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Sammanfattning 
Boverket har ansvar för miljömålet ”god bebyggd miljö”. I och med detta ansvar har Boverket 

listat ett flertal energikrav som ska gälla för nybyggnation av bostäder. Dessa krav 

sammanfattas i Boverkets byggregler (BBR). Bostadsbranschens utarbetade tolkning av 

energikrav enligt Boverkets byggregler har tagits fram av SVEBY (Standardisera och Verifiera 

Energiprestanda i BYggnader). För att BBR:s energikrav ska kunna tillfredsställas och 

verifieras på ett entydigt sätt har SVEBY tagit fram standardiserad brukarindata för 

beräkningar, samt verktyg för hur verifieringar ska gå till.  

I de energiberäkningar som utförs i syfte att säkerställa att BBR:s krav uppfylls är det viktigt 

att ha en djup förståelse för hur indatat påverkar energiberäkningarna. De indata som ofta är 

svårast att förutse är det brukarrelaterade indatat. Det brukarrelaterade indatat har olika stor 

påverkan på olika byggnader.  

I detta arbete har en känslighetsanalys av det brukarrelaterade indatat utförts på ett 

flerbostadshus kombinerat med kontor på bottenplanet. Känslighetsanalysen har utförts med 

hjälp av simuleringsprogrammet IDA ICE. För att variationerna av brukarindatat i 

känslighetsanalysen ska anses rimliga har aktuella studier analyserats. Det en byggnad som 

simuleringarna har utförts på har antagits ha två olika klimatskärmar i syfte att undersöka hur 

det brukarrelaterade indatat påverkar den specifika energianvändningen i byggnader som avser 

att klara olika tuffa energikrav.  

Utifrån de känslighetsanalyser som utförts drogs slutsatsen att de parametrar som har potential 

att slå hårdast på den specifika energianvändningen är tappvarmvattenförbrukningen och VVC-

förlusterna. Detta grundas på att en procentuell ökning av tappvarmvattenförbrukningen och 

VVC-förlusterna medför en hög procentuell ökning av den specifika energianvändningen. Det 

finns också belägg för att stora variationer av dessa parametrar förekommer, speciellt för VVC-

förlusterna. 

I analysen mellan de olika klimatskärmarna drogs slutsatsen att variationer av parametrarna i 

en byggnad med en bra klimatskärm medför än större förändring av den specifika 

energianvändningen än för en byggnad med en sämre klimatskärm. Då energisimuleringar ska 

utföras på flerbostadshus med bra klimatskärmar blir det därmed svårare att förutspå den 

specifika energianvändningen då det brukarrelaterade indatat har en större inverkan.
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Abstract  
The National Board of Housing, Building and Planning (Boverket) has listed several energy 

demands that needs to be fulfilled in order to build a new building. These energy demands are 

summed up in Boverkets building rules (BBR). These demands have been implemented in order 

to fulfil the environmental objective ”a good build environment”. SVEBY (Standardize and 

Verify Energy performance in Buildings) has interpreted the energy demands given by BBR 

and established standardised resident related input data so that the building industry can satisfy 

and verify the energy demands in an unambiguous way.   

In those energy calculations that are upheld in the purpose to satisfy the demands stated in BBR 

it is crucial to have a great understanding of how the resident related input data affects the 

energy calculation.  

In this report a sensitivity analysis has been made on the resident related input data in an 

apartment combined with office space. In order to diversify the input data in a reasonable range 

new studies have been accounted for. When no new studies have been found in the literature 

the variation of the input data has been approximated in a professional way. The Building that 

the sensitivity analysis has been made on was expected to have different climate shells in order 

to analyse the effect of the input data for buildings that has different energy demands.  

From the sensitivity analysis the conclusion that the domestic hot water and the domestic hot 

water circulation losses was the input data that had the biggest potential of changing the specific 

energy use. That conclusion was made from the fact that a percentage increase of domestic hot 

water and the domestic hot water circulation losses induced a high percentage increase of the 

specific energy use. There were also several studies that suggested large variations of these 

input data.  

When the analysis was made on building using two different climate shells the conclusion was 

made that more effective climate shell implies that the input data becomes more sensitive. This 

conclusion implies that it is more difficult to anticipate the specific energy use in a building that 

is expected to be more energy effective.
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Förord 
Detta examensarbete ämnar avsluta min civilingenjörsutbildning i energiteknik. Utbildningen har 

utförts på Umeå universitet, institutionen för tillämpad fysik. Examensarbetet omfattar 30 hp och har 

utförts hos RIBA AB. Jag vill passa på att tacka RIBA för att de gav mig möjligheten att skriva 

examensarbetet på deras kontor i Stockholm. Jag vill också tacka för ett genuint – och trevligt 

bemötande.
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Nomenklatur 

     

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝     

 

Den area som avses värmas upp till mer än 

10°C. 

Boa 

 

Boarea 

Loa 

 

Lokalarea 

Balanstemperatur Den utomhustemperatur då byggnaden 

måste tillföra värme från 

uppvärmningssystemet för att hålla önskad 

inomhustemperatur. 

 

Byggnadens specifika energianvändning   Den mängd energi som under ett normalår 

har levererats till byggnaden i from av 

uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten 

och fastighetsel. Den levererade energin slås 

ut på 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 för att erhålla den specifika 

energianvändningen. 

 

Omslutande area  Arean för de byggnadsdelar som angränsar 

mot uteluft och uppvärmd yta 

 

VVC 

 

Varmvattencirkulation 

 

Oms 

 

Omsättning av luft i en byggnad (𝑚3/ℎ) 
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1 Inledning 

Detta avsnitt innefattar en bakgrund till varför detta projekt utförs samt syfte och mål med 

projektet. De regler uträttade av Boverket som för detta examensarbete är relevanta redovisas i 

avsnittet. Schablonvärden som är vanligt förekommande vid energiberäkningar och som också 

har utnyttjats i detta examensarbete finns beskriva. Avsnittet avslutas med vilka avgränsningar 

projektet har.  

1.1 Bakgrund 

2014 presenterade EU-kommissionen sitt långsiktiga mål för sitt klimatarbete. Tillsammans 

med Europeiska rådet antogs en ram för klimat– och energipolitiken fram till 2030. Bland annat 

kom de fram till att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent jämfört med 1990 

års nivå samt att energieffektiviteten ska öka med minst 27 % (1). 

En viktig del för att Sverige ska klara sina egna mål och de mål som EU har satt upp är att 

applicera en energianvändning som är så pass låg att den skapar förutsättningar för 

nästkommande generationer. En del i denna utmaning ligger i att minimera energianvändningen 

för byggnader. I dagsläget står byggnaders energianvändning för ungefär 35-40 % av Sveriges 

totala energiförbrukning. Enligt Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) står 15 % av 

energianvändningen för byggnationen av bostaden och 85 % (2) för drift och underhåll, sett ur 

ett livscykelperspektiv. Således finns stor potential i att sänka bostadssektorns 

energianvändning genom nybyggnationer av energisnåla bostäder samt effektivisering av 

befintliga bostäder.  Det är fullt möjligt att behålla dagens komfort och standard i byggnader, 

samtidigt som energiförbrukning sänks markant.  

I och med att Boverket bland annat har till uppgift att följa miljömålet ”god bebyggd miljö” (3) 

har Boverket exempelvis listat ett flertal energikrav, som ska gälla för nybyggnation av 

bostäder. Dessa krav sammanfattas i Boverkets byggregler (BBR).  

Bostadsbranschens utarbetade tolkning av energikrav enligt Boverkets byggregler har tagits 

fram av SVEBY (Standardisera och Verifiera Energiprestanda i BYggnader). För att bland 

annat BBR:s energikrav ska kunna beräknas och verifieras på ett entydigt sätt har SVEBY tagit 

fram standardiserad brukarindata för beräkningar, samt verktyg för hur verifieringar ska gå till.  

Det av SVEBY framtagna brukarindatat innefattar bland annat schabloner för tappvarmvatten-

förbrukning, solavskärmning och hushållsel. Även om det standardiserade brukarindatat är en 

bra utgångspunkt vid energiberäkningar så har varje enskild byggnad egna förutsättningar. Vid 

energi-beräkningar som utförs utan hjälp av mätdata på t.ex. tappvarmvattenförbrukning, 

fastighetsel, energi till uppvärmningssystemet mm krävs att SVEBY:s brukarindata lämpar sig 

till byggnaden i fråga. Då det ofta är tidskrävande att få fram tillförlitliga uppskattningar av 

brukarberoende indata är det viktigt att ha en djup förståelse för hur mycket de ingående 

parametrarna påverkar energiberäkningen.  

 

1.2 Syfte och mål 

Enligt Boverkets byggregler måste en energiberäkning utföras vid nybyggnationer eller 

ombyggnationer. Denna energiberäknings syfte är att förutse en byggnads specifika 

energianvändning och se till att denna ligger inom ramarna för vad som är tillåtet. Den som har 

i uppgift att utföra energiberäkningen har enligt BBR ett ansvar för att den teoretiskt beräknade 

energianvändningen överensstämmer med den faktiska energianvändningen. En 



Inledning Axel Arén 

3 
 

energideklaration utförs senast två år efter att byggnaden har upprättats för att få fram den 

faktiska energianvändningen. Således behövs en säkerhetsmarginal som kan hantera eventuella 

skillnader mellan den teoretiskt beräknade och den verkliga energianvändningen. Det är därmed 

viktigt att den som utför energiberäkningen vet ingående hur byggnaden kommer att utformas. 

Vissa parametrar är svåra att uppskatta, som t.ex. brukarrelaterad indata men också VVC-

förluster. Utföraren av energiberäkningen har ofta begränsat med tid, det är därför viktigt att 

veta vilka parametrar som är viktigast för resultatet, så att rätt prioriteringar utförs. Olika 

parametrar kan ha olika stor påverkan på olika typer av hus. Syftet med detta examensarbete är 

att undersöka det brukarrelaterade indatats påverkan på den specifika energianvändningen för 

flerbostadshus i Stockholmsområdet. De parametrar som analyserades i detta examensarbete 

var: 

 Vädring 

 Behovsstyrd ventilation 

 Tappvarmvatten 

 Hushållsel 

 Fastighetsel 

 Antal personer i bostaden 

 Personernas närvarotid 

 Solavskärmning 

Schabloner för ovanstående brukarrelaterade parametrar finns framtagna av SVEBY. En 

känslighetsanalys av VVC-förlusternas inverkan ingår också i detta arbete. Eftersom Boverkets 

energikrav gäller den specifika energianvändningen kommer dennas förändring att undersökas 

vid förändring av de ingående parametrarna.  

Målet med detta examensarbete är att: 

 Genom känslighetsanalyser förstå vilken inverkan det brukarrelaterade indatat har på 

den specifika energianvändningen i flerbostadshus. 

 Hur pass tillförlitlig den beräknade specifika energianvändningen för flerbostadshus 

med olika klimatskärmar är, då brukarrelaterad indata har uppskattats med hjälp av 

schabloner.   

1.3 Avgränsningar  
I examensarbetet gäller följande avgränsningar  

 De parametrar som undersöks är brukarrelaterade, med VVC-förlusterna som undantag 

 Endast det brukarrelaterade indatat för flerbostadshus undersöktes 

 I känslighetsanalysen har de olika parametrarna varierats var och en för sig. Variationer av 

flera parametrar samtidigt har exkluderats i denna rapport



Litteraturstudie Axel Arén 

4 
 

2. Energiberäkningar 
I detta avsnitt presenteras den information och data som är nödvändig för att kunna utföra 

energiberäkningar på flerbostadshus i Stockholm. Dels vilka krav som gäller och dels nödvändiga 

schabloner presenteras i kapitlet.  

2.1  Boverkets byggregler gällande energikrav för flerbostadshus 
Boverket är Sveriges myndighet för samhällsplanerande, byggande och boende. Boverket har i 

uppdrag att bland annat: 

 Ta fram föreskrifter och regler för byggnader 

 Ansvara för tillsyn över energideklaration och tillämpningar av plan– och bygglagen 

Den del av Boverkets byggregler som behandlar byggnaders energikrav finns att tillgå i kapitel 

9 i BBR (4).  I Kapitel 9 i BBR, ”Energihushållning” sägs att ”Byggnader ska vara utformade 

så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- 

och kylanvändning och effektivt elanvändning”.  

Energikraven på bostaden varierar beroende på vilken klimatzon som byggnaden befinner sig 

i. Fördelningen av vilka län som innefattas av respektive klimatzon visas i Tabell 1. 

Tabell 1. Klimatzonernas indelning. 

Klimatzon Län 

1 Norrbotten, Västerbotten och Jämtland 

2 Västernorrland, Gävleborg 

3 Jönköping, Kronoberg, Östergötland, Södermanland, Örebro, 

Västmanland, Stockholm, Uppsala, Gotland, Västra Götaland exklusive 

Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö   

4 Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland. Inkluderar även kommunerna 

Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö   

 

Bostäder ska enligt BBR uppfylla de krav som finns gällande: 

 Byggnadens specifika energianvändning 

 Klimatskärmens genomsnittliga luftläckage 

 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för de byggnadsdelar som omsluter 

byggnaden. 

För Stockholm som befinner sig i klimatzon 3 sammanfattas ovanstående krav för 

flerbostadshus och lokaler i Tabell 2. 
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Tabell 2. Boverkets krav som gäller för flerbostadshus och lokaler med ett annat uppvärmningssätt än 

el.  

Typ av 

fastighet 

Byggnaders 

specifika 

energianvändning 

𝒌𝑾𝒉/
𝒎𝟐  𝑨𝒕𝒆𝒎𝒑 𝒐𝒄𝒉 å𝒓  

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

𝑾/𝒎𝟐  𝑲 

Klimatskärmens 

genomsnittliga 

luftläckage vid 

50 𝑷𝒂 

tryckskillnad 𝒍/
𝒔  𝒎𝟐 

Flerbostadshus 80 0,40 Varierande1 

Lokaler 70 0,60 

 

Samma typ av krav för byggnader med andra förutsättningar, belägna i de olika klimatzonerna 

finns att tillgå i kapitel 9 i BBR (4) 

2.2 Vanligt förekommande schabloner vid energiberäkningar 
Då en byggnads energianvändning ska beräknas och det saknas mätdata för byggnaden i fråga 

är det vanligt att de schabloner som SVEBY har tagit fram används. SVEBY skapades som en 

produkt av att bostadsbranschen var i behov av en entydig tolkning av Boverkets byggreglers 

energikrav. SVEBY har tagit fram brukarrelaterade schabloner som ofta är praxis när det 

kommer till energiberäkningar och som även underlättar i avtalssammanhang. Tack vare 

SVEBY-projektet ska tvister mellan olika aktörer i byggbranschen lättare undvikas. Vidare 

följer en introduktion av de för detta examensarbete viktigaste schabloner. 

2.2.1 Vädring 

En viktig indataparameter som lätt kan glömmas bort är de boendes vädringsvanor. Beroende 

på hur byggnaden är uppbyggd, exponeringsgraden för vind samt vilket typ av 

ventilationssystem byggnaden har kommer vädringen att ha olika inverkan (5). 

Vädringsvanorna i lägenheter, småbostadshus och flerbostadshus varierar. SVEBY har utifrån 

ett flertal studier tagit fram ett sätt att hantera värdringspåslaget i olika beräkningsprogram. 

Detta påslag kan uttryckas på tre olika sätt  

 Som ett schablonpåslag på framräknad energiprestanda. 

 Som ökade otätheter dvs. ett förhöjt tryckprovningsresultat. 

 Som en ökning av det fläktstyrda luftflödet. 

Gällande den första punkten rekommenderar SVEBY ett schblonpåslag på 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2år. 

Något underlag för småbostadshus finns inte (5). Detta har fått till konsekvens att 

shablonpåslaget tillsvidare gäller för både flerbostadshus och småhus. SVEBY hänvisar också 

till en utförd studie (6) som säger att vädringsvanorna påverkar byggnadens energianvändning 

mycket. I Tabell 3 återfinns de resulterande påslagen som SVEBY har tagit fram för ett småhus 

och ett flerbostadshus inom Stockholmsområdet. 

                                                           
1 Byggnadens klimatskärm ska vara tät nog för att klara de krav som finns gällande den specifika 
energianvändningen, enligt BBR (4). 
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Tabell 3. Vädringspåslag för ett småhus (SH) och ett flerbostadshus (FH). Värmeväxlarens 

verkningsgrad betecknas med ŋ. 

Inmatningsmetod Beräknat påslag 

  F-vent  FTX-vent 

1 Schablonpåslag på energianvändningen 

(𝑘𝑊ℎ/𝑚2år) 

4 4 

2 Omräknat till påslag i otätheter (𝑙/𝑠𝑚2 

vid 50 Pa tryckskillnad) 

0,5 0,5 

3 Ökning av konstanta luftflöden för 

ventilation 

2,3 (2,3/(1-ŋ)) 

 

De beräknade schblonpåslagen har tagits fram av SVEBY genom att använda sig att ett flertal 

olika studier. Många av de rapporter som SVEBY tagit del av är åtminstone tio år gamla. 

Enkätundersökningarna gällande vädring visar att vädringen har minskat från 1991/-93 till 2007 

(5).  

2.2.3 Behovsstyrd ventilation 

För att behandla luftflödet som uppkommer vid forcering av köksfläkt har SVEBY valt att säga 

att denna är aktiv i genomsnitt 30 minuter om dagen. I IDA ICE och andra 

energiberäkningsprogram med möjlighet till schemastyrd ventilation forceras köksfläkten 

mellan 17:00-17:30  med ett flöde som uppfyller gällande hygienkrav (5).  

2.2.3 Solavskärmning  

Med solavskärmning avses bland annat skuggande byggnader och träd samt beteenderelaterad 

solavskärmning så som persienner, markiser och gardiner (5). Det är också viktigt att ha i åtanke 

att all solenergi som når fönstret inte släpps igenom, utan antingen reflekteras eller absorberas 

av glaset. Enligt SVEBY finns det få studier som behandlar rörlig solavskärmning, dvs. den 

beteenderelaterade solavskärmningen. En produkt av brist på underlag är att SVEBY anger 

samma värden för avskärmningen för både småhus som flerbostadshus. I Tabell 4 finns 

rekommenderade avskärmningsfaktorer som enligt standard bestäms på fasadens mittpunkt. 

Även om den fasta avskärmningen inte är beteenderelaterad så listas den också då den tillika 

den beteenderelaterade solavskärmningen generellt definieras i beräkningsprogrammet. 

Solavskärmningen kan också komma att ändras med tiden i och med en eventuell förändring 

av den fasta avskärmningen (5). Den mängd solenergi som släpps igenom fönstret kan också 

ändras under ett längre tidsperspektiv.  

Tabell 4. Solavskärmningsfaktorn för både fast avskärmning och beteendestyrd avskärmning, den 

sammanlagda avskärmningen är en produkt av dessa två.  

Rekommenderade värden på avskärmning Faktor 

Sammanlagd avskärmning  0,5 

Fast avskärmning 0,71 

Beteendestyrd avskärmningsdel 0,71 

 

Från Tabell 4 erhålls den sammanlagda avskärmningen, dvs. hälften av all instrålningen mot 

fönster skärmas bort. SVEBY understryker att detta värde är en uppskattning som saknar 

underlag men att värdet tar hänsyn till både den fasta och den rörliga avskärmningen. I 
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beräkningsprogram så som IDA ICE appliceras solavskärmningsfaktorn genom att begränsa 

den direkta och indirekta solinstrålningen med den faktor som anges i Tabell 4.  

Enligt SVEBY:s brukarindata för kontor rekommenderas samma faktor för fast– och 

beteendestyrd avskärmning som den i Tabell 4. 

2.2.4 Tappvarmvatten 

Förbrukningen av tappvarmvatten beror dels på brukaren men även på armaturer samt den tid 

det tar för det varma vattnet att nå blandaren (5). Energiåtgången påverkas av temperaturen på 

inkommande kallvatten och temperaturen på utgående varmvatten (5). Förluster i beredare har 

också en påverkan på energiåtgången (5). Tappvarmvattenanvändningen beror också på årstid, 

förbrukningen har påvisats vara större under vintertid (7). De rekommenderade 

inmatningsalternativen för tappvarmvattenförbrukningen som SVEBY har tagit fram redovisas 

i Tabell 5. Studierna som ligger till underlag för det framtagna brukarindatat är till största del 

utförd på befintlig bebyggelse, vilket kan medföra att de rekommenderade värdena är högre än 

vad som bör användas vid nybyggnationer (5). 

Tabell 5. Rekommenderade inmatningsalternativ för tappvarmvattenförbrukning för flerbostadshus. 

Fastighet Värde 

Flerbostadshus  25 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 (𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝) 

Kontor  2 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 (𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝) 

 

SVEBY nämner ett flertal studier som påvisar att stora variationer av 

tappvarmvattenförbrukningen förekommer. Det finns betydligt fler studier på förbrukning av 

tappvarmvatten i flerbostadshus än motsvarande för småbostadshus (5), (8). Flera studier visar 

att den individuella totala vattenanvändningen för småbostadshus är betydligt mindre än för 

central vattenanvändning, som förekommer i flerbostadshus. En studie utförd i Halmstad visar 

att vattenförbrukningen i ett område med 80 % villor uppgick till 53 𝑚3/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑜𝑐ℎ å𝑟, 

jämfört med vattenförbrukningen för ett område med 40 % villor där förbrukningen var 81 

𝑚3/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑜𝑐ℎ å𝑟 (8).  

Vilken armatur som används påverkar som sagt också vattenförbrukningen (5). En rapport som 

SVEBY hänvisar till visar att vattenanvändningen i 65 lägenheter med ettgreppsblandare var 

26 𝑚3/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑜𝑐ℎ å𝑟, med en varmvattenanvändning på 26 %. Varmvattenförbrukningen 

minskade enligt samma studie med 28 % vid byte till ettgreppsblandare från tvågreppsblandare 

(5). I schablonen för tappvarmvatten ingår inte VVC-förlusterna då schablonen byggs på 

mätningar av kallvattenvolym som blir till varmvatten. För kontor rekom 

2.2.5 Hushållsel 

SVEBY har sammanställt data från diverse studier som behandlar elanvändningen. Denna 

sammanställning har resulterat i ett rekommenderat årsschablon på 30 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 för 

såväl flerbostadshus som småhus. Denna schablon är angiven i kilowattimmar per tempererad 

area (𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝). Detta motiveras med resultatet från det så kallade Elan-projektet som 

konstaterade att elanvändningen var beroende av antal inneboende (9).  

Ett annat tillvägagångsätt är att istället ta hänsyn till både antal hushåll och antal boende. En 

sammanställning av MEBY-projektet (10), en undersökning som konsumentverket utfört (11) 

samt rapporten ”Energistatistik för bostadshus i Stockholm stad uppförda 1995-2002. 
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Mätperiod 1 april till 30 mars” (12) resulterar enligt SVEBY i en standardiserad 

hushållselanvändning, vilken redovisas i Tabell 6. 

Tabell 6. Alternativa inmatningsalternativ för hushållsel, där årsschablonen tar hänsyn till antalet 

boende.  

Alternativa inmatningsalternativ Värde 

Årsschablon flerbostadshus 𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑜𝑐ℎ å𝑟  2000 𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙 + 

800 𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 

Årsschablon småhus 𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑜𝑐ℎ å𝑟 2500 𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙 + 

800 𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 

 

2.2.6 Internvärme från hushållsel 

En del av hushållselen omvandlas till värme och kan på så vis nyttiggöras som värme i bostaden. 

Idealt kan all spillvärme användas till värme men i praktiken försvinner en del av värmen direkt 

bort från huset och en del av spillvärmen leder till övertemperaturer (5).  

Boverket anger i deras handbok ”Termiska beräkningar, 2003” att 80 % av hushållselen kan 

tillgodogöras i form av värme. SVEBY har även evaluerat två andra rapporter (6), (13), vilka 

rekommenderar en nyttjandegrad på 70 %. SVEBY:s utredning har resulterat i rekommendation 

som säger att hushållselen kan gottgöras till uppvärmning, med en nyttjandegrad på 70 %. Det 

är dock enbart då det finns ett behov under uppvärmningssäsongen som hushållselen kan 

nyttiggöras i form av nyttig värme (5).  

2.2.7 Personvärme 

Den mängd värme som alstras från en person beror på personens kön, aktivitet, ålder och 

närvarotid.  

Enligt SVEBY är det rimligt att anta att en vuxen person alstrar 100 𝑊 och ett barn 60 𝑊. 

Rekommenderad brukarindata av SVEBY är 80 𝑊 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛. 

Antal timmar per dygn som en person befinner sig i lägenheten, dvs. närvarotiden har bland 

annat studerats av SCB, i deras studie av 179 hushåll 1996. Resultatet säger att närvarotiden i 

genomsnitt under veckodagarna var 14,76 timmar per dygn och i genomsnitt 17,54 timmar per 

dygn under helgen. Studien SCB utförde bearbetades av Kajsa Ellegård 2002 (14). SVEBY 

rekommenderar 14 timmar per dygn som standardvärde för närvarotiden. 

2.2.8 Antal personer 

För att kunna få en bra bild över hur mycket värme som alstras från personerna i en fastighet 

krävs en bra uppskattning av hur många personer som befinner sig i lägenheten. SVEBY har 

sammanfattat resultat från ett flertal olika studier och kommit fram till det standardindata som 

visas i Tabell 7. 

 

Tabell 7. Genomsnittligt antal boenden för lägenheter med olika antal rum. 

LGH 

storlek 

1 rkv  rok 2 rok 3 rok  4 rok 5 rok 6+ rok 

Antal 

boende 

1,42 1,42 1,63 2,18 2,79 3,51 3,51 
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2.2.9 Fastighetsel 

Fastighetselen består till största del av den el som upprätthåller fastighetens funktioner så som 

fläktar, cirkulationspumpar och belysning i allmänna utrymmer etc. SVEBY har inte tagit fram 

några standardvärden utan rekommenderar att uppskatta fastighetselen utifrån verklig data. Den 

mängd av fastighetselen som kan tillgodogöras som värme rekommenderas precis som för 

hushållselen till 70 %. 

2.2.10 VVC-Förluster  

I den schablon som SVEBY tagit fram för tappvarmvattenförbrukningen ingår inte förlusterna 

i varmvattencirkulationen. VVC-förlusterna är inte brukarrelaterad men anses ändå som en 

känslig parameter. Den schablon som ofta anges vid nyproduktion är enligt BeBo (15) 

4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝. 

2.2.11 Antal personer och personvärme 

Den värme som en person i ett kontor alstrar rekommenderas av SVEBY vara 108 𝑊 (16), 

förutsatt att personen sysslar med skrivande kontorsarbete. I Tabell 8 sammanfattas det indata 

för personer med skrivande kontorsarbete som enligt SVEBY är lämplig att använda. 

Tabell 8. Sammanställning av de indata som rekommenderas för personer i ett kontor. Personerna 

antas ha ett skrivande kontorsarbete.  

Parameter Värde 

Värmeeffekt per person 108 W 

Antal personer i kontoret 1/20 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 

Beläggningsgrad 70 % 

Antal kontorsdagar per år 250 

En kontorsdags längd 8 timmar 

 

2.2.12 Verksamhetsenergi  

Verksamhetsenergin gäller för kontor, den schablon som SVEBY rekommenderar för 

verksamhetsenergin i kontor är 50 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝. Värdet på denna schablon baseras på att 

kontorstiden är 08-17 vardagar samt att antalet personer på kontoret är 1/20 𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 (16). 

Enligt SVEBY påverkar 100 % av verksamhetsenergin byggnadens värme– och kylbehov.  

2.2.13 Ventilation – Luftmängder och drifttider i kontor 

I Tabell 9 redovisas de schabloner som SVEBY rekommenderar gällande ventilation i kontor. 

Tabell 9. Rekommenderat indata för ventilation i kontor. Det specifika uteluftsflödet samt 

rekommenderade drifttider. 

Drifttider Specifikt uteluftsflöde [𝒍/𝒔𝒎𝟐 𝑨𝒕𝒆𝒎𝒑] 

Vardagar 07-19 annars avstängt 1,3 

 

Det specifika uteluftsflödet är baserat på att antalet personer på kontoret är 1/20 𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 

(16).
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3. Litteraturstudie 
I litteraturstudien presenteras till detta examensarbete relaterade rapporter samt studier gällande 

de parametrar som ofta uppskattas med hjälp av schabloner i energiberäkningar.  

3.1 Rapporter som relaterar till detta examensarbete 
Nedan presenteras rapporter som är relaterade till detta examensarbete. Rapporterna behandlar på 

något sätt den problematik som uppkommer i och med att brukarindatat är väldigt svår att förutse.  

 Rapporten ”Exploring the impact of different parameterisations of occupant-related 

internal loads in building energy simulation” (17) behandlar internlasternas påverkan 

på byggnader i Storbrittanien.  

 I studien ”Parametric energy simulation in early design: High-rise residential buildings 

in urban contexts” (18) utförde författarna en enkel känslighetsanalys för att identifiera 

de designparametrar som har störst påverkan på energianvändning.  

 I rapporten ”Robustness of a regression approach, aimed for calibration of whole 

building energy simulation tools” (19) presenteras ett tillvägagångssätt för hur en 

byggnads klimatskärm kan analyseras. Detta tillvägagångssätt möjliggör jämförelser 

mellan olika byggnader, utan påverkan av det brukarrelaterade indatat.  

 I studien ”Handling data uncertainties when using Swedish energy performance 

certificate data to describe energy usage in the building stock” (20) redovisas olika 

tillvägagångssätt för att på ett bättre sätt kunna analysera resultatet av 

energikartläggningar. 

3.2 Tidigare studier  
I detta avsnitt tas nya studier upp som inte är underlag för SVEBY:s schabloner. Flera av de 

studier som redovisas i detta avsnitt är nyare än de som SVEBY har som underlag för sina 

schabloner.  

3.2.1 Vädring 

Hur mycket gemene man vädrar är väldigt svårt att mäta. Det har utförts enkätstudier som visar 

att vädringsvanorna minskar (6), en anledning till det kan vara att nutidens fastigheter är bättre 

ventilerade. Det finns dock inga studier som visar ett tydligt samband mellan typ av 

ventilationssystem och vädringsvanor. Några studier som behandlar öppningsgrad och antal 

fönster som är öppna har inte påvisats. Vädringens påverkan av den specifika 

energianvändningen studeras i Reglerstrategier och beteendets inverkan på 

energianvändningen i flerbostadshus (6). Studien fokuserar på att utreda olika reglersystem. 

Förutsättningarna för bostäderna samt beteendet hos de inneboende förändras i syfte att 

undersöka hur det påverkar olika reglersystem. Ett viktigt resultat i rapporten är att behovet av 

radiatorvärme kan variera med upp till 22 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, beroende på vilken vädringsprofil som 

används vid simuleringen.  

3.3.2 Solavskärmning 

Solavskärmningen kan variera kraftigt mellan olika fastigheter, dels på grund av varierande 

yttre solavskärmning så som skuggande byggnader och träd men också på grund av 

brukarrelaterade faktorer. En studie visar att det finns stor potential att minska kylbehovet i ett 

kontor genom solavskärmning (21).  
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Persienner och gardiner ha en värmeisolerande effekt om dessa dras för fönstret. Förslagsvis 

utförs detta under kalla vinternätter (22).  

3.3.3 Tappvarmvatten  

Tappvarmvattenförbrukningen kan variera kraftigt mellan olika byggnader och eftersom 

tappvarmvattnet har en direkt inverkar på den specifika energianvändningen blir variationer 

tappvarmvattenförbrukningen slående för den specifika energianvändningen. Enligt rapporten 

Tappvarmvatten i flerbostadshus (23) förbrukas i snitt 30 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝑜𝑐ℎ å𝑟. Ett visst samband 

mellan tappvarmvattenförbrukningen och fastighetens byggnadsår kan också urskiljas. Samma 

studie menar att en vattensnål teknik kan minska tappvarmvattenförbrukningen med 20 %. 

Tillskillnad från hushållselen där praxis är individuella abonnemang ingår ofta tappvarmvattnet 

i hyran vilket medför att de inneboende inte kan påverka sina kostnader för tappvarmvattnet. 

Således finns en potential i en sänkt tappvarmvattenförbrukning om individuell mätning 

implementeras (24). 

En studie som Energimyndigheten har utfört visar också att tappvarmvattenförbrukningen kan 

variera (25). En mätning av tappvarmvattenförbrukningen i 44 bostäder resulterade i en stor 

variation, med en högsta förbrukning på 28 𝑚3/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑜𝑐ℎ å𝑟 och en lägsta förbrukning 

motsvarande 8 𝑚3/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑜𝑐ℎ å𝑟.  

En studie där tappvattenanvändningen har studerats i över 1000 lägenheter under sexårsperiod 

visar att tappvattenanvändningen i 25 % av lägenheterna förändrades med 15 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑏𝑜𝑎 

mellan två på varandra följande år (26). 

3.3.4 VVC-förluster 

Tidigare har VVC-förlusterna ansetts mindre betydande men i och med att nya byggnader är 

mer energisnåla utgör VVC-förlusterna en större del av en byggnads totala energianvändning.  

BeBo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva byggnader) utförde en 

kartläggning av VVC-förlusterna i 12 flerbostadshus (27).  Mätningarna visade att VVC-

förlusterna låg mellan 2,3 – 28 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝. De största förlusterna redovisades i de 

nyproducerade byggnaderna. En möjlig förklaring till detta är enligt rapporten det nya kravet 

att väntetiden för varmvatten idag ska vara 10 sekunder istället för 30 sekunder. I de fastigheter 

som undersöktes var det heller inte ovanligt VVC-pumparna var aktiva under sommaren. Av 

de fastigheter som undersöktes var sju nybyggda. Resultatet av mätningarna av VVC-

förlusterna var slående då endast en av fastigheterna redovisade VVC-förluster som var mindre 

än 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝, vilket ofta används som schablon för nya flerbostadshus.  

3.3.5 Hushållsel 

En studie från 2015 (26), där hushållselen i 1000 lägenheter i flerbostadshus mättes under en 

sexårsperiod visar att medelvärdet för hushållselen har varierat med 1,3 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑏𝑜𝑎. Samma 

studie påvisar stora variationer av hushållselanvändningen för såväl enskilda lägenheter som 

för hela byggnader. För 50 % av lägenheterna är skillnaden i hushållselanvändning minst 8 

𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑏𝑜𝑎 och 3,4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑏𝑜𝑎 för hela flerbostadshus, sett till två på varandra följande 

år. Studien visar inget tydligt samband mellan hushållselförbrukning och närvarograd. Studien 

visar de studerade fastigheterna i Tanum kommun uppmätte en hushållselförbrukning på 

38,8 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝑏𝑜𝑎. Samma år, 2009 registrerade de undersökta lägenheterna i Säffle kommun 

en hushållselanvändning på 19,7 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝑏𝑜𝑎. 
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4. Teori 
Avsnittet förklarar den teori som är nödvändig för att kunna tolka och förklara resultatet av 

känslighetsanalyserna.   

4.1 Energiberäkningar  

Definitionen för en byggnads energianvändning är ”den energimängd som vid normalt 

brukande behöver levereras till byggnaden under ett normalår” (4). Ekvation 1 beskriver denna 

definition på ett matematiskt sätt.  

𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 + 𝐸𝑘𝑦𝑙𝑎 + 𝐸𝑡𝑣𝑣 + 𝐸𝑓𝑎𝑠𝑡                                                 [Ekvation 1] 

där 

𝐸 = 𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣                                                                                                 [𝑘𝑊ℎ] 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑓ö𝑟 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔                                                                                          [𝑘𝑊ℎ] 

𝐸𝑘𝑦𝑙𝑎 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑓ö𝑟 𝑘𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡𝑘𝑦𝑙𝑎                                                                                            [𝑘𝑊ℎ] 

𝐸𝑡𝑣𝑣 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑡𝑎𝑝𝑝𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛                                                                                        [𝑘𝑊ℎ] 

𝐸𝑓𝑎𝑠𝑡 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙𝑒𝑛                                                                                          [𝑘𝑊ℎ] 

 

Byggnadens specifika energianvändning [𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝] beräknas genom att dividera 

byggnadens energianvändning med den tempererade arean, 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝.  

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 =  𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔/𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝                                              [Ekvation 2] 

Det årliga energibehovet för uppvärmningssystemet kan enligt EnBe Energiberäkningar (28)  

beskrivas med följande ekvation. 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 =  𝐹𝑡𝑜𝑡 ∙ ∑ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑡) ∙8760
1 𝛥𝑡                                                                           [Ekvation 3] 

där 

𝐹𝑡𝑜𝑡 = 𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡                                                      [𝑊/°𝐶] 

𝑇𝑢𝑡 = 𝑈𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛                                                                                                        [°𝐶] 

𝑇𝑔 = 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛                                                                                                              [°𝐶] 

Balanstemperaturen beror bland annat på gratisvärmeenergin [𝑘𝑊ℎ]. Till gratisenergi räknas 

värmetillskott från personer, tappvarmvatten, fastighets– och hushållsel, sol och VVC-förluster. 

Gratisvärmeenergin beskrivs av följande ekvation (28). 

𝐸𝑔 = 𝐹𝑡𝑜𝑡 ∙ ∫ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑔)𝑑𝑡
𝑡𝑖𝑑

                                                                                     [Ekvation 4] 

där 

𝑇𝑖𝑛 = 𝐼𝑛𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛                                                                                                         [°𝐶] 
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Byggnadens specifika värmeeffektförlust, 𝐹𝑡𝑜𝑡  [𝑊/𝐾] förklarar på många sätt byggnadens 

verkliga prestanda, sett till klimatskärmen. Byggnadens specifika värmeeffektförlust beskrivs 

enligt Ekvation 5. 

𝐹𝑡𝑜𝑡 = 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 ∙ (1 − ŋ) + 𝐹𝑜𝑣                                                                       [Ekvation 5] 

där 

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛                                           [𝑊/𝐾] 

𝐹𝑜𝑣 = 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 𝑜𝑓𝑡𝑖𝑣𝑖𝑙𝑙𝑖𝑔 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛                                 [𝑊/𝐾] 

𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛                                                  [𝑊/𝐾] 

ŋ = 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑝å 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑣ä𝑥𝑙𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠𝑦𝑡𝑒𝑚𝑒𝑡                                    [%] 

 

Transmissionsförlusterna [𝑘𝑊ℎ] (se Ekvation 6) är den värme som går förlorad från en 

byggnad till följd av det värmeflöde som sker genom byggnadens klimatskal. Värmeflödet drivs 

av differensen mellan inne- och utetemperaturen.  

𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 ∙ ∫ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑖𝑑

                                                                          [Ekvation 6] 

där 

𝑇𝑢𝑡 = 𝑈𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛                                                                                                        [°𝐶] 

Den specifika värmeförlustfaktorn [𝑊/𝐾] kan också uttryckas på följande vis. 

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑈𝑚 ∙ 𝐴𝑜𝑚                                                                                                    [Ekvation 7] 

där 

𝑈𝑚 = 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡                                           [𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾] 

𝐴𝑜𝑚 = 𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑜𝑚𝑠𝑙𝑢𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎, 𝑣ä𝑔𝑔𝑎𝑟, 𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑔𝑜𝑙𝑣                                  [𝑚2] 

 

Den genomsnittliga värmeövergångskoefficienten  kan beskrivas utifrån EnBe 

Energiberäkningar (28)  

𝑈𝑚 =  
∑ 𝑈𝑖∙𝐴𝑖+∑ 𝜓𝑘∙𝑙𝑘+∑ 𝑋𝑗

𝐴𝑜𝑚
                                                                                           [Ekvation 8] 

där 

𝑈𝑖 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒ö𝑣𝑒𝑟𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑠𝑘𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑜𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟 𝑖           [𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾] 

𝐴𝑖 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑓ö𝑟 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙 𝑖 𝑦𝑡𝑎 𝑚𝑜𝑡 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑑 𝑖𝑛𝑛𝑛𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡                                           [𝑚2] 

𝜓𝑘 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟𝑎 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎𝑛 𝑘             [𝑊/𝑚 ∙ 𝐾] 

𝑙𝑘 = 𝐿ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑖ä𝑟𝑎 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎𝑛 𝑘 𝑚𝑜𝑡 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑑 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡                          [𝑚] 

𝑋𝑗 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑎 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎𝑛 𝑗               [𝑊/𝐾] 



Teori Axel Arén 

14 
 

Den värme som går förlorad då ventilationssystemet omsätter gammal luft till förmån för ny 

luft betecknas 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 [𝑘𝑊ℎ].  

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 ∙ (1 − ŋ) ∙  ∫ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑖𝑑

                                                             [Ekvation 9] 

Den specifika värmeförlustfaktorn för ventilationen, 𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 [𝑊/𝐾] beskrivs enligt Ekvation 

10. 

𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 =  𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ �̇�                                                                                                    [Ekvation 10] 

Således kan Ekvation 9 uttryckas på följande vis. 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 =  𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ �̇� ∙ (1 − ŋ) ∙ ∫ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑖𝑑

                                                      [Ekvation 11] 

där 

𝜌 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡                                                                                                                [𝑘𝑔/𝑚3] 

𝑐𝑝 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡                                                                        [𝑘𝐽/𝑘𝑔 ∙ 𝐾] 

�̇� = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒                                                                                                                             [𝑚3/𝑠] 

Det ofrivilliga luftläckaget, 𝐸𝑜𝑣 [𝑘𝑊ℎ] är ofta väldigt svårt att räkna ut. Ett tillvägagångssätt är 

att mäta luftläckaget. Om denna möjlighet inte finns får man ta hjälp av schabloner. Mängden 

energi som försvinner från en byggnad på grund av ofrivilligt luftläckage kan beräknas med 

hjälp av Ekvation 12. 

𝐸𝑜𝑣 = 𝐹𝑜𝑣 ∙ ∫ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑖𝑑

                                                                                  [Ekvation 12] 

Den specifika värmeförlustfaktorn för ofrivillig ventilation 𝐹𝑜𝑣 [𝑊/𝐾] beräknas enligt 

Ekvation 12. 

𝐹𝑜𝑣 =  𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ �̇�𝑜𝑣                                                                                                     [Ekvation 13]                                                                                                                                

där 

�̇�𝑜𝑣 = 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑒𝑡                                                                                              [𝑚3/𝑠] 

Med hjälp av Ekvation 13 kan Ekvation 12 skrivas på följande vis. 

𝐸𝑜𝑣 =  𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ �̇�𝑜𝑣 ∫ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑖𝑑

                                                                       [Ekvation 14] 

Byggnadens specifika värmeförlusteffekt, 𝐹𝑡𝑜𝑡 som beskrivs av Ekvation 5 kan med hjälp av 

Ekvation 7, 10 och 13 skrivas på följande vis. 

𝐹𝑡𝑜𝑡 =  𝑈𝑚 ∙ 𝐴𝑜𝑚 +  𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ �̇� ∙  (1 − ŋ) + 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ �̇�𝑜𝑣                                           [Ekvation 15] 

 

En byggnads totala värmeförlust 𝐸𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 [𝑘𝑊ℎ] beskrivs enligt Ekvation 16. 

𝐸𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 =  (𝑈𝑚 ∙ 𝐴𝑜𝑚 +  𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ �̇� ∙  (1 − ŋ) + 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ �̇�𝑜𝑣) ∙ ∫ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑖𝑑

   [Ekvation 16] 
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För de byggnader som använder sig av komfortkyla kan kylbehovet, 𝐸𝑘𝑦𝑙𝑎 [𝑘𝑊ℎ] beräknas 

med Ekvation 17. Enligt Boverkets byggregler ska den mängd levererad energi som går till att 

sänka byggnadens inomhustemperatur med avsikt att öka komforten räknas med i byggnadens 

specifika energianvändning. Om byggnaden använder sig av så kallad frikyla ska denna inte 

räknas med. 

 

𝐸𝑘𝑦𝑙𝑎 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ �̇�𝑘𝑦𝑙𝑎 ∙ ∫ (𝑇𝑟𝑢𝑚 − 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙)𝑑𝑡
𝑡𝑖𝑑

                                                           [Ekvation 17] 

där 

�̇�𝑘𝑦𝑙𝑎 = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒                                                                                                                          [𝑚3/𝑠] 

𝑇𝑡𝑢𝑚 = 𝑅𝑢𝑚𝑠𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟                                                                                               [°𝐶] 

𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟                                                                                                      [°𝐶] 

 

Tappvarmvattenanvändningen är svår att uppskatta, då den är väldigt beteendeberoende. Den 

mängd energi som går till att värma tappvarmvattnet beskrivs av Ekvation 18. 

𝐸𝑡𝑣𝑣 = 𝑐𝑝,𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛∙ 𝑚𝑡𝑣𝑣 ∙ ∫ (𝑇𝑡𝑣𝑣 − 𝑇𝑘𝑣)𝑑𝑡
𝑡𝑖𝑑

                                                            [Ekvation 18] 

där 

𝑐𝑝,𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 𝑉𝑎𝑡𝑡𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡                                                        [𝑘𝐽/𝑘𝑔 ∙ 𝐾] 

𝑚𝑡𝑣𝑣 = 𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑠𝑘𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑎𝑠                                                                                    [𝑘𝑔] 

 

Fastighetsel är den el som är relaterad till fastigheten. Elen ska tillgodogöras i en apparat som 

finns inom, under eller fastmonterad utanför byggnaden. Elanvändningen för exempelvis 

motorvärmare, som inte uppfyller någon funktion till byggnaden räknas inte som fastighetsel. 

Energin, 𝐸𝑓𝑎𝑠𝑡 [𝑘𝑊ℎ] som går till byggnadsrelaterade apparater beskrivs av Ekvation 19. 

𝐸𝑓𝑎𝑠𝑡 =  ∫ 𝑃𝑓𝑎𝑠𝑡𝑑𝑡
𝑡𝑖𝑑

                                                                                                [Ekvation 19] 

där 

𝑃𝑓𝑎𝑠𝑡 = 𝐸𝑙𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑛                                                                                                                           [𝑘𝑊] 

 

Nedan följer de ekvationer som beskriver hur mycket värme som kan tillgodogöras från interna 

värmekällor. 

Tillgodogjord värme från tappvarmvattnet, 𝐸𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛,𝑡𝑣𝑣 [𝑘𝑊ℎ] uppskattas med hjälp av Ekvation 

20. 

𝐸𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛,𝑡𝑣𝑣 = 𝑁𝑡𝑣𝑣 ∙ 𝐸𝑡𝑣𝑣                                                                                          [Ekvation 20] 

där 
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𝑁𝑡𝑣𝑣 = 𝐷𝑒𝑛 𝑘𝑣𝑜𝑡 𝑎𝑣 𝑡𝑎𝑝𝑝𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔𝑜𝑑𝑜𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑚 𝑣ä𝑟𝑚𝑒.        

 

En människas värmealstring kan mätas i Met. Förhållandet mellan Met och effekt [W] redovisas 

nedan i Ekvation 21. 

1 𝑀𝑒𝑡 = 108 [𝑊]                                                                                                   [Ekvation 21] 

 

Mängden värme från hushållselen, fastighetselen och verksamhetselen sammanfattas av 

följande ekvation. 

𝐸𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛,𝑒𝑙 = 𝑁𝑓𝑎𝑠𝑡 ∙ 𝐸𝑓𝑎𝑠𝑡 + 𝑁ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙 ∙ 𝐸ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑒𝑙 + 𝑁𝑣𝑒𝑟𝑘 ∙ 𝐸𝑣𝑒𝑟𝑘                          [Ekvation 22] 

där 

𝑁𝑓𝑎𝑠𝑡 =  𝐷𝑒𝑛 𝑘𝑣𝑜𝑡 𝑎𝑣 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔𝑜𝑑𝑜𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑚 𝑣ä𝑟𝑚𝑒            [0 − 1] 

𝑁ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑒𝑙 =  𝐷𝑒𝑛 𝑘𝑣𝑜𝑡 𝑎𝑣 ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔𝑜𝑑𝑜𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑚 𝑣ä𝑟𝑚𝑒       [0 − 1] 

𝑁𝑣𝑒𝑟𝑘 = 𝐷𝑒𝑛 𝑘𝑣𝑜𝑡 𝑎𝑣 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔𝑜𝑑𝑜𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑚 𝑣ä𝑟𝑚𝑒       [0 − 1] 

𝐸ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑒𝑙 = 𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑒𝑙                                                                                      [𝑘𝑊ℎ] 

𝐸𝑣𝑒𝑟𝑘 = 𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙                                                                                     [𝑘𝑊ℎ] 
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5. Metod 
Utgångspunkten i projektet var att göra en känslighetsanalys av det indata som i samband med 

energiberäkningar ofta måste uppskattas med schabloner. För att förstå varför det fanns ett 

behov av en sådan undersökning krävdes en utförlig genomgång om bakgrunden till 

schablonerna.  

De lagar och förordningar som ska följas vid ny– och ombyggnationer av byggnader 

sammanfattas i Boverkets byggregler (BBR). En sammanfattning av, för detta arbetes viktigaste 

regler och förordningar som står i BBR finns under avsnitt 1.3 Boverkets byggregler gällande 

energikrav för flerbostaadshus. Schablonerna som oftast används vid nybyggnation av hus är 

de schabloner som SVEBY tillhandahåller, dessa finns beskriva i avsnitt 1.4 Vanligt 

förekommande schabloner vid energiberäkningar. Den av SVEBY framtagna brukarindata som 

i detta examensarbete undersöktes var: 

 Vädring 

 Behovsstyrd ventilation 

 Tappvarmvatten 

 Hushållsel 

 Fastighetsel 

 Antal personer i bostaden 

 Personnärvaro 

 Solavskärmning 

Även VVC-förlusterna som emellertid inte är brukarberoende undersöktes i detta 

examensarbete. Tillförlitligheten av SVEBY:s brukarindata undersöktes teoretiskt genom att gå 

igenom vilka studier SVEBY har tagit del av för att få fram sina schablonvärden. En 

sammanfattning av dessa schabloner samt vilka studier som SVEBY har som underlag 

redovisas i 1.4 Vanligt förekommande schabloner vid energiberäkningar. 

En teoretisk studie utfördes för att undersöka om SVEBY:s standardiserade brukarindata är 

aktuell i dagsläget. Ett flertal nya studier analyserades och sammanställdes i en litteraturstudie. 

Den forskning som visar att SVEBY:s schabloner i vissa fall är missvisande redovisas i avsnitt 

2. Litteraturstudie. Studierna som redovisas i litteraturstudien gav en bra uppfattning om hur 

mycket de olika parametrarna som undersöktes i detta examensarbete kan variera.  

För att på ett analytiskt sätt förstå indatats påverkan på en byggnads energianvändning finns de 

nödvändiga ekvationerna redovisade i avsnitt 3. Teori. 

Soldaten 13 benämns den byggnad som känslighetsanalyserna har utförts på. Första steget för 

att kunna genomföra en pålitlig känslighetsanalys var att bygga upp en referensmodell. 

Referensmodellen byggdes upp i IDA ICE. 

 IDA ICE är ett simuleringsprogram som hanterar uppbyggnad av modeller och dess system i 

syfte att bland annat erhålla en låg energiförbrukning och hög komfort för de inneboende. IDA 

ICE används frekvent i hela världen av många stora aktörer. IDA ICE erbjuder möjligheten för 

användaren att visa resultat för hela byggnaden samtidigt som programmet hanterar detaljerade 

resultat för mindre zoner och system. Alla ekvationer och variabler som IDA ICE använder sig 

av finns tillgängliga för användaren. IDA ICE är det simuleringsprogram som har använts i 

känslighetsanalyserna i detta examensarbete. Indata till referensmodellen består bland annat av 



Metod Axel Arén 

18 
 

de schabloner som SVEBY tillhandahåller. Vid uppbyggnad av referensmodellen strävades det 

efter att erhålla en specifik energianvändning som är lik byggnadens verkliga, uppmätta 

specifika energianvändning. Det var också relevant att den specifika energianvändningen för 

referensmodellen var i närheten av 80 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝, då denna specifika energianvändning 

ofta eftersträvas i designstadiet av en byggnad. Såldes kunde känslighetsanalysen anpassas till 

den problematik som kan uppstå i designstadiet av en byggnad.  

I Stockholmsområdet förekommer speciella krav på den specifika energianvändningen, som är 

mycket lägre än Boverkets krav. I känslighetsanalysen var det också av intresse att analysera 

indatats påverkan då olika klimatskärmar tillämpades. Således skapades en ny referensmodell, 

som vidare benämns lågenergimodellen. Denna modell var identiskt med referensmodellen 

förutom klimatskärmen som hade ett lägre genomsnittligt värmegenomgångstal och mindre 

infiltration samt att lågenergimodellen hade en högre verkningsgrad på värmeväxlaren i 

ventilationssystemet. 

I känslighetsanalysen har indatat varierats lika mycket för både referensmodellen och 

lågenergimodellen på så vis kunde resultatet av analyserna på de båda modellerna jämföras mot 

varandra. De indata som undersöktes tilläts variera med ett visst procenttal, omfattningen av 

variationen baserades på den forskning som redovisas i avsnittet 2. Litteraturstudie. Då någon 

ny forskning inte påträffades eller om den ansågs ofullständig tilläts en variation av indatat som 

utifrån ingenjörsmässiga approximationer ansågs rimligt.  

Eftersom Boverkets krav framförallt gäller den specifika energianvändningen är det denna som 

har analyserats i alla utförda simuleringar. En variation av de olika parametrarna gav en viss 

förändring av den specifika energianvändningen. För att kunna jämföra de olika parametrarna 

mot varandra har dessa tillåtits variera en i taget. 
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6. Beskrivning av referensmodellen och lågenergimodellen 
I följande avsnitt presenteras Soldaten 13, som är den byggnad som använts i 

känslighetsanalyserna. Soldaten 13 användes i känslighetsanalyserna för att den har en specifik 

energianvändning som ligger nära den specifika energianvändningen som Boverket har som 

krav vid nybyggnation.  

Soldaten 13 är ett flerbostadshus med kontor på bottenplan. Enligt dokument tillhandahållna av 

RIBA är den tempererade arean 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 4966 𝑚2, där boarean och lokalarean står för 3136 𝑚2 

respektive 837 𝑚2. Boarean är utspridd på sex olika våningsplan. Soldaten 13 som är belägen 

på Folkungagatan 94, Södermalm har genomgått en ombyggnad som innefattar byten av 

samtliga installationer och fönster förknippade med bostäderna. Renoveringen fullbordades i 

slutet av 2011. Tabell 10 visas den normalårskorrigerade (2013) energistatistiken för Soldaten 

13.  

Tabell 10. Köpt fjärrvärme inklusive varmvatten samt köpt fastighetsel. Tabellen visar också den 

specifika energianvändningen för Soldaten 13 (normalårskorrigerad, 2013). 

Typ av levererad energi År 2013 [𝐌𝐖𝐡] År 2013 [𝒌𝑾𝒉/𝑨𝒕𝒆𝒎𝒑å𝒓] 

Fjärrvärme 

inklusive varmvatten 

372,8 75,07 

Fastighetsel  72,2 14,5 

Totalt  445 89,5 

 

I Figur 1 visas Soldaten 13 samt en del av den fasta avskärmningen som påverkar Soldaten 13. 

 

 

Figur 1. Soldaten 13 
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6.1 Referensmodellen och lågenergimodellens uppbyggnad i IDA ICE 
Med Soldaten 13 som grund skapades en referensmodell i IDA ICE som följer SVEBYs 

rekommendationer gällande brukarrelaterad indata. Referensmodellen är utformad dels så att 

modellens specifika energianvändning ska likna den specifika energianvändning som redovisas 

i Tabell 10 och dels så att den specifika energianvändningen och den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten ligger nära BBR:s krav. I Figur 2 visas hur Soldaten 13 ser ut 

i IDA ICE. I samma figur illustreras även de skuggningsskärmar som representerar 

kringliggande fastigheter. Fasaden som vetter mot syd är i direkt kontakt med en fastighet. I 

IDA ICE har det hanterats genom att stänga av värmeöverföringen in och ut från denna sida av 

fasaden, då den andra fastigheten antas konstant ha samma temperatur som Soldaten 13.  

 

Figur 2. Soldaten 13 i IDA ICE, med omkringliggande skuggningsskärmar.  

6.1.1 Material  

För byggnadskroppens olika delar har inga dokumenterade data använts. U-värden för väggar, 

golv, tack etc. har dock anpassats för att byggnadens beräknade specifika energianvändning ska 

likna den uppmätta specifika energianvändningen.  Eftersom Soldaten 13 har genomgått en 

ombyggnation 2011 är det emellertid rimligt att anta byggnaden har en klimatskärm som nästan 

uppfyller BBR:s krav för U-medel. Tjockleken och U-värdena för portar, tak, innervägg, 

yttervägg samt inner- och yttergolv för både referensmodellen och lågenergimodellen 

sammanfattas i Tabell 11. 

Tabell 11. Byggnadskroppens olika delar med tillhörande U-värden och tjocklekar för både 

referensmodellen och lågenergimodellen. 

 Referensmodellen Lågenergimodellen 

 U-värde 

[𝑾/𝒎𝟐 ∙ 𝑲] 
Tjocklek 

[𝒎] 
U-värde 

[𝑾/𝒎𝟐 ∙ 𝑲] 
Tjocklek 

[𝒎] 
Tak 0,1720 0,3500 0,1394 0,3500 

Innervägg 0,1220 0,1220 0,8404 0,1220 

Yttervägg 0,2238 0,3800 0,1170 0,3800 

Innergolv 0,5990 0,4000 0,1527 0,4000 

Yttergolv 0,1057 0,3570 0,1026 0,3570 

Portar 3,704 0,1000 0,6028 0,1500 
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Innergolven, eller bjälklaget har en tjocklek på 0,4 𝑚 vilken är uppmätt från ritningarna. 

Resterande tjocklekar är uppskattade. Någon information om portarnas U-värden har inte 

erhållits. Efter en inspektion på plats konstaterades gamla portar med glipor som möjliggör 

mycket luftläckage. Tjockleken på portarna i referensbyggnaden är 0,1 𝑚. U-värdena i 

referensmodellen är utformade så att transmissionsförlusterna medför ett uppvärmningsbehov 

som liknar det verkliga uppvärmningsbehovet. Materialen i lågenergimodellen har samma 

tjocklek som i referensmodellen för att inte påverka byggnadens area. Däremot har U-värdena 

för materialen i lågenergimodellen ändrats, och anpassats för att skapa så pass små 

transmissionsförluster så att lågenergimodellens specifika energianvändning blir betydligt lägre 

än referensmodellens specifika energianvändning 

6.1.2 Fönster 

I samband med ombyggnationen 2011 byttes alla glas som är relaterade till lägenheterna. De 

nya glasen är av typen 3-glas med en luftspalt och en spalt fylld med 90 % argon. Fönsternas 

U-värden är enligt tillverkaren 0,9 𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾. Den totala transmissionen, även kallad g-faktorn 

är för fönsterna 54 %. Den direkta transmissionen är enligt tillverkaren 46 %. För fönsterna 

som hör till kontoret finns det inga dokumenterade data. Efter en mindre undersökning på plats 

konstaterades det att vissa fönster enbart bestod av ett glas. På några fönster hade ett extra glas 

monterats. De fönstren med ett glas uppskattas ha ett u-värde på 5,8 𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾. Den totala– 

och den direkta transmissionen antas vara 85 % respektive 83 %. 2-glas fönsterna som är 

relaterade till kontorsdelen förväntas ha ett u-värde som uppskattats till 2,9 𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾. Den 

direkta transmissionen förväntas vara 70 % och g-faktorn uppskattas till 75 %. I Tabell 12 har 

fönsternas olika egenskaper sammanställts. Med g-faktorn menas den sammanlagda direkta-

och indirekta transmissionen. 

Tabell 12. De olika fönstertyperna i referensmodellen 

Fönstertyp Lokalisering U-Värde 

[𝑾/𝒎𝟐 ∙ 𝑲] 
g-

faktor 

Direkt 

transmission 

U-värde 

fönsterkarm 

[𝑾/𝒎𝟐 ∙ 𝑲] 
1-glas Kontor 5,8 85% 83% 2,0 

2-glas Kontor 2,9 75% 70% 2,0 

3-glas Lägenheter 0,9 54% 46% 2,0 

 

I lågenergimodellen har det 3-glasfönster som redovisas i Tabell 12 använts, med den skillnaden 

att U-värdet för fönsterkarmen är uppskattad till  0,9 𝑊/𝑚2 ∙ 𝐾. 

6.1.3 Köldbryggor 

I IDA ICE kan köldbryggornas storlek anges genom att definiera dem som ”Good”, ”Typical”, 

”Poor” eller ”Very poor”. Det är också möjligt att specificera värden på köldbryggorna. I 

referensmodellen användes ett värde på köldbryggorna som låg mellan ”Typical” och ”Poor”. 

Denna omfattning av köldbryggornas storlek resulterade i att köldbryggorna i referensmodellen 

stod för 17,8 % av det totala U*A-värdet [𝑊/𝐾]. Se Bilaga 1 för en mer ingående redovisning 

av de köldbryggor som använts i referensmodellen.  

I lågenergimodellen ligger köldbryggorna mellan ”Good” och ”Typical” i IDA ICE. 

Köldbryggorna står för 10,3 % av det totala U*A-värdet. En genomförlig redovisning av 

lågenergimodellens köldbryggor finns i Bilaga 2. 
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6.1.3 Infiltration  

I referensmodellen angavs ett infiltrationsflöde på 0,5 𝑜𝑚𝑠, vilket för Soldaten 13 motsvara 

0,5117 𝑙/𝑠, 𝑚2 omslutningsarea. Värt att notera är att den fasad som är i direkt kontakt med en 

annan byggnad inte räknas till den omslutande arean. Infiltrationsflödet i lågenergimodellen var 

0,3 𝑜𝑚𝑠, vilket motsvaras av 0,307 𝑙/𝑠, 𝑚2 omslutningsarea.  

6.1.4 Zoner 

Referensmodellen och lågenergimodellen har i IDA ICE delats upp i olika zoner. Det viktigaste 

gällande zonindelningen i Soldaten 13 var att inga zoner direkt kunde utnyttja solinstrålning 

från olika väderstreck. Zonuppdelningen av lägenheterna har anpassats utifrån detta. Modellen 

i IDA ICE hade en annan 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝, och boarean än den som fanns angiven i 

byggnadshandlingarna. De schabloner som har använts i referensmodellen och 

lågenergimodellen är baserade på de areor som finns i Tabell 13. I samma tabell redovisas de 

olika zongrupperna, och vilka temperaturer som ska gälla inom dessa.  

Tabell 13. Heat – och Cold setpoints för de olika zongrupperna. Den totala arean av zonerna som 

representerar en grupp finns också sammanfattade.  

Grupp Heat setpoint °C Cold Setpoint °C Area [𝒎𝟐] 

Lägenheter 22 25 3371 

Kontor 21 25 548 

Trapphus 21 25 316 

Hiss 17 25 21 

Ouppvärmd 0 40 214 

Övrigt  19 19 682 

Atemp - - 5152 

 

Med Heat- och Cold setpoint menas vilken temperatur som eftersträvas i de olika zonerna. 

Exempelvis ska temperaturen i kontoret ligga mellan 21 och 25 °C, annars ska luften värmas 

respektive kylas. Eftersom det endast är kontorets ventilationssystem som har möjlighet att kyla 

luften så är det i referensmodellen och lågnergimodellen enbart för kontorszonerna som ”Cold 

Setpoint” har någon påverkan för simuleringen.  

6.1.5 Vädring  

Ett rimligt vädringspåslag är enligt SVEBY 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝. Se avsnitt 2.2.1 Vädring. 

Enklaste sättet att hantera vädringspåslaget i IDA ICE är att lägga till vädringspåslaget som en 

”extra energianvändning” och sedan koppla dennas mätare till uppvärmningssystemet. Det är 

dock praktiskt att ange schablonen 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 som en effekt. Då Soldaten 13 har en 

tempererad area (𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝) på 5153 𝑚2 motsvaras 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 av en effekt som är 

2,35 𝑘𝑊, förutsatt att denna effekt verkar under ett helt år.  

6.1.6 Solavskärmning 

Som beskrivits i avsnitt 2.2.3 Solavskärmning består solavskärmningen av en fast avskärmning 

och en beteendestyrd avskärmning. Den fasta avskärmningen består av skuggande objekt så 

som byggnader och träd etc. Den fasta avskärmningen illustreras i Figur 2. Referensmodellen 
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och lågenergimodellen hanterar den beteendestyrda avskärmningen genom att integrera ett 

skuggobjekt i fönsterna. En skuggningsfaktor, 0,71 för g-värdet och den direkta transmissionen 

har integrerats för alla fönster, vilket är det som rekommenderas av SVEBY, se avsnitt 2.2.3 

Solavskärmning. Den beteendestyrda avskärmningen utgörs ofta i praktiken av persienner och 

gardiner, när dessa är fördragna kan fönsterdelens totala U-värde förändras. Varken för 

referensmodellen eller lågenergimodellen har hänsyn tagits till detta.  

6.1.7 Antal personer  

För att följa SVEBYS schablon gällande antal personer i bostaden krävs vetskapen om hur 

många lägenheter det finns i byggnaden och hur många rum som lägenheterna består av. I 

Tabell 14 sammanställs antal lägenheter i Soldaten 13 och hur många rum som finns i respektive 

lägenhet. 

Tabell 14. Antal lägenheter med olika antal rum och kök i Soldaten 13. 

Våningsplan 1 ROK 2 ROK 3 ROK 4 ROK 5 ROK 

3 2 2 3 0 2 

4 2 2 2 0 2 

5 2 2 2 0 2 

6 2 2 2 0 2 

7 2 2 2 0 2 

8 0 2 1 1 0 

Totalt 10 12 12 1 10 

 

I avsnitt 2.2.8 Antal personer anges schabloner i Tabell 7 för hur många personer som bor i en 

lägenhet, med avseende på hur många rum lägenheten har. Med hjälp av Tabell 14 och Tabell 

7 uppskattades antal personer i Soldaten 13 till 97, 8. Indata för antal personer i 

referensmodellen anges i personer per kvadratmeter. Eftersom boarean är 3371 𝑚2 medförde 

det att det i lägenhetszonerna i referensmodellen och lågenergimodellen var 0,029 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟/

𝑚2. Antalet personer i kontoret är enligt SVEBY (se 2.2.11 Antal personer och personvärme) 

0,05 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟/𝑚2. I övriga zoner finns det i referensmodellen inga personer.  

6.1.8 Personvärme  

SVEBY rekommenderar en värmeavgivning motsvarande 80 𝑊 per person (se 2.2.7 

Personvärme). Eftersom IDA ICE kräver att värmeeffekten hos en människa anges i Met 

används Ekvation 21 och den beräknade värmeavgivningen som användes för lägenhetszonerna 

i referensmodellen och lågenergimodellen var 0,74 Met. I kontorszonerna rekommenderas 1 

Met, enligt 2.2.11 Antal personer och personvärme, vilket är det som använts i 

referensmodellen och lågenergimodellen. I kontorszonerna är personvärmen schemastyrd, 

personerna antas vara närvarande vardagar 8-17 med en beläggningsgrad på 70 %.  

6.1.9 Ventilation 

Soldaten 13 har tre olika ventilationssystem, ett som förser kontoret på bottenplan med friskt 

luft, ett som tar hand om bostäderna och ett tredje som ventilerar trappuppgångar, hissar samt 

övrig utrymmen. Ventilationssystemet som betjänar lägenheterna tillkom i samband med 

renoveringen 2011. Det är ett FTX system med tilluftsdon i sovrum och vardagsrum och 

frånluftsdon i kök och badrum. Ventilationsflödet är projekterat med ett minsta luftflöde på 

0.35 𝑙/𝑠, 𝑚2 och minst 4 𝑙/𝑠, 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 i sovrum.  
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Det ventilationssystem som ventilerar förråd, trappuppgångar och allmänna utrymmen är också 

ett FTX-system som installerades i samband med renoveringen 2011. Tilluften i de båda 

ventilationssystemen värmeväxlas först med frånluften och sedan värms tilluften till önskad 

temperatur med hjälp av värmen från uppvärmningssystemet genom en värmeväxlare. 

Information om ventilationssystemet till kontoret saknas då kontorsinnehavaren hanterar sitt 

ventilationssystem på egen hand. Det är emellertid rimligt att anta att kontoret har ett liknande 

ventilationssystem som ventilationssystemen beskrivna ovan. Eftersom det är en kontorslokal 

är det också rimligt att anta att det finns komfortkyla. Indata för ventilationen i 

referensbyggnaden sammanställs i Tabell 15. 

Tabell 15. Indata för de olika ventilationssystemen i Soldaten 13 samt tillufts- och frånluftsflöden i de 

olika zonerna. De värden som anges i kolumnen ”Verkningsgraden  värmeväxlaren”, 0,6 och 0,8  

representerar värmeväxlarens verkningsgrad i referensmodellen respektive lågenergimodellen 

Ventilations-

system 

Flöde 

 [𝒍/𝒔, 𝒎𝟐] 
Tillufts- 

temperatur 

°C 

Verkningsgrad 

värmeväxlare 

SFP-tal 

𝒌𝑾/𝒎𝟑/𝒔 

Schema 

Lägenheter 0,611 17 0,6/0,8 1,6667 Alltid på 

Trapphus, 

förråd och 

allmänna 

utrymmen 

0,35 17 0,6/0,8 1,6667 Alltid på 

 

Kontor 

 

1,3 

 

17 

 

0,6/0,8 

 

1,6667 

 

0.7.00-19.00 

övrig tid är 

ventilationen 

avstängd 

 

Enligt BBR ska bostäder ha ett tilluftsflöde som motsvarar minst 0,35 𝑙/𝑠, 𝑚2. För att erhålla 

en tillräckligt bra innemiljö kan ett högre uteluftsflöde vara nödvändigt. Utifrån erfarenhet 

använder sig RIBA AB av en schablon för tilluftsflöde i bostäder som beräknas enligt 𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 =

0,35 𝑙/𝑠, 𝑚2  + 9 𝑙/𝑠, 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛. Denna schablon medförde det flöde till lägenheterna som 

redovisas i Tabell 15. Ventilationssystemet som ventilerar trapphus, förråd och allmänna 

utrymmen har i referensmodellen ett tilluftsflöde som överensstämmer med BBR:s krav, dvs. 

0,35 𝑙/𝑠, 𝑚2. SVEBY har tagit fram ett schablonvärde för det specifika uteluftsflödet i kontor 

som är 1,3 𝑙/𝑠, 𝑚2 (se avsnitt 2.2.13 Ventilation – Luftmängder och drifttider), vilket är det 

tilluftsflöde som används i referensmodellen.  

6.1.10 Tappvarmvatten 

Avsnitt 2.4.3 Tappvarmvatten avslöjar att tappvarmvattenförbrukningen kan variera kraftigt. 

Det av SVEBY rekommenderade schablonvärdet på 25 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝  (se avsnitt 2.2.4 

Tappvarmvatten) för bostäder har använts i referensmodellen och lågenergimodellen. 

Schablonvärdet för tappvarmvattenförbrukningen i kontor återfinns i avsnitt 2.2.4 

Tappvarmvatten. Soldaten 13 består av 3371 𝑚2 𝑏𝑜𝑎 och 548 𝑚2 𝑙𝑜𝑎, vilket medför att den 

totala tappvarmvattenförbrukningen för Soldaten 13 var 116196 𝑘𝑊ℎ/å𝑟. I refernesmodellen 

är det denna tappvarmvattenförbrukning som använts.  
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Schablonen för tappvarmvattenförbrukningen har viktats genom att 

tappvarmvattenförbrukningen för referensmodellen var 25 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 ∗ (𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 − 𝑙𝑜𝑎) +

2 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 ∗ 𝑙𝑜𝑎, på så sätt togs hänsyn till att Soldaten 13 består utav både lägenheter och 

kontor. 

6.1.11 Hushållsel och verksamhetsenergi 

I avsnitt 1.4.5 Hushållsel framgår två olika tillvägagångssätt för att på ett schablonmässigt sätt 

hantera hushållselen. I referensmodellen har 30 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 ∗ (𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 − 𝑙𝑜𝑎) använts, 

schablonvärdet för hushållselen är viktat, för att ta hänsyn till att byggnaden består av både 

kontor och lägenheter. IDA ICE vill ha hushållselen angiven i 𝑊/𝑚2, således har en omräkning 

av schablonen 30 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 (𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 − 𝑙𝑜𝑎) utförts och det som användes in i referensmodellen 

blev då 4,67 𝑊/𝑚2 𝑏𝑜𝑎. Hushållselen lades bara till i lägenhetszonerna. Den mängd energi 

som kan tillgodoräknas till uppvärmning har angivits till 70 % om det finns ett 

uppvärmningsbehov.  

Verksamhetsenergin i kontoret på botten har utifrån avsnitt 2.2.12 Verksamhetsenergi antagits 

till 50 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝑙𝑜𝑎. Med given lokalarea på 548 𝑚2 samt att verksamhetselen endast går på 

full effekt 08:00-17:00 på vardagarna och 15 % effekt resterande tid erhålls en effekt på 

15,15 𝑊/𝑚2 𝑙𝑜𝑎, som finns inlagd inom de zoner som i referensmodellen syftar till 

kontorszoner. Verksamhetsenergin påverkar värme- och kylbehovet till 100 %. I Tabell 16 

sammanfattas hushålls– och verksamhetsenergin för lägenhetszonerna respektive 

kontorszonerna i referensmodellen. 

Tabell 16. De schabloner för verksamhetsel och hushållsel, dels angivena i kWh/m2, boa/loa samt den 

motsvarande specifika hushålls- och verksamhetselen [W/m2].  

Typ av 

schablon 

Aktuella 

zoner 

Schablonvärde Area 

[𝒎𝟐] 
Effekt 

[𝑾/𝒎𝟐] 
Tillgodo-

räkning som 

värme 

Verksamhets-

energi 

 

Kontor 50 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 loa 548 15,15 100 % 

Hushållsel Lägenheter 30 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 3371 4,670 70,0 % 

 

6.1.12 Fastighetsel 

Gränsdragningen för vad som ingår i fastighetselen och hushållselen går att läsa om i SVEBYS 

brukarindata för bostäder respektive kontor (5), (16). Fastighetselen i referensmodellen för 

soldaten 13 sammanfattas i Tabell 17.  

Tabell 17. En sammanfattning av de poster som ingår i byggnadens (Soldaten 13) 

fastighetsel, dess effekt samt hur många timmar per år de olika posterna är aktiva. 

Typ av fastighetsel Installerad effekt [𝑾/𝒎𝟐] Schema 

Belysning trapphus 10 1100 [ℎ/å𝑟] 
Belysning källare 10 300 [ℎ/å𝑟] 
Belysning fläktrum 10 300 [ℎ/å𝑟] 
Belysning förråd 10 300 [ℎ/å𝑟] 
Belysning hiss 10 300 [ℎ/å𝑟] 
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 Effekt [𝒌𝑾]  

Hissar 0,26 Alltid på 

Pumpar 0,90 Alltid på 

 

Hissarnas energianvändning baseras på en schablon som motsvarar 50 𝑘𝑊ℎ/𝑙𝑔ℎ. I och med 

att det i Soldaten 13 finns 45 lägenheter erhålls en total energianvändning för hissarna som 

ligger på 2250 𝑘𝑊ℎ/å𝑟. I IDA ICE matas denna energi in enklast som en effekt. En effekt på 

0,26 𝑘𝑊 (under ett år) motsvarar 2250 𝑘𝑊ℎ/å𝑟. 

Pumparnas effekt baseras på en schablonmässig specifik energianvändning som är 

1,5 𝑘𝑊ℎ/𝑚2. Detta motsvaras av en effekt på 0,9 𝑘𝑊(konstant under 1 år). I fastighetselen 

ingår också den energi som levereras till fläktarna i ventilationssystemet. 

6.1.13 VVC-förluster 

Enligt avsnitt 1.4.10 VVC-förluster ska VVC-förlusterna för nyproduktion vara 4 𝑘𝑊ℎ/

𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝. I IDA ICE angavs VVC-förlusterna som 𝑊/𝑚2. I och med att Soldaten 13 har en 

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 som är 5152 𝑚2 innebär det att de specifika VVC-förlusterna i referensmodellen var 

0,46 𝑊/𝑚2. Vid behov kan 20 % av VVC-förlusterna nyttiggöras som värme.
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7. Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultaten av den känslighetsanalys som utförts. Som tidigare 

nämnt i avsnitt 4. Metod  

7.1 Referensmodellen och lågenergimodellen 

I Tabell 18 redovisas resultatet från den IDA ICE-simulering som utförts på referensmodellen 

och lågenergimodellen med det indata som finns angivet i kapitel 6.  

Tabell 18. Levererad energi till referensmodellen hämtad från IDA ICE resultatrapport. 

Energimätare 

Referensmodellen 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 𝐀𝐭𝐞𝐦𝐩 

 

Lågenergimodellen 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 𝐀𝐭𝐞𝐦𝐩 

 

 

Fastighetsbelysning 1,132 1,132  

Komfortkyla 0,813 1,583  

Pumpar-uppvärmning (fastighetsel) 1,534 1,534  

Fläktar 7,470 7,456  

Pumpar- ventilation (fastighetsel) 0,008011 0,001878  

Hissar (fastighetsel) 0,4432 0,4432  

Uppvärmning 40,12 13,41  

Vädring (uppvärmning) 4,000 4,006  

Hushållsel (lägenheterna) 26,90 26,90  

Verksamhetsel (kontor) 5,339 5,338  

Tappvarmvatten 26,65 26,65  

Totalt 114,4 88,45  

Byggnadens specifika energianvändning 82,18 56,22  

 

Enligt Tabell 18 är den totala mängden levererad energi till referensmodellen 114,1 𝑘𝑊ℎ/

𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝. Byggnadens specifika energianvändning enligt Ekvation 3 är för referensmodellen 

82,2 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝, dvs. hushållsel och verksamhetsel ingår inte i den specifika 

energianvändningen.  

7.1.1 VVC-förluster  

Utifrån den granskning av studier som utförts, se avsnitt 3.2.4 VVC-förluster finns det belägg 

för att VVC-förlusterna varierar mellan 2,3 –  28 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝. I referensmodellen och 

lågenergimodellen har schablonen 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 som SVEBY rekommenderar använts. 

I Tabell 19 redovisas förändringarna av den levererade energin till referensmodellen på grund 

av en procentuell förändring av VVC-förlusterna på 57, 100, 200, 300 och 700 % relativt VVC-

förlusterna i referensmodellen. I samtliga simuleringar har det antagits att 20 % av VVC-

förlusterna kan tillgodoräknas som värme, om ett behov finns.  
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Tabell 19. Resultatet av 6 olika simuleringar, där VVC-förlusterna har varierats och den levererade 

energin till byggnaden har observerats.  

 VVC- 

förluster 

𝒌𝑾𝒉
/𝒎𝟐 

Variation 

VVC- 

Förluster 

% 

Kom-

fortkyla 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Upp-

värmning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Tappvarm

-vatten 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Specifik 

energi-

användning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation 

Specifik-

energi-

användning 

% 

2,300 57,00 % 0,8128 44,12 24,90 80,65 98,15% 

4,000 100,0 % 0,9777 44,36 26,65 82,18 100,0% 

8,000 200,0 % 0,8439 43,55 30,69 85,68 104,3% 

12,00 300,0 % 0,8780 42,97 34,73 89,17 108,5% 

16,00 400,0 % 0,9139 42,40 38,77 92,68 112,8% 

28,00 700,0 % 1,019 40,74 50,73 103,1 125,4% 

 

Tabell 20 redovisar resultatet av känslighetsanalysen av VVC-förlusterna i lågenergimodellen. 

Även i denna analys har VVC-förlusterna varierats mellan 57,5-700 % relativt 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 och 

den levererade energin till lågenergimodellen har observerats och sammanfattats i Tabell 20. 

Tabell 20. VVC-förlusterna i lågenergimodellen har varierats och den levererade energin som därmed 

förändrades har observerats och finns redovisad i tabellen.  

VVC-

förluster 

𝒌𝑾𝒉
/𝒎𝟐 

Variation 

VVC-

förluster 

% 

Komfort-

kyla 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Upp-

värmning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Tappvarm

-vatten 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Specifik 

energi-

användning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation 

specifik 

energi-

användning 

% 

2,300 57,50% 1,562 17,63 24,90 54,66 97,2% 

4,000 100,0% 1,583 17,42 26,65 56,22 100,0% 

8,000 200,0% 1,637 16,93 30,69 59,82 106,4% 

12,00 300,0% 1,688 16,44 34,73 63,42 112,8% 

16,00 400,0% 1,742 15,97 38,77 67,05 119,3% 

28,00 700,0% 1,915 14,59 50,73 77,80 138,4% 

 

I Tabell 20 är variation av VVC-förlusterna och den specifika energianvändningen relativt schablonen 

för VVC-förlusterna (4 kWh/m2) och den specifika energianvändningen som schablonen medför. 

28 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 har satts som en övre gräns för känslighetsanalysen, då det som tidigare 

nämnts finns belägg för VVC-förluster av denna omfattning. Den undre gränsen i 

känslighetsanalysen sattes på samma sätt till 2,3 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝. 

I Tabell 19 syns en minskad mängd energi till uppvärmningssystemet, då VVC-förlusterna 

ökar. Detta förklaras med Ekvation 4, där gratisvärmeenergin, 𝐸𝑔 har stigit eftersom byggnaden 

kan tillgodoräkna sig mer värme från VVC-förlusterna. Således minskar gränstemperaturen 

vilket medför ett reducerat uppvärmningsbehov i enighet med Ekvation 3. Samtidigt ökar 

tappvarmvattenförbrukningen i och med högre VVC-förluster, vilket medför en större specifik 

energianvändning. Samma ekvationer förklarar reduceringen av energin till 

uppvärmningssystemet och den ökade mängden tappvarmvatten i Tabell 20. Figur 3 visar hur 
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den specifika energianvändningen i referensmodellen och lågenergimodellen varierar med olika 

VVC-förluster.  

 

 

Figur 3. Den specifika energianvändningen i referensmodellen och lågenergimodellen som funktion av 

VVC-förlusterna. Det linjära sambandet påvisas av de ekvationer som visas i grafen. 

I Figur 4 redovisas variationen av den specifika energianvändningen i referensmodellen och 

lågenergimodellen som funktion av VVC-förlusterna. Figur 4 visar att en förändring av VVC-

förlusterna i lågenergimodellen medför en större förändring av den specifika 

energianvändningen än vad samma förändring av VVC-förlusterna i referensmodellen medför.  

 

Figur 4. Variationen av den specifika energianvändningen i referensmodellen och lågenergimodellen 

som funktion av variationen av VVC-förlusterna. 
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7.1.2 Tappvarmvatten 

Det schablonvärde på tappvarmvattenförbrukningen som SVEBY rekommenderar för 

flerbostadshus är 25 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝, se avsnitt 2.2.4 Tappvarmvatten. Den genomgång av ny 

studier kring tappvarmvattenförbrukningen som återfinns i avsnitt 3.2.3 Tappvarmvatten visar 

att tappvarmvattenförbrukningen kan variera kraftigt mellan olika bostäder. Det finns belägg 

för att en vattensnål teknik kan minska tappvarmvattenförbrukningen med 20 % (23). En studie 

som Energimyndigheten utförde på 44 bostadshus resulterade i en tappvarmvattenförbrukning 

som varierade mellan 28 𝑚3/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑜𝑐ℎ å𝑟 och 8 𝑚3/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑜𝑐ℎ å𝑟. En studie där 

tappvattenanvändningen har studerats i över 1000 lägenheter under sexårsperiod visar att 

tappvattenanvändningen i 25 % av lägenheterna förändrades med 15 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑏𝑜𝑎 mellan två 

på varandra följande år (26). 

I den känslighetsanalys som utfördes på tappvarmvattenförbrukningen har en ökning och 

minskning på 50 % av schablonen 25 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 analyserats. En minskning av denna 

schablon på 20 % finns också med i känslighetsanalysen i syfte att undersöka effekten av en 

vattensnål teknik. I alla simuleringar var VVC-förlusterna 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝. Det 

schablonvärde för tappvarmvattenförbrukningen i kontor, som beskrivs i 2.2.4 Tappvarmvatten 

har i denna analys lämnats oförändrad.  

I Tabell 21 redovisas levererad energi till referensmodellen när tappvarmvattenschablonen 

25 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 har varierats. Eftersom kontorets tappvarmvattenförbrukning har varit 

konstant för alla simuleringarna medförde en variation av tappvarmvattenförbrukningen i 

lägenheterna  inte samma variation av den totala tappvarmvattenförbrukningen. 

Tabell 21. Resultatet av fem simuleringar av referensmodellen, där tappvarmvattenförbrukningen i 

lägenheterna, dvs. 25 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 har varierats med 50-150%.  

Tappvarm-

varmvatten-

förbrukning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation 

tappvarm-

vatten-

förbrukning 

% 

Komfortkyla 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Uppvärmning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Specifik energi-

användning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation 

Specifik 

energi-

användning 

26,65 100,0 % 0,8128 44,13 82,18 100,0% 

15,46 58,01 % 0,8120 44,13 70,98 86,38% 

22,18 83,23 % 0,8120 44,13 77,70 94,56% 

31,14 116,8 % 0,8120 44,13 86,66 105,5% 

37,87 142,1 % 0,8120 44,13 93,38 113,6% 

 

Tappvarmvattenförbrukningen har varierats lika mycket i lågenergimodellen. I Tabell 22 

redovisas resultatet av känslighetsanalysen för tappvarmvattenförbrukningen i 

lågenergimodellen.  



Resultat  Axel Arén 

31 
 

Tabell 22. Resultatet av fem simuleringar av lågenergimodellen, där tappvarmvattenförbrukningen i 

lägenheterna, dvs. 25 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝  har varierats med 50-150%.  

Tappvarm-

vatten-

förbrukning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation 

tappvarm-

vattenför-

brukning 

%  

Komfort- 

kyla 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Upp-

värmning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Specifik 

energi-

användning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation 

 specifik 

energi-

användning 

% 

26,65 100,0% 1,583 17,42 56,22 100,0% 

15,46 58,01% 1,583 17,42 45,03 80,09% 

22,18 83,23% 1,583 17,42 51,75 92,05% 

31,14 116,8% 1,583 17,42 60,71 108,0% 

37,86 142,1% 1,583 17,42 67,43 119,9% 

 

Den uteblivna förändringen av kyl – och värmebehovet i Tabell 21 och Tabell 22 förklaras med 

Ekvation 20, där andelen värme från tappvarmvatten som kan tillgodoräknas för uppvärmning 

antas vara noll. I Figur 5 illustreras den specifika energianvändningen i referensmodellen och 

lågenergimodellen som funktion av tappvarmvattenförbrukningen. Lutningen på 

linjärregressionerna påvisar det faktum att tappvarmvattenförbrukningen direkt påverkar den 

specifika energianvändningen utan att påverka varken komfortkylan eller uppvärmningen.  

 

Figur 5. Den specifika energianvändningen för referensmodellen och lågenergimodellen som funktion 

av tappvarmvattenförbrukningen. Linjärregressioner har utförts och finns med i figuren, med 

tillhörande R-kvadratvärde. 

En jämförelse av variationen av den specifika energianvändningen i referensmodellen och 

lågenergimodellen som funktion av variationen av tappvarmvattenförbrukningen illustreras i 

Figur 6.  
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Figur 6. Variationen av den specifika energianvändningen som funktion av variationen av 

tappvarmvattenförbrukningen. Ekvationerna för linjärregressionerna redovisas i figuren.  

7.1.3 Hushållsel  

En fastighets hushållsel ingår inte direkt i byggnadens specifika energianvändning. En del av 

hushållselen kan emellertid tillgodoräknas som värme i byggnaden (70 % enligt avsnitt 2.2.5 

Hushållsel). Under sommartid kan denna värme skapa ett kylbehov som antingen vädras eller 

kyls bort. Vintertid är det möjligt att värmen från hushållselen hjälper till att värma upp 

byggnaden. Den undersökning av ny forskning gällande hushållselförbrukningen, som 

redovisas i avsnitt 3.2.5 Hushållsel har identifierat en studie där hushållselförbrukningen i 1000 

flerbostadshus har kartlagts. Studien pekar på att i 50 % av husen varierar hushållselen med 

minst 3,4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝑏𝑜𝑎. I Tanum och Säffle kommun var genomsnittshushållselförbrukningen 

38,8 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝑏𝑜𝑎 respektive 19,7 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝑏𝑜𝑎 år 2009. Eftersom hushållselen i denna 

Studie var utslagen per kvadratmeter boarea är resultatet inte jämförbart med den schablon som 

SVEBY tillhandahåller. Studien tyder dock på att stora variationer av hushållselförbrukningen 

förekommer. I känslighetsanalysen av hushållselen har en förändring med 50 till 150 % av 

schablonen 30 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 observerats. Den eventuella schablonen (se avsnitt 2.2.5 

Hushållsel) som tar hänsyn till antal hushåll samt antal personer har också analyserats. I Tabell 

23 har resultatet av känslighetsanalysen för referensmodellen sammanställts. Den specifika 

energianvändningen i referensmodellen vid olika stor hushållselförbrukning samt den energi 

som ingår i den specifika energianvändningen, exklusive fastighetselen redovisas i tabellen. 

Variation av hushållselförbrukningen och den specifika energianvändningen är relativt den 

hushållselförbrukning som schablonen för hushållselförbrukningen (30 kWh/m2) medförde 

och den specifika energianvändningen som schablonen gav upphov till.  
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Tabell 23. Resultatet av en variation av hushållselförbrukningen i referensmodellen 

Hushållsel-

förbrukning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation 

Hushållsel-

förbrukning 

% 

Komfort-

kyla 
𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Upp-

värmning 
𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Specifik 

energi- 

användning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation 

specifik 

energi-

användning 

% 

26,90 100,0% 0,8128 44,13 82,18 100,0% 

13,44 49,96% 0,4570 50,79 88,48 107,7% 

18,01 66,95% 0,5518 48,43 86,21 104,9% 

35,75 132,9% 1,176 40,15 78,56 95,60% 

40,34 150,0% 1,414 38,20 76,85 93,52% 

32,87 122,2% 1,040 41,47 79,74 97,04% 

 

Samma förändring av hushållselförbrukningen som i referensmodellen har implementerats i 

analysen för lågenergimodellen. I Tabell 24 redovisas den specifika energianvändningen i 

lågenergimodellen vid olika stor hushållselförbrukning. Den energi som ingår i den specifika 

energianvändningen, exklusive fastighetselen redovisas också i tabellen. Variation av 

hushållselförbrukningen och den specifika energianvändningen är relativt den 

hushållselförbrukning som schablonen för hushållselförbrukningen (30 kWh/m2) medförde 

och den specifika energianvändningen som schablonen gav upphov till. 

Tabell 24. Resultatet av variation av hushållselförbrukningen i lågenergimodellen. 

Hushållsel-

förbrukning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation 

Hushållsel-

förbrukning 

% 

Komfortkyla 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Upp- 

värmning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Specifik 

 energi-

användning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation 

specifik 

energi-

användning 

% 

26,90 100,0% 1,583 17,42 56,22 100,0% 

13,44 49,96% 1,046 23,31 61,57 109,5% 

18,01 66,95% 1,202 21,22 59,64 106,1% 

35,75 132,9% 2,092 14,14 53,45 95,07% 

40,34 150,0% 2,414 12,79 52,42 93,25% 

32,87 122,2% 1,884 15,35 54,45 96,85% 

 

Hushållselförbrukningen på 32,87 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 som redovisas i Tabell 24 och Tabell 25 motsvarar 

den hushållselförbrukning som schablonen 2000 𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙 + 800 𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 

medför. Denna schablon resulterar i en ökning med 22 % för hushållselförbrukningen relativt 

den hushållselförbrukning som schablonen 30 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 medför. 

Tabell 23 och Tabell 24 visar en reducerad specifik energianvändning i samband med en ökning 

av hushållselförbrukningen. I och med en ökning av hushållselförbrukningen ökar 

gratisvärmeenergin, enligt Ekvation 4, vilket medför en reducering av balanstemperaturen. I 

enighet med Ekvation 3 minskar uppvärmningsbehovet då balanstemperaturen sjunker.  Samma 

ekvationer förklarar den ökade specifika energianvändningen som observeras då 

hushållselförbrukningen minskar. Hur den specifika energianvändningen i referensmodellen 

och i lågenergimodellen varierar med hushållselförbrukningen illustreras i Figur 7.  
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Figur 7. Den specifika energianvändningen i refrensmodellen och i lågenergimodellen, som funktion av 

hushållselförbrukningen. Ekvationerna för linjärregressionerna redovisas i figuren.  

I Figur 8. redovisas variation av hushållselförbrukningen och den specifika energianvändningen 

relativt den hushållselförbrukning som schablonen för hushållselförbrukningen (30 kWh/m2) 

medförde och den specifika energianvändningen som schablonen gav upphov till.  

 

 

Figur 8. Variationen av den specifika energianvändningen i referensmodellen och 

lågenergimodellen som funktion av variationen av hushållselförbrukningen Ekvationerna för 

linjärregressionerna redovisas i figuren. 
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7.1.4 Fastighetsel 

SVEBY rekommenderar att fastighetselen uppskattas utifrån riktig indata. Exempel på denna 

typ av indata är pumpeffekter samt fläktarnas SFP-tal. De ingående parametrarna inom 

verksamhetsenergi som är brukarrelaterad är belysningen samt hissanvändningen. Det var 

således dessa parametrar som analyserades i känslighetsanalysen för fastighetselen. I 

känslighetsanalysen har brinntiden för den belysning som redovisas i Tabell 17 varierats med 

en reducering på 50 % och samt en ökning på 50 %. För att implementera en förändring av 

hissanvändning ändrades den hisseffekt som redovisas i Tabell 17. Omfattningen av denna 

förändring var den samma som för belysningen. I Tabell 25 redovisas förändringen av levererad 

energi till referensmodellen. Den förändring av fastighetselen som visas i Tabell 25 uppkom på 

grund av att brinntiden för belysningen samt hissanvändningen förändrades. Variationen av 

fastighetselförbrukningen och den specifika energianvändningen är relativt den 

fastighetselförbrukning och specifika energianvändning som grundfallet ger upphov till, se 

Tabell 18. 

Tabell 25. Resultatet av känslighetsanalysen av fastighetselen i referensmodellen.  

Fastighetel-

förbrukning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation 

Fastighetsel-

förbrukning  

% 

Komfort-

kyla 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Upp-

värmning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Specifik 

energi-

användning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation 

specifik 

energi-

användning 

10,59 100,0% 0,8128 44,13 82,18 100,0% 

9,793 92,50% 0,8018 44,48 81,72 99,45% 

12,13 114,6% 0,8345 43,47 83,08 101,1% 

 

Samma förändringar för belysningen och hissanvändningen utfördes på lågenergimodellen, 

resultatet av dessa förändringar redovisas i Tabell 26. Variationen av fastighetselförbrukningen 

och den specifika energianvändningen är relativt den fastighetselförbrukning och specifika 

energianvändning som grundfallet ger upphov till, se Tabell 18. 

Tabell 26. Resultatet av känslighetsanalysen av fastighetselen i lågenergimodellen. 

Fastighetsel- 

förbrukning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Förändring 

fastighetsel-

förbrukning 

Komfort-

kyla 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Upp-

värmning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Specifik 

energi-

användning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Förändring 

specifik 

energi-

användning 

10,57 100,0% 1,583 17,42 56,22 100,0% 

9,774 92,49% 1,569 17,75 55,74 99,15% 

12,12 114,7% 1,618 16,81 57,19 101,7% 

 

Tabell 25 och Tabell 26 redovisar ett ökat uppvärmningsbehov då fastighetselen minskar. Från 

Ekvation 3 som beskriver uppvärmningsbehovet dras slutsatsen att balanstemperaturen har 

ökat, till följd av att gratisvärmeenergin har minskat, Ekvation 4. En ökad 

fastighetselförbrukning medförde en reducerad balanstemperatur och sedermera ett minskat 

uppvärmningsbehov. Hur den specifika energianvändningen i referensmodellen och 

lågenergimodellen varierar med fastighetselen illustreras i Figur 9.  
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Figur 9. Den specifika energianvändningen i referensmodellen och lågenergimodellen som funktion av 

fastighetselförbrukningen. I figuren illustreras också ekvationerna till de linjärregressioner som utförts. 

 

Hur variationen av den specifika energianvändningen i båda modellerna varierar med variation 

av fastighetselen redovisas i Figur 10.  

 

Figur 10. Den procentuella förändringen av den specifika energianvändningen i referensmodellen och 

lågenergimodellen som funktion av den procentuella förändringen av fastighetselen.. 
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forcerad ventilation antogs ett forceringsflöde på 20 𝑙/𝑠, 𝑘ö𝑘𝑠𝑓𝑙ä𝑘𝑡. Enligt schablon ska 

forceringen vara aktiv i 30 minuter per dag (se avsnitt 2.2.2 Behovsstyrd ventilation). I 
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känslighetsanalysen undersöktes den påverkan som köksfläkten har på den specifika 

energianvändningen. Tiden då köksfläkten var aktiv antogs vara mellan 0 och 120 minuter per 

dag. Det ökade ventilationsflödet som uppstod i sambandmed en forcering av köksfläkten 

omvandlades till ett konstant flöde per sekund och kvadratmeter. Det totala tilluftsflödet till 

lägenheterna beräknas då till 0,6167 𝑙/𝑠, 𝑚2 − 0,6334 𝑙/𝑠, 𝑚2. I Tabell 27 redovisas resultatet 

av variationen av ventilationsflödet i referensmodellen. Variation av ventilationsflödet och den 

specifika energianvändningen som visas i Tabell 27 är relativt det ventilationsflöde utan någon 

forcering av köksfläkten och den specifika energianvändningen som detta ventilationsflöde 

medförde  

Tabell 27. En forcering av köksfläktarna i referensmodellen med ett flöde på 20 𝑙/𝑠, 𝑚2 som var aktivt 

inom intervallet 0-2 h per dag. Forceringen medförde ett ökat konstant flöde som redovisas i tabellen.  

Venti-

lations-

flöde 

𝒍/𝒔, 𝒎𝟐 

Variation 

ventilations- 

Flöde 

% 

Komfort- 

kyla 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Upp- 

värmning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Fastighets- 

el 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Specifik 

energi-

användning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation 

specifik 

energi-

användning 

% 

0,6111 100,0% 0,8128 44,13 11,40 82,18 100,0% 

0,6167 100,9% 0,7997 44,34 11,44 82,43 100,3% 

0,6250 102,3% 0,7860 44,61 11,50 82,76 100,7% 

0,6334 103,7% 0,7713 44,90 11,57 83,11 101,1% 

 

Känslighetsanalysen för forcerat ventilationsflöde utfördes på samma sätt i lågenergimodellen 

som i referensmodellen. I Tabell 28 visas resultatet av det varierande ventilationsflödet som 

uppkom på grund av forcerade köksfläktar i lågenergimodellen. Variation av ventilationsflödet 

och den specifika energianvändningen är relativt det ventilationsflöde utan någon forcering av 

köksfläkten och den specifika energianvändningen som detta ventilationsflöde medförde. 

Tabell 28. En forcering av köksfläktarna i lågenergimodellen med ett flöde på 20 𝑙/𝑠, 𝑚2 som var aktivt 

inom intervallet 0-2 h per dag. Forceringen medförde ett ökat konstant flöde som redovisas i tabellen.  

Venti-

lations- 

Flöde 

𝒍/𝒔, 𝒎𝟐 

Variation 

ventilations-

flöde 

% 

Komfort-

kyla 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐  

Upp-

värmning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Fastighets-

el 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Specifik 

energi-

användning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation 

specifik 

energi-

användning 

% 

0,6111 100,0% 1,583 17,42 12,76 56,22 100,0% 

0,6167 100,9% 1,567 17,55 12,80 56,38 100,3% 

0,6250 102,3% 1,542 17,72 12,87 56,61 100,7% 

0,6334 103,7% 1,518 17,91 12,93 56,85 101,1% 

 

Ett ökat ventilationsflöde medför en högre fastighetselförbrukning, då ventilationsfläktarna 

förser lägenheterna med en större mängd luft. Denna relation beskrivs av Ekvation 11 och SFP-

talets värde som finns i Tabell 15. Ventilationsfläktarna är den enda parametern under 

”fastighetsel” som vid en förändring av ventilationsflödet varierar.  
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Ekvation 3 som beskriver det årliga uppvärmningsbehovet beror bland annat på byggnadens 

specifika värmeeffektförlust, 𝐹𝑡𝑜𝑡. I och med en ökning av ventilationsflödet så ökar den 

specifika värmeförlustfaktorn för ventilationen, 𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 som beskrivs av Ekvation 10. Den 

specifika värmeförlustfaktorn för ventilationen påverkar i sin tur i byggnadens specifika 

värmeeffektförlust, enligt Ekvation 5, således förklaras den ökning av levererad energi till 

uppvärmningssystemet som redovisas i Tabell 30 och Tabell 31.  

I Figur 11 visas den specifika energianvändningen som funktion av ventilationsflödet. Den 

linjärregression som har utförts visar en lutning på 41,5, det är emellertid viktigt att observera 

enheten 𝑙/𝑠, 𝑚2 som ventilationsflödet har och en större förändring som exempelvis 1 𝑙/𝑠, 𝑚2 

är osannolikt. Figur 12 visar variationen av den specifika energianvändningen relativt 

referensmodellen, som funktion av variationen av ventilationsflödet som uppkom i samband 

med forcering av köksfläkten.  

 

Figur 11. Den specifika energianvändningen som funktion av ventilationsflödet. Även ekvationen för 

den linjärregression som utförts med tillhörande R-kvadratvärde finns i grafen. 
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Figur 12. Variationen av den specifika energianvändningen som funktion av variationen av 

ventilationsflödet.. 
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Antalet personer i en fastighet kan ha en påverkan på ett flertal olika schabloner, t.ex. 

hushållselen som kan bestämmas utifrån antalet hushåll och personer. Det är också troligt att 

tappvarmvattenförbrukningen ökar med ett ökat antal personer. I denna känslighetsanalys är 
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Tabell 29. Den levererade energin till referensmodellen som vid en förändring av antalet personer per 

boarea också har förändrats.  

Personer 

𝟏/𝒎𝟐 𝒃𝒐𝒂 

Variation 

personer 

% 

Komfortkyla 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Uppvärmning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Specifik 

 energi-

användning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation 

 Specifik 

 energi-

användning  

% 

0,0290 100,0 % 0,8128 44,13 82,18 100,0 % 

0,0145 50,00 % 0,6721 46,87 84,77 103,0 % 

0,0435 150,0 % 0,9754 41,54 79,75 96,96 % 

 

Antalet personer i lågenergimodellen har varierats på samma sätt som för referensmodellen. I 

Tabell 30 redovisas resultatet av ett varierande antal personer i lågenergimodellen. Variation 

av antalet personer och den specifika energianvändningen är relativt antalet personer enligt 

schablon (0,029/m2) och den specifika energianvändningen som detta antal personer 

medförde 

Tabell 30. Den levererade energin till lågenergimodellen som vid en förändring av antalet personer per 

boarea också har förändrats.  

Personer 

𝟏/𝒎𝟐𝒃𝒐𝒂 

Variation 

personer 

% 

Komfortkyla 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Upp- 

värmning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Specifik energi- 

användning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation 

specifik energi- 

användning 

% 

0,0290 100,0 % 1,583 17,42 56,22 100,0 % 

0,0145 50,00 % 1,386 19,85 58,45 104,0 % 

0,0435 150,0 % 1,808 15,22 54,24 96,49 % 

 

Värmeeffekten för personerna i lägenhetszonerna är inställd på 0,74 Met. Tabell 29 och Tabell 

30 visar att energin till uppvärmningssystemet minskar med ett ökat antal personer, till följd av 

en ökad gratisvärmeenergi (Ekvation 3,4).  

I Figur 13 redovisas den specifika energianvändningen i referensmodellen och 

lågenergimodellen som funktion av antalet personer per boarea. Linjärregressionerna som 

utförts konstaterar en reducering av den specifika energianvändningen då antalet personer per 

boarea ökar.  
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Figur 13. Den specifika energianvändningen i referensmodellen och lågenergimodellen som funktion 

av antalet personer per boarea. I figuren redovisas också linjärregressionerna som utförts.  

Referensmodellen och lågenergimodellen påverkas procentuellt sätt olika mycket av en 

procentuell förändring av antalet personer. I Figur 14 åskådliggörs variationen av den specifika 

energianvändningen i referensmodellen och lågenergimodellen som funktion variationen av 

antalet personer.  

 

Figur 14. Variationen av den specifika energianvändningen som funktion av variationen av antalet 

personer per boarea. I figuren visas också ekvationerna för de linjärregressioner som utförts.  
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7.1.7 Personnärvaro  

Närvarotiden i referensmodellen och lågenergimodellen var 14 h/dag, vilket är det som 

rekommenderas av SVEBY (se avsnitt 2.2.7 Personvärme). Det är emellertid rimligt att 

närvarotiden kan variera. En känslighetsanalys har utförts där närvarotiden var mellan 8 och 18 

ℎ/𝑑𝑦𝑔𝑛. Då närvarotiden var 8 ℎ/𝑑𝑦𝑔𝑛 antogs personerna vara i fastigheten mellan 23:00-

07:00 och i den simuleringen då närvarotiden var 18 ℎ/𝑑𝑦𝑔𝑛 antogs personerna befinna sig i 

fastigheten 06:00-12:00. Kyl– och uppvärmningsbehovet samt den specifika 

energianvändningen i referensmodellen för de olika närvarotiderna redovisas i Tabell 31. 

Variation av personnärvaron och den specifika energianvändningen är relativt schablonen för 

personnärvaro (14 h) och den specifika energianvändningen som denna personnärvaro 

medförde. 

Tabell 31. Den levererade energin till referensmodellen som förändrades då närvarotiden varierades.  

Närvarotid 

𝒉/𝒅𝒚𝒈𝒏 

Förändring 

närvarotid 

Komfort-

kyla 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Upp- 

värmning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Specifik 

energi-

användning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Förändring 

specifik 

energi-

användning 

14,00 100,0 % 0,8128 44,13 82,18 100,0 % 

18,00 128,6 % 0,9171 42,70 80,85 98,39 % 

8,000 57,14 % 0,6867 46,48 84,40 102,7 % 

 

För lågenergimodellen varierade närvarotiden på samma sätt som för referensmodellen. I Tabell 

32 redovisas resultatet av olika närvarotider i lågenergimodellen. Variation av personnärvaron 

och den specifika energianvändningen är relativt schablonen för personnärvaro (14 h) och den 

specifika energianvändningen som denna personnärvaro medförde.  

Tabell 32. Den levererade energin till lågenergimodellen som förändrades då närvarotiden varierades.  

Närvarotid 

𝒉/𝒅𝒚𝒈𝒏 

Variation 

närvarotid 

% 

Komfort-

kyla 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Upp-

värmning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Specifik energi-

användning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation 

specifik energi-

användning 

% 

14,00 100,0 % 1,583 17,42 56,22 100,0 % 

18,00 128,6 % 1,730 16,24 55,18 98,16 % 

8,000 57,14 % 1,404 19,50 58,12 103,4 % 

 

Förändringen av uppvärmningsbehovet som redovisas i Tabell 31 och Tabell 32 förklaras med 

en förändring av gratisvärmeenergin, vilket ger en förändrad balanstemperatur (Ekvation 3, 4). 

Figur 15 påvisar sambandet mellan den specifika energianvändningen och närvarotiden för 

både referensmodellen och lågenergimodellen.  
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Figur 15. Den specifika energianvändningen i refernsmodellen och lågenergimodellen som funktion av 

närvarotiden. Ekvationerna för linjärregressionerna och deras tillhörande R-kvadratvärde finns också 

redovisad i figuren. 

I Figur 16 illustreras variationen av den specifika energianvändningen i referensmodellen och 

lågenergimodellen, som funktion av variationen av närvarotiden. 

 

Figur 16. Variationen den specifika energianvändningen som funktion av variationen av 

personnärvaron. Ekvationerna för den linjärregressions som utförts finns också redovisade i grafen. . 
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7.1.8 Vädring 

I referensmodellen användes det av SVEBY rekommenderade värdet 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 som 

vädringspåslag, denna schablon inkluderas sedan i energin till uppvärmningssystemet. I avsnitt 

2.2.1 Vädring förklaras olika tillvägagångssätt för att hantera vädringen, de alternativ som finns 

beskrivna i Tabell 3 ingår i känslighetsanalysen av vädringen. I analysen har de olika 

schablonerna ställts mot varandra för att undersöka deras inverkan på den specifika 

energianvändningen. I Tabell 33 och Tabell 34 redovisas den specifika energianvändningen 

samt den levererade energin till uppvärmningssystemet som referensmodellen respektive 

lågenergimodellen erhåller då schablonpåslaget 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 har implementerats. Variationen 

vädringen och den specifika energianvändningen är relativt schablonen för vädring 

(4 kWh/m2) och den specifika energianvändningen som det vädringspåslaget medförde. Ett 

flertal studier som redovisas i 3.2.1 Vädring tyder på att vädringen kan variera mycket mellan 

olika byggnader. Således har vädringspåslagen tillåtits variera i känslighetsanalyserna.   

Tabell 33. Energin till uppvärmningen och den specifika energianvändningen i referensmodellen 

redovisas då vädringspåslaget på 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, har varierats med en ökning och minskning på 50 %.  

Vädring 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation 

vädring 

% 

Uppvärmning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Specifik 

energianvändning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation specifik 

energianvändning 

% 

4,000 100,0% 44,13 82,18 100,0% 

2,000 50,00% 42,12 80,17 97,56% 

6,000 150,0% 46,13 84,18 102,4% 

  

Tabell 34. Energin till uppvärmningen och den specifika energianvändningen i lågenergimodellen 

redovisas då vädringspåslaget på 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, har varierats med en ökning och minskning på 50 %. 

Vädring 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation 

vädring % 

Uppvärmning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Specifik 

energianvändning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation specifik 

energianvändning 

% 

4,000 100,0% 17,42 56,22 100,0% 

2,000 50,00% 15,41 54,21 96,44% 

6,000 150,0% 19,42 58,22 103,6% 

 

Vädringspåslaget 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 adderas enbart till energin för uppvärmningssystemet, 

schablonen har ingen påverkan på energiberäkningen förutom att den medför en ökad specifik 

energianvändning, vilket illustreras av den lutning som linjärregressionen i Figur 17 har. I Figur 

17 redovisas den specifika energianvändningen som funktion av vädringspåslaget.  
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Figur 17. Den specifika energianvändningen som funktion av vädringspåslaget (kWh/m2). Ekvationen 

för den linjärregression som utförts visas också i grafen, med tillhörande R-kvadratvärde. 

I Figur 18 finns den förändringen av den specifika energianvändningen, som funktion av 

vädringspåslaget. 100 % av vädringspåslaget motsvara vädringspåslaget 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2. 

 

Figur 18. Variationen av den specifika energianvändningen som funktion av variationen av 

vädringspåslaget. I figuren redovisas också ekvationerna för de linjärregressioner som har utförts.  
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Ett annat tillvägagångssätt för att hantera vädringen av en byggnad är att öka det konstanta 

ventilationsflödet med schablonen 2,3/(1 − ŋ) 𝑙/𝑠, 𝑙𝑔ℎ, se avsnitt 2.2.1 Vädring. Eftersom att 

Soldaten 13 består av både lägenheter och kontor har denna schablon viktats. Soldaten 13 har 

0,1335 𝑙𝑔ℎ/𝑚2 𝑏𝑜𝑎, då lokalarean antogs vara boarea medförde det att Soldaten 13 skulle haft 

52,3 lägenheter. Erforderligt påslag av ventilationsflödet blev då 301,1 𝑙/𝑠 för 

referensmodellen och 601,5 𝑙/𝑠 för lågenergimodellen. I Tabell 35 och Tabell 35 redovisas 

resultatet av användningen av schablonen 2,3/(1 − ŋ) 𝑙/𝑠, 𝑙𝑔ℎ i referensmodellen respektive 

lågenergimodellen. Tillägget på 300,1 𝑙/𝑠 och 601,5 𝑙/𝑠 har liksom vädringspåslaget 

4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 varierats med en ökning respektive minskning på 50 %. Variationen av den 

specifika energianvändningen i Tabell 35 och Tabell 36 ska ses relativt den specifika 

energianvändningen då det totala ventilationsflödet är 0,7004 l/s, m2. 

Tabell 35. Förändringarna av den levererade energin till referensmodellen i samband med att ett tillägg 

på ventilationsflödet har implementerats.  

Ventilation-

sflöde 

𝒍/𝒔, 𝒎𝟐 

Variation 

Ventilations-

flöde 

% 

Energi till 

fläktar 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Komfort-

kyla 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Upp-

värmning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Specifik 

 energi-

använd- 

ning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation 

 specifik 

energi- 

använd-

ning 

% 

0,7004 100,0% 8,311 0,6621 43,28 82,02 100,0% 

0,6558 93,71% 7,896 0,7304 41,72 80,10 97,66% 

0,7450 106,4% 8,736 0,6008 44,90 84,00 102,4% 
 

Tabell 36. Förändringarna av den levererade energin till lågenergimodellen i samband med att ett 

tillägg på ventilationsflödet har implementerats.  

Ventilations 

-flöde 

𝒍/𝒔, 𝒎𝟐 

Variation 

ventilations- 

Flöde 

 % 

Energi till 

fläktar 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Komfort-

kyla 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Upp-

värmning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Specifik 

 energi 

använd-

ning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation 

 Specifik 

 energi-

använd- 

ning 

% 

0,7896 100,0% 9,139 1,168 17,55 57,62 100,0% 

0,7004 88,70% 8,300 1,346 15,44 54,85 95,19% 

0,8788 111,3% 9,980 1,025 19,74 60,51 105,0% 

 

Förändringen av ventilationsflödet i Tabell 38 och Tabell 39 är den förändring av det totala 

flödet i lägenhetszonerna som uppkom i samband med att schablonen 2,3/(1 − ŋ) 𝑙/𝑠, 𝑙𝑔ℎ 

förändrades med 50-150%. Energin till uppvärmningssystemet ökar i samband med en ökning 

av ventilationsflödet, vilket åskådliggörs i Tabell 38 och Tabell 39. Ett ökat ventilationsflöde 

ger en ökad specifik värmeförlustfaktor för ventilationen, vilken beskrivs av Ekvation 10. 

Ökningen av den specifika värmeförlustfaktorn för ventilationen medför en ökning av 
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byggnadens specifika värmeeffektförlust, 𝐹𝑡𝑜𝑡 och sedermera en ökad mängd levererad energi 

till uppvärmningssystemet. Även energin till fläktarna ökar med ett ökat ventilationsflöde.  

Figur 19 visar den specifika energianvändningen som funktion av ventilationsflödet. Lutningen 

på linjärregressionen är 43,8 men stora förändringar av ventilationsflödet är osannolika.   

  

Figur 19. Den specifika energianvändningen som funktion av ventilationsflödet. I figurer redovisas även 

ekvationen för en linjärregression som utförts, med tillhörande R-kvadratvärde.  

Figur 20 visar variationen av den specifika energianvändningen som funktion av den 

variationen av ventilationsflödet. 

 

Figur 20. Variationen av den specifika energianvändningen som funktion av variationen av 

ventilationsflödet. Ekvationerna till de linjärregressioner som har utförts finns också redovisade i 

grafen.  
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Den tredje metoden att behandla vädringen är genom att använda sig av den ökning av 

infiltrationen som redovisas i Tabell 3. I referensmodellen användes ett luftläckage på 0,5 𝑜𝑚𝑠, 

vilket för Soldaten 13 motsvarar 0,518 𝑙/𝑠, 𝑚2. Tillägget på 0,5 𝑙/𝑠, 𝑚2 som rekommenderas 

av SVEBY adderades till det befintliga luftläckaget. I Tabell 37 redovisas den till Soldaten 13 

levererade energin då tillägget på 0,5 𝑙/𝑠, 𝑚2 har varierats mellan 50-150%. I tabellen ingår 

också förändringen av den specifika energianvändningen relativt energianvändningen då 

luftläckaget var 1,018 l/s, m2. 

Tabell 37. Levererad energi till referensmodellen, då infiltrationen har varierats.  

Infiltra-

tion 

𝒍/𝒔, 𝒎𝟐 

Variation 

infiltration 

% 

Komfort-

kyla 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Upp-

värmning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Specifik energi-

användning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation specifik 

energi- 

användning 

% 

1,018 100,0% 0,8101 41,03 79,08 100,0% 

0,7618 74,85% 0,8097 40,57 78,62 99,42% 

1,262 124,0% 0,8077 41,44 79,48 100,5% 

  

För lågenergimodellen var infiltrationen 0,3 𝑜𝑚𝑠, vilket motsvara 0,3071 𝑙/𝑠, 𝑚2. Påslaget på 

0,5 𝑙/𝑠, 𝑚2 har varierats lika mycket som i referensmodellen, resultatet redovisas i Tabell 38. I 

tabellen ingår också förändringen av den specifika energianvändningen relativt 

energianvändningen då luftläckaget var 0,8071 l/s, m2. 

Tabell 38. Levererad energi till lågenergimodellen, då infiltrationen har varierats.  

Infiltra-

tion 

𝒍/𝒔, 𝒎𝟐 

Variation 

infiltration 

% 

Komfort-

kyla 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Uppvärmning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Specifik 

energi-

användning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation 

 specifik energi- 

användning 

% 

0,8071 100,0% 1,577 14,30 53,09 100,0% 

0,5571 69,02% 1,580 13,85 52,65 99,16% 

1,057 131,0% 1,571 14,74 53,53 100,8% 

 

Uppvärmningsbehovet beror enligt Ekvation 5 på bland annat på den specifika 

värmeförlustfaktorn för ofrivillig ventilation, 𝐹𝑜𝑣 som i sin tur beror på flödet av infiltrationen, 

vilken beskrivs av Ekvation 13. I Tabell 37 och Tabell 38 åskådliggörs en ökad mängd levererad 

energi till uppvärmningssystemet då infiltrationen också ökar.  

Förändringen av den specifika energianvändningen som uppkommer i samband med att flödet 

på infiltrationen ökar redovisas i Figur 21.  
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Figur 21. Den specifika energianvändningen som funktion av infiltrationsflödet. I figuren visas också 

ekvationen för linjärregressionen med tillhörande R-kvadratvärde.  

Figur 22 visar variationen av den specifika energianvändningen som funktion av variationen av 

infiltrationsflödet. 

 

Figur 22. Variationen av den specifika energianvändningen som funktion av variationen av 

infiltrationsflödet. I figuren illustreras också ekvationerna till de linjärregressioner som har utförts.  

6.1.9 Solavskärmning 

Den fasta solavskärmningen består av omkringliggande byggnader och träd, denna finns 

implementerad i referensmodellen samt lågenergimodellen och undersöktes inte. I avsnitt 2.2.3 

Solavskärmning rekommenderas faktorn 0,71 för den beteendestyrda solavskärmningen, som 
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även har använts i referensmodellen och lågenergimodellen. Den schablonen är en uppskattning 

av SVEBY och då inga andra studier angående en solavskärmningsfaktor har påträffats har 

någon procentuell förändring av solavskärmningsfaktorn inte analyserats. En känslighetsanalys 

har däremot utförts där referensmodellen har analyserats mot två olika fall. Ett fall då markiser 

har använts istället för en solavskärmningsfaktor och ett fall då solavskärmningsfaktorn helt har 

uteslutits. I Tabell 39 och Tabell 40 redovisas kyl – och uppvärmningsbehovet samt den 

specifika energianvändningen för de olika fallen. Variation av den specifika 

energianvändningen relativt den specifika energianvändningen som uppkom då schablonen för 

solavskärmning användes redovisas också i tabellerna.  

Tabell 39. Den levererade energin till referensmodellen som varierade då förutsättningarna för 

solavskärmningen ändrades.  

Förutsättning 

Komfort-

kyla 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Upp-

värmning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Specifik energi-

användning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation specifik 

energianvändning 

% 

Solavskärmning 0,8128 40,12 81,73 100,0% 

Ingen 

Solavskärmning 1,177 39,73 81,71 99,97% 

Markiser 0,4579 41,13 82,39 100,8% 

 

Tabell 40. Den levererade energin till lågenergimodellen som varierade då förutsättningarna för 

solavskärmningen ändrades.  

Förutsättning 

Komfort-

kyla 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Upp-

värmning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Specifik energi-

användning 

𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 

Variation specifik 

energi-

användning 

% 

Solavskärmning 1,583 17,42 56,22 100,0% 

Ingen 

solavskärmning 2,137 17,25 56,60 100,7% 

Markiser 1,010 17,92 56,14 99,87% 

 

I det fall då ingen solavskärmning är implementerad ökar kylbehovet och uppvärmningsbehovet 

minskar, detta förklaras med Ekvation 17 och Ekvation 4 där rumstemperaturen respektive 

balanstemperaturen har ökat. Markiserna är solstyrda vilket resulterar i ett minskat kylbehov. 

Figur 23 visar variationen av den specifika energianvändningen i referensmodellen relativt den 

specifika energianvändning som schablonen för solavskärmning medförde.  
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Figur 23. Variation av den specifika energianvändningen i referensmodellen relativt den specifika 

energianvändningen som uppkom då schablonen för solavskärmning användes.  

Figur 24 visar hur den specifika energianvändningen i lågenergimodellen varierar då 

solavskärmningen tas bort eller då markiser läggs till jämfört med schablonen för 

solavskärmning. 

 

Figur 24. Variation av den specifika energianvändningen då olika solavskärmningsmetoder har 

implementerats. 
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7.2 Jämförelse av resultaten  
I detta avsnitt jämförs de olika schablonerna mot varandra. I de fall då olika schabloner 

användes för samma parameter har resultaten av de olika schablonerna jämförts. En jämförelse 

av schablonernas påverkan på referensmodellen och lågenergimodellen har också utförts.  

7.2.1 Jämförelse av de olika parametrarna  

För alla parametrar som analyserades i resultatet, exklusive solavskärmningen togs olika 

riktningskoefficienter fram, vilka redovisas i Figur 3-16. Den riktningskoefficient som finns i 

de figurer som illustrerar den absoluta specifika energianvändningen kallas i Tabell 41 och 

Tabell 42 för absolut förändringsfaktor. Den absoluta förändringsfaktor beskriver hur mycket 

den specifika energianvändningen förändras då parametern som analyseras förändras med en 

enhet. I de figurer där den procentuella variationen av den specifika energianvändningen 

redovisas, har en riktningskoefficient tagits fram som i Tabell 41 och Tabell 42 benämns 

procentuell förändringsfaktor. Den procentuella förändringsfaktorn förklarar känsligheten av 

en procentuell variation av den parametern som analyseras med avseende på den specifika 

energianvändningen. I Tabell 41 redovisas absolut- och procentuell förändringsfaktor för de 

olika parametrarna i referensmodellen.  

Tabell 41. Den absoluta- och procentuella förändringsfaktorn i referensmodellen för de parametrar 

som jämförs mot varandra i känslighetsanalysen. 

 Absolut 

 förändringsfaktor 
Procentuell 

förändringsfaktor 

Tappvarmvatten-

förbrukning 

(𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐) 

1 0,3243 

VVC-förluster 

(𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐) 

0,8723 0,0425 

Hushållselförbrukning 

(𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐) 

-0,4333 -0,1419 

Fastighetselförbrukning 

(𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐) 

0,583 0,0751 

Forcerad ventilation 

(𝒍/𝒔, 𝒎𝟐 ) 

41,536 0,3088 

Antal personer 

(𝟏/𝒎𝟐𝒃𝒐𝒂) 

-173,31 -0,0612 

Personnärvaro 

𝒉/𝒅𝒚𝒈𝒏 

-0,3562 -0,0607 

 

Den absoluta förändringsfaktorn i Tabell 41 är klart högst i analysen av forcerad ventilation. 

Det är dock helt orimligt att forcering av köksfläkt skulle innebära att ventilationsflödet i 

lägenheterna skulle öka med 1 𝑙/𝑠, 𝑚2, konstant under ett år. Enligt Tabell 27 medför en 

forcering av köksfläkt i två timmar ett ökat ventilationsflöde med 1,1 %. Den procentuella 

förändringsfaktorn för ventilationen är också hög, men stora procentuella ökningar av 

ventilationsflödet på grund av forcerad köksfläkt är som sagt orimliga. 
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Samma resonemang gäller för antalet personer, den absoluta förändringsfaktorn är där -173,31 

men att antalet personer skulle öka med 1 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛/𝑚2𝑏𝑜𝑎 är helt otänkbart. Istället är det mer 

lämpligt att studera Tabell 29 där en ökning och reducering av antalet personer med 50 % 

innebär en ökning respektive reducering av den specifika energianvändningen med ca 3 %. Den 

absoluta förändringsfaktorn för personnärvaron är -0,3562, det är emellertid tänkbart att 

personnärvaron sträcker sig inom ett intervall på 8-18 ℎ/𝑑𝑦𝑔𝑛. Den procentuella 

förändringsfaktorn avslöjar dock att en stor procentuell förändring av närvarotiden inte skulle 

medföra en särskilt stor förändring av den specifika energianvändningen.  

De parametrar som är direkt jämförbara med varandra är tappvarmvattenförbrukningen, VV-

förlusterna, hushållselförbrukningen samt fastighetselförbrukningen då dessa har samma enhet. 

Av dessa parametrar har tappvarmvattenförbrukningen de mest slående förändringsfaktorerna. 

En ökning av VVC-förlusterna medför nästan en lika stor absolut ökning av den specifika 

energianvändningen, men då VVC-förlusterna utgör en så pass liten del av den specifika 

energianvändningen så är den procentuella förändringsfaktorn för VVC-förlusterna låg. Det är 

dock viktigt att poängtera att VVC-förlusterna kan vara flera hundra procent större än den 

schablon som ofta används.  

I Tabell 42 redovisas den absoluta- och procentuella förändringsfaktorn i lågenergimodellen. 

Tabell 42. Den absoluta- och procentuella lågenergimodellen  i referensmodellen för de parametrar 

som jämförs mot varandra i känslighetsanalysen. 

 Absolut 

förändringsfaktor 

Procentuell 

förändringsfaktor 

Tappvarmvatten- 

förbrukning 

(𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐) 
 

1 0,4741 

VVC-förluster 

(𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐) 

0,9002 0,0641 

Hushållselförbrukning 

(𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐) 

-0,3441 -0,1647 

Fastighetselförbrukning 

(𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐) 

0,6215 0,1168 

Forcerad ventilation 

(𝒍/𝒔, 𝒎𝟐 ) 

28,135 0,3047 

Antal personer 

(𝟏/𝒎𝟐𝒃𝒐𝒂) 

-145,11 -0,0749 

Personnärvaro 

(𝒉/𝒅𝒚𝒈𝒏) 

-0,2953 -0,0735 

 

Från Tabell 42 dras samma slutsatser som från Tabell 41, dvs att de absoluta 

förändringsfaktorerna för forcerad ventilation och antalet personer är missvisande. Av de 

parametrar som har samma enhet och därmed är direkt jämförbara sticker 

tappvarmvattenförbrukningen och VVC-förlusterna ut. Den absoluta- och procentuella 

förändringsfaktorn för tappvarmvattenförbrukningen är störst. Även i analysen av 

lågenergimodellen är det viktigt att tänka på att VVC-förlusterna kan vara betydligt större än 

vad schablonen 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 är. 
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7.2.2 Jämförelse - Vädring 

I avsnitt 1.4.1 Vädring står det angivet tre olika schabloner för att hantera vädringen. I Tabell 

43 redovisas resultatet av användning av olika vädringsschabloner i referensmodellen.  

Tabell 43. De olika metoderna för att hantera vädringspåslaget, samt den specifika energianvändning 

som de olika schablonerna medförde i referensmodellen. 

Typ av schablon Specifik energianvändning 𝒌𝑾𝒉/
𝒎𝟐 

Vädringspåslag 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 82,18 

Ventilationsflöde 2,3/(1 − ŋ) 𝑙/𝑠, 𝑙𝑔ℎ  82,02 

Ökning av infiltration med 0,5 𝑙/
𝑠, 𝑜𝑚𝑠𝑙𝑢𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎 

79,08 

 

Utifrån Tabell 43 dras slutsatsen att i referensmodellen ger vädringspåslaget 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 och 

påslaget i form av ett ökat ventilationsflöde på 2,3/(1 − ŋ) 𝑙/𝑠, 𝑙𝑔ℎ i princip samma specifika 

energianvändning. Däremot medför en ökning av infiltration med 0,5 𝑙/𝑠, 𝑜𝑚𝑠𝑙𝑢𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎 

en reducerad specifik energianvändning jämfört med de andra schablonerna.  

I lågenergimodellen användes samma schabloner. Tabell 44 redovisas den specifika 

energianvändningen som erhålls vid användande av de olika vädringsschablonerna.  

Tabell 44. De olika metoderna för att hantera vädringspåslaget, samt den specifika energianvändning 

som de olika schablonerna medförde i lågenergimodellen. 

Typ av schablon Specifik energianvändning 𝒌𝑾𝒉/
𝒎𝟐 

Vädringspåslag 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 56,22 

Ventilationsflöde 2,3/(1 − ŋ) 𝑙/𝑠, 𝑙𝑔ℎ 57,62 

Ökning av infiltration med 0,5 𝑙/
𝑠, 𝑜𝑚𝑠𝑙𝑢𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎 

53,09 

 

Då vädringen hanteras med ett extra ventilationsflöde, erhölls den högsta specifika 

energianvändningen. Vädringspåslaget 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 medförde en något lägre specifik 

energianvändning. När en ökning av infiltrationen applicerades medförde det en betydligt lägre 

specifik energianvändning. 

7.2.3 Jämförelse av referensmodellen och lågenergimodellen  

Det som framgår vid en jämförelse av Tabell 41 och Tabell 42 är att de procentuella 

förändringsfaktorerna för tappvarmvatten, VVC-förluster, hushållsel och fastighetsel är 

märkbart större för lågenergimodellen än referensmodellen. För antalet personer och 

personnärvaron är den absoluta förändringsfaktorn större i referensmodellen, men de 

procentuella förändringsfaktorerna är större i lågenergimodellen.
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8. Diskussion 
I avsnittet diskuteras olika antaganden som har gjorts. Jämförelse av resultaten diskuteras också. 

Allmänt kan sägas att de antaganden som finns i detta examensarbete leder till ett resultat som 

nödvändigtvis inte är ett generellt resultat som kan appliceras på alla typer av byggnader.  

8.1 Antaganden i IDA ICE 

Den fasad som är i direkt anslutning med en annan byggnad har i IDA ICE hanterats genom att 

stänga av värmeöverföringen mellan byggnaderna. För att detta antagande ska stämma skulle 

de båda byggnaderna har exakt samma temperatur året runt. Att så är fallet är väldigt osannolikt. 

Det är emellertid rimligt att de båda byggnaderna har ungefär samma medeltemperatur, vilket 

medför att nettovärmeöverföringen mellan byggnaderna borde vara ungefär noll. Den 

eventuella värmeförlusten mellan byggnaderna utgör med största sannolikhet en väldigt liten 

del av de totala transmissionsförlusterna.  På samma sett står den eventuella värmetillförseln 

från den närliggande byggnaden för en liten del av i jämförelse med uppvärmningen och den 

interna värmetillförseln.  

Detta antagande medför också att den fasaden inte räknas till den omslutande arean. I och med 

att tryckskillnaderna mellan byggnaderna rimligtvis är väldigt små borde 

infiltrationen/luftläckaget mellan byggnaderna i praktiken vara väldigt små. Om 

tryckskillnaderna är betydande medför det heller inte nödvändigtvis att Soldaten 13 får eller 

förlorar någon nämnvärd värme, då temperaturskillnaden mellan de båda byggnaderna 

rimligtvis är små.  

I IDA ICE är zonerna relativt stora, flera rum har slagits ihop till en zon. Fördelen med detta 

tillvägagångssätt är att simuleringstiden reduceras avsevärt. Nedan listas de nackdelalar som 

förekommer då flera rum har slagits ihop till en och samma zon. 

 Om en och samma zon är utformad så att den angränsar till flera väderstreck kan zonen 

tillgodoräknas oproportionerligt mycket solenergi. I referensmodellen och 

lågenergimodellen är zonerna i allmänhet inte utformade så att de ligger mot två olika 

väderstäck. Ett fåtal undantag finns.  

 Då flera rum slås ihop till en zon minskar antalet innerväggar som är i direkt kontakt 

med ytterväggarna och därmed minskar omslutningsarean. Infiltrationen, 𝑙/

𝑠, 𝑚2 𝑜𝑚𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 påverkas därmed av att flera rum har slagits ihop till en zon. 

 Då mer än en lägenhet utgörs av en och samma zon förekommer ingen värmeöverföring 

mellan lägenheterna i fråga.  

De omkringliggande byggnaderna har utifrån kartor uppskattats och sedan implementerats i 

IDA ICE-modellen. En eventuell överskattning eller underskattning av de omkringliggande 

byggnaderna medför att solinstrålningen till byggnaden kan vara missvisande.  

För att bestämma vilka tryckkoefficienter som ska gälla för byggnaden antogs det att Soldaten 

13 ligger skyddat. Detta antagande kan ses som väldigt rimligt då Soldaten 13 ligger mitt inne 

i staden, med många omkringliggande byggnader. Konsekvenserna av detta antagande var att 

tryckkoefficienterna för byggnaden blir låga då de är beroende av vindhastigheten, som 

begränsades av att byggnaden antogs vara ”skyddad”. Låga tryckkoefficienter medför ett lågt 

infiltrationsflöde.  
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8.2 Klimatskärmen  

Vid uppbyggnaden av referensmodellen strävades det efter att skapa en klimatskärm som liknar 

en klimatskärm för nybyggda/planerade hus som har för avsikt att klara BBR:s krav gällande 

byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient. Således implementerades material i 

IDA ICE som medförde att den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för 

referensmodellen liknar det krav på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient som finns i 

BBR.  

Samma tillvägagångssätt användes i lågenergimodellen, men där var syftet att skapa en modell 

som har en klimatskärm som liknar en klimatsärm för ett hus som har betydligt strängare 

energikrav än de upprättade av BBR.  

Köldbryggornas omfattning var i referensmodellen och lågenergimodellen 17,76% respektive 

10,25% av det totala U*A-värdet. Utgångspunkten för uppskattningen av köldbryggorna var att 

referensmodellens köldbryggor skulle motsvara en större del av det totala U*A-värdet än för 

lågenergimodellen. Köldbryggorna är också utformade så att klimatskärmen för 

referensmodellen och lågenergimodellen erhåller eftersträvad standard.  

FTX-systemets värmeväxlare antogs ha en verkningsgrad på 60 % i referensmodellen och 80 

% i lågenergimodellen. En verkningsgrad på 60 % i ett relativt nytt FTX-system är lågt 

tilltaget.  

Vid 50 Pa var infiltrationen 0,518 𝑙/𝑠, 𝑚2 och 0,3071 𝑙/𝑠, 𝑚2 för referensmodellen respektive 

lågenergimodellen. Enligt BBR ska ”Byggnadens klimatskärm vara tät nog för att klara de krav 

som finns gällande den specifika energianvändningen”. Infiltrationen är normalt sätt väldigt 

svår att uppskatta. Den infiltration som referensmodellen och lågenergimodellen använde sig 

av ligger inom ett spann för vad infiltrationen kan vara i verkligheten.  

De antaganden som gjorts gällande material, köldbryggor, ventilation och infiltration ligger 

som grund till byggnadens specifika värmeeffektförlust, som beskrivs av Ekvation 5. 

Byggnadens specifika värmeeffektförlust förklarar på ett bra sätt prestandan på klimatskärmen.  

I examensarbetet var ett syfte att undersöka hur det brukarrelaterade indatat påverkan den 

specifika energianvändningen på olika byggnader. En byggnad där den specifika 

energianvändningen och den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten skulle ligga kring 

de krav som BBR har och en annan byggnad där den specifika energianvändningen skulle vara 

betydligt lägre. För att erhålla en byggnad som kunde klara av den låga specifika 

energianvändningen ändrades byggnadens klimatskärm vilket innebar att byggnadens specifika 

värmeeffektförlust reducerades. De antaganden kring materialen, köldbryggorna, ventilationen 

och infiltrationen medförde den specifika energianvändningen som eftersträvades.   

8.3 Resultat 

Alla riktningskoefficienter har tagits fram genom att en linjärregression har utförts. Eftersom 

linjärregressionen i vissa fall utfördes på punkter som inte låg helt linjärt mellan varandra kan 

det medföra att riktningskoefficienterna blir lite missvisande. Att rekommendera är att se 

riktningskoefficienterna som en vägledning för hur känsliga de olika parametrarna är. 

Vid jämförelsen av tappvarmvatten, hushållsel, fastighetsel och VVC-förluster visade det sig 

att tappvarmvattenförbrukningen hade störst inverkan på den specifika energianvändningen. 

Det är fullt rimligt då ingen värme från tappvarmvattnet förväntas tillgodogöras för 

uppvärmning. Av VVC-förlusterna antogs det att 20 % kunde tillgodogöras som uppvärmning, 
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då ett behov fanns, vilket medförde att en förändring av VVC-förlusterna hade en större 

påverkan på den specifika energianvändningen än hushållselen där 70 % antogs kunna 

tillgodogöras som uppvärmning. För fastighetselen antogs det också att 70 % kunde 

tillgodogöras som uppvärmning. Denna siffra är dock ganska osäker då fläktenergin var en stor 

det av fastighetselen. Gällande fläktenergin antas i IDA ICE inte någon speciell procent som 

kan tillgodoräknas som uppvärmning, istället värmer fläkten tilluften med 1 °C. Slutsatsen är 

att den andel värme som antogs kunna tillgodogöras för uppvärmning är direkt avgörande för 

hur pass mycket parametern påverkar den specifika energianvändningen. Detta gäller för både 

referensmodellen och lågenergimodellen.  

De absoluta förändringsfaktorerna för forcerad ventilation, antal personer och närvarotiden i 

både referensmodellen och lågenergimodellen blir väldigt svåra att jämföra med varandra då de 

har olika enheter. För att få en rimlig uppfattning om hur mycket dessa parametrar påverkar den 

specifika energianvändningen ger tabellerna som visar rimliga procentuella variationer av 

parametrarna i fråga ett mer riktigt resultat. 

Vädringspåslaget på 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 och den schablon som hanterar vädringspåslaget genom ett 

ökat ventilationsflöde medförde för både referensmodellen och lågenergimodellen två relativt 

lika specifika energianvändningar. Ett problem som kan uppstå då vädringspåslaget hanteras av 

ett ökat fläktflöde är att fläktenergin ökar. Alltså är det direkt avgörande vilket SFP-tal som 

fläkten har. Schablonen tar dock hänsyn till verkningsgraden på värmeväxlaren. Den schablon 

där infiltrationen ska ökas för att på så sätt hantera vädringen medförde en betydligt lägre 

specifik energianvändning än de två andra schablonerna. En förklaring är att 

tyckkoefficienterna var låga då byggnaden låg skyddad, vilket ger ett lägre infiltrationsflöde. 

Dessutom räknades en fasad inte in till den omslutande arean eftersom denna är i direkt kontakt 

med en annan byggnad. Att använda sig av vädringspåslaget på 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 ger jämförbara 

resultat oavsett vilken byggnad det gäller. 

Vid analysen av solavskärmningen förändrades den specifika energianvändningen inte 

märkbart då solavskärmningsschablonen jämfördes mot ett fall utan solavskärmning samt mot 

användning av markiser. Varför den specifika energianvändningen knappt förändrades var för 

att komfortkylan ökade ungefär lika mycket som uppvärmningsbehovet minskade och vice 

versa. För byggnader utan komfortkyla eller för byggnader med ett större kylbehov kan dock 

solavskärmningen vara en viktig parameter.  

När de parametrar som analyserades i referensmodellen och lågenergimodellen jämfördes mot 

varandra visade det sig att variationer av schablonerna slår hårdare, procentuellt sett på 

lågenergimodellen. Det är helt rimligt då schablonerna för de olika parametrarna står för en 

större del av den specifika energianvändningen, antingen direkt som exempelvis 

tappvarmvattnet gör eller indirekt som hushållselen gör. Man hade kunnat förvänta sig att den 

absoluta förändringen av den specifika energianvändningen skulle vara större i 

referensmodellen än i lågenergimodellen, eftersom det i referensmodellen finns ett 

uppvärmningsbehov under en större del av året.  Så blev dock inte fallet. Förklaringen ligger i 

att kylbehovet ökar, vilket också får den specifika energianvändningen att öka. 

Eftersom att ett flertal av de schabloner som har använts är angiva per kvadratmeter är det 

viktigt att 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 i simuleringarna blir så lika den verkliga 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝. Att relationen mellan boa och 

loa och 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 varierar har tidigare visats (20).
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9. Slutsatser 
Nedan listas de generella slutsatser som gäller för flerbostadshus i Stockholmsområdet, likt 

den byggnad som har studerats i detta examensarbete.  

 De parametrar som har potential att slå hårdast på den specifika energianvändningen är 

tappvarmvattenförbrukningen och VVC-förlusterna. Detta grundas på att en procentuell 

ökning av tappvarmvattenförbrukningen och VVC-förlusterna medför en hög 

procentuell ökning av den specifika energianvändningen. Eftersom det finns ett flertal 

studier som visar att stora variationer av dessa parametrar förekommer anses VVC-

förlusterna och tappvarmvattenförbrukningen vara de parametrar som kan påverka den 

specifika energianvändningen mest.  

 Hur de olika parametrarna påverkar den specifika energianvändningen beror till stor del 

på hur mycket värme som antas kunna tillgodoräknas för uppvärmning.  

 Variationer av parametrarna i en byggnad med en bra klimatskärm medför än större 

procentuell förändring av den specifika energianvändningen än för en byggnad med en 

sämre klimatskärm. Då energisimuleringar ska utföras på flerbostadshus med bra 

klimatskärmar blir det alltså svårare att förutspå den specifika energianvändningen då 

det brukarrelaterade indatat har en större procentuell inverkan.  

 Varje byggnad är unik och indatat påverkar olika byggnader olika mycket. Ett bra 

tillvägagångssätt då energisimuleringar utförs är att göra en känslighetsanalys för det 

indata som anses osäkert. För att den beräknade och sedan uppmätta specifika 

energianvändningen ska överensstämma så bra som möjligt bör så få parametrar som 

möjligt uppskattas av schabloner. 
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Bilaga 1 

 

Figur 25. Referensmodellens köldbryggor i IDA ICE.
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Bilaga 2 

 

Figur 26. Köldbryggorna i lågenergimodellen.  


