och kan därefter utvecklas till månads- eller årsvärden. Sambandet som använts för att 

beräkna graddagar ges enligt, 

 𝐺𝐷 = ∑(𝑡𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠,𝑖 − 𝑡𝑢𝑡𝑒,𝑖)

𝑖

                     𝑖 = 1, 2, 3… (12) 

där 𝑡𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠 [°C] är den balanstemperatur som ska användas och 𝑡𝑢𝑡𝑒 [°C] är den aktuella 

utomhustemperaturen [48]. De summerade graddagarna utgör således en formfaktor som erhålles 

genom en kvot mellan ett normalår och det aktuella året som kan användas för att korrigera det 

aktuella uppvärmningsbehovet [48]. Sambandet för normalårskorrigering med graddagsmetoden ge 

enligt, 

 
𝐸𝑃𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟 =

𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟
𝐺𝐷𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡 å𝑟

𝐸𝑃𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡 å𝑟 
(13) 

   
där 𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟 [°C] är antalet graddagar under ett normalår, 𝐺𝐷𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡 å𝑟 [°C] är antalet graddagar 

under det aktuella året, 𝐸𝑃𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡 å𝑟 [kWh] är det verkliga uppvärmningsbehovet och 

𝐸𝑃𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 å𝑟 [kWh] är det normalårskorrigerade uppvärmningsbehovet [48]. 
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2.2.2. Energisignatur 

Energisignatur är en annan normalårskorrigeringsmetod där, till skillnad från graddagsmetoden, inte 

baserar korrigeringen på antaganden om interna värmelaster eller byggnadens termiska egenskaper 

[48]. Denna metod utgår ifrån byggnadens verkliga medeleffektbehov som grafiskt ställs upp mot den 

aktuella utomhustemperaturen [48]. Tillvägagångssättet medför att det inte behövs separera 

klimatoberoende bidrag från värmestatistiken utan denna kan bestämmas grafiskt [48]. Denna metod 

baseras på att undersöka hur byggnaden beter sig värmetekniskt genom att anta att dess värmebehov 

är linjärt proportionell mot utomhustemperaturen [48]. I Figur 15 illustreras hur en sådan grafisk 

illustration kan se ut för en byggnad. De markerade effekterna tillhör ekv. (15) som tas upp nedan. 

 
Figur 15: Allmänt fall för hur en korrekt plottad energisignatur kan se ut [48]. 

Med linjär regression erhålls en trendlinje för mätpunkterna vilket representerar byggnadens 

korrigerade uppvärmningsbehov vid olika utomhustemperaturer. För de mätpunkter som erhållits från 

sommarperioden ges en undre effektgräns där skärningspunkten representerar den 

utomhustemperatur då byggnaden inte längre har ett uppvärmningsbehov för att hålla 

inomhustemperaturen, utan det enda effektbehovet utgörs av varmvattenanvändningen [48]. Då 

erhålls följande linjära samband som ges enligt, 

 𝑃𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =  𝛽(𝑡𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠 − 𝑡𝑢𝑡𝑒) +  𝛼 (14) 

där 𝑃𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 [W] är byggnadens medeleffektbehov, 𝑡𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠 [°C] är balanstemperaturen, 𝑡𝑢𝑡𝑒 [°C] är 

utomhustemperaturen, 𝛽 [W/°C] är byggnadens förlustfaktor och 𝛼 [W] motsvarar det lägsta 

värmebehovet under sommarperioden [48]. 

Därefter kan en korrigeringsfaktor tas fram genom att månadsvis jämföra det antagna linjära effektbehovet 

för en specifik månad mot den verkliga mätpunkten och normalmånadstemperaturer [48].  Nedan 

presenteras sambandet mellan aktuellt effektbehov och normalårskorrigerat effektbehov enligt 

energisignaturmetoden, 

 
𝐸𝑃𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟 = 

𝐵

𝐴
𝐸𝑃𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡 å𝑟 

(15) 

där 𝐸𝑃𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 å𝑟 [W] är det normalårskorrigerade effektbehovet, 𝐸𝑃𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡 å𝑟 [W] är det 

aktuella effektbehovet, 𝐴 [W] är det antagna linjära effektbehovet vid medelutomhustemperatur och 

𝐵 [W] är det antagna linjära effektbehovet vid normalmånadstemperatur [50]. 
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2.3. Sveby – beräkningar & analys 

Sveby är ett samarbete av flera olika aktörer och företag som finansieras av bland annat 

Energimyndigheten [51]. Det är bygg- samt fastighetsbranschen som driver detta utvecklingsprogram 

som riktar sig till de fastighetsägare, konsulter eller entreprenadföretag som berörs av hur byggnaders 

energiprestanda definieras och verifieras [51]. 

BBR beskriver de riktlinjer och allmänna råd som ska följas vad gäller byggnadens energiprestanda och 

skapar på så sätt ett behov av bättre kontroll över energianvändningen. BBR ger däremot inga råd över 

hur en energianalys ska genomföras. I ett kompletterande syfte och utifrån en egen tolkning samt 

förtydligande av BBR, presenterar Sveby-programmet standardiserade brukardata för beräkningar och 

metoder för hur verifiering av energiprestanda ska gå till [51]. Svebys mål är att skapa en gemensam 

syn på de funktionskrav som finns idag för byggnaders energiprestanda och på så vis underlätta hela 

processkedjan från projektering till färdig byggnad [51]. 

2.3.1. Brukarindata för bostäder 

Hanteringen av indata är viktig då energibalansberäkningar genomförs på byggnader. Den påverkar 

resultatet kraftigt och därför kan felhantering medföra felaktiga beräkningar. I och med att kraven på 

byggnaders energiprestanda blir striktare ökar även intresset för energiberäkningar i syfte att 

undersöka och följa upp energianvändning. Standardiserat indata medför även en kvalitetssäkring för 

att beräknad energianvändning ska stämma bättre överens med den tillhörande uppföljning som 

genomförs. Det är dessutom en stor fördel med standardiserat indata då osäkerheter som exempelvis 

avvikelser i brukarberoende variabler elimineras, vilket förenklar analysen [52]. 

Brukarindata för bostäder ger anvisningar för brukarrelaterade data för användning vid 

energiberäkning i bostäder [34]. Beräkningarna utförs i anslutning till BBR och indatat gäller vid både 

nybyggnationer och ombyggnationer [34]. De indata som presenteras för bostäder rekommenderas 

att använda till just detta, då olika verksamheter kan variera kraftigt och påverkar byggnadens 

energianvändning i en hög grad [34]. Dessutom kan inte dessa data användas för att bestämma en 

byggnads dimensionerade effekt, utan kan enbart användas för att beräkna dess specifika 

energianvändning under ett normalår. [34] 

2.3.2. Energiprestandaanalys 

Vid uppföljningar brukar inte projekterad energiprestanda stämma överens med uppmätt och i ett 

sådant skede behövs en analys genomföras för att fastställa vart orsaken till avvikelsen ligger. 

Prestandaanalys presenterar en sådan metod som kan implementeras oavsett verksamhet. Nedan 

presenteras ett utdrag ur Svebys Prestandanalys (v.1.0) där en översikt över analysprocessens steg ges 

[53]. 

Steg 1  Här beräknas korrigerad uppmätt energiprestanda för uppvärmning, 

tappvarmvattenanvändning, komfortkyla och driftel. Korrigering görs för normalår för 

uppvärmning, tappvattenanvändning utöver Svebys standardiserade användning och 

utökat luftflöde i lokaler. Energikrav verifieras eller en avvikelse noteras. 

Steg 2  Här görs en översiktlig analys för att indikera orsak till avvikelse. 
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Steg 3  Här beskrivs hur en mer noggrann avvikelseanalys genomförs för att härleda avvikelse 

till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov under ett år med mycket varmt väder. 

I det första steget av analysen söks byggnadens specifika energianvändning med tillhörande separata 

bidrag (om undermätning finns tillgängligt). Det är med de separata undermätningarna som analysen 

kan utökas och endast då som det är möjligt att vidare undersöka orsaken till avvikelse. För att 

översiktligt beräkna energianvändningen summeras de olika bidragen till byggnadens energiprestanda 

och detta ges av sambandet, 

 𝐸𝑃𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡,𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟 = 𝐸𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒,𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 å𝑟 + 𝐸𝑃𝑣𝑣 + 𝐸𝑃𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑒𝑙 + 𝐸𝑃𝑘𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡𝑘𝑦𝑙𝑎 (16) 

där 𝐸𝑃𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡,𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟 [kWh] är byggnadens specifika energiprestanda, 𝐸𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒,𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟 [kWh] är 

det normalkorrigerade uppvärmningen samt normalbrukningen av tappvarmvatten, 𝐸𝑃𝑣𝑣 [kWh] är 

varmvattenanvändningens avvikelse från normal brukande, 𝐸𝑃𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑒𝑙  [kWh] är bidraget från driftelen 

och 𝐸𝑃𝑘𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡𝑘𝑦𝑙𝑎 [kWh] är kylbehovet i byggnaden [53]. 

I sambandet har varmvattenanvändningen delats upp efter normalt brukande samt storleken på 

avvikelsen med den anledning att varmvattenbehovet är beroende på verksamheten, men ändå ingår 

som ett bidrag till byggnadens specifika energianvändning [53]. Detta innebär att det kan finnas 

intresse av ett normalt varmvattenbrukande och avvikelsen då energianvändningen hos samma 

byggnad undersöks, men mellan olika tidpunkter. Nedan presenteras sambandet för 

varmvattenbehovets avvikelse, 

 
𝐸𝑃𝑣𝑣 = [ ∑ (

𝑉𝑣𝑣,𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙  𝑐𝑝,𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝜌𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∆𝑇𝑣𝑣
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝

) − 𝑆𝐴

12

𝑚å𝑛𝑎𝑑=1

] / 𝜂𝑣𝑣 
(17) 

där 𝑉𝑣𝑣,𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 [m
3] är månadsförbrukningen av varmvatten, 𝑐𝑝,𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 [kJ/kgK] är vattnets specifika 

värmekapacitet, 𝜌𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 [kg/m3] är vattnets densitet, ∆𝑇𝑣𝑣 [°C] är temperaturskillnaden mellan 

kallvatten- samt varmvattentemperaturen, 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 [m2] är byggnadens uppvärmda yta, 𝑆𝐴 [kWh/m2] är 

den normalvarmvattenanvändning enligt brukarindata och 𝜂𝑣𝑣 [-] är verkningsgrad för beredning av 

tappvarmvatten i byggnaden (eller COP-värde för värmepump) [53]. Då inte något annat än fjärrvärme 

används för att tillgodose värmebehovet i detta examensarbete kommer 𝜂𝑣𝑣 att sättas till 1. 

I ekv. (16) är även uppvärmningsbehovet viktat mot klimatet under ett normalår [53]. 

Korrigeringsfaktorn är antingen framtagen enligt graddagsmetoden eller energisignaturmetoden som 

presenterades tidigare i rapporten. Sambandet mellan värmebehovet under det aktuella året och 

under ett normalår ges enligt, 

 𝐸𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒,𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟 = 𝐸𝑃𝑢𝑝𝑝𝑣  𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟 + 𝑆𝐴 (18) 

där 𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟 [-] är en korrektionsfaktor för normalårskorrigeringen av uppvärmnignen [53]. 

I steg två av energiprestandaanalysen kommer en undersökning att genomföras för de separata 

bidragen till byggnadens specifika energianvändning. Detta för att undersöka vilken del som kan vara 

avvikande från de projekterade värdena. I sambandet nedan visas hur eventuella avvikelser mellan 

beräknat och uppmätt data definieras, 
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𝐴𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 =

(𝐸𝑈 −  𝐸𝐵)

𝐸𝐵
 

(19) 

där 𝐸𝑈 [kWh] är uppmätt energibehov och 𝐸𝐵 [kWh] är beräknat energibehov i VIP [53]. 

När eventuella avvikelser är kända och det är känt vilket eller vilka bidrag det är som avviker från 

beräknade värden kan en djupare analys genomföras. I den ingående analysen ingår undersökning av 

installationstekniska komponenter, inomhusklimatet, klimatskalet och brukarbeteende. 

De orsaker som byggherre och entreprenör kan råda över under byggfasen presenteras i huvuddel i 

dokumentet Energiverifikat – Uppföljning av Energikrav under byggprocessen. [53] 

2.3.3. Energiverifikat 

Under byggfasen kan byggherren eller entreprenörföretaget råda över eventuella fel i det 

installationstekniska som sedan kan komma att påverka byggnadens energiprestanda [54]. Att 

korrigera energiprestanda i efterhand innebär en högre kostnad och är onödigt, särskilt om problemet 

hade kunnat undvikas från början. För att det ska vara möjligt att kvalitetssäkra resultatet är det viktigt 

att redan från början av projektet ha en klar plan för uppföljning under projekt- samt byggfasen och 

då byggnaden tas i drift första gången [54]. Det är viktigt att ställa tydliga funktionskrav redan vid 

projekteringen, men dessutom att sedan följa upp dessa för att se om det installationstekniska möter 

kraven under verklig drift. [54] 

2.3.4. Verksamhet 

En av de största osäkerheterna vid mätning av byggnaders energianvändning är verksamheten vilket 

beror på att värmebehovet och elanvändningen går alltid att mäta, men brukarbeteende går inte. 

Vanligen uppskattas den förväntade energianvändningen utifrån erfarenhet, men på så sätt kan det 

aldrig vara säkert att det stämmer överens med verkligheten. 

Hur inomhusklimatet upplevs av brukaren är individuellt. Det innebär att en del personer trivs med 18 

°C medan andra vill ha 23 °C. I de fall där höga inomhustemperaturer har upplevts, framförallt under 

sommartid, tenderar vädringen att öka [30]. Detta beror på övertemperaturer och vanligtvis för hushåll 

innebär detta att det finns möjligheter till att sänka energianvändningen. Det kan även innebära att det 

finns ett behov av extra kyla, vilket i sådana fall skulle öka energibehovet ytterligare. Av denna anledning 

kan de uppskattningar som genomförts vara felaktiga, och de riktlinjer för exempelvis vädring som 

återfinns i BBR behöver eventuellt inte stämma. 

Om det är en lokalbyggnad förändras även förutsättningarna då brukarbeteendet skiljer sig från 

exempelvis bostäder. Vanligtvis är det fler personer i förhållande till yta och användningen av 

apparater ser också olika ut. I lokalbyggnader är det oftast heller inte samma förutsättningar för att 

vädra utan här blir komfortkyla mer aktuellt. 
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3. Energisimulering av byggnaders energianvändning 
I detta kapitel presenteras det simuleringsprogram som använts vid projekteringen av den fastighet 

som undersöks i detta examensarbete. 

3.1. Simulering – ett kraftfullt verktyg 

Byggnaders energianvändning beror på flera faktorer och fysiken bakom är komplex. Detta medför att 

uppskattningar av en byggnads energibehov är svåra att genomföra, men energisimuleringsprogram 

ger användaren ett effektivt verktyg att använda. Fördelarna med programmen blir tydliga när 

byggnaderna blir mer komplicerade och det krävs en energibalansberäkning för exempelvis en 

undersökning om energikraven uppfylls. Att möjligheten till energisimulering finns skapar även 

incitament redan under projekteringen för att en byggnation kan vara intressant att bygga. 

Utöver energibehovet för samtliga ingående bidrag till byggnadens energiprestanda är det också 

möjligt att undersöka ekonomiska aspekter, såsom driftkostnader samt kostnader för 

installationstekniska komponenter [36]. I ett tidigt skede av projekteringen är det alltså möjligt att ta 

reda på om det är lönt att genomföra byggnationen ur ett ekologiskt perspektiv, vilket i detta fall berör 

byggnadens energianvändning och koldioxidutsläpp. 

Vid användning av simuleringsprogram för att göra uppskattningar av energibehov, visar det sig oftast 

att uppskattningen sällan motsvarar verkligheten [55]. Däremot är det enkelt att ändra på osäkra 

variabler, till exempel sådana som är brukarberoende och således tenderar att variera. I de falldär en 

energisimulering genomförs på en ombyggnation och att tidigare energistatistik finns tillgänglig är det 

möjligt att kalibrera simuleringen. Vid kalibrering justeras indatat för den nuvarande byggnaden, vilket 

ger att modellen efterliknar den verkliga byggnaden och ett bättre resultat erhålls [36]. Metoden 

kräver mer förarbete, men målet är förbättrade simuleringsresultat, vilket är av stort intresse för 

fastighetsägaren. 

3.2. VIP Energy 

För att beräkna och simulera byggnaders energianvändning finns en rad olika simuleringsprogram 

tillgängliga för användning. För att göra de energiberäkningar till de byggnader som uppföljs i detta 

examensarbete, har WSP använts sig av VIP Energy. 

VIP är ett simuleringsprogram som beräknar energiförbrukningen i byggnader utifrån faktorer som är 

kända eller mätbara [56]. Det är möjligt att jämföra resultatet från simuleringar med gällande regler 

för energihushållning. De krav som användaren behöver jämföra kan däremot mot skilja sig mot den 

standard som används av programmet. Då är det möjligt att lägga in egna krav, exempelvis om det är 

av intresse att jämföra mot en äldre version av BBR, lokala krav eller för miljöcertifiering. 

Principen med VIP är att mängda byggnadsdelar, programmet ger, till skillnad från andra 

simuleringsprogram, inte någon visualisering över byggnaden. Användaren bygger upp byggnaden 

med hjälp av katalogdata samt egen indata och erhåller efter simulering utdata i form av tabeller och 

grafer [56]. Beräkningarna utförs för en period av ett år eller för en kortare period. Programmet 

beräknar energibehovet i byggnaden utifrån bland annat data som U-värde, VVS, klimat och interna 

värmegenereringar [56].
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som är tänkt att gå tillväga för att lösa de problem som ställts 

upp i kapitlet Syfte & Frågeställning. 

4.1. Kvarteret Melonen 4 

För att det skulle vara möjligt att lösa de uppställda frågeställningarna delades tillvägagångssättet upp 

i fyra olika delsteg: insamling av information, energistatistik och mätning, sammanställning av 

driftstatistik och analys. Samtliga delsteg var beroende av varandra och viktiga för att ett bra resultat 

skulle erhållas. I första hand genomfördes uppföljningen utifrån undermätarna på grund av att de gav 

separata mätningar, vilket var en bra förutsättning för att kunna dra pålitliga slutsatser. Den statistik 

som WSP hade tillgång till (och som i vanliga fall varit den enda tillgängliga) kom från den huvudmätare 

som Bostaden använde och således genomfördes även en uppföljning utifrån dessa data. 

Undermätarna användes dessutom för att undersöka trovärdigheten bakom den statistik som erhölls 

från huvudmätarna.  

4.1.1. Insamling av information 

Projekteringen av Melonen 4 fanns lagrad elektroniskt som en iBinder projekteringsmall. Denna mall 

var baserad på en standardpärm med sorteringsflikar för byggnadsprojektering. Här återfanns 

kontaktuppgifter till inblandade byggherrar och projektledare som hade kunskap om både 

projekteringen och det färdigställda bygget. Dessutom kunde de även hänvisa vidare till andra, mer 

aktuella, aktörer som hade hand om skötsel och drift av kvarteret i dagsläget. I första undersöktes 

mätningen av byggnadernas energibehov. Det vill säga vad det var som mättes i dagsläget, om det 

fanns några andra sekundära undermätare och slutligen hur det uppmätta datat loggades. 

4.1.2. Energistatistik och mätning 

Som beskrivet i kapitlet Melonen 4 fanns två olika driftstatistiker tillgängliga; omräknad data (benämnd 

huvudmätare) av värme från Melonen 1 och separat mätning (benämnd undermätare) av 

värmebehoven i de olika typhusen. Energistatistiken från huvudmätarna hämtades i databasen DeDU 

och där hämtades även data från de två fastighetselmätare som används i kvarteret. Denna kunde inte 

användas direkt till uppföljningen utan behövdes räknas om till de enskilda typhusens behov. I 

fastighetselmätaren ingick även elbehovet från motorvärmare, parkeringsbelysning samt 

tvättstugorna. För att separera de enskilda typhusens fastighetselbehov behövdes elanvändningen till 

dessa extra bidrag loggas. Utöver detta loggades även fastighetselbehovet för typhus 1 separat. I Figur 

16 visas den mätutrustning som använts för att logga och momentant mäta fastighetel, el till 

tvättstuga, motorvärmare och fläktmotorer i ventilationsaggregat. Oavsett om det var en enfas- eller 

trefasmatning har ekv. (11) använts för att beräkna det effektbehov som lasten hade. 
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Utöver elmätningen behövdes dessutom ventilationsflöden i FTX-aggregaten mätas. Detta gjordes 

med en tryckmätare (Veloci Calc Plus 8288-M-S) som mäter tryck-ökning/-fall. I detta fall mättes 

tryckökningen över till- respektive frånluftsfläkt. I Figur 17 visas den tryckmätare som användes vid 

mätningen. För att beräkna volymsflödet över en fläkt har ekv. (5) använts samt uppmätt 

differenstryck. 

 

4.1.3. Sammanställning av driftstatistik 

Den statistik som erhållits av områdets huvudmätare och undermätare sammanställdes i en Excelmall. 

Insamlingen av information för olika komponenter som påverkade byggnadens energibehov blev 

extensiv på grund av att stora mängder mätdata erhållits från både huvudmätare och undermätare. 

Då den separata mätningen loggats timvis och intervallet sträckte sig över ett år innebar detta att 

excelmallen skulle rymma beräkningsflikar där data kunde omvandlas från timvisa mätningar till 

månadsvisa.  

4.1.4. Analys 

Som en första analys gjordes en grov jämförelse av byggnadernas behov av uppvärmning, 

tappvarmvatten och fastighetsel. Den specifika energianvändningen beräknades enligt ekv. (16). 

Denna översiktliga analys genomfördes med den energistatistik som erhölls från huvudmätarna samt 

undermätarna och därefter jämfördes dessa mot både VIP respektive varandra, se Figur 18. Här sattes 

definitionen så att en negativ procentsats pekade på ett överskattat energibehov medan en positiv 

procentsats visade på ett underskattat energibehov. Definitionen kom från avvikelseekvationen som 

presenterades i kapitel Energiprestandaanalys under steg 2, se ekv. (19). 

Figur 16: Utrustning för loggning (A) av el och momentan (B) elmätning. 

Figur 17: Tryckmätare som användes för att mäta tryckökningen över ventilationsaggregat. 
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Figur 18: Schematisk överblick för jämförelsen av energistatistik. 

För de skillnader som erhölls mellan beräknat energibehov och faktiskt uppmätt data genomfördes en 

mer ingående analys genomföras utifrån byggnadens olika komponenter och de brukarindata som 

påverkade energibalansen i byggnaden. Samma tillvägagångssätt tillämpades då energistatistiken från 

huvudmätarna och undermätarna jämfördes. Här begränsades analysen efter totalsumman från 

huvudmätaren och det erhållna resultatet användes för att få en bild över hur pålitlig den teoretiska 

värmefördelningen är.  
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5. Resultat 
I följande kapitel redovisas det erhållna resultatet från genomförda jämförelser. Först jämförs VIP-

beräkningen med undermätningen, vilken uppföljningen utförs med, och därefter med 

huvudmätningen. Sedan jämförs undermätningen med huvudmätningen. Slutligen presenteras en 

undersökning av olika bidragande orsaker till avvikelserna i energibehoven. 

5.1. Undermätare mot VIP 

En första uppföljning genomfördes utifrån den separata mätningen (undermätningen) och VIP-

beräkningen. Här kunde statistiken jämföras direkt mot varandra då undermätarna var placerade i 

vardera typhus. För beräkning av värmesystemets effektbehov användes ekv. (6) och vid beräkningen 

av effektbehovet för varmvattenanvändningen och effektförlusten i VVC-kretsen användes ekv. (9) 

respektive ekv. (10). På grund av otillräcklig flödesdata från VVC-kretsen i typhus 1 antogs 

varmvattenanvändningen per kvadratmeter uppvärmd yta vara densamma som för typhus 2. VVC-

förlusterna beräknades utifrån korttidsloggad flödesdata under antagandet att förlusterna är 

konstanta under året. 

Till skillnad från värmebehovet, erhölls endast aggregerat data för fastighetselen vilket medförde att 

denna måste separeras och delas upp efter typhus. I fastighetselen ingick fastighetselanvändningen 

från två typhus 1 och ett typhus 2, men även elanvändningen i en tvättstuga samt motorvärmare. För 

att separera dessa loggades fastighetselen till typhus 1, verksamhetselen till en tvättstuga samt 

motorvärmare. Effektbehovet från samtliga delar som loggats beräknades enligt ekv. (11). 

Den översiktliga analysen för jämförelse mellan energistatistik från undermätare och 

simuleringsresultat från VIP presenteras i Tabell 1 och Tabell 2 för typhus 1 respektive typhus 2.  

I den andra kolumnen i Tabell 1 och Tabell 2 redovisas den med VIP beräknade energianvändningen i 

projekteringsstadiet. Då dessa beräkningar baserades på antaganden för användningen av hushålls- 

och fastighetsel samt varmvatten som avvek från den verkliga har justeringar gjorts av den beräknade 

energianvändningen. Resultatet av dessa förändringar presenteras i den tredje kolumnen. 

Korrigeringen har genomförts baserade på antagen nyttjandegrad av elanvändningen för 

uppvärmning. Det vill säga att till exempel en lägre användning av fastighetsel om 1000 kWh, 

balanseras av ett ökat värmebehov av 700 kWh (en nyttjandegrad på 70 % för fastighetsel). 

Användandet av VIP korrigeringen beror på att det fanns felaktiga antaganden på användningen av 

hushållsel, fastighetsel samt tappvarmvatten. 

I Tabell 1 presenteras de olika energibehov som erhållits från VIP-beräkningen och undermätningen 

för typhus 1. Dessutom presenteras de beräknade avvikelserna mellan undermätningen och VIP-

beräkning samt korrigerad VIP-beräkning. 
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Tabell 1: Jämförelse mellan uppmätt energibehov från undermätare och VIP-beräkningen för typhus 1. 

 

Då undermätningen jämfördes med VIP-beräkningen, i Tabell 1, erhölls en underskattad 

energianvändning för typhus 1, medan efter den genomförda korrigeringen av de brukarberoende 

posterna och användningen av fastighetsel erhölls ett överskattat energibehov om -1,3 %. 

I Tabell 2 presenteras de olika energibehov som erhållits från VIP-beräkningen och undermätningen 

för typhus 2. Dessutom presenteras de beräknade avvikelserna mellan undermätningen och VIP-

beräkning samt korrigerad VIP-beräkning. 

VIP [kWh ]
VIP (korr.) 

[kWh ]

Undermätare 

[kWh ]
Avvikelse Avvikelse

Uppvärmning VIP-undermätare VIP (korr.)-undermätare

Ventilation 7 983 7 983 -

Radiatorer 62 877 70 391 -

Distrubitionsförluster 0 0 -

Total 70 860 78 374 76 894 8,5% -1,9%

Tappvarmvatten

inkl. VVC-förluster 20 302 27 116 27 116

Total 20 302 27 116 27 116 33,6% 0,0%

Fastighetsel

Fläktar 3 862 - -

Pumpar 481 - -

Övrig fastighetsel (entrebelysning etc.) 9 973 - -

Total 14 316 9 560 9 560 -33,2% 0,0%

Kylbehov

Luftkyla 0 0 0

Total 0 0 0

Energianvändning

Total (inkl. vädringsförluster) 105 478 115 050 113 570 7,7% -1,3%

Verksamhetsel

Total 24 506 19 274 19 274 -21,3% 0,0%

Total energianvändning

Totalt inkl. verksamhetsel 129 984 134 324 132 844 2,2% -1,1%
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Tabell 2: Jämförelse mellan uppmätt energibehov från undermätare och VIP-beräkningen för typhus 2. 

 

Vid jämförelse av energianvändningen i typhus 2 från Tabell 2, erhölls ett underskattat behov vid både 

okorrigerad samt korrigerad VIP-beräkning. 

I Tabell 3 presenteras den beräknade specifika energianvändningen för de båda typhusens 

energibehov som presenteras Tabell 1 och Tabell 2. Dessutom presenteras de krav som BBR 22 ställer 

samt det mål Bostaden satt för sina byggnader. Från det erhållna resultatet fås att de olika typhusen 

inte uppfyller kraven som ställs i BBR 22 eller av Bostaden. 

Tabell 3: Sammanställning av projekterad samt uppmätt specifik energianvändning på Melonen 4 och krav från AB 
Bostaden samt BBR 22. 

 

Det aktuella energibehovet för de olika typhusen på Melonen 4 ligger en bra bit över de krav som ställs 

av BBR och de mål Bostaden har satt, vilket kan ses i Tabell 3. Under antagande att undermätaren gett 

ett representativt resultat för den verkliga energianvändningen uppfylls inte de krav som ställs i BBR 

22 och från Bostadens mål. För BBR 19, som var den gällande regelsamlingen vid tidpunkten av 

projekteringen, uppfyller endast typhus 2 energikraven medan typhus 1 överstiger dessa med 4 kWh 

per kvadratmeter uppvärmd yta och år. 

Orsaken till avvikelse mellan VIP-beräkningarna och undermätningen kan bero på två saker; att 

byggnaden brukats på ett annorlunda sätt än vad som antagits vid simuleringen eller 

byggnadsmodellen. Den verkliga verksamheten är svårt att uppskatta i projekteringsskedet då 

konsulten oftast endast kan göra antaganden, vilket är den mest troliga orsaken till varför användandet 

av hushållsel och tappvarmvatten sam användandet av fastighetsel avviker. Vad gäller 

byggnadsmodellen kan avvikelser bero på felaktiga antaganden av köldbryggor eller U-värden. 

VIP [kWh ] VIP (korr.) 

[kWh ]

Undermätare 

[kWh ]
Avvikelse Avvikelse

Uppvärmning VIP-undermätare VIP (korr.)-undermätare

Ventilation 9 812 9 812 -

Radiatorer 78 318 87 184 -

Distrubitionsförluster 0 0 -

Total 88 130 96 996 107 115 21,5% 10,4%

Tappvarmvatten

inkl. VVC-förluster 30 234 40 241 40 241

Total 30 234 40 241 40 241 33,1% 0,0%

Fastighetsel

Fläktar 5 411 - -

Pumpar 593 - -

Övrig fastighetsel (entrebelysning etc.) 14 851 - -

Total 20 855 17 035 17 035            -18,3% 0,0%

Kylbehov

Luftkyla 0 0 0

Total 0 0 0

Energianvändning
Total (inkl. vädringsförluster) 139 219 154 272 164 391 18,1% 6,6%

Verksamhetsel
Total 36 493 28 753 28 753 -21,2% 0,0%

Total energianvändning
Totalt inkl. verksamhetsel 175 712 183 025 193 144 9,9% 5,5%

Undermätare VIP Avvikelse BBR 22 Avvikelse BBR 19 Avvikelse Bostaden Avvikelse

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2

Typhus 1 134 130 4 115 19 130 4 65 69

Typhus 2 130 115 15 115 15 130 0 65 65



Uppföljning av energibalansberäkning på Melonen 4 

 

32 

För att undersöka byggnadsmodellen har den korrigerade VIP-beräkningen tagits fram och denna tar 

endast hänsyn till byggnadens uppvärmningsbehov. I Tabell 1 är det möjligt att se att den korrigerade 

VIP-beräkningen ger en bra approximation av det verkliga uppvärmningsbehovet för typhus 1, medan 

i Tabell 2 fås en något större avvikelse för uppvärmningsbehovet i typhus 2. Anledningen till att 

byggnadsmodellerna inte stämmer helt överens med verkligheten kan bero på det indata som matats 

in (för ventilation, inomhusklimat och köldbryggor) eller antagandet av nyttjandegrad på el. 

Uppvärmningsbidraget från användandet av fastighet- samt hushållsel var 70 % respektive 80 % i VIP-

beräkningen, vilket ger ett stort bidrag till uppvärmningen. För fastighetselen är värmebidraget 

densamma som ges i Sveby, medan den för hushållselen ligger 10 procentenheter högre. Vad gäller 

VIP-beräkningen för typhus 1 kan det vara troligt att nyttjandegraden inte stämmer överens med 

verkligheten, och i detta fall är för hög, vilket medfört en överskattning av energibehovet (från 

jämförelsen med korrigerad VIP-beräkning, se Tabell 1). För typhus två kan nyttjandegraden vara för 

låg, men det är inte möjligt att öka den hur mycket som helst då det är klart att det uppstår förluster 

(såsom via köksfläkt eller via utomhusbelysning). Således är det troligt att orsaken kan ligga hos en 

annan bidragande faktor. En sådan kan vara att köldbryggorna bidragit till större värmeförluster än 

vad som antagits under simuleringen, men detta kan dock inte undersökas vidare i detta 

examensarbete. Det kan även bero på ett annorlunda användande av ventilation eller annat 

inomhusklimat, såsom en avvikande inomhustemperatur. Olika inomhustemperaturer påverkar 

uppvärmningsbehovet avsevärt, och eventuella avvikelser från den antagna temperaturen på 21°C kan 

vara en orsak till avvikelser i uppvärmningsbehovet. Dessa faktorer undersöks vidare i kapitel 5.4. 

5.2. Huvudmätare mot VIP 

Då det teoretiska värmefördelningsantagandet användes för att beräkna Melonen 4 värmebehov (se 

Figur 3 för distributionssystemets konstruktion från Melonen 1) erhölls inte det aktuella behovet, utan 

en uppskattning vilket benämns ”huvudmätare”. Det är samma VIP-beräkningar som används vid 

jämförelsen med huvudmätaren som använts i den tidigare jämförelsen med undermätarna. Därför 

korrigeras VIP-beräkningarna även här. Då huvudmätaren gav värmebehovet för hela kvarteret har 

data för de mätta husen skalats upp till hela området.  

Värmebehovet som huvudmätaren erhållit var beräknat vid undercentralen, men då denna är placerad 

på ett avstånd från Melonen 4 uppstår kulvertförluster när värmen transporteras till kvarteret, se Figur 

19 för kulvertsystemet. För att det ska vara möjligt att få ett jämförbart resultat har kulvertförlusterna 

teoretiskt beräknats och lagts till för de fall där undermätningen samt VIP-beräkningarna jämförs med 

huvudmätningen. Kulvertförlusterna beräknades med hjälp av ekv. (7) och mätta fram- respektive 

returledningstemperaturer vid hus 005, uppgång 2D. De temperaturer som mättes antogs vara 

desamma vid samtliga byggnader på Melonen 4. Detta antagande undersöktes i en känslighetsanalys 

som presenteras i Bilaga 3 – Känslighetsanalys kulvertförlust där kulvertförlusternas påverkan av 

variationer hos temperaturen i fram- och returledningen undersöktes inom det temperaturintervall 

som är mellan Melonen 1 och hus 005.  



Resultat 

 

33 

 
Figur 19: Kulvertsystemet mellan Melonen 1 och kvarteret Melonen 4. 

I Figur 20 presenteras de beräknade kulvertförlusterna från VS under undersökningsperioden mellan 

Melonen 1 och hus 005. Storleken på kulvertförlusterna varierar under året till följd av 

utomhustemperaturen och variationer hos värmebehovet. I detta fall erhålls de lägsta förlusterna på 

ungefär 240 kWh under perioden juli-augusti och de största förlusterna under januari månad på 

ungefär 1170 kWh. 

 
Figur 20: Värmeförluster i kulvert mellan Melonen 1 och hus 005. 

I Figur 21 presenteras de beräknade värmeförlusterna från hela kulverten på Melonen 4 vid fram- och 

returledningstemperaturer från hus 005. I detta fall erhålls de lägsta förlusterna på ungefär 380 kWh 

under augusti och de största förlusterna under januari månad på ungefär 1860 kWh. 
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Figur 21: Värmeförluster i hela kulvertsystemet på melonen 4 

Värmeförlusterna varierar kraftigt under den period som har undersökts, vilket beror på klimatet och 

dess påverkan på klimatet. En sammanställning av kulvertförlusterna som presenterades grafiskt i 

Figur 20 samt Figur 21 presenteras i Tabell 4. De totala kulvertförlusterna från VS uppgår i ungefär 

7660 kWh/år mellan Melonen 1 och hus 005, medan de uppgår till ungefär 12150 kWh/år för hela 

kulvertsystemet. 

Tabell 4: Statistik över värmeförluster i kulvert för undersökningsperioden. 

 

De kulvertförluster som erhölls i Tabell 4 gäller endast för VS, vilket medför att då VV-kulverten också 

bidrar med förluster, är de totala kulvertförlusterna större i verkligheten. På grund av att fram- och 

returledningarna för VS var nedgrävda bredvid de för VV påverkas värmeförlusterna mellan de olika 

ledningarna. Detta har inte kunnat bestämmas exakt, utan istället har endast kulvertförlusterna för 

VS medtagits. 

I Tabell 5 presenteras de olika energibehov som erhållits från VIP-beräkningen (sammanlagt för alla 

byggnader) och huvudmätningen för Melonen 4. Dessutom presenteras de beräknade avvikelserna 

mellan huvudmätningen och VIP-beräkning samt korrigerad VIP-beräkning. 

Melonen 1 - hus 005 Hela kulvertsystemet

apr-15 676 1071

maj-15 577 914

jun-15 383 606

jul-15 284 450

aug-15 239 379

sep-15 376 595

okt-15 637 1009

nov-15 718 1137

dec-15 837 1326

jan-16 1174 1860

feb-16 918 1454

mar-16 848 1344

Totalt 7665 12144

Energiförlust Kulvert [kWh]
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Tabell 5: Översiktlig jämförelse mellan VIP och huvudmätare. 

 

Energibehovet för Melonen 4 överskattades i VIP-beräkningen, vilket kan ses i Tabell 5. Att det erhålls 

en avvikelse vid jämförelse med huvudmätningen är troligt då det använts fler antaganden i denna 

jämförelse än vad som använts vid tidigare fall med undermätningen. Användandet av identiskt 

värmebehov hos byggnader av samma typ, beräkningen av kulvertförluster och framförallt den 

teoretiska värmefördelningen medför osäkerheter.  

I analogi med det föregående tankesättet, som användes vid jämförelsen i kapitel 5.2, undersöks först 

byggnadsmodellen (som i detta fall representerar alla lägenhetsbyggnader på Melonen 4) mot 

värmebehovet från huvudmätaren. Från Tabell 5 erhölls en avvikelse på ungefär -1 % vid jämförelse av 

värmebehovet mellan korrigerad VIP-beräkning och det ”verkliga utfallet”, vilket tyder på att 

uppskattningen av byggnadernas värmebehov är bra. Hur pass pålitlig byggnadsmodellen var för de 

enskilda typhusen diskuterades även för undermätningen, men den går inte att jämföra med denna 

analys då bland annat kulvertförlusterna och framförallt värmefördelningsantagandet påverkar 

avvikelsen.  

Eftersom VIP-beräkningen endast har skalats upp i detta fall följer även att resonemanget kring orsaker 

till avvikelser som har grund i VIP-beräkningen är densamma som under det föregående kapitlet. 

Däremot ifall huvudmätningen samt beräkningen av kulvertförlusterna varit ideal borde 

huvudmätningen stämma överens med undermätningen. Det är känt att de beräknade 

kulvertförlusterna är större än vad som använts i Tabell 5, vilket innebär att avvikelsen vid jämförelse 

med VIP-beräkningen minskar. Överskattningen av energibehovet från den korrigerade VIP-

beräkningen kommer istället att öka något. Dock i förhållande till det totala värmebehovet utgör 

kulvertförlusterna endast en liten del, vilket inte medför någon större påverkan av avvikelsen vid 

eventuella variationer. Det teoretiska värmefördelningsantagandet undersöks vidare mot 

undermätningen i kapitel 5.3. 

  

VIP [kWh ]
VIP (korr.) 

[kWh ]

Undermätare 

[kWh ]
Avvikelse Avvikelse

Uppvärmning + varmvatten VIP-"verkligt utfall" VIP (korr.)-"verkligt utfall"

Ventilation 51 556 51 556 -

Radiatorer 408 144 455 934 -

Distrubitionsförluster 12 144 12 144 -

Tappvarmvatten (inkl. VVC-förluster) 141 676 188 944 -

Total 613 520 708 578 699 745 14,1% -1,2%

Fastighetsel

Fläktar 26 270 - -

Pumpar 3 110 - -

Övrig fastighetsel (entrebelysning etc.) 69 594 - -

Total 98 974 72 310 72 310            -26,9% 0,0%

Kylbehov

Luftkyla 0 0 0

Total 0 0 0

Specifik energianvändning

Total (inkl. vädringsförluster) 712 494 780 888 772 055 8,4% -1,1%

Verksamhetsel

Total 171 010 134 604 134 604 -21,3% 0,0%

Total energibehov

Totalt inkl. verksamhetsel 883 504 915 492 906 659 2,6% -1,0%
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5.3. Huvudmätare mot undermätare 

På grund av att det teoretiska värmefördelningsantagandet baserats på uppvärmd yta var det osäkert 

hur huvudmätaren representerade värmebehovet som de sex byggnaderna på Melonen 4 egentligen 

hade. Detta var istället något som undermätningen gjorde, vilket var anledningen till att en jämförelse 

med huvudmätningen gjordes. På grund av att huvudmätaren mäter både VS och VV aggregerat, 

räknades detta om på samma sätt för undermätningen för att få jämförbart data. 

I den sista jämförelsen som presenteras i Tabell 6 visas de olika energibehoven från undermätningen 

och huvudmätningen för alla sex byggnader, samt avvikelsen mellan dessa. Från jämförelsen mellan 

energistatistiken från huvudmätaren och undermätaren, erhölls en avvikelse på +3 % för byggnadernas 

sammanlagda energibehov. 

Tabell 6: Översiktlig jämförelse mellan huvudmätare och undermätare. 

 

Från resultatet som presenteras i Tabell 6 kan man se att den nuvarande värmefördelningen ger en 

någorlunda bra representation av byggnadernas värmebehov. Detta är självklart under antagandet att 

de erhållna värdena från undermätningen är representativt för de två typhusen. Detta innebär att 

jämförelsen där huvudmätaren ingår ger ett trovärdigt resultat. Däremot är det omöjligt att säga om 

huvudmätningen fortsätter ge en bra uppskattning om kvarteret skulle byggas om, det vill säga om 

den uppvärmda ytan förändras till storlek. Som presenterat i ekv. (2) är inte uppvärmningsbehovet 

baserat på den uppvärmda ytan, utan beror på byggnadens förlustfaktor samt markförluster. 

  

Uppvärmning + varmvatten

Huvudmätare 

[kWh]

Undermätare 

[kWh]
Avvikelse

Ventilation - -

Radiatorer - -

Distrubitionsförluster - 12 144

Tappvarmvatten (inkl. VVC-förluster) - -

Total 699 745 722 895 3,3%

Fastighetsel

Fläktar - -

Pumpar - -

Övrig fastighetsel (entrebelysning etc.) - -

Total 72 310 72 310 0,0%

Kylbehov

Luftkyla 0 0

Total 0 0

Energianvändning

Total 772 055 795 205 3,0%

Verksamhetsel

Total 134 604 134 604 0,0%

Total energibehov

Totalt inkl. verksamhetsel 906 659 929 809 2,6%
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5.4. Orsaker som kan påverka avvikelser 

Efter att avvikelserna hade bestämts var det av intresse att fastställa möjliga orsaker till varför de olika 

energibehoven avviker. Här analyseras de poster som är möjliga att undersöka, såsom; 

installationstekniskt, brukarindata som använts i simuleringen och byggnadsavvikelser. 

Det fanns ett ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare installerat som loggade temperaturer, 

tryck, värmeåtervinningens verkningsgrad samt ventilationsflöden. Detta gav möjligheter till att 

undersöka om ventilationssystemet bidrog med en ökad eller minskad energianvändning mot vad som 

uppskattats tidigare. Det kunde exempelvis vara onormalt höga eller låga frånluftstemperaturer, låga 

verkningsgrader eller avvikande ventilationsflöden. Utöver detta genomfördes även momentana 

mätningar av fläktel för att beräkna och jämföra SFP-värden, med hjälp av ekv. (4), mellan aktuell 

tidpunkt och projekterat. 

Som andra undersökningsalternativ jämfördes brukarindata och beräkningar genomfördes för 

personvärme. Antalet boende på kvarteret undersöktes och därefter kunde beräknad personvärme 

jämföras med de värde som antagits i VIP-beräkningen. Utöver detta mättes även vindbjälkisoleringens 

tjocklek från relationshandlingar, vilket därefter kunde jämföras med det som använts i VIP-

beräkningen. 

5.4.1. Ventilationssystemet 

Då ventilationsdata inte loggas kontinuerligt har momentana värden avlästs för värmeåtervinningens 

verkningsgrad samt tilluftsflöde. Avläsningen genomfördes den 11 februari 2016. I Tabell 7 har först 

de uppmätta värdena sammanställts för respektive typhus och därefter har dessa jämförts mot det 

motsvarande uppskattade värdet. För värmeåtervinningens verkningsgrad, som är något högre än i 

VIP-beräkningen, erhölls en avvikelse på mindre än 1 % för både typhus 1 och typhus 2. Avvikelsen i 

ventilationsflödet är något större och motsvarar ett minskat fastighetselbehov på ungefär 14 % för 

typhus 1 och 2 % för typhus 2 vid jämförelse med projekteringen. 

Tabell 7: Jämförelse mellan ventilationsdata för uppskattning respektive aktuella byggnader. 

 

Värmeåtervinningens verkningsgrad och tilluftflödena som presenteras i Tabell 7 är lägre än vad som 

tidigare projekterats och indikerar ett lägre energibehov för fläktarna samt bättre värmeåtervinning. 

Ventilationsflödet för typhus 1 är särskilt lågt, men detta kan även bero på att mätningarna var 

momentana och återspeglar bara en tidpunkt under undersökningsperioden. Den erhållna 

Typhus VVX Verkningsgrad - Verklig (Momentan) Tillluft [l/s]

1 Tranbärsvägen 4F-G 84% 364

2 Tranbärsvägen 4C-E 81% 504

1 Tranbärsvägen 4A-B 85% 361

1 Tranbärsvägen 2F-G 87% 361

2 Tranbärsvägen 2C-E 83% 534

1 Tranbärsvägen 2A-B 73% 364

Typhus 1 - Uppmätt 82,3% 362,5

Typhus 2 - Uppmätt 82,0% 519

Typhus 1  - Beräknad 81,9% 420

Typhus 2 - Beräknad 81,9% 530

Avvikelse Typhus 1 0,4% -13,7%

Avvikelse Typhus 2 0,1% -2,1%
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verkningsgraden avviker ytterst lite gentemot den projekterade, vilket tyder på att ökade 

värmeförluster genom ventilation inte är en bidragande orsak till det ökade uppvärmningsbehovet. 

För att det skulle vara möjligt att dra slutsatser om inomhusklimatet har även till- respektive 

frånluftstemperaturer avlästs från ventilationsaggregatet. Även här har momentana värden lästs av 

och detta gjordes vid samma tidpunkt som datat från Tabell 7. I Tabell 8 nedan presenteras de 

gemensamma temperaturerna från alla lägenheterna i respektive byggnad. Temperaturintervallet 

varierar mellan 18.4°C till 20°C för tilluftstemperaturen och 20°C till 24°C för frånluftstemperaturen. 

Tabell 8: Uppmätta momentana till- respektive frånluftstemperaturer i ventilationen. 

 

Från resultatet i Tabell 8 erhölls en avvikelse på frånluftstemperaturen, vilket inte stämmer överens 

med vad som projekterats. Högre värden här tyder på att inomhusklimatet är varmare än vad som 

räknats med i VIP, se Tabell 10, vilket även skulle förklara en del till varför uppvärmningsbehovet är 

större i verkligheten. Samma observation gjordes för den uppmätta tilluftstemperaturen, vilket var 

lägre än den lägsta tillåtna i VIP. Detta innebär dessutom att den inkommande luften är kallare, vilket 

medför ett högre uppvärmningsbehov. 

För att undersöka fläktarnas nuvarande förmåga att transportera luft med de antaganden som satts i 

VIP, beräknades SFP-värden för de båda typhusen. Fläktelen loggades under två dagar och flödet lästes 

av momentant vid loggningsstarten. Loggningen påbörjades 2016-03-09 och avslutades 2016-03-11. I 

Tabell 9 presenteras effektbehovet, högsta flödet genom aggregatet och SFP värde för fläktarna i de 

båda typhusen. För typhus 1 erhölls ett SFP-värde på ungefär 1.1 kW/m3s och för typhus 2 erhölls ett 

SFP-värde på ungefär 1 kW/m3s. 

Tabell 9: Beräknade SFP-värden för de olika typhusen. 

 

Från Tabell 9 erhålls ett bättre SFP-värde för typhus 2 och ett sämre SFP-värde för typhus 1 än vad 

som använts i VIP-beräkningarna. Även här är det dock viktigt förstå att dessa värden är baserade på 

flöden och effekter uppmätta under en kort tid, vilket innebär att om en långtidsloggning skulle 

genomföras kan andra SFP-värden fås. I detta fall tyder dessa på att effektbehovet för att driva 

fläktarna är lägre än vad som projekterats för typhus 2, men högre än vad som projekterats för 

typhus 1. För typhus 2 styrker detta den beräknade sänkningen av fastighetsel. För typhus 1 innebär 

det att fläktsystemet inte är orsaken till det lägre uppmätta effektbehovet, utan det föreligger här 

mest troligt att belysningen utomhus och i trapphusen är orsaken till minskningen. 

5.4.2. Brukarindata 

Då aktuellt brukarbeteende inte mäts i detta examensarbete undersöks istället bara de indata som 

använts i VIP. De parametrar från driftdatat som har undersökts är inmatad verksamhetsenergi, 

Tillluftstemperatur [°C] Frånluftstemperatur [°C]

20 23,7

20 24,1

18,4 19,4

19 20,8

19 20

19 24,8

Tranbärsvägen 2F-G 

Tranbärsvägen 2C-E 

Tranbärsvägen 2A-B 

Tranbärsvägen 4F-G 

Tranbärsvägen 4C-E 

Tranbärsvägen 4A-B 
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tappvarmvattenanvändning samt personvärmebidraget. Dessa har jämförts med det data som finns 

presenterat i Svebys Brukarindata. I Tabell 10 presenteras bland annat det brukarbeteende som 

använts i VIP-beräkningarna för de båda typhusen.  

Tabell 10: Uppskattat brukarbeteende som använts i energisimuleringen i VIP. 

 

I Tabell 11 presenteras en sammanställning av personvärmens bidrag till uppvärmning för 

energisimuleringen i VIP och aktuellt driftfall. Förutom detta presenteras även den medförda 

avvikelsen. 

Tabell 11: Jämförelse mellan värmebidraget från personvärme i VIP och aktuellt driftfall. 

 

Resultatet av beräkningen för värmebidraget som de inneboende bidrar med, se Tabell 11, visar på 

små avvikelser. För typhus 1, där ett högre bidrag räknats med, innebär detta att värmebehovet i VIP 

egentligen skulle varit lägre, vilket i sådana fall ytterligare ökar avvikelsen som presenteras i Tabell 1. 

Däremot för typhus 2 har man räknat med ett lägre bidrag, vilket innebär att avvikelsen som 

presenteras i Tabell 2 egentligen skulle varit lägre. Det använda brukarindatat för tappvarmvatten och 

hushållsel i VIP-beräkningen är densamma som de riktlinjer som Sveby ger i sitt dokument 

Brukarindata för bostäder. Det skiljer med en decimal och detta beror på att projektören ändrat dessa 

värden lite för att resultatet skulle få jämna siffror.  

5.4.3. Isolering vindbjälkslag 

Då isoleringens tjocklek varierade mellan VIP-beräkningen och relationshandlingen var det intressant 

att undersöka hur stor påverkan det hade på uppvärmningsbehovet. I VIP-beräkningen hade ett lager 

på 400 mm mineralull använts, medan i relationshandlingen var det ett isoleringslager på 500 mm. I 

Tabell 12 redovisas förändringen av U-värde samt uppvärmningsbehovet i VIP-beräkningen när olika 

isoleringlager används i typhus 2. Med ett isoleringslager på 400 mm erhölls ett U-värde på 0,102 

W/m2K, medan ett lager på 500 mm gav ett U-värde på 0,082 W/m2K. Skillnaden i 

uppvärmningsbehovet var ungefär 1250 kWh per år. 

Typhus 1 Typhus 2 Typhus 1 Typhus 2

Specifikt effektbehov [W/m2 ] 1,0 1,0 1,6 1,9

Specifikt energibehov [kWh/m2,år ] 8,8 8,8 8,2 9,6

Avvikelse specifikt energibehov [kWh/m2,år ]

Typhus 1 -0,6 -7%

Typhus 2 0,9 10%

VIP Aktuellt
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Tabell 12: Olika lager med isoleringsmaterial, förändringen av U-värde och uppvärmningsbehovet 

 

Att isoleringslagret i vindbjälken var tjockare i verkligheten än i VIP-beräkningen medför dock ingen 

förklaring till avvikelsen för uppvärmningsbehovet i de båda typhusen. Istället innebär detta att 

avvikelsen borde öka med 1250 kWh, vilket motsvarar en ökning på 1,6 procentenheter. Samma 

tjocklek på isoleringslagret användes i VIP-beräkningen för typhus 1, varav relationshandlingen 

visade också 500 mm i det fallet. Däremot kunde inte VIP-filen för typhus 1 laddas korrekt, vilket 

medförde att avvikelsen i uppvärmningsbehovet inte kunde bestämmas. 

 

  

Tjocklek [mm ] U-värde [W/m2K ] Energibehov uppvärmning [kWh/år ]

400 0,102 83286

500 0,082 82035
Typhus 2
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6. Diskussion 
I följande kapitel belyses vanliga problem och vikten bakom ett bra mätsystem. Därefter diskuteras 

mätaruppställningen på kvarteret Melonen 4 och orsaker till avvikelser mellan projekterad och 

uppmätt energianvändning. 

6.1. Energistatistik i dagsläget 

Ett bra mätsystem är fundamentalt för att det ska vara möjligt att genomföra pålitliga uppföljningar, 

vilka med striktare krav på byggnaders energianvändning blir allt mer aktuella. Utöver BBR-kraven kan 

det ställas lokala krav från exempelvis kommunen eller i andra fall måste byggnaden miljöcertifieras. 

Det är många olika faktorer som påverkar en byggnads energianvändning och detta innebär att det 

krävs tillgång till långtidsdata för vardera bidrag. Dessa faktorer togs upp i kapitlet Byggnadens 

energibalans och det framgår även att det inte enbart är direkt mätbara faktorer, utan energibalansen 

i en byggnad påverkas av exempelvis interna värmegenereringar. Det är därför viktigt att genomföra 

separata mätningar på de faktorer som faktiskt går att mäta och på så sätt minimera antalet 

antaganden som behöver göras. I det ideala fallet finns fullständig (för ett helt år) separat mätning på 

samtliga poster som presenteras i VIP rapporten, men behovet av antaganden kvarstår bland 

exempelvis personvärme som inte kan mätas på ett enkelt sätt. 

En stor del av problemet med energisimuleringar är att antaganden oftast måste göras. De faktorer 

som oftast behövs uppskattas är brukarberoende variabler, vilket även var fallet i detta 

examensarbete. Till exempel bidrar hushållselen till uppvärmningen i flerbostadshus, men tas inte med 

vid en undersökning av huruvida byggnaden uppfyller energikraven. Ett bostadshus med hög 

användning av hushållsel kan således ha en låg specifik energianvändning, vilket enligt energikraven 

ger ett bra prestandamått, men byggnadens totala energianvändning visar på ett högt energibehov. 

Vid energisimuleringar är det möjligt att stöta på avvikelser från det verkliga energibehovet, vilka 

mycket väl kan bero på att användningen av verksamheten har nyttjats på annorlunda sätt eller att 

byggnadsmodellen varit felaktig.  

De problem som finns i dagsläget med uppföljningar beror framförallt på avsaknaden av fullständiga 

undermätningar. Självfallet är det möjligt att separera aggregerad statistik, till exempel uppvärmnings- 

och tappvarmvattenbehov eller fastighets- och hushållsel. Detta innebär dock att användaren måste 

använda sig av schablonvärden och antaganden, vilket medför att uppföljningen blir lika osäker som 

energisimuleringen. Utöver detta är de schablonvärden som används i dagsläget, i exempelvis Svebys 

rapporter, baserade på enbart några få byggnader (i förhållande till antalet som finns i Sverige idag), 

bestående av medelvärden från några olika typer av driftfall. Att förbättra schablonvärdena för 

användning i hela Sverige kan vara komplicerat på grund av att faktorer såsom klimat förändras, vilket 

även kan påverka brukarberoende poster. Ett förslag skulle vara att istället för att ha generella 

schablonvärden för hela Sverige, så tas mer lokala värden fram. Ett annat förslag skulle vara att 

schablonvärdet inte längre baseras på uppvärmd yta, utan en annan mer definierad faktor för 

byggnaden (förslagsvis personer vid brukarberoende poster). 
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6.2. Melonen 4 

Från den erhållna jämförelsen i Tabell 3 är det möjligt att se att byggnaderna på Melonen 4 inte 

uppfyller de energikrav som ställs i BBR 22. Det är osäkert att säga till hur stor del resultatet i detta 

examensarbete stämmer, då den mätaruppställning som används på Melonen 4 inte är optimal för en 

uppföljning blir fastställandet av slutsatser något mer komplicerat. 

Med de antaganden som gjorts i arbetet har avvikelser mellan energistatistik från mätning och VIP-

beräkningen erhållits, vilket i alla fall indikerar hur det ligger till i dagsläget. Att den separata 

undermätningen fanns tillgänglig var lyckosamt för arbetet då värmebehovet i vanliga fall endast mäts 

med huvudmätaren och beräknas för Melonen 4 med det teoretiska värmefördelningsantagandet. 

Resultatet från jämförelsen mellan undermätarna och huvudmätaren har dock visat att det inte skiljer 

mycket mellan de uppmätta värmebehoven, vilket innebär att det varit möjligt att dra trovärdiga 

slutsatser från en uppföljning med endast huvudmätaren. Däremot är det viktigt att påpeka att 

avvikelsen mellan de båda mätningarna av värmebehovet egentligen skulle vara större då 

kulvertförlusterna som beräknats är större i verkligheten. 

Om det inte skulle vara aktuellt i dagsläget att separat mäta Melonen 4 värmebehov, är det istället 

möjligt att förändra den teoretiska värmefördelningen enligt de faktorer som faktiskt påverkar 

värmeförlusterna i byggnaderna. Det är mer logiskt att använda sig av standardisering utifrån 

uppvärmd yta när beräkningar görs på behovet av hushållsel och tappvarmvatten, varav båda är 

brukarberoende. Då byggnadens värmeförluster utgörs av förluster via transmission genom 

klimatskalet, ventilation och läckage är dessa faktorer mer aktuella än uppvärmd yta och med hjälp av 

den regressionsanalys som presenteras i ekv. (2) och (3) kan denna förlustkonstant bestämmas. 

Som förslag på förbättring av mätaruppställningen för elbehovet är det i första hand viktigt att utöka 

undermätningen för att minska antalet antaganden. Det är särskilt svårt att uppskatta de 

hushållselbidrag som ingår i ”fastighetselmätningen” i dagsläget. Posterna som ingår, såsom 

motorvärmare och parkeringsbelysning är svåra att uppskatta och skulle behöva mätas separat. 

Förslagsvis kan huvudelen mätas från vilken verksamhetselen och hushållselen kan separeras med 

kännedom om fastighetselen. Ett ytterligare förslag kan vara att ändra den nuvarande 

normalårskorrigeringen från graddagsmetoden, se ekv. (12) (13), till energisignatur, se ekv. (14) (15). 

Användandet av graddagskorrigering medför i dagsläget att det beräknade uppvärmningsbehovet vid 

huvudmätningen är baserat på ett antagande om byggnadernas termiska egenskaper. Enligt Schulz är 

energisignaturmetoden att föredra [48]. I bilaga 4, Figur 26 respektive Figur 27, visualiseras skillnaden 

mellan energisignatur och graddagsmetoden månadsvis och i Tabell 13 sammanställs datat till 

årsbehov.  

Att ha bättre mätning medför bättre förutsättningar samt färre behövda antaganden vid en 

uppföljning, men det innebär inte nödvändigtvis någon påverkan på avvikelser mellan projekterat och 

verkligt energibehov. Under projekteringen är det ofta som konstruktören av energimodellen behöver 

göra antaganden på exempelvis ventilationssystemet eller byggnadskonstruktionen, vilka kan komma 

att förändras från planeringsskedet till den färdiga byggnaden. Detta innebär att det kan uppstå 

avvikelser mellan projekterat och verkligt energibehov som hade kunnat undvikas, såsom förändringen 

av isoleringslagret i vindbjälken som presenterades i Tabell 12. Således i framtida projekt kan det vara 

positivt att även ha en uppföljning under projekteringen till byggprocessen, i de fall där det är möjligt, 
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såsom Sveby beskriver i dokumentet Energiverifikat. Följaktligen minimeras onödiga felkällor som 

påverkar avvikelser mellan olika energibehov. 

7. Slutsatser 
Från genomförda undersökningar bedöms projekterat och uppmätt energibehov att avvika. Den 

mätaruppställning som i dagsläget används på Melonen 4 är inte optimal att använda för en 

uppföljning, utan medför att olika antaganden måste göras för användandet av hushållsel och 

fastighetsel. Utöver detta ger inte den teoretiska värmefördelningen det verkliga värmebehovet utan 

är också ett antagande baserad på uppvärmd yta. Resultatet från jämförelsen mellan den separata 

mätningen och den teoretiska värmefördelningen visar på att fördelningsmetoden för värmebehovet 

ger en bra uppskattning, under förutsättningen att byggnadernas värmeisolerande förmåga inte 

förändras. För att förbättra förutsättningarna för framtida uppföljningar behövs framförallt mätningen 

av fastighetsel ses över, där energibehov som för motorvärmare och parkeringsbelysning behövs 

separeras och mätas separat. 

Till följd av de antaganden som gjorts i uppföljningen vid huvud- respektive undermätningen och i VIP-

beräkningarna har avvikelser erhållits mellan olika energibehov, såsom uppvärmning, tappvarmvatten, 

fastighetsel och hushållsel. Resultatet från undersökningarna med korrigerade VIP-beräkningar visar 

på att den byggnadsmodell som WSP byggt upp stämmer bra med den verkliga byggnaden och detta 

medför att den största orsaken till de erhållna avvikelserna ligger i brukandet av byggnaderna. 

Undersökningen av potentiella orsaker till avvikelser påvisade att indata i VIP-beräkningen för 

ventilation såsom flöden, verkningsgrad och SFP-värden stämmer med aktuella värden. Däremot 

erhölls höga frånluftstemperaturer på frånluften. Avvikelserna mellan VIP-beräkningarna och huvud- 

samt undermätningarna bedömdes bero på högre inomhustemperaturer och felaktiga antaganden på 

användandet av fastighet- respektive hushållsel och tappvarmvatten. 
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Bilaga 1 – Flödesdata för VVC i typhus 2 

 
Figur 22: Medelflöde i VVC-krets för typhus 2. 

 
Figur 23: Effektförlust från VVC-krets till omgivning i typhus 2. 
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Bilaga 2 – Temperaturdata för VV i typhus 2 
 

 
Figur 24: Framledningstemperatur i VV-ledning vid hus 005. 
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Bilaga 3 – Känslighetsanalys kulvertförlust 
På grund av kulvertförlusternas beroende på fram- respektive returledningstemperaturen togs även 

ett momentant temperaturfall fram. Mätningen genomfördes den 18/3-2016 vid en 

utomhustemperatur på ungefär 3 °C. På grund av tidsramen kunde inte fler mätningar genomföras.  

I Tabell 13 presenteras de uppmätta temperaturerna både vid mätpunkten där kulvertförlusterna 

beräknats över ett år (hus 005) och för Melonen 1. Resultatet visar att framledningstemperaturen 

sjunker med 2.1 °C och returledningstemperaturen sjunker med 2.2 °C. 

Tabell 13: Momentana temperaturer i värmekulvert.  

 

För att undersöka fram- och returledningstemperaturernas påverkan av förlustberäkningen i 

kulverten användes de olika temperaturerna som presenterades i Tabell. Därefter genomfördes två 

beräkningar (fall) utifrån mars månad: 

Fall 1 – Förlustberäkning genomförd med fram- och returledningstemperatur från hus 005 (den 

aktuella mätpunkten som använts vid årsberäkning). 

Fall 2 – Förlustberäkning genomförd med fram- och returledningstemperatur från Melonen 1. 

I Figur 25 presenteras resultatet från de olika förlustberäkningarna vid olika fram- och 

returledningstemperaturer. De lägsta energiförlusterna erhölls i fall 1 på 805 kWh och i fall 2 erhölls 

en energiförlust på ungefär 850 kWh. 

 
Figur 25: Värmeförlust i kulvert mellan Melonen 1 och hus 005 vid Melonen 4 för olika fram- respektive 

returledningstemperaturer. 

 

 

Hus 005 Melonen 1

Framledningtemperatur [°C ] 46,9 49

Returledningstemperatur [°C ] 31,8 34
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Bilaga 4 – Normalårskorrigerat uppvärmningsbehov med 

energisignatur- och graddagsmetoden 
 

 
Figur 26: Jämförelse mellan graddags- och energisignaturmetoden för normalårskorrigering av uppvärmningsbehovet i 

typhus 1. 

 
Figur 27: Jämförelse mellan graddags- och energisignaturmetoden för normalårskorrigering av uppvärmningsbehovet i 

typhus 2. 
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Tabell 14: Sammanställning av normalårskorrigerat uppvärmningsbehov för olika typhus och korrigeringsmetoder.  

 

 

Graddagsmetoden [kWh ] Energisignatur [kWh ] Graddagsmetoden [kWh ] Energisignatur [kWh ]

2015 April 6 919                                  7 320                             9 761                                 10 380                           

Maj 4 262                                  4 920                             6 706                                 7 773                            

Juni 1 791                                  1 996                             3 109                                 3 444                            

Juli 892                                     1 010                             1 331                                 1 434                            

Augusti 2 387                                  2 427                             1 758                                 2 000                            

September 3 497                                  3 458                             4 480                                 4 498                            

Oktober 5 601                                  5 344                             7 726                                 7 373                            

November 8 040                                  7 823                             11 320                               11 050                           

December 10 103                                9 715                             15 061                               14 526                           

2016 Januari 11 187                                12 181                            15 999                               17 406                           

Februari 10 412                                10 933                            13 739                               14 456                           

Mars 9 506                                  9 766                             12 393                               12 775                           

74 596                                76 894                           103 383                             107 115                         

Typhus 1 Typhus 2


