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Abstract 
The building industry consumes approximately 40 % of the total energy 
consumption in Sweden, where the using stage is dominating with 80 %. There is 
a lot of work in progress to reduce energy use in the building industry, and the 
demands from authorities regarding energy use increases. As a part of this work 
Building and planning department of Sweden has established a requirement that 
has been applied since 2006, and restricts a maximum energy use for buildings. 
The requirement includes that an energy simulation must be done in advance to 
demonstrate that it is possible to meet the demands. 

 
Reality is however more complex than an energy simulation program, that 
frequently underestimates the energy use of buildings. The purpose of this thesis 
is to study and analyse deviations between estimated and actual energy use in 
modern apartment buildings. The study includes four apartment buildings in 
Stockholm, Gothenburg and Jönköping that were built in 2007-2009. The thesis is 
done in collaboration with Riksbyggen. Riksbyggen have built and manage the 
buildings. 
 
The energy simulations have been executed in Enorm 2004 and VIP+ 5.2. All the 
buildings show a higher energy use than were simulated. The deviations are 
small for the overall use, between 1 and 8,6 %, except for one of the building with 
a deviation of 20 % higher energy use than simulated. For individual 
measurements however, there are large differences. The larges deviation is for 
heating, which were underestimated, up to 50 %. The main reasons of deviation 
are an underestimation of indoor temperature and no consideration of manual 
ventilation and culvert losses. Hot tap water on the other hand has been 
overestimated up to 57 %. One reason is high standard values when calculating. 
The whole difference does not necessarily depend on miscalculations. Errors can 
also occur when separate measurement of hot water is not available and an 
assessment must be made by hot water proportion of total water consumption. 

 
The result is the basis for following conclusions and recommendations:  

 A higher indoor temperature than the current recommendation of 21 °C 
should be considered when calculating. 

 Use of standard values for tap water should be made with caution, as these 
tend to be exaggerated. 

 A manual ventilation supplement of 4 kWh/m², year has been proven to reduce 
deviations in heating requirements. 

 Comparison between calculated and declared energy use should be made 
by individual measurement instead of total energy use. 

 IMD (individual measurement and billing) provides, in addition to energy 
savings, a more reliable follow-up. 
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Sammanfattning 
Av hela Sveriges energikonsumtion står byggsektorn för cirka 40 %, där 
bruksskedet är dominerande med cirka 80 % av den totala energiförbrukningen 
under byggnadens livscykel. Arbetet kring att minska sektorns energibehov pågår, 
och kravet på minskad energianvändning i byggnader ökar. Som ett led i arbetet 
har Boverket har sedan 2006 ställt krav på högsta tillåten energianvändning för 
byggnader. Vid projektering ska därför en energiberäkning göras för att säkerställa 
att byggnaden uppfyller gällande krav.  
 
Verkligheten är mer komplex än vad som kan simuleras i ett energiberäknings-
program, och dessa tenderar ofta att underskatta byggnaders energianvändning. 
Examensarbetet syftar därför till att studera och analysera avvikelser mellan 
beräknad och faktiskt energianvändning för nybyggda flerbostadshus. Totalt har 
fyra fastigheter, färdigställda mellan 2007 och 2009, i Stockholm, Göteborg och 
Jönköping studerats. Examensarbetet är gjort i samarbete med Riksbyggen, som 
har byggt och förvaltar de studerade fastigheterna. 
 
Fastigheterna har beräknats i programmen Enorm 2004 och VIP+ 5.2, och för 
samtliga redovisas en högre energianvändning än beräknat. Avvikelser är dock 
små, mellan 1 % och 8,6 %, för den totala energianvändningen med undantag för 
en fastighet som har 22 % högre användning än beräknat. Däremot finns stora 
skillnader för enskilda mätvärden. Störst är avvikelserna för uppvärmning, där 
beräkningarna underskattade denna med upp till 50 %. Anledningar till avvikelse 
är underskattad rumstemperatur och att ingen hänsyn till vädring och kulvert-
förluster tagits vid beräkning. För tappvarmvatten gäller däremot det omvända då 
detta överskattades i beräkningar med upp till 57 %. En anledning är höga 
schablonvärden vid beräkning. Hela avvikelsen behöver dock inte bero på miss-
bedömning och felberäkning i projektering, utan fel kan dock också uppstå när 
separat mätning av tappvarmvatten saknas och en bedömning måste göras av 
varmvattenandel av total vattenförbrukning. Resultatet ligger till grund för 
följande slutsatser och rekommendationer:  
 

 En högre innetemperatur än dagens rekommendation om 21 °C bör övervägas 
vid dimensionering. 

 Användning av schablonvärden för tappvarmvatten bör göras med försiktighet, då 
dessa tenderar att vara för stora.  

 Ett vädringstillägg på 4 kWh/m², år har visat sig minska avvikelser i 
uppvärmningsbehov. 

 Jämförelse mellan beräknad och deklarerad energianvändning bör göras per 
mätslag istället för total energianvändning.  

 IMD (individuell mätning med debitering) ger, förutom energibesparing, en mer 
tillförlitlig uppföljning. 

 
Nyckelord:  
Energiberäkning, Energideklaration, Flerbostadshus, Normalårskorrigering, 
Specifik energianvändning, Uppföljning, Verifiering 
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1 Inledning 

De flesta är idag medvetna om att människors användande av jordens resurser inte 
är hållbart för framtiden. För att bryta detta mönster görs globala och lokala 
insatser för minskad energianvändning, och att energin som produceras ska vara 
förnybar. För byggbranschen är det framförallt energianvändningen under 
bruksskedet som är dominerande. Byggnader lever i en del fall inte upp till de krav 
som ställs på energianvändning, med svårigheter att förutse boendes beteende, 
och optimism i beräkningsmodeller kan vara orsaker till detta. Verkligheten är 
betydligt mer komplex än vad som kan simuleras i beräkningsprogram. 
 
Det finns även en uppfattning om att det är dyrare att bygga ekologiskt och 
energieffektivt, vilket delvis är sant då investeringskostnaden i somliga fall är 
högre. Ser man istället till ett kostnadsperspektiv för byggnadens hela livscykel, 
med stadigt ökande energipriser kan dessa åtgärder bli en god investering. 
 

1.1 Problembeskrivning 

Kravet på minskad energianvändning i byggnader ökar, och ett av Sveriges 
nationella miljömål är att minska byggnaders energianvändning till år 2020 med 20 
%, samt till år 2050 med 50 % (jämfört med energianvändningen år 1995).1 Dessa 
krav kommer möjligen att påskyndas ytterligare med EU-direktiv för byggnaders 
energiprestanda. Målsättningen med direktivet är att till år 2020 nå nära-
nollenergibyggnader (NNE-byggnader). Energimyndigheten har utarbetat en 
nationell strategi för NNE-byggnader, där den totala energiförbrukningen för år 
2020 ska halveras jämfört med kraven i Boverkets Byggregler, upplaga 18 (BBR 
18).2 
 
Av hela Sveriges energiförbrukning står byggsektorn för cirka 40 %, där 
bruksskedet står för cirka 80 % av den totala energiförbrukningen under 
byggnadens livslängd.3 Detta innebär att stora ekonomiska och miljömässiga 
besparingar kan göras om långsiktigt perspektiv av byggande, med minskad 
energianvändning förespråkas. 
 
Byggnaders energianvändning och de stora variationer med oacceptabelt hög 
energiförbrukning var grunden till den ändring i BBR, upplaga 12, som trädde i 
kraft 2006.4 Ändringarna om energihushållning i BBR 12 medförde krav på att 
beräkna den specifika energianvändningen per m2 och år, samt att 
energiförbrukningen bör mätas under 12 sammanhängande månader efter 

                                              
1 Sveriges nationella miljömål (2012-02-12), “Mål 15: God bebyggd miljö” http://miljomal.nu/15-

God-bebyggd-miljo/Delmal/Energianvandning-m-m-i-byggnader-20202050/ 
2 Statens energimyndighet (2010), Uppdrag 13: nationell strategi för lågenergibyggnader, Eskilstuna: 

Energimyndigheten 
3 Statens energimyndighet (2011), Energiläget, Eskilstuna: Energimyndigheten 
4 Boverket (2009), Energihushållning enligt Boverkets byggregler, Handbok, Karlskrona: Boverket 
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byggnaden tagits i bruk, vilket ska avslutas inom två år efter färdigställande.5 Detta 
ställer hårdare krav på alla aktörer i byggprocessen, och felmarginalen för 
beräknad energianvändning minskar. Hur väl dessa beräkningar speglar 
verkligheten varierar, och det är först efter byggnaden är färdigställd och 
energiförbrukningen är uppmätt som man vet hur utfallet blir. 
  
Examensarbetet syftar till att analysera avvikelser mellan beräknad och uppmätt 
energiförbrukning för flerbostadshus byggda mellan 2007 och 2009. Kraven från 
BBR, med avseende på energianvändning, var samma under perioden 2006-2011, 
vilket är en förutsättning för att kunna göra jämförelser. Examensarbetet inom 
byggnadsteknik, med fördjupning i energi/hållbart byggande, görs i samarbete 
med Riksbyggen, där två fastigheter i Stockholm, en i Göteborg och en i 
Jönköping har analyserats. 
 

1.2 Syfte mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att på sikt minska avvikelser mellan beräknad och 
uppmätt energianvändning i byggnader. 
 

1.2.2        Mål 

Riksbyggen strävar efter att energiförbrukningen i deras fastigheter ska ligga 30 % 
under kravet i BBR. Målet med examensarbetet är att med en jämförelse mellan 
beräknad och deklarerad energiförbrukning kontrollera om detta uppfylls. 
Avvikande parametrar analyseras för att fastställa deras inbördes påverkan på den 
totala energiförbrukningen. Resultatet kommer att återföras till Riksbyggen för 
beaktning i framtida projekt. Målet är också att visa skillnaden i energiförbrukning 
för flerbostadshus med och utan individuell mätning, samt om detta kan vara ett 
styrmedel för pålitligare beräkningsmodeller.  
 

1.2.3        Frågeställningar 

Frågeställningarna är framtagna i samråd med kontaktperson på Riksbyggen. 
Formuleringar av frågeställningar är bearbetade av författarna efter 
litteraturstudier inom området för examensarbetet. 
  

1. Hur stora avvikelser finns för de studerade husen, med avseende på 
beräknad respektive deklarerad energiförbrukning? 
 

2. Vilka parametrar beror avvikelser på, och hur påverkas den totala 
energiförbrukningen? 

                                              
5 Boverket (2006), Regelsamling för byggande: boverkets byggregler, BBR: BFS 1993:57 med ändringar till 

och med 2006:12, 1. uppl. Boverkets författningssamling, Karlskrona: Boverket 
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1.3 Metod 

De metoder som har använts för att besvara frågeställningarna (stycke 1.2.3 
Frågeställningar) är litteraturstudier, fallstudier, beräkningar samt intervjuer. 
Metoder och dess omfattning beskrivs under varje rubrik i detta stycke.  

1.3.1 Hur stora avvikelser finns för de studerade husen, med avseende 
på beräknad respektive deklarerad energiförbrukning? 

För att besvara frågeställningen gjordes en fallstudie, där data samlades in från 
kontaktpersoner på Riksbyggen. Datan omfattade beräkningar från projektering, 
mätdata för drift, sammanställningar av mätdata gjorda av Riksbyggen samt 
energideklarationer utförda av Riksbyggen. All data sammanställdes i Excel-
dokument för att lättare läsa ut skillnader, samt göra jämförelser och värdera 
erhållen data.  
 
Fallstudien kompletterades med litteraturstudier inom området, och fördjupning 
av de parametrar som visade sig skilja vid jämförelser av beräknad och uppmätt 
energianvändning. 
 
Intervjuer med kontaktpersoner på Riksbyggen genomfördes utspritt under 
arbetets gång via möten, telefonintervjuer och e-post. Dessa kompletterades med 
kortare intervjuer med konsulter som utfört energiberäkningar i 
projekteringsskedet, samt företag som utvecklar energiuppföljningsprogram och 
energiberäkningsprogram. 
  

1.3.2  Vilka parametrar beror avvikelser på, och hur påverkas den totala 
energiförbrukningen? 

Indata till beräkningsprogram med betydande osäkerhet har analyserats med stöd i 
litteraturstudier. För att besvara frågeställningen har varje parameter kartlagts och 
beräknad energianvändning stämts av mot uppmätta, verkliga värden. Hur mycket 
varje enskild avvikande parameter påverkar den totala energiförbrukningen har 
också undersökts och analyserats. Jämförelser mellan de olika fastigheterna har 
gjorts för att fastställa om samma avvikelser kan återfinnas i flera fastigheter.   
  
Jämförelser av data för likvärdiga byggnader med och utan individuell mätning 
med debitering har gjorts för att se om dessa skiljer sig åt. Framtagna resultat har 
jämförts med tidigare undersökningar och litteraturstudier för att kunna besvara 
frågeställningen. 
 
Beräkningar har gjorts för att jämföra justerade värden med utgångsvärden av 
beräknad energiprestanda. Detta utförs för att kunna påvisa eventuella fel. 
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1.4   Avgränsningar 

Mätning av energiförbrukning kan göras på olika detaljeringsnivå. För att lättare 
kunna jämföra fastigheter bör de ha likvärdig mätning av energiförbrukning. 
Avgränsning för verifiering av energiförbrukning görs på detaljnivå som motsvarar 
hela fastigheten. Avgränsning görs till fjärrvärme som energislag för uppvärmning 
och tappvarmvatten, då de undersökta fastigheterna ska kunna undersökas på 
samma premisser.  
 

1.5   Disposition 

I kapitel 2 behandlas teoretisk bakgrund och förutsättningar som ligger till grund 
för examensarbetet. Kapitel 3 omfattar de metoder som använts för att besvara 
frågeställningarna från kapitel 1. Resultat och analys presenteras i kapitel 4, där 
frågeställningarna från kapitel 1 besvaras och analyseras utifrån litteraturstudier, 
intervjuer och fallstudier.  
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 

2.1 Byggnadens energianvändning 

Rapporten är strukturerad med utgångspunkt i Boverkets definition av 
byggnadens specifika energianvändning. Boverket delar in byggnadens 
energianvändning enligt Figur 1 nedan, där tillförd energi och energiförluster 
illustreras.6 
 

 
Figur 1. Byggnadens energianvändning, Boverket.7 

 
För att erhålla den specifika energianvändningen divideras byggnadens 
energianvändning med den tempererade golvarean, kallad Atemp (Figur 2). Det 
erhållna värdet är det för normalt brukande under ett normalt år, och anges som 
kWh/m2, år.8  
 
 
 
 
 
 
 

                                              
6 Boverket (2009), Energihushållning enligt Boverkets byggregler, Handbok, Karlskrona: Boverket 
7 Ibid 
8 Ibid 
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Figur 2. Byggnadens energianvändning. 

 
Byggnadens energianvändning kan också uttryckas enligt formeln nedan:9 
 
Etotalt = Et + Eov + Ev + Evv + Evvs – EG 

 
Där: Etotalt  är byggnadens totala energibehov 

Et är energibehovet för transmission 

Eov är energibehovet för ofrivillig ventilation 

Ev är energibehovet för ventilation 

Evv är energibehovet för varmvatten 

Evvs är energibehovet för fastighetsel 

EG är gratisenergi 

 

2.1.1 Energi för uppvärmning och komfortkyla 

Den energi som går åt att värma byggnaden under kalla månader eller kyla den 
under varma, baseras på de förluster som byggnaden har i form av transmission, 
ventilation och luftläckage. Transmission sker genom klimatskalet, vilket gör att 
byggnadens uppvärmning är beroende av de ingående byggnadsdelarnas U-värden. 
För ventilation sker förluster i olika stor utsträckning, beroende på vilken typ av 
ventilationssystem byggnaden har. Ett FTX-system, från- och tilluftssystem med 
värmeväxlare, tar tillvara frånluftens värme och förvärmer uteluften innan den 
tillförs rummen i byggnaden, därmed minskar energiförlusterna för ventilation. 
Förluster genom luftläckage beror på hur tätt klimatskalet är. För att få ett tätt hus 
är noggrannhet vid uppförande viktigt. Läckage kan förekomma vid anslutningar 
mellan olika byggnadsdelar. Byggnaden måste vara så tät att den uppfyller de krav 
som ställs på energianvändningen.10  
 
Komfortkyla används då byggnaden utsätts för övertemperaturer inomhus. 
Beroende på bland annat aktivitet i byggnaden, eller otillräcklig solavskärmning 
varierar kylbehovet av byggnaden. 

                                              
9 Nero, K, Andersson, A-C (2011-11-14), Formelsamling: Energi, Tekniska högskolan i Jönköping 
10 Boverket (2009), Energihushållning enligt Boverkets byggregler, Handbok, Karlskrona: Boverket 
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Energi för uppvärmning och komfortkyla omfattar för formeln ovan:11 

 
Et –  energibehovet för transmission 
Eov – energibehovet för ofrivillig ventilation 
Ev –  energibehovet för ventilation 

 
Energibehovet för transmission beräknas enligt formel: 
 

 Et = (∑Ui· Ai + ∑  i· li + ∑ i)· Gt 
 
Där:  ∑(Ui· Ai) är summan av alla transmissionsförluster genom invändig 

area. 

∑( i· li) är summan av alla transmissionsförluster genom linjära 
köldbryggor. 

∑ i  är summan av alla transmissionsförluster genom 
punktformiga köldbryggor. 

 Gt  är gradtimmar. 
 
Energibehovet för ofrivillig ventilation beräknas enligt formel: 
 

 Eov = 0,33· nov· V· Gt 
 
Där: 0,33  är den mängd energi som går åt för att värma 1 m3 luft 1 °C. 
 nov  är antal luftomsättningar per timme för luftläckage.  
 V  är rummets volym i m3. 
 Gt  är gradtimmar. 
 
Energibehovet för ofrivillig ventilation beräknas enligt formel: 
 

 Ev = 0,33· n· V· Gt 

 

Där: 0,33  är den mängd energi som går åt för att värma 1 m3 luft 1 °C. 
 nov  är antal luftomsättningar per timme för ventilation.  
 V  är rummets volym i m3. 
 Gt  är gradtimmar. 
 

2.1.2 Energi för tappvarmvatten 

Hur mycket energi för tappvarmvatten som förbrukas har stor betydelse för en 
byggnads totala energianvändning. Användningen av tappvarmvatten beror till 
största delen på brukarnas vanor, men också på vilka armaturer som används.12 

                                              
11 Nero, K, Andersson, A-C (2011-11-14), Formelsamling: Energi, Tekniska högskolan i Jönköping 
12 Svebyprogrammet (2009), Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Projektrapport, Stockholm: 

Sveby 
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Tiden det tar för varmvattnet att nå blandaren har också betydelse, varför 
varmvattencirkulation används i de fall rördragningen blir lång och resulterar i 
långa väntetider på varmvatten i tappstället. Temperaturen på inkommande 
kallvatten och utgående temperatur på varmvattnet samt förluster i beredare 
påverkar energiförbrukningen. Både tappvarmvattenanvändningen och 
temperaturen på inkommande kallvatten varierar över ett år. Det förbrukas 
normalt mer tappvarmvatten vintertid, och varmvattnet är då också en större del 
av det totala vattenflödet.13 
 
Det är svårt att på förhand bestämma hur mycket energi till tappvarmvatten som 
kommer förbrukas. Detta för att användningen till stor del, som ovan nämndes, 
styrs av brukarnas vanor. Alla brukare har olika vanor och statistiska medelvärden 
ger stor osäkerhet för den enskilda byggnaden. De flesta av studier har gjorts i 
befintlig bebyggelse med varierande ålder på armaturer. För nyproducerade 
lägenheter borde en något lägre användning kunna förväntas än för de som den 
statistiken grundas på.14 
 

Energi för tappvarmvatten omfattar för formeln ovan:15 

 
Evv – energibehovet för varmvatten 
 

Energibehovet för varmvatten beräknas enligt formel: 
 
Evv = 1160· Vvv·  ∆T  

 

Där: 1160 är den mängd energi som går åt för att värma 1 m3 vatten 1 °C. 

Vvv är volymen vatten som värms upp. 

∆T är skillnaden mellan vattnets temperatur före och efter 

uppvärmning. 

 

2.1.3 Byggnadens fastighetsenergi 

Byggnadens fastighetsenergi, även kallad driftel eller fastighetsel, innefattar el för 
att upprätthålla byggnadens funktioner. I fastighetsenergin ingår el till fast 
belysning i drifts- och allmänna utrymmen. Utöver det ingår el till pumpar, fläktar, 
motorer, värmekablar och dylikt. Apparater avsedda för annan användning än för 
byggnaden inräknas inte. Detta kan exempelvis vara energi till motor- och 
kupévärmare för fordon och utomhusbelysning.16 
 

                                              
13 Sjögren, Jan-Ulric (2007), Användning av kall- och varmvatten i flerbostadshus, Energi & miljö, nr 11 

2007, Stockholm. 
14 Svebyprogrammet (2009), Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Projektrapport, Stockholm: 

Sveby 

15 Nero, K, Andersson, A-C (2011-11-14), Formelsamling: Energi, Tekniska högskolan i Jönköping 
16 Boverket (2011), Regelsamling för byggande, BBR 19, 1. uppl. Regelsamling, Karlskrona: Boverket 
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Fastighetsenergin varierar relativt mycket mellan olika byggnader, exempelvis 
beroende på om byggnaden har garage, vilka installationssystem som finns och 
hur stora de gemensamma ytorna är. Detta gör fastighetselen svårbedömd och 
årsschabloner mindre meningsfulla.17      
 
Fastighetsenergi omfattar för formeln ovan:18 

 
Evvs – energibehovet för fastighetsel 

 
Energibehovet för fastighetsel beräknas efter installationers effekt samt gångtid. 
 

2.1.4 Interna värmetillskott 

Interna värmetillskott, även kallat gratisenergi, är den värme som alstras från 
människor, tappvarmvatten, solinstrålning och hushållsel och kommer byggnaden 
tillgodo. Det är endast under uppvärmingssäsongen, när utomhustemperaturen 
underskrider byggnadens gränstemperatur, som värmetillskotten kan 
tillgodoräknas som uppvärmning. Övrig tid fås ett värmeöverskott som måste 
kylas bort.19   
 
Värmetillskottet från tappvarmvatten består av stilleståndsförluster i beredare och 
ledningar samt värmeavgivning vid tappställena.20 Tillskottet från beredare är dock 
mer aktuellt i småhus. I flerbostadshus är beredaren ofta placerad i källaren och 
värmetillskottet litet i förhållande till byggnadens storlek.21 
 
Hushållsel innebär den el som förbrukas i bostaden. Det är exempelvis el till 
belysning, dator och TV, kyl och frys och andra hushållsapparater. En stor del av 
denna el genererar värme till rumsluften.22  
 
Personvärme är värme alstrad från de boende. Hur mycket energi en människa 
avger beror på aktivitet, t.ex. stillasittande eller i rörelse och ålder. Vuxna avger i 
regel mer energi.23   
 
 

                                              
17 Svebyprogrammet (2009), Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Projektrapport, Stockholm: 

Sveby 

18 Nero, K, Andersson, A-C (2011-11-14), Formelsamling: Energi, Tekniska högskolan i Jönköping 
19 Palstam, C, Håkanson, L (2008), Energikartläggning och förslag till en minskad energianvändning i 

HDK-huset, Chalmers tekniska högskola 
20 Svebyprogrammet (2009), Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Projektrapport, Stockholm: 

Sveby 
21 Hagengran, P, Stenberg, K (2005), Orsaker till differenser mellan beräknad och faktisk energianvändning 

i nyproducerade flerbostadshus, KTH 
22 Svebyprogrammet (2009), Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Projektrapport, Stockholm: 

Sveby 
23 Ibid 
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För interna värmetillskott och omfattar formeln:24 
 

EG – gratisenergi 
 

Gratisenergi beräknas enligt formel: 
 
EG = f1· EEl+ f2· Evv+ Esol+ Ep 

 

Där: f är faktor för den andel av el och varmvatten som kan tillgodoräknas 

för uppvärmning. 

EEl är hushållsel. 

Evv är varmvatten. 

Esol är solenergi. 

Ep är personvärme. 

 

2.1.5 Solenergi från solfångare och solceller 

Vid de fall solfångare eller solceller används kan den mängd solenergi som 
byggnaden kan tillgodogöra sig, borträknas från byggnadens energianvändning. 
Placering och orientering av solfångare och solpaneler är avgörande för att utvinna 
energi från dessa, där väderstreck, vinkel och skuggning är viktigast att beakta.25 
 

2.1.6 Tempererad golvarea – Atemp 

Enligt Boverket definieras Atemp som area för alla våningsplan uppvärmda till 
minst 10 ºC, inklusive källarplan och vindsplan. Atemp räknas till ytterväggens 
insida och innefattar schakt, innerväggar och öppning för trappor.26 Atemp används 
vid energideklaration av byggnader för att redovisa den specifika 
energianvändningen. 
 

2.2 Beräknad energiprestanda 

I detta stycke beskrivs bakgrunden till problematiken med beräkning av 
energiprestanda, och hur detta påverkar utfallet av den verkliga 
energianvändningen i byggnader.  
 

2.2.1 Energiberäkningsprogram 

Energiberäkningar och programvara för detta är ingen exakt vetenskap, vilket gör 
att energiberäkningen är en förenklad modell av verkligheten, och att olika 
energiberäkningsprogram skiljer sig åt i komplexitet. Ett mer komplext 

                                              
24  Nero, K, Andersson, A-C (2011-11-14), Formelsamling: Energi, Tekniska högskolan i Jönköping 
25 Boverket (2009), Energihushållning enligt Boverkets byggregler, Handbok, Karlskrona: Boverket 
26 Boverket (2011), Regelsamling för byggande, BBR 19, 1. uppl. Regelsamling, Karlskrona: Boverket 
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energiberäkningsprogram ger inte ett mer exakt resultat, vilket beror på att 
mängden indata som behandlas ökar exponentiellt, samtidigt som noggrannheten 
planar ut. Detta illustreras i Figur 3 nedan.27 
 

 
Figur 3. Modellkomplexitet.28 

 
När det gäller indata till energiberäkningar finns stora osäkerheter, då 
brukarbeteende inte går att förutse. Dessutom finns viss osäkerhet vid inmatning 
av data, där resultatet kan bli missvisande om inte någon kvalitetskontroll, eller 
liknande rutiner för detta genomförs.29 
 
Bengt Bergsten beskriver i sin artikelserie i tidskriften Energi & Miljö hur 
osäkerheten för olika indata vid energiberäkningar kan hanteras. Bergsten menar 
att indata bör värderas efter hur stor påverkan de har på den totala 
energiförbrukningen, samt hur stor osäkerheten är. Detta illustrerar Bergsten i 
Figur 4 nedan. Med utgångspunkt i de indata som återfinns i fältet med stor 
osäkerhet och stor energipåverkan görs en alternativ beräkning, där fler indata ger 
högre tillförlitlighet. Ett rimligt antal osäkra parametrar bedömer Bergström vara 
3-6, och att för dessa ta fram ett sämre värde för varje parameter. Exempelvis kan 
ett FTX-system beräknas i ett intervall med tillverkarens angivna verkningsgrad, 
som ofta är högre än verkligt utfall, samt ett mer rimligt uppskattat värde. Utifrån 
detta väljs sedan det minst gynnsamma som utgångspunkt för beräkning. För att 
ytterligare öka tillförlitligheten enligt Bergstens metod, kan en säkerhetsfaktor på 
5-10 % av beräknad energiprestanda läggas till.30 
 

                                              
27 Bergsten, Bengt (2010),   e gibe   kningar – Roulette eller vetenskap, del 1-3, Energi & Miljö, nr. 

5,6,8 2010 
28 Ibid 
29 Ibid 
30 Ibid 
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Figur 4. Värdering av indata.31 

 
Bergsten menar att man bör använda ett validerat energiberäkningsprogram för att 
minska osäkerheten. Dessutom anser Bergsten att användare av 
beräkningsprogram ska ha erfarenhet och kunskap om byggnader och dess 
installationer för att kunna använda verktyget på rätt sätt.32   
 

2.2.2 Validering av energiberäkningsprogram 

Ryan och Sandquist har gjort en omfattande litteraturstudie av vetenskapliga 
artiklar, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Energy and Buildings, där de 
återgivit en egen tolkning av den insamlade informationen. Syftet med artikeln är 
att förklara innebörden av olika valideringsmetoder för energiberäkningsprogram 
och dess brister.33 
 
Ryan och Sandquist förklarar att energiberäkningsprogram kan vara mycket 
träffsäkra på vissa parametrar, för att sedan helt missbedöma andra. Dagens 
erkända program kan dock, i idealistiska fall där brukarbeteende inte är medräknat 
och under kontrollerade omständigheter, med relativt god noggrannhet bestämma 
byggnaders framtida energianvändning. I realistiska fall visar 
beräkningsprogrammen däremot spridda resultat, där inverkan av brukarbeteende 
är medräknat. Den stora svårigheten ligger i att bedöma hur brukare påverkar 
energianvändningen. Statistiska medelvärden ger stor osäkerhet för den enskilda 
byggnaden, eftersom varje brukare är unik med olika beteendemönster.34 
 

                                              
31 Bergsten, Bengt (2010), Energibe   kningar – Roulette eller vetenskap, del 1-3, Energi & Miljö, nr. 

5,6,8 2010 
32 Ibid 
33 Ryan E.M., Sanquist T.F. (2012), Validation of building energy modeling tools under idealized and realistic 

conditions, Energy Buildings, doi:10.1016/j.enbuild.2011.12.020 
34 Ibid 
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Vedertagna valideringsmetoder utgår enbart från ideala former (analytiska och 
empiriska) och inkluderar då inte inverkan från brukare när 
energiberäkningsprogram utvärderas. Brukare använder inte byggnaden på det sätt 
som den utformats och beräknats för, och därför kan felmarginalerna i många fall 
bli stora. Författarna menar att mer forskning måste utföras om brukarbeteende 
och mer data om olika typer av brukare måste samlas in. På detta sätt skulle 
slumpmässiga brukartyper användas vid beräkning. Beräkningsmodellernas 
noggrannhet skulle även förbättras med validering av värme- och 
ventilationssystem och hur dessa påverkas av brukare, till exempel 
verkningsgrader.35 
 

2.2.3 Bo01 – Uppföljning av beräknad energiprestanda 

För att kunna värdera utfallet av beräknad energiprestanda måste en uppföljning 
göras där man jämför denna med uppmätta värden för energianvändning. Ett 
exempel på detta är Annika Nilssons rapport, där uppföljning av Malmö stads 
målsättning för Bomässan 2001, Bo01, i Västra hamnen genomfördes. Bland 
annat ställdes kvalitetskrav på energianvändning om maximalt 105 kWh/(m2 BRA, 
år) och god komfort inomhus. Jämförelserna för energianvändningen gjordes på 
fastighetsnivå med data på fjärrvärme och el från Sydkraft AB, där de uppmätta 
värdena normalårskorrigerades med effektsignaturmetoden, då denna metod 
ansågs mest korrekt enligt författaren. Enkätundersökningar gjordes för att 
kartlägga inomhuskomforten. För detta användes Stockholms innemiljöenkät, 
kallad SIEQ, som använder referensmaterial från drygt 14 000 lägenheter. 
Stockholm stad har använt denna enkät för sitt program om ekologiskt 
byggande.36 
 
Studien omfattade 10 flerbostadshus med 6 till 37 lägenheter. För de undersökta 
husen jämfördes ventilationssystem, uppvärmningssystem, klimatskalets U-värden, 
köldbryggor, areor, fönsterandel och innetemperatur.37  
 
Resultaten för jämförelser mellan beräknad och verklig energianvändning visade 
på stora avvikelser, där de flesta fastigheter hade en förbrukning som låg 40-60 % 
över beräknad. Fastigheten Tegelborgen hade en förbrukning på drygt 340 % över 
beräknad energianvändning. Samtliga tio fastigheter som kontrollerades hade 
högre energiförbrukning än beräknat. De fastigheter som hade värmeåtervinning 
(snitt 127kWh/(m2 BRA, år)) hade också läge energianvändning än de utan 
värmeåtervinning (snitt 186kWh/(m2 BRA, år)). För snittvärdena borträknas tre 
av fastigheterna, bland annat Tegelborgen, då dessa uppvisade för stora avvikelser. 
Anledningen till den höga energianvändningen är uppvärmning för de undersökta 
fastigheterna. Detta beror enligt Nilsson på att energiberäkningsprogrammet 

                                              
35 Ryan E.M., Sanquist T.F. (2012), Validation of building energy modeling tools under idealized and realistic 

conditions, Energy Buildings, doi:10.1016/j.enbuild.2011.12.020 
36 Nilsson, Annika (2004), Energianvändning i nybyggda flerbostadshus på Bo01-området i Malmö, 2. rev. 

utg. Rapport, LTH 

37 Ibid 
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Enorm 1000 som användes, överskattade gratisvärmen från solenergi, för låg 
innetemperatur i beräkningarna (20 ºC i de flesta fall) samt att köldbryggors 
inverkan inte togs hänsyn till i beräkningar. Enkätundersökningarna visade att en 
tredjedel av de boende var missnöjda med värmekomforten vintertid. Kalla golv, 
drag vid fönster, två tredjedelar upplevde problem med drag, och kallt i vissa rum. 
Detta kunde inte kompenseras med höjd värme på radiatorer eller golvvärme. 
Anledningen var bland annat hög fönsterandelen, som uppgick till mellan 24 och 
39 %.38  
 

2.2.4 Sveby – Energiberäkningstävling  

Sveby anordnade en energiberäkningstävling, där deltagarna fick räkna på en 
byggnad utvald av Sveby. Det var av stor vikt att de tävlande hade samma 
förutsättningar, och därför gick all information om byggnaden genom Sveby. 
Deltagarna skulle också redovisa indata respektive utdata på samma sätt, varför 
blanketter utdelades för detta. Målet med tävlingen var att kunna hitta vilka 
avvikelser som finns mellan beräkningsprogram och mellan operatörer.39 
 
14 personer tävlade med totalt 18 bidrag, som genomfördes i två steg. I det första 
steget fick deltagarna information likt en vanlig projekteringssituation, med 
ritningar och annan grundläggande information om byggnaden. De uppmanades 
också att använda Svebys anvisningar om brukarindata. I det andra steget fick 
deltagarna tillgång till en rad uppmätta data för byggnaden. Detta gjordes dels för 
att undersöka hur väl Svebys material fungerar, dels för att se hur deltagarna och 
programmen hanterar indata.40 
 
Under tävlingens gång visade det sig att den uppmätta energiförbrukningen var 
betydligt högre än förväntat och därmed var indatan som deltagarna fått felaktig. 
En undersökning gjordes då för att spåra felaktigheter vid uppmätning. Ett antal 
avvikelser hittades, bland annat förluster utvändig kulvert på 10 kWh/m2, år. 
Avvikelserna korrigerades i enlighet med de uppgifter deltagarna tilldelats inför det 
andra steget.41 
 
Det framkom att spridningen i redovisade delposter var större mellan de olika 
bidragen än mellan första och andra steget för samma bidrag, vilket indikerar på 
att operatören har större betydelse än vad tillgången på uppmätt data har. Detta 
styrks av att det finns en spridning mellan bidrag som använt samma program. 
Många av posterna redovisades också på varierande sätt, som exempelvis 
värmeförluster och fastighetsel. Anledningar till det kunde vara olika tolkning av 
in- och utdata i beräkningsprogram eller tolkning av redovisningsblanketten. 

                                              
38 Nilsson, Annika (2004), Energianvändning i nybyggda flerbostadshus på Bo01-området i Malmö, 2. rev. 

utg. Rapport, LTH 
39 Svebyprogrammet (2011), Resultat från energiberäkningstävling för ett flerbostadshus, Projektrapport, 

Stockholm: Sveby 
40 Ibid 
41 Ibid 
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Resultatet av detta är att en revidering av beräkningen försvåras om denna ska 
utföras av någon annan än den som gjort beräkningen från början.42 
 
Av de 18 bidrag som lämnades in visade två av dem ett resultat som var lägre, och 
åtta ett högre, än den uppmätta energiförbrukningen. Resterande bidrag visade ett 
resultat i likhet med den uppmätta energiförbrukningen, men skillnaden i 
delredovisningen för olika poster kunde vara stor.43 
 
En slutsats blev att det behövs bättre rutiner vid granskning av beräkningen. Detta 
grundades främst på den stora differensen, i areamätningar som deltagarna gjort, 
med avvikelser mellan 9 500 och 13 000 m2. En annan slutsats var att det inte 
räcker med ett validerat beräkningsprogram för att uppskatta energianvändning. 
Operatören måste även ha goda kunskaper om programmets behandling av indata 
och även kunna bedöma rimligheten av utfallet. Vidare behövs en mer enhetlig 
terminologi och redovisning av delposter, vilket skulle underlätta tolkning och 
rimlighetsbedömning av in- och utdata. Det finns även brister i uppmätning av 
verklig energiförbrukning, och vanliga debiteringsmätningar är i många fall 
olämpliga vid uppmätning av energiprestanda. Bättre mätning behövs för att ta 
fram rimliga referensvärden.44 
  

2.2.5 Examensarbete – En jämförelse av energiberäkningsprogram för 
småhus 

I Daniel Linnérs och Vedran Maduras examensarbete från 2011, som gjorts i 
samarbete med Lågenergihus i Sverige AB, jämförs sex energiberäkningsprogram 
för att visa vilka skillnader som erhålls ur de olika beräkningsprogrammen. De 
undersökta programmen är; TMF Energi, Isover Energi 3, VIP-Energy, BV2, 
EnergyCalc och PHPP. Utöver dessa genomfördes även handberäkningar.45 
 
Utgångspunkten för jämförelserna var en tvåplansvilla om 181,6 m2, som 
tillhandahölls av Lågenergihus i Sverige AB i form av ritningsunderlag. Företaget 
valde hus- och grundkonstruktion, samt värmesystem för jämförelsen. Geografisk 
placering av huset valdes till Jönköping, som utgångspunkt för 
klimatförutsättningar och markförhållanden.46 
 
Resultatet visade hur de olika programmen behandlade inmatad data, samt vilken 
specifik energianvändning som räknats fram och dess ingående delar. Skillnader 
när det gäller hur areor behandlas finns för programmen, där EnergyCalc och 
PHPP använder area för ytterväggens utsida, och övriga program använde 

                                              
42 Svebyprogrammet (2011), Resultat från energiberäkningstävling för ett flerbostadshus, Projektrapport, 

Stockholm: Sveby 
43 Ibid 
44 Ibid 
45 Linnér, D, Madura, V (2011), En jämförelse av energiberäkningsprogram för småhus, Tekniska 

högskolan i Jönköping 
46 Ibid 
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ytterväggens insida. Anledningen till utsida av yttervägg räknas för arean är att 
täcka in eventuell uppkomst av oanade köldbryggor i konstruktionen. U-
värdesberäkningar gjordes i alla program utom TMF Energi, där författarna till 
examensarbetet använde handberäkningar. För U-värdena var skillnaderna mellan 
programmen små där denna inte påverkade den specifika energianvändningen på 
samma sätt. Däremot värden för köldbryggor skilde sig, likaså U-medelvärdet.  
Exempelvis var U-medel, Um, i VIP-Energy det lägsta av de jämförda 
programmen, samtidigt visade samma program ett av de högsta värdena på den 
specifika energianvändningen. Mängden indata för de olika programmen är 
varierande, vilket medför större precision för de program där större mängd data 
krävs, men samtidigt en ökad risk för felaktiga resultat då det ställer högre krav på 
användaren.47 
 
För fastighetselen var variationerna också stora, där skillnader på den specifika 
energianvändningen uppgick till 7 kWh/m2, år mellan det högsta och lägsta värdet.  
 
Även gratisenergi har stora variationer, där skillnaden mellan högsta och lägsta 
värdet för beräkningsprogrammen visar en skillnad på 19 kWh/m2, år (37 
kWh/m2, år om handberäkningar medräknas). För den specifika 
energianvändningen uppgår skillnaderna till 8 kWh/m2, år för 
beräkningsprogrammen (21 kWh/m2, år om handberäkningar medräknas).48 
 
I Linnérs och Maduras examensarbete görs ingen jämförelse mot verkliga värden, 
då huset med de aktuella förutsättningarna inte är byggt.  

 

                                              
47 Linnér, D, Madura, V (2011), En jämförelse av energiberäkningsprogram för småhus, Tekniska 

högskolan i Jönköping 
48 Ibid 
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3  Genomförande 

3.1 Litteraturstudie – byggnadens energianvändning 

Som utgångspunkt för litteraturstudien har författarna använt Boverkets definition 
av byggnadens energianvändning (avsnitt 2.1 Byggnadens energianvändning) för 
analys av Riksbyggens fastigheter.49 Utifrån denna har Svebys rapport Brukarindata 
för energiberäkningar i bostäder använts för en komplettering och fördjupning på 
området. Rapporten kan ses som Svebys tolkning av Boverkets krav på 
byggnadens energianvändning.50 Litteraturstudien omfattar parametrar som kan 
skapa osäkerhet vid beräknande av byggnaders energiprestanda. Dessa parametrar 
ligger till grund för fallstudien av fastigheterna.  
 
Litteraturstudien omfattar inte solenergi från solfångare och solceller, då detta inte 
är aktuellt för de undersökta fastigheterna. 
 

Förutsättningar för de undersökta fastigheterna med avseende på 
energiförbrukning utgår från Boverkets krav för bostäder i BBR 12, kap 9; 
Energihushållning. Krav på den specifika energianvändningen delades tidigare in i 
två klimatzoner; söder och norr. Krav på högsta genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienten ställdes också med ett U-medelvärde – Um, för 
omslutande byggnadsdelar – Aom (beskrivs i avsnitt 3.2.2 Areor). Följande krav 
gällde för byggnaderna vid uppförande:51 
 

● 110 kWh/m2, år i klimatzon söder 
● 130 kWh/m2, år i klimatzon norr 
● Um ≤ 0,50 W/m2K 

 
För alla de undersökta fastigheterna gäller klimatzon söder och därmed 110 
kWh/m2, år. 
 
Utöver krav i BBR har Riksbyggen satt ett mål på energianvändningen i sina 
fastigheter, vilket innebär 30 % lägre energianvändning än gällande krav i BBR.52 
Riksbyggens mål blir således: 
 

● 77 kWh/m2, år i klimatzon söder. 
 
 

                                              
49 Boverket (2009), Energihushållning enligt Boverkets byggregler, Handbok, Karlskrona: Boverket 
50  Svebyprogrammet (2011), Resultat från energiberäkningstävling för ett flerbostadshus, Projektrapport, 

Stockholm: Sveby 
51 Boverket (2006), Regelsamling för byggande: boverkets byggregler, BBR: BFS 1993:57 med ändringar till 

och med 2006:12, 1. uppl. Boverkets författningssamling, Karlskrona: Boverket 
52 Intervju, Berndtsson, Kjell (2012-02-03), Riksbyggen 
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3.1.1 Sveby – Brukarindata för energiberäkningar i bostäder 

För att vidare förklara brukarens påverkan på energiförbrukningen i bostäder 
kompletteras Boverkets definition av byggnadens energianvändning med Svebys 
rapport om brukarindata för energiberäkningar. Sveby står för “Standardisera och 
verifiera energiprestanda för byggnader” och är ett utvecklingsprogram som 
genomförs av byggbranschen och fastighetsbranschen.53 
 
Syftet med Svebys rapport är att standardisera indata relaterat till brukaren vid 
beräkning av byggnaders energiprestanda. Detta för att ge större tillförlitlighet och 
minska skillnaderna vid verifiering. Sveby betonar vikten av att uppdatera 
energiberäkningar när byggnaden är färdigställd så eventuella ändringar stäms av 
och justeras, samt att tydligt redovisa vilka värden som mätdata ska jämföras 
med.54  
 
Sveby har, förutom rapporten, även tagit fram ett kompletterande kalkylark som 
kan användas för att erhålla byggnadsspecifika värden för tappvarmvatten, 
personvärme, hushållsel och även fastighetsel, förutom el till fläktar och pumpar. 
Det sistnämnda brukar beräknas separat i de flesta beräkningsprogram.55 I 
kalkylarket summeras resultatet så att de direkt kan matas in i Enorm 2004, VIP+ 
och BV2. 
 
Sveby använder standardiserad brukare som ett sätt att förklara brukarens beteende 
som är detsamma, men förutsättningar som storlek på lägenhet, vitvaror och 
elektronisk utrustning kan variera.56  
 
De brukarindata som behandlas är:57  

● Innetemperatur 
● Vädring 
● Ventilation 
● Solavskärmning 
● Tappvarmvatten 
● Internvärme från hushållsel 
● Personvärme 

 
 
Innetemperatur 

Som utgångspunkt för rekommenderade innetemperaturer refererar Sveby till 
studier gjorda där innetemperatur mätts för ett större antal fastigheter. Resultaten 
visar att innetemperaturer på mellan 20,3 och 22,2 °C uppmätts. Detta 

                                              
53 Svebyprogrammet (2011), Resultat från energiberäkningstävling för ett flerbostadshus, Projektrapport, 

Stockholm: Sveby 
54 Ibid 
55 Ibid 
56 Ibid 
57 Ibid 
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tillsammans med osäkerhet i hur brukaren använder systemet resulterar i att lägsta 
rekommenderade innetemperaturen enligt Sveby är:58 
 

● Bostäder och lokaler i bostadshus:    21 °C 
● Bostäder med IMD (individuell mätning och debitering): 21 °C 
● Äldreboende:       22 °C 

 
En höjning av innetemperaturen påverkar energianvändningen för uppvärmning 
olika mycket beroende på typ av ventilationssystem som används. För 
flerbostadshus i Stockholm kan ett antagande av temperaturhöjning eller sänkning 
om 1 °C ge:59 
 

● F:  ± 5 kWh/m2, år  
● FTX:  ± 3 kWh/m2, år  

 
 
Vädring 

Vädringsvanor skiljer sig mellan olika typer av byggnader (flerbostadshus, 
småhus), för olika ventilationssystem och för hur vindutsatt byggnaden är. För att 
kunna göra vädringspåslag vid beräkningar kan man använda olika metoder; som 
schablonpåslag på beräknad energiprestanda, öka otätheter i klimatskal och att öka 
luftflödet från fläktar. För de olika metoderna att räkna fram vädringspåslag 
använde Sveby energiberäkningsprogrammet Enorm. Vädringsvanor har även 
undersökts med enkätstudier, men uppvisar för stor osäkerhet för att Sveby ska 
använda dessa.60 
 
Den metod som Sveby använder för flerbostadshus, trots viss osäkerhet, är ett 
schablonvärde som läggs på efter slutförd beräkning av specifik 
energianvändning:61 
 

● 4 kWh/m2, år 
 
 
Ventilation 

Forcering av köksfläkt anges som behovsstyrd ventilation i Svebys rapport. 
Storleken på denna är:62 
 

● 30 minuter per dag 
 

                                              
58 Svebyprogrammet (2011), Resultat från energiberäkningstävling för ett flerbostadshus, Projektrapport, 

Stockholm: Sveby 
59 Ibid 
60 Ibid 
61 Ibid 
62 Ibid 
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Krav på ventilation som ställs i BBR ska alltid beaktas. Fläkt med intern 
cirkulation och kolfilter bortses från Svebys forceringsrekommendation.63 
 
 
Solavskärmning 
Fönsterglasens egenskaper, så som solfaktorn – g, skiljer sig för olika typer av 
fönster vilket ger olika reduceringsfaktorer. Vid faktor 1 tillgodoräknas all 
solinstrålning genom fönster och vid faktor 0 tillgodoräknas ingen. Enorm räknar 
med 3-glasfönster som standard, därför krävs en omräkningsfaktor (1,49) vid 
inmatning av solfaktor i programmet. Till detta läggs solavskärmningsfaktorer 
framtagna av Sveby.64 
 
Svebys rekommenderade faktorer för solavskärmning är:65 
 

● Sammanlagd avskärmning:  0,5 
● Fast avskärmningsdel :  0,71 
● Beteendestyrd avskärmningsdel: 0,71 

 
 
Tappvarmvatten 

Mängden tappvarmvatten som används beror, förutom brukarvanor, på vilka 
armaturer som används (snålspolande, en- eller tvågreppsblandare), samt på 
varmvattencirkulation. Dessutom beror energianvändningen till 
varmvattenberedning på skillnaden mellan inkommande och utgående 
vattentemperatur. Årsvariationer på användning av varmvatten, samt ingående 
vattentemperaturer kan beaktas om möjlighet till detta finns i 
energiberäkningsprogrammet.66 
 
Svebys rekommenderade årsschablon för tappvarmvatten i flerbostadshus är:67 
 

● Utan IMD:  25 kWh/m2, år 
● Med IMD:   20 kWh/m2, år (20 % avdrag) 

 
Eller som ett standardvärde för nybyggda flerbostadshus:68 
 

● 18 m3/person, år (cirka 1 000 kWh/person, år) 
 
 
 

                                              
63 Svebyprogrammet (2011), Resultat från energiberäkningstävling för ett flerbostadshus, Projektrapport, 

Stockholm: Sveby 
64 Ibid 
65 Ibid 
66 Ibid 
67 Ibid 
68 Ibid 
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Den andel tappvarmvatten som kan tillgodoräknas för värme är 20 %:69 
 

● Utan IMD:  5 kWh/m2, år 
● Med IMD:   4 kWh/m2, år  

   
Hushållsel 
De ingående delar för hushållselen som kan tillgodoräknas för uppvärmning i 
bostaden är; elapparater, handdukstork, tvätt. Användningen av hushållsel kan 
även variera över året. För att kunna räkna ut internvärmen använder Sveby ett 
rekommenderat värde för hushållsel:70 
 

● 30 kWh/m2, år 
 
Andelen av detta som kan tillgodoräknas för uppvärmning är 70 %:71 
 

● 21 kWh/m2, år 
 
Sveby listar även vad som ingår i hushållsel och fastighetsel för flerbostadshus i 
Figur 5. 
 

                                              
69 Svebyprogrammet (2011), Resultat från energiberäkningstävling för ett flerbostadshus, Projektrapport, 

Stockholm: Sveby 
70 Ibid 
71 Ibid 
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Figur 5. Gränsdragningstabell, Sveby.72 

 
 
Personvärme 

Effekten som varje person avger beror på ålder, kön och aktivitet. Sveby använder 
medelvärde samt närvarotid för att räkna ut personvärme:73 
 

● 80 W/person 
● 14 timmar närvarotid/dygn 
● Antal boende/lägenhet (finns i form av tabellvärden om detta är okänt) 

                                              
72 Svebyprogrammet (2009), Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Projektrapport, Stockholm: 

Sveby 
73 Ibid 
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3.1.2 Examensarbete – Orsaker till differenser mellan beräknad och 
faktisk energianvändning i nyproducerade flerbostadshus  

Per Hagengran och Karl Stenberg gjorde i sitt examensarbete en studie av fyra 
fastigheter i Stockholm, med syftet att undersöka differenser i beräknad och 
uppmätt energianvändning.74  
 
Samtliga fastigheter hade i projekteringen beräknats i Enorm 2004, och 
studenterna ville undersöka vilka avvikelser som berodde på programvaran och 
vilka som kunde härledas till operatören.75 
  
Data för uppvärmning, varmvatten, fastighetsel och hushållsel samlades in. Detta 
kompletterades med mätning av innetemperatur för fastigheterna. Detta gjordes 
för att den i beräkningen antagna innetemperaturen på 20 °C ansågs låg.76 
  
Nya justerade beräkningar gjordes för fastigheterna med enskilt isolerade värden 
för: 
 

● Areor 

● Innetemperatur 

● Inverkan av köldbryggor 

● Ventilationsflöden 

● Solinstrålning 

● Brukarberoende parametrar 

● Värmetillskott 

  

 

Areor 

Då det framkom att areor benämndes på olika sätt för fastigheterna gjordes en 
kontrollmätning. Det visade sig här finnas stora skillnader för några av 
fastigheterna, upp till 20 %.77 
 
 
Innetemperatur 
För samtliga fastigheter konstaterades en högre innetemperatur än vad som 
beräknats för, upp till 22,7 °C, vilket resulterade i att 1 °C ökning motsvarar 4-6 
kWh/m², år.78 
 
 
 

                                              
74 Hagengran, P, Stenberg, K (2005), Orsaker till differenser mellan beräknad och faktisk energianvändning 

i nyproducerade flerbostadshus, Byggnadsteknik, KTH  
75 Ibid 
76 Ibid 
77 Ibid 
78 Ibid  
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Inverkan köldbryggor 

Då det i Enorm 2004 inte togs hänsyn till köldbryggor gjordes en separat 
beräkning för det som sedan tillades beräkningen från programmet. Inverkan av 
köldbryggor innebar en ökning av energianvändning med 7-9 kWh/m², år.79 
  
 
Ventilationsflöden 
Det gjordes ett tillägg för vädring på 5 l/s. Detta med stöd i en rapport från 
svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF), där det noterats att 10 % av de 
boende sover med öppet fönster året om. Vädringens inverkan resulterade i en 
ökning av energianvändningen med 6 kWh/m², år.80   
  
 
Solinstrålning 
I energiberäkningarna ur Enorm 2004 hade en solavskärmningsfaktor på 1,0 
använts, vilket är obefintlig avskärmning. Detta bedömdes helt orimligt och värdet 
sattes istället till 0,5. Denna skillnad innebar en ökning av energibehovet på 10-12 
kWh/m², år.81   
  
 
Brukarberoende parametrar 
Till brukarberoende parametrar räknas tappvarmvatten, hushållsel och till viss del 
fastighetsel. Dessa beräknades i Enorm 2004 enligt Boverkets termiska beräkningar. 
Här gjordes ingen ändring utan bara ett konstaterande av skillnaden. 
Genomgående var att parametrarna överskattades. Istället gjordes en beräkning 
med uppmätta värden för att undersöka hur väl Enorm beräknade 
uppvärmningsbehov med korrekt brukarindata.82 
 
 
Värmetillskott       
Hagengran och Stenberg anser att värmetillskott från varmvatten på 20 % är en 
kvarleva från småhus och inte relevant för flerbostadshus. Därför gjordes en 
justering av tillskottet till 10 %. Sänkningen av värmetillskottet från varmvatten 
resulterade i att uppvärmningsbehovet ökade med 1,5 kWh/m2, år.83 
 
Något som inte beräknas men som kan vara en bidragande orsak till differenser, 
och är vanligt förekommande i nya bostadshus är komfortgolvvärme. Detta för att 
80 % tillgodoräknas som tillskottsvärme om golvvärmen räknas till hushållsel. 

                                              
79 Hagengran, P, Stenberg, K (2005), Orsaker till differenser mellan beräknad och faktisk energianvändning 

i nyproducerade flerbostadshus, Byggnadsteknik, KTH 
80 Ibid 
81 Ibid 
82 Ibid 
83 Ibid 
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Golvvärme installeras ofta i badrum och luften ventileras då bort utan att komma 
övriga lägenheten tillgodo.84 
 

3.1.3 Schablonvärden för värme och varmvatten 

Fjärrvärmedistribution till flerbostadshus tjänar två funktioner; dels som 
uppvärmning och dels som varmvattenberedning. I många fall finns inte separat 
mätning av detta vilket gör att schablonvärden används. Vanligt är värden för 
varmvattenberedning på cirka 20-30 % av den totala värmeanvändningen. Detta 
gäller även för tappvatten där schablonvärden för varmvattenandel på cirka 30-40 
% av den totala vattenanvändningen används. 40 % har på senare tid visat sig mer 
korrekt. Hur stor varmvattenandelen är beror till stor del på brukarens beteende 
och vanor. Dessa variationer gör att schablonvärden kan bli missvisande och 
normalårskorrigering kan användas fel. 
 
Ett exempel på hur schablonvärdena kan bli missvisande presenterar Ek och 
Nilsson med en förenklad beräkning av en byggnad med en energianvändning om 
150 kWh/m2, år och vattenanvändningen 1,5 m3/m2. Om schablonvärdet är satt 
till 40 % varmvattenandel men den verkliga andelen är ± 10 % ger detta ett fel på 
energianvändningen för uppvärmning på 8 %. Detta fel blir även större vid lägre 
total energianvändning. En av Eks och Nilssons slutsatser är att kollektiv mätning 
för varmvatten kan öka bostadsbolagens driftuppföljning, samt ge underlag för 
framtida IMD. 85 
 
Vattenanvändningen i Sverige idag är enligt Ek och Nilsson likvärdig, jämfört med 
50-talet sett till användning per person. Detta gör jämförelsen för 
vattenanvändning per kvadratmeter missvisande då storleken på våra lägenheter 
blivit större med åren.86 
 
I Energimyndighetens rapport om kall- och varmvattenanvändning visar deras 
studie att undersökta flerbostadshus har ett medelvärde på 32 % varmvattenandel, 
och för småhus 33 %. För småhus redovisades även individuella mätvärden för 
varmvattenandel där variationer från 14 % till 58 % registrerades. Detta stödjer 
Eks och Nilssons resultat om att schablonvärden kan ge missvisande resultat för 
energianvändningen.87 
 
 
 

                                              
84  Hagengran, P, Stenberg, K (2005), Orsaker till differenser mellan beräknad och faktisk 

energianvändning i nyproducerade flerbostadshus, Byggnadsteknik, KTH 
85 Ek, C, Nilsson, D (2011), Kollektiv och individuell mätning – Så får vi klokare vattenanvändning, Energi 

& Miljö, nr. 12 2011 
86 Ibid 
87 Energimyndigheten (2009), Mätning av kall- och varmvattenanvändning i 44 hushåll, Eskilstuna: 

Energimyndigheten 
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3.1.4 IMD – Individuell mätning och debitering 

Individuell mätning av värme och varmvatten i flerbostadshus är idag inte lika 
vanligt i Sverige som i andra europeiska länder, som till exempel Tyskland och 
Schweiz där det är lagstadgat. Anledningen till detta tros vara att Sverige har haft 
relativt låga energikostnader och ett bostadsbestånd med driftssäkra värme- och 
ventilationssystem. Framöver kan EU-direktiv tvinga medlemsländerna att reglera 
individuell mätning av värme och varmvatten i flerbostadshus.88 
 
I Sverige står varmvatten och värme i lägenheter för nästan 7 % av den totala 
energiförbrukningen. Energibesparingar för individuell mätning av värme på 10-15 
% och 15-30 % för varmvatten presenteras av Statens Energimyndighet.89  
Boverket och liknande jämförelser utomlands visar på samma besparing. Antalet 
lägenheter med individuell mätning ökar i Sverige och 2007 hade cirka 29 000 
lägenheter någon form av individuell mätning.90 
 
Individuell mätning och debitering av varm- och kallvatten kan ha viss påverkan 
på förbrukningen. Enligt Hjerpe och Krantz studie visade sig både varm- och 
kallvattenanvändningen i flerbostadshus minska efter individuell mätning och 
debitering infördes. Störst var besparingen för större hushåll så som barnfamiljer 
medan mindre hushåll, exempelvis ensamhushåll, hade begränsade besparingar. 
Minskningen i användning av vatten påverkades till stor del av ekonomiska skäl, 
men höll sig på en nivå som medgav bekvämlighet i form av renlighet. Besparingar 
i vattenanvändning uppvägde inte kostnader för mätning och mätutrustning för 
det studerade området.91 
 
Störst är säkerheten för mätning av varmvatten, då mättekniken för detta är mer 
pålitlig än för värme. Detta gäller även för lönsamheten, där införande av IMD av 
varmvatten har god lönsamhet och lägre lönsamhet för värme. Anledningen till 
osäkerheten för mätning av värme beror bland annat på vilken mätteknik som 
används. För värme används mätning av tillförd värme och mätning av 
innetemperatur. Båda metoderna har för- och nackdelar, där det för mätning av 
tillförd värme kan bli orättvist fördelat då en lägenhet som angränsar till andra 
lägenheter får passiv värme därifrån. Däremot har en hörnlägenhet större 
värmebehov och därigenom högre kostnad för uppvärmning. När det gäller 
mätning av innetemperatur debiteras man efter vilken innetemperatur man har. 
Detta mätsätt tar inte hänsyn till vädring, då stora mängder värme kan föras bort 
från byggnaden, utan att den som vädrar blir debiterad för detta, vilket också kan 
upplevas som orättvist.92 
 

                                              
88 Boverket (2005), Individuell mätning av värme och varmvatten i lägenheter, Karlskrona: Boverket 
89 Berndtsson, Lennart (2003), Individuell värmemätning i svenska flerbostadshus- en lägesrapport, 

Eskilstuna: Energimyndigheten 
90 Boverket (2008), Individuell mätning och debitering i flerbostadshus, 1. uppl. Karlskrona: Boverket 
91 Hjerpe, M., Krantz, H. (2006), Individuell mätning av vatten – Om hushållens respons och praktikerns 

överväganden, Vatten 1:2006, uppl. 62, Lund 
92 Boverket (2008), Individuell mätning och debitering i flerbostadshus, 1. uppl. Karlskrona: Boverket 
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3.1.5 Innetemperatur 

Temperaturdifferensen mellan ute och inne verkar proportionellt mot både 
ventilations- och transmissionsförlusterna, vilka är de största posterna i 
energibalansen. Vilken innetemperatur som väljs har därför betydande inverkan på 
den totala energianvändningen.93 Ändringar av innetemperaturen påverkar då 
energianvändningen linjärt (Figur 6). 
 

 
Figur 6. Innetemperaturens inverkan på energianvändning.94 

 

3.1.6 Inverkan av betongens uttorkning 

Som tidigare beskrivits bör, enligt BBR, uppmätning av en byggnads 
energianvändning vara avslutad senast 24 månader efter att byggnaden tagits i 
bruk. För byggnader med betongkonstruktion innebär det att uppmätning görs 
innan betongen helt torkat ut. Det åtgår energi för uttorkning av betong, och 
byggnadens isolerande förmåga är sämre innan betongen torkat ut. Detta innebär 
att byggnadens energianvändning i regel är högre de första åren och resultatet av 
uppmätningen speglar då inte alltid normal drift. I Hagengrans och Stenbergs 
examensarbete togs riktvärden för uttorkningens inverkan fram som presenteras i 
Tabell 1.95 
 
 
 
 

                                              
93 Hagengran, P, Stenberg, K (2005), Orsaker till differenser mellan beräknad och faktisk 
energianvändning i nyproducerade flerbostadshus, Byggnadsteknik, KTH 
94 Svebyprogrammet (2010), Energiprestandaanalys 10 - avvikelser som kan härledas till brukare, 

verksamhet eller ökat kylbehov, Projektrapport, Stockholm: Sveby 
95 Hagengran, P, Stenberg, K (2005), Orsaker till differenser mellan beräknad och faktisk energianvändning 

i nyproducerade flerbostadshus, Byggnadsteknik, KTH 
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Tabell 1. Uttorkning betong. 

Antal år efter uppförande Energiåtgång kWh/m
2
, år 

0-1 3,31 

1-2 1,27 

2-3 0,68 

 
Värdena togs fram i simuleringsprogrammet TorkaS med sorptionsdata för 
betong. Ingen hänsyn togs till betongtyp eller betongkvalitet. Detta gjordes med 
underlag av en fastighet, varför resultatet endast kan betraktas som approximativt.   
 

3.1.7 Årsmedeltemperatur 2010 och 2011 

För att kunna bedöma uppmätta värden för fastigheterna i 3.3 fallstudie, har 
normalårsvärden för orterna Jönköping (Figur 7), Göteborg (Figur 8) och 
Stockholm (Figur 9) tagits fram. Dessa presenteras i figur 7-9 nedan, med 
månadsmedelvärden redovisade. Årsmedeltemperaturen för 2010 var lägre än 
2011 för de tre orterna. För Jönköping var årsmedeltemperaturen 2,5 °C högre 
2011 än 2010. För Göteborg var skillnaden för samma period 2,6 °C, och för 
Stockholm 2,4 °C. För samtliga orter var juli månad 2010 varmare än samma 
månad 2011. Detta var också den enda månaden 2010 som 
månadsmedeltemperaturen översteg jämförd månad med 2011. Därav var 
kylbehovet sommartid, samt uppvärmningsbehovet vintertid större år 2010 än 
2011. 96  
 

 
Figur 7. Månadsmedeltemperatur Jönköping. 

                                              
96 SMHI (2012-04-25), Års- och månadsstatistik, http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ars-

och-manadsstatistik-2.1240 
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Figur 8. Månadsmedeltemperatur Göteborg. 

 
 

 
Figur 9. Månadsmedeltemperatur Stockholm. 
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3.2 Litteraturstudie – beräknad energiprestanda  

Utöver parametrarna i energibalansen diskuteras även andra aspekter som 
påverkar utfallet av beräknad respektive uppmätt energianvändning för de 
undersökta fastigheterna. Dessa aspekter är: 
 

● Energiberäkningsprogram 
● Areauppmätning 
● Normalårskorrigering 
● Energideklaration 

 

3.2.1 Energiberäkningsprogram 

I detta stycke behandlas de energiberäkningsprogram för projektering av 
byggnader som Riksbyggens fastigheter är utförda i. Dessutom behandlas de 
program Riksbyggen använder för uppföljning och energideklaration av 
byggnader.  
 
 
Enorm 2004  
Enorm introducerades i slutet av 1980-talet och har sedan dess varit Sveriges mest 
sålda energiberäkningsprogram. Equa Solutions tillhandahåller 
beräkningsprogrammen Enorm 2004 och IDA ICE.97  
 
Enorm 2004 är ett energiberäkningsprogram som anpassats efter BBR 10 och är 
avsett att användas för verifiering av energibehov. Enorm 2004 används för att ta 
fram energibalanser för den aktuella byggnaden, vilka sedan jämförs med en 
referensbyggnad som samtidigt skapas enligt föreskrifterna i BBR. I programmet 
behandlas bland annat styrd luftomsättning och genomsnittlig luftläckage. För att 
beräkna U-värden finns ett separat program där beräkningarna görs enligt svensk 
standard och Boverkets handbok Termiska beräkningar. Den har nu har ersatts av 
Energihushållning enligt Boverkets byggregler. Enorm 2004 beräknar inte effekter av 
värmeackumulering i stomme och inredning.98 
 
Beräkningarna i Enorm 2004 görs per dygn, varpå energibalansen för det dygnet 
fastställs. Grunden för detta är dygnsmedeltemperaturer för aktuell ort.99  
 
 
 
 
 
 
Det totala behovet av köpt energi redovisas slutligen i delposter:100 

                                              
97 EQUA (2012-04-15), Eorm 2004, http://www.equa.se/enorm/index.html 
98 Ibid 
99 Carlsson, Johan (2012), Osäkerhet i energisimuleringar av flerbostadshus, Uppsala universitet 
100 EQUA (2012-04-15), Eorm 2004, http://www.equa.se/enorm/index.html 
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● Värmeenergi 
● Elenergi till fläktar och pumpar 
● Drivenergi för värmepumpar och värmeväxlare 
● Elenergi till processer i byggnaden (hushållsel och fastighetsel) 

 
För fastighetselen går det inte att läsa ut dess storlek från Enorm 2004s 
beräkningar. Beräkningarna slås samman vilket gör att exakta värden och 
delvärden är svåra eller omöjliga att utläsa, enligt Hans Johnsson på Equa 
Solutions. För detta bör istället en erfarenhetsmässig bedömning göras. Hantering 
av gratisenergi i Enorm 2004 följer Boverkets rekommendationer. Möjlighet att 
manuellt ändra dessa värden finns, exempelvis för att de ska stämma med Svebys 
rekommendationer.101  
 
Köldbryggor behandlas inte i den utsträckning som det bör göras i Enorm 2004. 
Detta gäller även tillgodoräknade av solinstrålning som har en förinställd faktor på 
0,75. Denna bör sänkas för att få ett mer tillförlitligt värde. Enligt Hans Johnssons 
erfarenheter är faktor 0,5 ett mer rimligt antagande. Innetemperatur underskattas 
ofta enligt Hans Johnsson, som menar att 20 °C länge har varit standard men att 
det ofta är för lågt räknat.102  
 
 
VIP+ 

VIP+ är ett energiberäkningsprogram som utvecklades av Skanska 1990 som 
sedan blev ett eget företag 2002, Structural Design Software, Strusoft. Sedan dess 
har det kommit en rad uppdateringar och programmet heter idag VIP-energy.103 
 
VIP+ var från början framtaget för att beräkna byggnadens energibehov för 
uppvärmning, men har sedan kompletterats för att behandla byggnadens specifika 
energianvändning. Förutom energibalanser för det aktuella huset, skapas liksom i 
Enorm 2004 även i VIP+ en referensbyggnad med referensdrift.104 
 
I VIP+ balanseras tillförd och bortförd energi timme för timme under ett år. 
Uppvärmnings- och kylbehov beräknas därmed som mängden energi som måste 
tillföras eller tas bort för att uppnå balans i systemet. Noterbart är att data till 
klimatfilen inte är hämtat från SMHI, utan istället används data som tillhandahålls 
av det schweiziska företaget Meteotest.105  
 
VIP+ är validerat enligt IEA BESTEST, som står för International Energy 
Agency Building Energy Simulation Test and Diagnostic Method, samt ASHRAE-

                                              
101 Intervju, Johnsson, Hans (2012-04-26), Equa Simulations 
102 Ibid 
103 Carlsson, Johan (2012), Osäkerhet i energisimuleringar av flerbostadshus, Uppsala universitet 
104 Jansson, J, Wetterstrand, M (2005), Jämförelse av energiberäkningsprogram- med hänsyn till EU-

direktivet om byggnaders energiprestanda, Örebro universitet 
105 Carlsson, Johan (2012), Osäkerhet i energisimuleringar av flerbostadshus, Uppsala universitet 
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BESTEST, som står för American Society of Heating, Refrigerating, and Air-
Conditioning Engineers. 106 
 
 
Summarum 
Summarum är ett fastighetssystem för fastighetsförvaltning och ekonomi som 
tillhandahålls av företaget Incit AB. Riksbyggen använder Summarum för 
ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och fastighetsservice, då dessa är 
integrerade i samma programvara. Summarum används bland annat för att samla 
in uppmätt data och sammanställa detta.107, 108 

 
Månadskorrigering görs för mätdata i programmet. För normalårskorrigering i 
Summarum används klimatorter och graddagar från SMHI. Klimatorter är orter 
där det sker temperaturmätningar av SMHI. Klimatorterna visar den normala 
temperaturen på orten – graddag normal, och det går att ange den verkliga 
temperaturen – graddag verklig. Klimatort anges i Summarum på de mätpunkter 
som har ett mätslag som klimatkorrigeras. Graddag normal är ett genomsnitt av flera 
års temperaturer sammanställt av SMHI och följer med programmet Summarum. 
Graddag verklig är de riktiga värdena och kan köpas av SMHI. 109 
 
Graddagskorrigering görs för all levererad fjärrvärme. Det innebär att även 
andelen som går till tappvarmvattenberedning som inte är klimatberoende 
korrigeras. 
 

Bruksarea, BRA, används i Summarum för att räkna fram den specifika 
energianvändningen. Denna redovisas som verklig och som 
normalårskorrigerad.110 Incit AB ger följande definition av BRA: 
 

“Med bruksarea avses area av nyttjandeenhet eller annan grupp av 
sammanhörande mätvärda utrymmen begränsad av omslutande väggars 
insida.” 111 
 

Mätdata för fjärrvärme anges i MWh och el anges i kWh vid sammanställning i 
Summarum. Kallvatten anges i m3, vilket kräver en beräkning för att erhålla andel 
som går åt för tappvarmvatten, samt beräkning för energiförbrukning i kWh där 
även temperaturskillnaden mellan ingående och utgående vatten måste anges. 
Finns separat mätning för varmvatten räknas endast energiförbrukningen för 
tappvarmvatten fram. 
 

                                              
106 Structural Design Software (2012-05-03), VIP-Energy – Validation, 

http://www.strusoft.com/index.php/en/this-is-vip-energy 
107 Incit (2012-04-28), Riksbyggen, http://www.incit.se/no/Eiendomssystem/Tilbakemeldinger-

fra-kunder-/Riksbyggen/ 
108 Intervju, Nilsson, Hans (2012-04-04), Riksbyggen 
109 Intervju, Nilsson, Helen (2012-05-03), Incit AB  
110 Intervju, Helen Nilsson (2012-05-03), Incit AB  
111 Ibid  
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Energivision 
Energivision är ett Excel-baserat kalkylprogram som används för 
kostnadskalkyler, lönsamhetskalkyler, miljöpåverkan för olika 
uppvärmningssystem, energibesparingsåtgärder, analys av energianvändning samt 
energideklaration. Riksbyggen använder Energivision för att energideklarera sina 
fastigheter, där sammanställning av data sker som sedan exporteras till Gripen. 
Gripen är Boverkets nätbaserade tjänst för energideklarationer. Programmet har 
en enkel uppbyggnad, där inmatning av uppmätta värden behandlas utifrån 
förutbestämda förutsättningar. Möjlighet finns för användaren att ändra alla 
förutsättningar i beräkningarna.112, 113, 114 
 

3.2.2 Areor  

Tempererad golvarea – Atemp 
Ett praktiskt problem är att arean för många flerbostadshus inte är definierade 
enligt Boverkets begrepp Atemp, utan istället BOA (boarea) och LOA (lokalarea). 
Detta beror på att BOA och LOA anses mer användbara i förvaltningen eftersom 
de är grundläggande vid hyresdebitering och ekonomisk uppföljning. När det 
gäller existerande byggnader finns det bland många i byggbranschen en 
uppfattning om att Atemp endast är användbart vid upprättandet av 
energideklarationer. Istället för att bestämma Atemp utifrån ritningsunderlag söker 
man då hellre en enkel omberäkningsfaktor från BOA och LOA till Atemp. Detta är 
dock svårt då det finns en stor spridning i kvoten av Atemp/BOA och LOA mellan 
byggnader. Detta oavsett uppdelning i byggnadstyp, byggår, våningsantal och 
källarutseende.115      
 
 
Omslutande area – Aom 
Den omslutande arean är alla byggnadsdelars ytor som angränsar mot uppvärmd 
inneluft. Detta omfattar ytor som gränsar mot uteluft, mark och delvis uppvärmda 
utrymmen.116 För att den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för 
byggnadsdelar och köldbryggor, Um, ska bli rättvisande, måste Aom anges med 
noggrannhet.  
 
 
 
 

                                              
112 Energivision (2012-04-03), Energiberäkningsprogram, 

http://www.energivision.se/Energiber%C3%A4kningsprogram 
113  Intervju, Nilsson, Hans (2012-04-04), Riksbyggen 
114 Energivision (2012), Dokumentation och användarhandledning till Fastighets-och 

industrienergiprogrammet, Georg Saros, Stockholm: Energivision 
115 Boverket (2007), Omräkning mellan BOA+LOA och Atemp för flerbostadshus Redovisning av genomfört 

uppmätningsarbete, Karlskrona: Boverket 
116 Boverket (2011), Regelsamling för byggande, BBR 19, 1. uppl. Regelsamling, Karlskrona: Boverket 
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Fönsterarea – Af 

Areabegreppet Af innefattar fönster, dörrar och portar inklusive karm.117 Andelen 
fönster, dörrar och portar (Af) av den omslutande arean (Aom) påverkar den 
genomsnittliga genomgångskoefficienten (Um) då fönster, dörrar och portar i regel 
har avsevärt högre U-värde än andra byggnadsdelar. 
 

3.2.3 Normalårskorrigering 

 Avvikelser för varmare eller kallare väder än normalt resulterar i att 
energiförbrukningen varierar från år till år. Normalårskorrigering är en 
förutsättning för att kunna jämföra byggnadens energianvändning med tidigare års 
förbrukning, samt att på ett mer tillförlitligt sätt kunna jämföra med andra 
byggnaders energianvändning. Även vid energieffektiviserande åtgärder av en 
byggnad är det viktigt att på ett tillförlitligt sätt kunna jämföra skillnaden i 
energiförbrukning före och efter åtgärd.118 
 
De vanligaste metoderna för normalårskorrigering är graddagsmetoden (GD), 
energi-indexmetoden (EI) och effektsignaturmetoden (ES). Graddagsmetoden är 
den enklaste korrigeringsmetoden och även den vanligaste idag. Denna metod 
baseras på balanstemperatur, även kallad eldningsgräns, och fast innetemperatur. 
Balanstemperaturen är den utomhustemperatur där ingen energi behöver tillföras 
för att erhålla önskad temperatur inomhus. För graddagsmetoden enligt SMHI är 
balanstemperaturen 17 °C. Balanstemperaturen sänks ju mer intern värme som 
avges, t.ex. från människor och apparater. Eftersom solinstrålningen varierar 
under året kan större del av solinstrålning tillgodoses under sommaren än vintern. 
SMHI har satt dygnsmedeltemperaturer för månaderna april till oktober, där 
graddagar endast räknas för de dagar medeltemperaturen understiger gränsen för 
följande månader:119 
 

april:  12 °C 
maj – juli: 10 °C 
augusti: 11 °C 
september:  12 °C 
oktober: 13 °C  

 
SMHI tillhandahåller data för normalårskorrigering genom graddagsmetoden120 
och energi-indxemetoden121, där ortsspecifik data finns att beställa. Skillnaden 
dessa emellan är att energi-index, förutom utomhustemperaturen, tar hänsyn till 

                                              
117 Boverket (2011), Regelsamling för byggande, BBR 19, 1. uppl. Regelsamling, Karlskrona: Boverket 
118 Schulz, Linda (2003), Normalårskorrigering av energianvändningen i byggnader: en jämförelse av två 

metoder, Rapport Effektiv, Borås: Sveriges provnings- och forskningsinstitut 
119 Ibid 
120 SMHI (2012-03-20), Graddagar, http://www.smhi.se/Produkter-och-tjanster/professionella-

tjanster/Fastighet/smhi-graddagar-1.3478 
121SMHI (2012-03-20), Energi-index, http://www.smhi.se/Produkter-och-tjanster/professionella-

tjanster/Fastighet/energi-index-1.3494 
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solinstrålning, vindförhållanden och även byggnadens läge, typ och användning. 
Energi-index använder inte heller balanstemperaturer, då den efterliknar 
byggnadens verkliga värmebalans.122 
 
Energisignaturmetoden bygger på energistatistik över en längre tid som 
sammanställs i en regressionsanalys, och utifrån denna metod görs en 
energisignatur.123 Metoden kan förenklat beskrivas som att energibehovet är en 
linjär funktion av utomhustemperaturen.124  
 
Energisignaturmetoden kan ge mer tillförlitliga resultat sett till uppmätt energi för 
enskilda månader, men på årsbasis är skillnaden mellan energisignaturmetoden 
och graddagsmetoden marginell. För månadsvis avläsning av energiförbrukning 
måste korrigering av antal dagar göras för att ge ett jämförbart resultat, oavsett 
normalårskorrigeringsmetod.125  
 

3.2.4 Energideklaration  

Lagen om energideklaration trädde i kraft oktober 2006 som ett styrmedel för att 
främja energieffektivisering av byggnader. Energideklarationen omfattar 
nybyggnad, offentliga myndigheter och institutioner, samt när en byggnad ska 
säljas eller hyras ut. En energideklaration får utfärdas av ackrediterade 
energiexperter.126 Certifiering av energiexperter utförs av SWEDAC, som är en 
myndighet för ackreditering och teknisk kontroll.127 Vid årets slut 2011 var cirka 
372 000 byggnader i Sverige energideklarerade, varav cirka 228 000 var lokaler, 
flerbostadshus och offentliga byggnader.128   
 
Energideklarationens uppbyggnad: 
 
Byggnaden 
För byggnaden redovisas typkod, för att möjliggöra jämförelser med 
referensbyggnader. Byggnadens komplexitet anges som enkel eller komplex. En 
enkel byggnad är en-, två-, flerbostadshus eller lokaler som har en kyleffekt under 
12 kW installerad, samt ett enklare styr och reglersystem. Bostäder benämns oftast 
som enkla utifrån dessa kriterier, men en bedömning bör ändå göras vid 

                                              
122 Heincke C., Jagemar L., Nilsson P-E., (2011), Normalårskorrigering av energistatistik, Rapport CIT 

Energy Management, Göteborg 
123 Ibid 
124 Schulz, Linda (2003), Normalårskorrigering av energianvändningen i byggnader: en jämförelse av två 

metoder, Rapport Effektiv, Borås: Sveriges provnings- och forskningsinstitut 
125 Heincke C., Jagemar L., Nilsson P-E., (2011), Normalårskorrigering av energistatistik, Rapport CIT 

Energy Management, Göteborg 
126 Boverket (2009), Utvärdering av systemet med energideklarationer: uppdrag nr 12: uppföljning av 

energideklarationer enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket: M2008/4791/A, 1. uppl. 

Karlskrona: Boverket 
127 SWEDAC (2012-04-17), SWEDAC – Allmänt, http://www.swedac.se/ 
128 Boverket (2012), Årsredovisning 2011, 1. uppl. Karlskrona: Boverket 
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energideklaration. Vidare anges nybyggnadsår och om byggnaden angränsar till det 
fria, eller en annan byggnad. Antal lägenheter, våningsplan ovan mark samt antal 
trapphus ska anges. Verksamheten i fastigheten anges i procent, där denna 
fördelas om olika verksamheter finns.129  
 
 
Areor 

Golvarean som avses i energideklarationen är Atemp, som består av all golvarea 
uppvärmd till mer än 10 °C, inklusive mellanväggar, schakt och lägenhetsskiljande 
väggar. Varmgarage räknas inte med i Atemp. Om inte Atemp finns uppmätt räknas 
denna fram schablonmässigt vid deklaration från BOA/LOA, BRA eller BTA. 
Antal källarplan som uppvärms till mer än 10 °C anges också. Avarmgarage anges i 
energideklarationen då det finns inom klimatskalet på eget plan eller delat med 
källare.130 
 
 
Installationer 
Det projekterade genomsnittliga luftflödet ska anges i l/s/m2, och används för 
lokaler med luftflöde överstigande 0,35 l/s/m2. Detta används till referensvärde 
när energiprestandan är framräknad. Om byggnaden har installerad eleffekt 
överstigande 10 W/m2 för uppvärmning och varmvatten ska detta anges i 
deklarationen.131 
 
 
Energianvändning 
Vilken period som uppmätning av energi gjorts ska anges. Finns inte mätdata ska 
en energiexpert räkna ut byggnadens energianvändning. Energi till uppvärmning 
och kyla anges. Varje energislag anges med värde, samt om värdet är mätt eller 
fördelat från en mätpunkt. Fördelning görs automatiskt om inget värde anges, 
exempelvis för energi till varmvattenberedning. Fastighetsel måste anges, men för 
hushållsel finns inget krav då detta inte är med i resultatet för byggnadens 
specifika energianvändning. Om det finns solceller eller solfångare ska den 
installerade arean i kvadratmeter anges för varje typ.132 
 
Byggnadsort väljs ur en lista för att erhålla värden för normalårskorrigering. Två 
normalårskorrigerade värdena erhålls; ett graddagskorrigerat och ett energi-
indexkorrigerat. Energiprestanda räknas ut automatiskt utifrån 
normalårskorrigerad energianvändning för uppvärmning och kyla, fastighetsel och 
komfortkyla, där summan fördelas på Atemp. Den specifika energianvändningen 
presenteras endast för energi-indexkorrigerade värden. Delvärde för fastighetsel 
presenteras som en separat post. Två referensvärden visas också i samband med 
den specifika energianvändningen. Det första referensvärdet är nybyggnadskravet 

                                              
129 Boverket (2011), Vägledning till formulär för energideklaration, 9 utg. Karlskrona: Boverket 
130 Ibid 
131 Ibid 
132 Ibid 
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baserat på vad som tidigare angivits, det andra referensvärdet är ett statistiskt 
värde för den aktuella byggnadskategorin.133 
 
 
Övriga uppgifter 
Om krav på obligatorisk ventilationskontroll finns för byggnaden ska även typ av 
ventilationssystem anges, samt om kontrollen är godkänd eller inte. Här anges 
också om radonhalten i byggnaden mätts. Om energieffektiviserande åtgärder 
utförts ska detta preciseras med typ av åtgärd, samt storlek på energibesparing och 
kostnadsbesparing.134 
 
 

3.2.5 Antal boende i flerbostadshus 

Om lägenhetsfördelningen är känd kan antal boende beräknas med Tabell 2. 
Fördelningen är grundad på 3H-projektets (Hälsomässigt Hållbara Hus) 
enkätstudie som genomfördes 2005 av 116 byggnader byggda mellan 1998-2003 i 
Stockholm.135 
 
Tabell 2. Rekommenderat antal boende per lägenhet av olika storlek.136  

Lägenhetsstorlek 1 rkv* 1 rk**  2 rk  3 rk 4 rk 5 rk  6+rk 

Antal boende 1,42   1,42 1,63 2,18 2,79 3,51   3,51 

*  Rum och kokvrå 
** Rum och kök 
 
   

3.2.6 Antal boende i kategoriboende 55+ 

En av de studerade fastigheterna, Munksjögården, är ett kategoriboende för åldrar 
över 55 år. Hushållsammansättningen för sådana boenden är för det mesta par 
eller ensamboende.137 I Tabell 3 redovisas fördelningen av hushållstyp och 
åldersgrupp. Sammanställningen är gjord med underlag från statistiska 
centralbyråns (SCB) undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) av Kristina 
Larsson för stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum 2006. För ändamålet av 
endast bostadssammansättning är Tabell 3 bearbetad ytterligare och den sista 
kolumnen är ett tillägg av författarna.     
 

                                              
133 Boverket (2011), Vägledning till formulär för energideklaration, 9 utg. Karlskrona: Boverket 
134 Ibid 
135  Svebyprogrammet (2009), Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Projektrapport  

Stockholm: Sveby 
136 Ibid 
137 Larsson, Kristina (2006), Kvarboende eller flyttning på äldre dagar - en kunskapsöversikt, 

Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 
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Tabell 3. Hushållssammansättning åldersgrupp 55-80+.138 

Ålderskategori (år) Ensamboende (%) Sammanboende (%) Sammansättning 
(Antal boende/hushåll) 

55-64 23,5 76,5 1,765 

65-79 32,5 67,5 1,675 

80+ 59,0 41,0 1,410 

 

  

                                              
138 Larsson, Kristina (2006), Kvarboende eller flyttning på äldre dagar - en kunskapsöversikt, 

Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum  
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3.3   Fallstudie 

Fallstudien är gjord på två fastigheter i Stockholm – Vårdträdet och Båtbyggaren, 
en i Göteborg – Eriksbergsterrassen, och en i Jönköping – Munksjögården, där 
samtliga är flerbostadshus. All insamlad data bestående av energiberäkningar från 
Enorm 2004 och VIP+, sammanställning av mätdata i Summarum, utdrag ur 
Energivision och energideklarationer har sammanställts i tabeller.  
Bostadsrättsföreningen Båtbyggaren är ännu inte energideklarerad. jämförelsen 
görs då mot mätvärdena för 2011 som sammanställts i Summarum.  
 
I fallstudien redovisas uppmätta data för år 2010 och 2011. Detta görs för att 
undersöka om gemensamma skillnader finns för åren, och om inverkan av bland 
annat betonguttorkning och temperaturvariationer mellan olika år påverkat de 
aktuella byggnadernas energianvändning.  
 
För Eriksbergsterrasen, Båtbyggaren och Vårdträdet har balanstemperaturer 
beräknats med data från energiberäkningar gjorda i Enorm 2004. Detta har gjorts 
för att undersöka hur väl de stämmer överens med SMHI:s förutsatta 
balanstemperaturer som används när graddagar tas fram.   
 
För Eriksbergsterrassen erhölls en större mängd dokumentation än för de övriga 
fastigheterna, därför har en fördjupad analys av Eriksbergsterrassen gjorts. 
 
Fallstudien är strukturerad efter de värden som jämförs med redovisade värden i 
energideklarationen: 
 

● Energianvändning 
● Värme 

○ Uppvärmning  
○ Tappvarmvatten 

● Fastighetsel 
● Gratisenergi 

 
Uppdelningen av värme till uppvärmning och tappvarmvatten beror på att värme 
redovisas som en post i energideklarationen, samt att de ingående posternas andel 
har betydelse för normalårskorrigeringen.  
 
Fallstudien är kompletterad med samtal och intervjuer, främst med 
kontaktpersoner på Riksbyggen, men även konsulter som utfört energiberäkningar 
som fallstudien bygger på. För intervjuer, samtal och diskussioner med 
kontaktpersoner refereras detta genomgående till som intervjuer.  
 
Förkortningar som används i fallstudien: 
 

● GD:  Graddagar 
● EI:  Energi-index 
● IMD: Individuell mätning och debitering 
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3.3.1 Eriksbergsterrassen 

Figur 10 och Figur 11 visas Eriksbergsterrassen och en karta över dess placering. 
 

 
Figur 10. Eriksbergsterrassen.139  

 

 
Figur 11. Maj På Malös Gata, Göteborg.140 

 

                                              
139 Malmström Edström Arkitekter (2012-03-20), Eriksbergsterrassen, 

http://www.malmstromedstrom.se/ 
140 Hitta.se (2012-05-10), Karta Göteborg, http://www.hitta.se/karta 
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I Tabell 4 presenteras förutsättningarna för Eriksbergsterrassen. 
 
Tabell 4. Fastighetsdata. 

Ort Göteborg 

Byggår 2008 

Energiberäkning Enorm 2004, 2007-02-12 

Energideklaration 2011-12-01 

Antal lägenheter 63 

Antal våningsplan 4 

Antal trapphus 5 

IMD Ja 

Ventilation FTX (VG: 53 %) 

Atemp 8 251 m
2 

Fönsterandel av Aom 39 % 

Um 0,561 

Dimensionerad innetemperatur 21 °C 

  

Bostadsrättsföreningen Eriksbergsterrassen, beläget på västra Eriksberg i 

Göteborg, färdigställdes 2008 och består av 63 lägenheter på mellan 63 och 147 

m2 (BOA). Eriksbergsterrassen belönades med Göteborgs arkitekturpris 2010.141 

 
Statistik över antalet boende per lägenhet eller hushållssammansättning saknas. 
Riksbyggen vet dock att det finns både barnfamiljer, ensamhushåll och äldre 
personer i fastigheten. Uppskattningsvis är majoriteten av hushållen arbetande 
personer över 50 år, och en mindre andel barnfamiljer.142 
 
Alla lägenheterna har individuell mätning av el, kallvatten, varmvatten och värme. 
Individuell debitering finns för el, kallvatten och varmvatten. Värme debiteras 
inte, men mätutrustning finns i form av radiatorpaket från Minol som mäter 
radiatorns yttemperatur samt luftens temperatur.143 
 
Eriksbergsterrassen har ett FTX-system, av typen korsströmsväxlare 
(plattvärmeväxlare) med en uppskattad verkningsgrad på 60–70 % enligt 
Riksbyggen.144 Ventilationssystemet består av fyra aggregat (LB01-LB04), där 

                                              
141 Eriksbergsterrassen (2012-05-04), Eriksbergsterrassen – Hem, http://eriksbergsterrassen.se/ 
142 Intervju, Nilsson, Hans (2012-04-04), Riksbyggen 
143 Ibid 
144 Ibid 
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registrerade till- och frånluftstemperaturer presenteras i Tabell 5. Utetemperatur 
för det aktuella mättillfället var 12,1 °C. 
 
Tabell 5. Till- och frånluftstemperatur, Eriksbergsterrassen. 

 LB01 LB02 LB03 LB04 

Tilluftstemperatur 
(°C) 

24,4 24,3 24,4 24,0 

Frånluftstemperatur 
(°C) 

23,0 22,9 22,9 23,2 

 
Innetemperaturen ligger för mättillfället, som presenteras i Tabell 5, på cirka 23 
°C. Detta baserat på temperaturer hämtade från en dataundercentral (DUC) som 
kan mäta en fjärdedel av fastigheten åt gången.145 
 
Lägenheternas frånluft används för uppvärmning av garaget. För att hålla 
temperaturen 15 °C i garaget värms även luften vid behov av ett värmebatteri.146 
Garaget är 1 283 m2. I energiberäkningarna står följande: 
 

“Lägenheter, trapphus: 21 °C, Källare: 15 °C, intilliggande garage: 10 °C  
(Uppvärmning av garaget ej medräknat, däremot energiförlusten)” 

 
Eriksbergsterrassens uppvärmning utgörs av radiatorer och förvärmd 
ventilationsluft. Radiatorerna är inte placerade under fönster då dessa endast skulle 
användas som komplement eftersom byggnaden har ett tätt och välisolerat 
klimatskal. Radiatorernas framlednings- och returtemperatur visas i Tabell 6, där 
även tappvarmvattnets temperatur finns samt varmvattencirkulationens 
temperatur (VVC). För mättillfället var utetemperaturen -6,8 °C.  
 
Tabell 6. Till- och frånluftstemperatur, Eriksbergsterrassen. 

 Radiator Tappvarmvatten VVC 

Framledning 
(°C) 

56,6 55,7 – 

Retur 
(°C) 

35,1 – 52,1 

 
Radiatorernas placering illustreras i Figur 12. Lägenhetens interiör visas i Figur 13, 
där den gröna pilen i Figur 12 visar var bilden är tagen.147 
 

                                              
145 Intervju, Nilsson, Hans (2012-04-04), Riksbyggen 
146 Ibid 
147 Intervju, Nilsson, Hans (2012-05-02), Riksbyggen  



Genomförande 

 

49 

 
Figur 12. Plan, radiatorer.148   Figur 13. Vardagsrum, lägenhet.149  

 
I lägenheterna finns även stora fönsterpartier från golv till tak, vilket bidrar till 
kallras.150 Figur 14 illustrerar söderfasaden ut mot gatan och Figur 15 illustrerar 
motsvarande sida som vetter in mot gården (norrfasad). 
 

 
Figur 14. Söderfasad mot gata, Eriksbergsterrassen.151 

 

                                              
148 Eriksbergsterrassen (2012-05-03), Bilder, http://www.eriksbergsterrassen.se/ 
149 Ibid  
150 Intervju, Nilsson, Hans (2012-05-02), Riksbyggen  
151 Nilson, Hans (2012-05-03), Ritningar Eriksbergsterrassen, Riksbyggen 
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Figur 15. Norrfasad mot gård, Eriksbergsterrassen.152 

 
Lägenheterna på Eriksbergsterrassen har blandare av standardutförande. Dessa är 
snålspolande, jämfört med äldre en- och tvågreppsblandare.153 
 
För Eriksbergsterrassen gjordes energiberäkningarna i Enorm 2004 av Bengt 
Dahlgren AB. Vid beräkningarna gjordes även alternativa beräkningar för att visa 
på eventuella energibesparingar med följande ändringar:   
 

● Innetemperatur 20 °C (-3 kWh/m2, år)  
● Lägre U-värde på källarvägg (-4 kWh/m2, år) 
● 82 % verkningsgrad på FTX-aggregat (-12 kWh/m2, år) 

 
Inga av de presenterade förslagen på ändringar tillämpades. 
 
Beräkningar för Eriksbergsterrassens specifika energianvändning är utförda i två 
separata steg; ett för lägenheter med källare och trapphus, samt ett för garaget. 
Den specifika energianvändningen som är framräknad för huset har då inte någon 
el för garage medräknad. Elens beräknade storlek för garaget är: 
 

● Belysningsel: 25 660 kWh/år 
● Fläktel: 51 320 kWh/år 

 
För redovisning av byggnadens energianvändning med dess delvärden som 
redovisas nedan, tas belysnings- och fläktel till garaget med, vilket medför ett 
tillägg på 9 kWh/m2, år. Detta antagande är rimligt enligt Robert Persson på Bengt 
Dahlgren AB, som gjorde energiberäkningen för Eriksbergsterrassen.154 
 
För Eriksbergsterrassen har ingen hänsyn tagits till forcerad ventilation vid 
beräkning av energianvändning. Detta resulterar i en för lågt räknad energiförlust 
av ventilation om man ser till Svebys rekommendationer. Hänsyn har heller inte 

                                              
152 Nilson, Hans (2012-05-03), Ritningar Eriksbergsterrassen, Riksbyggen 
153 Intervju, Lindberg, Lars-Johan (2012-05-02), Riksbyggen 
154 Intervju, Persson, Robert (2012-05-09), Bengt Dahlgren AB 
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tagits till vädring. För att göra beräkningar mer rättvisande rekommenderar Sveby 
ett vädringstillägg om 4 kWh/m2, år.155 
 
Eriksbergsterrassens Um är 0,561 W/m2K, vilket ligger över kravnivån på 0,500 
W/m2K. Um har framräknats med värden erhållna ur energiberäkningar i Enorm 
2004. 
 
 
Energianvändning  
Det redovisade värdet för byggnadens specifika energianvändning som 
framräknats av Bengt Dahlgren AB är 85 kWh/m2, år då inte garagets 
elanvändning är medräknad. I Tabell 7 är det redovisade värdet inklusive el till 
garage. Byggnadens energianvändning är beräknad med gradtimmar, vilket är 
graddagar fördelat per timme på ett dygn. Vid jämförelser av den beräknade 
energianvändningen med energideklarerade graddagskorrigerade värdet som visas i  
Tabell 7, blir resultatet 6,4 % lägre än beräknat. Jämför man däremot med det 
värde som är normalårskorrigerat med energi-index, blir resultatet 1,0 % högre 
energianvändning än beräknat. Jämförelsen i det senare fallet är gjord med 
graddagsmetoden för beräknat värde, då detta är den metod som användes i 
Enorm 2004. Energi-index är den normalårskorrigeringsmetod som används i 
energideklarationen, även om graddagskorrigerat värde också finns med som en 
post i energideklarationen.  
 
Byggnadens luftläckage har beräknats till 0,007 l/s, m2. 

 
Tabell 7. Energianvändning. 

 Beräknad Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 Energideklaration 

Energianvändning 
(kWh/år) 

     778 315 GD      774 661 GD     821 791 GD           729 149 
EI            783 600 

Spec. 
energianvändning 
(kWh/m

2
, år) 

     94 GD               94 GD            100 GD                   88 
EI                    95 

 
Eriksbergsterrassen ligger under Boverkets krav på maximal specifik 
energianvändning om 110 kWh/m2, år, som gällde vid tillfället för uppförande av 
byggnaden, med 13,6 % (15 kWh/m2, år). Riksbyggens mål om 77 kWh/m2, år 
överskrids med 23,4 % (18 kWh/m2, år). 
 
Eriksbergsterrassen färdigställdes 2008 och det uppmätta underlaget för 
energideklaration var från 2010, vilket innebär att drygt 0,5 kW/m2, år kan antas 
gått åt till uttorkning av betong enligt Tabell 1. 
 
 

                                              
155 Svebyprogrammet (2009), Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Projektrapport, 

Stockholm: Sveby  
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Värme 

Värmeanvändning är energianvändning exklusive fastighetsel. För beräkningarna 
gjorda i Enorm 2004 har en faktor på 1,1 använts som påslag på framräknad 
energi till fjärrvärmeväxlare. Påslaget är inräknat i de presenterade värdena för 
värme i Tabell 8.156 
 

Som del av energianvändningen redovisas värme i energideklarationen. Detta 
värde är normalårskorrigerat på det sätt som beskrivs i stycket ovan 
Energianvändning. Det energideklarerade värdet för värme är 1,3 % lägre än 
beräknat vid jämförelse med graddagsmetoden. För det deklarerade värdet med 
energi-index blir resultatet 7,8 % högre än beräknat. Värme presenteras i Tabell 8. 
 
Varmvattenandel av total vattenanvändning erhålls genom mätdata. Separat 
mätning för andel fjärrvärme till varmvattenberedning finns inte i fastigheten. 
 
Tabell 8. Värme. 

 Beräknad Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 Energideklaration 

Värmeanvändning 
(kWh/år) 

   635 327 GD      630 000 GD     668 000 
 

GD           629 149 
EI            683 600 

Spec. 
värmeanvändning 
(kWh/m

2
, år) 

          77 
 

GD               76 GD              81 GD                   76 
EI                    83 

 
Värmeanvändningens avvikelse påverkar den totala energianvändningen med 1,1 
% om jämförelse görs med graddagskorrigerat värde. Görs jämförelsen med 
värdet som korrigerats enligt energi-index blir påverkan 6,3 %. 
 
 
Uppvärmning 

Uppvärmning omfattar värmeanvändning exklusive tappvarmvatten. Energi för 
värme innehåller energi till uppvärmning. Som Tabell 9 visar har beräkningarna 
underskattat energi till uppvärmning. Energideklarerat värde för uppvärmning är, 
korrigerad med graddagar, 34,0 % högre än beräknat, och för deklarerat värde 
med energi-index 48,9 %. Den senare jämförelsen är inte gjord på samma 
premisser, då det för beräknad uppvärmning endast finns graddagskorrigering 
framtagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
156 Intervju, Persson, Robert (2012-05-09), Bengt Dahlgren AB 
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Tabell 9. Uppvärmning. 

 Beräknad Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 Energideklaration 

Värmeanvändning 
(kWh/år) 

  387 797 GD     523 645 GD     547 227 GD           522 755 
EI            577 206 

Spec. 

värmeanvändning 

(kWh/m2, år) 

         47 GD              63 GD              66 GD                    63 
EI                     70 

 
Uppvärmningens avvikelse påverkar den totala energianvändningen med 17 % om 
jämförelse görs med graddagskorrigerat värde. Görs jämförelsen med värdet som 
korrigerats enligt energi-index blir påverkan 24,5 %. 
 
Den primära anledningen till ett stort uppvärmningsbehov är den höga 
tilluftstemperaturen.157 Registrerad tilluftstemperatur var vid mättillfället 24-24,4 
°C, och frånluftstemperaturen var 22,9-23,2 °C (Tabell 5). Detta innebär att 
Eriksbergterrassen har en rumstemperatur på omkring 23 °C. Beräkningar i 
Enorm 2004 är utförda med rumstemperaturen 21 °C. Temperaturdifferensen 
mellan ute och inne verkar proportionellt mot både transmissionsförluster och 
ventilationsförluster. En ökning av innetemperaturen med 2 °C för en byggnad 
med FTX-system kan enligt Sveby innebära en ökning av uppvärmningsbehovet 
med 6 kWh/m2, år.158, 159 
 
Den höga tilluftstemperaturen i Eriksbergsterrassen är resultatet av att inga 
radiatorer är placerade under fönster. Huset ansågs så tätt och välisolerat, att 
radiatorer endast skulle vara ett komplement. De boende upplever lägenheterna 
som kalla och kompenserar detta med att tillföra övertempererad tilluft. Tilluften 
är placerad vid tak, där den möter upp kallras från de stora fönsterytorna.160 
 
Vid mättillfället av till- och frånluftstemperatur var utetemperaturen 12,1 °C. Vid 
kallare klimat kan ytterligare en höjning av tilluftstemperaturen för att kompensera 
för kallras antas. En ökning av uppvärmningsbehovet på 6 kWh/m2, år jämfört 
med beräknat är då förmodligen i underkant.  
 
De verkliga uppmätta värdena i Tabell 10 visar för Eriksbergsterrassen en lägre 
förbrukning för 2011 än för 2010, vilket stämmer överens med 
årsmedeltemperaturerna för Göteborg. Årsmedeltemperaturen 2011 var 2,6 °C 
högre än för 2010.   
 
 

                                              
157  Intervju, Nilsson, Hans (2012-05-02), Riksbyggen  
158 Hagengran, P, Stenberg, K (2005), Orsaker till differenser mellan beräknad och faktisk 

energianvändning i nyproducerade flerbostadshus, Byggnadsteknik, KTH 
159 Svebyprogrammet (2009), Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Projektrapport, 

Stockholm: Sveby 
160 Intervju, Nilsson, Hans (2012-05-02), Riksbyggen  
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Tabell 10. Verklig uppvärmning.  

(kWh/m
2
, år) Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 

Eriksbergsterrassen 77 58 

 
De uppmätta verkliga värdena förhåller sig lika till medeltemperaturerna för 
Göteborg, alltså att den verkliga värmeanvändningen är lägre år 2011 än 2010, 
precis som utetemperaturen var lägre 2011 än 2010. Med detta resultat kan 
avvikelser i drift som beror på uppvärmnings- och ventilationssystemet till viss del 
uteslutas, vilket ökar tillförlitligheten till det deklarerade värdet. 
 
Normalårskorrigering för samma värden visar ett 4,5 % högre värde för 2011 än 
2010. Det korrigerade värdet bör ha så liten skillnad som möjlig mellan två år. 
Skillnaden i detta fall anses vara acceptabel. 
 
 
Tappvarmvatten 

Tappvarmvatten omfattar värmeanvändning exklusive uppvärmning. Vid 
beräkning av energi till tappvarmvatten användes ett schablonvärde på 30 
kWh/m2, år, som hämtats från Boverkets Termiska beräkningar, enligt Robert 
Persson på Bengt Dahlgren AB.161 Svebys rekommendationer är 20 kWh/m2, år 
vid beräkning om IMD används.162 För vatten finns individuell mätning i varje 
lägenhet, där både kall- och varmvattnets volym mäts. Data för tappvarmvatten 
redovisas i Tabell 11. 
 
Tabell 11. Tappvarmvatten. 

 Beräknad Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 Energideklaration 

Tappvarmvatten 
(kWh/år) 

247 530 106 355 120 773 106 394 

Spec. 
tappvarmvatten 
(kWh/m

2
, år) 

30 13 15 
 

13 

 
För att erhålla uppmätta värden av tappvarmvatten används mätdata, samt 
beräkningsformel: 163 
 

Evv = 1160· Vvv·  ∆T  
 

Där: 1160 är den mängd energi som går åt för att värma 1 m3 vatten 1 °C. 
  Vvv är volymen vatten som värms upp. 

∆T är skillnaden mellan vattnets temperatur före och efter 
uppvärmning. 

                                              
161 Intervju, Persson, Robert (2012-05-09), Bengt Dahlgren AB 
162 Svebyprogrammet (2009), Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Projektrapport, 

Stockholm: Sveby  
163 Nero, K, Andersson, A-C (2011-11-14), Formelsamling: Energi, Tekniska högskolan i Jönköping 
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Erhållna uppmätta värden i Tabell 11 är baserade på mätdata av varmvatten och 
en temperaturskillnad på 55 °C vid beräkning. Den verkliga temperaturen för 
mättillfället i Tabell 6 är något lägre, men temperaturen valdes i samråd med 
Riksbyggen.164 
 
Beräknad andel tappvarmvatten har överskattats med 56,7 % jämfört med 
energideklarerat värde. Vid jämförelse med Svebys rekommendationer överskattas 
beräknat värde med 35 %.165 
  
Varmvattenandel (andel tappvarmvatten av den totala vattenanvändningen): 
 

Uppmätt 2010: 34,5 %   
Uppmätt 2011: 36,1 %   

 
  
Fastighetsel 
För beräkningarna gjorda i Enorm 2004 har en faktor på 1,1 använts som påslag 
på framräknad energi för el till fläktar och pumpar. Påslaget är inräknat i de 
presenterade värdena för fastighetsel i Tabell 12.166 
 

För fastighetselen är belysnings- och fläktel till garage tillagd, då detta inte var 
redovisat i beräkningarna från Bengt Dahlgren AB. Storleken på den specifika 
fastighetselen innan tillägget var 8 kWh/m2, år. De sammanslagna värdena för 
fastighetselen redovisas i Tabell 12. 
 
Tabell 12. Fastighetsel. 

 Beräknad Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 Energideklaration 

Fastighetsel  
(kWh/år) 

142 988 144 661 153 791 100 000 

Spec. fastighetsel 
(kWh/m

2
, år) 

17 18 19 12 
 

 
För att räkna fram fastighetselen för de uppmätta värdena används erhållen data: 
 
Fastighetsel = Total el – All mätt el per lägenhet 167 
 
Den totala uppmätta elanvändningen för fastigheten är 400 619 kWh för 2010, 
och 394 448 kWh för 2011. Fastighetselen är 36 % av den totala elanvändningen 
för 2010, och 39 % för 2011. 
 

                                              
164 Intervju, Nilsson, Hans (2012-05-02), Riksbyggen 
165 Svebyprogrammet (2009), Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Projektrapport, 

Stockholm: Sveby  
166 Intervju, Persson, Robert (2012-05-09), Bengt Dahlgren AB 
167 Intervju, Nilsson, Hans (2012-04-04), Riksbyggen 
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För fastighetselen finns endast uppmätta värden för 2011 i Summarum. Värden 
för detta hämtas därför från mätdata, då uppmätta värden finns angivna. Det 
uppmätta värdet för fastighetselen är för 2010 och 2011 1,1 % högre än beräknat.  
 
I energideklarationen används ett fördelat värde, trots att uppmätt värde för 
fastighetselen finns att tillgå. Det deklarerade värdet för fastighetselen blir då 30 % 
lägre än beräknat. I deklarationen är energieffektiviserande åtgärder i form av 
lågenergi- och LED-lampor presenterade. Detta medförde en minskning av 
fastighetselen med 12,9 % (2 kWh/m2, år). 
 
 
Gratisenergi 
Gratisenergi från sol och processer redovisas i Tabell 13. I Enorm 2004 har en 
faktor på 0,69 använts för solinstrålning, som den andel byggnaden kan 
tillgodoräkna sig. Detta är, enligt Hans Johnsson på Equa Solutions, för högt 
räknat då en faktor på 0,5 är mer rättvisande.168 Soldata för Malmö har i detta fall 
använts, vilket ger något högre värde än vad byggnaden verkligen kan 
tillgodoräkna sig.  
 
Utnyttjad värme från processer redovisas som en sammanslagen post, där denna 
omfattar all gratisenergi exklusive solenergi.   
 
Tabell 13. Gratisenergi. 

 Solinstrålning Processenergi 

Gratisenergi 
(kWh/år) 

227 958 241 088 

Spec. gratisenergi 
(kWh/m

2
, år) 

28 29 
 

 
Den sammanlagda gratisenergin för Eriksbergsterrassen uppgår till 57 kWh/m2, 
år, och utgör således 43 % av det totala beräknade värmebehovet. 
 
 
Fördelning 
I Tabell 14 visas andel av total energianvändning för de olika mätslagen. 
Fördelningen mellan energi till värme och fastighetsel skiljer sig mellan beräknad 
och deklarerat värde, där mindre andel energi går till värme för deklarerat än för 
beräknat värde. För uppmätta värden går en större del till fastighetsel än för 
övriga. 
 
Fördelningen av energi till uppvärmning och tappvarmvatten är förskjuten vid 
jämförelser mellan beräknat och deklarerat värde, där större del energi går åt till 
uppvärmning för deklarerat värde än beräknat. Detta stämmer även vid jämförelse 
mot uppmätta värden. 

                                              
168 Intervju, Johnsson, Hans (2012-04-26), Equa Simulations 
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Tabell 14. Procentuell andel av total energianvändning. 

 Beräknad 
 

Uppmätt  
2010 

Uppmätt 
2011 

Energideklaration 

Värme        91 % GD       81 % GD        81 % GD               86 % 
EI                87 % 

Uppvärmning        56 % GD       67 % GD        66 % GD               71 % 
EI                73 % 

Tappvarmvatten        35 % GD       14 % GD        15 % GD               15 % 
EI                14 % 

Fastighetsel          9 % GD       19 % GD        19 % GD               14 % 
EI                13 % 
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3.3.2 Munksjögården 

Figur 16 och Figur 17 visas Munksjögården och en karta över dess placering. 
 

 
Figur 16. Munksjögården.169   

 

 
Figur 17. Fortunagatan, Jönköping.170 

                                              
169 Atrio Arkitekter (2012-03-20), Munksjögården, http://www.jkpg.atrio.se/ 
170 Hitta.se (2012-05-10), Karta Jönköping, http://www.hitta.se/karta 
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I Tabell 15 presenteras förutsättningarna för Munksjögården. 
 
Tabell 15. Fastighetsdata. 

Ort Jönköping 

Byggår 2009 

Energiberäkning VIP+, 2006-10-10 

Energideklaration 2011-05-16 

Antal lägenheter 54 

Antal våningsplan 5 

Antal trapphus 5 

IMD Nej 

Ventilation FTX 

Atemp 6 303 m
2 

Fönsterandel av Aom 17 % 

Um 0,393 

Dimensionerad innetemperatur 20 °C 

  

Bostadsrättsföreningen Munksjögården är ett seniorboende för ålderskategorin 
55+. Fastigheten färdigställdes 2009 och är belägen på bostadsområdet Kålgården 
i centrala Jönköping. Byggnaden omfattar 54 lägenheter mellan 53 och 118 m2 
fördelade på fyra plan. Det finns även ett källarplan med 712 m2 förrådsutrymme, 
21 m2 teknikrum, 10,5 m2 grovsopsrum som inräknas i Atemp. Utöver det finns i 
källarplan även 1 264 m2 garage. Fastigheten har en total uppvärmd area, Atemp, på 
6 303 m2.  
 
Fastigheten är ansluten till kommunens fjärrvärmenät.   
 
För Munksjögården har två olika versioner av energiberäkningsprogrammet VIP+ 
använts. VIP+ 3.1 användes vid en beräkning i ett tidigt skede i projekteringen för 
att skapa en grundläggande uppfattning om husets framtida energianvändning. 
Längre fram i projekteringsskedet gjordes ändringar i både konstruktion och 
installationer som hade betydande inverkan på byggnadens framtida 
energianvändning. Därför reviderades den första beräkningen i en nyare version, 
VIP+ 5,2.171 I jämförelsen mellan beräknad och uppmätt energianvändning 
används den reviderade versionen. 
 
Den deklarerade energianvändningen har normalårskorrigerats med energi-index, 
men även graddagskorrigerad energianvändning finns med som en post i 

                                              
171 Intervju, Kjellberg, Bengt (2012-04-04), Creacon 
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energideklarationen. Den uppmätta fjärrvärmen (värmeanvändning) i Summarum 
är normalårskorrigerad med graddagar. För att jämförelse ska kunna göras med 
uppmätta värden för 2010-2011 tas därför även graddagskorrigerat värde i 
energideklarationen med.  
 
För Munksjögården har hänsyn tagits till forcerad ventilation vid beräkning av 
energianvändning, där denna omfattar en timme per dygn. Vilken påverkan 
forceringen har på den totala energianvändningen går inte utläsa utan att göra en 
ny beräkning. Svebys rekommendationer för forcering ligger på 30 minuter per 
dygn. Forceringen för Munksjögården anses ändå rimlig. Hänsyn har inte tagits till 
vädring. För att göra beräkningar mer rättvisande rekommenderar Sveby ett 
vädringstillägg om 4 kWh/m2, år.172 
  
Munksjögårdens Um är 0,393 W/m2K, vilket ligger under kravnivån på 0,50 
W/m2K. 
 
 
Energianvändning 

En sammanställning av Munksjögårdens energianvändning redovisas i Tabell 16.  
Fastigheten energideklarerades 2011 med mätvärden från tidsperioden 2010.   
 
Tabell 16. Energianvändning. 

 Beräknad Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 Energideklaration 

Energianvändning 
(kWh/år) 

    509 116 GD      527 808 GD     511 741 GD           526 269 
EI            553 871 

Spec. 
energianvändning 
(kWh/m

2
, år) 

           81 GD               84 GD              81 GD                    83 
EI                     88 

 
Den deklarerade energianvändningen är 2,5 % högre än beräknat om jämförelsen 
görs med graddagskorrigerat värde. Görs jämförelsen med värdet som korrigerats 
med energi-index är energianvändningen 8,6 % högre än beräknat.       
 
I BBR:s 12:e upplaga, som var gällande för tiden, var kravet på högsta specifika 
energianvändning 110 kW/m2, år. Munksjögården klarar därmed kravet med 
nästan 25 % marginal om jämförelsen görs med graddagskorrigerat värde. Görs 
jämförelsen istället med värdet som korrigerats med energi-index, som också är 
det giltiga värde som presenteras när byggnaden energideklareras, blir samma 
siffra 20 %. Riksbyggens mål om 77 kWh/m2, år överskreds med 14,3 % (11 
kWh/m2, år). 
 

                                              
172 Svebyprogrammet (2009), Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Projektrapport, 

Stockholm: Sveby 
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Munksjögården färdigställdes 2009 och det uppmätta underlaget för 
energideklaration var från 2010, vilket innebär att drygt 1 kWh/m2, år kan antas 
åtgått till uttorkning av betong enligt Tabell 1. 
 
 
Värme 
En sammanställning av Munksjögårdens värmeanvändning redovisas i Tabell 17. 
Värmeanvändning är energianvändning exklusive fastighetsel. 
 
Tabell 17. Värme. 

 Beräknad Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 Energideklaration 

Värmeanvändning  
(kWh/år) 

   427 683 GD     423 000 GD     418 000 GD          425 269 
EI           452 871 

Spec. 
värmeanvändning 
(kWh/m

2
, år) 

         68 GD             67 GD             66 GD                  67 
 EI                   72 

 
Den deklarerade värmeanvändningen är 1,5 % lägre än beräknat om jämförelse 
görs med graddagskorrigerat värde. Görs jämförelsen med värdet som korrigerats 
enligt energi-index är värmeanvändningen 5,9 % högre än beräknat. 
 
Värmeanvändningens avvikelse påverkar den totala energianvändningen med 1,2 
% om jämförelse görs med graddagskorrigerat värde. Görs jämförelsen med 
värdet som korrigerats enligt energi-index blir påverkan 4,9 %.    
 
 
Uppvärmning 

En sammanställning av Munksjögårdens energi för uppvärmning redovisas i 
Tabell 18. Uppvärmning omfattar värmeanvändning exklusive tappvarmvatten. 
 
Tabell 18. Uppvärmning. 

 Beräknad Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 Energideklaration 

Uppvärmning 
(kWh/år) 

   300 326 GD     335 369 GD     332 529 GD           333 026 
EI            360 628 

Spec. Uppvärmning 

(kWh/m
2
, år) 

            48 GD              53 GD              53 GD                    53 
EI                     57 

 

Den deklarerade uppvärmningsenergin är 10,4 % högre än beräknat om 
jämförelse görs med graddagskorrigerat värde. Görs jämförelsen med värdet som 
korrigerats enligt energi-index är 18,8 % högre än beräknat. 
 
Uppvärmningens avvikelse påverkar den totala energianvändningen med 6,2 % 
om jämförelse görs med graddagskorrigerat värde. Görs jämförelsen med värdet 
som korrigerats enligt energi-index blir påverkan 11,1 %.   
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Det finns ingen dokumentation av verklig rumstemperatur för Munksjögården. 
Beräkningar i VIP+ är utförda med rumstemperaturen 20 °C, vilket troligtvis är 
lågt med hänsyn till Svebys rekommendationer om minst 21 °C i bostäder.173 Att 
det är ett kategoriboende för ålder över 55 år innebär förmodligen en högre 
innetemperatur då ålderskategorin ofta önskar varmare rumsklimat. Enligt 
styrelseledamot Tor Ahlstrand är termostaten inställd på 22-23 °C. Hur mycket 
det påverkar rumsklimatet är svårt att säga då reglering sker i enskild lägenhet. 
Enligt Sveby kan en ökning om 2 °C för flerbostadshus med FTX-system ge en 
ökad energianvändning med 6 kWh/m2, år.174 
 
De verkliga uppmätta värdena i Tabell 19 visar för Munksjögården en lägre 
förbrukning för 2011 än för 2010, vilket stämmer överens med 
årsmedeltemperaturerna för Jönköping. Årsmedeltemperaturen 2011 var 2,5 °C 
högre än för 2010.   
 
Tabell 19. Verklig uppvärmning.  

(kWh/m
2
, år) Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 

Munksjögården 60 46 

 
De uppmätta verkliga värdena förhåller sig lika till medeltemperaturerna för 
Jönköping, alltså att den verkliga värmeanvändningen är lägre år 2011 än 2010, 
precis som temperaturen var lägre 2011 än 2010. Med detta resultat kan avvikelser 
i drift som beror på uppvärmnings- och ventilationssystemet till viss del uteslutas, 
vilket ökar tillförlitligheten till det deklarerade värdet. 
 
Normalårskorrigering för samma värden visar på ytterst små skillnader för 2011 
och 2010. Det korrigerade värdet bör ha så liten skillnad som möjlig mellan två år. 
Skillnaden i detta fall anses vara godtagbar. 
 
 
Tappvarmvatten 

En sammanställning av Munksjögårdens tappvarmvattenanvändning redovisas i 
Tabell 20. Tappvarmvatten omfattar värmeanvändning exklusive uppvärmning. 
 
Tabell 20. Tappvarmvatten. 

 Beräknad Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 Energideklaration 

Tappvarmvatten 
(kWh/år) 

127 357 87 631 85 471 92 243 

Spec. 
tappvarmvatten 
(kWh/m

2
, år) 

20 14 14 15 

                                              
173 Svebyprogrammet (2009), Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Projektrapport, 

Stockholm: Sveby 
174 Ibid 
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Den deklarerade tappvarmvattenanvändningen är 25 % lägre än beräknat. 
 
Tappvarmvattenanvändningens avvikelse påverkar då den totala 
energianvändningen med 6,2 %. 
 
För Munksjögården finns mätning av kallvatten som tillförs fastigheten, men 
ingen separat mätning av tappvarmvatten efter beredning. Vid upprättandet av 
energideklarationen bedömdes istället varmvattnet utgöra 38 % av kallvattnet. 
Detta gjordes med grund i tidigare statistik från en fastighet i Växjö.175 Som 
tidigare beskrivits används Energivision för att sammanställa data till 
energideklarationer. I programmet beräknas även tappvarmvattenanvändningen 
om mätdata för detta saknas. För att kunna göra det måste kallvattenvolym och 
varmvattenandel inmatas. Energivision antar en temperaturskillnad på 50 °C 
mellan kall- och varmvattnet.176 Tappvarmvattenenergin beräknas då enligt: 177 
 
Evv = 1160· Vvv·  ∆T   
 
Där: 1160 är den mängd energi som går åt för att värma 1 m3 vatten 1 °C. 
 Vvv  är volymen vatten som värms upp. 

∆T är skillnaden mellan vattnets temperatur före och efter 
uppvärmning. 
 

Värdena för uppmätt tappvarmvattenenergi i Tabell 20 är alltså ett antagande från 
Riksbyggen. Antagandet kan anses rimligt med hänsyn till Christian Ek och Daniel 
Nilssons riktvärden om 30-40 %.178 Viktigt att notera är att det inte med exakthet 
går att bedöma varmvattenandel då alla brukare har olika beteendemönster och 
vanor. 
 
Vad skillnaden mellan beräknad energi i Energivision och deklarerad energi beror 
på är oklart, men det uppmätta beräknade värdet är exakt 95 % av det deklarerade 
vilket skulle kunna tyda på ett påslag för produktionsförluster. I Energivision har 
det beräknats att 5 % av den totala värmeanvändningen är produktionsförluster. 
Sannolikt är då att 4 % tillskrivs uppvärmning och 1 % till 
tappvarmvattenberedning. Detta med grund i att skillnaden mellan deklarerat 
värde för tappvarmvatten och beräknat i Energivision, dividerat med totala 
värmeanvändningen, är 1 %. 
 
För högt beräknande av tappvarmvattenanvändning kan bero på den 
kategoriserade hushållssammansättningen. Det finns inga dokumenterade 
uppgifter om hur många människor som bor på Munksjögården, men enligt 

                                              
175 Intervju, Löfqvist, Bo (2012-03-30), Riksbyggen  
176 Ibid  
177 Nero, K, Andersson, A-C (2011-11-14), Formelsamling: Energi, Tekniska högskolan i 

Jönköping 
178 Ek, C, Nilsson, D (2011), Kollektiv och individuell mätning – Så får vi klokare vattenanvändning, 

Energi & Miljö, nr. 12 2011 
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Ahlstrand är det 5 ensamboende, 1 lägenhet med 3 boende och resterande 
parboende. Detta ger ett snitt på 1,9 personer/lägenhet, vilket är något högre än 
vad Tabell 3 visar, 1,4-1,8 personer/lägenhet.  
 
I VIP+ 5.2 hämtas indata från Sveby, som har uppdaterats sedan beräkningen för 
Munksjögården utfördes. Numera rekommenderar Sveby 25 kWh/m2, år eller 
tappvarmvattenanvändningen 18 m3/person.179 Det senare är att föredra då det 
inte bor lika många på Munksjögården som i de fastigheter Sveby grundar 
årsschabloner på. Genom att använda 104 personer och 18m3/person fås 17,2 
kWh/m2, år och en avvikelse mot deklarerat värde på 14,8 %.  
 
 
Fastighetsel 

En sammanställning av Munksjögårdens fastighetsel redovisas i Tabell 21. 
 
Tabell 21. Fastighetsel. 

 Beräknad Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 Energideklaration 

Fastighetsel  
(kWh/år) 

81 432 104 808 93 741 101 000 

Spec. fastighetsel 
(kWh/m

2
, år) 

13 17 15 16 

 
Den deklarerade fastighetselen är 23,1 % högre än beräknat. Anledningen till att 
deklarerad fastighetsel är lägre än uppmätt 2010 beror på ett avdrag av 3 000 kWh 
för utomhusbelysning.180 Fastighetselens avvikelse påverkar den totala 
energianvändningen med 3,7 %.  
 
Fastighetselen är svårbedömd vid beräkning och beror exempelvis på vilka 
installationssystem som finns, hur stora de gemensamma ytorna är och om 
byggnaden har garage.181 Sveby refererar till en undersökning av 1210 nybyggda 
bostäder med frånluftventilation där den genomsnittliga fastighetselanvändningen 
var 15 kW/m2, år. För en byggnad med FTX-system kan en något högre 
fastighetselanvändning förväntas. 
 
Fastighetsel i VIP+ 5.2 är uppdelat i el till fläktar och pumpar, som beräknas i 
programmet, och fastighetsenergi som finns i en driftdatakatalog angivet i 
W/m2.182 Fastighetsenergin är i sin tur angiven i fastighetsenergi rumsluft och 
extern. De inmatade värdena för fastighetsenergi rumsluft och extern är 0,30 
respektive 0,54 W/m2.  

                                              
179 Svebyprogrammet (2009), Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Projektrapport, 

Stockholm: Sveby 
180 Intervju, Löfqvist, Bo (2012-03-30), Riksbyggen  
181 Svebyprogrammet (2009), Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Projektrapport, 
Stockholm: Sveby 
182 Structural Design Software (2010), VIP-Energy manual version 2.0.0, Strusoft 
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Energin till fläktar och pumpar beräknades till ca 5,5 kWh/m2, år och 0,84 W/m2 i 

fastighetsenergi innebär ca 7,5 kWh/m2, år. Tillsammans utgör dessa 
fastighetselen. 
 
Troligt är att fastighetsenergin är för lågt beräknad. Numera används i VIP-Energy 
1,0 respektive 0,4 W/m2, vilket ger 12,3 kWh/m2. Tillsammans med el till fläktar 
och pumpar blir det 17,8 kWh/m2 och en avvikelse mot deklarerat på 11,2 %.    
 
  
Gratisenergi 
Gratisenergi från sol, processer och personvärme redovisas i Tabell 22. För 
solinstrålning finns i VIP+ 5.2 fönstertyper med förinställd transmittans hämtade 
från VVS Handboken, där även ett eget värde kan anges av användaren.183 För 
Munksjögården har en avskärmningsfaktor på 0,57 använts, som den andel 
byggnaden kan tillgodoräkna sig. Till skillnad från Enorm 2004, räknar VIP+ med 
glasandel av fönsterarea, vilket ger ett mer realistiskt värde. 
 
I VIP+ beräknas inget tillskott från tappvarmvatten.  
 
Tabell 22. Gratisenergi. 

 Solinstrålning Processenergi Personvärme 

Gratisenergi 
(kWh/år) 

138 178 180 749 55 214 

Spec. gratisenergi 
(kWh/m

2
, år) 

22 29 
 

9 

 
Den sammanlagda gratisenergin för Munksjögården uppgår till 60 kWh/m2, år, 
och utgör således 45 % av det totala beräknade värmebehovet. 
 
Fördelning 

I Tabell 23 visas andel av total energianvändning för de olika mätslagen. 
Fördelningen mellan energi till värme och fastighetsel skiljer sig marginellt mellan 
beräknad, uppmätta och deklarerat värde, där större andel energi går till värme för 
beräknade än för övriga värden, om jämförelsen görs med graddagskorrigering. 
Vid jämförelser med energi-indexkorrigering är skillnaden mellan beräknad och 
deklarerad andel mindre. 
 
Fördelningen av energi till uppvärmning och tappvarmvatten är förskjuten vid 
jämförelser mellan beräknat och uppmätta/deklarerat värde, där större del energi 
går åt till uppvärmning för uppmätta/deklarerat värde än beräknat. 
 
 
 
 

                                              
183 Structural Design Software (2010), VIP-Energy manual version 2.0.0, Strusoft 
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Tabell 23. Procentuell andel av total energianvändning. 

 Beräknad 
 

Uppmätt  
2010 

Uppmätt 
2011 

Energideklaration 

Värme        84 % GD       80 % GD        81 % GD               81 % 
EI                82 % 

Uppvärmning        59 % GD       63 % GD        65 % GD               63 % 
EI                65 % 

Tappvarmvatten        25 % GD       17 % GD        17 % GD               18 % 
EI                17 % 

Fastighetsel        16 % GD       20 % GD        19 % GD               19 % 
EI                18 % 
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3.3.3 Vårdträdet 

Figur 18 och Figur 19 visas Vårdträdet och en karta över dess placering. 
 

 
Figur 18. Vårdträdet.184    

 

 
Figur 19. Råckstavägen, Stockholm.185 

 

                                              
184 Mäklarhuset (2012-03-20, Vårdträdet, http://www.maklarhuset.se/ 
185 Hitta.se (2012-05-10), Karta Stockholm, http://www.hitta.se/karta 
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I Tabell 24 presenteras förutsättningarna för Vårdträdet. 
 
Tabell 24. Fastighetsdata. 

Ort Stockholm 

Byggår 2007 

Energibereäkning Enorm 2004, 2009-01-19 

Energideklaration 2012-02-14 

Antal lägenheter 17 

Antal våningsplan 4 

Antal trapphus 1 

IMD El 

Ventilation F 

Atemp 1 551 m
2 

Fönsterandel av Aom 13 % 

Um 0,303 

Dimensionerad innetemperatur 21 °C 

 
Bostadsrättsföreningen Vårdträdet innefattar två punkthus i fyra våningar med en 
gemensam Atemp på 3 380 m2. Då energiberäkning och energideklaration erhållits 
för en av byggnaderna redovisas uppgifter enbart för denna. Den gemensamma 
specifika energianvändningen är dock densamma då fördelning har gjorts utifrån 
byggnadernas Atemp. Detta för att värme och el mäts i separat byggnad och matas 
därifrån till respektive hus i en kulvert. Det studerade huset har en deklarerad 
Atemp på 1 524 m2 och alla mätvärden har då fördelats över kvoten 1 524/3 380.   
 
Den deklarerade energianvändningen har normalårskorrigerats med energi-index, 
men även graddagskorrigerad energianvändning finns med som en post i 
energideklarationen. Den uppmätta fjärrvärmen (värmeanvändning) i Summarum 
är normalårskorrigerad med graddagar. För att jämförelse ska kunna göras med de 
uppmätta värdena för 2010-2011 tas därför även graddagskorrigerat värde i 
energideklarationen med.  
 
För Vårdträdet skiljer sig den beräknade och deklarerade Atemp. Vid deklaration 
gör Riksbyggen en ny beräkning av Atemp då ursprungliga beräkningar ofta görs i 
ett tidigt skede, vilket kan medföra ändringar av beräknad Atemp.  Deklarerad Atemp 
är 1 524 m2 (beräknad är 1 551 m2), vilket enligt Lars-Johan Lindberg är en 
acceptabel differens.186 För presenterade areor i Summarum finns även där 
avvikelser. Specifika värden för el och vatten är beräknat på BRA 2 964 m2 och 

                                              
186 Intervju, Lindberg, Lars-Johan (2012-05-09), Riksbyggen 
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för värme 1 608 m2. I dessa fall har den totala energin för varje mätslag dividerats 
med beräknad Atemp på 1 551 m2. För att kunna jämföra beräknad med deklarerad 
specifik energianvändning på ett rättvisande sätt, valdes den beräknade Atemp för 
detta. Deklarerade värden i denna rapport blir därmed något lägre än vad som 
redovisas i energideklarationen. 
 
För Vårdträdet har hänsyn tagits till forcerad ventilation vid beräkning av 
energianvändning, där denna omfattar en timme per dygn. Vilken påverkan 
forceringen har på den totala energianvändningen går inte att utläsa utan att göra 
en ny beräkning. Svebys rekommendationer för forcering ligger på 30 minuter per 
dygn. Forceringen för Vårdträdet anses ändå som rimlig. Hänsyn har inte tagits till 
vädring. För att göra beräkningar mer rättvisande rekommenderar Sveby ett 
vädringstillägg om 4 kWh/m2, år.187 
 
Belysning i allmänna utrymmen i Vårdträdet är närvarostyrd med snabbtändning, 
och består av energisnåla kompaktlysrör. 
  
Vårdträdets Um är 0,303 W/m2K, vilket ligger under kravnivån på 0,50 W/m2K. 
Um har framräknats med värden erhållna ur energiberäkningar i Enorm 2004. 
 
 
Energianvändning  

En sammanställning av Vårdträdets energianvändning redovisas i Tabell 25.  
Fastigheten energideklarerades 2011 med mätvärden från tidsperioden 2010. 
  
Tabell 25. Energianvändning. 

 Beräknad Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 Energideklaration 

Energianvändning 
(kWh/år) 

   154 817               GD      198 520          GD     194 333               GD           188 810                     
EI            185 484                        

Spec. 
energianvändning 
(kWh/m

2
, år) 

         100                            GD             128                 GD            125               GD                  122                                   
EI                   120                                      

 
Den deklarerade energianvändningen är 22 % högre än beräknat om jämförelsen 
görs med graddagskorrigerat värde. Görs jämförelsen med värdet som korrigerats 
med energi-index är energianvändningen 20 % högre än beräknat.   
 
I BBR:s 12:e upplaga, som var gällande för tiden, var kravet på högsta specifika 
energianvändning 110 kW/m2, år. Vårdträdet överskrider därmed kravet med 10,9 
% om jämförelsen görs med graddagskorrigerat värde. Görs jämförelsen istället 
med värdet som korrigerats med energi-index, som också är det giltiga värde som 
presenteras när byggnaden energideklareras, blir samma siffra 9,1 %. Riksbyggens 
mål om 77 kWh/m2, år överskrids med 55,8 % (43 kWh/m2, år).  

                                              
187 Svebyprogrammet (2009), Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Projektrapport, 

Stockholm: Sveby 
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Vårdträdet färdigställdes 2007 och det uppmätta underlaget för energideklaration 
var från 2011, vilket innebär att betongen förmodligen hunnit torka ut vid 
mätperioden, och därför kan ingen energi antas åtgått till uttorkning.   
 
 
Värme 
En sammanställning av Vårdträdets värmeanvändning redovisas i Tabell 26. 
Värmeanvändning är energianvändning exklusive fastighetsel. 
 
Tabell 26. Värme. 

 Beräknad Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 Energideklaration 

Värmeanvändning 
(kWh/år) 

    136 392                 GD      174 493                 GD     173 592              
 

GD           168 069                       
EI            164 743                          

Spec. 
värmeanvändning 
(kWh/m

2
, år) 

           88                                 
 

GD            113                               GD            112                            GD                 108                                     
EI                  106                                       

 
Den deklarerade värmeanvändningen är 22,7 % högre än beräknat om jämförelse 
görs med graddagskorrigerat värde. Görs jämförelsen med värdet som korrigerats 
enligt energi-index är värmeanvändningen 20,5 % högre än beräknat.  
 
Värmeanvändningens avvikelse påverkar den totala energianvändningen med 20 
% om jämförelse gör med graddagskorrigerat värde. Görs jämförelsen med värdet 
som korrigerats enligt energi-index blir påverkan 18 %.    
 
 
Uppvärmning 

En sammanställning av Vårdträdets energi för uppvärmning redovisas i Tabell 27. 
Uppvärmning är värmeanvändning exklusive tappvarmvatten. 
 
Tabell 27. Uppvärmning. 

 Beräknad Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 Energideklaration 

Uppvärmning 
(kWh/år) 

     89 862 GD      132 417 GD     132 421 GD             115 289 
EI              111 963 

Spec. 

Uppvärmning 

(kWh/m
2
, år) 

           58 GD               85 GD              85 GD                      74 
EI                       72 

 

Den deklarerade uppvärmningsenergin är 27,6 % högre än beräknat om 
jämförelse gör med graddagskorrigerat värde. Görs jämförelsen med värdet som 
korrigerats enligt energi-index är uppvärmningsenergin 24,1 % högre än beräknat. 
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Uppvärmningens avvikelse påverkar den totala energianvändningen med 16 % om 
jämförelse gör med graddagskorrigerat värde. Görs jämförelsen med värdet som 
korrigerats enligt energi-index blir påverkan 14 %.  
 
Det finns ingen dokumentation av verklig rumstemperatur för Vårdträdet. 
Beräkningar i Enorm 2004 är gjorda med rumstemperaturen 21 °C, vilket kan 
antas rimligt med hänsyn till Svebys rekommendationer om minst 21 °C i 
bostäder.188 
 
Vårdträdet omfattar två byggnader med en gemensam värmecentral, varifrån 
värme matas till respektive byggnad i kulvert. Detta innebär att det uppstår 
värmeförluster efter mätpunkten, som inte tagits hänsyn till vid beräkning i Enorm 
2004. Det är dock oklart hur stora dessa förluster är. I samband med Svebys 
energiberäkningstävling beräknades kulvertförlusten vara 15 W/m2. En grovt 
uppskattad kulvertlängd från karta är 60 meter för Vårdträdet. Detta innebär då 
uppskattningsvis en kulvertförlust på 5 kWh/m2, år.  
 
Graddagskorrigeringen görs mot SMHI:s graddagar, vilka beräknas med en 
balanstemperatur på 17 °C. Detta bedöms något högt för nya byggnader och 
antalet graddagar blir högre än med en mer exakt metod.189 Med erhållna data från 
beräkningen i Enorm 2004 framräknades en balanstemperatur för Vårdträdet på 
13,2 °C, se bilaga 19.   
 
De verkliga uppmätta värdena i Tabell 28 visar för Vårdträdet en lägre 
förbrukning för 2011 än för 2010, vilket stämmer överens med 
årsmedeltemperaturerna för Stockholm. Årsmedeltemperaturen 2011 var 2,4 °C 
högre än för 2010.   
 
Tabell 28. Verklig uppvärmning.  

(kWh/m
2
, år) Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 

Vårdträdet 96 71 

 
De uppmätta verkliga värdena förhåller sig lika till medeltemperaturerna för 
Stockholm, alltså att den verkliga värmeanvändningen är lägre år 2011 än 2010, 
precis som temperaturen var lägre 2011 än 2010. Med detta resultat kan avvikelser 
i drift som beror på uppvärmnings- och ventilationssystemet till viss del uteslutas, 
vilket ökar tillförlitligheten till det deklarerade värdet. 
 
Normalårskorrigering för samma värden visar på ytterst små skillnader för 2011 
och 2010. Det korrigerade värdet bör ha så liten skillnad som möjlig mellan två år. 
Skillnaden i detta fall anses vara acceptabel. 

                                              
188 Svebyprogrammet (2009), Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Projektrapport, 

Stockholm: Sveby 
189 Boverket (2009), Energihushållning enligt Boverkets byggregler, Handbok, Karlskrona: 
Boverket 
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Tappvarmvatten 

En sammanställning av Vårdträdets tappvarmvattenanvändning redovisas i Tabell 
29. Tappvarmvatten omfattar värmeanvändning exklusive uppvärmning. 
 
Tabell 29. Tappvarmvatten. 

 Beräknad Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 Energideklaration 

Tappvarmvatten 
(kWh/år) 

46 530 42 076 41 171 52 780 

Spec. 
tappvarmvatten 
(kWh/m

2
, år) 

30 27 27 
 

34 

 
Den deklarerade tappvarmvattenanvändningen är 13,3 % högre än beräknat. 
 
Tappvarmvattenanvändningens avvikelse påverkar den totala energianvändningen 
med 4,0 %.  
 
Den beräknade storleken för tappvarmvattnet från Enorm 2004 var 25 kWh/m2, 
år. Ett uppskattat värde i sammanställningen av NCC som gjorde beräkningen var 
justerat till 30 kWh/m2, vilket har använts som redovisat värde för beräknad 
tappvarmvattenenergi. Svebys rekommendationer är 25 kWh/m2, år.190 
 
För Vårdträdet finns mätning av kallvatten som tillförs fastigheten, men ingen 
separat mätning av tappvarmvatten efter beredning. Vid upprättandet av 
energideklarationen bedömdes istället varmvattnet utgöra 38 % av kallvattnet i 
Energivision, som används för att sammanställa data till energideklationer.191 
Energivision antar en temperaturskillnad på 50 °C mellan kall- och varmvattnet. 
192 Tappvarmvattenenergin beräknas då enligt:193 
 
Evv = 1160· Vvv·  ∆T  
 
Där: 1160 är den mängd energi som går åt för att värma 1 m3 vatten 1 °C. 
 Vvv är volymen vatten som värms upp. 

∆T är skillnaden mellan vattnets temperatur före och efter 
uppvärmning. 

 
Beräkningen är applicerad på mätvärden för kallvatten erhållna ur Summarum. 
Vad skillnaden för energideklarationen beror på är oklart. Kontrollberäkningar 

                                              
190 Svebyprogrammet (2009), Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Projektrapport, 

Stockholm: Sveby 
191 Intervju, Lindberg, Lars-Johan (2012-05-16), Riksbyggen 
192 Intervju, Löfqvist, Bo (2012-03-30), Riksbyggen  
193 Nero, K, Andersson, A-C (2011-11-14), Formelsamling: Energi, Tekniska högskolan i 

Jönköping 
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med fördelningen mellan de två husen visar att deklarerat värde för 
tappvarmvatten stämmer med Vårdträdets andra hus till storlek. Schablonmässigt 
värde från Boverket på deklarerad fjärrvärmeanvändning är 25 kWh/m2, år vid en 
jämförande beräkning på Boverkets hemsida.194 
 
 
Fastighetsel 

En sammanställning av Vårdträdets fastighetsel redovisas i Tabell 30. 
 
Tabell 30. Fastighetsel. 

 Beräknad Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 Energideklaration 

Fastighetsel  
(kWh/år) 

18 425 24 027 20 741 20 741 

Spec. fastighetsel 
(kWh/m

2
, år) 

12 15 13 13 
 

 
Den deklarerade fastighetselen är 8,3 % högre än beräknat. 
 
Fastighetselens avvikelse påverkar den totala energianvändningen med 1 %. 
 
För Vårdträdet finns dokumentation för all el som levereras till fastigheten. 
Däremot saknas fullständig dokumentation av lägenhetsel, vilken är en 
förutsättning för att ta fram fastighetsel enligt formel:195 
 
Fastighetsel = Total el – All mätt el per lägenhet  
 
Dokumentation av lägenhetsel finns dock för ett fåtal månader och därför 
används i fallstudien Tabell 31 för att ta fram lägenhetsel för resterande månader. 
Tabellen är framtagen av FEBY (Forum för Energieffektiva Byggnader) och anger 
riktvärden för månadsvis fördelning av hushållsel.  
 
Tabell 31. Månadsvis fördelning av hushållsel.196 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

1,25  1,22 1,15   1 0,88  0,78 0,73  0,75  0,83  1  1,16  1,25  

 
För fastighetselen går det inte att läsa ut hela dess storlek från Enorm 2004s 
beräkningar, utan bara el till fläktar och pumpar. För resterande görs istället en 
erfarenhetsmässig bedömning.197 Hans Johnsson på Equa Solutions hänvisar till 

                                              
194 Boverket (2012-04-25), Beräkning av energiprestanda, http://www.boverket.se/Bygga--

forvalta/Energideklaration/Mer-information/Berakning-av-energiprestanda/ 
195 Intervju, Nilsson, Hans (2012-04-04), Riksbyggen 
196 FEBY (2009), Kravspecifikation för passivhus, Version 2009, LTH 
197 Intervju, Johnsson, Hans (2012-04-26), Equa Simulations 
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Svebys kalkylark för att göra en projektspecifik bedömning av fastighetselens 
storlek. Kalkylarket finns på Svebys hemsida.198   
 
 
Gratisenergi 
Gratisenergi från sol och processer redovisas i Tabell 32. För solinstrålning har en 
faktor på 0,5 använts i Enorm 2004 som den andel byggnaden kan tillgodoräkna 
sig. Denna faktor uppfattas som rimlig.199 Soldata för Stockholm har använts. 
 
Utnyttjad värme från processer redovisas som en sammanslagen post, där denna 
omfattar all gratisenergi exklusive solenergi.   
 
Tabell 32. Gratisenergi. 

 Solinstrålning Processenergi 

Gratisenergi 
(kWh/år) 

39 629 57 539 

Spec. gratisenergi 
(kWh/m

2
, år) 

26 37 

 
Den sammanlagda gratisenergin för Vårdträdet uppgår till 63 kWh/m2, år, och 
utgör således 42 % av det totala beräknade värmebehovet. 
 
 
Fördelning 

I Tabell 33 visas andel av total energianvändning för de olika mätslagen. 
Fördelningen mellan energi till värme och fastighetsel skiljer sig knappt mellan 
beräknad, uppmätta och deklarerat värde om jämförelsen görs med 
graddagskorrigering. Vid jämförelser med energi-indexkorrigering är beräknad, 
uppmätt 2010 och deklarerad andel samma. 
 
Fördelningen av energi till uppvärmning och tappvarmvatten är liten vid 
jämförelser mellan beräknat och deklarerat värde, där större andel energi går åt till 
uppvärmning för uppmätt och deklarerat värde än beräknat. Uppmätta värden 
2010 visar en lägre andel till uppvärmning än de övriga jämförelserna.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
198 Sveby (2012-05-17), Beräkning, 

http://www.sveby.org/hur-anvander-jag-sveby/berakning/  
199 Intervju, Johnsson, Hans (2012-04-26), Equa Simulations 
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Tabell 33. Procentuell andel av total energianvändning. 

 Beräknad 
 

Uppmätt  
2010 

Uppmätt 
2011 

Energideklaration 

Värme         88 % GD       88 % GD        90 % GD               89 % 
EI                88 % 

Uppvärmning        58 % GD       67 % GD        68 % GD               61 % 
EI                60 % 

Tappvarmvatten        30 % GD       21 % GD        22 % GD               28 % 
EI                28 % 

Fastighetsel        12 % GD       12 % GD        10 % GD               10 % 
EI                11 % 
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3.3.4 Båtbyggaren 

Brf. Båtbyggaren ligger i Hammarby Sjöstad, består av tre hus och är ritade av 
Kod arkitekter i Stockholm. Det första huset är ett punkthus med 54 lägenheter – 
Böljan 3, de andra husen är lamellhus med 81 lägenheter – Böljan 4. För dessa 
fastigheter mäts värme och el gemensamt, vilket gör att en sammanslagning av 
fastigheternas Atemp har gjorts för att lättare jämföra beräknade och uppmätta 
värden. Fastigheten är ännu inte energideklarerad, därför presenteras endast ett 
uppskattat värde för kommande energideklaration med graddagar som 
normalårskorrigering. Värdena är baserade på Riksbyggens uppskattning samt 
uppmätta värden för fastigheten.  
 
Böljan 4 belönades med Sveriges Arkitekters bostadspris 2009, där även 
Eriksbergsterrassen i Göteborg var nominerad.200 
 

 

  

                                              
200 Båtbyggaren.se (2012-05-25), Bostadspriset 2009, http://www.batbyggaren.se/?rID=1073 
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Böljan 3 
Figur 20 och Figur 21 visar Böljan 3 till vänster och en karta över Båtbyggarens 
placering. 
 

 
Figur 20. Böljan 3.201 

 

 
Figur 21. Båtbyggaregatan, Stockholm.202 

                                              
201 Mynewsdesk.com (2012-03-20), Riksbyggen, Brf Båtbyggaren, http://www.mynewsdesk.com/ 
202 Hitta.se (2012-05-10), Karta Stockholm, http://www.hitta.se/karta  
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I Tabell 34 presenteras förutsättningarna för Böljan 3. 
 
Tabell 34. Fastighetsdata. 

Ort Stockholm 

Byggår 2008 

Energiberäkning Enorm 2004, 2006-01-20 

Energideklaration – 

Antal lägenheter 54 

Antal våningsplan 13 

Antal trapphus 2 

IMD El 

Ventilation lägenhet FTX (VG: 50 %) 

Ventilation trapphus F 

Atemp, Böljan 3 6 080 m
2 

Atemp, totalt Båtbyggaren 14 532 m
2 

Fönsterandel av Aom 17 % 

Um 0,439 

Dimensionerad innetemperatur 20 °C 
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Böljan 4 
Figur 22 och Figur 23 visar Böljan 4 och en karta med dess placering. 
 

 
Figur 22. Böljan 4.203 

 

 
Figur 23. Båtbyggaregatan, Stockholm.204 

 
 

                                              
203 Mynewsdesk.com (2012-03-20), Riksbyggen, Brf Båtbyggaren, http://www.mynewsdesk.com/ 
204 Hitta.se (2012-05-10), Karta Stockholm, http://www.hitta.se/karta 
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I Tabell 35 presenteras förutsättningarna för Böljan 4. 
 
Tabell 35. Fastighetsdata. 

Ort Stockholm 

Byggår 2008 

Energiberäkning Enorm 2004, 2007-03-16 

Energideklaration – 

Antal lägenheter 81 

Antal våningsplan 6 

Antal trapphus 6 

IMD El 

Ventilation F 

Atemp, Böljan 4 8 452 m
2 

Atemp, totalt Båtbyggaren 14 532 m
2 

Fönsterandel av Aom 23 % 

Um 0,532 

Dimensionerad innetemperatur 20 °C 

 
Brf Båtbyggaren har totalt 70 parkeringsplatser i parkeringsgarage i källarplan. 
Garagets storlek i kvadratmeter finns inte angivet i erhållen dokumentation. 
Uppvärmning av garaget görs med aerotemprar, som är en typ av luftvärmare som 
är avsedd för lokaler, industrier, garage och liknande.205 
 
Lägenheterna på Båtbyggaren har blandare av standardutförande. Dessa är 
snålspolande, jämfört med äldre en- och tvågreppsblandare.206 
 
Belysning i allmänna utrymmen i Båtbyggaren är närvarostyrd med snabbtändning, 
och består av energisnåla kompaktlysrör. Fläktar som används är också 
energieffektiva, som för Böljan 3 är FTX- och F-system, och för Böljan 4 F-
system. 
 
Beräkning för specifik energianvändning saknas för Båtbyggaren, eftersom värdet 
för fastighetselen inte är redovisad separat utan sammanslaget med all el. För att 
erhålla ett värde på fastighetselen för Båtbyggaren har uppmätta och beräknade 
värden för de övriga fastigheterna använts som uppskattade värden. 
 

                                              
205 Fläkt Woods (2012-05-02), Luftvärmare ATD – AEROTEMPER, 

http://www.flaktwoods.se/dokumentation/adeab6ad-ee25-4e00-acdf-cd7d99b2818c 
206 Intervju, Lindberg, Lars-Johan (2012-05-02), Riksbyggen 
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Beräknad fläktel, som är ett delvärde för fastighetselen i Enorm 2004, är för 
Böljan 3 7 kWh/m2, år och för Böljan 4 1 kWh/m2, år. För Vårdträdet är samma 
siffra 5 kWh/m2, år och där finns även ett värde för övrig fastighetsel framtagen. 
Värdet för övrig fastighetsel som framtagits av NCC, är 7 kWh/m2, år. Båda 
fastigheterna är energiberäknade i Enorm 2004.  
 

Antagande om att samma förhållande mellan fläktel och övrig fastighetsel, som 
finns för Vårdträdet, också gäller Båtbyggaren har gjorts. Detta ger ett förhållande 
där 60 % av total fastighetselen består av övrig fastighetsel, och 40 % utgör fläktel. 
Detta ger ett uppskattat värde på fastighetselen för Båtbyggaren på 20 kWh/m2, 
år. 
 
Båtbyggaren är ännu inte energideklarerad, därför används uppmätta 
graddagskorrigerade värden för 2011 som energideklarerade.  
 
För Böljan 3 har hänsyn tagits till forcerad ventilation vid beräkning av 
energianvändning, där denna omfattar en timme per dygn. Detta bidrar till en 
höjning av den totala energianvändningen. Det angivna värdet bedöms vara 
felaktigt, då forcerad luftvolym för vardagar är mer än 10 gånger större än övriga 
dagar. Detta resulterar i för högt beräknade energiförluster av ventilation. För 
Böljan 4 har hänsyn tagits till forcering av ventilation, vilken omfattar en timme 
per dygn. Denna beräkning är rätt angiven. Vilken påverkan forceringen har på 
den totala energianvändningen går inte utläsa utan att göra en ny beräkning. 
Svebys rekommendationer för forcering är 30 minuter per dygn. Forcering för 
Böljan 4 anses därför som rimlig, medan Böljan 3 anses ha för högt beräknad 
forcering. Hänsyn har inte tagits till vädring. För att göra beräkningar mer 
rättvisande rekommenderar Sveby ett vädringstillägg om 4 kWh/m2, år.207 
 
Böljan 3 uppfyller Um med 0,439 W/m2K medan Böljan 4 inte gör det med Um 
0,532 W/m2K, då kravet i BBR är 0,50 W/m2K. Um har framräknats med värden 
erhållna ur energiberäkningar i Enorm 2004. 
 
 
Energianvändning  
Sammanställning av energianvändningen är redovisad i Tabell 36, där den 
deklarerade energianvändningen är 2,8 % högre än beräknat. Värden är 
normalårskorrigerade med graddagar. 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
207 Svebyprogrammet (2009), Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Projektrapport, 

Stockholm: Sveby 
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Tabell 36. Energianvändning. 

 Beräknad Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 Energideklaration 

Energianvändning 
(kWh/år) 

 1 569 456       GD   1 637 455         GD  1 610 064        GD       1 610 064                    

Spec. 
energianvändning 
(kWh/m

2
, år) 

          108              GD            113                 GD            111             GD                 111                 
                  

 
 
Värme 

Värmeanvändning är energianvändning exklusive fastighetsel. 
Värmeanvändningen för Båtbyggaren redovisas i Tabell 37. Det värde som 
kommer energideklareras är 4,5 % högre än beräknat efter graddagskorrigering. 
Detta är ett uppskattat värde som erhållits ur mätvärden för 2011. 
 
Tabell 37. Värme. 

 Beräknad Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 Energideklaration 

Värmeanvändning 
(kWh/år) 

 1 278 232       GD   1 356 000         GD  1 335 000      
 

GD        1 335 000           
             

Spec. 
värmeanvändning 
(kWh/m

2
, år) 

           88                
 

GD               93                GD              92               GD                   92                    
                    

 
 
Uppvärmning 

Som del i värmeanvändningen presenteras andelen som går till uppvärmning i 
Tabell 38. Andel av värme som går till uppvärmning baseras på Riksbyggens 
uppskattning om att 30 % av värmen går till tappvarmvatten då det saknas separat 
mätning av tappvarmvatten. Denna uppskattning presenteras för uppmätta värden 
2010 och 2011 i Tabell 38. För det energideklarerade värdet har Boverkets 
nätbaserade beräkningsmall208 med schablonvärde använts för att erhålla andelen 
tappvarmvatten. Detta ger en andel för uppvärmning på 78 % av det totala 
värmebehovet. Det uppskattade deklarerade värdet ligger 12,5 % högre än 
beräknat värde för uppvärmningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
208 Boverket (2012-04-25), Beräkning av energiprestanda, http://www.boverket.se/Bygga--

forvalta/Energideklaration/Mer-information/Berakning-av-energiprestanda/ 
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Tabell 38. Uppvärmning. 

 Beräknad Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 Energideklaration 

Värmeanvändning 
(kWh/år) 

    929 657 GD     949 200 GD      934 500 GD       1 038 750 
 

Spec. 

värmeanvändning 

(kWh/m2, år) 

         64 GD              65 GD               64 GD                   72 

 
De verkliga uppmätta värdena i Tabell 39 visar för Båtbyggaren en lägre 
förbrukning för 2011 än för 2010, vilket stämmer överens med 
årsmedeltemperaturerna för Stockholm. Årsmedeltemperaturen 2011 var 2,4 °C 
högre än för 2010.   
 
Tabell 39. Verklig uppvärmning.  

(kWh/m
2
, år) Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 

Båtbyggaren 75 54 

 
De uppmätta verkliga värdena förhåller sig lika till medeltemperaturerna för 
Stockholm, alltså att den verkliga värmeanvändningen är lägre år 2011 än 2010, 
precis som temperaturen var lägre 2011 än 2010. Med detta resultat kan avvikelser 
i drift som beror på uppvärmnings- och ventilationssystemet till viss del uteslutas, 
vilket ökar tillförlitligheten till det deklarerade värdet. 
 
Normalårskorrigering för samma värden visar på små skillnader för 2011 och 
2010. Det korrigerade värdet bör ha så liten skillnad som möjlig mellan två år. 
Skillnaden i detta fall anses vara acceptabel. 
 
Rumstemperaturen som beräkningarna för Båtbyggaren grundas på är 20 °C, 
vilket är lågt räknat vid jämförelser med Svebys rekommendationer. Detta leder till 
att beräknad energin till uppvärmning underskattas. För Böljan 3, som har FTX-
system i lägenheterna, underskattas energianvändningen med 3 kWh/m2, år och 
för Böljan 4 som har F-system med 5 kWh/m2, år.209  
 
 
Tappvarmvatten 

Som del i värmeanvändningen presenteras andelen som går till tappvarmvatten i 
Tabell 40. Då separat mätning för tappvarmvatten saknas i fastigheten, uppskattar 
Riksbyggen att cirka 30 % av värmen går till tappvatten. Denna uppskattning 
används därför för de uppmätta värdena efter normalårskorrigering. För det 

                                              
209 Svebyprogrammet (2009), Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Projektrapport, 

Stockholm: Sveby 
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energideklarerade värdet har Boverkets nätbaserade beräkningsmall210 med 
schablonvärde använts för att erhålla andelen tappvarmvatten. I detta fall är 
andelen 22 % av värmeanvändningen, baserat på uppmätt värde av värme för 
2011. Det uppskattade deklarerade värdet ligger 16,7 % lägre än beräknat värde 
för tappvarmvattnet. 
 
Tabell 40. Tappvarmvatten. 

 Beräknad Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 Energideklaration 

Tappvarmvatten 
(kWh/år) 

348 575 406 800 400 500 296 250 

Spec. 
tappvarmvatten 
(kWh/m

2
, år) 

24 28 28 
 

20 

 
Sveby rekommenderar att 25 KWh/m2, år går till tappvarmvatten vid beräkningar 
vilket stämmer relativt bra med beräkningarna från Enorm 2004.211  
 
 
Fastighetsel 

Fastighetselen presenteras i Tabell 41, och är som beskrivits tidigare i detta avsnitt 
ett uppskattat värde för Båtbyggaren på 20 kWh/m2, år. Det beräknade värdet är 5 
% högre än det uppskattade deklarerade värdet för fastighetsel. 
 
Tabell 41. Fastighetsel. 

 Beräknad Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 Energideklaration 

Fastighetsel  
(kWh/år) 

290 640 281 455 275 064 275 064 

Spec. fastighetsel 
(kWh/m

2
, år) 

20 19 19 19 
 

 
För de uppmätta värdena av fastighetselen är formeln nedan använd:212 
 
Fastighetsel = Total el – All mätt el per lägenhet  
 
För 2010 uppgår fastighetselen till 35,2 % av den totala elanvändningen. 
Motsvarande andel för 2011 är 35,1 %. Värdet för energideklaration är hämtat 
från 2011 års mätdata. 
 
 

                                              
210 Boverket (2012-04-25), Beräkning av energiprestanda, http://www.boverket.se/Bygga--

forvalta/Energideklaration/Mer-information/Berakning-av-energiprestanda/ 
211 Svebyprogrammet (2009), Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Projektrapport, 

Stockholm: Sveby 
212 Intervju, Nilsson, Hans (2012-04-04), Riksbyggen 
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Gratisenergi 

Gratisenergi från sol och processer för Böljan 3 redovisas i Tabell 42. För 
solinstrålning har en faktor på 0,15 använts i Enorm 2004 som den andel 
byggnaden kan tillgodoräkna sig. Denna faktor är låg vid jämförelse med 
rekommenderade värden enligt Hans Johnsson på Equa Solutions.213 Soldata för 
Stockholm har använts. 
 
Utnyttjad värme från processer redovisas som en sammanslagen post, där denna 
omfattar all gratisenergi exklusive solenergi.   
 
Tabell 42. Gratisenergi. 

 Solinstrålning Processenergi 

Gratisenergi 
(kWh/år) 

63 134 186 760 

Spec. gratisenergi 
(kWh/m

2
, år) 

10 31 
 
 

 
Den sammanlagda gratisenergin för Böljan 3 uppgår till 41 kWh/m2, år och utgör 
således 36 % av det totala beräknade värmebehovet. 
 

Gratisenergi från sol och processer för Böljan 4 redovisas i Tabell 43. För 
solinstrålning har en faktor på 0,75 använts i Enorm 2004 som den andel 
byggnaden kan tillgodoräkna sig. Denna faktor är hög vid jämförelse med 
beräkningen för Böljan 3 och rekommenderade värden enligt Hans Johnsson på 
Equa Solutions.214 Soldata för Stockholm har använts. 
 
Utnyttjad värme från processer redovisas som en sammanslagen post, där denna 
omfattar all gratisenergi exklusive solenergi.   
 
Tabell 43. Gratisenergi. 

 Solinstrålning Processenergi 

Gratisenergi 
(kWh/år) 

339 635 176 924 

Spec. gratisenergi 
(kWh/m

2
, år) 

40 21 
 

 

 
Den sammanlagda gratisenergin för Böljan 4 uppgår till 61 kWh/m2, år och utgör 
således 39 % av det totala beräknade värmebehovet. 
 
 

                                              
213 Intervju, Johnsson, Hans (2012-04-26), Equa Simulations 
214 Ibid 
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Fördelning 
I Tabell 44 visas andel av total energianvändning för de olika mätslagen. 
Fördelningen jämförs för beräknade och uppmätta värden, samt uppskattade 
deklarerade. Fördelningen mellan energi till värme och fastighetsel skiljer sig 
marginellt, där större andel energi går till värme för uppskattat deklarerat, än för 
beräknat värde. För de mätta värdena är fördelningen samma för 2010 och 2011. 
 
Fördelningen av energi till uppvärmning och tappvarmvatten är förskjuten vid 
jämförelser mellan beräknat och uppskattat deklarerat värde, där större del energi 
går åt till uppvärmning för uppskattat deklarerat värde än beräknat. För de 
uppmätta värdena går en större andel till uppvärmning för 2011 än 2010.  
 
Tabell 44. Procentuell andel av total energianvändning. 

 Beräknad 
 

Uppmätt  
2010 

Uppmätt 
2011 

Energideklaration 

Värme       81 %       83 %        83 %               83 % 

Uppvärmning       59 %       58 %        58 %               65 % 

Tappvarmvatten       22 %       25 %        25 %               18 % 

Fastighetsel       19 %       17 %        17 %               17 % 
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4         Resultat 

Resultat och analys är strukturerad utifrån avsnitt 1.2.3 Frågeställningar. 

4.1 Hur stora avvikelser finns för de studerade husen, med 
avseende på beräknad respektive deklarerad 
energiförbrukning? 

4.1.1 Eriksbergsterrassen 

För Eriksbergsterrassen är den deklarerade energiförbrukningen 6,4 % lägre än 
den beräknade, där jämförelsen gjorts med graddagskorrigerat värde. Jämförelse 
med energi-index av deklarerat värde, som också är det giltiga värde som 
presenteras när byggnaden energideklareras, är 1,0 % högre än beräknat. 
 
Eriksbergsterrassen ligger under Boverkets krav på maximal specifik 
energianvändning om 110 kWh/m2, år, som gällde vid tillfället för uppförande av 
byggnaden, med 13,6 % (15 kWh/m2, år). Riksbyggens mål om 77 kWh/m2, år 
överskrids med 23,4 % (18 kWh/m2, år). 
 
Figur 24 nedan visar förhållandet mellan beräknad och deklarerad specifik 
energianvändning, samt uppmätta värden för 2010 och 2011. 
 

 
Figur 24. Specifik energianvändning Eriksbergsterrassen. 
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4.1.2 Munksjögården 

Munksjögårdens deklarerade energianvändning är 2,5 % högre än den beräknade, 
där jämförelsen gjorts med graddagskorrigerat värde. Jämförelse med energi-index 
av deklarerat värde, som också är det giltiga värde som presenteras när byggnaden 
energideklareras är 8,6 % högre än beräknat.  
 
Munksjögården ligger under Boverkets krav på maximal specifik energianvändning 
om 110 kWh/m2, år, som gällde vid tillfället för uppförande av byggnaden, med 
20,0 % (22 kWh/m2, år). Riksbyggens mål om 77 kWh/m2, år överskrids med 14,3 
% (11 kWh/m2, år). 
 
Figur 25 nedan visar förhållandet mellan beräknad och deklarerad specifik 
energianvändning, samt uppmätta värden för 2010 och 2011. 
 

 
Figur 25. Specifik energianvändning Munksjögården. 
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4.1.3 Vårdträdet 

För Vårdträdet skiljer sig den beräknade och deklarerade Atemp. På grund av detta 
valdes den beräknade Atemp om 1551 m2 för att kunna jämföra den specifika 
energianvändningen. Deklarerad Atemp är 1 524 m2, vilket ger en 2 kWh/m2, år 
högre specifik energianvändning än vad som redovisas i denna rapport.  
 
För Vårdträdet är den deklarerade energiförbrukningen 22,0 % högre än den 
beräknade, där jämförelsen gjorts med graddagskorrigerat värde. Jämförelse med 
energi-index av deklarerat värde, som också är det giltiga värde som presenteras 
när byggnaden energideklareras, är 20,0 % högre än beräknat. 
 
Vårdträdet överskrider i det senare fallet även Boverkets krav på maximal specifik 
energianvändning om 110 kWh/m2, år, som gällde vid tillfället för uppförande av 
byggnaden, med 9,1 % (10 kWh/m2, år). Riksbyggens mål om 77 kWh/m2, år 
överskrids med 55,8 % (43 kWh/m2, år). 
 
Figur 26 nedan visar förhållandet mellan beräknad och deklarerad specifik 
energianvändning, samt uppmätta värden för 2010 och 2011. 
 

 
Figur 26. Specifik energianvändning Vårdträdet. 
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4.1.4 Båtbyggaren 

För Båtbyggaren saknas energideklaration, därför används graddagskorrigerad 
mätdata för 2011 som substitut för energideklarerat värde. För Båtbyggaren är den 
uppskattade deklarerade energiförbrukningen 2,8 % högre än den beräknade, där 
jämförelsen gjorts med graddagskorrigerade värden för beräknad samt deklarerad 
energianvändning. För uppskattade deklarerade värden har mätdata från 2011 
använts. Tappvarmvattnets andel har hämtats från Boverket, och är 22 % av 
värmeanvändningen.  
 
Då det saknas energideklaration kan inte en rättvisande jämförelse mot kravet i 
BBR göras. Med grund i antagandet kan dock en uppskattning göras, att 
Båtbyggaren överskrider Boverkets krav på maximal specifik energianvändning 
om 110 kWh/m2, år, som gällde vid tillfället för uppförande av byggnaden, med 
1,0 % (1 kWh/m2, år). Detsamma gäller Riksbyggens mål om 77 kWh/m2, år, 
överskrids med 44,2 % (34 kWh/m2, år). 
 
Figur 27 nedan visar förhållandet mellan beräknad och deklarerad specifik 
energianvändning, samt uppmätta värden för 2010 och 2011. 
 

 
Figur 27. Specifik energianvändning Båtbyggaren. 
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4.1.5 Resultatanalys frågeställning 1  

I Figur 28 visas en sammanställning av specifik energianvändning för fastigheterna 
som fallstudien omfattade. 
  
Resultatet för de studerade fastigheterna uppvisade inte så stora skillnader mellan 
beräknad och uppmätt energianvändning som en första granskning gav. Dels 
beror detta på hur den specifika energianvändningen redovisas i olika skeden; 
beräkningar, programvara för sammanställning av uppmätta värden och 
energideklaration. Dels beror det på att jämförelser inte görs på samma premisser. 
Till exempel används olika normalårkorrigeringsmetoder för deklarerade och 
uppmätta värden. Jämförelser har gjorts för både graddagar och energi-index, och 
visar att energi-indexkorrigerade värden är högre än graddagskorrigerade värden 
för Eriksbergsterrassen och Munksjögården, och lägre för Vårdträdet. För 
Båtbyggaren saknas deklaration vilket gör att jämförelser inte kan göras för energi-
indexkorrigering, utan endast en uppskattning av deklarerat värde som 
graddagskorrigerats.   
 
Vilken korrigeringsmetod som är mest rättvisande är svårt att fastslå. För 
graddagar används balanstemperaturer för deklaration. Balanstemperaturer 
används även i beräkningsprogrammen. Dock tar inte graddagskorrigeringen i 
energideklarationen hänsyn till byggnadens tillgodoräknande av solinstrålning, 
vindförhållanden, läge, typ och användning som det görs i energi-index och i 
varierande grad i energiberäkningar.  
 
Fallstudien visar på små avvikelser mellan beräknad och uppmätt total 
energianvändning för alla fastigheter utom Vårdträdet, där energianvändning 
underskattades med 22 % i beräkningen, jämfört med deklarerat värde. 
 
Jämför man resultatet i denna rapport med rapporten som Annika Nilsson skrev 
om Bo01, uppvisar inte Riksbyggens fastigheter några avvikelser som kan jämföras 
med Nilssons resultat. En förklaring på detta kan vara att de byggnaderna Nilsson 
studerade byggdes tidigare, när kraven i BBR inte var lika hårda, trots att ett krav 
på 105 kWh/(m2 BRA, år) sattes. En annan förklaring kan vara att större 
erfarenhet vid användning av beräkningsprogram finns numera, samt en mer 
realistisk inställning av tillgodoräknade av gratisenergi.215  
 
Att endast granska det sammanfattade utfallet av beräknad jämfört med deklarerad 
energiprestanda kan vara missvisande och ge ett sammanslaget acceptabelt 
resultat. Därför är det viktigt att granska de ingående värdena där fördelningen 
mellan olika energislag kraftigt kan variera, samt att enskilda värden också kan 
variera. Detta kan resultera i att avvikelser som är oacceptabelt höga eller låga tar 
ut varandra vid sammanslagning för total energianvändning.  
 

                                              
215 Nilsson, Annika (2004), Energianvändning i nybyggda flerbostadshus på Bo01-området i Malmö, 2. rev. 

utg. Rapport, LTH 



Resultat 

 

92 

Med denna vetskap är frågeställningen nedan (avsnitt 4.2) en förutsättning för att 
få svar på hur avvikelserna verkligen ser ut. 
 

 
Figur 28. Specifik energianvändning, sammanställning. 
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4.2 Vilka parametrar beror avvikelser på, och hur påverkas 
den totala energiförbrukningen? 

Som redovisats i föregående frågeställning har samtliga fastigheters 
energianvändning underskattas vid projektering. Undantag är Eriksbergsterrassen, 
där energi till fläktar och belysning för garage lagts till den ursprungliga 
beräkningen, om jämförelser görs mot deklarerade värden med graddagar.  
 
För att kunna urskilja vilka parametrar som avviker i den totala 
energianvändningen görs samma indelning som för fallstudien, vilken är 
värmeanvändning, med fördelad energi till uppvärmning och tappvarmvatten, 
samt fastighetsel.  
  
För värme och uppvärmning redovisas värden som är normalårskorrigerade med 
både graddagsmetoden och energi-indexmetoden.  
 

4.2.1 Värme  

Värden för värme redovisas i Figur 29. 
 
Eriksbergsterrassen 

För Eriksbergsterrassen är den deklarerade värmeanvändningen 1,3 % (1 
kWh/m2, år) lägre än beräknat vid jämförelse med graddagskorrigerat värde. 
Avvikelsen påverkar den totala energianvändningen med 1,1 %.  
 
För det deklarerade värdet med energi-index blir resultatet 7,8 % (6 kWh/m2, år) 
högre än beräknat. Avvikelsen påverkar den totala energianvändningen med 6,3 
%.  
 
 
Munksjögården 
För Munksjögården är den deklarerade värmeanvändningen 1,5 % (1 kWh/m2, år) 
lägre än beräknat vid jämförelse med graddagskorrigerat värde. Avvikelsen 
påverkar den totala energianvändningen med 1,2 %.  
 
För det deklarerade värdet med energi-index blir resultatet 5,9 % (4 kWh/m2, år) 
högre än beräknat. Avvikelsen påverkar den totala energianvändningen med 4,9 
%. 
 
 
Vårdträdet 

För Vårdträdet är den deklarerade värmeanvändningen 22,7 % (20 kWh/m2, år) 
högre än beräknat, vid jämförelse med graddagskorrigerat värde. Avvikelsen 
påverkar den totala energianvändningen med 20 %.  
 
För det deklarerade värdet med energi-index blir resultatet 20,5 % (18 kWh/m2, 
år) högre än beräknat. Avvikelsen påverkar den totala energianvändningen med 18 
%. 
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Båtbyggaren 

För Båtbyggaren är det uppskattade deklarerade värmeanvändningen 4,5 % (4 
kWh/m2, år) högre än beräknat vid jämförelse med graddagskorrigerat värde. 
Avvikelsen påverkar den totala energianvändningen med 3,7 %.  
 
Då energideklaration ännu inte är utförd finns ingen energi-indexkorrigering för 
Båtbyggaren.   
 

 
Figur 29. Specifik värmeanvändning. 
 
 

4.2.2 Uppvärmning 

Uppvärmning är värme exklusive tappvarmvatten. Denna uppdelning görs för 
enklare kunna påvisa skillnader mellan olika mätslag, då avvikelser kan finnas. 
Värden för uppvärmning redovisas i Figur 30. 
 
 
Eriksbergsterrassen 
För Eriksbergsterrassen är den deklarerade uppvärmningsenergin 34,0 % (16 
kWh/m2, år) högre än beräknat vid jämförelse med graddagskorrigerat värde. 
Avvikelsen påverkar den totala energianvändningen med 17 %. 
 
För det deklarerade värdet med energi-index blir resultatet 49,8 % (23 kWh/m2, 
år) högre än beräknat. Avvikelsen påverkar den totala energianvändningen med 
24,5 %.   
 
En stor del av avvikelsen kan hänföras till rumstemperaturen, vilken differerar 
med minst 2 °C mellan beräknad, som gjordes för 21 °C, och verklig. Hur mycket 
temperaturdifferensen påverkar uppvärmningsbehovet för Eriksbergsterrassen har 
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inte beräknats, men bedöms i underkant innebära 6 kWh/m2, år i ökat 
uppvärmningsbehov. 
 
 
Munksjögården 
För Munksjögården är den deklarerade uppvärmningsenergin 10,4 % (5 kWh/m2, 
år) högre än beräknat vid jämförelse med graddagskorrigerat värde. Avvikelsen 
påverkar den totala energianvändningen med 6,2 %.  
 
För det deklarerade värdet med energi-index blir resultatet 18,8 % (9 kWh/m2, år) 
högre än beräknat. Avvikelsen påverkar den totala energianvändningen med 11,1 
%.  
 
Troligen beror den största delen av avvikelsen på högre rumstemperatur än 
beräknat. Dokumentation av verklig rumstemperatur finns inte, men det finns 
anledning att anta en högre temperatur än 20 °C enligt Svebys rekommendationer, 
den kategoriserade ålderfördelningen samt enligt bostadsrättsföreningens 
ordförande.      
 
 
Vårdträdet 
För Vårdträdet är den deklarerade uppvärmningsenergin 27,6 % (16 kWh/m2, år) 
högre än beräknat vid jämförelse med graddagskorrigerat värde. Avvikelsen 
påverkar den totala energianvändningen med 16 %. 
 
För det deklarerade värdet med energi-index blir resultatet 24,1 % (14 kWh/m2, 
år) högre än beräknat. Avvikelsen påverkar den totala energianvändningen med 14 
%.  
 
Vårdträdet har den största avvikelsen mellan beräknad och deklarerad energi till 
uppvärmning. Det finns även anledning att anta en ännu större differens. Detta 
för att det fördelade tappvarmvattnet i deklarationen förmodligen är avsett för den 
andra byggnaden, vars Atemp är större. Uppvärmning är värme exklusive 
tappvarmvatten och med lägre tappvarmvatten ökar uppvärmningen.  
 
Vad den stora differensen beror på är svårt att svara på. En anledning är 
kulvertförluster då ingen hänsyn tagits till detta vid beräkning i Enorm 2004. 
Förlusterna bedöms utgöra ca 5 kWh/m2, år. 
 
Det finns inga uppgifter om verklig rumstemperatur för Vårdträdet. Beräkningar 
är utförda med en rumstemperatur på 21 °C. Det finns ingen anledning att anta en 
högre verklig temperatur med hänsyn till Svebys rekommendationer.  
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Båtbyggaren 

För Båtbyggaren är den förväntade deklarerade uppvärmningsenergin 12,5 % (8 
kWh/m2, år) högre än beräknat vid jämförelse med graddagskorrigerat värde. 
Avvikelsen påverkar den totala energianvändningen med 7,4 %. 
Då energideklaration ännu inte är utförd finns ingen energi-indexkorrigering.  
 
Beräkningar är gjorda med rumstemperaturen 20 °C, vilket med hänsyn till Svebys 
rekommendationer är för lågt. Det finns dock ingen mätning som kan bekräfta att 
verklig rumstemperatur är högre. 
 

 
Figur 30. Specifik uppvärmning. 

 

4.2.3 Tappvarmvatten 

Det är enbart Eriksbergsterrassen som har separat mätning av varmvatten. För 
Båtbyggaren gjordes en uppskattning av andelen fjärrvärme som går till 
varmvattenberedning. För Munksjögården och Vårdträdet gjordes istället en 
uppskattning av varmvattenandel, det vill säga hur stor del av kallvattnet som 
utgörs av tappvarmvatten. Värden på tappvarmvatten påverkas inte av 
normalårskorrigering och redovisas således endast som energideklarerade värden. 
Värden för tappvarmvatten redovisas i Figur 31. 
 
 
Eriksbergsterrassen 

För Eriksbergsterrassen är den deklarerade tappvarmvattenanvändningen 56,7 % 
(17 kWh/m2, år) lägre än beräknat, vilket påverkar den totala energianvändningen 
med 18,1 %.  
 
Eriksbergsterrassen har den lägsta tappvarmvattenanvändningen av de studerade 
fastigheterna och även den enda där de boende individuellt debiteras för 
förbrukningen. Den låga förbrukningen tillsammans med en hög schablon vid 
beräkning innebär den största differensen av fastigheterna. Svebys 
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rekommendationer för hus med individuell mätning av tappvarmvatten är också 
avsevärt högre än den verkliga förbrukningen på Eriksbergsterrassen. 
 
Hur mycket individuell mätning innebär i energibesparing går inte att besvara med 
underlag från fyra fastigheter, men att en skillnad finns är uppenbart.  
 
 
Munksjögården 

För Munksjögården är den deklarerade tappvarmvattenanvändningen 25,0 % (5 
kWh/m2, år) lägre än beräknat, vilket påverkar den totala energianvändningen 
med 6,2 %.  
 
Då separat tappvarmvattenmätning saknas måste två bedömningar göras, dels hur 
stor varmvattenandelen är, och dels temperaturskillnaden mellan kall- och 
varmvatten. Detta innebär en relativt stor risk för avvikelse, och differensen 
mellan beräknad och deklarerad tappvarmvarmvattenanvändning behöver alltså 
inte enbart bero på missbedömning i projektering. 
 
Differensens storlek indikerar ändå på överskattning vid beräkning. En anledning 
är troligtvis boendekategorin 55+. Det bor färre på Munksjögården än i de 
fastigheter som Sveby grundar årsschabloner på, och att använda förbrukning per 
person är därför att föredra.          
 
 
Vårdträdet 

För Vårdträdet är den deklarerade tappvarmvattenanvändningen 13,3 % (4 
kWh/m2, år) högre än beräknat, vilket påverkar den totala energianvändningen 
med 4,0 %.  
 
Samma förfarande som för Munksjögården, med avseende på varmvattenandel 
och temperaturskillnad, har även använts för Vårdträdet. Det anges dock i 
deklarationen ett högre värde än vad beräkningen ger. Detta kan, som beskrevs 
under stycke 4.2.2 Uppvärmning, bero på en omvänd fördelning mellan 
byggnaderna.  
 
Boverkets fördelning till tappvarmvatten av fjärrvärme visade en användning på 
25 kWh/m2, år, vilket också tyder på att deklarerat värde är för högt.216  
 
 
Båtbyggaren 
För Båtbyggaren är den uppskattade deklarerade tappvarmvattenanvändningen 
16,7 % (4 kWh/m2, år) lägre än beräknat, vilket påverkar den totala 
energianvändningen med 3,7 %. 
 

                                              
216 Boverket (2012-04-25), Beräkning av energiprestanda, http://www.boverket.se/Bygga--

forvalta/Energideklaration/Mer-information/Berakning-av-energiprestanda/ 
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För Båtbyggaren är det svårt att göra en jämförelse då uppmätning saknas för 
både kall- och varmvatten. De uppmätta värdena för 2010 och 2011 är 
Riksbyggens bedömning, och deklarerat värde är Boverkets schablon. De 
beräknade värdet från Enorm 2004 hamnar mellan dessa och får i detta fall därför 
anses rimligt.  
 

 
Figur 31. Specifik tappvarmvattenanvändning. 

 

4.2.4 Fastighetsel 

Värden på fastighetsel påverkas inte av normalårskorrigering, och redovisas 
således endast som energideklarerade värden. Värden för fastighetsel redovisas i 
Figur 32. 
 
 
Eriksbergsterrassen 
För Eriksbergsterrassen är den deklarerade fastighetselanvändningen 29,4 % (5 
kWh/m2, år) lägre än beräknat, vilket påverkar den totala energianvändningen 
med 5,3 %.  
 
I beräkningarna för Eriksbergsterrassen presenterades den totala 
energianvändningen för lägenheter, trapphus och källare i en beräkning och garage 
separat.  
 
Redovisad fastighetsenergi för beräkningarna var missvisande då belysnings- och 
fläktel till garage inte redovisades i samma beräkning. Efter elen till garaget lades 
till den resterande fastighetselen blev resultatet vid jämförelser mer rimligt. 
Tillägget blev 9 kWh/m2, år, vilket totalt blev 17 kWh/m2, år för fastighetsel. 
 
Avvikelsen anses inte stämma mot verkligheten, då det i deklarationen används ett 
fördelat värde trots att mätvärden finns för 2010 och 2011. Avvikelsen för 
beräknade och uppmätta värden är för 2010 5,9 %, och för 2011 11,8 %, högre än 
beräknat. 
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Om den ursprungliga beräkningen hade använts, hade förhållandet blivit att det 
deklarerade värdet varit 50 % högre än beräknat, vilket tyder på att den 
beräkningen var felaktig. 
 
 
Munksjögården 

För Munksjögården är den deklarerade fastighetselanvändningen 23,1 % (3 
kWh/m2, år) högre än beräknat, vilket påverkar den totala energianvändningen 
med 3,7 %.     
 
Troligtvis är fastighetsenergin (fastighetsel exklusive el till fläktar och pumpar) lågt 
räknad. Numera beräknar VIP-Energy med en högre fastighetsenergi, vilken 
halverar avvikelsen för Munksjögården. 
 
Fastighetselen varierar mycket från byggnad till byggnad och beror på så många 
projektspecifika förutsättningar att Sveby inte vill ge några riktvärden, utan 
hänvisar istället till ett kalkylark som ska komplettera Brukarindata för 
energiberäkningar i bostäder.217 Hur väl det fungerar har inte undersökts.   
 
 
Vårdträdet 

För Vårdträdet är den deklarerade fastighetselanvändningen 8,3 % (1 kWh/m2, år) 
högre än beräknat, vilket påverkar den beräknade totala energianvändningen med 
1,0 %. 
 
Vårdträdet har en acceptabel avvikelse när det gäller fastighetselen. I Enorm 2004 
går det bara att utläsa fastighetsel till fläktar och pumpar. För resterande måste en 
erfarenhetsmässig bedömning göras, eller exempelvis använda Svebys kalkylark. 218  
 
 
Båtbyggaren 

För Båtbyggaren är den deklarerade fastighetselanvändningen 5,0 % (1 kWh/m2, 
år) lägre än beräknat, vilket påverkar den beräknade totala energianvändningen 
med 0,9 %. 
 
Det fanns ingen sammanställning i Enorm 2004 där bedömning gjorts om 
fastighetselen, utöver fläktar och pumpar. Därför applicerades samma förhållande 
mellan el till fläktar och pumpar och övrig fastighetsel som för Vårdträdet och 
acceptabel avvikelse erhölls även för Båtbyggaren. 
 
 

                                              
217 Svebyprogrammet (2009), Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Projektrapport, 

Stockholm: Sveby 
218 Ibid 
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Figur 32. Specifik fastighetselanvändning. 

 

4.2.5 Gratisenergi 

Sammanställning av gratisenergi finns i Tabell 45. Beräknad gratisenergi för de 
studerade fastigheterna är jämförbara, med undantag för Båtbyggaren, där Böljan 
3 tillgodoräknar en för låg andel av solinstrålningen, medan Böljan 4 
tillgodoräknar en för hög andel av solinstrålningen. För Enorm 2004 som använts 
för alla beräkningar utom Munksjögården, används en förinställd faktor på 0,75 
för solinstrålningens tillgodoräknande. För böljan 4 är troligen denna faktor 
lämnad med förinställt värde, vilket ger för hög faktor enligt Equa Solutions som 
tillhandahåller Enorm 2004 (rekommenderar 0,50).219 Vad beträffar faktor 0,15 för 
Böljan 3, är orsaken svår att bedöma. Fönsterandel av omslutande area är 17 %, 
vilket är relativt lågt vid jämförelse med de övriga husen i fallstudien. Dessutom 
medför byggnadens höjd att inga kringliggande hus skuggar Böljan 3. 
 
Tabell 45. Gratisenergi.  

 Solfaktor Solinstrålning 
(kWh/m

2
, år) 

Processenergi 
(kWh/m

2
, år) 

Andel av totalt 
uppv.behov 

Eriksbergsterrassen 0,69 28 29 43 % 

Munksjögården 0,57 22 29+9* 45 % 

Vårdträdet 0,50 26 37 42 % 

Böljan 3 0,15 10 31 36 % 

Böljan 4 0,75 40 21 39 % 

* Tillägg för personvärme i VIP+ 

 
 

                                              
219 Intervju, Johnsson, Hans (2012-04-26), Equa Simulations 
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4.2.6 Normalårskorrigering 

Graddagsmetoden förutsätter att alla byggnader har samma balanstemperatur, det 
vill säga den utetemperatur då ingen värme behöver tillföras byggnaden för att 
erhålla önskad innetemperatur. SMHI:s levererade graddagar förutsätter 
balanstemperaturen 17 °C. 
 
Nya byggnader har ofta en lägre balanstemperatur och graddagarna kan då 
överskattas. Exempelvis beräknades balanstemperaturen med data från Enorm 
2004 för Eriksbergsterrassen till 13,1 °C, Vårdträdet till 13,2 °C, och Båtbyggaren 
(Böljan 3 och 4), till 14,0 °C och 13,4 °C (bilaga 19).  
 
En förutsättning för att graddagsmetoden ska fungera som jämförelse är att 
korrigering sker med samma balanstemperatur i de olika skedena, från beräkning, 
till uppmätning och till sist energideklaration. 
 
Energisignaturmetoden är ett annat alternativ på normalårskorrigering som kan 
användas, vilken baseras på samlad energistatistik. Energisignaturmetoden är att 
föredra om mätdata ska korrigeras månadsvis, då denna metod är mer tillförlitlig. 
Ur detta perspektiv skulle energisignaturmetoden kunna användas av Riksbyggen, 
där mätdata månadsvis sammanställs med programmet Summarum. Summarum 
använder i dagsläget SMHI:s graddagar för normalårskorrigering.  
 

4.2.7 Årsmedeltemperatur 2010 och 2011 

De verkliga uppmätta värdena i Tabell 46 visar för alla fastigheterna en lägre 
förbrukning för 2011 än för 2010, vilket stämmer överens med 
årsmedeltemperaturerna för de aktuella orterna. Skillnaden mellan de jämförda 
åren stämmer även överens med skillnaden i årsmedeltemperatur för orterna, samt 
vilken typ av ventilationssystem som används i de olika fastigheterna.  
 
Tabell 46. Verklig uppvärmning.  

(kWh/m
2
, år) Uppmätt 2010 Uppmätt 2011 

Eriksbergsterrassen 77 58 

Munksjögården 60 46 

Vårdträdet 96 76 

Båtbyggaren 73 58 

 
De uppmätta verkliga värdena förhåller sig lika till medeltemperaturerna för de 
aktuella orterna, alltså den verkliga värmeanvändningen är lägre år 2011 än 2010, 
precis som medeltemperaturen var lägre 2011 än 2010. Med detta resultat kan 
avvikelser i drift som beror på uppvärmnings- och ventilationssystemet till viss del 
uteslutas, vilket ökar tillförlitligheten till det deklarerade värdet.  
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Avvikelser som finns mellan graddagskorrigerade uppmätta värden bör vara så 
små som möjligt, då korrigeringen är till för att erhålla jämförbara värden för 
normalår. Skillnaderna i fallstudien är små, men bör ändå noteras då SMHI:s 
graddagar inte tar hänsyn till bland annat solinstrålning, vilket kan bidra till 
avvikelserna som noterats. 
 
 
4.2.8 Betongens uttorkning 
Hur mycket energi som åtgår för uttorkning av betong de första åren efter 
färdigställande beror på vilken betongvolym, betongtyp och betongkvalitet som 
används. I energiberäkningsprogram tas ingen hänsyn till betongens uttorkning, 
vilket de heller inte bör göra då denna faktor inte finns i resterande bruksskede. 
Inverkan under de första åren kan dock inte helt förbises. En approximativ 
energiåtgång för de tre första åren efter uppförande framgår av Tabell 47. 
 
Tabell 47. Uttorkning betong. 

Antal år efter uppförande Energiåtgång kWh/m
2 

0-1 3,31 

1-2 1,27 

2-3 0,68 

 
 
Eriksbergsterrassen 

Eriksbergsterrassen färdigställdes 2008 och det uppmätta underlaget för 
energideklaration var från 2010, vilket innebär att drygt 0,5 kWh/m2, år kan antas 
åtgått till uttorkning av betong. 
 
 
Munksjögården 

Munksjögården färdigställdes 2009 och det uppmätta underlaget för 
energideklaration var från 2010, vilket innebär att drygt 1 kWh/m2, år kan antas 
åtgått till uttorkning av betong. 
 
 
Vårdträdet 

Vårdträdet färdigställdes 2007 och det uppmätta underlaget för energideklaration 
var från 2011, vilket innebär att inverkan av uttorkning av betong är försumbar. 

 
 
Båtbyggaren 
Båtbyggaren färdigställdes 2008 men har ännu inte energideklarerats, och vilket 
uppmätningsår som kommer att användas är då oklart. 
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4.2.9 Justerade värden 

För fastigheterna som fallstudien omfattar har ingen hänsyn till vädring tagits. För 
att göra beräkningar mer rättvisande rekommenderar Sveby ett vädringstillägg om 
4 kWh/m2, år.220 En jämförelse för att påvisa hur detta påverkar beräknad 
energianvändning har därför gjorts.  
 
 
Eriksbergsterrassen 

För Eriksbergsterrassen har, förutom ett vädringstillägg om 4 kWh/m2, år, även 
justering av fastighetsel gjorts då det deklarerade värdet är lägre än uppmätt. För 
detta används mätvärde för 2011, vilket var 19 kWh/m2, år. Resultatet blir att 
beräknad energianvändning med vädringstillägg blir 4,0 % lägre än deklarerat. 
Jämförelsen är gjord mot energi-indexkorrigerat värde. 
 
 
Munksjögården 

För Munksjögården resulterar vädringstillägg om 4 kWh/m2, år i en 
underskattning av beräknad energianvändning jämfört med deklarerad, med 3,5 %. 
Jämförelsen är gjord mot energi-indexkorrigerat värde. 
 
 
Vårdträdet 

För Vårdträdet resulterar vädringstillägg om 4 kWh/m2, år i en underskattning av 
beräknad energianvändning jämfört med deklarerad, med 15,4 %. Jämförelsen är 
gjord mot energi-indexkorrigerat värde. 
 
 
Båtbyggaren 
För Båtbyggaren resulterar vädringstillägg om 4 kWh/m2, år i en överskattas av 
beräknad energianvändning jämfört med uppskatta deklarerad, med 0,9 %. 
Jämförelsen är gjord mot graddagskorrigerat värde. En större avvikelse hade 
troligen uppvisats om jämförelsen hade kunnat göras mot energi-indexkorrigerat 
värde. 
 

4.2.10 Resultatanalys frågeställning 2  

Trots att det summerade resultatet av värme inte uppvisar större avvikelser, 
Vårdträdet bortsett, finns det avvikelser i fördelning mellan uppvärmning och 
tappvarmvatten. Den beräknade energin till uppvärmning har underskattats för 
alla fastigheter, där en högre verklig rumstemperatur än beräknat förmodligen 
utgör en stor del. För tappvarmvattenanvändningen gäller däremot det omvända, 
med undantag för Vårdträdet. Det finns dock anledning att tro på en 
överskattning även för Vårdträdet då fördelning i deklaration kan vara felaktig.    
 

                                              
220 Svebyprogrammet (2009), Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Projektrapport, 

Stockholm: Sveby 
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För tappvarmvatten används vid avsaknad av individuell mätning, fördelning 
utifrån antaganden, statistik och schabloner. Detta ger viss osäkerhet som medför 
att en felmarginal bör tas hänsyn till. I avsnitt 3.1.2 Schablonvärden för värme och 
varmvatten, beskriver Ek och Nilsson hur den totala energianvändningen kan 
påverkas med 8 % om avvikelser mellan verklig varmvattenandel och 
schablonvärden finns.221 Fördelen med att använda individuell mätning i 
lägenheter är i detta avseende stor, och skapar mindre osäkerhet vid mätning, 
uppföljning och energideklaration. Individuell mätning medför också möjlighet att 
lokalisera fel och avvikelser i drift.  
 
Avvikelse mellan beräknad och deklarerad tappvarmvattenanvändning behöver 
alltså inte uteslutande bero på missbedömning eller felberäkning vid projektering, 
utan avvikelse är att räkna med även vid bedömning av varmvattenandel till 
deklaration.  
 
Den bedömda andelen energi till tappvarmvatten är också avgörande för den 
andel av värmen som går till uppvärmning och därmed den del som 
normalårskorrigeras. Den totala energianvändningen påverkas därför till följd av 
detta. Detta ger en viss osäkerhet då stora skillnader mellan beräknade och 
deklarerade värden finns för tappvarmvattnet.  
 
Avvikelserna för BRA som noterats för mätvärden i Summarum ger viss osäkerhet 
för Vårdträdet, då detta kan tyda på fel även för värmeenergi. Då mätvärden från 
Summarum ligger till grund för deklaration finns risk att det deklarerade värdet 
också kan vara felaktigt.  
 
Vädringstillägget minskade skillnaden mellan beräknad och deklarerad 
energianvändning, men är inte tillräckligt stor för att täcka upp skillnaden. Detta 
talar för att ett tillägg för vädring kan ge en mer realistiska beräkning, som inte ger 
ett för högt värde på den totala energianvändningen vid beräkning.  
 

Påverkan på energianvändningen för betongens uttorkning kan först efter tre år 
efter uppförande antas ha avtagit. För Eriksbergsterrassen kan då 
energiförbrukningen fortfarande sjunka ytterligare efter det att deklarationen 
gjorts. Detsamma gäller för Munksjögården.  
 
För att betongens uttorkning inte ska påverka energianvändningen, bör 
energideklarationen göras efter tre år. Kravet Boverket ställer är att en 
energideklaration ska upprättas senast två år efter färdigställande. Detta kan 
medföra en för hög deklarerad energianvändning. För att betongens uttorkning 
inte ska påverka deklarerat värde, anser författarna att energideklaration efter tre år 
är att föredra. 
 

                                              
221 Ek, C, Nilsson, D (2011), Kollektiv och individuell mätning – Så får vi klokare vattenanvändning, 

Energi & Miljö, nr. 12 2011 
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För att på ett mer rättvisande sätt beräkna energianvändningen anses en 
felmarginal vara lämplig. Detta skulle med fördel kunna vara en procentsats, som 
då går att använda för alla ingående delresultat som används för att få fram den 
totala energianvändningen. Detta stöds av Johan Carlsson resultat i sin D-uppsats 
vid Uppsala universitet; Osäkerhet i energisimuleringar av flerbostadshus, att ett intervall 
skulle kunna användas för att på ett rättvisande sätt presentera beräknad 
energiprestanda.222 Ett annat alternativ är Bengt Bergstens förslag till 
säkerhetsfaktorer för att eliminera avvikelser för osäkra parametrar, samt ett 
procentuellt pålägg som säkerhetsmarginal på beräknad total energianvändning.223  
 

                                              
222 Carlsson, Johan (2012), Osäkerhet i energisimuleringar av flerbostadshus, Uppsala universitet 
223 Bergsten, Bengt (2010),   e gibe   kningar – Roulette eller vetenskap, del 1-3, Energi & Miljö, nr. 

5,6,8 2010 



Diskussion 

 

106 

5 Diskussion 

Resultatdiskussionen är strukturerad utifrån frågeställningar i avsnitt 1.2.3 
Frågeställningar. Metoddiskussionen är strukturerad efter valda metoder för 
genomförande. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Hur stora avvikelser finns för de studerade husen, med avseende 

på beräknad respektive deklarerad energiförbrukning? 

För Båtbyggaren saknas energideklaration och är således inte tillförlitlig i 
jämförelser med de resterande fastigheterna, även om detta kan ge en 
fingervisning om ungefärlig specifik energianvändning. 
 
Ingen av de studerade fastigheterna uppfyllde Riksbyggens mål om 30 % lägre 
energianvändning än gällande krav i BBR. Detta förefaller rimligt då ingen av 
dessa fastigheter var beräknade att understiga kravet om 77 kWh/m2, år. 
 
För att få en med tillförlitlig grund att jämföra fastigheterna mellan beräknad och 
uppmätt eller deklarerad energianvändning hade normalårskorrigering med 
exempelvis energisignaturmetoden kunnat göras. Metoden uppvisar dock små 
avvikelser från graddagsmetoden om jämförelser görs för helåret. Med grund i 
detta anses resultatet tillförlitligt och hade sannolikt blivit jämförbart om 
energisignaturmetoden istället använts. Jämförelserna omfattar båda 
normalårskorrigeringsmetoder i deklarationen. Detta anses som rätt då 
normalårskorrigeringen för uppmätta värden endast finns med graddagar, vilket 
underlättade vid jämförelser.  
 
Justeringarna som gjordes för fastighetselen i Eriksbergsterrassen och Atemp i 
Vårdträdet ger en mer rättvisande jämförelse, vilket gör att resultatets trovärdighet 
blir högre jämfört med att göra jämförelser för ojusterade värden.  
 
Resultatet visar endast på den totala skillnaden mellan beräknad och deklarerad 
energianvändning och är därför endast användbar översiktligt. För att kunna 
använda resultatet bör det användas tillsammans med resultatet i efterföljande 
frågeställning.   
 

5.1.2 Vilka parametrar beror avvikelser på, och hur påverkas den totala 

energiförbrukningen? 

Eriksbergsterrassen visade en avvikelse för deklarerad uppvärmning på 34 % över 
det beräknade. Detta kan förklaras av den höga tilluftstemperaturen (cirka 26 °C) 
från FTX-systemet, samt att frånluften också håller hög temperatur, cirka 23 °C 
för redovisade mättillfällen i fallstudien. Anledningen till detta beror på att stora 
glaspartier från golv till tak finns, 39 % av omslutande area och att det inte ansågs 
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vara nödvändigt med konvektorer under fönster för att erhålla god komfort inne. 
Det har visat sig vara fel, då de boende upplever lägenheterna som kalla, vilket har 
lett till att de boende kompenserar kallras från fönster med att tillföra 
övertempererad luft från FTX-system. 
 
I Annika Nilssons rapport om Bo01 redovisades fastigheternas glasandel, vilka låg 
på mellan 24 och 39 %, som i det fallet resulterade i att de boende upplevde drag, 
och att höjd värme på radiatorer inte kompenserade för detta. Det visade 
resultatet från enkätundersökningen som genomfördes.224 Den beräknade 
verkningsgraden på FTX-systemet var 53 %, men Riksbyggen uppskattade 
verkningsgraden till 60-70 %. Detta kompenserar för en del av det ökade 
värmebehovet.  
 
När tidigare jämförelser gjorts för fastighetselen för Eriksbergsterrassen har den 
uppvisats som lägre för beräknad än deklarerad. När belysnings- och fläktel för 
garage adderades till den övriga fastighetselen blev skillnaden mellan beräknad och 
deklarerad mindre, men istället visade den på ett högre värde för beräknad än 
deklarerad. Detta tros ändå vara mer rätt, då frånluft från lägenheter tillförs 
garaget och även förvärms om så behövs.  
 
Då det saknas mätning för till exempel tappvarmvatten görs bedömningar. Hur 
tillförlitliga dessa är oavsett vem som gör dem är svårt att värdera. Man kan dock 
konstatera att det finns osäkerhet i dessa fall.  
 
De erhållna mätresultat som sammanställs i Summarum uppvisar skillnader vid 
jämförelser med data för mätning av varje lägenhet. Dessutom presenterades BRA 
olika för samma fastighet vilket tyder på brister i programmet. Presenterade 
värden i Summarum anses därför inte helt tillförlitliga, men kan ändå ge en 
någorlunda bild av fastigheternas energianvändning. För att få mer tillförlitliga 
resultat hade mätvärden från energibolag kunnat användas. Detta är dock mer 
tidskrävande och för Riksbyggen skulle detta leda till en större arbetsbörda.  
 

5.2   Metoddiskussion 

För litteraturstudien täckte vi in rapportens behandlade ämne väl, där ett stort 
antal rapporter, artiklar och böcker har använts. En mer detaljerad planering för 
litteraturstudien med viss avgränsning hade med fördel kunnat göras.  
 
Fallstudien av flerbostadshusen gav oss data av olika slag och i olika utsträckning. 
Detta gjorde att vi i vissa lägen inte kunde göra jämförelser på samma premisser, 
och fick komplettera med egna beräkningar för att göra resultaten jämförbara. 
Dock anses reliabiliteten för fallstudien av flerbostadshusen som god för de 
jämförelser mellan beräknad och uppmätt energianvändning som gjordes på 
samma premisser. Fallstudien gav oss en god inblick i hur både 

                                              
224 Nilsson, Annika (2004), Energianvändning i nybyggda flerbostadshus på Bo01-området i Malmö, 2. rev. 

utg. Rapport, JTH 
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beräkningsprogram, uppmätning av energi och energideklaration fungerar. Man 
skulle dock med fördel fördjupat sig på en fastighet i taget och för den göra en 
komplett fallstudie, istället för att göra fallstudier för de olika fastigheterna 
parallellt så som vi gjorde. Resultatets validitet styrks av att varje ingående 
parameter som jämförts har isolerats och behandlats enskilt i resultatet.  
 
Intervjuer och samtal med kontaktpersoner på Riksbyggen har varit värdefulla i 
vårt arbete och anses viktiga för resultatet med rapporten, där vi alltid har fått 
hjälp när vi behövt detta. För samtal med företag som tillhandahåller programvara 
för energiberäkningar och uppföljning av energi har även där viktig information 
erhållits som använts i rapporten. Konsulter som gjort energiberäkningarna som 
låg till grund för vår fallstudie har däremot varit svåra att komma i kontakt med, 
vilket kunnat kompenseras med intervjuer med tillverkare av 
energiberäkningsprogram. 
 
Inledningsvis arbetade vi med tre frågeställningar, men valde sent att stryka en av 
dem. Frågeställningen behandlade vilka parametrar som är viktigast att åtgärda och 
hur det kan genomföras. Anledningen till att den togs bort är att vi anser att en 
stor del av frågeställningen besvaras i andra frågeställningen, och att ha kvar den 
skulle därför innebära en upprepning.    
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6 Slutsatser och rekommendationer 

6.1 Slutsatser 

Rapporten syftar till att på sikt kunna minska skillnaderna mellan beräknad och 
uppmätt energianvändning. En förutsättning för det är att analysera de ingående 
delar som kan påverka den totala energianvändningen. Detta har gjorts genom 
litteraturstudier, fallstudier och intervjuer. 
 
Fyra fastigheter i Göteborg – Eriksbergsterrassen, Jönköping – Munksjögården, 
och Stockholm – Vårdträdet och Båtbyggaren ingår i fallstudien. Den beräknade 
totala energianvändningen underskattas för alla fastigheter vid jämförelser med 
deklarerade värden, med undantag för Eriksbergsterrassen.  
 
För att jämförelser skulle bli jämförbara på samma premisser, räknades specifika 
energianvändningen om då skillnader fanns för Vårdträdet mellan beräknad och 
deklarerad Atemp. Även fastighetsel lades till på Eriksbergsterrassen för att 
jämförelser skulle kunna göras.  
 
Frågeställningar som besvarats i rapporten är: 

6.1.1 Hur stora avvikelser finns för de studerade husen, med avseende 
på beräknad respektive deklarerad energiförbrukning? 

För alla fastigheter som ingick i fallstudien underskattades den totala 
energianvändningen vid jämförelse gjorda mot deklarerade värden med energi-
index med mellan 1 % och 20 %. Jämförelser gjorda med graddagskorrigering 
visade på en överskattning för Eriksbergsterrassen med 6,4 %, medan övriga även 
för denna jämförelse underskattade energianvändningen i beräkningar med mellan 
2,5 % och 22 %.  
 
Slutsatser som dragits ur resultatet är, att det sammanfattade utfallet av beräknad 
jämfört med deklarerad energiprestanda kan vara missvisande och ge ett 
sammanslaget acceptabelt resultat. Därför är det viktigt att granska de ingående 
värdena där fördelningen mellan olika mätslag kraftigt kan variera, samt att 
enskilda värden också kan variera. Detta kan resultera i att avvikelser som är 
oacceptabelt höga eller låga tar ut varandra vid sammanslagning för total 
energianvändning. 
 
För att kunna göra en värdering av hur stora skillnader som verkligen finns, bör 
jämförelser också omfatta de ingående delarna innan sammanslagning. 
 
Resultatet från första frågeställningen bör därför kompletteras med resultatet av 
nästa frågeställning: 
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6.1.2 Vilka parametrar beror avvikelser på, och hur påverkas den totala 
energiförbrukningen? 

De största avvikelserna fanns för uppvärmning och tappvarmvatten, där 
uppvärmning underskattats vid beräkning för samtliga fastigheter med upp till 
49,8 %, jämfört med energideklaration. För tappvarmvatten var förhållandet 
omvänt, med en överskattning av tappvarmvattnet vid beräkning med upp till 56,7 
%, jämfört med energideklaration.  
 
För uppvärmning beror detta troligen på att för låg innetemperatur och att 
schablonvärden för tappvarmvatten har använts vid beräkning. Uppföljningen av 
tappvarmvattnet är dock inte helt tillförlitlig, då mätning av andel vatten som går 
till tappvarmvatten saknas för alla fastigheter utom Eriksbergsterrassen. Statistik 
och antaganden ligger då till grund för att göra en bedömning. I detta avseende 
kan individuell mätning förespråkas, då uppföljning kan göras mer tillförlitlig och 
inte enbart som incitament för minskad energianvändning för brukare. 
 
Jämförelser gjorda av justerade värden med vädringstillägg resulterar i mindre 
avvikelser mellan beräknad och deklarerad energianvändning. Detta gör att 
vädringstillägg gör beräkningar mer realistiska.  
 
För energideklarationer bör tid till betongens uttorkning ges. Först efter tre år är 
påverkan på energiförbrukningen av betongens uttorkning så låg att normal 
energiförbrukning uppnås. Därför anses tre år som en mer rimlig gräns för 
energideklarationens upprättande än dagens två år. 
 
För att på ett mer rättvisande sätt beräkna energianvändningen anses en 
felmarginal vara lämplig. Detta skulle med fördel kunna vara en procentsats som 
då går att applicera på alla ingående delresultat som används för att få fram den 
totala energianvändningen.  

6.2 Rekommendationer 

Med det slutsatser som dragits ur resultatet ges följande rekommendationer att 
beakta vid utförande av:  
 
energiberäkning: 
 

 Högre innetemperatur. Trots att det enbart finns dokumentation av 
innetemperatur för en av de studerade fastigheterna finns det anledning att 
tro att 20-21°C är optimistiskt vid dimensionering. Då 
uppvärmningsbehovet underskattats för samtliga fastigheter skulle en 
högre innetemperatur minska avvikelsen även i de fall verklig 
innetemperatur är i likhet med beräknad.  
    

 Användning av schablonvärden bör göras med försiktighet. Det gäller framförallt 
schablonvärden för tappvarmvatten då dessa tenderar att vara för stora. De 
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projektspecifika förutsättningarna som finns för fastigheten bör beaktas, 
och en eventuell justering göras.  

  

 Vädringstillägg. Ett tillägg för vädringsförluster har visat sig minska 
avvikelsen för uppvärmning. Därför rekommenderas Svebys tillägg om 4 
kWh/m2, år i de fall där hänsyn inte tas till vädring i beräkning.   
 

uppföljning: 
 

 Undvik jämförelse av total energianvändning. Jämförelse mellan beräknad och 
uppmätt energianvändning bör istället göras per mätslag, det vill säga 
värme uppdelad i uppvärmning och tappvarmvatten och fastighetsel. Detta 
för att mätslag vid sammanslagning kan ge ett till synes acceptabelt resultat. 

 

 IMD av tappvarmvatten ger säkrare uppföljning. IMD ger inte enbart minskad 
tappvarmvattenanvändning, utan även en mer tillförlitlig uppföljning. Detta 
för bedömning inte behöver göras av varmvattenandel som kan orsaka 
avvikelser.  

 
Energiberäkningar görs ofta i ett tidigt skede i projekteringen. För att underlätta 
uppföljning av byggnadens energianvändning från beräkningar bör det göras en 
revidering av eventuella ändringar som uppkommit fram till färdigställande. Med 
en tillförlitlig energiberäkning kan exempelvis areor användas vid deklaration och 
på så sätt undviks eventuellt dubbelarbete.  
 
Fortsatt arbete kan omfatta en större fallstudie med fler av Riksbyggens 
fastigheter. Denna kan även omfatta en boendeenkät, för att på så sätt kartlägga 
vilka som bor i lägenheterna (hushållssammansättning, ålder etc.), hur 
lägenheternas inneklimat uppfattas, samt hur lägenheterna brukas. Resultatet av 
sådan studie skulle kunna generera riktvärden för brukarrelaterade indata som kan 
underlätta beräkningskonsulters arbete vid framtida projekt. Dessutom kan detta 
användas som underlag från Riksbyggens sida om kravspecifikationer upprättas. 
För normalårskorrigering kan även energisignaturmetoden användas för att 
korrigera byggnader, då avvikelser för graddagsmetoden som använts vid 
jämförelser i rapporten kan förekomma.  
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Eriksbergsterrassen Beräknat
(2007-02-12)

Uppmätt
(2010)

Uppmätt
(2011)

Deklarerat 
(2011-12-01) Enhet Notering

Ort Göteborg
Byggår 2008
Antal lägenheter 63
Antal våningsplan 4
Antal trapphus 5

Areor
– BRA 5 934 5 934 m2
– BOA 6 158 m2 BRA angivet i Summarum. 
– LOA m2
– Garage 1 283 m2
– Källare 1 113 m2
– Trapphus 980 m2
– Atemp 8 251 8 251 m2
– Avarmgarage m2
– Omslutande area (BTV) 3 254 m2
– Fönsterarea 1 261 m2 Både dörrar och fönster. Inkl källare 
– Andel fönster 38,75% %

Beräkningsprogram ENORM 2004 Summarum Summarum Energivision

Uppvärmningssystem
– Typ Fjärrvärme
– Distribuering Vattenradiator
– Verkningsgrad (temp.in/ut) 60/40 °C

Ventilation
– Typ FTX FTX
– Verkningsgrad 53 %
– SFPmedel 1,47 kW/(m3/s)
– Flöde 0,35 l/s, m2
– Lägenheter 3 450 l/s
– Garage l/s
– Källare 390 l/s
– Trapphus 200 l/s sex extrafläktar á 150 W
– Ofrivillig ventilation 0,007 l/s,m Läckage vid 50 Pa

Rumstemperatur
– Lägenheter 21 °C
– Trapphus 21 °C
– Garage 10 °C Spillvärme från bostadshus
– Källare 15 °C och tillsatsvärme

Individuell mätning/debitering
– Uppvärmning Ja/Nej 81 762 57 719 re Enhet angiven i mätdata
– Tappvarmvatten Ja/Ja 1 667 1 893 m3
– Kallvatten Ja/Ja 3 166 3 354 m3
– Hushållsel Ja/Ja 255 958 240 657 KWh/år Hushållsel: Specifik beräknas på 
– Varmvattenandel 34,49% 36,08%

Trapphus Lägenheter
Transmissionsförluster 3089? 103 230, kWh/år
– Ventilation kWh/år
– Ofrivillig ventilation kWh/år

Värmekapacitet 160, Wh/m2 BRA,K?

Gratisenergi
– Beräkningsmodell kWh/år
– Solvärme kWh/år Faktor IV=0,45, YV=0,75
– Personvärme kWh/år
– Installationsvärme kWh/år
– Varmvatten kWh/år

Energianvändning Garage Bostad
– Transmissionförlust -79 546 156 769 kWh/år
– Ventilationsförlust 19 245 231 028 kWh/år
– Varmvatten 635 327 740 000 600 000 740 000 kWh/år
– Tappvarmvatten 247 530 106 355 120 773 106 394 kWh/år Uppmätta värden baseras på:  vv 
– Uppvärmning  kWh/år
– Elanvändning 400 619 394 448 kWh/år
– Fläktel 51 320 kWh/år
– Belysningsel 25 660 kWh/år
– Fastighetsel 66 008 144 661 153 791 100 000 kWh/år Uppmätta värden hämtade från data, 
– Hushållsel 255 958 240 657 kWh/år
– Verksamhetsel 44 663 kWh/år Tvättstuga?
– Värmeanvändning -387 797 635 327 kWh/år
– Kallvatten 4 979 5 317 m3

– Total energianvändning 840 000 kWh/år

Normalårskorrigering
– Energianvändning GD 774 661 821 791 729 149 kWh/år GD=Graddagar
– Energianvändning EI 783 600 kWh/år EI=Energiindex
– Värmeanvändning GD 630 000 668 000 629 149 kWh/år Se s. 7 Boverkets vägledning till 

– Värmeanvändning EI 683 600 kWh/år
Varmvatten – (total 
energianvändning – 

Spec. värmeanvändning -47 77 76 81 83 kWh/m2, år Beräknat på BRA för uppmätt?
– Spec. tappvarmvatten 30 13 15 13 kWh/m2, år Ej normalårsakorrigerat
Spec. elanvändning 60 8 18 19 12 kWh/m2, år Beräknat på BRA för uppmätt?
Spec. energianvändning 60 85 94 100 95 kWh/m2, år EI

88 GD
Värmegenomgångskoefficient 0,29 0,29 W/m2, K
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Munksjögården Beräknat
(2006-10-10)

Uppmätt
(2010)

Uppmätt
(2011)

Deklarerat
(2011-05-16) Enhet Notering

Ort Jönköping
Byggår 2009
Antal lägenheter 54
Antal våningsplan 5
Antal trapphus 5

Areor
– BRA 4 178 4 178 m2 BRA angivet i Summarum. Missvisande 
– BOA 4 222 m2
– LOA 18,1 0 m2
– Garage 1 264 m2
– Källare 743 m2
– Trapphus 4 890 m2
– Atemp 6 303 6303 m2
– Avarmgarage 0 m2
– Omslutande area (BTV) 6 720 m2 Endast 416,5m2 större än Atemp.
– Fönsterarea 1 143 m2
– Andel fönster 17,01% %

Beräkningsprogram VIP+ Summarum Summarum Energivision

Uppvärmningssystem
– Typ Fjärrvärme
– Distribuering Vattenradiator
– Verkningsgrad (temp.in/ut) °C

Ventilation
– Typ FTX
– Verkningsgrad 75 % Eller 50?
– SFPmedel 1,5 kW/(m3/s)
– Flöde 0,35 l/s, m2
– Lägenheter l/s
– Garage l/s
– Källare l/s
– Trapphus l/s
– Ofrivillig ventilation l/s Läckage vid 50 Pa

Rumstemperatur
– Lägenheter 20 °C
– Trapphus °C
– Garage °C
– Källare °C

Individuell mätning
– Uppvärmning Nej/Nej
– Tappvarmvatten Nej/Nej kWh
– Kallvatten Nej/Nej
– Hushållsel Ja/Ja

Transmissionsförluster 522 713 Förmodligen normalårskorrigerade 
– Ventilation 131 683 kWh/år
– Ofrivillig ventilation 54 867

Värmekapacitet 93 Wh/m2 BRA,K?

Gratisenergi
– Beräkningsmodell Sveby kWh/år
– Solvärme 138 178 kWh/år Värmetillskott uppmätning. Enbart sol, 
– Personvärme 55 214 kWh/år

– Installationsvärme 180 749 kWh/år
Både el-tillskott utanför och inne i 
lägenheten. Resultatet stämmer inte 

– Varmvatten kWh/år

Energianvändning

– Transmissionförlust 522 713
=((({}+{})+{})+{})
+R[-13]C kWh/år

– Ventilationsförlust 118 759 kWh/år Från beräkning till energideklaration 
– Varmvatten 427 683 469 000 376 000 469 000 kWh/år Resultatet stämmer inte med den 
– Tappvarmvatten 127 357 87 631 85 471 92 243 kWh/år 38% av kallvatten exkl. vvc.
– Uppvärmning  300 326 381 369 290 529 376 757 kWh/år
– Elanvändning kWh/år
– Fläktel kWh/år
– Belysningsel kWh/år
– Fastighetsel 81 432 104 808 93 741 101000 kWh/år Avdrag i deklarationen avser 
– Hushållsel 209 460 kWh/år
– Verksamhetsel kWh/år
– Värmeanvändning 462 736 469 000 376 000 469 000 kWh/år Ev. dra bort vv
– Kallvatten 3 976 3 878 m3

– Total energianvändning 509 116 573 808 573808 570 000 kWh/år Kolla om varav energi till vvberedn. 

Normalårskorrigering
– Energianvändning GD 527 808 511 741 526 269 kWh/år GD=Graddagar
– Energianvändning EI 553 871 kWh/år EI=Energiindex
– Värmeanvändning GD 423 000 418 000 425 269 kWh/år Deklarerat värde är totalt - G.dag. Sedan 
– Värmeanvändning EI 452 871 kWh/år

Spec. värmeanvändning 67,9 67,1 66,3 71,9 kWh/m2, år Uppmätt är graddagskorrigerat, 
– Spec. tappvarmvatten 20,2 14 14 14,6 kWh/m2, år Klimatoberoende?
Spec. elanvändning 12,9 16,6 14,9 16 kWh/m2, år
Spec. energianvändning 80,8 91 74,5 88 kWh/m2, år Uppmätt är ej normalårskorrigerat. EI 

83 GD
Värmegenomgångskoefficient 0,599 W/m2, K
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Vårdträdet Beräknat
(2009-01-19) Uppmätt Uppmätt Deklarerat Enhet Notering

Ort Stockholm
Byggår 2007
Antal lägenheter 17
Antal våningsplan 4
Antal trapphus 1 0

Areor
– BRA 2964/1608 2964/1608 m2 El, vatten/värme
– BOA 1 289 m2
– LOA m2
– Garage 0 m2
– Källare 0 m2
– Trapphus 263 m2
– Atemp 1 551 1 524 m2
– Avarmgarage m2
– Omslutande area (BTV) 1 875 m2
– Fönsterarea m2
– Andel fönster 13,03 %

Beräkningsprogram ENORM 2004 Summarum Summarum Energivision

Uppvärmningssystem
– Typ Fjärrvärme
– Distribuering Vattenradiator
– Verkningsgrad (temp.in/ut) °C

Ventilation
– Typ F
– Verkningsgrad %
– SFPmedel 0,9 kW/(m3/s)
– Flöde l/s, m2
– Lägenheter 0,71 l/s
– Garage l/s
– Källare l/s
– Trapphus 0,42 l/s

Rumstemperatur
– Lägenheter 21 °C
– Trapphus 18 °C
– Garage °C
– Källare °C

Individuell mätning
– Uppvärmning Nej/Nej
– Tappvarmvatten Nej/Nej
– Kallvatten Nej/Nej
– Hushållsel Ja/Ja

Transmissionsförluster 69 696
– Ventilation 116 067 kWh/år
– Ofrivillig ventilation

Värmekapacitet 100 Wh/m2 BRA,K?

Gratisenergi
– Beräkningsmodell kWh/år Boverkets termiska beräkningar
– Solvärme 39 629 kWh/år
– Personvärme 11 286 kWh/år
– Installationsvärme 57 539 kWh/år

– Varmvatten 2 470 kWh/år
Frågan är om det är detta värde, innebär 
bara 6,4 % av tappvarmvattnet

Energianvändning
– Transmissionförlust 69 696 kWh/år
– Ventilationsförlust kWh/år
– Varmvatten 136 392 190 725 151 948 151 948 kWh/år

– Tappvarmvatten 46 530 42 076 41 171 52 780 kWh/år
Utgår från varmvattenendel i 
energideklartionen uppmätning saknas. 

– Uppvärmning  89 862 148649 110777 99 168 kWh/år
– Elanvändning 178 337 kWh/år
– Fläktel 7 568 kWh/år och pump
– Belysningsel kWh/år
– Fastighetsel 18 425 24 027 20 741 20 741 kWh/år Övr inkl fläkt och pump
– Hushållsel 71 522 59 669 kWh/år och fastighetsel
– Verksamhetsel kWh/år
– Värmeanvändning 136 392 190 725 151 948 151 948 kWh/år
– Kallvatten 1 909 1 868 m3

– Total energianvändning 154 817 172 689 172 689 kWh/år

Normalårskorrigering
– Energianvändning GD 198 520 194 333 188 810 kWh/år GD=Graddagar
– Energianvändning EI 185 484 kWh/år EI=Energiindex
– Värmeanvändning GD 174 493 173 592 168 069 kWh/år
– Värmeanvändning EI 164 743 kWh/år

Spec. värmeanvändning 88 113 112 106 kWh/m2, år
– Spec. tappvarmvatten 30 27 27 34 kWh/m2, år
Spec. elanvändning 12 15 13 13 kWh/m2, år
Spec. energianvändning 100 128 125 120 kWh/m2, år

Värmegenomgångskoefficient 0,303 W/m2, K
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Böljan 3 Beräknat 
(2006-01-20)

Uppmätt
(2010)

Uppmätt
(2011) Deklarerat Enhet Notering

Ort Stockholm
Byggår 2009
Antal lägenheter 54
Antal våningsplan 13
Antal trapphus

Totalt Böljan 
Areor
– BRA m2
– BOA 4 288 m2 Stämmer inte med Brf hemsida
– LOA m2
– Garage m2
– Källare m2
– Trapphus 1 792 m2 Övrigt?
– Atemp 14 532 6 080 m2
– Avarmgarage m2
– Omslutande area (BTV) 5 186 m2 3788,5 m2 lägenhet, 1397 m2 övrigt
– Fönsterarea m2
– Andel fönster 17,43% % 22,25 % lägenhet, 5,92 % övrigt

Beräkningsprogram ENORM 2004 Summarum Summarum Energivision

Uppvärmningssystem
– Typ Fjärrvärme
– Distribuering Vattenradiator
– Verkningsgrad (temp.in/ut) 60/- °C Årsverkningsgrad 92 %?

Ventilation
– Typ F (övrigt) FTX
– Verkningsgrad 0 50 %
– SFPmedel 1,8 kW/(m3/s)
– Flöde 7 661 m3/h
– Lägenheter 6 759 l/s
– Garage l/s
– Källare l/s
– Trapphus 2 258 m3/h Övrigt?
– Ofrivillig ventilation

Rumstemperatur
– Lägenheter 20 °C
– Trapphus 18 °C Övrigt?
– Garage °C
– Källare °C

Individuell mätning
– Uppvärmning Nej/Nej
– Tappvarmvatten Nej/Nej
– Kallvatten Nej/Nej
– Hushållsel Ja/Ja

Transmissionsförluster 275 439
– Ventilation 461 888 kWh/år Förlust FTX
– Ofrivillig ventilation 0,5 l/m2, s Läckage vid 50 Pa, OBS! Enhet?

Värmekapacitet 150 Wh/m2 BRA,K?

Gratisenergi
– Beräkningsmodell 363 684 186 760 kWh/år Utnyttj. värmetillskott från processer
– Solvärme 402 769 63 134 kWh/år
– Personvärme 101 839 50 739 kWh/år
– Installationsvärme kWh/år
– Varmvatten kWh/år

Energianvändning
– Transmissionförlust 780 991 275 439 kWh/år
– Ventilationsförlust 39 714 kWh/år
– Varmvatten 1 508 000 1 185 000 kWh/år Hela fastigheten (3+4) 2009: 1 065 000 
– Tappvarmvatten 348 575 114 975 kWh/år
– Uppvärmning  337 745 337 745 kWh/år

– Elanvändning 607 074 214 918 799 627 783 585 kWh/år

Processer. Hushålls- och fastighetsel + 
Fläktar och pumpar.
Mätdata: Hela fastigheten (3+4). 2009: 

– Fläktel 48 912 39 714 kWh/år Fläktar, pumpar
– Belysningsel kWh/år
– Fastighetsel 281 455 275 064 kWh/år
– Hushållsel 362 084 175 204 kWh/år Processer. Hushålls- och fastighetsel
– Verksamhetsel kWh/år
– Värmeanvändning kWh/år
– Kallvatten m3

– Total energianvändning kWh/år

Normalårskorrigering GD=Graddagar. EI=Energi-index
– Energianvändning GD 1 689 228 667 638 2 155 627 2 118 585 kWh/år Hela fastigheten (3+4) 2009: 1 384 240 
– Energianvändning EI kWh/år
– Värmeanvändning GD 1 278 232 452 720 1 356 000 1 335 000 kWh/år Hela fastigheten (3+4) 2009: 1 125 000 
– Värmeanvändning EI kWh/år

Spec. värmeanvändning 88 74 93 92 92 kWh/m2, år
– Spec. tappvarmvatten 24 19 0 0 kWh/m2, år

Spec. elanvändning 20 18 19 19 19 kWh/m2, år
Processer. Hushålls- och fastighetsel + 
Fläktar och pumpar

Spec. energianvändning 108 93 113 111 111 kWh/m2, år

Värmegenomgångskoefficient 0,439 W/m2, K
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Böljan 4 Beräknat
(2007-03-16)

Uppmätt
(2010)

Uppmätt
(2011) Deklarerat Enhet Notering

Ort Stockholm
Byggår 2009 Färdigställd 2009?
Antal lägenheter 81 80
Antal våningsplan 6
Antal trapphus

Totalt Böljan 
Areor
– BRA m2
– BOA 6 405 m2
– LOA m2

– Garage 71 p-platser
OBS! Antal p-platser, från 
sammanställning

– Källare 2 047 m2 Övrigt?
– Trapphus m2
– Atemp 14 532 8 452 m2
– Avarmgarage m2

– Omslutande area (BTV) 7 864 m2 5956 m2 lägenhet, 1908 m2 övrigt
– Fönsterarea m2
– Andel fönster 23,24% % 22,31 % lägenhet, 24,5 % övrigt

Beräkningsprogram ENORM 2004 Summarum Summarum Energivision

Uppvärmningssystem
– Typ Fjärrvärme
– Distribuering Vattenradiator
– Verkningsgrad (temp.in/ut) 55/- °C Årsverkningsgrad 94 %?

Ventilation
– Typ F Lägenhet, trapphus
– Verkningsgrad %
– SFPmedel kW/(m3/s)
– Flöde l/s, m2
– Lägenheter 12 179 m3/h
– Garage l/s
– Källare l/s
– Trapphus 1 944 l/s

Rumstemperatur
– Lägenheter 20 °C Fristående tvättstuga/lokal
– Trapphus 20 °C
– Garage 10 °C Fristående biutrymme
– Källare °C

Individuell mätning
– Uppvärmning Nej/Nej
– Tappvarmvatten Nej/Nej
– Kallvatten Nej/Nej
– Hushållsel Ja/Ja

Transmissionsförluster 505 552
– Ventilation 544 034 kWh/år
– Ofrivillig ventilation 0,4 l/m2,s Vid 50 Pa

Värmekapacitet 180 Wh/m2 BRA,K?

Gratisenergi

– Beräkningsmodell 363 684 176 924 kWh/år Utnyttj. värmetillskott från processer
– Solvärme 402 769 339 635 kWh/år
– Personvärme 101 839 51 100 kWh/år
– Installationsvärme kWh/år
– Varmvatten kWh/år

Energianvändning
– Transmissionförlust 780 991 505 552 kWh/år
– Ventilationsförlust 544 034 kWh/år

– Varmvatten 1 508 000 1 185 000 kWh/år
Hela fastigheten (3+4) 2009: 1 065 
000 kWh

– Tappvarmvatten 348 575 233 600 452 400 355 500 kWh/år 233499 i sammanställning
– Uppvärmning  337 745 kWh/år ?

– Elanvändning 607 074 196 078 799 627 783 585 kWh/år

Processer. Hushålls- och fastighetsel 
+ Fläktar och pumpar.
Mätdata: Hela fastigheten (3+4). 
2009: 259 240 kWh

– Fläktel 48 912 9 198 kWh/år Fläktar och pumpar
– Belysningsel kWh/år
– Fastighetsel 281 455 275 064 kWh/år

– Hushållsel 362 084 186 880 518 172 508 521 kWh/år
Processer. Hushålls- och fastighetsel
mät: lgh-el

– Verksamhetsel kWh/år
– Värmeanvändning kWh/år
– Kallvatten m3

– Total energianvändning kWh/år

Normalårskorrigering GD=Graddagar. EI=Energi-index

– Energianvändning GD 1 689 228 1 021 590 1 637 455 1 610 064 kWh/år
Hela fastigheten (3+4) 2009: 1 384 
240 kWh

– Energianvändning EI kWh/år

– Värmeanvändning GD 1 278 232 825 512 1 356 000 1 335 000 kWh/år
Hela fastigheten (3+4) 2009: 1 125 
000 kWh

– Värmeanvändning EI kWh/år

Spec. värmeanvändning 88 98 93 92 92 kWh/m2, år
– Spec. tappvarmvatten 24 28 31 24 24 kWh/m2, år

Spec. elanvändning 20 19 19 19 kWh/m2, år
Processer. Hushålls- och fastighetsel 
+ Fläktar och pumpar

Spec. energianvändning 108 121 113 111 111 kWh/m2, år

Värmegenomgångskoefficient 0,532 W/m2, K
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Eriksbergsterrassen Vårdträdet Böljan 3 Böljan 4
Area lgh 6158 1288,5 4288 6405
Area övr 1113 262,5 1792 2047
Area övr 2 980
Temperatur lgh 21 21 20 20
Temperatur övr 15 18 18 20
Temperatur övr 2 21

Temperatur medel 20,2 20,5 19,4 20,0

Volym lgh 16909 3222 10291 16653
Volym övr 3450 656 4301 5322
Volym övr 2 2765
Luftomsättning lgh 0,61 0,71 0,98 0,73
Luftomsättning övr 0,41 0,42 0,52 0,37
Luftomsättning övr 2 0,26
Läckage lgh 0 0,08 0,03 0,02
Läckage övr 0 0,08 0,02 0,02
Läckage övr 2 0
U*A+W/K 5287,7 567,8 2776 4181,4
Värmeåtervinning vent. 53,00% 0% 0,5 0
Tillskottsenergi process 241088 57539 186760 176924
Tillskottsenergi sol 227958 39629 63134 339635

Gratisenergi 469046 97168 249894 516559
Gratiseffekt 53,5 11,1 28,5 59,0

Värmeförlust trans. 5287,7 567,8 2776 4181,4
Värmeförlust vent.lgh 1 599,8 754,9 1 664,1 4 011,7
Värmeförlust Vent.övr 466,8 90,9 738,1 649,8
Värmeförlust vent.övr 2 237,2
Luftläckage lgh 0,0 85,1 101,9 109,9
Luftläckage övr 0,0 17,3 28,4 35,1
Luftläckage övr. 2 0,0
Värmeförlust tot 7 591,5 1 516,0 5 308,4 8 988,0

Balanstemperatur (°C) 13,1 13,2 14,0 13,4




