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Abstract 
The study aims to reduce energy consumption in apartment buildings where 
individual metering and charging of heat is applied. The aim is to develop 
planning and design for individual metering and charging in apartment buildings. 

 

The study is based on literature review, interviews and case study that include 
analysis of existing documents. Interviews were carried out with the property 
developer and the involved consultants who planned the apartment building 
Yasuragi. To investigate the differences the condominium association has noted in 
heat consumption between flats, the debit values of the heat were used to discern 
which houses that were furthest from the average consumption. On these flats 
there were temperature measurements and thermal photo shoots made for 
discriminating behavior and possible construction techniques which could be the 
explanation for the heat spread.  

 

Boverket shows that the consumption of heat can be reduced by 10-20% after 
insertion of individual metering and charging in an apartment block. Heat spread 
is a problem with individual metering and charging of heat. The spread of heat 
consumption in Yasuragi depends on heat hikes, transmission losses, external heat 
sources, thermal bridges and the user’s behavior. The consultant does not plan 
and design in the current situation to ensure that all flats will be fully equal with 
respect to external heat sources. They work to make the best possible plan 
solutions and to make room for all the systems and to get the systems to work. 
Since the property developer has no requirements or take initiative on IMD-
system to the apartments to be equivalent, there are development opportunities in 
the current situation. 

 

The thesis has reported deficiencies in the design stage and provides improvement 
suggestions to the actors projecting apartment buildings where the IMD applies. It 
can also be regarded as a knowledge base for developers. To develop the planning 
stage, the developer and consultants should have experience and better knowledge 
of how the system is affected by various factors, as well as the design gets to 
impact upon the final heat consumption. The property developer may require the 
consultants that they should describe and take into account that each apartment 
will function equally. 
 

Further studies are recommended to investigate whether it is better to build 
apartment buildings in wooden frames where the individual metering and charging 
will be applied to reduce the appearance of heat hikes between apartments. The 
condominium association could through a survey chart the behavior of the 
residents of the housing. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att minska energianvändningen i flerbostadshus där 
individuell mätning och debitering av värme tillämpas. Målet är att utveckla 
planering och projektering för individuell mätning och debitering i flerbostadshus. 

 

Studien bygger på litteraturstudie, intervjuer och fallstudie som innefattar 
dokumentanalys. Intervjuer har gjorts med byggherren och de involverade kon-
sulter som var med och projekterade flerbostadshuset Yasuragi. För att utreda de 
skillnader bostadsrättsföreningen har uppmärksammat i värmeförbrukning mellan 
lägenheter, användes debiteringsvärden av värmen för att urskilja vilka lägenheter 
som låg längst ifrån medelförbrukningen. På dessa lägenheter gjordes sedan 
temperaturmätningar och värmefotograferingar för att urskilja beteende och even-
tuella byggtekniska lösningar som skulle kunna vara förklaringen till variation av 
värmeförbrukning.  

 

Boverket påvisar att förbrukningen av värme kan minskas med 10-20 % efter 
införande av IMD i ett flerbostadshus. Värmevandringar är ett problem med IMD 
av värme. Variationen av värmeförbrukningen i Yasuragi beror på värmevand-
ringar, transmissionsförluster, externa värmekällor, köldbryggor och brukarnas 
beteende. Konsulterna försöker inte skapa schakt och rördragningar så att det 
skall gynna de boende, utan försöker skapa så bra lösningar som möjligt med 
hänsyn till planlösningar och att de tekniska systemen skall fungera. Eftersom 
byggherren inte ställer några krav eller tar egna initiativ på IMD-systemet för att 
lägenheterna skall bli likvärdiga, finns det utvecklingsmöjligheter i dagsläget.   

 

Examensarbetet har redovisat brister i projekteringsskedet och ger förbättrings-
förslag till aktörerna som projekterar flerbostadshus där IMD skall tillämpas. Det 
kan även anses vara ett kunskapsunderlag för byggherrar. För att utveckla plane-
ringsskedet bör byggherre och konsulter ha erfarenhet och bättre kunskap av hur 
systemet påverkas av olika faktorer samt vad projekteringen får för följder på den 
slutliga värmeförbrukningen. Byggherren kan kräva av konsulterna att de skall 
beskriva och ta hänsyn till att varje lägenhet skall fungera likvärdigt. 

 

Fortsatta studier rekommenderas att undersöka om det bättre att bygga fler-
bostadshus i trästomme där IMD skall tillämpas för att minska uppkomsten av 
värmevandringar mellan lägenheter. Bostadsrättsföreningen skulle genom en 
enkätundersökning kunna kartlägga beteendet hos de boende i huset.  

 

Nyckelord 
Individuell mätning och debitering, IMD, värmeförbrukning, hållbart byggande.  
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1 Inledning 
Den här rapporten är ett examensarbete inom Byggnadsteknik på Tekniska 
Högskolan i Jönköping. Individuell mätning och debitering (IMD) av värme och 
vatten börjar bli allt vanligare i flerbostadshus i Sverige. I ett samhälle som strävar 
efter allt mer hållbara lösningar kan IMD av värme vara ett steg i rätt riktning. 
Idag är det relativt problematisk eftersom energianvändningen till stor del är 
beroende av utformningen av klimatskal, driftsystem och att brukarens beteende 
bara kan påverka till viss del.1 

 

1.1 Problembeskrivning 
Individuell mätning och debitering av varmvatten och värme är ett lagkrav i flera 
andra europeiska länder, men ännu inte i Sverige. Det installeras dock i allt fler 
lägenheter i Sverige.2 I ett nyproducerat flerbostadshus borde fördelningen av 
uppvärmningsbehovet vara fördelad relativt lika. Placeringen av vissa lägenheter 
genererar givetvis högre energiförbrukning till exempel hörnlägenheter med tre 
fasader, lägenheter på bottenvåning med garage under och så vidare, men i slut-
ändan måste utformningen av systemen för IMD vara så pass effektiva att de 
boende uppmuntras att använda energiförsörjningssystemen i lägenheten så att 
energiförbrukningen minimeras i relation till den komfort de boende vill ha.3  
 
Examensarbetet grundar sig i de skillnader bostadsrättsföreningen Yasuargi har 
uppmärksammat under de två första åren huset har varit i drift, flerbostadshuset är 
placerat i Kålgården i Jönköping.. Värmeförbrukningen i vissa lägenheter skiljer 
sig avsevärt från den genomsnittliga förbrukningen, intervallet är 0-118 kWh/m² 
och år under 2013. I bostadsrättsföreningen tillämpas individuell mätning och 
debitering av värme, el och vatten.  
 

1.2 Syfte mål och frågeställningar 
Nedan följer riktlinjer för studien. 

1.2.1 Syfte 

Syftet är att minska energianvändningen i flerbostadshus där individuell mätning 
och debitering av värme tillämpas.  

                                                 
1 Boverket, Individuell mätning och debitering i flerbostadshus, ISBN: 978-91-86045-24-1, Boverket, 
Karlskrona, 2008 
<http://www.boverket.se/global/webbokhandel/dokument/2008/individuell_matning.pdf> (sid 7, 
hämtad 2014-01-20) 
2 Boverket, Individuell mätning och debitering i flerbostadshus, ISBN: 978-91-86045-24-1, Boverket, 
Karlskrona, 2008 (sid 3, hämtad 2014-01-20) 
3 Boverket, Individuell mätning och debitering i flerbostadshus, ISBN: 978-91-86045-24-1, Boverket, 
Karlskrona, 2008 (sid 26,  hämtad 2014-02-18) 
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1.2.2 Mål 

Målet är att utveckla planering och projektering för individuell mätning och 
debitering i flerbostadshus. 

1.2.3 Frågeställningar 

• Vad är för- och nackdelarna med individuell mätning och debitering av 
värme? 

 

• Vad är anledningarna till variation av uppvärmningsbehov mellan 
lägenheter? 

 

• Hur bör det planeras och projekteras inför IMD i syfte att det skall vara 
brukarens beteende som styr förbrukningen? 

 

 

1.3 Metod 

1.3.1 Vad är för- och nackdelarna med individuell mätning och 
debitering av värme? 

För att besvara frågeställningen användes litteraturstudie av vetenskapliga artiklar 
där ämnet berörs. Sökmotorer och databasen Diva användes för att hitta relevanta 
källor.  

 

1.3.2 Vad är anledningarna till variation av uppvärmningsbehov mellan 
lägenheter? 

Med hjälp av fallstudie, som omfattar temperaturmätning i lägenheter och värme-
fotografering av olika byggtekniska lösningar har frågeställningen besvarats. 
Genom litteraturstudie och dokumentanalys av befintliga relationshandlingar för 
Brf. Yasuragi, har de tekniska systemen utretts tillsammans med bostadsrätts-
föreningens styrelse. Analysen omfattar även insamlingsdata av värmeförbrukning 
från varje lägenhet. 

1.3.3 Hur bör det planeras och projekteras inför IMD i syfte att det skall 
vara brukarens beteende som styr förbrukningen? 

Genom intervjuer av beställare och konsulter har det fastställts hur de planerar 
och projekterar vid nyproduktion och det redovisas förbättringsförslag som kan 
användas i framtida projekt.  
 



Inledning 

7 
 

1.4 Avgränsningar 
Fallstudien kommer endast omfatta flerbostadshuset Yasuragi. Namnet individuell 
mätning och debitering (IMD) användas, då det är ett fackligt begrepp. Rapporten 
berör inte el- och vattenmätning eftersom de är beprövade metoder och är mindre 
problematiska eftersom energianvändningen av dessa främst beror på de boende.4 

 

1.5 Disposition 
Studien inleds med Bakgrund och förutsättningar där det bland annat förklaras vad 
IMD är och vilka krav som ställs från EU.  

Därefter följer Genomförande vilket innehåller litteraturstudier, intervjuer och 
fallstudie. Litteraturstudien behandlar de för- och nackdelar som finns med IMD 
av värme och de värmevandringar som uppstår mellan lägenheter i flerbostadshus 
som byggts med betong. Litteraturstudien ligger som grund till Frågeställning 2 
och 3 som behandlar variation av värmeförbrukning mellan lägenheter i 
flerbostadshuset Yasuragi och hur man bör planera och projektera flerbostadshus 
där IMD av värme skall tillämpas.  

I Resultat och analys presenteras svaren de tre frågeställningarna som 
examensarbetet är grundat på:  

• Frågeställning 1: Vad är för- och nackdelarna med individuell mätning och debitering 
av värme?   

• Frågeställning 2: Vad är anledningarna till variation av uppvärmningsbehov mellan 
lägenheter?  

• Frågeställning 3: Hur bör det planeras och projekteras i syfte att det skall vara 
brukarens beteende som styr förbrukningen? 

Detta följs av Diskussion som är uppdelat i Resultat- och Metoddiskussion.  

Studien avslutas med Slutsats och rekommendationer där det presenteras förslag på 
fortsatta studier.  

                                                 
4 Boverket, Individuell mätning och debitering i flerbostadshus, ISBN: 978-91-86045-24-1, Boverket, 
Karlskrona, 2008 (sid 9,  hämtad 2014-02-18) 
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2 Bakgrund och förutsättningar 
Då syftet med studien är att minska energianvändningen i flerbostadshus där 
individuell mätning och debitering av värme tillämpas, har en studie gjorts för att 
fastställa vilka krav EU har på energieffektivisering, samt kostnader för IMD-
systemet och medvetenhet hos boende i flerbostadshus. Detta redovisas under 
kapitlet.  

 

2.1  Energi  
Individuell mätning och debitering (IMD) innebär att varje lägenhetsinnehavare 
debiteras för den förbrukning av el, värme, kall- och varmvatten som mäts separat, 
helt eller delvis. För en hållbar samhällsutveckling är det viktigt att brukare och 
fastighetsägare är medvetna om sin energiförbrukning. Bostad- och servicesektorn 
står för drygt 40 % av energiförbrukningen i Sverige.5  
 
Ett flerbostadshus innehåller ett stort antal energiflöden, en del avsiktliga och en 
del oavsiktliga. Den tillförda energin kan vara gratisenergi från solinstrålning, 
personvärme, hushållsel och varmvatten förutom den som tillförs medvetet. 
Värmeförlusterna uppkommer via transmission och ventilation, där ventilations-
förlusterna uppkommer via vädring eller via ventilationssystemet i byggnaden se 
figur 1. 

                                                 
5 Energimyndigheten 2012,  Energiläget i siffror 2012 
<http://www.energimyndigheten.se/Global/Statistik/Energil%C3%A4get/Energil%C3%A4get%20i%2
0siffror%202012.pdf> (sid 6, hämtad 2014-02-24) 

http://www.energimyndigheten.se/Global/Statistik/Energil%C3%A4get/Energil%C3%A4get%20i%20siffror%202012.pdf
http://www.energimyndigheten.se/Global/Statistik/Energil%C3%A4get/Energil%C3%A4get%20i%20siffror%202012.pdf
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Figur 1: Uppvärmningsbehov för en byggnad.6 
 
Majoriteten av svenska flerbostadshus saknar idag individuell mätning av värme-
förbrukningen i varje lägenhet. Ämnet har problematiserats under de senaste 
decennierna, men först den senaste tiden har arbetet att fördela värmeförbruk-
ningen på enskilda lägenheter blivit mer aktuellt.7 Ett EU-direktiv antogs 2002 
med syftet att främja förbättrade byggnader med hänsyn till energiprestanda 
(2002/91/EG), det avser bland annat energideklarering av byggnader där tanken 
är att uppmärksamma fastighetsägare på lönsamma åtgärder till energibesparing.8 
Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd antog i april 2006 direktivet om 
effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster (2006/32/EG) där bland 
annat exempel på lämpliga åtgärder till förbättrad energieffektivitet tas upp.9   
 
Idag krävs ytterligare åtgärder för att energieffektivisera boendet. I april 2010 
röstade Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd igenom en skärpning av 
direktivet 2002/91/EG. Det ställs krav på en minskning av växthusgasutsläpp i 
det nya direktivet 2010/31/EU. “Därför är en minskad energianvändning samt 
användningen av energi från förnybara energikällor inom bygg- och fastighets-
sektorn viktiga åtgärder som krävs för att minska unionens energiberoende och 

                                                 
6 Persson, A. Rydstrand, C. Hedenskog, P.  2005. Allt eller inget – Systemgränser för byggnaders 
uppvärmning, ÅF-Energi & Miljö, 2005  
7 Boverket, Individuell mätning av värmeförbrukning i flerbostadshus i Tyskland- författningar, 
tekniker och erfarenheter, ISBN: 91-7147-945-7, Boverket, Karlskrona, 2006,  
8 Berndtsson, L. Individuell mätning av värme och varmvatten i lägenheter, Boverket, Projekt 
22101/311/5111, Stockholm, 2005.  
9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006, om effektiv slutanvändning 
av energi och om energitjänster, Europeiska gemenskapernas officiella tidning, 27.4.2006, Bryssel.  
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dess utsläpp av växthusgaser”. Direktivet ställer krav på att öka antalet byggnader 
som inte bara uppfyller kraven på energiprestanda, men också är mer energi-
effektiva. För att lyckas med detta måste medlemsstaterna upprätta planer för att 
öka antalet “nära-nollenergibyggnader”.10  
 
EU:s mål är att minska energianvändningen och höja energieffektiviteten och 
detta ställer krav på svenska insatser. Det finns två statliga huvudaktörer för 
energianvändning inom bostadssektorn i Sverige, det är Energimyndigheten och 
Boverket. Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa 
villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning.11 Boverket är myndigheten 
för bland annat frågor gällande byggande och förvaltning av bebyggelse, samhälls-
planering och bebyggd miljö. Boverkets Byggregler ställer till exempel krav på 
byggnaders energianvändning.12 
 
I Tyskland har individuell mätning och debitering av driftkostnader i lägenheter 
inklusive värme, kall- och varmvatten varit lagstadgat sedan 1981, och skärptes 
ytterligare 1989. Orsaken till att det finns i nästan alla fastigheter är kraven 
fastighetsägaren har på sig, gällande att redovisa hyresgästernas resursförbrukning. 
Lagstiftningen kräver att förbrukningsmängderna för varje enskild lägenhet kan 
redovisas. Miljö- och rättviseskäl har varit de främsta motiven. Varje lägenhets-
innehavare skall själv kunna bestämma sin användning och därigenom stå för sin 
egen värmeförbrukning, och därefter också ha möjlighet att påverka denna och 
därmed kostnaden för sitt boende.13 
 

2.2 Mätning och IMD-systemet  
Idag finns två kategorier av mätmetoder för värmeförbrukning, tillförd energi eller 
rumstemperatur. Mätning av tillförd energi grenar sig i två andra mätmetoder, 
flödesmätning och radiatormätning.14 Vid flödesmätning sitter givaren på 
inkommande och utgående värmestam för bostaden och vid radiatormätning sitter 
en givare på samtliga radiatorer i lägenheten.15 Rumstemperaturen mäts med en 
eller flera givare placerade i lägenhetens olika rum. Dock utesluts ofta kök och 
badrum på grund av att de olika aktiviteterna som utförs i dessa utrymmen tillför 
värme. Den här sortens mätning kallas komfortmätning.  
 
Från lägenheternas givare skickas mätvärdena vidare till insamlarenheten i lägen-
heten eller om fastigheten har en större insamlarenhet som kan samla upp flera 
lägenheters olika mätvärden. Förutom placering i lägenheter kan dessa även 

                                                 
10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010, om byggnaders 
energiprestanda (omarbetning), Europeiska unionens officiella tidning, Bryssel, 2010  
11Energimyndigheten, Om oss, http://www.energimyndigheten.se/Om-oss/ (hämtad 2014-05-24) 
12 Om Boverket, http://www.boverket.se/Om-Boverket/ (hämtad 2014-05-24) 
13 Boverket, Individuell mätning av värmeförbrukning i flerbostadshus i Tyskland- författningar, 
tekniker och erfarenheter, ISBN: 91-7147-945-7, Boverket, Karlskrona, 2006.  
14 Boverket, Individuell mätning och debitering i flerbostadshus, ISBN: 978-91-86045-24-1, Boverket, 
Karlskrona, 2008. 
15 http://www.minol.se/installation/matarplacering/ (hämtad 2014-02-24) 

http://www.minol.se/installation/matarplacering/
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placeras på andra platser i fastigheten där servicepersonal kan nå dem, till exempel 
i källare, trapphus eller vindsplan. Kommunikationen mellan central och givare 
sker trådlöst eller via trådbunden ledning. Numera används oftast trådlös 
förbindelse via fastighetens bredband som erhålls av en oberoende extern bred-
bandsleverantör. Via den trådlösa kommunikationen finns många möjligheter för 
användning av systemet. Leverantören som sköter service kan direkt se om givare 
slutat fungera och uppmärksamma läckage i vattenledningar.16  
 
Den totala kostnaden för IMD i ett flerbostadshus består av inköp av produkt 
med installation och drift för debiteringssystemet se figur 2.

 
Figur 2: Kartläggning av kostnader för total investering av IMD för flerbostadshuset Yasuragi. 
 
Mätarkostnaden består av köp av mätare och även installationen. Installationen 
varierar beroende på vilket mätarsystem som skall användas. Beroende på vilken 
mättolerans som önskas, kommer utbyten av mätarna ske i olika takt där en högre 
precision medför ett kortare tidsintervall mellan bytena. Driftkostnaden består av 
service, drift och underhåll av mätare och kommunikationssystemet som möjlig-
gör en sammanställning av värden som sedan skall debiteras ut. Att införa IMD 
har enligt tidigare uppskattats ligga mellan 2 500-8 000 kronor per lägenhet men 
har även i enstaka fall visat sig kosta mer än vad som anges.17   
 
Begreppet 1 kilowattimme (kWh) är något merparten av de boende inte vet 
innebörden av. Därmed kan de inte heller räkna ut hur mycket energi en apparat 
förbrukar och ifall det är lönsamt att satsa på ett energisnålare alternativ. Det är 
också tydligt att det finns en allmän okunskap om energifrågor.18 En ökad 
medvetenhet hos de boende kommer öka incitamenten att minska sin 

                                                 
16Minol, Mätdatasystemet, http://www.minol.se/matdata/systemet/  (hämtad 2014-05-24) 
17 SABO, energieffektivisering – ja, ineffektiva mätningar – nej, SABO. Stockholm, 2013 
18 Lindstedt, K., Mårdsjö Blume, K., Brost Christel.  Kommunikation kring energi och vardagsfrågor, 
Elforsk, 2009. 
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energiförbrukning, då de får en tydlig bild vad det verkligen kostar och hur de kan 
sänka den kostnaden. Möjligheten för boende i flerbostadshus att spara energi är 
kopplat till upplysningen om deras konsumtion och energikostnaderna. 19 
 
Om en fastighetsägare specificerar hur stor del av hyran som är för värme och 
varmvatten på hyresavin, så ökar möjligheten till energi- och kostnadsmedvetenhet 
som kan leda till ett sparbeteende. För att energibesparingen ska bli permanent 
måste de boende få något tillbaka, fastighetsägaren kan inte vara den enda som 
sparar på det. En hyressänkning som står i relation till den totala minskningen av 
energiförbrukningen kan vara ett exempel på vad fastighetsägaren kan erbjuda. 
Det kan dock anses vara en nackdel att ge en kollektiv belöning ifall alla boende 
får del av enskilda personers energibesparingar. En belöning för sin egen 
energibesparing är ett större incitament.20  
 
Köldbryggor är ett uttryck för att påvisa ett område som skiljer sig från bygg-
nadens homogena klimatskal. Ett område som den boende kan uppfatta som 
kallare. En köldbrygga kan definieras som ”sådana lokala förändringar i klimat-
skalets homogena utformning eller uppbyggnad som medför ökat värmeflöde i 
dessa delar jämfört med övriga”.21 Värmen leds alltid till en kallare yta via värme-
transmission och därför kan inte köldbryggan upprätthålla samma värme som 
övriga väggen. Bostadens värme "läcker" ut. Detta påverkar byggnaden med 
oönskade effekter så som risk för kondensation och fuktskador, värmeförluster 
och försämrat inomhusklimat. Det finns två olika sorters köldbryggor, linjära och 
punktformiga köldbryggor. De punktformiga påträffas ofta i äldre hus med från-
luftsdon, som från bostaden går direkt ut i det fria. De linjära påträffas mer, ofta i 
byggnaders hörn från golv till tak. Längs med fasader efter golv och tak. Köld-
bryggors inverkan på energibehovet varierar med tanke på att varje byggnad är 
unik. De räknas ofta ut med ett schablonmässigt värde eller som påslagsfaktor. 
Ökning av flerbostadshusens värmebehov på grund av köldbryggor kan ligga 
mellan 1-50 % och vid stor ökning av värmebehovet på grund av köldbryggor 
måste åtgärder göras, till exempel dimensionera upp värmesystemen. Det är 
tidskrävande att genomföra noggranna energiberäkningar under projekterings-
skedet vilket medför att resultaten ibland inte överensstämmer med verkligheten.22 

                                                 
19 Siggelsten, S. Individuell mätning och debitering av energianvändning i flerbostadshus, Lunds 
Universitet, 2010.  
20 Ibid. 
21 Petersson, Bengt-Åke. Tillämpad Byggnadsfysik. u.o. : Studentlitteratur AB, 2009. 9789144058177. 
22 Pettersson, V. Passivhus, detaljutformning och dess köldbryggor, Umeå Universitet, 2013. 
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3 Genomförande 
Frågeställningarna i denna studie är besvarade med litteraturstudie, fallstudie, 
dokumentanalys och genom intervjuer. Frågeställning 1 besvaras endast med 
litteraturstudie. Frågeställning 2 besvaras med litteraturstudie, fallstudie och 
dokumentanalys. Frågeställning 3 besvaras genom intervjuer av beställare och 
konsulter som varit delaktiga i projekteringen av Yasuragi.  

 

3.1 För- och nackdelar med IMD av värme 
EU:s energieffektiviseringsdirektiv har tvingat regeringen att ta ställning till ifall 
IMD av energi skall vara ett lagkrav i Sverige och därefter vidta lämpliga åtgärder. 
Det innebär att den som låter uppföra en byggnad eller utför en ombyggnation ska 
se till att energin för varmvatten, värme och kyla till en byggnad skall kunna mätas. 
Att införa ett lagkrav på IMD av värme skulle bli mycket kostsamt för fastighets-
ägarna, utan garanti för energibesparing enligt SABO (Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsföretag).23 
 
I ett brev till Närings- och socialdepartementet har SABO och Hyresgästför-
eningen kritiserat ett generellt krav på IMD med argumenten att IMD av värme i 
flerbostadshus inte är ekonomiskt rimligt eller står i proportion till möjliga energi-
besparingar med dagens teknik och kostnad. Det är heller inte säkert att energi-
användningen minskar efter införandet av IMD eftersom hushåll kan välja ett 
varmare inomhusklimat vilket ökar energianvändningen. De hänvisar till flera 
bostadsbolag som infört IMD av värme men sedan avvecklat det på grund av 
ökad energiförbrukning, dålig lönsamhet och svårighet att få hyresgästernas 
acceptans.24 
 
Det finns stor potential att minska energiförbrukningen på sikt i svenska fler-
bostadshus men olika fastigheter har olika förutsättningar. Olika åtgärder kan 
krävas i flerbostadshus av fastighetsägare, till exempel innovativa ventilations-
lösningar, tilläggsisolering och fönsterbyten samt system för bättre värme-
styrning.25 
 
Exempel på fler organisationer som varit emot IMD av värme är boende-, bygg- 
och fastighetsorganisationerna. De framförde sina synpunkter till Näringsutskottet 
gällande konsekvenserna för fastighetsägarna och besparingen som kan ske. De 
påpekar bland annat: 

                                                 
23 http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2013/jun/Sidor/SABO-kritisk-till-krav-p%C3%A5-
individuell-m%C3%A4tning-och-debitering.aspx (hämtad 2014-04-01) 
24 Eliasson, K., Engman, B. Brev till närings- och socialdepartementet, SABO och 
Hyresgästföreningen, 2013. 
<http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2013/mar/PublishingImages/Brev%20till%20N%C3%A4rings
%20och%20Socialdepartementet%2028%20feb.pdf> (hämtad 2014-04-01) 
25 Ibid. 

http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2013/jun/Sidor/SABO-kritisk-till-krav-p%C3%A5-individuell-m%C3%A4tning-och-debitering.aspx
http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2013/jun/Sidor/SABO-kritisk-till-krav-p%C3%A5-individuell-m%C3%A4tning-och-debitering.aspx
http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2013/mar/PublishingImages/Brev%20till%20N%C3%A4rings%20och%20Socialdepartementet%2028%20feb.pdf
http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2013/mar/PublishingImages/Brev%20till%20N%C3%A4rings%20och%20Socialdepartementet%2028%20feb.pdf
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• IMD leder inte till märkbart lägre energianvändning i flerbostadshus, vare 
sig i nybyggnation eller vid renovering. 

• Införandet skulle kosta fastighetsägarna stora summor utan att påvisa 
energibesparingar. 

• Kostnaden för att installera IMD av värme och varmvatten i Sveriges alla 
flerbostadshus beräknas till i storleksordningen 25 miljarder kronor. 

• IMD innebär en ökad ekonomisk och administrativ börda vilket drabbar 
små fastighetsägare särskilt hårt. 

• Värmetransporter mellan lägenheter skapar orättvisor. 
 
Boende-, bygg- och fastighetsorganisationerna ville att regeringen endast skulle 
kräva IMD när det är kostnadseffektiv.26  
 
Den organisation som är för införandet av IMD av värme är SFFE (Svensk 
Förening för Förbrukningsmätning av Energi). Det är en svensk intresseförening, 
som representerar leverantörer av mätare och tjänster kring individuell mätning av 
värme- och varmvatten. SFFE skriver i ett remissvar till Näringsdepartementet, 
om ett förslag angående införande av lagkrav på individuell mätning och debi-
tering av flerbostadshus. De yrkar i svaret att det skall införas i nya och befintliga 
byggnader. De föreslår också att bestämmande myndighet skall ta fram före-
skrifter som visar vilka byggnader där det inte är tekniskt eller ekonomiskt 
genomförbart att sätta in mätare. De husen där det inte går att sätta in värme-
mätare skall då ersättas med alternativa mätmetoder. SFFE påpekar att: 

• De boende ges incitament att själva hushålla med energin genom att sänka 
värmen. 

• Hyresgästen minskar vädringen, vilket medför en minskad 
energiförbrukning 

• Fastighetsägaren kan få starkare krav från hyresgäster att åtgärda problem, 
såsom droppande kranar eller åtgärda överskottsvärme. 

• Fastighetsägaren får bättre möjligheter att planera och budgetera för 
renoveringar och andra energieffektiviseringsrelaterade åtgärder eftersom 
variationer av energikostnader inte längre påverkar den övriga budgeten.  

• Den detaljerade kunskapen om byggnadens energianvändning ger underlag 
för andra energieffektiviseringsinsatser. 

 
De påpekar också att vid införande av IMD så genomförs även andra energi-
besparande åtgärder och injusteringar av värmesystem som i sig bidrar till en mer 
energieffektiv byggnad.27 

 
Den 6 februari 2014 slopade regeringen ett generellt krav på IMD, efter att 
Näringsdepartementet presenterade det omarbetade förslaget på hur EU:s energi-

                                                 
26 http://www.fastighetsagarna.se/aktuellt-och-opinion/nyheter/nyheter-2014/branschen-enig-
individuell-matning-och-debitering-ger-inte-onskad-effekt (hämtad 2014-04-01) 
27 http://www.nsma.no/wp-content/uploads/2013/09/SFFE-Remissvar-till-f%C3%B6rslaget-om-
genomf%C3%B6rande-av-energieffektiviseringsdirektivet.pdf (hämtad den 24 april 2014) 

http://www.fastighetsagarna.se/aktuellt-och-opinion/nyheter/nyheter-2014/branschen-enig-individuell-matning-och-debitering-ger-inte-onskad-effekt
http://www.fastighetsagarna.se/aktuellt-och-opinion/nyheter/nyheter-2014/branschen-enig-individuell-matning-och-debitering-ger-inte-onskad-effekt
http://www.nsma.no/wp-content/uploads/2013/09/SFFE-Remissvar-till-f%C3%B6rslaget-om-genomf%C3%B6rande-av-energieffektiviseringsdirektivet.pdf
http://www.nsma.no/wp-content/uploads/2013/09/SFFE-Remissvar-till-f%C3%B6rslaget-om-genomf%C3%B6rande-av-energieffektiviseringsdirektivet.pdf
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effektiviseringsdirektiv skall införas i Sverige. Det nya kravet innebär att IMD skall 
införas då det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart. Boverket har fått i 
uppdrag att utreda dessa begrepp och vilka fastigheter det kommer träffa. Utred-
ningen kommer presenteras någon gång under 2014.28  
 
Utredningar har dock kommit fram till att värmeförbrukningen minskar efter 
införande av IMD. Till exempel Boverkets utredning som påvisar att förbruk-
ningen av värme kan minskas med 10-20 % efter införande av IMD i ett flerbo-
stadshus.29 För att nå goda resultat ställs det krav på byggnadstekniska delar och 
system. Detta bidrar till en ökad utveckling inom området för individuell mätning 
och debitering. Debitering av värme bör kombineras med varmvatten för att nå en 
god lönsamhet. Detta förutsatt att det från tidigare finns ett installerat bredband 
för att utesluta den kostnaden. Det svåra med IMD är att brukaren inte får en 
rättvis debitering med tanke på de olika förutsättningarna lägenheterna har. En 
lägenhet belägen mitt i huset har lägre uppvärmningskostnad på grund av att den 
är omgiven av uppvärmda rum. En lägenhet med mer fasadyta kommer att få en 
högre uppvärmningskostnad eftersom värmen vill vandra ut mot den kallare sidan. 
På samma sätt vandrar värmen från en varmare lägenhet till en svalare. Om en 
hyresgäst reser bort och drar ner sin värme kommer intilliggande lägenhet behöva 
skruva upp sin värme för att bibehålla samma temperatur som innan.30  
 
En byggnads klimatskal påverkar energiförbrukningen och ett underhållen eller 
förbättrad klimatskal sänker energiförbrukningen. Om system med mätning av 
tillförd värme till en lägenhet införs, minskas incitamenten för fastighetsägaren att 
göra energieffektiviseringar. Till exempel åtgärda eventuella brister i klimatskalet 
eftersom det är lägenhetsinnehavaren som drabbas i form av ökade uppvärm-
ningskostnader och inte fastighetsägaren.31  
 
Bristerna i mätmetoderna är en stor nackdel med individuell mätning av värmen. 
Bristerna skapar irritation både bland fastighetsägare och boende. Ofta används 
betong som avskiljande delar mellan lägenheter på grund av konstruktionsmässiga 
skäl, akustik, bärighet och skydd mot brand. Betong har en värmeledningsförmåga 
som är cirka 40-50 gånger så stor som mineralull.  Problemet som uppstår är de 
värmevandringar som uppkommer mellan angränsande lägenheter. Ett sätt att 
minska värmevandringarna hade varit att använda värmeisolerande material i de 
avskiljande väggarna och bjälklagen, detta skulle dock få ekonomiska och bygg-
tekniska konsekvenser.32  
 

                                                 
28 Svensk Byggtjänst, Ja till förslaget om energieffektivisering, 
http://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/Artiklar/2014/Maj/Ja-till-forslaget-om-energieffektivisering/ 
(hämtad 2014-05-24) 
29 Boverket, Individuell mätning och debitering i flerbostadshus, ISBN: 978-91-86045-24-1, Boverket, 
Karlskrona, 2008. 
30 SABO, energieffektivisering – ja, ineffektiva mätningar – nej, SABO. Stockholm, 2013. 
31 Siggelsten, S. Individuell mätning och debitering av energianvändning i flerbostadshus, Lunds 
Universitet, 2010. 
32 Ibid. 
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Boverket har sammanställt för- och nackdelar med två olika metoder som 
förekommer vid individuell värmemätning. 
  
Värmekostnadsfördelning efter tillförd värme 
Tabell 1: För- och nackdelar med mätning av tillförd energi.33 

Fördelar Nackdelar 

Mätningarna avser tillförd värme, 
vilket kan tyckas vara det som 
skall mätas, om man skall fördela 
värmekostnader. 

Värmemängdsmätning är av ekonomiska 
skäl endast möjlig vid nybyggnad. 

Radiatormätning är möjligt i alla 
hus med radiatorer. 

Värmeströmmar mellan lägenheter medför 
att man kan “stjäla värme” från grannar 
som t.ex. av hälsoskäl behöver ha högre 
temperatur. 

Fönstervädring ger högre 
värmekostnader enbart för den 
som vädrar. 

De boende kan sänka sina 
uppvärmningskostnader genom att 
manipulera med ventilationsanläggningen 
och därmed minska luftväxlingen med risk 
för hälsoproblem och skador på 
byggnaden. Väl injusterade 
ventilationssystem är ett krav för en rättvis 
värmekostnadsfördelning. 

Solvärme, hushållsel och annan 
intern värmetillförsel sänker 
värmekostnaderna. 

Lokala brister i klimatskärmens isolering 
och täthet drabbar den som bor i 
lägenheten i form av ökade 
uppvärmningskostnader, Fastighetsägarens 
incitament för åtgärder minskar. 

Tekniken med 
värmekostnadsfördelning med 
radiatormätning är etablerad i 
Europa och det finns DIN- och 
CEN-normer för 
mätutrustningen. 

Korrigering av mätvärden för att få 
rättvisare värmekostnadsfördelning är svår 
att förstå, varför de boendes motiv för att 
spara värme skulle minska. 

Mätning sker av all värmetillförsel 
till hela lägenheten. 

I hus med ventilationssystem med 
förvärmd tilluft (FT) kan vissa lägenheter 
få mer värme “gratis” än andra.  

 

                                                 
33 Boverket, Individuell mätning och debitering i flerbostadshus, ISBN: 978-91-86045-24-1, Boverket, 
Karlskrona, 2008. 
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Värmekostnadsfördelning efter innetemperaturen  
Tabell 2: För- och nackdelar med mätning av rumstemperatur.34 

Fördelar Nackdelar 

Att fördela värmekostnader efter den 
rumstemperatur (värmekomfort) som de boende 
väljer kan upplevas som en rättvis metod. 

Fönstervädring drabbar 
hela kollektivet med högre 
värmekostnader och inte 
enbart den som vädrar.  

Det finns inget motiv för de boende att 
manipulera ventilationsanläggningen.  

Solvärme, värme från 
hushållsapparater och 
annan intern 
värmeutveckling höjer 
rumstemperaturen och kan 
därför medföra ökade 
värmekostnader. 

Värmeströmmar mellan lägenheter m.m. påverkar 
ej debiteringen. 

Det finns inga vedertagna 
normer i Europa för vilka 
krav som skall ställas på 
komponenter som används 
för mätningarna. 

Lokala brister i klimatskärmens isolering och 
täthet drabbar inte den som bor i lägenheten i 
form av ökade uppvärmningskostnader. 
Fastighetsägare har intresse av att åtgärda 
bristerna. 

I de fall man kompletterar 
med teknik som gör att 
man undviker värmeslöseri 
vid vädring finns risk för 
högre underhållskostnader.  

Innetemperaturgivarna skulle även kunna 
användas för styrning av rumstemperaturen om 
en sådan funktion installeras. 

Mätning sker endast i en 
del av lägenheten inte i 
kök, badrum och korridor. 

 

3.2 Variationer av värmeförbrukning i Yasuragi 
För att besvara frågeställning 2 Vad är anledningarna till variation av uppvärmningsbehov 
mellan lägenheter? har studier gjorts på de generella problem som finns med 
individuella värmemätningar med hänsyn till bland annat de värmeöverföringar 
som sker mellan lägenheter. Dessa problem kopplas sedan samman med de 
resultat som uppnås i fallstudien.  

                                                 
34 Boverket, Individuell mätning och debitering i flerbostadshus, ISBN: 978-91-86045-24-1, Boverket, 
Karlskrona, 2008. 
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3.2.1 Flerbostadshuset Yasuragi 

Flerbostadshuset Yasuragi började byggas 2010 med HSB som byggherre och 
inflyttningen började i januari 2012 och upplåtelseformen är bostadsrätter. Huset 
är uppdelat i två huskroppar med totalt 60 lägenheter och en lokal för café. I 
husdel nummer två har gemensamma ytor för tvättstuga, bastu, kontor och 
föreningens mötesrum samlats. I samma husdel finns även undercentralen 
belägen. Samtliga lägenheter är försedda med egen tvättmaskin och torktumlare 
förutom ettorna i huset (sex stycken). Den totala tempererade arean, Atemp för 
huset är 8180 m². Boarean i huset är 5707 m² och butiksytan är 110 m².  
 
Bostadsrättsföreningen Yasuragi har uppmärksammat skillnader i uppvärmnings-
behov under de två första åren. Intervallet är 0-118 kWh/m² och år under 2013 
vilket bostadsrättsföreningen tycker är för stort, då medelförbrukningen är 36,5 
kWh/m² och år.  
 
Energideklarationen till Boverket som upprättades av HSB redovisar att huset är 
projekterat för 100 kWh/m² och år, vilket klarade Boverkets dåvarande krav 2010 
som var 110 kWh/m² och år i klimatzon tre. Den 1 januari 2012 skärpte Boverket 
sina energikrav för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme. Föränd-
ringen innebar en sänkning med cirka 20 % på byggnadens specifika energi-
användning.35 För klimatzon tre som Jönköping ligger i innebar det nya kravet 90 
kWh/m² och år.  
 

Husets verkliga förbrukning var under första året i drift (2012), strax under det 
projekterade värdet, den fördelade fjärrvärmen (värme och varmvatten) till huset 
uppmättes under 2012 till 629 870 kWh.  
 
 
 Det innebär att byggnadens verkliga energianvändning blev: 
 
tillförd energi/Atemp = 629 870/8180 = 77 kWh/m² och år. 
 
Driftelen behöver adderas för att få den totala användningen och den är beräknad 
till 20 kWh/m² och år enligt Michael Alm på HSB Göta. Det ger en total energi-
användning på 97 kWh/m² och år. 
 

Under 2013 blev den tillförda fjärrvärmen till huset drygt 27 % lägre än under 
2012, då den uppmätta inkommande fjärrvärmen till Yasuragi blev 461 411 kWh. 
Med tidigare ekvation tillförd energi/Atemp blev förbrukningen 56,4 kWh/m² och år. 
Om sedan driftelen som är på 20 kWh/m² och år adderas, blir husets totala 
förbrukning 76,4 kWh/m² och år. Detta redovisas i tabell 3. 
 
                                                 
35 http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2011/20113/ (hämtad 
2014-03-26) 

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2011/20113/
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Tabell 3: Energiförbrukning under husets två första år, 2012-2013. Tillförd energi = värme 
och varmvatten. 

 
Det innebär att byggnaden ligger drygt 15 % under BBR:s nya energikrav. 
Normalårskorrigering har inte gjorts i tabell 3 och den lägre energiförbrukningen 
kan dels bero på att det var kallare under 2012 och att betongen har torkat 
ytterligare under 2013. 
 

3.2.2 Analys av värmeförbrukning 

 
För att se vad byggnadens energiförbrukning på allmänna ytor är jämfört boende-
ytor, det vill säga den energiförbrukning som debiteras de boende, används mät-
företaget Minols debiteringsvärden för varje lägenhetsinnehavare.  
 
Under 2013 blev förbrukningen av debiterad värme hos de boende i huset 208 154 
kWh vilket motsvarar cirka 45 % av byggnadens totala förbrukning av värme och 
varmvatten. De återstående 55 % används alltså för att värma upp trapphus, 
korridorer, tvättstugor, förråd, kontor med mera i huset. En viss mängd av tillförd 
energi till allmänna ytor går även till lägenheter eftersom under de kallare 
månaderna måste en del fjärrvärme tillföras FTX-aggregatet. Detta för att tilluften 
i lägenheterna skall bli så varm som den dimensionerad för, vilket är 19° C.  
 
För att påvisa hur stor energiförbrukningen per kvadratmeter i en lägenhet är 
jämfört med förbrukningen av de allmänna ytorna, använder vi följande uträkning: 
 
Tillförd energi/Boarea: 208 154/5707= 36,5 kWh/m² och år.   
 
De allmänna ytorna utgör: 
 
Atemp-Boarea-Butiksyta=8180-5707-110=2363 m².  
 
Förbrukningen för allmänna ytor blir då: 
 
Total tillförd energi-lägenhetsförbrukning-butiksytans förbrukning=461 411-208 154-1423= 
251 834 kWh. 
 
Förbrukning per kvadratmeter allmän yta blir då tillförd energi/arean= 251 
834/2363=106,6 kWh/m² och år. 
 
Det innebär att fjärrvärmeförbrukningen på de allmänna ytorna är nästan tre 

År Tillförd energi, 
fjärrvärme (kWh/ 

m² och år) 

Driftel 
(kWh/m² 

och år) 

Total förbrukning 
(kWh/m² och år) 

Procentuell 
förändring från 
föregående år 

2012 77 20 97 - 
2013 56,4 20 76,4 -21,2 % 
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gånger så stor per kvadratmeter jämfört med boarean, värt att tillägga är att 
boarean är nästan två och en halv gång så stor som allmänna ytor.  
 
 

 
Figur 3: Orienteringsfigur av husdelarna i Yasuragi. 
 
Värmeförbrukningen skiljer sig även mellan husdelarna (se tabell 4). 

Tabell 4: Värmeförbrukning för lägenheter och husdel under 2013. 

Husdel Antal 
lägenheter 

Förbrukning 
(kWh) 

Boarea 
(m²) 

Förbrukning 
(kWh/m² och 

år) 
1 38 155552 4001 38,9 
2 22 54024 1706 31,7 

 
En förklaring till detta kan vara att alla gemensamma utrymmen som bidrar med 
tillskottsvärme till huset, så som tvättstugorna, undercentral och basturummet 
ligger i husdel två.  
 
Vid värmefotografering är det cirka 24° C i tvättstugorna när de inte används (se 
figur 4 höger). Att det är varmare i tvättstugorna än i korridorerna beror bland 
annat på att de varmvattenrör som är dragna i rummen bidrar med tillskottsvärme.  
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Figur 4: Figuren till vänster visar tvättstugans externa värmekälla av varmvattenrör och figuren 
till höger visar att tvättstugans vägg är 24° C. 
 
Efter sammanställningar av värmeförbrukningen per våning visar det sig att störst 
förbrukning uppstår på bottenvåningarna, därefter takvåningarna och slutligen 
mellanvåningarna. Värmeförbrukningen är cirka 85 % större på bottenvåningarna 
jämfört med mellanvåningarna (se tabell 5). Detta är ett tydligt exempel på att 
värmevandringar mellan lägenheter kan bidra till en minskad värmeförbrukning 
för boende på mellanvåningarna. Takvåningarna har en uppvärmd vind ovanför 
där temperaturen är cirka 18-19° C beroende på årstid. 
 

Tabell 5: Genomsnittlig värmeförbrukning per våning under 2013. 

Våning Genomsnittlig förbrukning 
(kWh/m² och år) 

Bottenvåning 51,2 
Mellanvåningar 27,7 
Takvåningar 43,6 

 
Genom vidare analysering av värmeförbrukningen mellan våningar, har också 
värmeförbrukningen delats upp mellan de två husdelarna (Se tabell 6 och 7).  Den 
största skillnaden som upptäcktes var skillnaderna i värmeförbrukning på tak-
våningarna. I husdel ett förbrukades det i genomsnitt 54,2 kWh/m² och år och i 
husdel två 28,4 kWh/m² och år.  
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Tabell 6: Genomsnittlig värmeförbrukning per våning för husdel ett under 2013. 

Husdel Våning Genomsnittlig förbrukning 
(kWh/m² och år) 

Lägsta resp. 
högsta 

förbrukning 
1 Bottenvåning 49,6 14-74 
1 Mellanvåningar 28,2 1-67 
1 Takvåningar 54,2 24-81 

 

Tabell 7: Genomsnittlig värmeförbrukning per våning för husdel två under 2013. 

Husdel Våning Genomsnittlig förbrukning 
(kWh/m² och år) 

Lägsta resp. 
högsta 

förbrukning 
2 Bottenvåning 58,0 11-118 
2 Mellanvåningar 26,5 0-51 
2 Takvåningar 28,4 12-46 

 

Värmeförbrukningen är cirka 90 % större i de lägenheter som ligger på takvån-
ingen av husdel ett jämfört med de lägenheter som ligger på takvåningen i husdel 
två. Via värmefotografering undersöktes eventuella externa värmekällor som skulle 
kunna bidra till att hålla nere värmeförbrukningen i husdel ett. Med värmefoto-
grafering i vindsutrymmena i de två olika husdelarna kunde inga synliga skillnader 
hittas som skulle kunna förklara fallet.  
 
Figur 5 visar hur många lägenheter som finns i de olika förbrukningsintervallen. 
 

 
Figur 5: Antal lägenheter uppdelat i värmeförbrukningsintervall för 2013. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0-20 20-30 30-50 50-60 60-80 80<

A
nt

al
 lä

ge
nh

et
er

 

kWh/m² och år 



Genomförande  

23 
 

Lägenheterna har en medelförbrukning på 36,5 kWh/m² år. Vi utgår från att 
innetemperaturen i genomsnitt är 21° C vid den genomsnittliga värmeförbruk-
ningen, och att det finns de som har lägre och de som har högre. Temperatur-
intervallet i lägenheterna kan antas till 19-23° C. Vid en grads temperaturhöjning 
eller sänkning påverkas värmeförbrukningen med cirka 5 %. Det skulle innebära 
att med två graders temperaturskillnad från 21° C, både upp och ner, hade detta 
gett ett utslag med 10 % på värmeförbrukningen.36 Om vi utgår från det genom-
snittliga värdet på 36,5 kWh/m² och år, skulle det vid 23° C vara en förbrukning 
på 40 kWh/m² och år, och vid 19° C vara en förbrukning på 33 kWh/m² och år. 
Denna schablonberäkning stämmer inte överens med det som mätts i Yasuragi, 
eftersom det är för många lägenheter som ligger utanför det bedömda intervallet 
33-40 kWh/m² och år.  
 
Vidare undersökning kommer främst hantera de lägenheter som sticker ut från 
genomsnittet. 
 

3.2.3 Klimatskal 

Konstruktionen i huset består av bärande betongstomme med utfackningsväggar i 
långfasad, där utfackningsväggarna finns med olika ytskikt av tre typer: tegel, puts 
och thermowoodbehandlad furu(se bilaga 6). Väggarna är isolerade med 170 mm 
mineralull. Det är utfackningsväggarna tillsammans med bjälklag och takkonstruk-
tionen som utgör det primära klimatskalet bortsett från de bärande betongväggar 
som hörnlägenheterna har. De betongväggar som är en del av klimatskalet är 
utförda i vit puts med underliggande isolering.  

3.2.4 Värmesystemets uppbyggnad i Yasuragi 

Flerbostadshusets värmesystem får all sin värme från inkommande kommunalt 
fjärrvärmesystem. Den inkommande värmen distribueras sedan ut till lägenheter 
via rörledningar genom och i bjälklag. Värmen avges sedan via värme- och 
varmvattenrör ut i lägenheterna med hjälp av radiatorer och handdukstorkar.  
 

                                                 
36 Energikontoret Skåne, Lönsamma sätt att spara energi – en lathund-, DESS, 2000. 
 (hämtad 2014-04-12) 
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I Yasuragi finns tre stycken FTX-aggregat, två är placerade i husdel ett och en i 
husdel två. Aggregatet tar tillvara på frånluften från lägenheter, tvättstuga och 
bastu, sedan fördelas 18-gradig tilluft ut till respektive lägenhet. Från under-
centralen som finns i husdel två (se figur 6) går sedan värmeledningar i schakt upp 
till FTX-aggregaten för att säkerställa att tilluften till lägenheterna blir så pass varm 
som den dimensionerats för.  

3.2.5 Värmevandring mellan bostäder 

För att bevara sin komfortvärme i en lägenhet behövs ett energiutbyte med hjälp 
av radiatorer som tillför värme till rummet. Värmen vill alltid bli ekvivalent med 
sin omgivning och vandrar därmed till en kallare rymd. Samma sak är det mellan 
lägenheter i flerbostadshus. Det har utförts flera undersökningar som styrker detta 
och de faktorer som spelar in i värmevandringen är (utan inbördes ordning)37: 

• Uteklimat 
• Vädringsmönster 
• Byggnadsår (1950-1990) 
• Internvärme 
• Placering av lägenhet 
• Rumstemperatur 

 
Värmevandring sker genom värmeledning. Det uppstår i material som har 
temperaturskillnader. Materialet vill uppnå en utjämning av temperaturgradienten 
som uppstår mellan väggens ytskikt av en lägenhetsavskiljande vägg. När ett 

                                                 
37 Jagemar, L., Bergsten, B. Individuell värmemätning i flerbostadshus, EFFEKTIV, 2003. 

Figur 6: Placering av FTX-aggregat. 
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material har en temperatur över absoluta nollpunkten är materialets molekyler i 
rörelse och vid temperaturskillnader så aktiveras de mer stilla molekylerna på den 
svalare sidan av väggen för att uppnå ett ekvivalent tillstånd av rörelser och det är 
detta som leder värmen till en svalare yta.38 Intressant att nämna är en teoretisk 
beräkning av ett flerbostadshus där en mittenlägenhet inte kunde få en lägre 
temperatur än 17° C om omgivande lägenheter hade 20° C samtidigt som 
utetemperaturen var 0° C. Alltså behöver mittenlägenheten inte tillföra någon 
värmeenergi för att bevara 17° C.39 
 
En av anledningarna till värmevandringar är att lägenhetsinnehavare själva kan 
styra sin innetemperatur vilket kan resultera i att alla inte har samma rums-
temperatur. Det kommer skapa ett “läckage”, en transmission av värme mellan 
angränsande lägenheter. Om kostnadsfördelningen sker efter tillförd värme 
innebär det att vissa kan få värme gratis från dem som väljer en högre inne-
temperatur. Isoleringen mot värmetransmission är ofta dålig mellan angränsande 
lägenheter eftersom lägenhetsskiljande väggar och bjälklag oftast består av betong 
och värmeledningsförmågan för betong är ca 40-50 gånger så stor som för 
mineralull.40 Under vissa förutsättningar kan en lägenhet få mer än 95 % av sin 
värme från angränsande lägenheter. Med byggtekniska lösningar, till exempel 
genom att isolera lägenhetsavskiljande delar kan värmevandringen minska. Detta 
får dock ekonomiska och byggtekniska konsekvenser.41  
 
En förutsättning för att minimera uppvärmningsbehovet är att lägenheterna är 
korrekt utförda i byggskedet enligt den standard huset är projekterat för. 
Byggnadsår och lägenhetsstorlek är faktorer som spelar in i värmeförbrukningen 
hos ett flerbostadshus. Värmeförlusterna sker via klimatskal, värmevandring och 
ventilation. För att motverka värmeförlust via frånluft så används idag ett FTX-
system i Yasuragi som är en värmeväxlare. Den värmer upp inkommande tilluft till 
lägenheterna med värme från den redan uppvärmda frånluften. Skulle FTX-system 
saknas så hade den största delen av energi för uppvärmning ventilerats bort i 
frånluften.42 
 
 

                                                 
38 Herlin, A., Johansson, G. En studie av möjligheten att öka den värmelagrande förmågan hos betong, 
Avdelningen för byggnadsmaterial, Lunds Tekniska Högskola, 2011. 
39 Jensen, L. Utvärdering av Hälsingborgshems system för komfortdebitering, Avdelningen för 
installationsteknik, Lunds Tekniska Högskola, 1999 
40 Kenneth Sandin 2010, “Praktisk Byggnadsfysik” (sid. 40) 
41 Siggelsten, S. Individuell mätning och debitering av energianvändning i flerbostadshus, Lunds 
Universitet, 2010. 
42 Svensson, G. Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i 
flerbostadshus, Bebo, Haninge, 2012. 
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3.3 Värmemätningar 
För att mäta varje bostadsrättsinnehavares värmeförbrukning används flödes-
mätning i Yasuragi, där volymen och temperaturskillnaden på det vattnet som 
strömmar genom mätaren registreras. Mätaren sitter på stamledningen som matar 
lägenheten. Ledningarna går från det schakt som når lägenheten och är sedan 
dragna i bjälklaget fram till radiatorerna (se figur 7). 

 

 
Figur 7: Till vänster illustreras en VA-ritning av ett rum och kök. Till höger 4 rum och kök 
där rött markerar BOA. 

 
Figur 8: Horisontalsnitt av typiskt rörschakt i Yasuragi. 
 
Figur 8 visar en typdetalj av hur rören går genom bjälklagen i schakt. I horisontal-
snittet visas tydligt vilka rör som är isolerade för att bevara värme och kyla i 
respektive varm och kallvattenrör. Isolerade rör är markerade med omgivande 
ringar. Enligt VA-konsulten skall alla rörkopplingar vara tillgängliga för det är där 
det oftast uppstår läckage.43 Det är också där flödesmätare för IMD är placerade 
där värme, kall- och varmtappvatten mäts. De rör som går igenom bjälklagen 
vertikalt till närliggande våningsplan är varmvatten, varmvatten-cirkulation och 
respektive varm- och kalltappvatten.  

 

De utförda värmemätningarna gjordes med hjälp av temperaturgivare och IR-
fotografering. Urvalet för vilka lägenheter som värmegivarna skulle placeras i, 
gjordes med hjälp av dokumentanalys av den debiterade värmen. Värden för den 
debiterade värmeförbrukningen är hämtad från IMD-systemets onlinetjänst. 
Lägenheter som frångick medelvärdet högst var också de som var intressanta att 

                                                 
43 El-Kari, Samer; VA-Konsult, FLK, intervju 2014-03-31 
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undersöka. Det medelvärdet som ligger till grund för vår analys är, år 2013 på 36,5 
kWh/m2, år. De med högst- respektive lägst värmeförbrukning blev urvalet för de 
fem temperaturgivarnas placering under två veckors tid. Temperaturgivarna har en 
noggrannhet på ± 0.3°C i mätintervallet -40°C<T<+70°C och fungerar enligt 
följande formel som visas i figur 9. 

 
Figur 9: Formel för en NTC-givare. (Termistor med negativ temperaturkoefficient, resistansen 
minskar när temperaturen ökar.) 44 
 
Värmekameran som används för att göra punktundersökningar på köldbryggor 
och värmetillskott till flerbostaden är av tillverkare FLIR®. Modellen är anpassad 
för byggnadsinspektion och har en noggrannhet på ± 2° C, och kan avläsa ett 
intervall från -20° C till +120° C.45 
 
Med resultat från temperaturmätningen och värmeförbrukningen analyserades 
möjliga byggnadstekniska faktorer som har påverkan på variationen mellan lägen-
heternas olika uppvärmningsbehov. Faktorerna undersöktes med en värmekamera 
(IR) som hjälp för att visualisera dolda värmetillskott. De värmetillskott som 
hittades var från värmeledningar i väggar samt ett bastuutrymme som var omgivet 
av väggar i stålreglar som tillför värme till en allmän korridorsdel, där 
yttemperaturen på väggen i korridoren är 30,9°C. 
 

3.4 Rumstemperaturmätningar 
De lägenheter som har påvisat största skillnader i uppvärmningsbehov har 
studerats i flerbostadshuset Yasuragi. Under 2013 var medelförbrukningen 36,5 
kWh/m² och år. Tre lägenheter skiljer sig avsevärt med låg förbrukning, lgh 58, 
lgh 19 och lgh 47. Lägenhet 46 är en etta på första plan i söderläge som påvisar en 
förbrukning på 118 kWh/m² och år. 54 har en identisk planlösning med samma 
väderstrecksorientering som lägenhet 46 och en förbrukning på 41,9 kWh/m² och 
år. Lägenhet 46 och 54 ligger dessutom på samma våningsplan. 
 

                                                 
44 http://www.kimo.se/pdf/TN100-150.pdf (hämtad 2014-04-12) 
45 http://www.flir.com/cs/emea/en/view/?id=61458 (hämtad 2014-04-12) 

http://www.kimo.se/pdf/TN100-150.pdf
http://www.flir.com/cs/emea/en/view/?id=61458
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Komfortvärmen uppmättes i berörda lägenheter 12/3-25/3, 2014. Termometern 
placerades på en neutral plats i vistelsezonen i lägenheterna. Den genomsnittliga 
innetemperaturen i intervallet blev: 
 

Lägenhet
s-nummer 

Genomsnittlig 
temperatur under 

2 veckor 

Förbruk-
ning mars 
2014 (kWh) 

Lägenhets
yta (m²) 

Värmeförbruknin
g/år (kWh/m² 

och år) 
19 21,7° C 3 105 0,9 
46 23,3° C 414 30 118 
47 22,2° C 0 83 4,90 
54 21,7° C 38 30 41,9 
58 21,6° C 1 93 0,2 

Tabell 8: Uppmätt temperatur och värmeförbrukning i mars månad. 
 
Tre av lägenheterna påvisar en värmeförbrukning som ligger på eller nära noll 
kWh. Lägenhet 46 sticker ut avsevärt med en förbrukning på 414 kWh och detta 
på endast 30 m².  

 
Figur 10: Orienteringsfigur husdel två. 
 
Lägenhet 54 och 46 har identiska planlösningar och ligger i samma husdel och på 
bottenplan, båda har en intilliggande lägenhet och ett trapphus. Under den 
tvåveckorsperiod temperaturen mättes, var det i genomsnitt 1,6° C varmare i 
lägenhet 46. Förbrukningen var mer än 10 gånger så stor i lägenhet 46 jämfört 
med 54. Schablonvärden säger att en grads temperaturhöjning ger cirka 5 % högre 
energiförbrukning.46 Om en jämförelse görs mellan lägenhet 54 och 46 borde 
lägenhet 46 få följande förbrukning med schablonvärdet för ökad värmeförbruk-
ning vid höjd inomhustemperatur: Lägenhet 46 har 1,6° C varmare inomhus vilket 
kan rundas upp till 2° C, vilket skulle motsvara en värmeförbrukning som är cirka 
10 % högre än i lägenhet 54.  
 
Lägenhet 54 förbrukade 38 kWh enligt tabell 8. Genom följande uträkning får vi 
fram vad förbrukningen borde ha varit i lägenhet 46. 
 
Förbrukningen i lägenhet 54*1,10=38*1,10=41,8 kWh. 
Då kan det vara värt att fråga sig hur det kommer sig att förbrukningen är 414 
                                                 
46 Energikontoret Skåne, Lönsamma sätt att spara energi – en lathund-, DESS, 2000. 
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kWh i lägenhet 46 under denna period, vilket är orimligt högt i förhållande till hur 
varmt det är i lägenheten.  
 

3.5 Köldbryggor och externa värmekällor 

3.5.1 Köldbryggor i Yasuragi 

Med värmefotografering i lägenhet 46 kunde eventuella köldbryggor som skulle 
kunna förklara den höga värmeförbrukningen undersökas. Vid värmefotograf-
eringen blir det uppenbart att lägenhetens avskiljande vägg som är i kontakt med 
garaget är en köldbrygga (se figur 11). Köldbryggan är cirka 5° C kallare än inne-
temperaturen samtidigt som det är 9° C utomhus. Detta är en förklaring till den 
högre värmeförbrukning som uppstår i lägenheten. Den enda skillnaden mellan 
lägenhet 54 och 46 är att den lägenhetsavskiljande väggen är i kontakt med 
garaget, vilket skapar en köldbrygga som är cirka 3,7 meter lång (se figur 11). 
Detta är alltså en anledning till att det uppkommer skillnader i uppvärmnings-
behov i Yasuragi.  

 
Figur 11: Köldbrygga synliggörs vid värmefotografering i lägenhet 46 med förklarande sektion. 
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Fler exempel på köldbryggor har hittats på flera ställen i huset, ett exempel är ett 
hörn i ytterväggen som ligger mot balkongplattan i lägenhet 54 på plan 1. Vid 
fotograferingstillfället var det en utetemperatur på 8,0° C och en innetemperatur 
på 21,9° C och på insidan i hörnet var det endast 14,0° C. Köldbryggan bidrar till 
transmissionsförluster genom klimatskalet, vilket i sin tur leder till en ökad värme-
förbrukning. En likadan köldbrygga hittades i lägenhet 46 som figur 12 visar, 
vilket styrker att den här köldbryggan förmodligen är utförd på samma sätt i hela 
huset. Desto kallare det är utomhus, desto större blir förlusterna. Vid fotografe-
ringstillfället var det plusgrader ute, och resultatet vid temperaturer under noll 
hade gett ett intressant resultat.   

 

 

              
Figur 12: Köldbrygga i ytterhörn, lägenhet 54, plan 1, husdel två. 
 
Ytterligare exempel på köldbryggor som hittats, är bland annat i en korridor i 
husdel två med underliggande garage. Längs väggarna mot lägenheterna är det 
cirka 17° C när utetemperaturen är 7,2° C (se figur 13). Detta kan jämföras med 
en korridor som inte har kontakt med underliggande garage (se figur 14). I 
korridoren som inte har underliggande garage är det 3° C varmare, det innebär att 
trans-missionsförlusterna är mindre där på grund av isolerad platta på mark. Hela 
markplan får större transmissionsförluster genom klimatskalet än övriga plan 
eftersom de antingen har platta på mark eller underliggande garage, därför blir 
värmeförbrukningen högre på markplan (se tabell 5).  
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Figur 13: Värmefotografering av köldbrygga i korridor ovanför garage. 
 

                 
Figur 14: Värmefotografering av korridor ovan platta på mark utan synliga köldbryggor. 
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3.5.2 Externa värmekällor i Yasuragi 

Lägenhet nummer 19 är en av de lägenheter som förbrukar allra minst i huset. 
Värmeförbrukningen låg på 0,9 kWh/m² och år under 2013. Med hjälp av värme-
fotografering kunde eventuella externa värmekällor hittas för att förklara den låga 
förbrukningen. Vid undersökningen i lägenheten uppmättes väggen i klädkamm-
aren som vetter mot badrummet till 26,3° C (se figur 15 vänster). I schaktväggen 
finns alltså vattenrör som avger värme till rummet. Väggen kommer därmed 
fungera som en värmekälla som den boende inte kommer bli debiterad för.  
 

      
Figur 15: Till vänster visar värmefotograferingen en schaktvägg i lägenhet 19. Till höger visas 
ytterligare en extern värmekälla från badrum i lägenhet 19. 
 
Även inne i badrummet blir det tydligt att det finns tillskottsvärme. Temperatur-
intervallet på väggen är 21-26° C (se figur 15 höger). Detta är ytterligare ett 
exempel på en extra värmekälla som uppstår i lägenhet 19 vilket kan förklara den 
låga värmeförbrukningen på 0,2 kWh/m² och år. Nummer 19 är en hörnlägenhet 
på plan två som vetter åt nordost, med lägenheter över, under och en lägenhet 
intill sig på samma plan. Det är därmed en fördelaktig placering i huset med 
möjligheter till att få ett värmetillskott från angränsande lägenheter på grund av 
värmevandringar.  
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På liknande placering i huset fast på plan tre, det vill säga en våning ovanför 
lägenhet 19 ligger nummer 22 och en våning under lägenhet 19 ligger nummer 16. 
Förbrukningen ligger på 52,5 kWh/m² och år i nummer 22 och nummer 16 har en 
förbrukning på 58,5 kWh/m² och år. Lägenheten som ligger vägg i vägg har en 
värmeförbrukning på 16,2 kWh/m² och år. Det antagande som kan göras är att 
dessa lägenheter har en högre komfortvärme inomhus och en värmevandring upp-
står till lägenhet 19 som därmed får ett lägre uppvärmningsbehov. Efter samtal 
med de boende i lägenhet nummer 19, berättar de att de sällan eller aldrig har på 
radiatorerna, eftersom de anser att komfortvärmen i lägenheten är behaglig utan 
medvetet värmetillskott. Vid temperaturmätningen uppmättes den genomsnittliga 
temperaturen i lägenhet 19 till 21,7° C (se tabell 8), vilket styrker att det inte är 
onormalt kallt i lägenheten, vilket skulle ha kunnat förklara den låga värmeför-
brukningen. 

 

Lägenhet 58 har lägst förbrukning i huset, närmare bestämt 0,2 kWh/m² och år 
under 2013. De boende menar att de sällan eller aldrig behöver ha på radiatorerna 
eftersom dem uppnår en inomhustemperatur som ligger mellan 21,5-22° C, och är 
nöjda med det. Detta styrks genom temperaturmätning i lägenheten där den 
genomsnittliga temperaturen låg på 21,6° C (se tabell 8, sid 28). Efter dokumen-
tanalys av relationshandlingarna på ventilationslösningarna upptäcktes det att 
frånluftsrör från tvättstugorna och avslappningsrummet är ingjutna i den lägen-
hetsavskiljande väggen (se figur 17). Frånluftsrören går upp till värmeväxlaren där 
värmen återvinns. Detta är en extra värmekälla som även syns vid värmefoto-
graferingen (se figur 16 vänster). 
 

     
Figur 16: Till vänster visas värmefotografering av betongvägg med frånluftsrör i lägenhet 58. Till 
höger visas extern värmekälla i schaktvägg för inkommande varmvatten. 
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I avslappningsrummet finns bastun som är en stor extern värmekälla. Inne i 
bastun sitter ett frånluftsdon i innertaket. Frånluftsrören är sedan är dragna i 
bjälklaget på våning två fram till betongväggen där rören är ingjutna och går rakt 
upp till vindsvåningen och sedan vidare till FTX-aggregatet. Precis som i lägenhet 
19 är det varmare just vid schaktväggen som matar lägenheten med tappvarm-
vatten. Även här bidrar värmekällan med tillskottsvärme till lägenheten. Det som 
skiljer sig från lägenhet 19, som också hade en förbrukning nära noll, är väggen 
med frånluftsrör från avslappnings- och tvättrum.   

      
Figur 17: Till vänster illustreras det uppvärmda bjälklaget mellan bastun och lägenhet 56. Till 
höger är lägenhet 56 markerad med diagonalt streckat område. 
 

Ovanför relaxrummet ligger lägenhet 56, där kommer frånluften från bastun 
fungera som golvvärme i en del av lägenheten(se figur 17) när bastun används. Vid 
tidigare temperaturmätning i lägenheten visade det sig de boende hade en inom-
hustemperatur på 24° C och en förbrukning på 43,1 kWh/m² och år för 2013. Det 
anses vara en stor förbrukning med tanke på den fördelaktiga placering lägenhet 
56 har i huset. Med tanke på att lägenheten ligger på en mellanvåning med externa 
värmekällor i väggar och golv borde de ligga på en förbrukning nära noll, eftersom 
de vid tidigare mätning haft 24° C inomhus. Varför värmeförbrukningen är så hög 
i lägenhet 56, är något som inte kan förklaras utan vidare undersökningar av 
lägenheten och beteendet hos de boende. 
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Figur 18: Värmefotografering av korridorsvägg mot bastu, där stålreglar i väggen blir synliga. 
 
I figur 18 påvisas en extern värmekällas påföljder i form av värmevandring. Den 
värme som avges från bastun vandrar genom stålreglarna som den avskiljande 
väggen mellan bastu och korridor består av.  
 
Sammanfattningsvis är det tydligt att mellanvåningarna förbrukar minst värme, 
detta på grund av värmevandringarna som uppstår mellan lägenheter. Trots 
identiska planlösningar och samma placering i huset, kan skillnader i värmeför-
brukning påvisas. Till exempel lägenhet 19 som har en värmeförbrukning på 0,9 
kWh/m² och år och lägenhet 22 som förbrukar 52,5 kWh/m² och år. Båda 
lägenheterna har lägenheter över, under och bredvid.  Det som kan förklara 
skillnaderna är beteendet hos de boende. Om lägenhet 22 väljer en inomhus-
temperatur på 23° C och lägenhet 19 en temperatur på 21,5° C kommer värme-
vandringar att uppstå, och rent teoretiskt kommer de boende i lägenhet 22 betala 
för en del av lägenhet 19 uppvärmning. Det innebär att energiförbrukningen 
kommer bli större än vad den hade blivit om alla lägenheter hade haft samma 
inomhustemperatur. Detta är ett av problemen som kan uppstå med IMD som 
diskuterats av bland annat SABO och Boverket. Men det är också tanken med 
IMD att de boende själva ska kunna styra sin förbrukning och bli mer medvetna 
om möjligheterna till energibesparing, vilket också de boende i lägenhet 19 har 
lyckats med.  
 
Lägenheterna med inglasade balkonger har en mindre direktkontakt med fasadyta 
och utetemperatur vilket medför att den inglasade balkongen fungerar som en 
klimatspärr, vilket bidrar till energibesparing. En studie från Finland visar att 
inglasade balkonger kan spara värmeenergi mellan 3,4–10,7 %. Den inglasade 
balkongen sparar mest energi på äldre flerbostadshus och mindre på modernare 
hus med ett bättre klimatskal generellt. Det är också av värde att nämna att en 
inglasad balkong med mer solinstrålning är effektivare ur energibesparings-
synpunkt. Studien påvisar också att brukaren kan sänka värmekällan utan att 
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förlora efterfrågad komfort och att det skulle motsvara en halv grad i 
komfortvärme.47 

 

3.6 Möjlig kostnadsbesparing 
Beteendet är något som måste betraktas i samband med IMD av värme. Förutom 
värmeförluster och externa värmekällor har de boendes beteende stor inverkan på 
den slutliga värmeförbrukningen. Om de boende väljer att ha en högre inne-
temperatur kommer värmeförbrukningen bli högre på sina håll, vilket innebär 
variation av uppvärmningsbehov. Efter intervju av boende har vissa inställningen 
att kostnaden för värmen är så pass liten att det inte är motiverande att anstränga 
sig för att minska den.  

 

En kWh värme kostar 0,43 kr i flerbostadshuset Yasuragi. Värmen är nästan tre 
gånger så billig jämfört med elen som kostar 1,20 kr per kWh. Den möjliga 
kostnadsbesparing en boende kan göra genom att sänka sin innetemperatur är 
förhållandevis liten. Om lägenheten med störst förbrukning per/m² skulle minska 
sin värmeförbrukning med 20 % skulle han spara följande enligt tabell 9 och 10: 

 

Tabell 9: Kostnad för värmeförbrukning lägenhet 46. 

Årsförbrukning 2013 
(kWh) 

Kostnad/kWh 
(kr) 

Kostnad värme 2013 (kr) 

3548 0,43 1526 

 

 

Tabell 10: Kostnad för värmeförbrukning i lägenhet 46 efter minskad värmeförbrukning med 
20 %.  

Årsförbrukning 2013 
minskad med 20 % 

Kostnad/kWh 
(kr) 

Värmekostnad vid 20 % 
minskad förbrukning 

2838 0,43 1221 

Kostnadsbesparingen den boende hade gjort ifall värmeförbrukningen hade 
minskats med 20 % är 315 kr på ett år, det blir 26 kr per månad. Våra studier visar 
att den boende hellre väljer att ha en högre inomhustemperatur. Beteendet hos de 
boende kan också bidra till variation av uppvärmningsbehov i Yasuragi, vilket kan 
bero på den förhållandevis lilla besparing de kan göra.  

 

                                                 
47 Hilliaho, K. Energy Saving Effects of the Balcony Glazing, Tampere University of Technology, 2010. 
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För att tydliggöra kostnadsskillnaderna redovisas i tabell 11 vad kostnaderna för 
värmeförbrukningen hade varit i en typlägenhet på 100 m². Värdena som används 
är de lägenheter med lägst och högst förbrukning samt medelförbrukningen per 
m² under 2013: 

 

Tabell 11: Kostnad för värmeförbrukning i Yasuragi efter en typlägenhet på 100 m². 

Yta 
(m²) 

Värmeförbrukning 
kWh/m² och år 

Värmeförbrukning 
kWh 

Kostnad/kWh 
(kr) 

Kostnad 
värme  

(kr) 

100 0,2 (lägst) 20 0,43 9 

100 36,5 (medel) 3650 0,43 1569 

100 118 (högst) 11800 0,43 5074 

Skillnaden mellan de som hade högst och lägst förbrukning hade gett ett utslag på 
drygt 5000 kr på ett år, vilket anses vara ett motiv för att undersöka vad det är som 
gör att det blir så stora skillnader.  
 

3.7 Roller vid projektering inför IMD 
För att besvara frågeställning 3 Hur bör det planeras och projekteras inför IMD i syfte att 
det skall vara brukarens beteende som styr förbrukningen? låg intervjuer som grund för att 
kartlägga hur de olika konsulterna planerar och projekterar nybyggnation där IMD 
tillämpas. Frågorna anpassades beroende på om det var byggherren eller 
konsulterna som skulle intervjuas.  

3.7.1 Byggherren 

Byggherren bestämmer och väljer att IMD skall införas i flerbostadshuset. Vid 
startprojektering kontaktas de olika byggkonsulterna för projekteringsmöte så att 
en startskiss kan växa fram till det slutliga förfrågningsunderlaget. Sedan är det 
byggherrens roll att se till att projekteringen fortlöper. I upphandlingsunderlaget 
finns beskrivningar hur det skall utföras. Flerbostadshuset Yasuragi är utfört med 
en styrd totalentreprenad. Arkitekten upprättar en detaljbeskrivning som inne-
håller ritningar och beskrivningar som visar hur IMD-systemet skall upprättas i 
byggnaden för entreprenaden. Beskrivningen behövs också för att entreprenören 
skall ha möjlighet att räkna ut egenkostnad och lämna ett pris på utförandet till 
byggherren. De andra utförandeformerna kommer inte behandlas i den här 
rapporten.48 I den här studien var byggherrens mål med införande av IMD att 
metoden skulle minska den totala energiförbrukningen med hjälp av att visualisera 
                                                 
48 
http://www.sabo.se/kunskapsomraden/upphandling/entreprenad/Sidor/Upphandlingaventreprenad.aspx 
(hämtad 2014-04-22) 

http://www.sabo.se/kunskapsomraden/upphandling/entreprenad/Sidor/Upphandlingaventreprenad.aspx
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och uppmärksamma brukarna på deras egen förbrukning. Detta var byggherrens 
incitament och varför IMD infördes. HSB Göta är ett fristående bolag och gör 
inget erfarenhetsutbyte med några andra HSB-bolag för att ta lärdom av hur andra 
arbetat vid nyproduktion där IMD skall tillämpas.49  
 
 
Byggherren förlitar sig helt och hållet till konsulterna och tar inga egna initiativ för 
att IMD-systemet skall fungera på ett så korrekt sätt som möjligt. För att lära sig 
mer och utveckla samhällsbyggandet kan byggherren: 
 

• Ha erfarenhetsutbyte med andra byggherrar/bolag som har tillämpat IMD 
och samverka med dessa för att förstå vad som skapar en byggnad där 
variationen av värmeförbrukningen minimeras. 
 

• Arbeta fram en plan för hur uppföljning av utförda flerbostadshus skall 
utföras. Att genom fallstudier kategorisera utförda byggnader med vilken 
mätmetod som synkroniserar bäst med typ av byggnad. Detta kan leda till 
ett beslutsunderlag för byggherren som leder till ett bättre slutresultat hur 
brukaren kan styra sin förbrukning. Byggherrens erfarenhet av vilket mät-
system som fungerar bäst i de olika byggnadskategorierna kan bidra till ett 
bättre utslag där mindre osämja kring individuell mätning och debitering 
uppstår. 
 

• Kräva av konsulterna att de skall beskriva och ta hänsyn till att varje 
lägenhet skall fungera likvärdigt. 
 

• Utse samordningsansvarig för upprättande av IMD-systemet. 

3.7.2 Arkitekten 

Arkitektens roll i ett projekt där IMD skall införas är att samarbeta med övriga 
konsulter. Arkitektens viktigaste roll är utformningen av bostäder invändigt där 
IMD-systemet syns, inspektionsluckorna där mätarna sitter kan påverka en inner-
väggs yta och göra den sämre möblerbar. Därför försöker alltid arkitekten gömma 
luckorna i dolda utrymmen till exempel garderobsväggar, men då krävs en god 
uppställningsritning så att luckorna är åtkomliga och inte tappar sin funktion. 
IMD-systemet påverkar utformningen, dimensionerna på inspektionsluckorna 
bestämmer innerväggarnas tjocklek. Därför är det ett viktigt att luckornas verkliga 
mått projekteras in i ett tidigt skede för att inte det skall uppstå ändringar i plan-
lösningar senare i projektet.50  

                                                 
49 Krusing, Pierre; Byggherre, HSB-Göta, intervju 2014-04-07 
50 Gustafsson, Gunilla; Arkitekt. Jacobsson, Daniel; Byggnadsingenjör, Tengbom, intervju 2014-04-14 
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• I framtiden kan arkitekterna bli mer medvetna om följderna med placering 
av utrymmen som bildar externa värmekällor. Ett förslag hade varit att 
lägga tvättstugor och bastu på vindsvåningen, för att använda uppvärmd 
frånluft till värmeväxlaren med mindre förluster. 

•  Flerbostadshus i trä hade varit intressant att studera i samband med IMD 
av värme i och med att de lägenhetsavskiljande delarna är isolerade på 
grund av brand- och akustikkrav. Lyckas man nå en jämnare fördelning av 
uppvärmningsbehovet där det byggts i trä, kan det vara värt att ha i åtanke 
där IMD av värme skall tillämpas vid nybyggnation. 

3.7.3 VA-konsult 

VA-konsultens roll i projektet är att utforma vattensystemet som skall försörja 
byggnaden med vatten och värme. Det första som konsulten gör är att gå igenom 
och bekanta sig med de ritningar som är framtagna, detta för att skapa sig en 
helhet av hur huset är utformat med tanke på tappställen och inkommande fjärr-
värme. Startpunkten för projektören i hans arbete är att undersöka var rör och 
schakt kan placeras för att vatten- och värmesystem skall kunna föras vertikalt 
uppåt i byggnaden. Placering av schakt sker ofta i nära anslutning till lägenheternas 
våtutrymmen. Detta för att skapa en fast punkt för rördragning till tappställen och 
radiatorer. Arkitekten planerar ofta badrum och kök i nära anslutning till varandra 
i flerbostadshus. Detta för att inte skapa långa rörledningar i lägenheter där energi-
förluster fram till tappvarmvattenenheten uppstår. Den fasta punkten tas fram för 
att inte störa arkitekternas planlösningar och därför sker detta i samråd med 
arkitekten.51 

Med de externa värmekällor som hittades i schakt, tvättrum med mera i Yasuragi 
kan VA-konsulten göra följande för att minimera de externa värmekällorna: 
 

• Se över isolering av vattenrör i större utsträckning, bland annat i 
tvättstugor och schakt 

3.7.4 VVS-konsult 

VVS-konsulten arbetar åt byggherren tillsammans med övriga konsulter. Beroende 
på vilken utförandeform som väljs arbetar de efter de regler och krav som före-
ligger. I Yasuragi-projektet har konsulten också utfört energi- och effektberäk-
ningar som sedan följs upp vid avstämning med verkligheten i samband med 
besiktning. VVS-konsulten gör inte några åtgärder för att det skall bli en jämnare 
värmeförbrukning mellan de olika lägenheterna. De styrmedel som används för att 
göra tekniska lösningar så bra som möjligt är de lagar och krav som föreligger för 
konsultens utförande.52  

                                                 
51 El-Kari, Samer; VA-Konsult, FLK, intervju 2014-03-31 
52Ågren, Janne; VVS-Konsult, VVS teknik i Jönköping AB, intervju 2014-04-08 
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3.7.5 Konstruktören  

För att minimera transmissionsförlusterna genom köldbryggor kan konstruktörer 
bli mer uppmärksamma på: 

• Köldbryggan som uppstår vid golvanslutningen mot den 
lägenhetsavskiljande väggen i lägenhet 46. 

• Köldbryggorna i innerhörnet mot balkongplattan. 

• Att i flerbostadshus där IMD skall tillämpas, verkligen se över köldbryggor 
på ett mer ingående sätt för att minska variationen av uppvärmningsbehov. 
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4 Resultat och analys 
Följande kapitel är uppdelat i tre avsnitt utifrån de tre frågeställningarna. 

 

4.1 Vad är för- och nackdelarna med individuell 
mätning och debitering av värme? 
Boverkets utredningar visar att förbrukningen av värme kan minska med 10-20 % 
vid införande av systemet i ett flerbostadshus kontra ett annat flerbostadshus där 
IMD inte har tillämpats. För att nå bästa lönsamhet med IMD bör mätning av 
värme och varmvatten kombineras.  
 
Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, SABO, anser att individuell mätning av 
värme inte är ekonomiskt rimligt eller står i proportion till möjliga 
energibesparingar med dagens teknik och kostnad. Ett lagkrav på IMD av värme 
skulle bli mycket kostsamt för fastighetsägarna, utan en garanti för 
energibesparing. Det är alltså inte helt säkert att energianvändningen minskar efter 
införandet av IMD eftersom hushåll kan välja att ha varmare inomhusklimat vilket 
ökar energianvändningen.  
 
Boende-, bygg- och fastighetsorganisationerna har också varit emot ett lagkrav på 
IMD av värme. De påpekar bland annat att IMD inte leder till märkbart lägre 
energianvändning i flerbostadshus, vare sig i nybyggnation eller vid renovering.  
Införandet skulle kosta fastighetsägarna stora summor utan att påvisa energi-
besparingar. IMD innebär en ökad ekonomisk och administrativ börda vilket 
drabbar små fastighetsägare särskilt hårt. De som förespråkar ett införande av 
lagkrav på IMD av värme är SFFE. De vill som huvudregel införa värmemängds-
mätning (flödesmätning av tillförd värme) i samtliga lägenheter. Värmetransporter 
mellan lägenheter skapar orättvisor.  
 
Bristerna i mätmetoderna är en stor nackdel med individuell mätning av värmen. 
Bristerna skapar irritation både bland fastighetsägare och boende. Ofta används 
betong som avskiljande delar mellan lägenheter på grund av konstruktionsmässiga 
skäl, akustik, bärighet och skydd mot brand. Betong har en värmeledningsförmåga 
som är cirka 40-50 gånger så stor som mineralull.  Problemet som uppstår är de 
värmevandringar som uppkommer mellan angränsande lägenheter. Ett sätt att 
minska värmevandringarna hade varit att använda värmeisolerande material i de 
avskiljande väggarna och bjälklagen, detta skulle dock få ekonomiska och bygg-
tekniska konsekvenser. 
 
En byggnads klimatskal påverkar energiförbrukningen och ett underhållet eller 
förbättrat klimatskal sänker energiförbrukningen. Om system med mätning av 
tillförd värme till en lägenhet införs, minskas incitamenten för fastighetsägaren att 
göra energieffektiviseringar. Till exempel åtgärda eventuella brister i klimatskalet 
eftersom det är lägenhetsinnehavaren som drabbas i form av ökade uppvärm-
ningskostnader och inte fastighetsägaren.  
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Det är inte helt problemfritt med individuell mätning av värmen. Boverket har 
sammanställt för- och nackdelar med två olika metoder som förekommer vid 
individuell värmemätning.  
 
Värmekostnadsfördelning efter tillförd värme 
Tabell 12: För- och nackdelar med mätning av tillförd energi.  

Fördelar Nackdelar 

Mätningarna avser tillförd värme, 
vilket kan tyckas vara det som 
skall mätas, om man skall fördela 
värmekostnader. 

Värmemängdsmätning är av ekonomiska 
skäl endast möjlig vid nybyggnad. 

Radiatormätning är möjligt i alla 
hus med radiatorer. 

Värmeströmmar mellan lägenheter medför 
att man kan “stjäla värme” från grannar 
som t.ex. av hälsoskäl behöver ha högre 
temperatur. 

Fönstervädring ger högre 
värmekostnader enbart för den 
som vädrar. 

De boende kan sänka sina 
uppvärmningskostnader genom att 
manipulera med ventilationsanläggningen 
och därmed minska luftväxlingen med risk 
för hälsoproblem och skador på 
byggnaden. Väl injusterade 
ventilationssystem är ett krav för en rättvis 
värmekostnadsfördelning. 

Solvärme, hushållsel och annan 
intern värmetillförsel sänker 
värmekostnaderna. 

Lokala brister i klimatskärmens isolering 
och täthet drabbar den som bor i 
lägenheten i form av ökade 
uppvärmningskostnader, Fastighetsägarens 
incitament för åtgärder minskar. 

Tekniken med 
värmekostnadsfördelning med 
radiatormätning är etablerad i 
Europa och det finns DIN- och 
CEN-normer för 
mätutrustningen. 

Korrigering av mätvärden för att få 
rättvisare värmekostnadsfördelning är svår 
att förstå, varför de boendes motiv för att 
spara värme skulle minska. 

Mätning sker av all värmetillförsel 
till hela lägenheten. 

I hus med ventilationssystem med 
förvärmd tilluft (FT) kan vissa lägenheter 
få mer värme “gratis” än andra.  
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Värmekostnadsfördelning efter innetemperaturen  
Tabell 13: För- och nackdelar med mätning av rumstemperatur. 

Fördelar Nackdelar 

Att fördela värmekostnader efter den 
rumstemperatur (värmekomfort) som de boende 
väljer kan upplevas som en rättvis metod. 

Fönstervädring drabbar 
hela kollektivet med högre 
värmekostnader och inte 
enbart den som vädrar.  

Det finns inget motiv för de boende att 
manipulera ventilationsanläggningen.  

Solvärme, värme från 
hushållsapparater och 
annan intern 
värmeutveckling höjer 
rumstemperaturen och kan 
därför medföra ökade 
värmekostnader. 

Värmeströmmar mellan lägenheter m.m. påverkar 
ej debiteringen. 

Det finns inga vedertagna 
normer i Europa för vilka 
krav som skall ställas på 
komponenter som används 
för mätningarna. 

Lokala brister i klimatskärmens isolering och 
täthet drabbar inte den som bor i lägenheten i 
form av ökade uppvärmningskostnader. 
Fastighetsägare har intresse av att åtgärda 
bristerna. 

I de fall man kompletterar 
med teknik som gör att 
man undviker värmeslöseri 
vid vädring finns risk för 
högre underhållskostnader.  

Innetemperaturgivarna skulle även kunna 
användas för styrning av rumstemperaturen om 
en sådan funktion installeras. 

Mätning sker endast i en 
del av lägenheten inte i 
kök, badrum och korridor. 

 
 
Jämförelse av för- och nackdelar ur tabell 12 
 

• Boverket och SFFE är överens om att införande av värmemängdsmätning i 
lägenheter är det bästa alternativet. 

 
• Problemet med värmevandringar mellan lägenheter är något samtliga 

aktörer anser vara en nackdel.  
 

• En byggnads klimatskal påverkar energiförbrukningen. Om system med 
mätning av tillförd värme till en lägenhet införs, minskas incitamenten för 
fastighetsägaren att göra energieffektiviseringar. Detta är något både 
Boverket och Simon Siggelstens rapporter påvisar.  
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Jämförelse av för- och nackdelar ur tabell 13 
 

• Tabellen visar för och nackdelar för mätning av innetemperatur i 
lägenheter. Metoden anses som en rättvis metod ur brukarens perspektiv 
för att de betalar för den komfortvärme som de själva väljer. Dock så kan 
de genom vädring sänka sina egna värmekostnader medan hela kollektivet 
drabbas av högre kostnad för värme, vilket också genererar en högre 
energiförbrukning totalt. 

 

4.2 Vad är anledningarna till variation av 
uppvärmningsbehov mellan lägenheterna? 
Sammanfattningsvis är anledningarna till variationerna av uppvärmningsbehov i 
flerbostadshuset Yasuragi: 

• Värmevandringar 

• Transmissionsförluster genom klimatskalet 

• Köldbryggor 

• Externa värmekällor 

• Beteende 
 
 

Värmevandringar uppstår när lägenheternas avskiljande delar består av betong.  
Exempelvis kan en lägenhet behålla en innetemperatur på 17° C utan att tillföra 
någon värme om omgivande lägenheter har en innetemperatur på 20° C, samtidigt 
som utetemperaturen är 0° C. Vid en jämförelse av värmeförbrukningen mellan de 
olika lägenhetsplanen i flerbostadshuset Yasuragi påvisas det att värmevandringar 
påverkar uppvärmningsbehovet. I tabell 14 visas den genomsnittliga förbruk-
ningen för lägenheter per våningsplan.  

 

Tabell 14: Genomsnittlig värmeförbrukning per våning och husdel under 2013. 

Våning Genomsnittlig 
förbrukning för 

hela huset 
(kWh/m² och år) 

Genomsnittlig 
förbrukning 
husdel ett 

(kWh/m² och år) 

Genomsnittlig 
förbrukning 
husdel två 

(kWh/m² och år) 
Bottenvåning 51,2 49,6 58,0 
Mellanvåningar 27,7 28,2 26,5 
Takvåningar 43,6 54,2 28,4 

 
Det blir tydligt att mellanvåningarna förbrukar mindre än övriga plan. Mellan-
våningarna förbrukar mindre därför att de är omgivna av uppvärmda lägenheter, 
bottenvåningarna har antingen ett kallt garage eller platta på mark under vilket 
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ökar uppvärmningsbehovet. Takvåningarna har vindsutrymme ovanför som är 
kallare än lägenheterna, cirka 18-19° C beroende på årstid. 
 

Figur 19 visar hur många lägenheter som finns i de olika förbruknings-intervallen. 
Lägenheterna har en medelförbrukning på 36,5 kWh/m² år. Vi utgår från att 
innetemperaturen i genomsnitt är 21° C vid den genomsnittliga värme-
förbrukningen, och att det finns de som har lägre och de som har högre. Tempe-
raturintervallet i lägenheterna kan antas till 19-23° C. Vid en grads temperatur-
höjning eller sänkning påverkas värmeförbrukningen med cirka 5 %, det skulle 
innebära att med två graders temperaturskillnad från 21° C, både upp och ner,  
hade det gett ett utslag på 10 % på värmeförbrukningen. Om vi utgår från det 
genomsnittliga värdet på 36,5 kWh/m² och år, skulle det vid 23° C vara en 
förbrukning på 40 kWh/m² och år, och vid 19° C vara en förbrukning på 33 
kWh/m² och år. Denna schablonberäkning stämmer inte överens med det som 
mätts i Yasuragi, eftersom det är för många lägenheter som ligger utanför det 
bedömda intervallet 33-40 kWh/m² och år. 

Figur 19: Antal lägenheter uppdelat i värmeförbrukningsintervall. 
 

En förutsättning för att minimera uppvärmningsbehovet är att lägenheterna är 
korrekt utförda i byggskedet enligt den standard huset är projekterat för. Värme-
förlusterna består av värmevandring, genom klimatskal och ventilation. I Yasuragi 
finns det FTX-system som återvinner frånluften för att minimera ventilations-
förlusterna, verkningsgraden är cirka 80 %. De förluster som sker via klimatskalet 
är via köldbryggor och otätheter. Vid en jämförelse av två lägenheter med 
identiska planlösningar i samma väderstreck skiljer uppvärmningsbehovet cirka 76 
kWh/m² och år under 2013. Skillnaderna är att lägenheten med störst förbrukning 
har ytterligare en köldbrygga som är 3,7 m lång och en innetemperatur som är 
cirka 1,5° C högre än lägenheten med mindre förbrukning. Det har även påträffats 
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fler köldbryggor, bland annat i innerväggshörn som ligger mot balkongplattan. 
Detta kommer öka transmissionsförlusterna vilket i slutändan innebär en större 
värmeförbrukning.   
 

Det finns även externa värmekällor i huset vilket bidrar till en lägre värmeför-
brukning för en del boende. Frånluftsrör från tvätt- och avslappningsrum är 
dragna i väggar och bjälklag och avger värme till rummen. I schaktväggarna finns 
det varmvattenledningar som avger värme till väggen som i sin tur värmer upp 
rummet. Vid värmefotografering kunde ytskiktet på en schaktvägg mätas till cirka 
26° C, väggen kommer därmed fungera som en värmekälla som den boende inte 
kommer bli debiterad för.  

 
Beteendet hos de boende är något som måste beaktas i samband med IMD av 
värme. Förutom värmeförluster och externa värmekällor så har de boendes 
beteende stor inverkan på den slutliga värmeförbrukningen. Om de boende väljer 
att ha en högre innetemperatur kommer värmeförbrukningen bli högre på sina 
håll, vilket innebär variation av värmeförbrukning. Efter intervju med de boende i 
de lägenheterna med lägst förbrukning i huset, visar det sig att beteendet spelar 
roll. De har cirka 21,5° C inomhus och är nöjda med den termiska komforten och 
sätter därmed sällan eller aldrig på radiatorerna i lägenheten.  

 

Sammanfattningsvis är det till stor del konstruktörens val av konstruktions-
lösningar som påverkar den slutliga förbrukningen i ett flerbostadshus. Figur 20 
redovisar följderna av konstruktionsval.  

 
Figur 20: Konstruktionsvalets påverkan på den slutliga förbrukningen 
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Valet av konstruktionslösningar påverkar hela kedjan. Om konstruktören missar 
att isolera en köldbrygga resulterar det i markanta skillnader i värmeförbrukning 
mellan lägenheter i huset. Som i vår fallstudie där lägenhet 46 har högst 
värmeförbrukning i hela huset. Beteendet hos de boende kommer bara kunna 
påverka till viss del ifall de tidigare stegen i kedjan har för stor påverkan. Slutligen 
slås beteendet hos de boende samman med de tidigare stegen i kedjan och en 
slutlig värmeförbrukning blir resultatet.  

 

4.3 Hur bör det planeras och projekteras inför IMD i 
syfte att det skall vara brukarens beteende som styr 
förbrukningen? 
IMD säljs som en produkt/tjänst. Förutom den begränsade möjligheten för de 
boende att påverka sin kostnad av värme, är det svårt för konsulterna att 
projektera ett flerbostadshus med rättvis fördelning av värmeförbrukningen. Detta 
på grund av de faktorer som inte går att styra med dagens byggtekniska lösningar, 
till exempel värmevandringar mellan lägenheter eftersom det inte är ekonomiskt 
försvarbart att isolera avskiljande delar för att minimera värmevandringar. Det 
som bör göras i dagens läge grundat på Yasuragis fall är: 

 

Byggherren 
Byggherren förlitar sig helt och hållet på konsulterna och gör inget själv för att 
IMD-systemet skall fungera på ett så korrekt sätt som möjligt. För att lära sig mer 
och utveckla samhällsbyggandet anser vi att byggherren kan: 
 

• Ha erfarenhetsutbyte med andra byggherrar/bolag som har tillämpat IMD 
och samverka med dessa för att förstå vad som skapar en byggnad där 
variationen av värmeförbrukningen minimeras. 
 

• Arbeta fram en plan för hur uppföljning av utförda flerbostadshus skall 
utföras. Att genom fallstudier kategorisera in utförda byggnader med vilken 
mätmetod som är bäst kompatibel med typ av byggnad. Detta kan leda till 
ett beslutsunderlag för byggherren som leder till ett bättre slutresultat för 
hur brukaren kan styra sin förbrukning. Byggherrens erfarenhet av vilket 
mätsystem som fungerar bäst i de olika byggnadskategorierna kan bidra till 
ett bättre utslag där mindre osämja kring individuell mätning och debitering 
uppstår. 

 
• Kräva av konsulterna att de skall beskriva och ta hänsyn till att varje 

lägenhet skall fungera likvärdigt. 
 

• Utse samordningsansvarig för upprättande av IMD-systemet. 
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Arkitekten 
Arkitektens roll i ett projekt där IMD skall införas är att samarbeta med övriga 
konsulter. För att vara med och påverka att det blir brukaren som styr sin 
förbrukning kan arkitekten: 

• I framtiden kan arkitekterna bli mer medvetna om följderna med placering 
av utrymmen som bildar externa värmekällor. Ett förslag hade varit att 
lägga tvättstugor och bastu på vindsvåningen, för att använda uppvärmd 
frånluft till värmeväxlaren med mindre förluster. 

• Flerbostadshus i trä hade varit intressant att studera i samband med IMD 
av värme i och med att de lägenhetsavskiljande delarna är isolerade på 
grund av brand- och akustikkrav. Lyckas man nå en jämnare fördelning av 
uppvärmningsbehovet där det byggts i trä, kan det vara värt att ha i åtanke 
där IMD av värme skall tillämpas vid nybyggnation. 

 

VA-konsult 
VA-konsultens roll i projektet är att utforma vattensystemet som skall försörja 
byggnaden med vatten och värme. 

För att minimera de externa värmekällorna kan VA-konsulten göra följande: 

• Se över isolering av vattenrör i större utsträckning, bland annat i 
tvättstugorna och schakten 

 

VVS-konsult 
Från intervjun med VVS-konsulten framkom det att de inte gör några åtgärder för 
att det skall bli en jämnare värmeförbrukning mellan lägenheterna. De enda 
styrmedlen som används för att göra tekniska lösningar är de lagar och krav som 
föreligger för konsultens utförande. 
 
 
Konstruktören 
För att minimera transmissionsförlusterna genom köldbryggor kan konstruktören 
se över: 

• Köldbryggan som uppstår vid golvanslutningen mot den 
lägenhetsavskiljande väggen i lägenhet 46. 
 

• Köldbryggorna i innerhörnet mot balkongplattan. 
 

• Att i flerbostadshus där IMD skall tillämpas, verkligen se över köldbryggor 
på ett mer ingående sätt för att minska variationer av uppvärmningsbehov. 
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Sammanfattningsvis försöker inte konsulterna skapa schakt och rördragningar så 
att det skall gynna de boende, utan försöker skapa så bra lösningar som möjligt 
med hänsyn till planlösningar och att de tekniska systemen skall fungera med så 
hög verkningsgrad som möjligt. Eftersom byggherren inte ställer några krav eller 
tar egna initiativ på IMD-systemet för att lägenheterna skall bli likvärdiga, finns 
det utvecklingsmöjligheter i dagsläget. 
 
Figur 21 redovisar samtliga aktörers möjlighet att påverka den slutliga värme-
förbrukningen vid projektering av ett flerbostadshus. Byggherren och konstruk-
tören anser vi har störst möjlighet att påverka. Byggherren borde ha mer erfaren-
hetsutbyte och ställa högre krav på konstruktörens val av lösningar och arbete, 
eftersom transmissionsförluster och värmevandringar är den största nackdelen 
med IMD av värme.  
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Figur 21: Aktörernas möjlighet att påverka IMD-systemet och värmeförbrukningen 
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5 Diskussion 
Nedan följer diskussion kring resultat och metod. 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med examensarbetet är att minska energianvändningen i flerbostadshus där 
individuell mätning och debitering av värme tillämpas. Målet är att utveckla 
planering och projektering för individuell mätning och debitering i flerbostadshus.  

5.1.1  Vad är för- och nackdelarna med individuell mätning och 
debitering av värme? 

För att väcka intresse för utveckling av planering och projektering inför IMD och 
skapa en mer rättvis debitering för brukarna, behövde för- och nackdelar med 
IMD kartläggas. Detta för att hitta brister som går att utveckla och vad som inte 
går att påverka.  
 

Detta examensarbete kom bra i tiden eftersom det har varit aktuellt med ett 
lagkrav på IMD. Vi har skapat en uppfattning genom Frågeställning 1 om vilka 
som är för- och emot lagkravet samtidigt som vi har kunnat dra slutsatser om för- 
och nackdelar med systemet. Vi anser att resultatet svarar på Frågeställning 1 i den 
utsträckning som behövs för att användas som förstudie till vår fallstudie. 

 

Problemet med IMD av värme är att det aldrig kan bli helt rättvist eftersom det 
beror mycket på lägenhetens placering i huset, antal omgivande lägenheter, 
väderstrecksorientering, antal ytterfasader och så vidare. Vi tror att varje lägenhet 
hade behövt byggas som en egen ”cell” för att minimera spridningen av värmen 
mellan lägenheter genom att isolera alla lägenheter från varandra. Detta hade lett 
IMD av värme till nya förutsättningar som vi inte kan svara på i detta 
examensarbete.  

5.1.2 Vad är anledningarna till variation av uppvärmningsbehov mellan 
lägenheter? 

Variationen av värmeförbrukningen i Yasuragi beror på värmevandringar, externa 
värmekällor, köldbryggor och brukarnas beteende. Det resultat som redovisas i 
Frågeställning 2 har enligt oss en empirisk förankring i de brister som redovisats 
från fallstudien. De brister från teorin som redovisas är samstämmiga med de 
brister vi har undersökt i byggnaden och därför anser vi resultatet som pålitligt. 
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För att förstå hur uppvärmningsbehovet kan skilja sig i stort, där inte läge, 
lägenhetens orientering i väderstreck, externa värmekällor eller köldbryggor kan ge 
en förklaring till varför förbrukningen skiljer sig åt, bör bostadsrättsföreningen 
göra en enkätundersökning som inriktar sig till de boendes beteende. Vi anser att 
det finns uppenbara fall på lägenheter som borde ha en förbrukning nära noll men 
som har en värmeförbrukning över genomsnittet. Vi anser att de boende inte inser 
hur mycket energi de faktiskt kan spara om de endast vrider ner radiatorerna i sina 
lägenheter och nöjer sig med en något lägre komfortvärme. Om detta i sin tur 
leder till större värmevandringar mellan lägenheter och kommer att sprida 
uppvärmningsbehovet ännu mer är osäkert, men det kan vara värt att undersöka 
vidare.  

 

Det är omöjligt att förklara alla avvikelser i värmeförbrukning som finns mellan 
lägenheter i huset och det finns förmodligen fler köldbryggor och externa värme-
källor som vi inte har hunnit undersöka på grund av tidsbrist.   

5.1.3 Hur bör det planeras och projekteras inför IMD i syfte att det skall 
vara brukarens beteende som styr förbrukningen? 

För att besvara frågeställning 3 insåg vi att vi behövde ta reda på hur konsulterna 
arbetar tillsammans med varandra och byggherrens roll för att få en helhetssyn 
över hur planeringen och projekteringen går till. Det som förvånade oss mest var 
att HSB Göta inte hade något erfarenhetsutbyte hur andra HSB-bolag har arbetat 
när det gäller nyproduktion där IMD skall tillämpas. Vi anser att erfarenhetsutbyte 
är bra i all verksamhet för att ta lärdom av varandra och utveckla systemet så det 
blir ännu mer precist.  

 

I och med att konsulterna försöker skapa så bra byggnader som möjligt i varje 
projekt, går det inte att försöka få alla lägenheter helt jämlika med tanke på externa 
värmekällor. I det här fallet när det handlar om bostadsrätter, bestämmer bygg-
herren priset på varje lägenhet beroende på läge, storlek och så vidare, är det 
rättvist? Vi anser att så länge byggnaden är korrekt utförd i byggskedet och driften, 
injusteringen och mätningen fungerar som den skall i lägenheten, är det tillräckligt 
för att anse att det är brukarens beteende som styr värmeförbrukningen. 

 

Det har varit svårt för oss utan arbetslivserfarenhet från yrket, att bara genom en 
studie komma fram till vad som är rimligt för varje aktör att utföra i verkligheten. 
Däremot är tidspressen för konsulter under ett projekt, en faktor som försämrar 
utvecklingen av individuell mätning och debitering i flerbostadshus.  

 

5.2 Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras metodval och genomförande samt vilka svårigheter och 
styrkor som studien medfört. 
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5.2.1 Vad är för- och nackdelarna med individuell mätning och 
debitering av värme? 

För att besvara Frågeställning 1 startades examensarbetet genom en informations-
sökning på vilken relevant information som fanns att tillgå i dagsläget. De 
problem vi stötte på var att hitta aktuella siffror på hur många lägenheter som 
hade IMD av värme installerat 2014. De siffror som fanns var från 2003 och 2007 
och anses inte vara aktuella. Vi kontaktade Boverket och Statistiska Centralbyrån 
för uppdaterade siffror men detta var något de inte hade tillgång till.  

5.2.2 Vad är anledningarna till variation av uppvärmningsbehov mellan 
lägenheter? 

Efter litteraturstudien för att besvara frågeställning 1 fick vi mycket kunskap om 
problemen med IMD och vilka värmeflöden och värmeförluster som uppstår i ett 
flerbostadshus i betong. Vidare besvarade vi frågeställning 2 med hjälp av fall-
studie vilket innebar dokumentanalys av befintliga relationshandlingar, tempe-
raturmätning, värmefotografering och analys av debiteringsvärden från 
mätföretaget Minol. Sammanställning av värmeförbrukning per kvadratmeter 
gjordes för att urskilja var värmeförbrukningen var störst respektive minst och 
skillnaderna mellan våningsplanen och husdelarna. Efter analyseringen av 
värmeförbrukningen valde vi de lägenheter som stack ut mest från den genom-
snittliga värmeförbrukningen. När temperaturmätningen var klar analyserade vi 
mätresultaten och valde att gå vidare med att värmefotografera lägenheterna för 
att hitta eventuella externa värmekällor respektive köldbryggor. Även de gemen-
samma utrymmena undersöktes för att se hur stora de externa värmekällorna kan 
bli.   

 

Den största svårigheten av de resultat vi fick ut efter analyseringen av mätvärdena 
var skillnaderna i värmeförbrukning på takvåningarna mellan de två olika 
husdelarna. Att det förbrukades 90 % mer i husdel ett än i två kunde vi inte hitta 
någon annan förklaring till än att flera av lägenheterna vetter åt norr och ost och 
därmed får mindre gratisvärme från solinstrålningen och att detta skulle göra 
störst utslag på takvåningarna.  

Större utslag på köldbryggorna hade uppstått om det hade varit minusgrader när vi 
värmefotograferade, vilket hade gett ett resultat med större validitet.  
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5.2.3 Hur bör det planeras och projekteras inför IMD i syfte att det skall 
vara brukarens beteende som styr förbrukningen? 

För att undersöka hur byggherre och projektörer tar sig an ett projekt där IMD 
skall tillämpas, intervjuades berörda av projekt Yasuragi. El-konsulten ansågs inte 
vara relevant för ämnet värme på grund av att elen ger så litet värmeutslag som 
extern värmekälla. Elen behöver heller inte så stora schakt som påverkar plan-
lösningar och konstruktion. Konstruktörens sätt att arbeta med projekt där IMD 
involveras fick vi reda på genom intervjun med arkitekten. Vi hade samtidigt 
under intervjun med oss en före detta konstruktör som bekräftade att arkitekten 
och konstruktören har ett nära samarbete i starten av projektet. Intervjuerna 
spelades in och utfördes som semistrukturerade intervjuer, där en person i taget 
intervjuas och vi utgår från detaljerade frågor. Utöver den semistrukturerade 
formen användes följdfrågor för att få ett bra flöde och skapa diskussion. Allt 
insamlat material är sammanställt till transskript och skickades tillbaka till den 
intervjuade för att skapa reliabilitet. Den intervjuade kunde då granska och 
redigera det insamlade materialet för att sedan godkänna det till examensarbetet. 
Förberedelserna inför våra intervjuer bestod av skapande av semistrukturerade 
frågor som sammanställdes i ett informationsmail där namn, syfte, kontakt-
uppgifter och redovisning att all information skulle behandlas konfidentiellt. Vi 
har lyckats skapa relevanta intervjuer med empirisk förankring då samtliga 
konsulter har följt projekteringsmönstret utan motsägelsefullhet.  

 

Intervjuerna har inte gett tydliga resultat på var problemet i projekteringen ligger, 
detta hade kunnat utvecklas vidare. Idag finns ingen definition av hur ett IMD-
system skall utföras på ett fackmässigt sätt, detta är något branschen bör ta 
ställning till.   
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6 Slutsats 
IMD handlar om att minska den totala energiförbrukningen för en fastighet, för 
att nå dit måste systemet uppmärksamma brukaren på vad som förbrukas och 
debiteras. Det måste motivera brukaren att hushålla med energi och dra ner sin 
kostnad för att det fungera. Byggherren måste veta vid införande av systemet att 
det är ekonomiskt hållbart jämfört med vad systemet bidrar med. En minskning 
med 10-20 % av total värmeförbrukning är möjlig och störst effekt av minskning 
skapas med kombinerad mätning av värme och varmvatten. Mätmetoder för 
värmen behöver utvecklas och faktorer som stör mätningen bör minskas för att 
skapa bättre förutsättningar för brukaren att styra sin förbrukning. 

En av anledningarna till att värmeförbrukningen skiljer sig åt mellan lägenheter är 
värmevandringar. Förbrukning påverkas också av vilket läge de har i huset, till 
exempel mellanvåningarna har oftast mindre värmeförbrukning. Brukarnas 
beteende och inställning till att hushålla med värmen är en okontrollerbar faktor 
som bidrar till skillnaderna. En förutsättning för att minimera uppvärmnings-
behovet är att lägenheterna är korrekt utförda i byggskedet enligt den standard 
huset är projekterat för, det vill säga att byggnaden är utförd enligt bygghand-
lingarna och att huset klarar den specifika energianvändning som valts. 
 

För att utveckla planeringsskedet bör byggherre och konsulter ha erfarenhet och 
bättre kunskap av hur systemet påverkas av olika faktorer samt vad projekteringen 
får för följder på den slutliga värmeförbrukningen. 
 

6.1 Fortsatta studier 
Förslag till vidare studier:  

• Hur hade IMD fungerat i flerbostadshus med trästomme där 
värmevandringar mellan lägenheter är mindre? 

• Hur skulle en erfarenhetsdatabas för byggherrar kunna utformas? En 
databas som kategoriserar in utförda byggnader med vilken mätmetod som 
är bäst kompatibel med typ av byggnad. 

• Bostadsrättföreningen skulle genom en enkätundersökning kunna kartlägga 
beteendet hos de boende i huset.  

• Bostadsrättsföreningen kan utreda vidare varför lägenheterna på 
takvåningen i husdel ett har betydligt högre värmeförbrukning än 
lägenheterna på takvåningen i husdel två. 
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8 Bilagor  
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Bilaga 4 Värmeförbrukning bottenvåningar 
Bilaga 5 Fönsterdetalj puts 
Bilaga 6 Fönsterdetalj balkong 
Bilaga 7 Fönsterdetalj tegel 
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Intervju 31/3-14 VA-konsult – Samer El-Kari, FLK Bilaga 1 
 

• Hur planerar/projekterar ni vid nybyggnation där IMD skall 
tillämpas? 

 
Krav från beställaren är en förutsättning för FLK. De måste gå igenom och 
bekanta sig med projektet för att förstå försörjningen av vattensystem. När de 
förstår byggnaden så börjar man kolla mer på lägenheter och var det behövs rör 
och schakt för att ta sig vertikalt upp i byggnaden från det teknikrum som oftast 
brukar vara placerat i nära anslutning till inkommande fjärrvärme på något av de 
plan som är lokaliserade längre ner i byggnaden. Teknikrummen är utgångs-
punkten för konsulten i fråga. Schakten placeras i nära anslutning till våtutrymmen 
som skapar en fast punkt för att inte störa planlösningen i lägenheterna. Detta 
skede sker oftast i samråd med arkitekterna. Beroende av entreprenadform sätts 
olika villkor. Är det en totalentreprenad så är FLK med i programskedet och 
utformar en systemhandling där arkitektens ritningar är underlag. FLK gör 
därefter ihop med arkitekten ett förslag som bildar en bygghandling för total-
entreprenaden. Vid generalutförande så jobbar FLK med en färdig system-
handling. Detta skede medför att FLK måste göra en så pass detaljerad handling 
att entreprenören skall kunna räkna på och utföra jobbet. Till skillnad från 
generalutförande så finns det färdiga schablonpriser per kvm för entreprenadens 
utförandekostnad. För att motverka energiförluster skall rörschakten ligga i 
närheten av tappvarmvattenenheten. Därför placeras rörstråken i nära anslutning 
till våtutrymmen. Kopplingar får heller inte installeras dolt i väggar utan måste 
kunna nås via inspektionsluckor i väggar enligt de regler och normer som 
föreligger. 
 

• Vad finns med i upphandlingsunderlag som har bäring på IMD? 
 
Mer än att det skall tillämpas finns inte i några specifikationer enligt Samer El 
Kari. Några styrmedel för IMD finns inte, Samer menar att varje projekt är för 
unikt och därför finns det inget dokumenterat material. 
 

• Hur samarbetar ni med övriga konsulter vid framtagning av 
ritningar? t.ex. utrymme för schakt. 18:58 5.39 

 
Beroende på entreprenadform sker samarbetet med de konsulter som är 
involverade i projektet. Vid en generalentreprenad har FLK ett underlag från 
arkitekten, dock saknas ofta installationsbehov så som utrymmen för el, fläktar 
och undercentral. Utrymmesbehoven är ofta underdimensionerade, beroende på 
ifall arkitekten är van att arbeta med detaljprojektering eller ifall det är mer 
“friskapande” arkitekt. En dialog förs på projektmötena där VVS-konsulten tar 
reda på vilka utrymmen som kan tas i anspråk, i vissa fall kan till och med 
sidobyggnad för fjärrvärmeinstallationer krävas. Lägenheten ovanför 
undercentralen har ofta varmt golv, i och med att värmen i undercentralen ofta 
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ligger mellan 25-26° C. Samer El Kari berättar att de projekterar och ritar att  
 

Bilaga 1 
ledningarna skall isoleras med en viss tjocklek för att förhindra värmeläckage, men 
hur sedan entreprenören utför är en sak i sig.  

 
• Vem bestämmer de byggnadstekniska konstruktionerna? 

 
Tidigt i ett projekt har ofta konstruktören börjat se över konstruktionerna på golv, 
tak och väggar och u-värdena på dessa, indata förs sedan ini ett program där man 
räknar energi/m2 och ifall man når upp kraven, om man inte gör det måste man 
tilläggsisolera, det är lång väg genom hela konsultledet för att nå upp till 
energimålen. 
 

• Vad är er uppfattning om IMD i flerbostadshus? 
 
Man ställer alltid frågan ifall det är intressant, det är en trend som är inne och det 
finns goda exempel på projekt där energibesparing har skett. Ett exempel på 
energibesparing är att föreningen gick ut och talade om att det skulle införas IMD 
och innan mätarna var utplacerade kunde föreningen se en energibesparing på 20 
%. Så bara uppmärksamma brukarna ger en direkt effekt av energibesparing. 
 

Intervju 7/4-14 Byggherre – Pierre Krusing, HSB Göta 
 

• Hur planerar/projekterar ni vid nybyggnation där IMD skall 
tillämpas? 

Beställaren bestämmer, och väljer att de boende skall debiteras för värme, varm-, 
kallvatten och elförbrukning för att påverka folks beteende. Pierre Krusing menar 
att ifall man synliggör kostnaderna tänker folk efter. Det resulterar i en 
energiförbrukning som blir låg. Beställaren bestämmer helt enkelt sig för IMD och 
ser sedan till att det projekteras så mätningen blir möjlig.  
 

• Vad finns med i upphandlingsunderlag som har bäring på IMD? 
 
De talar om hur det skall utföras, just projektet Yasuragi utfördes med en styrd 
totalentreprenad med en detaljbeskrivning som talar om hur det skall fungera. 
Peab handlades upp och sedan handlade PEAB upp underentreprenörer. 
Beskrivningarna styr hur de skall projektera ritningarna till IMD. Minol var en av 
tre som passade ihop med HSB:s ekonomisystem, utefter det kriteriet valdes 
Minol av Peab. 
 

• Hur samarbetar ni med konsulter kring frågan, har ni någon 
checklista/erfarenheter om vad som är bättre och sämre system? 

Nej, för HSB Göta var Yasuragi det första huset där IMD tillämpades och de hade 
inga erfarenheter sedan tidigare när de planerade huset. HSB är ett fristående 
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bolag och samarbetar därmed inte med de övriga bolagen i denna fråga och har 
därmed inte heller några erfarenheter vad andra gjort inom området. Pierre  
     Bilaga 1 
Krusing berättar att han tillsammans med konsulterna förklarar hur han vill ha det, 
och sedan är det upp till konsulterna att lösa det. 
 

• Har ni någon uppföljning eller utveckling av befintliga system?  
 
Systemen fungerar men det saknas erfarenhet av att variationer mellan 
lägenheternas förbrukning skiljer sig åt i den utsträckningen som är 
dokumenterad. Av detta menar Pierre Krusing att hur HSB Göta än gör går det 
aldrig att få en “rättvis” förbrukning. Ur detta kommer därför inte HSB Göta att 
införa IMD av värme i nya projekt för att missnöjet är för stort. 
 

• Om nej på föregående fråga, är det intressant att ta fram ett 
styrmedel för införande av IMD? 

Intresset för införande av ett styrmedel inför projektering av nyproduktion med 
IMD saknas. Dels för att IMD inte kommer att införas mera och att HSB Göta 
inte har resurser att utveckla ett styrmedel inför IMD av värme. Det som HSB 
idag har som styrmedel är de konsulter som upphandlas för ett projekt. 
 

• Det har tidigare varit på tal om att det skulle införas ett lagkrav på 
IMD av värme, Hur ställer ni er i frågan om IMD av värme skulle bli 
ett lagkrav? 

Pierre Krusing tror aldrig det kommer bli ett lagkrav, men om det mot förmodan 
skulle bli det så är det självklart att man följer det. 
 

• Hur många flerbostadshus har ni tillämpat IMD av värme i och har 
detta gjorts i äldre hus vid ombyggnation? 

HSB Göta bygger endast nytt, och har endast tillämpat IMD av värme i Yasuragi. 
Men kommer inte göra det i kommande projekt.  
 

• Vilka incitament har ni som byggherre för att införa IMD av värme 
vid nybyggnation? 

Att göra så bra hus som möjligt och eftersträva nöje hos kund, i och med att HSB 
säljer huset. Man vill göra bra produkter, och IMD är en del av de ambitionerna, 
andra exempel är att göra vackra hus med fina fasader, trädgårdar, kvalitet och 
underhållsfria hus. Strävan efter en låg total energiförbrukning var alltså en av 
dessa ambitioner.  
 
 
 

• Förbereder ni för IMD så ni i framtiden kan sätta in system för detta? 
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Ja, de förbereder med ledningsdragning så installation av IMD kan bli möjlig i 
framtiden. Men i kommande projekt kommer förbrukning debiteras per 
kvadratmeter till att börja med.  
 
 

     Bilaga 1 
• Skulle det vara lönsamt att införa IMD i befintliga flerbostadshus? 

“Ingen aning, jag tror det kostar mer än det smakar” 
 

• Hur väljer ni val av leverantör för IMD system? 
Det krav som HSB Göta har på val av leverantör är att leverantörens 
debiteringssystem måste fungera ihop med det ekonomisystem som HSB har. 
 

Intervju 8/4-14 VVS-konsult – Janne Ågren, VVS teknik i Jönköping AB 
 

• Hur planerar/projekterar ni vid nybyggnation där IMD skall 
tillämpas? 

 
Beroende på utförandeform så arbetar vi efter de regler och krav som föreligger. 
Vi gör även en effekt- och energiuträkning som vi sedan följer upp och avstämmer 
med verkligheten vid besiktning. 
 

• Vad finns med i upphandlingsunderlag som har bäring på IMD? 
 
Beroende på de rambeskrivningar som finns att tillgå, utför vi det som byggherren 
efterfrågar. I projekt Yasuragi var det i rambeskrivningarna bestämt att det skulle 
utföras inspektionsluckor i våtutrymmen där mätare för IMD skulle placeras. 
 

• Hur samarbetar ni med övriga konsulter vid framtagning av 
ritningar? t.ex. utrymme för schakt. 

Det samarbete som utförts med övriga konsulter är de projekteringsmöten som 
berörde projektet. Något extra samarbete har inte utförts i frågan om IMD med 
övriga konsulter. 
 

• Vad är er uppfattning om IMD i flerbostadshus? 
Just nu är det inget lagkrav så någon vidare ställning till det har vi inte tagit. Vi vet 
att IMD sänker den totala energiförbrukningen i vissa fall och att det idag är 
populärt att projektera plats för IMD genom att installera adaptrar i 
inspektionsluckorna för att det skall finnas möjlighet att sätta in mätare i 
efterhand. 

 

Intervju 8/4-14 Arkitekt – Gunilla Gustavsson; Daniel Jacobsson, 
TENGBOM Jönköping 
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• Hur planerar/projekterar ni vid nybyggnation där IMD skall 
tillämpas?  

 

Bilaga 1 

Mest fokus låg på el- och VVS-konsulterna, Tengbom tänkte mest på var 
mätapparaturen skulle sitta. Det viktigaste är vad byggaren kräver för väggtjocklek. 
Hur mycket utrymme kräver apparaturen i väggen, det kan behöva anpassas i och 
med att de ritar mycket med standardtjocklekar på väggarna. Vid varje projekt 
ökar utrymmena i och med att skåpens dimensioner blir större. Inspektions-
luckorna som finns för att komma åt mätarna är stora och ganska fula och 
mätarna sitter ofta intill badrummen, där försöker arkitekterna planera in så att 
luckorna går åt andra hållet, exempelvis in i en klädkammare. Ibland har 
planlösningarna lösts så att inspektionsluckorna inte hamnar ut i till exempel 
vardagsrummet, det är något nytt att ta hänsyn till vid lägenhetsutformningen 
berättar Gunilla Gustavsson. Det är viktigt att hitta lösningar så att de inte hamnar 
ut mot en hall, eftersom du gärna vill ha en byrå eller spegel, och då kan luckan 
förstöra en hel vägg. Det är alltså en faktor att ta hänsyn till vid projekteringen. 
Vid projekteringsmötena var det väldigt mycket diskussion kring att låsa 
anläggningen vid ett visst gradantal så att man inte kan stänga av det eftersom det 
alltid måste vara ett grundflöde i det. Alla bejakade detta eftersom man som 
boende blir medveten om sitt beteende, alla inblandade tyckte det var väldigt bra 
att man tog steget med fullständig mätning av IMD.  

Angående de gemensamma ytorna: vissa kan tänka att de sparar sin personliga el 
genom att tvätta i de gemensamma tvättstugorna medan en pensionär som har 
mycket tid tycker det är jättekul att gå ner och kanske träffa någon på gården eller i 
korridoren. Man har sådana här funktioner i en byggnad för att öka det sociala 
sammanhanget, ska man ta bort det för att det är orättvist tappar man något annat 
också. Man kan diskutera mycket vad som är plus och minus och hur långt det är 
värt att gå för att nå en rättvis lösning eftersom man kan tappa något annat på 
vägen. Oavsett ifall det finns problem med IMD idag, är det något man måste 
fortsätta utveckla. För att få lägre energiförbrukning finns även frågeställningar 
angående de byggtekniska lösningarna, skall man isolera mer från det håll det 
oftast blåser mest ifrån? Till Yasuragi gjorde Tengbom tillsammans med de övriga 
konsulterna ett exempel på hur en vägg med mätapparaturen i skulle se ut. Daniel 
Jacobsson berättar att det var stor samordning med de övriga konsulterna om 
vilka installationer som skulle få plats i väggen. Till slut hittade de en lösning på 
den här biten. I det här fallet löste de det genom att inspektionsluckan hamnade i 
garderoben i klädkammaren och möjliggjorde att luckan inte blev synlig inne i 
badrummet eller i någon övrig del i lägenheten där luckan hade blivit synlig. Se 
exempel nedan.  
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Arkitekternas jobb är mycket att gömma funktionerna så att de kan verka utan att 
synas, och det anser de att de har lyckats med i Yasuragi. Det viktigaste för att nå 
en bra lösning är att kravet på IMD finns med redan i skisskedet. 

Det är oftast inte mycket marginal när man ritar bostäder, mycket skall få plats på 
liten yta. Ritar man bostäder är man nere och ritar på millimeter hela tiden på 
grund av tillgänglighetsmåtten, kommer det fram att en vägg måste utökas med en 
regeltjocklek kan det resultera i att det inte finns något utrymme att ta av. Då kan 
de bli tvungna att flytta alla mått i hela huset vilket skulle bli väldigt tidskrävande.  
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• Vad finns med i upphandlingsunderlag som har bäring på IMD?  

Det mesta är det som står i el- och VVS-beskrivningen men även arkitektritningar 
hur invändiga elevationerna ser ut för till exempel badrummet med inspektions 

 
 

luckorna. Detta är detaljerna för själva mätningen. Tengbom går inte in och 
kompenserar för värmeöverföring mellan väggarna.  

 

• Hur samarbetar ni med övriga konsulter vid framtagning av 
ritningar? t.ex. utrymme för schakt.  

Tengbom samarbetar hela tiden under projekteringen med de övriga konsulterna. 
Under projekteringstiden händer saker och ting som övriga involverade inte visste 
från början, till exempel kan någon ha räknat fel när de dimensionerat och vissa 
mått i huset växer. I ett tidigt skede är VVS-konsulterna och ger Tengbom indata 
hur de har tänkt sig, sedan gör man ett förfrågningsunderlag och så börjar 
bygghandlingsskedet där man kan bli tvungen att samarbeta med en ny VVS-
konsult som inte alls håller med om vissa saker. Sedan kan montörerna ha 
synpunkter på material, märken och tillvägagångssätt. Detta är ett exempel på hur 
det kan fungera vid en totalentreprenad, som i det här fallet Yasuragi byggdes 
med. Vid en generalentreprenad krävs det att handlingarna skall vara helt färdiga 
innan de skickas ut till byggföretagen. Detta för att ha god kontroll på 
installationer och energi osv. Då blir det inga ändringar i ett senare skede utan det 
byggs så som konsulterna projekterat byggnaden tillsammans med byggherren. Ju 
mer installationstekniskt och energieffektiv byggnaden skall vara, måste 
projekteringen styras mer, så allt är genomritat och man har full koll på allting.   

 

• Vem bestämmer de byggnadstekniska konstruktionerna?  

Beställaren framförallt, tillsammans med oss konsulter. Beställaren berättar hur 
han vill ha det utfört, vilken typ samt vilket produktionssätt. Till exempel om det 
skall vara prefabricerat eller platsgjuten betong. Sedan kommer även konstruk-
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tören med invändningar av hans vetskap och vad som är möjligt att utföra. 
Arkitekten tar hänsyn till dessa faktorer och får av dessa ingångsvärden arbeta 
fram ritningar tillsammans med de övriga konsulterna. Informationsutbytet sker 
vid projekteringsmöten med samtliga berörda konsulter men vid mer detaljerad 
projektering kan till exempel arkitekten och konstruktören arbeta självständigt då 
de andra konsulterna inte berörs av den typen av projektering. Även energi-
rådgivaren i projektet kan i detta läge lägga in sin vetskap om vad som är rimligt  
     Bilaga 1 
eller visualisera senare energieffekter av hur de tänkta lösningarna kommer 
påverka senare projektering.  
 
För projektet Yasuragi var det HSB, arkitekt och konstruktör som började att 
planera tillsammans i en mindre projektgrupp. Sedan plockades de andra 
konsulterna in senare i projektering. Den mindre projektgruppen mellan HSB, 
Arkitekt och konstruktör behandlar ofta grund, bjälklag och skissning. 
Byggnadens tomt och markförhållande har stor inverkan på hur slutprodukten 
måste utformas. Därför kommer även geotekniker in i det här tidiga skisskedet så 
att inte föroreningar i mark påverkar de förslag på tomt och grund som skall tas 
fram. Geotekniker tar fram en rapport som är till underlag för konstruktörens 
grundprojektering. Den här undersökningen behövs i ett tidigt skede också för 
arkitekten så att inte träd som skall skapa intryck eller bevaras måste tas bort på 
grund av att träden har förorenats av mark. Arkitekten berättar om ett tillfälle när 
träden har präglat utformningen på huset och i senare skede skulle tas bort så att 
nya friska träd kunde planteras in och bevara konceptet.  

 

• Vad är er uppfattning om IMD i flerbostadshus?  

Arkitekten har ingen personlig erfarenhet av just IMD men vet vad det innebär. 
Generellt är det är bra och att det i slutändan påverkar den totala energiförbruk-
ningen är positivt. Det är bra ur ett socialt perspektiv på grund av att allmänheten 
lär sig att hushålla med energi, unga som skall lära sig att ta hand om egen 
hushållning och äldre som sedan innan redan har en erfarenhet av hushållandet 
och dess påverkan. Det är nytt och det är bra för att det ger upphov till erfarenhet 
och utveckling av både energieffektivisering och IMD. Arkitekten är positivt 
inställd till konceptet men tycker att det behöver utvecklas ytterligare och att inte 
kostnaden för systemet det skall ta överhanden för vad som besparas. I slutändan 
så skall vi alla bevara samhällsbeståndet och kan IMD vara ett medel till detta så är 
det positivt. 

• Vilka (Går det att använda sig av) byggnadstekniska lösningar kan 
användas som bidrar till en mindre värmeöverföring till intilliggande 
lägenheter i flerbostadshus? 

”Svårt att svara på, eventuellt kunna jämföra en trästomme och betongstomme 
som senare fördjupningspunkt i ert arbete.”  
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