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ABSTRACT 

The Swedish building sector is estimated to account for nearly 40% of the 

country’s total energy consumption. More than 60% of this consumption 

consists of energy for heating and hot water use. Both authorities and the 

public opinion are starting to demand more efficient use of energy in our 

building stock. New approaches to energy efficiency are reported every 

day, yet statistics indicate that there is still room for a lot of improvements.  

The main problem to solve is to identify the reason for this. This master’s 

thesis deals with the role of the design phase of the building process for the 

final result regarding energy use in multi-family houses. The main purpose 

is to identify tools for improving the design phase and achieve a better and 

more energy efficient result. The thesis is bases on earlier research and is 

utilizing a case study of a few multi-family houses in Västerås, Sweden from 

the early 2000s as well a study of interviews with different professions in 

the building sector regarding perceived difficulties working with energy 

issues in buildings. Technical factors as well as process dependent factors 

was identified during the initial literature reviews to determinate a 

building’s energy use. The literature review also links to previous thesis’s 

in order to account for past experiences. The major result of the case study 

was to emphasize the consequences of not properly accounting for the 

energy use in buildings during the design phase. The study of interviews 

mainly resulted in the identification of similarities and differences in the 

perspective of the various professions with regards to the energy use in 

buildings. 

Among the different identified tools of improvement should above all be 

mentioned a more prominent role of the Swedish key role byggherre, a role 

best described as the owner of the building project. A clear level of 

ambition for the building project along with clearly specified requirements 

is also of high importance. Collaboration between the different professions 

in an early stage of the process where all the available expertise is used is 

also required in order to properly consider the issue of energy use in 

buildings. Technical consultants such as structural and HVAC-engineers 

must have the opportunity to influence the project before the framework of 

the project is too rigid. The focus throughout the project should be to 



 

 

 

consider the building with a comprehensive view. A need to facilitate the 

follow-up of the building’s energy use was also noted during the execution 

of this study. To follow up the building projects is necessary to develop the 

building sector and disprove the reputation of a building sector unable to 

learn from past mistakes. 

Keywords: Building design, energy efficiency, energy use, multi-family 

houses 

  



 

 

 

SAMMANDRAG 

Byggnadssektorn uppskattas idag stå för närmare 40 % av vår totala 

energiförbrukning, varav nästan 60 % utgörs av uppvärmning och 

varmvatten. Från myndigheter såväl som allmänheten börjar högre krav 

ställas på energihushållning i vårt byggnadsbestånd. I media duggar 

informationen tätt om nya metoder för energieffektivisering, ändå visar 

statistiken att mycket finns kvar att göra. Frågan som bör ställas är var 

problemet ligger. 

Detta examensarbete behandlar projekteringens roll för slutresultatet med 

avseende på energianvändningen i flerbostadshus. Syftet är att identifiera 

förbättringsfaktorer för hur projekteringen kan påverka byggprocessen 

mot ett mer energieffektivt slutresultat. Arbetet grundar sig på tidigare 

studier och utnyttjar dels en fallstudie av ett 3 st. flerbostadshus i Västerås 

från 2000-talets början, dels en intervjustudie med fokus på upplevda 

svårigheter i arbetet med energifrågor bland byggbranschens aktörer. I den 

inledande litteraturstudien identifierades tekniska och processberoende 

faktorer som avgör en byggnads energianvändning. Den knyter också an till 

liknande studier för att tillvarata tidigare erfarenheter. Fallstudien 

resulterade i att uppmärksamma hur stora konsekvenserna blir av att inte 

beakta energianvändningen i tillräcklig omfattning. Intervjustudien 

resulterade i att identifiera likheter och skillnader i de olika aktörernas syn 

på projekteringen med avseende på byggnaders energianvändning. 

Bland de förbättringsfaktorer som identifierats bör framför allt en mer 

framträdande roll hos byggherren nämnas. En tydlig ambitionsnivå för 

projektet tillsammans med kravformuleringar är också en nödvändighet. 

Ett samarbete mellan aktörer där all tillgänglig kompetens utnyttjas redan i 

tidiga skeden krävs också för att kunna beakta energifrågan på allvar. 

Tekniska konsulter måste ges tillfälle att påverka projektet innan det låsts i 

alltför stor utsträckning. Fokus genom hela projekteringen bör ligga på ett 

betraktningssätt där byggnaden ses som ett helhetligt system. Under 

arbetets gång har också uppmärksammats ett behov av att underlätta 

uppföljning av utförda byggprojekt. Uppföljning är nödvändigt för att 

utveckla branschen och frångå ryktet om en byggbransch oförmögen att 

lära av tidigare misstag. Slutligen kan nämnas att en ökad efterfrågan från 

samhället måste ske som incitament för byggherren att bygga mer 



 

 

 

energieffektivt. Samtidigt handlar det för byggherren om att marknadsföra 

fördelarna med energieffektiva alternativ till konventionella bostäder för 

att skapa efterfrågan. 

Nyckelord: Projektering, energieffektivisering, energianvändning, 

flerbostadshus 
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BEGREPP OCH SYMBOLER 

Lagtext:  

BBR  

 

Boverkets byggregler beskriver de tekniska 

egenskapskrav som samhället ställer på 

byggnader (BFS 1993:57). 

BFS  Boverkets författningssamling. 

PBL  Plan- och Bygglagen reglerar planläggningen 

av mark, vatten och byggande i Sverige. 

Förkortningar:  

Atemp  Med Atemp menas enligt BBR:s definition ”den 

golvarea i temperaturreglerade utrymmen 

som är avsedd att värmas till mer än 10 °C 

och som är begränsad av klimatskärmens 

insida.” Garageutrymmen ska inte 

medräknas i Atemp. (m2) 

Aom    Sammanlagd area för omslutande 

byggnadsdelar mot klimatskalets insida. (m²) 

BOA  Bostadsarean som definieras enligt svensk 

standard SS 02 10 53. Något förenklat består 

den av arean av lägenheter, avgränsad av 

omslutande väggars insidor. Viss del av 

tjocka innerväggar och schakt räknas bort. 

(m²) 

BRA  Bruksarean som definieras enligt svensk 

standard SS 02 10 53 något förenklat som 

arean av nyttjandeenhet eller annan grupp av 

sammanhörande mätvärda utrymmen, 

avgränsade av omslutande byggnadsdelars 

insida. (m2) 

U-värde  

 

U-värdet, eller 

värmegenomgångskoefficienten, är ett 

uttryck för värmeläckaget genom en specifik 



 

 

 

byggnadsdel. (W/m2, °C) 

Allmänt:  

Energianvändning I detta examensarbete har byggnadens 

energianvändning generellt använts som 

beteckning för den energi som tillförs 

byggnaden för uppvärmning, komfortkyla, 

tappvarmvatten och fastighetsenergi. I vissa 

fall har begreppet använts i ett bredare 

sammanhang och även inkluderat 

hushållsenergi, dock framgår när så är fallet. 

(kWh/m2, år) 

Specifik energianvändning

  

Byggnadens specifika energianvändning 

definieras enligt BBR som byggnadens 

energianvändning under ett normalår 

dividerat med Atemp. (kWh/m2, år) 

Flerbostadshus

  

Ett flerbostadshus är per definition ett 

bostadshus med fler än tre lägenheter. 

Faktisk energianvändning 

eller 

Aktuell energianvändning

  

Med faktisk energianvändning menas i detta 

examensarbete den energianvändning som 

uppmätts för en byggnad under normal drift. 

(kWh/m2, år) 

Planerad energianvändning 

eller 

Projekterad 

energianvändning

  

 

Med planerad energianvändning menas i 

detta examensarbete den energianvändning 

som en byggnad beräknas och förväntas ha 

under normal drift. Om inte annat nämns är 

det den normalårskorrigerade, specifika 

energianvändningen som avses i detta 

arbete. (kWh/m2, år) 

Byggherre  Byggherren är enligt PBL den som för egen 

räkning utför eller låter utföra byggnads-, 

rivnings- eller markarbeten genom en 

byggentreprenör eller byggmästare. 



 

 

 

Normalårskorrigering

  

Normalårskorrigering innebär att ta hänsyn 

till klimatskillnaderna mellan ett normalår 

och ett verkligt år. Det är en metod för att 

anpassa en byggnads energianvändning och 

göra den jämförbar med den projekterade 

energianvändningen, och även med andra 

byggnader eller energianvändningen för flera 

olika år. 

Energideklaration

  

Dokument som enligt lag ska upprättas för 

flerbostadshus och många andra 

byggnadstyper och redovisa byggnadens 

energianvändning. 

DVUT 

  

Dimensionerande vinterutomhustemperatur. 

Beror framförallt av klimatet på orten, men 

även på byggnadens värmekapacitet. DVUT 

är av betydelse för dimensioneringen av 

uppvärmningssystemets maximala effekt. 

(°C) 
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1. INLEDNING 
I detta första kapitel av examensarbetet presenteras bakgrund, 

problemformulering, syfte, mål med arbetet och avgränsningar. Kapitlet 

avslutas med en disposition över den kommande rapporten.  

1.1 BAKGRUND 

Efter många år av debatt kring miljökonsekvenserna av den moderna 

människans konsumtionsbeteende, står miljöfrågorna högt i prioritet både 

bland svenska myndigheter och bland många företag. En av de största 

faktorerna för utsläpp av föroreningar och klimatpåverkande gaser är vår 

energikonsumtion. Som konsekvens av Sveriges kalla klimat går en stor andel 

av all vår konsumerade energi åt till uppvärmning av byggnader. 

Byggnadssektorn uppskattas idag stå för närmare 40 % av vår totala 

energiförbrukning, varav 61 % utgörs av uppvärmning och varmvatten1. Inom 

detta område finns stor potential för såväl energieffektivisering genom 

tillämpning av ny teknik och nya kunskaper, som genom bättre utnyttjande av 

de befintliga. 

Den 16 december 2002 antog Europaparlamentet ett direktiv om byggnaders 

energiprestanda (2002/91/EG). Syftet med detta direktiv är just att främja en 

förbättring av energiprestanda i byggnader samtidigt som hänsyn tas till 

utomhusklimat och lokala förhållanden samt krav på inomhusklimat och 

kostnadseffektivitet. Direktivet fastställer bland annat minimikrav på ny- och 

ombyggnader, samt energicertifiering, som respektive medlemsstat måste 

följa2. Detta direktiv har lett till ändringar i Boverkets byggregler (BFS 

2006:12), samt till upprättandet av Lag(2006:985) om energideklaration för 

byggnader. 

I spåren av BBR:s förändrade energikrav på bostäder och bebyggelse är 

beaktandet av energimålen än mer aktuellt än tidigare. Uppgiften är dock inte 

helt okomplicerad då en byggnads energirelaterade egenskaper påverkas av 

en mängd faktorer och formas i samspel mellan en mängd olika aktörer under 

byggnadsprocessen. Dessa aktörer har varierande utbildning, kompetens och 

medvetenhet om energifrågorna. För ett lyckat resultat måste dessa aktörer 
                                                             
1 Energiläget 2009 (Statens energimyndighet, 2009) 
2 EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (Europeiska gemenskapernas 
officiella tidning, 2002) 



 

 

3 

samordnas och ramar för arbetsgången sättas upp, i likhet med andra 

tvärvetenskapliga områden så som kvalitetsfrågor och arbetsmiljöfrågor. 

Utnyttjandet av ny teknik och förändrade arkitektoniska ideal gör att 

karaktärsdragen i byggandet är olika från projekt till projekt.  

Ett flertal forskningsstudier har tidigare genomförts, där energianvändning i 

flerbostadshus har granskats och analyserats. Ett fåtal studier som förtjänar 

att nämnas är Annika Nilssons licentiatuppsats Energianvändning i nybyggda 

flerbostadshus i Bo01-området i Malmö, Per Hagengran och Karl Stenberg 

examensarbete om Orsaker till differenser mellan beräknad och faktisk 

energianvändning i nyproducerade flerbostadshus och BeBo:s studie om 

energieffektiva flerbostadshus som är intressant att ta del av. De två 

förstnämnda studierna redovisar relativt stora skillnader mellan projekterad 

och faktisk energianvändning, medan BeBo:s studie visar att hos fem av sju 

projekt med tillgänglig statistik ligger variationerna mellan projekterad och 

faktisk energianvändning inom 10 %.  

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Energianvändningen i nyproducerade flerbostadshus stämmer inte alltid 

överrens med de energimål som fastställts på nationell och europeisk nivå. 

Med bakgrund i nya, skärpta krav från myndigheters sida är träffsäker 

projektering av byggnader av stor vikt. Trots detta är det inte ovanligt att 

byggnadens faktiska energianvändning skiljer sig markant från den planerade, 

och orsakerna till detta kan vara många.  

1.3 SYFTE 

Syftet med detta examensarbete har varit att identifiera brister och 

möjligheter i projekteringen av flerbostadshus med avseende på 

energianvändningen och att föreslå åtgärder för hur projekteringen kan 

förbättras.  
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1.4 MÅL 

Målsättningen har varit att kunna ge förslag på förbättringsåtgärder i framtida 

projektering för att bättre beakta energianvändningen. Under 

examensarbetets gång har därför svar på följande frågeställningar 

eftersträvats: 

• Vilka faktorer påverkar energianvändningen i ett flerbostadshus? 

• Varför skiljer sig den projekterade energianvändningen ofta från den 

faktiska? 

• Hur kan projekteringen förbättras för att nå träffsäkrare resultat vid 

uppskattning av energianvändningen i framtida nybyggnationer?  

• Vad upplever de olika aktörerna i byggbranschen för svårigheter kring 

arbetet med energieffektivisering och energianvändning? 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

I syfte att under arbetets begränsade tidsperiod nå så kärnfulla resultat som 

möjligt har följande avgränsningar gjorts: 

• Studien behandlar enbart flerbostadshus byggda under 2000-talets 

början. Äldre byggnader är generellt sett inte lika intressanta då 

energikraven först på senare år börjat beaktas i större utsträckning, 

och det är just det aktiva arbetet med energimål som önskas studeras. 

Nyare byggnader har inte hunnit samla på sig tillräckligt med mätdata 

för energiförbrukning, och därför har även dessa uteslutits ur studien. 

• Då examensarbetet är begränsat i tid och omfattning, genomförs inga 

större mätningar genomförts i studien. Istället har befintliga 

mätningar utnyttjats efter behov och tillgång. För att få träffsäkra 

mätvärden över byggnaders energiförbrukning krävs långa 

mätperioder, helst över flertalet år. I studien har därför redan 

tillgänglig förbrukningsstatistik som tillhandahållits av 

energileverantör använts. 

• Perspektivet för studien har varit på fastighetsnivå, då 

osäkerhetsfaktorerna kring statistik på lägenhetsnivå uppskattades 

vara stora, statistiken begränsad och nivån delvis utanför 

examensarbetets fokus. På grund av stora variationer och 

osäkerhetsfaktorer har boendevanor endast behandlats i begränsad 
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omfattning i studien. Ämnet som sådant bedöms dock ha stor 

påverkan på byggnadens totala energikonsumtion, men konsekvensen 

av begränsad statistik är att hushållsel inte ingår i studien av 

byggnaders energianvändning. 

• Examensarbetets huvudsakliga intresse har riktats mot 

projekteringsskedet av byggandet. Produktions- och fastighetsskedet 

behandlats endast övergripande. Utgångspunkten för utförandet av 

projekteringen har varit att projekteringsskedet avslutats och alla 

handlingar färdigställts innan produktionen inletts. Förekomst av 

andra varianter, vanligt inom exempelvis totalentreprenad, har 

betraktats som undantag men ändå behandlats i viss utsträckning. 

1.6 DISPOSITION 

För att underlätta för läsaren har följande uppdelning gjorts av 

examensarbetet: 

1. Inledning  

I det inledande kapitlet presenteras bakgrund, problemformulering, syfte och 

mål för examensarbetet. För att förtydliga vad examensarbetet behandlar och 

vad som lämnats utanför, beskrivs också vilka avgränsningar som genomförts 

under arbetets gång. 

2. Metod 

I examensarbetets metodkapitel presenteras hur examensarbetet har 

genomförts, uppdelat i de tre olika huvuddelarna examensarbetet består av. 

3. Byggnadens energianvändning 

I det tredje kapitlet presenteras den teoretiska grunden för examensarbetet, 

tillsammans med aktuell forskning inom området. 

4. Fallstudie av energianvändningen i nybyggda flerbostadshus i Västerås 

I det fjärde kapitlet presenteras resultatet av den fallstudie som gjorts av tre 

flerbostadshus i Västerås. Studieobjektens energianvändning har studerats för 

att finna avvikelser och förbättringsförslag. 
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5. Intervjustudie angående synen på arbetet med energianvändning i 

byggnader 

I det femte kapitlet presenteras resultatet av den intervjustudie som genomförts 

med olika aktörer i byggbranschen. Syftet har varit att ta del av deras syn på 

arbetet med energianvändning i byggnader. 

6. Analys 

I arbetets analyskapitel har resultatet av litteraturstudien, fallstudien och 

intervjustudien sammanförts för att jämföras och kunna besvara 

examensarbetets frågeställningar. 

7. Diskussion 

I diskussionskapitlet avstäms det utförda examensarbetet mot dess ursprungliga 

syfte och författarna diskuterar sin syn på problemområdet. 

8. Slutsatser 

I det åttonde kapitlet redovisas kortfattat de slutsatser som författarna dragit 

av det utförda arbetet. 
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2. METOD 
I följande kapitel redogörs för hur examensarbetet har utförts och vilka metoder 

som har använts. Kapitlet beskriver dels den forskningsmässiga bakgrunden till 

respektive metod och dels vilka praktiska tillämpningar som gjorts av 

metoderna.  

Arbetet med examensarbetet inleddes med att en litteraturstudie 

genomfördes för att identifiera vilka tidigare studier som gjort inom området. 

Under litteraturstudien märkte vi snabbt att flera tidigare studier gjorts där 

faktisk energianvändning jämförts med projekterad. Vi märkte dock att det 

genomförts begränsad forskning där problemområdet analyserats ur ett lite 

större perspektiv, där variationerna i energianvändning hänförs till olika 

skeden i byggnadsprocessen. Därför har detta examensarbete ”breddats” för 

att även omfatta det större perspektivet, istället för att gå in och detaljstudera 

delar i fallstudien som den ursprungliga idén med arbetet var. 

För att på bästa sätt kunna besvara de frågor som ställts i det inledande 

kapitlet i examensarbetet har arbetet delats upp i tre huvuddelar: 

1. En litteraturstudie där vi har undersökt vad som tidigare studier har 

kommit fram till inom forskningsområdet. Dessutom så fungerar 

litteraturstudien som en teoretisk bakgrund till det som behandlas 

under de andra delarna av examensarbetet. 

2. En fallstudie där befintliga flerbostadshus analyseras för att utreda i 

vilken omfattning som energianvändningen beaktats. 

3. En intervjustudie där aktörer inom byggnadssektorn intervjuas för att 

ta reda på deras syn på forskningsområdet utifrån respektive 

yrkesroll.  

2.1 LITTERATURSTUDIE 

Litteraturstudien har utförts med två olika huvudsyften. Dels har den utförts 

för att analysera vad som finns på kunskapsfronten inom forskningsområdet 

för att undvika att detta examensarbete behandlar delar som beskrivits 

tidigare och dels för att skapa en teoretisk grund för att genomföra övriga 

delar av examensarbetet. 
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2.1.1 INFORMATIONSINSAMLING 

Litteraturstudien började med att undersöka både avslutade och pågående 

forskningsprojekt inom området. Till en början fokuserades arbetet på att 

undersöka forskningen som bedrivits vid de tekniska högskolorna för att få en 

bra överblick över forskningsområdet. Därefter utvidgades sökningen genom 

att även omfatta forskning som bedrivs eller bedrivits av myndigheter som 

Boverket eller Statens energimyndighet, av branschorganisationer som 

Fastighetsägarna eller Byggherrarna och av forskningsorganisationer som 

Formas. 

Efter att den övergripande sökningen var genomförd studerades det 

insamlade materialet för att välja ut de delar som var mest aktuella för denna 

studie. I de fall som kunskapsluckor identifierades i det insamlade materialet 

så genomfördes ytterligare sökningar för att täcka dessa.  

2.1.2 LITTERATURENS VALIDITET 

Validiteten beskriver hur relevant litteraturen är i examensarbetets 

sammanhang3. För att besvara de frågeställningar som ställts i detta 

examensarbete har litteratur ur två olika forskningsområden används. En del 

av studien behandlar byggnaders energianvändning och hur 

byggnadsutformning och teknikval påverkar denna. Den andra delen 

behandlar byggprocessen främst med inriktning på projektering. Urvalet av 

litteratur har sedan begränsats utifrån målsättningen att besvara 

frågeställningen: hur kan projekteringen förbättras för att nå träffsäkrare 

resultat vid uppskattning av energianvändningen i framtida nybyggnationer? 

2.1.3 LITTERATURENS RELIABILITET 

Litteraturens reliabilitet beskriver hur tillförlitligt materialet är för 

ändamålet3. För att reliabiliteten hos den litteratur som används i 

examensarbetet ska vara god har främst rapporter, examensarbeten eller 

annat material som har stark koppling till forskningsvärlden använts.  

Vid urvalet av litteratur har material med hög aktualitet eftersträvats, det vill 

säga material som publicerats under 2000-talet i det här fallet. Bedömningen 

har gjorts att det skett allför stor utveckling inom forskningsområdet under 

                                                             
3 Att genomföra examensarbete (Höst, Regnell, & Runesson, 2006) 
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senare tid för att äldre material ska anses vara aktuellt. Vissa undantag har 

dock gjorts när även äldre litteratur ansetts ha god reliabilitet.  

2.2 FALLSTUDIE 

För att ta reda på hur energianvändningen kan variera har tre olika objekt 

analyserats.  Eftersom det finns svårigheter att få tillgång till energistatistik 

för hushållsel har objekten valts att analyseras på fastighetsnivå, vilket gör att 

inverkan av passivt tillskott av energi från hushållsel inte har beaktats. 

Samtliga byggnader är placerade i Västerås och är uppförda under början av 

2000-talet, vilket gör att det finns tillgång till tillförlitlig energistatistik på 

årsbasis. Utöver statistiken har samtal förts med boende i objekten för att ta 

reda på vilka problem dessa har upplevt, relaterade till byggnadens 

utformning. 

2.2.1 VAL AV OBJEKT 

I valet av objekt för studien har ett riktat urval skett, vilket gör att objekten 

som jämförs i studien inte utgör ett statistiskt underlag för att kunna dra 

generella slutsatser om flerbostadsbeståndet. Objekten har valts ut efter en 

rad kriterier: 

• Enbart flerbostadshus med fler än tre våningar har ingått i urvalet. 

• Byggnaderna ska vara uppförda på 2000-talet. 

• Byggnaderna ska ha varit i drift i minst tre år före studiens start 

(februari 2010). 

• Energistatistik för fjärrvärme, fastighetsel och vatten skall finnas att 

tillgå. 

• Utformningen av byggnaden skall motsvara 2000-talets arkitektur.  

2.2.2 GRANSKNING AV OBJEKTET 

För att få en bra översikt av respektive objekt har platsbesök genomförts. 

Under dessa besök har byggnaderna granskats översiktligt för att se om de 

stämmer överens med tillgängliga projekteringshandlingar. Vid platsbesöken 

har utformningen av objekten jämförts med de vanliga orsakerna till 

variationer i energianvändningen som identifierats under litteraturstudien. 

Under besöken har samtal förts med boende i fastigheterna för att identifiera 

upplevda problem, främst gällande det termiska inomhusklimatet. Samtalen 
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har utförts under informella former och varit av kvalitativ karaktär för att de 

boende skulle få möjlighet att uttrycka sig fritt om upplevda problem. 

2.2.3 ANALYS AV ENERGIANVÄNDNING 

För att analysen av objekten ska bli tillförlitlig och ha hög relevans för studien 

har flera olika jämförelser gjorts. 

• Studieobjekten har jämförts med varandra, med objekt i tidigare 

utförda studier och med BBR:s kravnivåer. 

• Projekteringshandlingarna för objekten har jämförts med de faktiska 

utfallen, både med avseende på utformning och med avseende på 

energianvändning. 

• Erfarenheter har insamlats från besök på de olika objekten och från 

intervjuer med berörda parter för att jämföras med tidigare 

erfarenheter från litteraturstudie och författarnas egna hypoteser. 

I analysen har eftersträvats att utvärdera projektens ambitionsnivåer med 

avseende på energianvändning och hur pass väl dessa nivåer uppnåtts. 

2.2.4 NORMALÅRSKORRIGERING 

För att kunna jämföra energianvändningen från år till år samt den faktiska 

energianvändningen med den projekterade måste de uppmätta värdena 

korrigeras för variationer i klimatet. I Sverige används i huvudsak två olika 

metoder för att normalårskorrigera variationer i energiförbrukningen. Dessa 

två är effektsignaturmetoden och graddagsmetoden. Båda metoderna bygger 

på att den aktuella energianvändningen räknas om med hjälp av en 

korrigeringsfaktor för att motsvara energianvändning under motsvarande 

period ett normalt klimatår.  

I effektsignaturmodellen motsvarar korrigeringsfaktorn förhållandet mellan 

månadsmedeleffekten för ett normalår med den uppmätta 

månadsmedeleffekten och används för att beskriva hur byggnaden beter sig 

värmetekniskt4. Månadsmedeleffekterna erhålls ur byggnadens effektsignatur 

vilken beskriver byggnadens totala energianvändning vid olika 

utomhustemperaturer. I effektsignaturmodellen plottas den uppmätta 

medeleffekten av utomhustemperaturen i ett diagram. Se Figur 1 för ett 

exempel på hur en effektsignatur kan se ut. 

                                                             
4 Normalårskorrigering av byggnader … (Schulz, 2003) 
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Figur 1. Exempel på en effektsignatur. Faktorn y1 visar värmeeffektbehovet och 
faktorn y2 visar effektbehovet för varmvatten5. 

I graddagsmetoden motsvarar korrigeringsfaktorn förhållandet mellan 

normalt antal graddagar och verkligt antal under perioden. Därefter revideras 

den del av energianvändningen som är klimatberoende. Metoden kan 

beskrivas som det aktuella klimatet på en ort i förhållande till motsvarande 

period ett normalt år6. 

En jämförelse mellan dessa två metoder för normalårskorrigering har gjorts i 

studien Normalårskorrigering av energianvändningen i byggnader av Linda 

Schulz. Slutsatsen var att det inte gick att generellt rekommendera den ena 

metoden framför den andra, då variationerna på årsbasis ansågs vara 

obetydliga6. 

Mer precisa metoder än graddagsmetoden finns, dock är de betydligt mer 

komplicerade. En källa till fel i graddagsmetoden är exempelvis 

balanstemperaturen, t������,� , som i verkligheten varierar från byggnad till 

byggnad beroende på de interna värmelasterna. I SMHI:s statistik är t������,� 

satt till 17 °C. Denna felkälla är ändå av mindre betydelse då andra, större 

felkällor figurerar i studien. Graddagsmetoden bedöms därför vara väl lämpad 

i sammanhanget i och med sin användarvänlighet. 

I fallstudien i detta examensarbete har graddagsmetoden använts för att 

normalårskorrigera energianvändningen för de olika flerbostadshus som 

                                                             
5 Figuren är tagen ur licentiatuppsatsen Energianvändning i nybyggda flerbostadshus 
på Bo01-området i Malmö (Nilsson, 2003) 
6 Normalårskorrigering av byggnader – en jämförelse mellan två metoder (Schulz, 
2003) 
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studerats. Statistik från SMHI har nyttjats där en omvandlingsfaktor för 

respektive månad och år redan beräknats. 

Omvandlingsfaktorn är beräknad enligt följande: 

Ekv. 1 	
 � ∑ �������,� � ����,���   � � 1,2, … , �  !"!# 

Ekv. 2 $ �
%&'()*+,

%&+-./0,,
  

Ekv. 3 12344 � 1�3� � 123� 5 $ 6 123 

där �������,� = Balanstemperatur, den utomhustemperatur då ingen 

aktiv uppvärmning längre behöver tillföras byggnaden för att 

uppnå önskad inomhustemperatur. (°C) 

 ����,� = Dygnsmedeltemperatur för varje dygn i. (°C) 

 12344 = Normalårskorrigerad energianvändning. (kWh) 

 1�3� = Total energianvändning för fastigheten. (kWh) 

 123 = Klimatoberoende energianvändning för fastigheten. (kWh) 

Faktorn k har funnits tillgänglig i statistik från SMHI och har nyttjats i 

jämförelserna. I denna studie har den klimatoberoende energianvändningen 

endast utgjorts av varmvattenanvändning och fastighetsel, då 

säsongsvariationerna för dessa varit okända men bedömts vara relativt små. 

Energibehovet för uppvärmning av varmvatten har uppmätts gemensamt med 

övrig uppvärmning i och med att fjärrvärmeförbrukningen registrerats, och 

vissa antaganden har därför behövt göras i samband med detta. Det första 

antagandet som gjordes var att uppskatta hur stor andel av den totala 

vattenförbrukningen som utgjordes av varmvatten. För detta utnyttjades 

erfarenheter från en studie som utförts på uppdrag av Energimyndigheten7. 

Det andra antagandet var att uppskatta temperaturintervallet för 

uppvärmning av varmvatten. För detta användes ett schablonvärde på 

inkommande temperatur för kallvatten i Svealand, 7°C8, som 

medelkallvattentemperatur och 55°C som varmvattentemperatur.  

2.2.5 FALLSTUDIENS VALIDITET 

Fallstudien har genomförts för att ge examensarbetet konkreta exempel att 

referera till vid beskrivningen av hur projekteringsgången med avseende på 

                                                             
7 Mätning av varm- och kallvatten i tio hushåll (Wahlström, Pettersson, & Nordman, 
2008) 
8 Energibesiktning av byggnader – flerbostadshus och lokaler (Adalberth & 
Wahlström, 2007) 
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energianvändning i byggnader kan förbättras. Validiteten har bedömts som 

hög då studieobjekten belyser hur brister i byggnadsutformningen kan 

påverka energianvändningen. 

2.2.6 FALLSTUDIENS RELIABILITET 

Det begränsade antalet studieobjekt kan inte anses som tillräckligt för att 

generella slutsatser om flerbostadshusbeståndet ska kunna dras. Det rör sig 

inte om något statistiskt säkerställt underlag, utan får endast anses gälla för 

dessa specifika objekt. Reliabiliteten för det generella beståndet får därmed 

anses vara låg, medan den kan anses vara hög för de specifika objekten. Vunna 

erfarenheter från studien kan dock med fördel användas för analys av 

liknande objekt och för att förbättra framtida projektering. 

2.3 INTERVJUSTUDIE 

Avsaknaden av relevant litteratur om hur energifrågor bättre skall 

implementeras i byggprocessen har gjort att intervjustudien med olika 

aktörer i byggnadsbranschen intagit en viktig roll i detta examensarbete. I 

intervjustudien har problemen med energifrågor i byggnader belysts utifrån 

respektive aktörs synvinkel för att få en helhetssyn. Därför har det varit viktigt 

att genomföra intervjuer med personer från olika yrkeskategorier. 

Intervjupersonerna har inte någon koppling till objekten i den tidigare 

genomförda fallstudien. 

2.3.1 VAL AV INTERVJUPERSONER 

Valet av intervjupersoner gjordes med utgångspunkten att minst en intervju 

per aktörstyp inom projekteringsskedet skulle genomföras för att få ett brett 

perspektiv på studien. Intervjupersoner med en aktiv roll inom och ansvar för 

arbetet med energieffektiva byggnader eftersträvades med syftet att 

personerna skulle ha mer underlag för att besvara frågeställningarna. 

2.3.2 INTERVJUUTFORMNING 

I denna studie har halvstrukturerade intervjuer använts. Halvstrukturerade 

intervjuer är en kombination mellan strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer, där den förstnämnda är en mer styrd intervjuform med 

förutbestämde frågor och ibland även kan innefatta svarsalternativ. Denna 

intervjuform är bra ifall något speciellt svar eftersträvas, vilket åt andra sidan 

gör att intervjupersonen inte får utrymme att själv utveckla sin syn inom 
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området. Ostrukturerade intervjuer baseras istället snarare på teman istället 

för fastställda frågor, vilket gör att intervjuerna lättare kan anpassas efter de 

svar som intervjupersonen ger.  

En generell intervjuguide har upprättats som har använts under samtliga 

intervjuer för att intervjuerna ska baseras på samma grundstenar. Inför varje 

intervju har temaområden tagits fram, som har anpassats efter vilket roll 

respektive intervjuperson har. Utformningen av temafrågor har baserats på 

problemområden som identifierats under litteraturstudien. Vissa specifika 

frågor föreberedes inför respektive intervju, efter dessa bedömts vara av stor 

vikt för intervjustudien. Även de specifika frågorna har anpassats efter vilken 

roll respektive intervjuperson har. Vid intervjuerna har det eftersträvats att ta 

del av intervjupersonens erfarenheter kring arbetet med energifrågor, de 

problemområden som kan relateras till dessa och de utvecklingsmöjligheter 

som kan identifieras. 

Ett exempel på en intervjuguide som använts, i det här fallet för en intervju 

med en arkitekt presenteras i Bilaga 1. 

2.3.3 INTERVJUSTUDIENS VALIDITET 

Intervjustudien utgör en central del av arbetet då den kompenserar brister i 

litteraturstudien genom att belysa problemområdet utifrån olika aktörers 

perspektiv. Dessa olika perspektiv är viktiga vid utvecklingen av 

byggprocessen då den är så pass komplex med ett stort behov av samordning. 

Intervjustudiens validitet är hög då den i hög grad tillför material för analys 

och diskussion av examensarbetets syfte och centrala frågeställningar. 

2.3.4 INTERVJUERNAS RELIABILITET 

Intervjuernas tillförlitlighet är var och en för sig hög. Som underlag för 

generella slutsatser om branschen blir dock reliabiliteten mer problematisk, 

då endast en eller ett fåtal aktörer inom varje profession intervjuats. Syftet 

med examensarbetet, att förbättra projekteringen med avseende på 

byggnaders energianvändning, är dock inte beroende av ett statistiskt 

säkerställt material, utan av de enskilda synpunkterna i intervjuerna. Denna 

begränsade och kvalitativa intervjustudie har därför varit ändamålsenlig för 

examensarbetet med god reliabilitet.  
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3. BYGGNADENS ENERGIANVÄNDNING 
I det kommande kapitlet presenteras såväl energiläget för det nuvarande 

svenska byggnadsbeståndet, som en teoretisk bakgrund till de faktorer som 

påverkar byggnaders energianvändning, och en introduktion till 

byggnadsprocessen så som den vanligen ser ut idag. Kapitlet redovisas 

genomgående med fokus på energianvändning och som stöd till en kommande 

analys av området i kapitel 5. Kapitlet inleds grundläggande och informativt och 

blir därefter alltmer inriktat mot energianvändning i flerbostadshus. Läsare 

utan större bakgrundskunskap kan finna de första delkapitlen av värde, medan 

de med erfarenhet inom området kan finna dessa väl grundläggande. Kapitlet 

avslutas med en beskrivning av byggprocessen med fokus på 

projekteringsskedet. 

3.1 DAGENS ENERGIANVÄNDNING I FLERBOSTADSHUS 

Energianvändningen i sektorn bostäder och lokaler utgör idag ca 36 % av 

Sveriges totala energianvändning. För år 2008 uppgick energianvändningen i 

sektorn till 141 TWh, varav 86 % används för bostäder och lokaler. Om denna 

siffra normalårskorrigeras för att ta till hänsyn för variationer i klimatet 

hamnar energianvändningen på 149 TWh. 61 % av energianvändningen i 

sektorn används för varmvatten och uppvärmning.  Totalt användes 25,2 TWh 

till uppvärmning eller varmvatten i flerbostadshus, där fjärrvärme är det 

vanligaste uppvärmningsalternativet (82 % av flerbostadshusen värmdes med 

enbart fjärrvärme)9.  Av flerbostadshus uppförda efter 2000 värmdes ca 

85-90 % upp av fjärrvärme10. I Figur 2 visas fördelningen av olika 

uppvärmningskällor under de senaste decennierna. 

Den normalårskorrigerade energianvändningen i sektorn bostäder och service 

var relativt stabil under åren 1970-2000 och har därefter minskat något. Det 

är främst mängden tillförd energi till uppvärmning och varmvatten som har 

minskat. Anledningen till detta tros vara att omvandlingsförlusterna hos 

konsumenterna har minskat genom en övergång från energibärare så som olja 

till fjärrvärme9. 

                                                             
9Energiläget 2009 (Statens energimyndighet, 2009) 
10 Bostads- och byggnadsstatistik årsbok 2010 (Statistiska centralbyrån, 2010) 
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Figur 2. Visar fördelningen av uppvärmningskällor för flerbostadshus11 

År 2008 var den genomsnittliga energianvändningen för uppvärmning och 

varmvatten i det totala beståndet av flerbostadshus 145 kWh/m2 och år. 

Genomsnittlig energianvändning för nyproducerade byggnader byggda efter 

2001 var 116 kWh/m2 och år12. En viss positiv utveckling kan alltså 

konstateras. År 2007 uppskattades elanvändningen i småhus till i genomsnitt 

6000 kWh per hushåll och år, medan den i lägenheter i flerbostadshus 

beräknas till ca 40 kWh/m2 och år13. I Figur 3 visas förändringen av 

energianvändning för flerbostadshus under de senaste decennierna, och i 

Figur 4 visas elanvändningen för olika delar av byggnadsbeståndet. 

Under åren 2005-2009 genomförde Energimyndigheten en mätstudie i 400 

hushåll där användningen av hushållselen fördelades på olika 

användningsområden. Studien visade att energianvändningen för hushållsel 

varierade kraftigt mellan olika hushåll, mellan 1000 och 5000 kWh/år för en 

lägenhet. Den enskilt största posten för användning av hushållsel stod 

belysning för, följt av kyl och frys och därefter underhållningselektronik14. 

                                                             
11 Bostads- och byggnadsstatistik årsbok 2010 (Statens energimyndighet, 2009) 
12 Energistatistik för flerbostadshus 2008 (Statens energimyndighet, 2009) 
13 Energiläget 2009 (Statens energimyndighet, 2009) 
14 End-use metering campaign in 400 households in Sweden (Zimmermann, 2009) 
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Figur 3. Visar genomsnittlig energianvändning i flerbostadshus15.

 

Figur 4. Visar genomsnittlig elanvändning i flerbostadshus15. 

                                                             
15 Energiindikatorer 2009 (Statens energimyndighet, 2009) 
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3.2 REGELVERK FÖR BYGGBRANSCHEN 

I detta kapitel presenteras hur den svenska bygglagstiftningen ställer krav på 

energianvändningen i byggnader. Eftersom de byggnader som granskas i 

fallstudien uppfördes i enlighet med tidigare gällande lagstiftning kommer även 

äldre bygglagstiftning presenteras för att läsaren ska få en klar uppfattning om 

hur tidigare lagstiftning har påverkat energianvändningen.  

3.2.1 SVENSKA ENERGIMÅL 

Sveriges riksdag har tagit fram 16 nationella miljökvalitetsmål för 

utvecklingen under de kommande decennierna. Miljömål 15 går under namnet 

”God bebyggd miljö” och innehåller ett delmål om att minska 

energianvändningen i bebyggelsen16. 

”Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler 

minskar. Minskningen bör vara 20 % till år 2020 och 50 % till år 2050 i 

förhållande till användningen 1995. Till år 2020 skall beroendet av fossila 

bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet, samtidigt 

som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt16” 

Boverket har på regeringens begäran utsetts till ansvarig myndighet för 

arbetet med miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Utifrån detta har 

Boverket tagit fram flertalet åtgärder för att uppnå det fastställda miljömålet. 

Bland annat har viktningsfaktorer tagits fram för att värdera olika 

energibärares omvandlingsförluster. Boverkets byggregler har reviderats för 

att ställa hårdare kvar på nybyggnation med avseende på energiförbrukning. 

Energideklarationer har införts för att lätt kunna ge fastighetsägaren förslag 

till kostnadseffektiva energibesparande åtgärder.   

3.2.2 BYGGLAGSTIFTNING  

I Sverige regleras uppförandet av byggnadsverk av Boverkets byggregler 

(BBR), som är föreskrifter och allmänna råd till delar av plan- och bygglagen 

(PBL), plan- och byggförordningen (BFL), lagen om tekniska egenskapskrav på 

byggnadsverk m.m. (BVL) samt förordningen om tekniska egenskapskrav på 

byggnadsverk m.m. (BVF). BBR trädde i kraft den 1 januari 1994 och har 

sedan dess uppdateras fortlöpande.  De delar som berör byggnaders 

energianvändning regleras främst i avsnitt 9 i BBR, som genomgick en större 

                                                             
16 Miljömål 15: God bebyggd miljö (Naturvårdsverket, 2009) 
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revidering 2006. Förändringen av byggreglerna är framtagen för att uppfylla 

internationella och nationella mål som finns för energianvändningen. Inför 

revideringen år 2006 ansågs spridningen av byggnaders faktiska 

energianvändning oacceptabelt stor. I syfte att åtgärda detta infördes nya 

regler som reglerar byggnaders specifika energianvändning17. För att minska 

energianvändningen i byggnader infördes krav på maximal tillåten 

energimängd per golvarea och år (kWh/m² och år). 2009 genomfördes 

ytterligare en revidering av avsnitt 9i BBR, där en övre gräns infördes för 

maximal tillåten installerad eleffekt för uppvärmning (kW) som byggnader får 

ha17. Innan dessa revideringar genomfördes fanns inga fastställda krav för 

specifik energianvändning och installerad eleffekt. Istället ställde 

lagstiftningen krav på byggnadens genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient (Um) för klimatskalet, med avsikt att säkerställa 

att byggnaden får en bra klimatskärm som är beständig under byggnadens 

livstid18. Den aktuella byggnadens genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient jämfördes med BBR:s krav på högst tillåtna 

genomsnittliga värmegenomgångskoefficient enligt Ekv. 4. 

Ekv. 4 Um,krav för bostäder = 0,18 + 0,95 * 
78

7(*
  

där: Af =  Sammanlagd area för fönster, dörrar, portar, o.d. (m²) 

 Aom =  Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelar mot 

uppvärmd innerluft. (m²) 

Fram till 2006 fanns det krav i BBR att utföra en byggnad på önskat sätt om 

det går att redovisa att energibehovet för den planerade byggnaden inte är 

högre än för en fastställd referensbyggnad . Energibalansen för den 

projekterade byggnaden jämförs sedan med en byggnad som har samma 

utformning, men utförs enligt BBR:s generella lösning som begränsas enligt 

två regler18: 

• Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten får inte vara mer 

än 30 % sämre än BBR:s krav på högsta krav på högsta tillåtna 

genomsnittliga värmegenomgångskoefficient.  

                                                             
17 Energihushållning enligt Boverkets byggregler (Boverket, 2009) 
18 Boverkets byggregler BFS 1993:57 med ändringar till och med BFS 2005:17 
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• Om särskilda anordningar för värmeåtervinning krävs enligt BBR, så 

får endast 50 % av energiinnehållet i den energibesparande åtgärden 

användas vid jämförelsen med referenshuset. 

Idag ställs krav istället på byggnadens specifika energianvändning, uppdelad 

efter uppvärmningssätt och var i landet byggnaden är placerad. Genom att 

kraven enligt bygglagstiftningen är olika beroende på uppvärmningssätt 

medför detta att byggnader som värms upp med andra energikällor än 

elektricitet tillåts ha en högre energiförbrukning än motsvarande byggnad 

som värms upp med el. Byggnader som värms upp med andra energikällor än 

el tillåts också ha högre genomsnittlig värmegenomgångskoefficient än 

motsvarande byggnads som värms med el.  Beroende på var i landet 

byggnaden är placerad påverkas också den tillåtna energiförbrukningen och 

värmegenomgångskoefficienten, vilket gör att en byggnad som är placerad i de 

norra delarna av landet tillåts ha en högre energianvändning än en byggnad i 

de södra delarna19. 

Ett annat nyinfört krav i BBR är att byggnadens energianvändning 

kontinuerligt ska kunna följas upp genom mätningar. Detta krav kommer att 

underlätta uppföljning av energimål, och även skapa ett betydligt större 

underlag för studier av denna typ. 

3.2.3 ENERGIDEKLARATION FÖR BYGGNADER 

I enlighet med direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda har ett 

svenskt system för energideklarationer tagits fram som används istället för de 

energicertifikat som anges som krav enligt EU-direktivet. Energideklarationer 

i Sverige regleras bl.a. genom Lag (2006:985) om energideklaration av 

byggnader med formulerat syfte ”att främja en effektiv energianvändning och 

en god inomhusmiljö i byggnader”. Lagen anknyter till det uppsatta 

energimålet att minska energianvändningen i byggnader20.  

Energideklarationer ska göras på både nya och befintliga byggnader, med 

vissa undantag.  I en energideklaration anges byggnadens 

normalårskorrigerade energianvändning, vilket gör att den lätt kan jämföras 

med liknande byggnaders energianvändning. Energideklarationen innehåller 

också förslag på åtgärder för att minska energianvändningen i respektive 

                                                             
19 Boverkets byggregler BFS 1993:57 
20 Energideklaration för byggnader - en regelsammanställning(Boverket, 2007) 
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byggnad. En sammanfattning av resultatet från energideklarationen placeras i 

varje byggnad för att boende och besökare lätt ska kunna se hur byggnadens 

energianvändning ligger till jämfört med andra liknande byggnader.  

I denna studie har energideklarationer använts som komplement vid analysen 

av skillnaden mellan projekterad och aktuell energianvändning för att kunna 

identifiera skiljaktigheter.  

3.2.4 METODIK FÖR BERÄKNING AV BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA 

De övergripande krav som ställs i Boverkets byggregler reglerar hur mycket 

energi en byggnad får använda under ett år. Därutöver finns det mer 

detaljerade krav för värmeisolering, installationssystem, elanvändning och 

system för uppföljning av byggnadens energianvändning. För att förklara hur 

kraven enligt BBR ska tolkas har Boverket tagit fram en handbok som 

kommenterar och ger svar på frågor om kraven för energianvändning i 

byggnader. ”Energihushållning enligt Boverkets byggregler”, som handboken 

heter, beskriver vad energiberäkningar enligt byggreglerna ska innehålla och 

hur de ska följas upp för att säkerställa att kraven efterlevs21. Den innehåller 

också hänvisningar till nationella och internationella standarder för att 

fastställa energianvändningen i byggnader.  

3.3 FLERBOSTADSHUSETS ENERGIBALANS 

I detta kapitel beskrivs hur en byggnads energibalans fungerar och vilka 

faktorer som påverkar. Kapitlet är teoretiskt och grundläggande, men ämnet 

fungerar som en grundsten i detta examensarbete för att kommande kapitel ska 

kunna tillgodogöras av läsare utan tidigare kännedom om problemområdet. 

Det ställs ett antal olika krav på en bostad. Den ska förse de boende med ett 

behagligt och hälsosamt inomhusklimat som håller lämplig temperatur och 

skyddar oss mot väder och vind. Den ska hålla en bra kvalitet på luften med 

tillräcklig ventilation för att föra iväg föroreningar och fukt utan att utsätta de 

boende för drag. Den ska förse de boende med belysning efter behov under 

dygnets alla timmar, och ge dem tillgång till naturligt dagsljus även inomhus. 

Den ska ge dem tillgång till varmt och kallt vatten för hygien och matlagning, 

samt el för matlagning och andra önskade aktiviteter. För att uppfylla var och 

en av alla dessa aktiviteter förbrukar bostadshuset energi. Under lång tid har 

                                                             
21 Energihushållning enligt Boverkets byggregler(Boverket, 2009) 
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samhällsutvecklingen, med alla de tekniska innovationer som den medfört, 

gått hand i hand med en ökad energianvändning. Denna utveckling är nu på 

väg att brytas i takt med ökade krav på energieffektivisering. För att kunna 

effektivisera bostädernas energianvändning på bästa sätt är det dock viktigt 

med förståelse för hur energiflödena i bostaden ser ut. I det kommande 

kapitlet följer en grundläggande presentation av ämnet. 

3.3.1 VÄRMEBALANSBERÄKNINGAR 

Under stora delar av året önskas en inomhustemperatur i bostaden som är 

högre än temperaturen i omgivningen. Detta åstadkoms med ett 

värmetillskott i bostaden. Då värme av naturen är av sådan karaktär att 

utjämning och balans eftersträvas, uppstår värmeflöden från den varma 

bostaden ut i den kallare omgivningen. Storleken på dessa flöden, eller 

värmeförluster som de kallas, är beroende av en mängd faktorer som kommer 

att behandlas i det kommande kapitlet. För att upprätthålla en konstant 

temperatur inomhus måste det tillföras lika mycket värme som det förlorats. 

Detta upprätthållande av inomhustemperaturen kan liknas vid en balansgång, 

och är en del av det som kallas för byggnadens energibalans. De två tidigare 

nämnda faktorerna, värmeförluster och värmetillskott, är av stor betydelse för 

denna balans. Den tredje faktor som är av betydelse är värmekapaciteten, 

byggnadens förmåga att lagra värme.  I Figur 5 illustreras de energiflöden som 

kan ske i en byggnad. 

Energibalansberäkningarna är av stor vikt när en energieffektiv byggnad ska 

projekteras för att uppskatta energianvändningen, och spelar därför en 

central roll i detta examensarbete.  



 

 

23 

 

Figur 5. Visar byggnadens energibalans22.  

Enligt Boverket är byggnadens energianvändning den energimängd som vid 

genomsnittligt brukande behöver levereras till byggnaden under ett normalt 

år22. Ekv. 5 visar vad som påverkar byggnadens energianvändning. Värt att 

notera är att interna värmetillskott från hushållsel och processenergi inte 

räknas som köpt energi, utan endast medför en reducering av byggnadens 

energibehov med hjälp av ett passivt värmetillskott. 

Ekv. 5  1���49� � 1�::; 6 12<�� 6 1;; 6 1�� � 1����4� � 1�3� 

där 1���49� = Byggnadens specifika energianvändning 

 1�::; = Energi för uppvärmning 

 12<�� = Energi för komfortkylaa 

 1;; = Energi för tappvarmvatten 

 1��  = Byggnadens fastighetsel 

 1����4� = Interna värmetillskottb 

 1�3�  = Energi från solfångare och solceller 

a Eftersom det än så länge är ovanligt med komfortkyla i svenska flerbostadshus 

kommer det inte att beaktas i detta examensarbete. 

b Värmetillskott från tappvarmvatten, hushållsel, personer, sol och eventuellt 

övrig processenergi inom byggnaden. 

                                                             
22 Energihushållning enligt Boverkets byggregler (Boverket, 2009) 
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Beräkningar av byggnadens uppvärmningsbehov (Q>??@) kan delas upp i två 

delar enligt Ekv. 6. Dels värme för att kompensera för transmissionsförluster 

och dels för ventilationsförluster.  

Ekv. 6  1�::; � 1� 6 1;  

där 1� = Värmebehov för transmissionsförluster. (W/K) 

 1;  = Värmebehov för ventilationsförluster.  (W/K) 

3.3.2 TRANSMISSIONSFÖRLUSTER 

Med temperaturskillnaden mellan inne och ute som drivkraft sker ett 

temperaturflöde genom byggnadens klimatskal. Med ett typiskt svenskt klimat 

orsakar dessa förluster en betydande del av energibehovet för ett 

flerbostadshus. Storleken på förlusterna beror på de olika byggnadsdelarnas 

värmemotstånd och area mot omgivningen. Golv, väggar och tak utgör ofta 

relativt välisolerade byggnadsdelar med stora areor, medan fönster och 

dörrar har sämre isolerande förmåga, men utgör en mindre del av 

klimatskalets area i förhållande till de övriga ytorna. Figur 6 illustrerar 

transmissionsförlusterna genom de olika byggnadsdelarna, där pilarnas 

tjocklek kan ge en antydan om förlusternas omfattning. Byggnadens 

transmissionsförluster kan beräknas enligt Ekv. 7.  

Ekv. 7  1� � AB 5 C3B  

där  AB= Byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient. 

(W/m2K). 

C3B = Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot 

uppvärmd inneluft. Med omslutande byggnadsdelar avses sådana 

byggnadsdelar som begränsar uppvärmda delar av bostäder och 

lokaler mot det fria, mot mark eller mot delvis uppvärmda 

utrymmen. (m²) 

Historiskt sett gjorde oljekrisen på 70-talet att krav på god isolering i 

byggnader började ställas i en större omfattning än tidigare, och med dagens 

energisparkrav drivs utvecklingen ytterligare mot tjockare konstruktioner 

med mer isolering. Storleken på transmissionsförlusterna i en byggnad är 

generellt sett välkänd och bjuder inte på några större överraskningar. Den 

faktor som ofta missbedöms är dock förekomsten av köldbryggor. En viss 

mängd köldbryggor i klimatskalet är mer eller mindre oundvikligt, men 

genom projekteringsmissar och i viss mån utförandefel kan de förekomma i 
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onödigt stor utsträckning. En köldbrygga är en del av en större byggnadsdel 

som kraftigt avviker i värmeledande förmåga och orsakar större, lokala 

värmeflöden. Ofta utgörs köldbryggorna av genomgående byggnadsdelar så 

som reglar, fönsterkarmar eller balkonginfästningar. Kanter, burspråk och 

veckade utformningar på byggnaden kan kraftigt öka förekomsten av 

köldbryggor och orsaka oväntade transmissionsförluster om inte detta 

beaktas ingående. Studier har visat att köldbryggor i vissa fall kan utgöra en så 

stor andel som 20-30 % av de totala transmissionsförlusterna23. I extremfallen 

kan andelen vara ännu större. Se kapitel 3.5.1 Byggnadens utformning för en 

närmare beskrivning av hur byggnadens form kan anpassas i strävan efter 

lägre energiförbrukning. 

 

Figur 6. Transmissionsförluster genom de olika byggnadsdelarna. 

Det kan i många fall vara besvärligt att beräkna värmetransporterna som sker 

genom köldbryggor. Det finns framtagna standarder för att beräkna inverkan 

av köldbryggorna såsom prEN ISO 13789 och SS 02 42 3024, men dessa kan ofta 

vara komplicerade, och därmed svåra att använda i energiberäkningarna. 

Branschorganisationen Swedisol har tagit fram förenklade 

beräkningsmetoder för att beräkna linjära köldbryggor, vilket enkelt kan 

användas i handberäkningsmodeller för att ta reda på köldbryggors tillskott 

för byggnadens transmissionsförluster. Det finns också 

datorsimuleringsprogram som med hjälp av finita elementmetoden beräknar 

värmetransporterna genom köldbryggor. Exempel på sådana program är 

                                                             
23 Byggnaden som system (Abel & Elmroth, 2008) 
24 Energihushållning enligt Boverkets byggregler(Boverket, 2009) 
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HEAT2 och HEAT3 som beräknar två-, respektive tredimensionella 

värmetransporter genom byggnadsdelar25. 

Enligt BBR måste beräkningar genomföras för att kontrollera att den aktuella 

byggnaden uppfyller kraven på värmeisolering av byggnadens klimatskärm 

enligt BBR:s nionde kapitel om energihushållning. För att säkerställa att 

byggnaden uppfyller kraven ska byggnadens genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient (Um) beräknas och kontrolleras med hjälpt av 

standarderna SS-EN ISO 13789:2007 och SS 02 42 30 (2). BBR:s krav reglerar 

därmed hur mycket värme som maximalt får passera ut genom 

klimatskärmen. Samtliga U-värden för byggnadsdelar och köldbryggor skall 

beräknas för att sedan kunna vägas samman26. Ekv. 8 visar hur den 

genomsnittliga värmegångskoefficienten beräknas. 

Ekv. 8  

 

 

 

där  Um = Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelar 

och köldbryggor. (W/m2K) 

 Ui = Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelen. (W/m2K) 

Ai = Arean för byggnadsdelens yta mot uppvärmd inneluft. För 

fönster, dörrar, portar och dylikt beräknas Ai med karmyttermått. 

 (m²) 

Ψk = Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan k 

(W/mK). 

lk = Längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan k. 

(m) 

χj = Värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga 

köldbryggan j. (W/K) 

  

                                                             
25 (BuildingPhysics, 2008) 
26 Energihushållning enligt Boverkets byggregler (Boverket, 2009) 
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3.3.3 VENTILATION OCH LUFTLÄCKAGE 

Valet av ventilationssystem i moderna flerbostadshus står vanligen mellan ett 

frånluftssystem och ett till- och frånluftssystem. Det senare, FT-systemet, 

möjliggör i många fall effektivare ventilering, men medför generellt sett större 

investeringskostnader och högre krav på injustering och drift. Detta är 

främsta anledningen till att F-system är vanligare än FT-system bland 

flerbostadshus. För båda typerna av system förekommer dock situationer när 

ventilationen inte blir som planerad. Detta kan bero på felaktiga antaganden 

och dimensionering, bristande styr- och reglerinställningar eller boendevanor 

som skiljer sig från normvärden. 

I BBR fastställs krav på minsta tillåtna ventilationsflöden för bostäder som 

fungerar vägledande vid dimensionering av flöden. Vissa effektiviseringar kan 

göras med behovsstyrd ventilation som exempelvis sänker ventilationsflödena 

när inga människor vistas i rummet.  

Värmeförlusterna i samband med ventilation kan även reduceras med hjälp av 

värmeåtervinning. För frånluftssystem(F) finns möjlighet att ansluta en 

värmepump till frånluftsflödet. För ett till- och frånluftssystem(FT) kan med 

fördel en värmeväxlare användas som utnyttjar värmen i frånluften till att 

förvärma tilluften.  Genom ett från- och tilluftssystem med värmeväxlare 

(FTX) kan idag uppemot 85 % av värmen ur frånluften återvinnas. På så sätt 

kan ventilationsförlusterna och energibehovet reduceras betydligt, samtidigt 

som det termiska inneklimatet förbättras då lufttemperaturen höjs på 

tilluften27.   

Av vikt för både energieffektiviteten i byggnaden och för kontroll av 

ventilationsflödena, är byggnadens täthetsgrad. Ett otätt klimatskal leder till 

oönskat luftläckage som bland annat kan leda till värmeförluster och minskad 

inomhuskomfort. Otätheterna leder till svårigheter att kontrollera 

luftrörelserna i byggnaden, vilket gör att inomhusluften byts ut snabbare än 

vad som behövs för att uppnå gott termiskt inomhusklimat. För att skapa ett 

lufttätt klimatskal, krävs att detta beaktas noga redan under projekteringen 

och att arbetet under uppförandet utförs professionellt. Enligt Maria Wall har 

det gjorts undersökningar som visar att det går att bygga åtta gånger mer 

                                                             
27 Bygg energieffektivt – kunskapen finns (Wall, 2006) 
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lufttätt än vad byggnormerna kräver, vilket visar att värmeförlusterna kan 

begränsas kraftigt om arbetet utförs rätt28. 

Utöver minskad energianvändning bidrar ett tätt klimatskal också till att 

minska risken för skador inne i konstruktionen när den fuktiga inomhusluften 

läcker ut genom klimatskärmen och kondenserar. Orsaken till att 

inomhusluften kan bidra till fuktskador i klimatskärmen är att ånghalten i 

luften inomhus ofta är högre än utomhus. Genom att temperaturen minskar 

allt längre ut i konstruktionen ökar även risken att för att ånghalten närmar 

sig mättnadsånghalten, och därmed finns risken för att kondensation uppstår. 

Ekv. 9 kan användas för att beräkna byggnaden ventilationsförluster. 

Ekv. 9  Qv = D · c · qventilation · (1-ν) · d + D · c · qventilation 

där  D= Luftens densitet, normalt omkring 1,2 kg/m3. 

 c = Luftens värmekapacitet, normalt 1 kJ/kgK. 

 q = Uteluftsflöde. (m³/s)  

 ν = Verkningsgrad på återvinnare. 

 d = Relativ driftstid. 

 qventilation = Luftläckageflöde. (m³/s) 

3.3.4 VÄRMEKAPACITET 

En byggnad med hög värmekapacitet har stor värmelagrande förmåga. Den tar 

längre tid att värma upp och längre tid att kyla ner än en med låg kapacitet och 

kan ofta ha en önskvärd, utjämnande effekt på behovet av värmetillskott. En 

hög kapacitet kan anses ha en utjämnande verkan på utomhustemperaturer, 

och tillåter per praxis utnyttjandet av en lägre dimensionerande 

vinterutomhustemperatur, DVUT, vid beräkning av uppvärmningssystemets 

effekt. Detta medger mindre och billigare system, vilket minskar effektbehovet 

för uppvärmningssystemet. Den främsta vinsten med en byggnad med hög 

värmekapacitet är att det blir lättare att uppnå god inomhuskomfort, förutsatt 

att byggnaden har bra värmeisolering. En byggnad med tung stomme men 

                                                             
28 Bygg energieffektivt – kunskapen finns (Wall, 2006) 
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med dålig värmeisolering ger upphov till både dåligt termiskt klimat och ett 

stort värmebehov29. 

Byggnadens värmekapacitet beror på vilka material som ingår, samt massan 

och tillgängligheten hos dessa. En byggnad med betongstomme har betydligt 

högre värmekapacitet än en trästomme i ett småhus. För att de tunga 

materialen ska kunna tillgodoräknas till byggnadens värmekapacitet måste de 

vara tillgängliga för värmeutbyte. Det innebär att de bör vara lättåtkomliga 

och inte vara gömda bakom isolerande material om de ska kunna utgöra en 

aktiv del i byggnadens energibalans. Maria Wall beskriver i Bygg 

energieffektivt – kunskapen finns att om ett parkettgolv läggs på ett betonggolv 

reduceras betonggolvets förmåga att lagra värme under dygnet betydligt. 

Materialval som ändras sent under projekteringen eller under produktionen 

kan därför påverka byggnadens energibalans. I Tabell 1 visas hur 

värmekapacitet varierar för olika byggnadsmaterial. Viktigt att notera är att 

värmekapaciteten beror på massan och inte på volymen.  

Tabell 1. Visar olika materials densitet och värmekapacitet a. 

Material Densitet, Q (kg/m³) Värmekapacitet, c (J/kg,K) 

Gips 900 800 

Stål 7 800 500 

Mineralull 30 1 000 

Cellplast 25 1 400 

Betong 2 400 880 

Trä 500 2 300 

Tegel 1 500 840 

a Både densitet och värmekapacitet kan variera i stor utsträckning mellan vissa material. 

Angivna värden kan ses som riktvärden för de vanligast förekommande materialtyperna inom 

byggbranschen. 

För att uppskatta hur värmekapacitet påverkar byggnadens energibalans finns 

det enklare handberäkningsmetoder. För att få större noggrannhet i 

beräkningen av byggnadens värmekapacitet kan mer avancerade 

datorsimuleringsprogram användas som automatiskt beaktar 

värmelagringsförmågans inverkan på byggnadens energibalans. Figur 7 

illustrerar skillnaden i temperaturvariationer mellan en byggnad med tung 

                                                             
29 Bygg energieffektivt – kunskapen finns (Wall, 2006) 
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stomme och en med lätt stomme under de dygnsvariationer som kan 

förekomma ett soligt sommardygn. Precis som figuren visar är variationerna 

mindre med en tung stomme och temperaturen håller sig inom godtagbara 

gränser. 

 

Figur 7. Illustrerar variationen i inomhustemperatur under ett dygn för en 
byggnad med lätt respektive tung stomme. Svarta heldragna linjer 
representerar övre och undre gräns för ett behagligt inomhusklimat. 

3.3.5 PASSIVA TILLSKOTT 

En viktig del av energibalansen i ett flerbostadshus är de passiva 

värmetillskott som tillförs. Med passiva tillskott menas värme som tillförs 

byggnaden av inre eller yttre aktiviteter utöver den aktiva uppvärmningen 

från värmesystemet. I moderna byggnader där allt högre energieffektivitet 

eftersträvas spelar de passiva värmetillskotten en större roll än tidigare, och 

ett effektivt utnyttjande av dessa är essentiella om en optimering av 

värmebalansen eftersträvas. Till de passiva värmetillskotten räknas 

solinstrålning, värme från människor, hushållsapparater och annan 

elektronik, samt processvärme. För flerbostadshus utgör solinstrålning och 

värme från människor och deras boendevanor de två stora posterna. 

När solinstrålning planeras för att utnyttjas som värmekälla är det viktigt att 

ta hänsyn till dess varierande natur. Styrkan på solstrålningen och frekvensen 

i antalet soliga dagar varierar med årstiderna, och så gör även infallsvinkeln. 

Detta ställer stora krav på byggnadens utformning för att till fullo kunna 

utnyttja detta värmetillskott. Solinstrålningstillskottet kan beräknas genom 
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utnyttjandet av väderstatistik för de olika månaderna, där den s.k. 

avskärmningsfaktorn uppskattas för att kunna bedöma hur stor del av 

solinstrålningen som kan komma till godo. Avskärmningsfaktorn beror såväl 

av skuggning från omgivande träd och byggnader, som gardiner, persienner 

och glasets egna egenskaper för ljusinsläpp. Se kapitel 3.5.1 Byggnadens 

utformning för mer information om byggnadsutformningens påverkan på 

energianvändningen. 

När det gäller tillskott från hushållsapparater och varmvatten betraktas 

värmetillskottet som passivt då energi konsumerats av annan anledning än för 

uppvärmning och värmen är en biprodukt. Dock rör det sig fortfarande om 

köpt energi och tillhörande kostnad och miljöpåverkan. Energikällans typ 

reglerar hur stor andel som kan beräknas som passivt tillskott vid beräkning 

av byggnadens energibalans. För att ge ett exempel så finns det en tumregel 

att 20 % av värmen från varmvatten kan antas ge ett passivt värmetillskott till 

byggnadens energibalans, medan resterande värme transporteras ut t.ex. via 

avlopp30. 

3.3.6 BOENDEVANOR 

Som tidigare nämnts är de boendes komfort och välbefinnande en högst 

individuell upplevelse som varierar från person till person. Detta gäller även 

för boendevanorna. Olika preferenser angående inomhustemperatur, olika 

utnyttjande av hushållselektronik, belysning och varmvatten, varierande 

vädringsbeteenden och olika typer av utrustning i hemmet gör att 

boendevanorna är svåra att förutspå. För att beräkna värmetillskottet från 

aktiviteter relaterade till de boende används ofta schablonvärden för 

förbrukning av varmvatten, hushållsel och liknande. Dessa schablonvärden är 

utformade för att representera ”den typiske brukaren” och tar inte hänsyn till 

avvikande, projektunika faktorer såsom energisnåla vitvaror eller 

badrumsgolvvärme installerad till hushållsförbrukningen, som kan påverka 

förbrukningen betydligt. 

Vissa studier har identifierat variationen mellan olika hushållselskonsumtion 

där de skiljer sig med en faktor större än 5 mellan olika extremfall31. 

Boendevanorna gör att såväl värmeförbrukning, som förbrukning av vatten 

                                                             
30 Termiska beräkningar (Boverket, 2003) 
31 End-use metering campaign in 400 households in Sweden (Zimmermann, 2009) 
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och elektricitet varierar kraftigt. Den ofta förekommande beräkningsmetoden 

där standardiserade schablonvärden används för att uppskatta brukarnas 

betydelse kan därför bli missvisande i många fall. I ett examensarbete utfört 

av Åsa Lindell har en alternativ metod utvecklats där de olika faktorerna inom 

brukarbeteendet anges som ett intervall med en sannolikhetsspridning, och 

den totala förbrukningen därmed också hamnar i ett intervall32. För att 

uppskatta hur byggnaden förhåller sig till energikraven bedöms istället en 

acceptabel nivå för hur stor sannolikheten är att kravet överskrids. Metoden 

ger förmodligen en mer realistisk bild av energiförbrukningen i våra bostäder 

och medger en bättre förståelse för att förbrukningen inte är statisk och 

lättförutsedd. 

I en känslighetsanalys gjord i samma studie identifierades 

inomhustemperaturen som den klart största osäkerhetsfaktorn bland 

boendevanorna. Med god kännedom om inneklimatets betydelse för de 

boendes komfort och noggrann planering för att minska förekomsten av drag 

och falska drag kan oväntade variationer bland boendevanorna minskas. 

Genom att informera de boende om konsekvenserna av deras egen 

energikonsumtion och kanske även införa någon typ av incitament för 

energihushållning torde variationerna kunna bli ytterligare mer hanterbara, 

och förbrukningsnivåerna lägre. Studier om individuell mätning av värme och 

varmvatten har visat att genom att ta ut avgifter för användande har energi- 

och vattenförbrukningen kunnat minskas33.  

3.3.7 ENERGIBERÄKNINGAR 

Energibehovet för en byggnad enligt BBR:s krav, som beskrevs under kapitel 

3.2 Regelverk för byggbranschen, är summan av tillförd energi som behövs för 

uppvärmning, komfortkyla, varmvatten och fastighetsel. Detta benämns ofta 

som ”köpt energi”. Behovet av energi till uppvärmning beror på den 

geografiska placeringen, vilket gör att de gällande 

temperaturförutsättningarna för orten måste användas vid beräkningar av 

energibehovet. De energitekniska egenskapskraven för byggnaden måste 

också tas till hänsyn vid beräkningar av byggnadens energianvändning. 

Exempel på energitekniska egenskapskrav kan vara byggnadens 

                                                             
32 Hantering av variationer i energiberäkningar för bostadshus (Lindell, 2005) 
33 Individuell mätning av värmeförbrukning i flerbostadshus i Tyskland - författningar, 
tekniker och erfarenheter (Boverket, 2006) 
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värmekapacitet eller möjlighet att utnyttja passivvärme ifrån personer, 

hushållsapparater och solinstrålning vilket minskar behovet av köpt energi. 

Detta minska dock inte den egentliga mängd energi byggnaden förbrukar34. 

3.3.8 BERÄKNINGSMETODER 

Energianvändningen i byggnader kan studeras på fler olika sätt. Det enklaste 

är helt enkelt att utgå från ett värde av specifik energianvändning per 

kvadratmeter golvyta för att sedan uppskatta hela byggnadens 

energianvändning. Metoden kallas för kvadratmetermetoden eller 

nyckeltalsmetoden. Dessa beräkningar är överslagsmässiga och säger därmed 

inte något specifikt om den aktuella byggnadens energianvändning, utan 

anger endast en ungefärlig förbrukning för ett fastighetsbestånd med samma 

utformning och förutsättningar.  

En annan vanlig handberäkningsmodell är graddags- eller 

gradtimmesmetoden. Denna metod utgår ifrån ett statistiskt framtaget antal 

graddagar eller gradtimmar för att med hjälp av en framräknad 

gränstemperatur beräkna energianvändningen. Gränstemperaturen anger upp 

till vilken temperatur som ett behov av aktiv uppvärmning finns. Antagandet 

görs att energibehovet för att öka temperaturen från gränstemperaturen till 

önskad inomhustemperatur sedan täcks av gratisvärmen. Denna 

beräkningsmodell innefattar ej värmelagring i byggnadsstommen vilket gör 

att eventuella kompletterande beräkningar måste göras35. Vid beräkningar 

enligt denna beräkningsmodell används ofta statistik från SMHI. Statistiken 

utgår ofta ifrån att gränstemperaturen är 17°C i alla byggnader. I nyare 

byggnader är gränstemperaturen vanligen lägre vilket gör att antalet 

gradtimmar blir något högre jämfört med en mer exakt beräkningsmetod. 

Överskattningen av antalet gradtimmar medför att även energibehovet 

överskattas. Detta ger metoden en viss säkerhetsmarginal för variationer 

mellan den beräknade energianvändningen och den faktiska, vilket kan ses 

positivt ur energihushållningssynpunkt. I de fall när den beräknade specifika 

energianvändningen hamnar nära den tillåtna kan det med fördel behövas en 

                                                             
34 Energihushållning enligt Boverkets byggregler (Boverket, 2009) 
35 Installationsteknik AK för V (Warfvinge, 2003) 
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ökad detaljeringsgrad på beräkningarna för att säkerställa att kraven enligt 

bygglagstiftningen uppfylls36. 

Genom datorberäkningar går det att få bättre precision på beräkningarna av 

byggnadens energianvändning. Genom datorsimuleringar kan hänsyn tas till 

värmelagring i stommen, internlaster, solinstrålning, vindbelastning och 

intern termik mm. För att precisionen med datorberäkningar ska bli bättre än 

handberäkningsmodellerna krävs det att beräkningarna utförs med en bättre 

tidsupplösning. Helst ska tidsupplösningen vara på en timme. De mer 

avancerade beräkningsprogrammen kan med stor precision jämföra de 

fysikaliska sambanden mellan beräkningen och byggnaden med klimatdata för 

den aktuella orten. Mer om datorberäkningar finns under kapitel 3.3.10 

Beräkningsprogram. 

3.3.9 REDOVISNING AV ENERGIBERÄKNINGARNA 

För att underlätta uppföljning av energianvändningen i byggnaden behöver 

resultatet av energiberäkningarna redovisas så att de lätt går att jämföra med 

aktuell förbrukning. Boverket har tagit fram förslag på några saker som bör 

noteras för att senare kunna kontrolleras att de uppfylls. Exempel på sådana 

uppgifter är36: 

• Vem som har utfört beräkningen 

• Vilken version av BBR som följts 

• Namn och version på de datorprogram som använts för beräkning 

• U-värdesberäkningar 

• Tydlig sammanställning och redovisning av indata och 

beräkningsresultat 

• Tydlig redovisning av att energikravet i BBR uppfylls. 

• Vilken säkerhetsmarginal och eventuella känslighetsanalyser som 

beaktats. 

Beräkningar av byggnadens energianvändning genomförs för att 

förutbestämma att den projekterade energianvändning uppfyller kraven för 

maximal tillåten användning. För att hantera skillnaden mellan teoretisk 

användning och verklig utfall rekommenderar BBR att en säkerhetsmarginal 

bör användas. Hur stor säkerhetsmarginalen bör vara beror t.ex. på val av 

                                                             
36 Energihushållning enligt Boverkets byggregler (Boverket, 2009) 
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beräkningsmetod, kvalitet på indata eller hur pass fastställd den exakta 

utformningen av byggnaden är. Med vilken noggrannhet byggnadsarbetena är 

utförda påverkar också säkerhetsmarginalen. Genom att ha bra 

kvalitetskontroll på utförandet och göra mätningar av exempelvis 

klimatskalets lufttäthet kan säkerhetsmarginalen minskas37. 

3.3.10 BERÄKNINGSPROGRAM 

I dagsläget finns ett flertal olika beräkningsprogram för att beräkna 

energianvändning i byggnader. Varje program har olika styrkor och svagheter, 

vilket gör att det inte går att förespråka ett program framför ett annat utan att 

mer ingående beakta projektets karaktär. Därför rekommenderas att inför 

projektstart jämföra vilket program som bäst uppfyller ens behov38. 

Enklare beräkningsprogram använder månadsstatistik för klimatdata och inte 

timvärden som används för att göra mer noggrannare beräkningsprogram. 

Dessa program är oftast tänkta för enklare byggnader med begränsade 

fönsterareor. De kan dock användas i tidiga skeden vid projektering av större 

byggnader för att i början av projekten kunna uppskatta storleksordningen på 

energianvändningen. Vid beräkningar av byggnader med stora glasytor 

behövs mer avancerade simuleringsprogram som använder timbaserade 

beräkningar av solinstrålning. Det är speciellt viktigt vid projektering av 

energieffektiva byggnader att ta till vara på dessa timbaserade beräkningar. 

Anledningen är att energieffektiva byggnader ofta är välisolerade med en ökad 

risk för övertemperaturer under en större del av året jämfört med en byggnad 

med sämre värmeisolering. Med bra simuleringsprogram går det att i ett tidigt 

skede identifiera eventuella problem och ha möjlighet att åtgärda dessa redan 

tidigt i projekteringen för att minimera kostnaderna för att åtgärderna.  

Men trots problemen med att programmen har olika styrkor kan 

datorsimuleringar av byggnadens energibalans för studier av effektbehov, 

energibehov och temperaturer vara mycket värdefulla. Genom att redan under 

projekteringen analysera detta kan dåliga lösningar och problem undvikas. 

Olika lösningar kan simuleras i programvarorna för att ta fram bra underlag 

inför beslut om utformning. Det räcker dock inte med att ha bra 

beräkningsprogram. Det är minst lika viktigt att personen som genomför 

                                                             
37 Energihushållning enligt Boverkets byggregler (Boverket, 2009) 
38 Energiberäkningsprogram för byggnader (Bergsten, 2001) 
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beräkningarna besitter rätt kompetens samt att tillförlitliga indata finns att 

tillgå. Fel indata kan ha stor inverkan på skillnaden mellan projekterade och 

uppmätta förbrukningsvärden. Det är därför viktigt att den som utför 

beräkningarna har tillgång till rätt indata. Eventuella ändringar i byggnadens 

utformning måste även göras i datorsimuleringarna för att modellens 

energianvändning ska motsvara den verkliga byggnadens. Brukardata har 

också stor inverkan på datorsimuleringarna, därför måste rimliga värden 

avseende detta användas i beräkningsprogrammen. Mer om variationerna i 

brukarnas beteende i kapitel 3.3.6 Boendevanor 

3.3.11 KLIMAT OCH KLIMATDATA 

Det svenska klimatet varierar kraftigt inom landet jämfört med många andra 

länder. Landets utbredning i nord-sydlig riktning gör att både temperatur, 

soltimmar och solstrålning varierar stort, beroende på ortens lokalisering. 

Årsmedeltemperaturen varierar mellan -3 ˚C i norr till 8 ˚C söder, se Figur 9. 

De stora variationerna i årsmedeltemperaturen gör att energianvändningen 

blir betydligt större i norra delarna av Sverige än i södra. Årsmedeltemperatur 

tillsammans med antal soltimmar och solinstrålning påverkar 

uppvärmningssäsongens längd. I de nordligaste delarna av landet belägna 

ovanför polcirkeln är variationerna som kraftigast: Under en del av vintern 

går solen inte upp överhuvudtaget, och under en del av sommaren skiner den 

dygnet runt. Längre söderut i Sverige är skillnaderna i solinstrålning mellan 

sommar och vinter inte fullt så stora. 

Dessa variationer gör att solstrålningen får olika infallsvinklar både beroende 

tid på året, men också på olika platser i landet. I Figur 8 visas hur många 

timmar solen skiner, beroende på latitud och tidpunkt på året. Infallsvinkeln 

reglerar hur stor del av solstrålningen som antingen reflekteras bort eller 

släpps igenom en fönsteryta och därmed bidrar till ett värmetillskott i 

byggnadens energibalans. 
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Figur 8. Visar antalet soltimmar under årets olika månader på olika 
breddgrader39.  

Topografin i Sverige gör också att klimatet varierar i olika delar i landet. I 

fjälltrakterna och längs kusterna kan medelvindhastigheten vara uppemot 

6,5–7,5 m/s medan den i inlandet kan vara 3,5 m/s, se Figur 9. Det finns dock 

en relativt stor osäkerhet avseende medelvindhastigheten, eftersom denna 

ofta baseras på ett beräknat värde per kilometer. Medelvindhastigheten är 

kraftigt beroende av lokala terrängförhållanden, och den ökar med höjden 

över mark. Detta gör att en högre byggnad i sjönära läge är betydligt mer 

utsatt för vind än en lägre byggnad som skyddas av terrängen.  

Vinden har betydelse för både infiltration (luftströmning in genom 

klimatskalet) och för exfiltration (luftströmning ut genom klimatskalet). 

Vinden skapar ett övertryck på byggnadens lovartssida och undertryck på 

övriga sidor. Tryckskillnaden som uppstår kallas för tryckkoefficient eller 

formfaktor och uppstår i förhållande till atmosfärstrycket vid en viss 

vindhastighet. Om otätheterna är jämt fördelade över hela byggnadens 

klimatskal uppstår ett undertryck på insidan eftersom de flesta delar utsätts 

för undertryck på utsidan av vinden. Om det finns byggnader eller andra 

hinder i topografin som hindrar vindens rörelse jämnas tryckskillnaderna ut 

mellan de olika delarna ut och infiltrationen minskar.  

                                                             
39 Figur ur föreläsning i kursen Byggnadsfysik vid Mälardalens Högskola. Källa: Okänd. 
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Figur 9. Visar Sveriges klimat med årsmedeltemperatur, globalstrålning och 
vindförhållanden40. 

För att hantera klimatskillnaderna vid energiberäkningarna används 

klimatdata för den aktuella orten. I Sverige är det främst SMHI som 

tillhandahåller dessa typer av data. Detaljeringsgraden på klimatdata varierar 

kraftigt, allt från månadsstatistik ner till timvärden finns att tillgå för flertalet 

orter. I de senare blir detaljeringsgraden mycket hög, men statistik av den 

typen är ofta kostsam.  

  

                                                             
40 Redigerade figurer från SMHI (SMHI, 2009) 
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3.4 INOMHUSKLIMATETS PÅVERKAN PÅ ENERGIBEHOVET 

Hur väl människan trivs i sin bostad beror av en mängd faktorer, varav 

inneklimatet utgör en betydelsefull faktor för bekvämlighet och hälsa. Med 

inneklimat menas i detta sammanhang de faktorer som påverkas av de tekniska 

installationerna och berör människans omgivning i bostaden, nämligen de 

termiska och hygieniska förhållandena samt ljud- och ljusförhållanden. 

3.4.1  TERMISKT INNEKLIMAT 

Flerbostadshusets uppvärmningsbehov grundar sig på en önskan om att 

uppnå ett tillfredsställande termiskt inneklimat.  Då uppvärmningsbehovet 

utgör en stor andel av den totala energiförbrukningen för bostaden har 

faktorerna som påverkar det termiska inneklimatet stort inflytande för 

bostadens energihushållning. Den komfort och det välbefinnande som 

människorna i bostaden upplever är delvis en subjektiv och individuell 

upplevelse som beror av individens klädsel, aktivitet och preferenser. Framför 

allt beror den dock av lufttemperatur, lufthastighet, omgivande ytors 

temperatur och luftfuktighet. Lufttemperatur och omgivande ytors 

temperatur (strålningstemperatur) sammanfattas av begreppet operativ 

temperatur och i begreppet ekvivalent temperatur tas även hänsyn till 

luftrörelser. 

Dessa begrepp är av högsta relevans vid beaktandet av byggnadens 

energibehov då problem med luftrörelser av olika slag, kalla ytor eller 

strålningsasymmetri (olika temperatur på omgivande ytor) sänker den 

upplevda temperaturen hos de boende. För att kompensera för den bristande 

komforten till följd av detta kan de boende tänkas höja inomhustemperaturen 

över den förväntade, vilket resulterar i ett högre värmebehov. 

Inomhustemperaturen är en av de mest betydelsefulla faktorerna för 

byggnadens energibehov och en väl använd tumregel är att en 

innetemperatursänkning på 1°C ger ett 5 % lägre uppvärmningsbehov. Denna 

tumregel får tas med en nypa salt då energibesparingen är 

situationsberoende, men ger ändå en indikation på de energimängder som kan 

sparas genom att optimera det termiska inneklimatet. 
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För luftrörelser finns gränsvärden angivna. Vid normal inomhustemperatur 

kan obehag antas uppstå vid luftmedelhastigheter över 0,15 m/s 41, vilket 

också är gränsen för tillåtna hastigheter i BBR. För höga luftrörelser kan 

orsaka lokal avkylning av kroppen, och att de boende upplever drag. En kall 

yta, exempelvis ett fönster, kan på samma sätt orsaka en lokal avkylning och 

ett såkallat falskt drag där värmen strålar från kroppen mot den kallare ytan. 

För det termiska klimatet ställs krav i BBR 16 och i Socialstyrelsens allmänna 

råd för temperaturer inomhus42,43. Den operativa temperaturen bör inte 

understiga 18°C i bostäder, eller 20°C för känsliga grupper. Den bör ej heller 

långvarigt överstiga 24°C, eller sommartid 26°C. Kortvariga, extrema värme- 

eller köldtoppar undantas från dessa värden, se Tabell 2. 

Golvets temperatur påverkar det termiska inneklimatet i högre grad än övriga 

ytor då kroppen är konstruerad för att reagera på kalla fötter som en obalans i 

värmesystemet. Kalla golv och drag längs golv kan därför upplevas extra 

obekvämt. Socialstyrelsens riktvärde är att golvtemperatur ska ligga mellan 

16°C och 26°C, eller lägst 18°C för känsliga grupper43. I övrigt är 

rekommendationerna att temperaturskillnaden mellan olika ytor i rummet 

inte ska vara för stora. 

En annan faktor av betydelse för komforten är temperaturgradienten. Med 

denna menas temperaturskillnaden mellan olika höjdnivåer i rummet. Obehag 

kan antas uppstå om temperaturgradienten överskrider 3°C mellan fötter och 

huvud, vilket är Socialstyrelsens rekommenderade maxvärde43. 

Förutsättningarna att uppnå ett tillfredsställande termiskt inomhusklimat i 

bostaden läggs till stor del redan under det inledande planeringsskedet. Detta 

behandlas närmare i kapitel 3.5.1 Byggnadens utformning. 

  

                                                             
41 Installationsteknik AK för V (Warfvinge, 2003) 
42 Boverkets byggregler BFS 1993:57 
43 Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:15 
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Tabell 2. Värden för bedömning av olägenhet för människors hälsa43 

Kravtyp Riktvärden Rekommenderade 
värden 

1. Operativ temperatur Under 18 °Ca 20–23 °C b 

2. Operativ temperatur, varaktigt Över 24 °C c  

3. Operativ temperatur, kortvarigt Över 26 °C d  

4. Skillnad i operativ temperatur mätt 

vertikalt 0,1 och 1,1 m över golv 

 Ej över 3 °C 

 

5.  Strålningstemperaturskillnad 

Fönster – motsatt vägg  

Tak – golv  

  

Ej över 10 °C 

Ej över 5 °C 

6. Luftens medelhastighet  Ej över 0,15 m/s e 

7. Yttemperatur, golv Under 16 °C f 20–26 °C 

a För känsliga grupper, 20 °C. 

b För känsliga grupper, 22–24 °C. 

c Under sommaren, högst 26 °C. 

d Under sommaren, högst 28 °C. 

e Vid inomhustemperatur över 24 °C kan högre lufthastigheter accepteras. 

f För känsliga grupper, 18 °C. 

3.4.2  HYGIENISKT INNEKLIMAT 

Luftkvaliteten inomhus är av stor vikt för inomhuskomforten och det är 

ventilationssystemets uppgift att upprätthålla den. Vanligen dimensioneras 

ventilationsflödena med avseende på koldioxidhalt och lukt, med 

koldioxidhalten 1000 ppm som riktlinje44. Andra väsentliga anledningar för 

ventilation är syretillförsel, fukthalt och olika föroreningskällor som radon och 

emissioner. Ventilationssystemet kan också ha till uppgift att föra bort 

värmeöverskott. Styrande lagstiftning med avseende på det hygieniska 

inneklimatet är BBR om hygien, hälsa och miljö, samt Socialstyrelsens 

författningssamling med allmänna råd avseende ventilation45,46. I den senare 

definieras ett minsta börvärde om 0,5 oms/h för det specifika luftflödet i en 

bostad. Minsta uteluftsflöde är 0,35 l/s per m2, alternativt 4 l/s och person. 

Koldioxidhalten 1000 ppm vid normal användning ses som en indikation på 

undermålig ventilationsgrad. Vidare bör skillnaden mellan den absoluta 

                                                             
44 Installationsteknik AK för V (Warfvinge, 2003) 
45 Boverkets byggregler BFS 1993:57 kap. 6:21 
46 Socialstyrelsens författningssamling  SOSFS 1999:25 
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fuktigheten mellan inneluft och uteluft inte överstiga 3 g/m3. Socialstyrelsen 

ställer också krav på en vidare bedömning där luft, föroreningar och 

luftströmmar mellan rum med olika kravnivå ska beaktas. 

Med avseende på byggnadens energibehov påverkar kraven om ett hygieniskt 

inneklimat energiförbrukningen genom de minimiflöden för ventilation som 

krävs enligt lagstiftning, och indirekt genom de konsekvenser på det termiska 

inneklimatet som dessa flöden kan orsaka.  

3.4.3  LJUS 

Behovet av god belysning i bostaden regleras dels genom tillgång till 

dagsljusinstrålning, dels genom artificiell belysning. Genom väl planerad 

utformning av byggnaden kan solinstrålning utnyttjas både som värmekälla 

och som ljuskälla och minska energibehovet inom båda områdena. Mer 

information om detta står att finna under 3.5.1 Byggnadens utformning. BBR 

ställer vissa funktionskrav på tillgång till direkt och indirekt solinstrålning i de 

delar av bostaden där människor vistas mer än tillfälligt, vilket även medför 

krav på bostadshusens utformning47. Belysningen i bostäder bedöms svara för 

ca 25 % av den totala elanvändningen, och utgör således ett område där 

betydande mängder energi potentiellt kan sparas48. Utöver att minska behovet 

av artificiell belysning i och med byggnadsutformningen kan 

energiförbrukningen till följd av belysning även påverkas genom smarta, 

behovsstyrda belysningssystem, och val av energieffektiv teknik.  

3.4.4 LJUD 

Ljudförhållandena i bostaden är en viktig del av inneklimatet, men har ingen 

direkt inverkan på energiförbrukningen. Konstruktioner som är täta och 

värmeisolerande har ofta även en gynnsam ljudisolerande effekt, vilket gör att 

energieffektiviserande åtgärder ofta ger synergivinster i form av ett bättre 

ljudisolerande klimatskal. 

  

                                                             
47 Boverkets byggregler BFS 1993:57 kap. 6:32 
48 Energi- och elanvändning i byggnader (Dalenbäck, Jagemar, & Göransson, 2006) 
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3.5 MÖJLIGHETER ATT MINSKA ENERGIFÖRBRUKNINGEN 

Genom alla steg i byggprocessen från de första skisserna till slutbesiktningen och 

vidare in i brukarskedet sätts avtryck på förutsättningarna för byggnadens 

energianvändning. Då byggnaden är resultatet av insatser från en mängd olika 

kompetenser finns det inte något universalt svar på frågan om hur 

energianvändningen kan minskas. Sanningen kan snarare vara att lösningen 

ligger i en avvägd kombination mellan alla olika alternativ. En modern 

byggnads energianvändning är en komplex kombination av aktiva och passiva 

system som alla spelar roll för slutresultatet. Det är därför viktigt att betona 

vikten av en helhetssyn där de faktorer som beskrivits i kapitel 3.3 

Flerbostadshusets energibalans betraktas tillsammans som energibalans, och 

undvika att systemen utformas ett och ett. 

3.5.1 BYGGNADENS UTFORMNING 

Förutsättningarna för att en byggnad ska bli energieffektiv grundläggs redan i 

ett tidigt skede av projekteringen. Redan de första valen med avseende på 

byggnadens utformning är av stor betydelse. De val som arkitekten gör kring 

form, storlek, byggnadsmaterial, fönstrens placering och klimatskalets 

komplexitet kommer att påverka byggnadens energiprestanda. Utifrån 

arkitektens inledande val av utformning arbetar sedan 

byggnadskonstruktören och installationskonsulten vidare med 

detaljutformningen. Allteftersom mer arbete investeras blir möjligheterna att 

ändra utformningen allt snävare, och valen av tekniska lösningar alltmer 

permanenta. De byggnadstekniska egenskaper som påverkas av utformningen 

och relaterar till energieffektiviteten är: 

• Transmissionsförluster 

• Lufttäthet 

• Dagsljusinstrålning och behov av artificiell belysning 

• Värme- och kylbehov 

• Ventilationssystem 

Med utgångspunkt från de krav som beställaren formulerat måste 

klimatproblemen för byggnaden identifieras. Med klimatproblem menas de 

svårigheter som önskat inneklimat och givet utomhusklimat för platsen ställer 

på projektet. Utifrån dessa klimatproblem kan sedan lösningar utarbetas. 

Målsättningen för byggnadens energiegenskaper måste betraktas i ett 
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helhetsperspektiv. Det går inte att till fullo förstå byggnadens 

energiegenskaper genom att betrakta systemen ett och ett. Systemen ingår i 

ett samspel där suboptimering lätt kan uppstå om de dimensioneras som 

isolerade enheter. Med ett helhetsperspektiv kan istället synergieffekter 

mellan systemen utnyttjas för att optimera det totala energibehovet. 

Utöver det totala energibehovet är även effektbehovet för byggnaden av 

intresse. För att kunna skapa uthålliga energiförsörjningssystem underlättar 

en utjämnad behovsnivå med få toppar. Med detta i åtanke bör byggnaden 

utformas med målsättningen att uppnå ett så litet och jämnt effektbehov som 

möjligt. Ur ett byggnadsperspektiv möjliggör detta för mindre och billigare 

installationer, ur ett samhällsperspektiv möjliggör det för en mer förutsägbar 

och hållbar energiproduktion49. 

3.5.2 BYGGNADENS FORM 

Den mest grundläggande egenskapen är byggnadens form. Förhållandet 

mellan byggnadens volym och klimatskalets area påverkar hur stora 

transmissionsförlusterna kommer att bli. Ur detta avseende är en byggnad 

med sfärisk form ideal då klimatskalets area blir minimal i förhållande till 

volymen. Ur många andra avseenden är dock denna form långt ifrån ideal. En 

smalare, slankare form på byggnaden möjliggör såväl större fönsterytor och 

därmed möjlighet till ljusinsläpp, som en effektivare planlösning. 

Avancerade former och funktioner påverkar också byggnadens egenskaper. 

Burspråk, hörn, kanter och veck orsakar utöver slanka konstruktioner och 

sämre förhållande mellan area och volym, även rent byggnadstekniska 

utmaningar där köldbryggor frekvent uppträder och orsakar 

transmissionsförluster och drag/kallras. Dessa mer invecklade konstruktioner 

kombineras i dagens arkitektur ofta med fönster och tunnare ytterväggar än 

övriga byggnadsdelar, vilket förstärker försämringen av det termiska 

inomhusklimatet vintertid. Detta måste tas i noga beaktande i tidigt skede, om 

arkitekturmässiga detaljer ska kunna utföras utan att det sker på 

inomhusklimatets och energihushållningens bekostnad. Som beskrivs i kapitel 

3.7 Byggbranschens aktörer under rubriken Projektörer – 

Byggnadskonstruktören, är det därför av vikt att byggnadskonstruktören 

konsulteras redan när huvuddragen för byggnaden utformas. Därtill medför 

                                                             
49 Energi och byggnadsutformning (Edén, 2007) 
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varje utstick och udda form en ökad komplexitet och utmaning i 

utförandeskedet, som bör beaktas noga. Planer för kontroll av såväl 

värmeisolering som täthet bör uppföras för dessa potentiellt svaga punkter. 

I boken Undvik fel och fällor som ökar energianvändningen i byggnader så 

redovisas ett räkneexempel på hur en byggnads energianvändning påverkas 

av att använda burspråk istället för en helt slät fasad. Exemplet visar att 

energiförbrukningen ökade med ca 4 kWh/m² och år för de ökade areorna på 

klimatskalet och ca 2 kWh/m² och år för de tillkommande köldbryggorna. 

Totalt ökade energiförbrukningen med strax över 5 kWh/m² genom att 

använda burspråk istället för en slät fasad50. Utöver den ökade 

energianvändningen ökar även risken för att det sker ökade luftrörelser 

genom byggnadsdelen, då burspråk medför en ökad svårighetsgrad att utföra 

med erforderlig lufttäthet under produktionen. 

3.5.3 FÖNSTERSÄTTNING 

Utformningen och placeringen av fönster i byggnaden är karaktärsskapande 

och har stort inflytande på hur byggnaden kommer att upplevas. Dessutom 

spelar fönstren en stor roll för byggnadens energibalans. Kvaliteten på fönster 

har förbättrats avsevärd under de senaste decennierna, men de 

värmeisolerande egenskaperna är fortfarande avsevärt mycket sämre än för 

en modern yttervägg. När en välisolerad vägg kan ha ett U-värde kring 

0,1 W/m2 och °C blir skillnaden markant mot ett välisolerat fönster med ett 

U-värde kring 1,0 W/m2 och °C. Ett fönster kan alltså öka 

transmissionsförlusterna tiofaldigt jämfört med om motsvarande area hade 

varit en obruten yttervägg. Detta får direkta konsekvenser på såväl 

uppvärmningsbehovet i och med de ökade förlusterna, som indirekta 

konsekvenser till följd av ett försämrat termiskt inneklimat som kan 

kompenseras med högre inomhustemperaturer. 

Fönsterytor ger å andra sidan ett värmetillskott under dygnets ljusa timmar 

som rätt utnyttjat kan vara ett värdefullt tillskott av gratisenergi. Storleken på 

detta tillskott varierar över dygnet och året. Dessutom spelar fönsterglasets 

egenskaper roll för hur stor andel av solljuset som släpps in. Solinstrålningen 

påverkas också av avskärmande omgivning och byggnadsutformning som 

                                                             
50 Undvik fel och fällor som ökar energianvändningen i byggnader (Nilsson, 
Warfvinge, & Werner, 2008) 
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takfot, markiser och persienner. Utöver att ge ett värmetillskott så gör tillgång 

till dagsljus i bostaden att behovet av artificiell belysning minskar, vilket också 

kan utnyttjas för energibesparingar. 

Det kan alltså konstateras att fönster både kan öka transmissionsförlusterna 

och ge passiva tillskott i form av värme och belysning. Ett återkommande 

problem med värmetillskottet är den varierande tillgången. Under 

vinterhalvåret när uppvärmningsbehovet är som störst, är också tillgången till 

solinstrålning som minst. Under sommarhalvåret när uppvärmningsbehovet 

är i princip obefintligt kan värmetillskottet istället orsaka problem med 

övertemperaturer. I modern arkitektur med stora, glasade ytor kan detta 

orsaka stora problem med upprätthållandet av inomhuskomforten. Ofta måste 

dessa komfortproblem kompenseras med ökade krav på 

installationssystemen, och därmed högre energiförbrukning. 

Rätt utnyttjat kan solinstrålningen vara ett värdefullt tillskott av ljus och 

värme. Dock krävs omsorgsfull planering för att undvika negativa 

konsekvenser. Med effektiv fönstersättning och noggrant utnyttjande av 

solavskärmning kan solinstrålningen utgöra ett användbart verktyg för att 

minska uppvärmningsbehovet. Flera beräkningsprogram finns som klarar av 

att analysera solinstrålning och passiva värmetillskott och ge noggranna 

beskrivningar över inneklimatets variationer över tiden. Inledande 

simuleringar utförda av arkitekten kan ge god kännedom om hur byggnadens 

energiprestanda kan påverkas av utformningen, och mer detaljerade 

simuleringar av installationskonsulten kan senare ge prognoser för 

installationsbehovet. 

Flertalet av datorsimuleringsprogrammen tenderar att överskatta inverkan av 

passiv solvärme, vilket kan ha en stor påverkan på en byggnads 

energibalans51. Detta gäller speciellt i byggnader med stora glasytor. Därför är 

det viktigt att detta beaktas för att undvika att bristen på passiv solvärme 

måste kompenseras med ett större behov av aktiv uppvärmning52.  

                                                             
51 Energy Use in Multi-family Dwellings – Measurements and Methods of 
Analysis(Bagge, 2007) 
52 Kommentarer och underlag för kravspecifikation (för passivhus) (Aton 
teknikkonsult, 2002) 
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3.5.4 ZONINDELNING 

En viktig uppgift för arkitekten är att planera ytorna i byggnaden. En 

genomtänkt zonering av husets rum föreslås i BBR med avseende på reglering 

av värme- och kyltillförsel för att ta hänsyn till klimatkrav och orientering i 

husets rum i förhållande till varandra, väderstreck och utomhusklimat53. 

Genom att beakta detta kan såväl värmebehovet som överskottsvärmen 

minskas under året. Olika rum med olika verksamheter ställer olika funktions- 

och klimatkrav. Vissa rum kan lämpligen placeras i kallare, nordligt 

orienterade delar av bostaden, exempelvis sovrum och förråd. Rum med krav 

på högre innetemperatur, som vardagsrum och arbetsrum, kan placeras i de 

delar av bostaden som är orienterade mot söder med större tillgång till 

solinstrålning och värme. 

För flerbostadshus sker zonindelningen ofta på så sätt att trapphus och 

gemensamma ytor planeras som en zon med en lägre temperatur och 

bostadslägenheterna som en annan med högre temperatur. Utifrån 

zonindelningen kan sedan ett genomtänkt klimatskal utformas med hänsyn till 

bakomliggande rum, med målet att klara klimategenskaperna med så få 

korrigerande tekniska installationer som möjligt. 

3.5.5  UTNYTTJANDE AV OMGIVNING 

Idag önskas ofta sjönära bostäder med stora glasytor och öppna ytor. Ett 

sjönära, öppet läge gör byggnaden mer utsatt för väder och vind vilket ökar 

värmeförlusterna jämfört med hus belägna i skydd av omkringliggande 

bebyggelse och natur. Detsamma gäller för de glasade ytorna. Solinstrålning 

kan under rätt omständigheter ge ett önskat värmetillskott och tillgång till 

dagsljus, men användningsområdet för detta tillskott kan vara begränsat och 

inträffa när inget värmebehov finns. Genom att utnyttja omgivande 

byggnaders och träds skuggande egenskaper effektivt kan ett naturligt skydd 

mot övertemperatur skapas. Bostaden kan förses med dagsljus utan att 

riskera övertemperatur då omgivningen skärmar av den direkta strålningen, 

medan den indirekta strålningen inte behöver skärmas av med persienner, 

markiser etc. 

                                                             
53 Boverkets byggregler BFS 1993:57 kap. 9:52 
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3.5.6 BYGGNADSTEKNISKA VAL 

Den byggnadstekniska utformningen av klimatskalet och det bärande 

systemet utgör viktiga steg mot en energieffektiv byggnad. 

Isoleringstjockleken är självklart av stor betydelse för 

transmissionsförlusternas storlek. Utförandet av tekniska lösningar till den 

ibland komplexa form som beskrivits tidigare i kapitlet är en annan 

betydelsefull faktor. Det bör eftersträvas att bryta isoleringsskiktet så lite som 

möjligt. Detta kan vara mer eller mindre oundvikligt när det gäller bärande 

delar av byggnaden. Här kan alternativet istället vara att utforma brytningen 

så ”icke ledande” som möjligt för att reducera köldbryggornas storlek. Även 

för tätskiktet eftersträvas så få brytningar som möjligt. En användbar metod 

här är att exempelvis använda en indragen ångspärr så att en stor del av de 

punkteringar undviks som annars skulle orsakas av dragning av 

elinstallationer etc. Se kapitel 3.3.2 Transmissionsförluster för mer information 

om köldbryggor. 

3.5.7 INSTALLATIONER 

Installationerna i en byggnad står för en stor del av energianvändningen. Det 

är därför av betydelse att projektera för rätt installationslösningar som är 

anpassade för byggnaden och dess verksamheter. Precis som inom många 

andra områden går den tekniska utvecklingen framåt och nya, mer effektiva 

lösningar kommer löpande ut på marknaden. De tekniska innovationerna kan 

bestå i såväl förbättrade system som nya metoder för styr- och reglerteknik. I 

arbetet med att reducera energianvändningen är det därför viktigt att inta ett 

bredare perspektiv och inte enbart använda sig av konventionella och 

välbeprövade lösningar. 

Den ledande principen vid utformandet av de tekniska installationssystemen i 

byggnaden bör vara att endast använda installationerna när de behövs, där de 

behövs och i den omfattning som de behövs. Vid valet mellan olika 

installationssystem är det viktigt att inta ett helhetsperspektiv och beakta den 

totala energianvändningen i byggnaden. Ett konkret exempel kan vara ett 

FTX-system där besparingen genom en högre verkningsgrad på 

energiåtervinningen kan ätas upp av en högre förbrukning av driftenergi. 

Systemet kan vara lämpligt i ett sammanhang med stora ventilationsflöden, 

men direkt olämpligt i ett annat. Dessutom kan systemen bete sig olika 

beroende på variationer av ventilationsflödena över tiden.  
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Utöver att välja rätt typ av installationer är det viktigt att de är rätt styrda. I 

dagsläget finns många effektiva metoder att styra exempelvis belysning. 

Målsättningen är att nå önskad belysningsgrad med minsta möjliga 

energiåtgång genom att systemet tar hänsyn till solinstrålning, aktiviteter och 

tid på dygnet. Det hör tyvärr inte till ovanligheterna att denna typ av styrning 

väljs bort då den verkar komplicerad och kostsam i investeringsskedet. Det 

kan till och med vara så att styrsystemet finns tillgängligt men stängts av på 

grund av bristande kunskap hos driftpersonal och brukare. För att undvika 

denna typ av resursslöseri måste information om systemen nå ut till 

driftpersonalen54. Styr- och reglersystemen måste också vara anpassningsbara 

för att inte slås ut av avvikande brukarbeteenden så som exempelvis 

fönstervädring. 

Under projekteringen av installationssystemen, och även i samband med 

ändringar i senare skeden, är det av stor vikt att valen av installationssystem 

analyseras i de energiberäkningar som utarbetats för byggnaden ifråga, så att 

beslutsfattningen baseras på rätt underlag. 

3.6 ORSAKER TILL AVVIKELSER I ENERGIANVÄNDNINGEN 

I detta kapitel presenteras vanliga fel som kan orsaka en ökad 

energiförbrukning. De fel som behandlas är endast ett urval av möjliga fel, men 

finns med för att ge en bild av hur ”tankemissar” kan bidra till en 

energiförbrukning som är högre än vad som ursprungligen var tänkt. 

3.6.1  AREOR OCH YTOR 

Det är väsentligt att areor och ytor i den färdiga byggnaden stämmer överens 

med de som används i de gällande energiberäkningarna. Därför är det viktigt 

att ändringar som genomförs i byggnadens utformning under projektets gång 

även appliceras i energiberäkningarna. Detta för att utreda hur åtgärden 

påverkar byggnadens energibalans. En ändring av utformningen kan t.ex. öka 

mängden köldbryggor, ändra inverkan av passivvärme ifrån solinstrålning 

eller ändra ventilationsbehovet. Ändringarna kan ha stor inverkan på 

energibalansen vilket i praktiken kan innebära att beräknad 

energianvändning överskrids. 

                                                             
54 Energi och bebyggelse (Johansson, Olofsdotter, Rolén, & Sellberg, 2006) 



 

 

50 

I och med ändringarna i BFS 2006:12 finns numera en entydig beskrivning av 

vilka ytor som skall användas vid energiberäkningarna. Det finns dock en rad 

olika areabegrepp som projektören behöver kunna särskilja. För att ge några 

exempel så finns BRA, BTA, BOA, LOA och Atemp, som vardera reglerar olika 

areor. Utan tillräcklig kunskap från projektörens sida är det lätt att förväxla 

vad som ska räknas in och vad som inte ska tas med. Om felaktiga ytor tas med 

i beräkningar får detta stor inverkan på den beräknade energibalansen. Då 

spelar det ingen roll hur noggrant de andra parametrarna i 

energiberäkningarna har beaktats. 

3.6.2  SOLINSTRÅLNING 

I moderna flerbostadshus med stora glasytor har solinstrålning stor inverkan 

på byggnadens energibalans. Detta ställer stora krav på att rätt indata 

används för beakta inverkan av glasytorna i energiberäkningarna. Förutom 

storleken på fönstren påverkar även placering och eventuell avskärmning 

byggnadens energibalans. Moderna datorsimuleringsprogram reglerar ofta 

inverkan av fönstrens storlek och solinstrålning från olika riktningar. Mer 

avancerade program reglerar också inverkan av solinstrålning från olika 

infallsvinklar. Om detta utelämnas kan energibalansen påverkas i stor 

utsträckning då mängden värme som transporteras genom fönstren är stark 

beroende av infallsvinkeln.  

För att den beräknade energianvändningen ska stämma överens med det 

verkliga utfallet så måste projektören redan i ett tidigt stadium ta fram vilken 

typ fönster som ska användas. Eventuell inverkan av solavskärmning måste 

också utredas redan under ett tidigt stadium. Det är viktigt att använda rätt 

typ av fönster då de har varierande påverkan på byggnadens energibalans. 

Förutom olika U-värde har de varierande förmåga att reflektera eller att 

släppa igenom värme. Eventuella förändringar i val av fönster måste jämföras 

med energiberäkningarna för att undersöka hur detta förändrar balansen. 

Även när entreprenören i ett sent skede bestämmer sig för att ändra valet bör 

jämförelser göras med de beräknade förutsättningarna. I Tabell 3 visas hur 

kombination av U-värde och g-värde kan påverka energibalansen i en 

byggnad. 

Inverkan av avskärmning från närliggande byggnader och invändiga, 

mellanliggande och utvändiga solskydd bör beaktas för att undersöka dess 
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påverkan på energibalansen, då detta reglerar mängden värmetillskott som 

tillfaller byggnaden. Ett bra verktyg för att betrakta inverkan av olika fönster 

och solskydd är ParaSol, som är utvecklat av Lunds Universitet55.  

Tabell 3. Visar hur kombination av U-värde och g-värde 
kan påverka energianvändningen i en byggnad56. 

U-värde 

W/m²K 

g-värde 

% 

Värmebehov 

kWh/m²K och år 

Kylbehov 

kWh/m²K och år 

1,3 60 25 15 

1,3 20 34 3 

1,3 20 34 3 

1,0 60 20 17 

 

3.6.3  INVERKAN AV VIND 

Det lokala klimatet på platsen för byggnadens placering kan delvis avvika från 

det genomsnittliga klimatet på orten. En byggnad placerad i ett läge som 

utsätts för stor inverkan av vind kan ha betydligt större värmeförluster än en 

byggnad som är placerad i ett skyddat läge. Den största orsaken till detta är att 

luftläckaget ökar, ju mer utsatt för vind byggnaden är. Även om två identiska 

byggnader med olika placering kan ha lika stor luftläckage vid tryckprovning, 

kan den byggnad som är placerad i ett mer utsatt läge ha större luftläckage.  

Utöver ökat luftläckage kan vinden också medföra att lufthastigheten kring 

otätheter i klimatskalet blir hög vilket försämrar det termiska 

inomhusklimatet. Boende kan kompensera den kylande effekten som den 

ökade luftrörelsen bidrar till genom att öka inomhustemperaturen.  

3.6.4  KÖLDBRYGGOR 

Förekomsten av köldbryggor kan ha stor inverkan på byggnadens 

transmissionsförluster. I normala fall kan ca 20-30 % av 

transmissionsförlusterna härledas till köldbryggor57. I mer extrema fall så 

torde köldbryggorna stå för en större andel. Ett av objekten som undersöks i 

detta examensarbete borde kunna falla in under denna kategori. Respektive 

våningsplan i huskropparna har 46 st. hörn, se Figur 10.  

                                                             
55 Information om ParaSol (LTH, 2009) 
56 Undvik fel och fällor som ökar energianvändningen i byggnader (Nilsson, 
Warfvinge, & Werner, 2008) 
57 Isoverboken (Saint-Gobain Isover, 2007) 
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Figur 10. Visar planlösningen för en av byggnaderna som undersöks i detta 
examensarbete. 

I en studie av köldbryggors inverkan på energianvändningen nåddes 

slutsatsen att energiförbrukningen ökade med 20 respektive 29 kWh/m² och 

år för de två flerbostadshus som studerades när inverkan av köldbryggor 

inräknades i byggnadernas transmissionsförluster58.  

Genom att köldbryggor har så stor inverkan på transmissionsförlusterna är 

det viktigt att samtliga köldbryggor tas under övervägande.  Det är lätt att t.ex. 

glömma bort att räkna med inverkan av köldbryggor i fönsternischer eller 

dylikt, som kan stå för uppemot 5 kWh/m2 av energianvändningen i en 

byggnad i södra Sverige59. I senare versioner av BBR finns krav på att 

köldbryggorna ska inkluderas i energiberäkningarna60. Detta krav fanns ej 

tidigare och är en av de bakomliggande orsakerna till att köldbryggor ej har 

beaktas i tillräcklig omfattning. Beräkningar av köldbryggor kan vara 

besvärliga då det rör sig om flerdimensionella värmetransporter.  

  

                                                             
58 Köldbryggors inverkan på energianvändningen(Svensson & Westberg, 2006) 
59 Undvik fel och fällor som ökar energianvändningen i byggnader (Nilsson, 
Warfvinge, & Werner, 2008) 
60 Boverkets byggregler BFS 1993:57  
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3.6.5 SVAGA PUNKTER I UTFORMNINGEN 

Moderna flerbostadshus kan ofta ha en utformning som medför svårigheter 

att använda samma form på konstruktiva lösningar över hela byggnaden. 

Speciella utredningar behöver genomföras för att undersöka känsliga punkter 

i konstruktionen. I handboken ”Undvik fel och fällor som ökar 

energianvändningen i byggnader” från FoU-Syd identifieras fem punkter som 

kan behöva studeras extra61.  

Terrasstak  

Isolertjockleken begränsas genom att samma tjocklek eftersträvas i 

terrassbjälklaget som i det invändiga för att undvika att behöva använda 

trappsteg mellan lägenhet och terrass.  

Burspråk 

Det finns problem med att få plats med tillräcklig isolertjocklek i både golv, 

vägg och tak. Ofta resulterar detta i kalla golv vilket försämrar det termiska 

inneklimatet. 

Golv mot samt vägg mellan förråd och garage 

Samma isolertjocklek mot både förråd och garage ger kalla golv och ökade 

energiförluster. 

Bjälklag mot innergård 

Det finns risk för kondens om isolertjockleken är för tunn. Ofta begränsas 

tjockleken av takhöjden i garaget. 

3.6.6  HÖG INOMHUSTEMPERATUR 

Genom att använda för låg inomhustemperatur i energiberäkningarna så 

underskattas energianvändningen i byggnaden. En höjd inomhustemperatur 

ökar både värmeförlusterna men också uppvärmningsperioden. I många fall 

så sätts inomhustemperaturen under projekteringen till 20 grader, trots att 

temperaturen ofta är 22-23 ˚C inomhus i flerbostadshus. Denna 

temperaturskillnad bidrar i storleksordning till en ökning av 

energianvändningen på 10-20 %. Förändringar i BBR har inneburet att ett råd 

har tillkommit om att anta inomhustemperaturen till 22˚C om den är okänd 

                                                             
61 Undvik fel och fällor som ökar energianvändningen i byggnader (Nilsson, 
Warfvinge, & Werner, 2008) 
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under projekteringen62. Om detta har inneburit någon förändring av antagen 

inomhustemperatur är svårt att säga.  

Om byggnaden ventileras med ett frånluftssystem finns det problem med att 

tillföra bostäderna uteluft på ett dragfritt sätt. Ofta tillförs uteluften via 

ventiler bakom radiatorer med avsikt att förvärma luften innan den kommer 

in i byggnadens vistelsezon. Om radiatorerna inte klarar av att förvärma den 

inkommande luften tillräckligt skapas kalldrag, vilket kan leda till att de 

boende kompenserar det försämrade termiska klimatet med att höja 

inomhustemperaturen63. 

3.6.7 KOMFORTVÄRME 

I nybyggda flerbostadshus är det vanligt att använda komfortvärme för 

badrumsgolven. Under vintern bidrar golvvärmen till uppvärmning av 

badrummet, vilket också vänjer de boende vid att ha varmt om fötterna. Detta 

kan orsaka att de boende väljer att ha golvvärmen på även under sommaren 

då uppvärmningsbehov saknas. Konsekvenser av detta är att 

energianvändning kan rusa i höjden. Handboken Undvik fel och fällor... ger 

exempel där elanvändningen för hushållet fördubblas genom komfortvärme 

använts året om64. Eftersom byggnaden saknar uppvärmningsbehov kan 

golvvärmen förutom att dra energi, även bidra till komfortproblem med 

övertemperaturer. I många fall är komfortvärmen kopplad till hushållselen, 

vilket gör att energianvändningen för denna enligt BBR inte räknas med i 

byggnadens energianvändning för uppvärmning. Detta kan göra att 

byggnaden förbrukar mer energi till uppvärmning än vad 

användningsstatistiken visar.  

Under senare år har det också blivit vanligare att använda komfortvärme i 

”loggior” och uterum. I likhet med i badrum så kan komfortvärmen ofta vara 

kopplad till hushållselen vilket gör att denna energianvändning inte heller 

räknas med i energin för uppvärmning.  

  

                                                             
62 Boverkets byggregler BFS 1993:57 
63 Effektivare energi i bostäder (Elmroth, 2002) 
64 Undvik fel och fällor som ökar energianvändningen i byggnader (Nilsson, 
Warfvinge, & Werner, 2008) 
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3.6.8  HANDDUKSTORK 

I moderna lägenheter är handdukstorkar vanligt förekommande. Det finns 

främst tre olika typer: elvärmda, VVC-anslutna och handdukstorkar som är 

anslutna till värmesystemet. De elvärmda handdukstorkarna som ofta är 

kopplade till hushållselen kan varje lägenhetsinnehavare relativt lätt 

kontrollera energianvändningen för. Om lägenhetsinnehavaren däremot är 

omedveten om vilken inverkan handdukstorken har på energianvändningen 

finns det risk att denna används konstant. Det innebär att byggnaden får ett 

värmetillskott, även under perioder när det saknas värmebehov. De 

VVC-anslutna handdukstorkarna behöver vara påslagna under hela året, då 

det finns risk för utveckling av legionellabakterier i handdukstorken om 

värmetillskottet stängs av. När handdukstorken slås på igen kan bakterierna 

sprids till resten av varmvattensystemet. Enligt uppskattningar i handboken 

”Undvik fel och fällor ...” kan en handdukstork dra 1000 kWh årligen eftersom 

den är igång även under sommaren när byggnaden saknar värmebehov65. 

Detta värmetillskott, om än litet, kan bidra till en eventuell övertemperatur i 

byggnaden under sommarmånaderna.  

3.6.9  FRÅNLUFTSVENTILATIONSSYSTEM ÖVERVENTILERAS UNDER VINTERN 

Om flerbostadshuset ventileras med ett frånluftssystem finns det risk att 

ventilationsflödet vintertid blir större än vad som projekterats. Detta problem 

gäller endast om frånluftsfläkten är placerad högt upp i byggnaden. Det större 

ventilationsflödet vintertid bidrar till ökad energianvändning och ökad risk 

för problem med drag. Orsaken till det ökade ventilationsflödet är den 

termiska kraft som skapas av att temperaturskillnaden mellan ute och inne är 

större vintertid än sommartid. Om frånluftsfläkten fortsätter att gå med 

samma varvtal vintertid kommer den termiska kraften att bidra till en extra 

lyftkraft som kommer att hjälpa fläkten och därmed kommer 

ventilationsflödet att öka. Om detta inte beaktas under projektering kommer 

därmed ventilationssystemet orsaka större energiförluster än vad som 

antagits i energiberäkningarna. För att hantera ändringar i den termiska 

kraften kan reglersystem användas för att styra flöden via fläktinsatsen65. 

                                                             
65 Undvik fel och fällor som ökar energianvändningen i byggnader (Nilsson, 
Warfvinge, & Werner, 2008) 
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3.6.10 BYGGFUKT 

Under de första driftåren kan energiförbrukningen vara högre än vad som 

förväntats. Genom att fukt som finns lagrat i byggnaden torkar ut går det åt 

mer energi än vad som krävs enbart till uppvärmning. Ett exempel på detta 

ges i Undvik fel och fällor … I exemplet beskrivs ett flerbostadshus med 

betongstomme och 30 lägenheter, där 88 ton fukt kan väntas torka bort66. 

Författarna uppskattar i detta fall att det krävs ett extra tillskott från 

värmesystemet på 24 kWh/m² under byggnadens första 

uppvärmningssäsonger för att byggfukt ska förångas och ventileras bort. 

3.6.11 ÄNDRADE TEKNISKA FÖRUTSÄTTNING 

Det är vanligt att material och byggnadskomponenter väljs med annan 

prestanda än vad som angivits i energiberäkningarna. Dessa förändringar kan 

vara medvetna, genom att nya material väljs under produktionen utan att 

förändringarna jämförs i energiberäkningarna. Det kan också vara oavsiktliga 

misstag som orsakas genom svårttolkade handingar eller genom 

missförstånd67 

3.6.12 FÖNSTERVÄDRING 

Fönstervädring kan vara en orsak till att energianvändningen är högre än vad 

som var beräknat. Det finns främst tre orsaker till ett frekvent 

vädringsbeteende hos brukarna67: 

• För hög inomhustemperatur 

• Ej önskvärd kvalitet på inomhusluften 

• Brukarvana 

För höga inomhustemperaturer kan bero på flera faktorer. Ett tänkbart 

scenario kan vara att ett värmetillskott från solinstrålning sker på en sida av 

en byggnad men inte på en annan. Inomhustemperaturer i lägenheten på 

skuggsidan, med i sammanhanget låg temperatur, reglerar 

framledningstemperaturen för hela byggnaden och skapar därmed ett 

överskott av värme i lägenheterna på solsidan. Samma typ av scenario kan 

orsakas av andra stora värmetillskott som uppträder i vissa lägenheter men 

inte i andra. Ett tredje scenario är att värmespridning sker från en lägenhet 

                                                             
66 Undvik fel och fällor som ökar energianvändningen i byggnader (Nilsson, 
Warfvinge, & Werner, 2008) 
67 Effektivare energi i bostäder (Elmroth, 2002) 
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med hög önskad inomhustemperatur till en annan med lägre önskad 

temperatur. I samtliga av dessa fall kan brukaren välja att vädra bort 

överskottsvärmen. Orsakerna till dessa scenarion är i grund och botten 

bristande styr- och reglerteknik för installationssystemet, men behöver inte 

alltid ha stora konsekvenser på uppvärmningsbehovet. De situationer då 

vädringsbeteendet skapar problem är när det sker samtidigt med ett 

uppvärmningsbehov för byggnaden. 

Dålig ventilation är en faktor som ofta kan påverka vädringsbeteendet. 

Erfarenheter från OVK-besiktningar visar att ventilationsflödet i alltför stor 

utsträckning är undermåligt i många bostäder68. Rökning och 

matlagningsvanor är också troliga orsaker till ett frekvent vädringsbeteende, 

men det återstår att studera detta samband för att klargöra kopplingens 

styrka. 

3.7 BYGGBRANSCHENS AKTÖRER 

Under skapandet och brukandet av en byggnad krävs tillskott av en mängd olika 

kompetenser. Många är aktörerna som lämnat sitt avtryck innan byggnaden 

passerat programarbete, projektering, utförande och förvaltning för att 

slutligen ha fyllt sitt syfte. Dessa aktörer har varierande bakgrund, kompetens 

och förväntningar på byggnaden och gott om tillfällen för intressekonflikter och 

missförstånd finns i detta samspel. I det kommande kapitlet redogörs för de 

olika typerna av aktörer, de intressen de kan tänkas ha och hur dessa kan gynna 

eller missgynna målsättningen om energieffektiva bostäder. De huvudsakliga 

grupperna av aktörer kan delas in i myndigheter, beställare, projektörer, 

entreprenörer, fastighetsförvaltare och brukare, och detta är även det 

kommande kapitlets indelning. 

3.7.1 MYNDIGHETER 

Som tidigare nämnts i kapitlet 3.2 Regelverk för byggbranschen ställs krav 

både på EU-nivå och på nationell nivå för lägsta tillåtna energistandard för 

byggnader. Dessa krav visar sig framför allt i bygglagstiftningen i form av 

tillåtna nivåer för energianvändning. 

Utöver att kontrollera uppfyllandet av de krav som ställs i gällande 

detaljplaner och områdesbestämmelser har inte kommunerna längre något 

                                                             
68 Effektivare energi i bostäder (Elmroth, 2002) 
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ansvar för byggprojekt och hur de genomförs. Ansvaret att leva upp till 

lagstiftningen ligger istället på byggherren. Utöver de krav som regleras i 

bygglagstiftningen kan kommunen välja att ställa utökade krav på byggnaders 

energiprestanda på civilrättslig grund, baserat på avtal mellan kommun och 

byggherre. Avtalet mellan parterna reglerar att byggherren förbinder sig att 

uppföra byggnaden enligt de kommunalt fastställda kraven på 

energiprestanda. Ett exempel som kan ges är Västerås stad som ställer krav på 

energiförbrukningen för alla bostäder som uppförs på mark som förvärvats av 

kommunen. Västerås stad har tagit fram en egen definition för ”lågenergihus” 

med tillhörande krav69. Kraven ställs precis som inom bygglagstiftningen 

genom både effekt- och energikrav. Rollfördelningen sker genom att 

kommunen ställer krav på byggherren i markavtalet. Byggherren ansvar för 

att kraven uppfylls och ansvarar för att uppföljning kan genomföras. Om 

byggnaden vid uppföljning inte uppfyller de fastställda kraven så är det en 

fråga för köpare och leverantör att lösa70. Beräkning av byggnadens effekt- och 

energibehov görs enligt en internetbaserad beräkningsmodell, som är en 

förenklad energiberäkning av byggnadens nettoenergianvändning baserad på 

ett normalbeteende och generellt baserade antaganden om exponering för 

solvärme71.  

Miljöprogram Syd är ett annat exempel på hur kommuner kan ta fram egna 

krav för byggnaders energianvändning. Detta program som har tagits fram av 

Malmö stad och Lunds kommun, riktar sig till byggherrar som vill bygga på 

kommunal mark och tillämpas vid nybyggnation av bostäder och vissa 

lokaltyper. Programmet förs in i de beslut och avtal som tecknas mellan 

parterna i samband med markanvisning. Programmet är uppdelat på fyra 

kärnområden, där energi är ett. Utöver kärnområdena så innehåller 

programmet tre olika miljöklasser, där byggherren själv har möjlighet att välja 

enligt vilken klass han vill uppföra byggnaden enligt72.  

3.7.2 BYGGHERREN 

Byggherren är enligt PBL den som för egen räkning utför eller låter utföra 

byggnations-, rivnings- eller markarbeten, dvs. den som beställer och äger 

byggprojektet. Som initiativtagare är byggherren med från start i projektet 
                                                             
69 (Energikrav Herrgårdsängen, 2008) 
70 (Låg energipåverkan genom tuffare energikrav) 
71 (Energihuskalkyl, 2009) 
72 (Miljöbyggprogram syd, 2009) 
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och är den som formulerar kraven på, och målsättningarna för byggnaden 

tillsammans med anlitade projektörer. Byggherren upphandlar de aktörer 

som ska representera denne under hela byggprocessen. Byggherrerollen 

skiljer sig beroende på organisation och kärnverksamhet. 

Byggherreföreningen har gjort en förenklad uppdelning av byggherrerollen 

efter brukarbyggherre, förvaltarbyggherre och försäljningsbyggherre, där de 

två sistnämnda typerna av byggherrar är mest aktuella vid byggandet av 

flerbostadshus. 

Intresset av att bygga energisnålt påverkas till stor del av vilken typ av 

byggherre denne är. En förvaltarbyggherre bygger för långsiktigt ägande, där 

fastigheten är tänkt att vara kvar i eget ägande under en längre tid. Eftersom 

byggnaden är tänkt att stanna inom den egna förvaltningen finns incitament 

för en låg livscykelkostnad för byggnaden i större utsträckning än att bara 

beakta en låg byggkostnad, där förvaltningskostnaden kan blir dyr. 

Försäljningsbyggherren, i motsatts till förvaltarbyggherren, bygger fastigheter 

för kortsiktigt ägande där fastigheten är tänkta att avyttras under eller strax 

efter färdigställandet. En förenklad slutsats som kan dras är att den 

ambitionsnivå byggherren sätter för energikostnader och energianvändning 

är starkt anknuten till hur pass kopplad byggherren är till byggnadens 

långsiktiga förvaltning73. 

Kortsiktigt ägande syftar till en låg investeringskostnad, där 

förvaltningskostnaden inte är av samma intresse som för förvaltarbyggherren. 

Under senare år har dock även vissa försäljningsbyggherrar börjat ta större 

ansvar för att minska energianvändningen genom att ta fram egna program 

för energieffektivt byggande med mål att stärka det egna varumärket och för 

att möta kunders önskemål om mer energieffektiva bostäder.  

I relation till byggbranschen spelar byggherren rollen som beställare. Det är 

byggherren som ställer krav på byggnaden utifrån de behov och förväntningar 

han har på projektet. Som beställare och helhetsansvarig har byggherren en 

nyckelroll i utvecklandet av en energieffektiv byggnad74. Byggherrens 

bakgrund, erfarenhet och kompetensnivå kan variera mycket. I de fall 

kompetensnivån är låg ställs större krav på att projektören är mer alert och 

                                                             
73 Energi och bebyggelse (Johansson, Olofsdotter, Rolén, & Sellberg, 2006) 
74 Byggherrens roll och uppgifter (ByggherreForum, 2005) 
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formulerar/utvecklar krav för byggnaden. Byggherren måste dock alltid ta det 

yttersta ansvaret för kravformuleringar för byggnaden för att försäkra sig om 

att hans intressen uppfylls. 

Enligt PBL ska byggherren utse en kvalitetsansvarig som ansvarar för att 

byggnaden uppfyller gällande bestämmelser och att den håller god kvalitet75.  

I den kvalitetsansvariges uppgifter ingår att samråda med den aktuella 

kommunens byggnadsnämnd och upprätta en kontrollplan för de tekniska 

kontroller som nämnden kräver under byggnadstiden. Ansvaret inkluderar att 

kontrollerna blir genomförda och dokumenterade. 

3.7.3 PROJEKTÖRER 

Under det inledande skedet av ett byggprojekt formulerar byggherren de krav 

han ska ställa. Kompetensen hos byggherrar varierar i stor grad, men det är 

snarare regel än undantag att konsulter anlitas för att delta i program- och 

projekteringsskedet och bidra med kompletterande kompetens. En av de 

första kompetenser som anlitas är ofta arkitekten, för att arbeta med 

utformningen av byggnaden. Därefter ansluts konstruktörer, VVS- och 

elkonsulter samt olika typer av specialistkonsulter efter behov. Slutligen sker 

en överlämning till entreprenören som ska utföra projektet. Vid denna 

överlämning är det viktigt att tankar, idéer och krav förs vidare så att 

kunskapen om projektet följer med in i nästa skede. 

En mängd olika typer av projektörer figurerar i olika byggprojekt. I det 

kommande delkapitlet beskrivs dock enbart de som bedöms ha störst 

inverkan på byggnadens energianvändning. 

Arkitekt 

En arkitekt kommer vanligen in i projektet i ett mycket tidigt skede och är ofta 

den som har störst roll i att tolka och konkretisera beställarens önskemål. Är 

beställaren erfaren och kompetent kan kravformuleringarna ofta vara tydliga 

och fungera som ramdokument för projektet. Är beställaren mer oerfaren kan 

krav och mål vara mer otydliga. I sådana fall kan arkitekten i samspråk med 

beställaren behöva klargöra vilka mål som bör finnas för byggnaden, och inta 

en mer rådgivande roll. Arkitekten fungerar främst som byggnadens designer, 

och arkitektens tekniska kompetensnivå kan variera i stor utsträckning 

                                                             
75 Plan- och bygglagen 9 kap 13§ 



 

 

61 

mellan olika individer och företag. Det tidiga deltagandet i projektet som 

rollen innebär, tillsammans med stora inledande möjligheter att påverka 

utformningen, gör att arkitektrollen har stor inverkan på byggnadens slutliga 

energianvändning. Arkitektens val av utformning kan både möjliggöra och 

omöjliggöra kommande projektörers handlingsutrymme att välja 

energieffektiva lösningar. Exempel på sådana val berör klimatskalets 

värmeisolering och täthet, utrymmen för installationer och värmebelastning 

från solinstrålning och andra passiva tillskott. 

Se kapitel 3.5 Möjligheter att minska energiförbrukningen under rubrikerna 

Byggnadens form, Fönstersättning och Zonindelning för exempel på 

beaktanden som arkitekten behöver göra vid utformandet av byggnaden. 

Byggnadskonstruktör 

En byggnadskonstruktör ansvarar för utformandet av det bärande systemet i 

byggnaden, för detaljutformning av byggnadens klimatskal och ibland för 

byggnadens brandskydd. Om arkitektens roll kan ses som designande, kan 

byggnadskonstruktörens roll ses som det byggnadstekniska komplementet. 

Huvuduppgiften är att möjliggöra förverkligandet av byggherrens ställda krav 

och arkitektens utformning. Konstruktörens val av bärande system kan 

påverka förekomsten av köldbryggor, byggnadens värmekapacitet och andra 

faktorer som är relevanta för byggnadens energiprestanda. Då arkitektens val 

av utformning påverkar bland annat klimatskalets utformning, är det 

betydelsefullt att byggnadskonstruktören får tillfälle att yttra sig i ett tidigt 

skede för att undvika negativa konsekvenser på klimatskalets prestanda i och 

med utformandet. 

Se kapitel 3.5.6 Byggnadstekniska val under för exempel på hur 

byggnadskonstruktörens val vid utformandet av byggnaden kan påverka 

energianvändningen. 

Installationskonsult 

En installationskonsult ansvarar för utformandet av ventilations-, värme- och 

vattensystemen i byggnaden. I ansvaret ingår också ofta att utföra 

beräkningar av energibalans och uppvärmningsbehov. Installationskonsulten 

kan ofta vara den i projekteringsteamet som har störst kompetens och 

kunskap om byggnadens energianvändning i sin helhet. Denne bör därför 

komma in i ett tidigt skede av projektet då möjligheterna till påverkan och 
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optimering är större. Exempelvis kan valet mellan frånluftssystem och 

FT-system ha stor inverkan på utrymmesbehovet för installationer. Om inte 

arkitektens utformning av planlösningen medger detta utrymme kan 

installationskonsultens valmöjligheter begränsas kraftigt. 

Se kapitel 3.5.7 Installationer för exempel på hur installationskonsultens val 

vid utformandet av byggnaden kan påverka energianvändningen. 

3.7.4 ENTREPRENÖRER 

Entreprenörerna är ansvariga för utförandet och tar i en 

utförandeentreprenad över det färdigprojekterade resultatet från 

projekteringsskedet. Det finns flera olika typer av entreprenörer inom olika 

kompetensområden, där några av de vanligaste är byggentreprenörer, 

installationsentreprenörer och elentreprenörer. Upphandlingen av och 

samordningen mellan de olika entreprenörerna beror på entreprenadformen, 

som i sin tur varierar mellan olika projekt. Samordningsbehovet är stort inom 

samtliga entreprenadformer medan ansvaret för denna samordning ligger på 

olika parter. En byggherre som väljer en delad entreprenad har oftast 

kompetens nog att själv ansvara för samordningen. I en generalentreprenad 

och totalentreprenad har detta ansvar istället överlåtits på någon av 

entreprenörerna. Totalentreprenaden skiljer sig från de övriga formerna då 

projekteringen sällan är färdig innan byggnadsutförandet startar. Detta 

medför fler risker för tidsbrist och felaktigheter inom både projektering och 

utförande, samtidigt som det potentiellt möjliggör ett snabbare utförande och 

minskade kostnader. Entreprenader styrs vanligen enligt svenska 

branschstandardiserade avtalsformer såsom AB04 och ABT06 etc. Dessa 

standardavtal reglerar bland annat ansvarstid, förväntan om kvalitet, 

ändringshanteringar och hantering av tvister. 

Entreprenören är den som ansvarar för att byggnaden uppförs i enlighet med 

bygghandlingarna. Det är viktigt att de krav som ställs i bygghandlingarna 

även följs upp under utförandeskedet med kontroll av arbetsmoment. Denna 

typ av kontroll bör ske både som kvalitetsarbete inom 

entreprenadorganisationen, och som föreskrivna kontroller från beställar- och 

projekteringssidan. Kvaliteten på utförandet är av mycket stor betydelse för 

täta, fuktsäkra och energieffektiva konstruktioner med lång livslängd och litet 

underhållsbehov. För att säkerställa utföranderesultatet bör det ligga i 
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samtliga aktörers intresse med tydliga instruktioner för utförandet. Ändringar 

i materialval vid utförandet är inte ovanligt med syftet att minska kostnader 

för material och arbete, när materialet föreskrivs ”eller likvärdigt”. I 

bygghandlingarna bör i sådana fall förtydligas vilka materialegenskaper som 

är av vikt. Som exempel kan nämnas om entreprenören önskar byta 

fönsterfabrikat. Bytet kan medföra minskade materialkostnader, men även 

sämre U-värde, sämre täthet och ökat underhållsbehov. Tillägget ”eller 

likvärdigt” bör därför kompletteras med de egenskapskrav som finns på 

materialet. Risken är annars att byggnaden blir sämre än tänkt76.  

3.7.5 FASTIGHETSFÖRVALTARE 

Fastighetsförvaltaren tar över byggnaden efter att byggprocessen avslutats. I 

samband med överlämnandet överlåts bygghandlingar och driftinstruktioner 

till förvaltaren. Det är inte ovanligt att någon form av utbildning sker av 

förvaltarens personal angående drift och underhåll av de olika systemen i 

byggnaden. Arbetet med att energieffektivisera byggnaden är dock inte över 

bara för att byggnaden är färdigställd. Ofta behöver installationerna injusteras 

för att anpassas till de skillnader som uppstått mellan projektering och 

verklighet. Dels kan felaktiga antaganden ha gjorts i projekteringen, dels kan 

utförandet ha medfört skillnader. Dessutom kan brukandet ske annorlunda än 

vad som antagits. Förvaltaren av ett flerbostadshus kan optimera drift- och 

underhållskostnaderna genom att anpassa inställningarna för installationerna 

efter verksamheten, och styra dem efter behov. Detta sker ofta genom 

automatiska systeminställningar som programmerats under projekteringen 

och som kan behöva justeras. I rapporten Energi och bebyggelse av Johansson, 

Olofsdotter, Rolén & Sellberg från 2006 konstateras att kunskaperna om 

driftteknik bland förvaltningspersonal ibland är kraftigt eftersatt och att 

denna typ av kunskap betraktas som låg i status77. 

Byggnadens energianvändning påverkas också, som tidigare konstaterats, i 

stor grad av de boendes beteenden. Genom att informera de boende om 

förutsättningarna att spara energi kan förvaltaren skapa en förståelse för hur 

beteende och energikostnader hänger ihop, och kanske skapa en 

beteendeförändring. Ett sätt att skapa incitament hos de boende för denna 

                                                             
76 Byggnaden som system (Abel & Elmroth, 2008) 
77 Energi och bebyggelse (Johansson, Olofsdotter, Rolén, & Sellberg, 2006) 



 
beteendeförändring är att koppla hyran till energianvändningen genom 

såkallad individuell mätning

Se kapitel 3.3.6 Boendevanor

påverkar byggnadens energianvändning.

3.8 BYGGPROCESSEN

I detta kapitel presenteras en

se ut inom svenskt bostadsbygg

komplicerad process och utförs i många olika former 

Beskrivningen av byggprocessen i detta examensarbete utgår ifrån en 

utförandeentreprenad där byggnaden är färdigprojekterad innan 

entreprenadupphandlingen startar. 

Från det att byggherren fattar beslutet att byggprocessen ska starta, tills dess 

att byggnaden är uppförd och i drift passerar byggprojektet fyra olika skeden. 

Skedena kallas vanligen programarbete, projektering, produktio

förvaltning. Respektive skede är i sin tur uppdelad i mindre skeden, se 

11.  

Figur 11. Illustrerar de olika skedena under byggprocessen.

3.8.1 PROGRAMARBETE 

Den första delen av byggprocessen kallas för programarbete och kan delas 

upp i två olika skeden, se Figur 

precisera beställarens alla krav och önskemål på den planerade byggnaden 

och dels att klarlägga alla villkor och förutsättningar som kan påverka den 

kommande projekteringen. Det första skedet kan beskrivas som ett 

utredningsskede där beställaren successivt fastställer olika ramar för det 

tänkta byggprojektet. Utredningar omfattar bl.a. vad byggn

innehålla (ex. om flerbostadshuset bara ska innehålla lägenheter eller om 

bottenplanet även ska innehålla verksamheter), hur stora ytor som krävs, och 

hur rummen ska vara kopplade till varandra m.m. I vissa fall kan beställaren 
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beteendeförändring är att koppla hyran till energianvändningen genom 

såkallad individuell mätning78. 

Boendevanor för mer information om hur de boendes beteende 

påverkar byggnadens energianvändning. 

YGGPROCESSEN 

presenteras en beskrivning av byggprocessen så som den ofta kan 

se ut inom svenskt bostadsbyggande. Eftersom uppförandet av byggnader är en 

komplicerad process och utförs i många olika former är beskrivningen förenkla

Beskrivningen av byggprocessen i detta examensarbete utgår ifrån en 

utförandeentreprenad där byggnaden är färdigprojekterad innan 

ntreprenadupphandlingen startar.  

Från det att byggherren fattar beslutet att byggprocessen ska starta, tills dess 

att byggnaden är uppförd och i drift passerar byggprojektet fyra olika skeden. 

Skedena kallas vanligen programarbete, projektering, produktion och 

spektive skede är i sin tur uppdelad i mindre skeden, se Figur

Illustrerar de olika skedena under byggprocessen. 

rocessen kallas för programarbete och kan delas 

Figur 12. Syftet med programarbetet är dels att 

precisera beställarens alla krav och önskemål på den planerade byggnaden 

ägga alla villkor och förutsättningar som kan påverka den 

kommande projekteringen. Det första skedet kan beskrivas som ett 

utredningsskede där beställaren successivt fastställer olika ramar för det 

tänkta byggprojektet. Utredningar omfattar bl.a. vad byggnaden är tänkt att 

innehålla (ex. om flerbostadshuset bara ska innehålla lägenheter eller om 

bottenplanet även ska innehålla verksamheter), hur stora ytor som krävs, och 

hur rummen ska vara kopplade till varandra m.m. I vissa fall kan beställaren 
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redan under detta skede ha krav eller önskemål på den arkitektoniska 

utformningen. Dessutom studeras om det finns några 

miljömässiga krav för byg

I boken Byggprocessen

programarbetet

kan tänkas ställas på installationer. Dessutom bör konsekvenserna av drift och 

underhåll utredas för att identifiera byggnadens miljöpåverkan under 

byggnadens hela livstid. Resultat från en såda

grund för funktions

kunna kontrolleras i den färdiga byggnaden

ställer större krav på byggherrens kompetens. Som en följd av detta kan 

byggherrens kompetens vara av avgörande betydelse för byggnadens slutliga 

energi- och miljöanpassning, ett resonemang som bekräftas i 

och bebyggelse80

Figur 12. Programarbetet som del i byggprocessen

Två olika typer a

tekniska krav. Ett funktionskrav ställer krav på hur en funktion i byggnaden 

ska uppfyllas, men lämnar friheter i hur detta ska uppfyllas. Exempel kan vara 

ett accepterat intervall på inomhustemperaturen

mer precisa krav på exempelvis systemtyper och ventilationsflöden. 

Funktionskrav ger projektörer och entreprenörer större möjligheter att 

komma med egna idéer, men ställer samtidigt större krav på kompetens hos 

dessa. Mer detaljstyrning i form av tekniska krav ställer istället större krav på 

kompetens hos byggherren, och kan samtidigt ta bort incitamenten för 

utveckling och kunskapsuppbyggande hos entreprenörerna

I det andra skedet av byggprocessen sammanställs resultatet av 

utredningarna i handlingar som kan kallas för byggnadsprogram. Programmet 

innehåller alla kända förutsättningar och krav som finns för byggnadens 
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r detta skede ha krav eller önskemål på den arkitektoniska 

utformningen. Dessutom studeras om det finns några tekniska och 

miljömässiga krav för byggnaden eller för speciella rum. 

Byggprocessen av Uno Nordstrand anges att det redan i 

programarbetet bör ställas krav på energihushållning och speciella krav som 

kan tänkas ställas på installationer. Dessutom bör konsekvenserna av drift och 

underhåll utredas för att identifiera byggnadens miljöpåverkan under 

byggnadens hela livstid. Resultat från en sådan utredning kan sedan ligga till 

grund för funktions- och egenskapskrav som ställs på byggnaden för att sedan 

kunna kontrolleras i den färdiga byggnaden79. Denna typ av utredningar 

ställer större krav på byggherrens kompetens. Som en följd av detta kan 

herrens kompetens vara av avgörande betydelse för byggnadens slutliga 

och miljöanpassning, ett resonemang som bekräftas i rapporten 
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. Programarbetet som del i byggprocessen 

Två olika typer av kravformuleringar som används är funktionskrav

. Ett funktionskrav ställer krav på hur en funktion i byggnaden 

ska uppfyllas, men lämnar friheter i hur detta ska uppfyllas. Exempel kan vara 
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Funktionskrav ger projektörer och entreprenörer större möjligheter att 

komma med egna idéer, men ställer samtidigt större krav på kompetens hos 

etaljstyrning i form av tekniska krav ställer istället större krav på 

kompetens hos byggherren, och kan samtidigt ta bort incitamenten för 

utveckling och kunskapsuppbyggande hos entreprenörerna80. 
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utformning enligt de önskemål som beställaren haft på byggnaden. 

Byggnadsprogrammet ligger sedan som underlag för projekteringen. 

Det är alltså redan under utredningsskedet många av de ramar som finns för 

den kommande byggnaden fastställs, vilket gör att ju senare i processen 

förslag om ändringar kommer, desto mer resurser krävs för att genomföra 

dem. I Figur 13 visas hur möjligheten till ändringar påverkas av hur långt in i 

processen byggnadsprojektet har kommit. 

I en studie av Bo Carlsson avseende perspektiv på öppenhet i byggprocessen 

har vikten av att engagera rätt konsulter i tid identifierats. Studien pekar på 

att stora ändringar relativt sent i byggprocessen ofta kan bidra till negativa 

konsekvenser för hela den fortsatta processen om inte huvudramarna för den 

planerade byggnaden fastställs i ett tidigt skede. Bo Carlsson identifierar 

också vikten av att beställaren redan i ett tidigt tänker igenom frågor som kan 

bli kritiska senare i byggprocessen. I studien påpekas att i de flesta fall så 

engageras endast en programarkitekt i ett tidigt skede i byggprocessen, trots 

att erfarenhet visar att det redan under ett tidigt skede uppträder kritiska 

frågor som berör andra kompetensområden. Dessa är ofta svåra att förutspå 

för byggherren och arkitekten, vilket visar på vikten av att engagera fler 

konsulter redan under programskedet.  De konsulter som anlitas för 

respektive projekt bör upphandlas efter kompetens, snarare än pris för att 

undvika att problem uppstår. Det är också viktigt att konsulterna väljs efter 

kompetens för det specifika projektet. Om ”rätt” konsulter anlitas minskar 

risker för att senare ändringar uppstår och ökar chansen att fel upptäcks, 

vilket är av stor vikt för lyckas med ett byggprojekt81. 

                                                             
81 Kommunikation i byggprojektet - perspektiv på öppenhet i byggprocessen 
(Carlsson, 2006) 
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Figur 13. Visar hur den ackumulerade kostnaden för en byggnad under och efter 
byggprocessen samt hur byggnadens utformning och dess kostnader kan 
påverkas i byggprocessens olika skeden82. 

3.8.2 PROJEKTERING 

Projekteringen innebär att skapa en byggnad som uppfyller de krav och 

önskemål som beställaren har på byggnaden i enlighet med 

byggnadsprogrammet och skapa handlingar som sedan kan ligga till grund för 

den kommande produktionen. Själva projekteringen är ofta ett svårt och 

komplext arbete, speciellt i de fall då byggnadsprogrammet tillåter flera 

alternativa utformningar på byggnaden. I vanliga fall omfattar projekteringen 

fler olika konsultgrupper, där varje konsult representerar sin profession. 

                                                             
82 Modifierad figur från Byggnaden som system (Abel & Elmroth, 2008) 



 
Eftersom projektet enligt byggnadsprogrammet ofta kan utföras på fler olika 

sätt, samtidigt som projektering

budgeteras, ställs stora krav på samarbetet mellan de olika aktörerna. 

För att underlätta den ofta komplicerade projekteringen brukar den delas in 

tre olika faser, se Figur 14.  Det första skedet utmynnar i att förslagshandlingar 

för projektet upprättas. Förslagshandlingarna har sin utgångspunkt i 

byggnadsprogrammet och syftar till att ta fram ett huvudalternativ för den 

planerade byggnaden, som sedan ska ligga till grund när pro

arbetar vidare med projektet mer i detalj. Eftersom tyngdpunkten under 

förslagshandlingsskedet ligger på gestaltningen så har arkitekten ofta det 

övergripande ansvaret. De övriga konsulterna måste även de i vissa fall delta i 

arbetet för att säkerställa att den bärande stommen och de tekniska 

installationerna stämmer överens med arkitektens förslag.

Figur 14. Projekteringen som del i byggprocessen

Det andra skedet av projekteringen kallas för systemskede och utmynnar i a

systemhandlingar upprättas, där fokus har förflyttats från gestaltningen till att 

mer omfatta tekniska lösningar som konstruktionssystem och tekniska 

installationer. I systemskedet genomförs arbetet för att säkerställa att 

utformningen av byggnaden uppf

angivits i byggnadsprogrammet

systemskedet bör vara att den egentliga produktframställningen ska vara 

avslutad vid skedets avslut, för att bara detaljlösningar ska återst

handlingar som upprättas under systemskedet utgör en viktig roll för att 

byggherren ska kunna avgöra om projektet utvecklats enligt de krav och 

önskemål som ställts på byggnaden.

Det sista skedet under projekteringen kallas för bygghandlingsskede oc

utmynnar i bygghandlingar som entreprenörerna sedan kan uppföra 

byggnaden efter. Under detta skede är ofta alla systemfrågor, kritiska snitt och 

                                                            
83 Byggprocessen (Nordstrand, 2007)

Eftersom projektet enligt byggnadsprogrammet ofta kan utföras på fler olika 

sätt, samtidigt som projekteringsarbetet måste både tidplaneras och 

budgeteras, ställs stora krav på samarbetet mellan de olika aktörerna.  

För att underlätta den ofta komplicerade projekteringen brukar den delas in 

Det första skedet utmynnar i att förslagshandlingar 

för projektet upprättas. Förslagshandlingarna har sin utgångspunkt i 

byggnadsprogrammet och syftar till att ta fram ett huvudalternativ för den 

planerade byggnaden, som sedan ska ligga till grund när projektörerna 

arbetar vidare med projektet mer i detalj. Eftersom tyngdpunkten under 

förslagshandlingsskedet ligger på gestaltningen så har arkitekten ofta det 

övergripande ansvaret. De övriga konsulterna måste även de i vissa fall delta i 

erställa att den bärande stommen och de tekniska 

installationerna stämmer överens med arkitektens förslag. 

. Projekteringen som del i byggprocessen 

Det andra skedet av projekteringen kallas för systemskede och utmynnar i a

systemhandlingar upprättas, där fokus har förflyttats från gestaltningen till att 

mer omfatta tekniska lösningar som konstruktionssystem och tekniska 

installationer. I systemskedet genomförs arbetet för att säkerställa att 

utformningen av byggnaden uppfyller alla de förutsättningar och krav som 

angivits i byggnadsprogrammet. I boken Byggprocessen anges att målet med 

systemskedet bör vara att den egentliga produktframställningen ska vara 

avslutad vid skedets avslut, för att bara detaljlösningar ska återstå83. De 

handlingar som upprättas under systemskedet utgör en viktig roll för att 

byggherren ska kunna avgöra om projektet utvecklats enligt de krav och 

önskemål som ställts på byggnaden. 

Det sista skedet under projekteringen kallas för bygghandlingsskede och 

utmynnar i bygghandlingar som entreprenörerna sedan kan uppföra 

byggnaden efter. Under detta skede är ofta alla systemfrågor, kritiska snitt och 
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Eftersom projektet enligt byggnadsprogrammet ofta kan utföras på fler olika 

För att underlätta den ofta komplicerade projekteringen brukar den delas in 

Det första skedet utmynnar i att förslagshandlingar 

byggnadsprogrammet och syftar till att ta fram ett huvudalternativ för den 

förslagshandlingsskedet ligger på gestaltningen så har arkitekten ofta det 

övergripande ansvaret. De övriga konsulterna måste även de i vissa fall delta i 

 

Det andra skedet av projekteringen kallas för systemskede och utmynnar i att 

systemhandlingar upprättas, där fokus har förflyttats från gestaltningen till att 

yller alla de förutsättningar och krav som 

anges att målet med 

systemskedet bör vara att den egentliga produktframställningen ska vara 

byggnaden efter. Under detta skede är ofta alla systemfrågor, kritiska snitt och 
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annat som kan tänkas påverka utformningen avklarade. Som kan avläsas i 

Figur 13 är bygghandlingsskedet det mest omfattande skedet under 

projekteringen, samtidigt som minst möjlighet finns att förändra 

utformningen utan att det får stora konsekvenser. Istället ligger fokus på att 

slutföra detaljutformningar som dimensionering av byggnadskonstruktionen 

och installationskomponenter, val av ytskikt och slutgiltig placering av dörrar 

eller belysningsanordningar.  

3.8.3 PRODUKTION 

Det skede under byggprocessen där byggnaden uppförs kallas för 

produktionsskedet. Även byggproduktionen kan delas upp i olika skeden, men 

eftersom detta delvis ligger utanför fokus för detta examensarbete kommer 

dessa ej nämnas här.  

Under produktionen uppför entreprenörerna byggnaden enligt de handlingar 

som upprättats under projekteringen. Genom att de konsulter som varit 

delaktiga under projekteringen ersätts med andra nyckelpersoner från 

entreprenörerna kan viss kunskapsförlust i projektet tänkas uppstå84. Detta 

förstärker vikten av god kunskapsöverföring mellan de olika skedena i 

byggprocessen. I studien Kommunikation i byggprojekt - perspektiv på 

öppenhet i byggprocessen föreslås en lösning för att minska 

kunskapsförlusterna mellan de olika skedena genom att ha inplanerade möten 

för att sprida betydelsefull information85.   

Produktionen står för den största delen av byggkostnaden, samtidigt som det 

finns små möjligheter att påverka byggnadsutformningen. Däremot kan 

många fel uppkomma under produktionen, vilket kan ha stor inverkan på 

slutresultatet på byggnaden. Vissa fel kan ha orsakats av fel i 

projekteringshandlingarna, medan andra beror på utförandemissar. För att 

minska risken för de sistnämnda genomförs egenkontroller för att kontrollera 

att arbetet är korrekt utfört och stämmer överens med 

projekteringshandlingarna. Arbetet med egenkontroller varierar beroende på 

entreprenör, där vissa entreprenörer har väl utvecklade kvalitetsprogram för 

egenkontroller medan andra utför detta lite mer sporadiskt. Arbetet med 

egenkontroller får inte förväxlas med kontroller som angivits i en 

                                                             
84 Kommunikation i byggprojekt - verkligheter och möjligheter (Carlsson, 2001) 
85 Kommunikation i byggprojekt - perspektiv på öppenheten i processen 
(Carlsson,2006) 
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kontrollplan, som upprättas tillsammans med kommunens byggnadsnämnd 

eller motsvarande och anger vilka tekniska kontroller som krävs av nämnden 

under byggtiden.  Egenkontrollerna är ofta en viktig del i kontrollplanen 

3.8.4 FÖRVALTNING 

Det skede som byggnaden är tänkt att användas under kallas för 

förvaltningsskedet och utgör den största delen av en byggnads livslängd. I 

många fall kan en byggnad vara i drift under flera århundraden, vilket gör att 

den lämnar stora avtryck. Driftskedet kan stå för uppemot 85-90 % av den 

totala resursförbrukningen för en byggnad. Byggnadens resursanvändning 

under förvaltningsskedet har därför stor inverkan på det totala avtrycket som 

en byggnad lämnar på den omgivande miljön. 
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4. FALLSTUDIE AV ENERGIANVÄNDNINGEN I 

NYBYGGDA FLERBOSTADSHUS I VÄSTERÅS 
I detta kapitel presenteras resultatet från den fallstudie som genomförts i 

examensarbetet. Tre studieobjekt har granskats utifrån uppmätt 

energianvändning och det projekterade material som funnits tillgängligt. 

Studieobjekten presenteras var och en för sig och kapitlet avslutas sedan med en 

jämförelse mellan dem. Se kapitel 6.1 för en analys av resultatet från fallstudien. 

4.1 STUDIEOBJEKT 1 

Typ: Bostadsrättsförening 

Plats: Västerås 

Antal våningar: 8 

Antal lägenheter: 44 

Nybyggnadsår: 2005 

Uppvärmning: Fjärrvärme 

Ventilationstyp:  Frånluft (FTX i garage) 

 

Bostadsrättsföreningen 

består av två huskroppar 

med ett sammanbindande 

garage i bottenplan. 

Byggnadsformen kan 

betecknas som komplex 

med många hörn och 

burspråk. Var och en av 

huskropparna har exempelvis 46 hörn 

längs ett våningsplan. Andelen 

fönsterytor per golvarea är stor, 25,05% 

av Atemp enligt E-normberäkningarna. 

Byggnaderna är lokaliserade mycket 

sjönära och i ett relativt utsatt läge för 

vind. 

Bottenbjälklaget är utfört som platta på mark. Stomme och mellanbjälklag är 

utförda i betong. Ytterväggarna består av prefabricerade skalväggar i betong. 

Tabell 4. Areor för studieobjekt 1.  
BOA: 5116 m2 
Atemp: 6030 m2 
Avarmgarage: 540 m2 

Tabell 5. Lägenhetsfördelning 

3 ROK 95-104 kvm 20 st 

4 ROk 124-153 kvm 24 st 
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Soprum och cykelrum finns i garageplanet. 8 st carportsplatser med 

motorvärmare är anslutna till fastighetselnätet.  

Lägenheterna fördelar sig på 22 st. i vardera huskropp, och storleken varierar 

mellan 95 och 153 m2. Samtliga lägenheter har tillgång till loggia eller terrass. 

En loggia är en sorts inglasad, uppvärmd balkong som räknas till 

inomhuszonen. Dimensionerande inomhustemperatur i loggian har satts till 

18°C. I loggian finns komfortgolvvärme installerad och ansluten till 

hushållselen, samt en konvektor ansluten till uppvärmningssystemet. 

Lägenheterna är också utrustade med handdukstork och komfortgolvvärme i 

badrum. Handdukstorken är ansluten till varmvattencirkulationen och 

komfortvärmen till hushållselen. 

4.1.1 BERÄKNADE DATA 

Vid energiberäkningarna har E-norm 2004 använts. Rumstemperaturen har 

antagits till 20°C i lägenheterna, 18°C i trapphusen och 10°C i garaget vid 

energiberäkningarna. Linjära köldbryggor har ej beaktats över huvud taget i 

energiberäkningarna. Se Tabell 6 för information om de olika 

byggnadsdelarnas isoleringsgrad. 

Tabell 6. Transmissionsdata för klimatskalet enligt E-norm: 
 Area 

[m2] 
Ukorr 

[W/(m2*K)] Lägenhetsdel: 

Vindsbjälklag 992 0,139 
Ytterväggar huvudtyp 3006 0,227 
Ytterväggar loggia 840 0,333 
Fönster inkl. Karm 1511 1,41 
Dörrar inkl. karm 16,4 1,5 
Trapphusdel: 

Vindsbjälklag 99,2 0,189 
Yttervägg 468 0,227 
Fönster inkl. karm 163 1,3 
Dörrar inkl. karm 8,4 1,3 
Garagedel: 

Vindsbjälklag, garage 562 0,172 
Ytterväggar 622 0,227 
Garagegolv 1495 0,616 
Dörrar inkl. karm 17,8 1,5 

Totalt, U*A  3 254,9 W/K 
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I energideklarationen är trapphuset av någon anledning ej inräknat i Atemp. 

Detta korrigeras i denna studies beräkningar. Beräknat på de 6534 m2 som 

lägenheter och trapphus tillsammans utgör, blir energibehovet 

96,1 kWh/m2,år. I beräkningarna antas värmedistributionsförluster ge ett 

tillskott på 10,2% till fjärrvärmebehovet och fördelas proportionerligt mellan 

uppvärmnings- och varmvattenbehovet. Se Tabell 7 för information om 

studieobjektets beräknade behov av värmeenergi. 

Energibehovet kan därmed delas upp i ett uppvärmningsbehov på 

54,7 kWh/m2,år, varmvattenbehov på 31,6 kWh/m2,år och fastighetsel på 

9,8 kWh/m2,år. 

Tabell 7. Byggnadens behov av värmeenergi, ur E-norm kWh/år 

Transmissionsförluster och luftläckning +525,0 
Ventilationsförluster, styrd luftläckning +335,6 
Återvunnen energi, FTX-aggregat -64,5 
Utnyttj. värmetillskott från processer -209,2 
Utnyttj. värme från solinstrålning -262,7 
Behov av varmvatten vid tappställe +187,7 
Byggnadens nettobehov av värmeenergi =511,9 
Värmedistributions- och reglerförluster +52,0 
Tillförd el till ventilation, fläktar, pumpar mm +64,3 

Köpt energi till värme/ventilation =628,2 
 

4.1.2 UPPMÄTTA DATA 

Uppmätt förbrukning av värme, varmvatten och fastighetsel redovisas för 

perioden 2008/01-2009/12, alltså för en period av två år. Förbrukningen av 

hushållsel har tyvärr utelämnats då ingen komplett statistik funnits tillgänglig 

under utförandet av studien. Konsekvenserna av hushållselsansluten 

komfortvärme i loggia och badrum kan dessvärre därför enbart analyseras 

genom spekulationer. 
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Figur 15. Fjärrvärmebehov snitt 2008/2009 [MWh]  

Det genomsnittliga uppvärmningsbehovet för 08/09 uppmättes till 

715,9 MWh efter normalårskorrigering. Det normalårskorrigerade 

uppvärmningsbehovet var 32,4 MWh lägre för 2009 än 2008. 

 

Figur 16. Uppmätt vattenförbrukning 2008-2009 i m3 

Snittförbrukningen av varmvatten blir 430 m3 per månad alternativt 5 155 m3 

per år. Inga tendenser till systematiska variationer av vattenanvändningen 

över året kan urskiljas. Baserad på ett antaget antal bofasta i fastigheten på 90 

personer blir snittförbrukningen 157 liter vatten per dag och person. Om 

andelen varmvatten antas vara lika fördelad som i Energimyndighetens 
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undersökning Mätning av kall- och varmvatten i tio hushåll, väntas varmvatten 

ha stått för 39 % av användningen, eller 2011 m3 per år86. Med ytterligare ett 

antagande, att vattnet behöver värmas från 7°C till 55°C kan energibehovet för 

varmvatten beräknas till 123,3 MWh/år. Per areaenhet blir 

varmvattenförbrukningen 18,9 kWh/m2,år. 

 I jämförelse med de projekterade 187,7 MWh/år i E-normberäkningarna kan 

konstateras att förbrukningen blivit mer än 36 % lägre. 

 

Figur 17. Uppmätt förbrukning av fastighetsel 2008-2009 i kWh 

Snittförbrukning för fastighetsel under perioden 2008-2009 är 4 705 kWh per 

månad alternativt 56 564 kWh per år. Per areaenhet blir förbrukningen 8,6 

kWh/m2,år och därmed 12,2 % lägre än den projekterade. Det kan konstateras 

att elförbrukningen har en topp vintertid. Fastigheten har tillgång till åtta 

parkeringsplatser med motor- och kupévärmare, men dessa kan inte vara den 

endast orsaken till den ökade användningen. Utomhusbelysningen är ringa 

och torde inte heller stå för någon större influens för att kompensera den 

mörkare årstiden. Fastigheten är inte utrustad med några elvärmda slingor i 

stuprör, på tak etc. Däremot finns en slinga på 4,8 kW vid garageuppfarten. 

Driftinställningarna för denna är okänd, men med hög utnyttjandegrad kan 

den förklara ökningen vintertid. 

Se Tabell 8 för den genomsnittliga köpta energin under 2008/2009 uttryck i 

total konsumption och fördelat per m2 Atemp. 

 

                                                             
86 Mätning av kall- och varmvatten i tio hushåll (Wahlström, Pettersson, & Nordman, 
2008) 
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Tabell 8. Köpt energi snitt 08/09 

Köpt energi MWh kWh/m2,år 

Fjärrvärme 839,2 128,4 

- varav uppvärmning 715,9 109,6 

- varav varmvatten 123,3 18,9 

Fastighetsel 56,5 8,6 

Total köpt energi 895,7 137,1 

4.1.3 UTFÖRDA MÄTNINGAR OCH KONTROLLER 

Termografering, tryckprovning och mätning av ventilationsflöden har tidigare 

genomförts för byggnaderna. 

Efter att klagomål framförts från de boende om kalldrag, svårigheter att nå 

tillräcklig inomhustemperatur och för stora luftflöden från uteluftsventiler 

vintertid, utfördes termografering, mätning av ventilationsflöden och 

rökgasprover i två lägenheter. Vid mättillfället var utomhustemperatur -5°C 

och vindstyrkan ca 2 m/s i vindbyar. Termograferingen visade koncentrerade 

kalla punkter vid fönsterpartier som misstänks bero på otätheter i fogning och 

drevning, i övrigt påträffades inga onormala köldbryggor. Rökgasproverna 

visade på flera ofrivilliga läckagepunkter kring fönsterpartierna. 

Frånluftsflödena uppmättes vara något lägre än de projekterade 48 l/s, inom 

10 % felmarginal. 

I ett senare skede utfördes täthetsprover i fyra olika lägenheter. Samtliga låg 

över det tillåtna värdet 0,8 l/s, m2 vid 50 Pa över/undertryck enligt då 

gällande BBR87. Proverna låg i intervallet 1,2–2,6 l/s,m2, där genomsnittet var 

1,73 l/s,m2. Experiment med tätning av fönster och dörr till loggia visade att 

en stor del av läckaget, men inte hela, kunde härledas till dessa byggnadsdelar. 

Även med denna tätning klarades inte kraven enligt BBR. 

4.1.4 ANALYS 

Det kan konstateras att studieobjektet förbrukar betydligt mer energi än vad 

som beräknats. Orsakerna till detta bedöms vara många. I Tabell 9 nedan 

redovisas skillnaderna mellan projekterad och uppmätt energianvändning, 

och det görs tydligt att det är uppvärmningsbehovet som gör att 

                                                             
87 Boverkets byggregler BFS 1993:57 med ändringar till och med BFS 2005:17 
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energianvändningen skenar iväg. Övrig förbrukning ligger lägre än vad som 

projekterats.  

Tabell 9. Jämförelse mellan projekterad och uppmätt energianvändning 

Jämförelse av 
energianvändning:  

Projekterad 
energianvändning 
[kWh/m2,år] 

Uppmätt 
energianvändning 
[kWh/m2,år] 

Procentuell 
skillnad 

Uppvärmning 54,7 109,6 100% 

Varmvatten 31,6 18,9 -40% 

Fastighetsel 9,8 8,6 -12% 

Totalt 96,1 137,1 43% 

Ett märkligt faktum är att det redan i energiberäkningarna påpekas att 

byggnaden inte kommer att leva upp till BBR:s nybyggnadskrav88, dels i 

jämförelse med BBR:s referensbyggnad, dels i jämförelse med Fs,krav, se Figur 

18. Att detta inte åtgärdats kan tyda på att energikraven inte har varit 

högprioriterade, varken hos projektör eller hos byggherre. 

 

Figur 18. Urklipp ur E-normberäkningarna för studieobjekt 1. 

Köldbryggor har inte beaktats vid beräkningarna av transmissionsförlusterna. 

Med tanke på byggnadens komplexa form med många hörn kan dessa väntas 

utgöra en betydande del av byggnadens transmissionsförluster. 

Den egentliga förbrukningen bedöms vara ännu högre då komfortvärme som 

egentligen ska räknas in är kopplad till hushållselen och därför inte räknats in 

i denna studie.  

Inomhustemperaturer har under perioder varit högre än de antagna 20°C. En 

anledning till detta är att framledningstemperaturen inledningsvis varit högre 

än normalt. Det har även önskats av de boende för att kompensera ett 

bristande termiskt inomhusklimat i delar av lägenheten. De lokala 

köldbryggorna och otätheterna kring fönster bedöms kunna skapa kalldrag 

och falskt drag med en sänkning av den operativa temperaturen vilket kan 

förklara dessa önskemål om högre inomhustemperaturer. 

                                                             
88 Boverkets byggregler BFS 1993:57 med ändringar till och med BFS 2005:17 
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Olämplig utformning av framförallt loggior med de olägenheter som dessa 

skapat bedöms vara ytterligare en bidragande orsak. 

Luftläckaget bedöms kunna vara en avgörande faktor för det oväntat höga 

uppvärmningsbehov som identifierats. Det vindutsatta läget bedöms kunna 

skapa tryckskillnader som leder till överventilation genom uteluftsventiler för 

utsatta lägenheter och även hög infiltrationsgrad genom de otätheter som 

identifierats. 

Ett annat problem som orsakats av det vindutsatta läget är att 

solavskärmningen många gånger måste fällas upp för att skyddas mot kraftiga 

vindbyar, fastän ett avskärmningsbehov fortfarande föreligger. De boende har 

beskrivit hur detta skapar besvär med övertemperatur 

Svårigheter finns med vilken area som ska inräknas i beräkningarna av 

energianvändningen. Garaget är inräknat i energiberäkningarna både för 

transmissions- och ventilationsförluster, men när byggnadens 

energianvändning ska beräknas räknas inte denna area in, vilket gör att en 

byggnad med garage får högre energianvändning per areaenhet än en 

motsvarande byggnad utan garage. En ytterligare svårighet är att ca en 

tredjedel av ”garageutrymmet” utgörs av lägenhetsförråd och liknande, vilket 

ska räknas in i den uppvärmda arean.  
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4.2 STUDIEOBJEKT 2 

Typ: Bostadsrättsförening 

Plats: Västerås 

Antal våningar: 6 

Antal lägenheter: 40 

Nybyggnadsår: 2003 

Uppvärmning: Fjärrvärme 

Ventilationstyp:  Frånluft (FTX i garage) 

 

Bostadsrättsföreningen består av 

två olika huskroppar med garage 

och förrådsutrymmen i källarplan i 

vardera byggnad. Byggnadsformen 

kan beskrivas som relativt enkel 

med stora glasytor. Samtliga 

lägenheter har stora, inglasade 

balkonger. Byggnaderna är 

lokaliserade kring villabebyggelse, 

vilket gör att de är relativt 

skyddade mot vind.  

Bottenbjälklaget består av en 

platsgjuten betongplatta på mark. 

Mellanbjälklag är utförda i betong. 

 

 

Tabell 11. Lägenhetsfördelning 

Tabell 10. Areor för studieobjekt 2 

BOA: 4920 m2 
Atemp: 5442 m2 
Avarmgarage: 350 m2 

4ROK 124 kvm 16 st 

5 ROK 116-164 kvm 24 st 

 

 

 

  

I garageplanet finns förutom parkering och förråd, även föreningslokal, 

tvättstuga och installationsutrymmen. 14 st. utvändiga parkeringsplatser med 

motorvärmare är anslutna till fastighetsel.  

Lägenheterna fördelar sig på 20 lägenheter i vardera huskropp, och storleken 

varierar mellan 116 och 164 m2. Lägenheterna är utrustade med 

handdukstork. Flertalet av lägenheterna är dessutom utrustade med 

komfortgolvvärme i badrum och hall. Handdukstorken är ansluten till 

varmvattencirkulationen och komfortvärmen till hushållselen. En av 

lägenheterna har dessutom komfortvärme installerad i golvet till en inglasad 

balkong.  
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Varje byggnad är utrustad med två stycken frånluftsystem som ventilerar 

lägenheterna och ett till- och frånluftssystem som ventilerar garage och 

förrådsutrymmen. 

4.2.1 UPPMÄTTA DATA 

Uppmätt förbrukning av värme, varmvatten och fastighetsel redovisas för 

perioden 2008/01-2009/12, alltså för en period av två år. Förbrukningen av 

hushållsel har tyvärr även i detta studieobjekt utelämnats då ingen komplett 

statistik har funnits tillgänglig under studien. Se Figur 19 för de 

normalårskorrigerade, uppmätta värdena av uppvärmning och varmvatten. 

 

Figur 19. Fjärrvärmebehov snitt 2008/2009 [MWh]  

Det genomsnittliga uppvärmningsbehovet för 08/09 uppmättes till 587,1 

MWh efter normalårskorrigering. Det normalårskorrigerade 

uppvärmningsbehovet var 19,5 MWh lägre för 2009 än 2008. 
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Figur 20. Uppmätt vattenförbrukning 2008-2009 i m3 

Snittförbrukningen av varmvatten blir 305 m3 per månad alternativt 3 659 m3 

per år. Se Figur 20 för vattenförbrukningens fördelning över de två åren. Inga 

tendenser till systematiska variationer av vattenanvändningen över året kan 

urskiljas. Baserad på ett antaget antal bofasta i fastigheten på 78 personer blir 

snittförbrukningen 129 liter vatten per dag och person. Om andelen 

varmvatten antas vara samma som i studieobjekt 1, väntas varmvatten ha 

stått för 39 % av användningen, eller 1 427 m3 per år89. Med ytterligare ett 

antagande, att vattnet behöver värmas från 7°C till 55°C kan energibehovet för 

varmvatten beräknas till 87,6 MWh/år. Per areaenhet blir 

varmvattenförbrukningen 16,2 kWh/m2,år. 

 

 
Figur 21. Uppmätt förbrukning av fastighetsel 2008-2009 i kWh 

 

                                                             
89 Mätning av kall- och varmvatten i tio hushåll (Wahlström, Pettersson, & Nordman, 
Mätning av varm- och kallvatten i tio hushåll, 2008) 
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Snittförbrukning för fastighetsel under perioden 2008-2009 är 8 629 kWh per 

månad alternativt 103 545 kWh per år. Se Figur 21 för förbrukningen av 

fastighetsels fördelning över de två åren. Per areaenhet bli förbrukningen 

19,0 kWh/m2,år. Det kan konstateras att även i detta studieobjekt har 

elförbrukningen en mindre topp vintertid. Fastigheten har som tidigare 

nämnts tillgång till 14 st. parkeringsplatser med motor- och kupévärmare, 

vilket kan vara en orsak till ökningen vintertid. Utomhusbelysningen bedöms 

också vara en liten men bidragande orsak. Viktigt att notera är att 

användningen av fastighetsel är betydligt högre i detta studieobjekt än i det 

föregående. En möjlig hypotes till detta kan vara att användningen av 

processenergi för installationssystem och hissar kan vara högre. Någon annan 

rimlig orsak till detta går ej att finna utifrån tillgängligt underlag.  

Se Tabell 12 för den genomsnittliga köpta energin under 2008/2009 uttryck i 

total konsumtion och fördelat per m2 Atemp. 

Tabell 12. Köpt energi snitt 08/09 

Köpt energi MWh kWh/m2 

Fjärrvärme 587,1 124,1 

- varav uppvärmning 499,6 107,9 
- varav varmvatten 87,5 16,2 

Fastighetsel 103,5 19,0 

Total köpt energi 690,6 143,1 
 

4.2.2 UTFÖRDA MÄTNINGAR OCH KONTROLLER 

På initiativ från de boende har termografering genomförts i flertalet av 

lägenheterna för att utreda brister i det termiska inomhusklimatet. Under 

termograferingen identifierades främst att yttemperaturen kring och under 

uteluftsventilerna uppmärksammade vara anmärkningsvärt låga, vilket kan 

tyda på stora luftrörelser kring dessa. 

4.2.3 ANALYS 

Det kan tydligt konstateras att detta objekt, precis som de andra 

studieobjekten använder mycket energi. Orsakerna bedöms även i detta falla 

vara många. Byggnadens totala energianvändning för uppvärmning är dock 

ännu större än vad som uppgetts i Tabell 12, då flertalet av lägenheterna är 

utrustad med komfortvärme i badrum och hall, som är kopplad till 

hushållselen och därför tas ej med i statistiken. Lägenheterna är också 
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utrustade med handdukstorkar, som är koppade till varmvattencirkulationen. 

Denna typ av handdukstork är igång året runt, även när inget 

uppvärmningsbehov finns för byggnaderna vilket kan skapa 

övertemperaturer, samtidigt som det bidrar till ökad energianvändning.  

I projekteringshänvisningarna för projektet identifierades att den 

projekterade inomhustemperaturen var 22 °C, vilket stämmer bra överens 

med den inomhustemperatur som framkommit under samtalen med boende. 

De boende i byggnaderna har upplevt stora variationer i 

inomhustemperaturen, som kan hänföras till svårigheter att reglera 

temperaturen inomhus. Vid utomhustemperaturer kring 0°C upplever de 

boende att inomhustemperaturen är för låg. När utomhustemperaturen sänks 

upplevs istället att inomhustemperaturen är för hög, och att behov finns att 

vädra bort dessa övertemperaturer, vilket drastiskt ökar värmeförlusterna. En 

möjlig orsak till detta är att inomhustemperaturen regleras av en linjär 

regleringskurva. För att åtgärda detta planeras den linjära kurvan ersättas 

med en olinjär, som lättare kan styra inomhustemperaturen, beroende på hur 

kallt det är utomhus.  

En annan orsak till variationer, om än något mindre kan vara att dåligt 

isolerade rör fram till radiatorerna. De boende upplever att golven i 

lägenheterna är varma även på ställen där komfortvärme saknas, vilket delvis 

kan bekräfta denna hypotes.  

Garage och förrådsutrymmen, uppvärmda till 17°C ökar både 

energiförbrukningen och gör det svårt att jämföra energi per area på lämpligt 

vis, då BBR:s definition på Atemp ej innefattar garageutrymmen, och en 

jämförelse med andra byggnader till viss del blir otillräcklig.  

Byggnadens transmissionsförluster bedöms vara en starkt bidragande orsak 

till den höga energianvändningen. Byggnaden har stora fönsterytor i 

förhållande till golvarean. Dessutom är byggnaden dåligt isolerad med endast 

145 mm isolering i väggar och saknar helt värmeisolering mellan grund och 

garage. Mellan garage och lägenheter finns dock 70 mm isolering, men 

eftersom garageplanet värms upp till 17 °C, bedöms detta knappt ha någon 

påverkan för energiförlusterna.  
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En fjärrvärmekulvert mellan byggnaderna har under de senaste två åren läckt. 

Statiskt finns endast att tillgå för båda huskropparna tillsammans, vilket gör 

det svårt att säga storleken på de tillkommande distribuitionsförlusterna. Men 

av att bedöma storleken på läckan, så bedöms detta öka energianvändning 

nämnvärt.  

Eftersom inga tryckprovsmätningar är genomförda kan bedömning ej göras av 

tätheten på klimatskalet. De boende påpekar problem med drag inomhus, 

vilket kan indikera otätheter men fungerar inte som bevis. Problem med drag 

kan också skapas genom en felaktig placering av uteluftsventiler ovanför 

fönster som har skapat problem med kallras. Placeringen ovan fönstren 

innebär att ingen förvärmning sker av uteluften vilket orsakar att luften 

sjunker förbi fönstren och skapar stora luftrörelser i rummen, vilket kraftigt 

försämrar det termiska inneklimatet.   

I januari 2010 installerades snålspolande armatur, vilket har lett till en 

märkbar minskning av vattenförbrukningen. Eftersom statistiken som 

redovisas i denna studie endast omfattar 2008 och 2009 går den tyvärr inte 

att utläsa.  
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4.3  STUDIEOBJEKT 3 

Typ: Hyreshus 

Plats: Västerås 

Antal våningar: 5-7 

Antal lägenheter: 47 

Nybyggnadsår: 2003 

Uppvärmning: Fjärrvärme 

Ventilationstyp:  Frånluft 

 

Fastigheten består av tre olika 

huskropparBostadsrättsföreningen 

består av två olika huskroppar med 

förråds- och installationsutrymmen 

i källarplan i vardera byggnad. 

Byggnadsformen kan beskrivas som 

relativt enkel med stora glasytor. 

Samtliga lägenheter har stora, 

inglasade balkonger.  

Bottenbjälklaget består av en 

platsgjuten betongplatta på mark. 

Mellanbjälklag är utförda i betong. 

Tabell 13. Areor för studieobjekt 3 

BOA: 4920 m2 
Atemp: 5442 m2 

 

 

Tabell 14. Lägenhetsfördelning 

2 ROK 55 kvm 15 st 

3 ROK 85 kvm 2 st 

4 ROK 95 kvm 16 st 

47 st. utvändiga parkeringsplatser med motorvärmare är anslutna till 

fastighetsel.  

Lägenheterna fördelar sig på 10, 17 respektive 20 lägenheter i vardera 

huskropp, och storleken varierar mellan 55-95 m2. Lägenheterna är 

utrustade med handdukstork. Handdukstorken är ansluten till 

hushållselen.  

Varje byggnad är ett frånluftsystem som ventilerar lägenheterna och en 

entréfläkt med förvärme i respektive entré.  

4.3.1 UPPMÄTTA DATA 

Uppmätt förbrukning av varmvatten och fastighetsel redovisas för 

perioden 2008/01-2009/12, alltså för en period av två år. Värme redovisas 

för perioden 2009/01-2009/12. Förbrukningen av hushållsel har tyvärr 
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även i detta studieobjekt utelämnats då ingen komplett statistik har funnits 

tillgänglig under studien. Se Figur 22 för de normalårskorrigerade, 

uppmätta värdena av uppvärmning och varmvatten. 

 

Figur 22. Fjärrvärmebehov snitt 2009 [MWh]  

Det genomsnittliga uppvärmningsbehovet för 2009 uppmättes till 557,6 

MWh efter normalårskorrigering.  

 

Figur 23. Uppmätt vattenförbrukning 2008-2009 i m3 

Snittförbrukningen av varmvatten blir 394 m3 per månad alternativt 4 732 

m3 per år. Se Figur 23 för vattenförbrukningens fördelning över de två 
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åren. Inga tendenser till systematiska variationer av vattenanvändningen 

över året kan urskiljas. Baserad på ett antaget antal bofasta i fastigheten på 

100 personer blir snittförbrukningen 130 liter vatten per dag och person. 

Om andelen varmvatten antas vara samma som i studieobjekt 1, väntas 

varmvatten ha stått för 39 % av användningen, eller 1 845 m3 per år90. Med 

ytterligare ett antagande, att vattnet behöver värmas från 7°C till 55°C kan 

energibehovet för varmvatten beräknas till 113,3 MWh/år. Per areaenhet 

blir varmvattenförbrukningen 22,9 kWh/m2,år.

 

Figur 24. Uppmätt förbrukning av fastighetsel 2008-2009 i kWh 

Snittförbrukning för fastighetsel under perioden 2008-2009 är 6 767 kWh 

per månad alternativt 81 200 kWh per år. Se Figur 21 för förbrukningen av 

fastighetsels fördelning över de två åren. Per areaenhet bli förbrukningen 

16,4 kWh/m2,år. Det kan konstateras att detta studieobjekt har 

elförbrukningen en betydande topp i energiavnändningen vintertid. 

Fastigheten har som tidigare nämnts tillgång till 47 st. parkeringsplatser 

med motor- och kupévärmare. Respektive entré värms via luftvärme med 

en maximal effekt på 4,2 kW. Dessutom finns det värmeslingor utanför 

respektive entré. Dessa tre nämnda tros orsaka ökningen av användning av 

fastighetsel vintertid. Se Tabell 15 för den köpta energin under 2009 

uttryck i total konsumtion och fördelat per m2 Atemp. 

  

                                                             
90 Mätning av kall- och varmvatten i tio hushåll (Wahlström, Pettersson, & 
Nordman, Mätning av varm- och kallvatten i tio hushåll, 2008) 
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Tabell 15. Köpt energi 2009 

Köpt energi MWh kWh/m2 

Fjärrvärme 670,9 135,5 

- varav uppvärmning 557,6 112,6 
- varav varmvatten 113,3 22,9 

Fastighetsel 81,2 16,4 

Total köpt energi 690,6 151,2 
 

4.3.2 ANALYS 

Likt de föregående objekten går det att tydligt konstatera hög 

energianvändning även i studieobjekt 3. Den uppmätta användningen är 

högst av de tre studerade objekten. Även i detta fall är det främst 

enerianvändningen för uppvärmning som orsakar den höga 

energianvändningen. Till skillnad från de övriga två objekten så saknas 

komfortvärme, vilket gör att statistiken för uppvärmning motsvarar hela 

uppvärmningsbehovet.  

Även i detta studieobjekt finns tillgång till handdukstorkar i lägenheterna. 

Dessa är styrda via strömbrytare och värms via hushållselen, vilket gör att 

dessa inte påverkar den specifika energianvändningen i denna studie.  

Hyresvärden reglerar inomhustemperaturen till max 21 °C, och de boende 

har möjlighet att sänka temperaturen om så önskas. Hyresvärden upplever 

stora problem med att de boende låter balkongdörren stå öppen för att 

även låta den inglasade balkongen värmas upp, trots att den inte är 

utformad för att vara uppvärmd och har stora otätheter. I diskussion med 

hyresvärden har föreslagits en styrning av temperaturen där 

uppvärmningen bryts vid öppnande av balkongdörren, för att hämma detta 

beteende. Detta upplevs dock inte som någon optimal lösning, kanske är en 

effektbegränsning på radiatorerna lämpligare, där maximal effekt är vad 

som beräknas gå åt för att erhålla 21 °C vid den specifika 

utomhustemperaturen. Problemet skulle förmodligen också minska 

betydligt i omfattning om individuell värmemätning installerades. 

Den faktor som bedöms ha störst påverkan på fastighetselförbrukningen är 

den entrévärme som finns installerad i samtliga trapphus. Uppvärmningen 

sker idag via värmebatterier anslutna till cirkulationsfläktar. Hur 

nödvändigt detta system är kan diskuteras, men det finns helt klart mer 
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lämpliga lösningar att välja. Ett alternativ är att cirkulationsluften värms 

via fjärrvärme, ett dyrare system att installera men långsiktigt mer 

motiverbart. Ett annat alternativ är att helt enkelt använda sig av 

konventionella konvektorer/radiatorer anslutna till det befintliga 

uppvärmningssystemet. 

De elslingor som installerats utanför entréerna bidrar till en högre 

fastighetselförbrukning, men motiveras ekonomiskt av hyresvärden genom 

besparingar i snöskottning och trapphusstädning. Även här kan 

möjligheter utredas att nå samma funktion med frysskyddad 

varmvattencirkulation ansluten till fjärrvärmenätet. Rent kostnadsmässigt 

kan det dock bli en investering som är svår att motivera då den aktuella 

energianvändningen inte är speciellt stor. 

4.4 JÄMFÖRELSE AV FÖRBRUKNINGSDATA 

I detta kapitel presenteras en jämförelse av förbrukningsdata för 

studieobjekten. Jämförelsen är uppdelade efter energianvändning för 

fastighetsel och varmvatten, samt normalårskorrigerad användning för 

uppvärmning. I Tabell 16 visas en jämförelse mellan uppmätt 

energianvändning för de två objekten.  

Tabell 16. Jämförelse mellan de olika studieobjektens uppmätta 
energianvändning 
Jämförelse av 
energianvändning:  

Studieobjekt 1 
[kWh/m2,år] 

Studieobjekt 2 
[kWh/m2,år] 

Studieobjekt 3 
[kWh/m2,år] 

Uppvärmning 109,6 107,9                 112,6       

Varmvatten 18,9 16,2  22,9        

Fastighetsel 8,6 19,0 16,4                     

Totalt 137,1 140,2 151,2  
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4.4.1 UPPVÄRMNING 

 

Figur 25. Jämförelse av normalårskorrigerad energi för uppvärmning mellan 
de tre studieobjekten. 

Som kan avläsas ur Figur 25 skiljer sig den normalårskorrigerade 

energianvändning relativt lite mellan de tre studieobjekten. En mindre 

variation kan utläsas i en jämförelse mellan studieobjekten, där det första 

objektet har en något högre topp i användningen under vintern, medan de 

andra två har en något högre användning under höst och vår. Det kan 

finnas många orsaker till detta, men en möjlig hypotes kan vara att de 

boende i studieobjekt 2 och 3 nyttjar de inglasade balkongerna i större 

omfattning under höst och vår och i samband med detta låter 

balkongdörrarna vara öppna. I studieobjekt 1 blir inte konsekvenserna av 

ett sådant beteende lika stora då loggiorna är planerade för att kunna 

nyttjas året runt. 
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4.4.2 VARMVATTEN 

 

Figur 26. Jämförelse av energianvändning för varmvatten mellan de tre 
studieobjekten. 

I samtliga studieobjekten är användningen av varmvatten relativt jämn 

över året, se Figur 26. Användningen i samtliga objekt ligger i paritet med 

användningen i liknande studier91, men skiljer sig från uppmätt 

medelvärde för vattenanvändning bland 44 hushåll som var 184 liter per 

person och dag i en studie av Energimyndigheten92. Möjliga orsaker till 

detta kan vara att det bor relativt få personer per lägenhet (ca 2 pers per 

lägenhet) och att fastigheterna främst innehåller större lägenheter (95-164 

m²) och en äldre befolkning än genomsnittet till följd av det höga 

kostnadsläget. 

  

                                                             
91 Orsaker till differenser mellan beräknad och faktisk energianvändning i 
nyproducerade flerbostadshus (Hagengran & Stenberg, 2005) och Energistatistik 
för bostadshus i Stockholmss stad uppförda 1995-2002 (Henriksson & Kellner, 
2005) 
92 Mätning av kall- och varmvattenanvändning i 44 hushåll (Energimyndigheten, 
2009) 
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4.4.3 FASTIGHETSEL 

Figur 27 visar att användningen av fastighetsel skiljer sig markant mellan 

de tre studieobjekten. I princip så förbrukar studieobjekt 2 dubbelt så 

mycket fastighetsel som studieobjekt 1. Detta är anmärkningsvärt då båda 

studieobjekten är relativt lika utformning. En rimlig orsak kan vara att 

studieobjekt 2 använder mer processenergi till installationer.  

 

Figur 27. Jämförelse av energianvändning för fastighetsel mellan de tre 
studieobjekten. 

Gemensamt för samtliga objekten är att det går att utläsa en topp i 

användningen under januari vilket kan hänföras till att båda fastigheterna 

är utrustade med tillgång till motorvärmare. Studieobjekt 3 har klart mer 

säsongsberoende fastighetselanvändning vintertid jämfört med övriga 

studieobjekt. Detta bedöms bero på ett stort antal motorvärmare, 

markvärme utanför entréer och eluppvärmning i trapphus som samtliga 

utnyttjas nästan uteslutande under vinterhalvåret.  
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4.4.4 KOMFORT 

Inomhustemperaturen bedöms efter samtal med de boende i studieobjekt 

1 och 2 ligga mellan 22-24˚C i båda objekten. Några egna mätningar har ej 

gjorts för att kontrollera detta. Denna temperatur stämmer bra överens 

med resultat från en studie av Statens institution för byggnadsforskning 

som identifierar den genomsnittliga inomhustemperaturen i 

flerbostadshus till 22,2˚C93. I studieobjekt 3 däremot bedöms användningen 

vara något lägre (21 °C) genom att hyresvärden helt enkelt reglerar en 

maximal inomhustemperatur 

Den ekvivalenta temperaturen i objekten bedöms däremot vara lägre. I 

studieobjekt 1 och 2 har det identifierats problem med att de boende 

upplever drag. Det har uppmärksammats fler orsaker till detta. I 

studieobjekt 1 bedöms de främsta orsakerna vara den utsatta placeringen 

och den höga infiltrationsgraden. I studieobjekt 2 kan 

olägenheternaförsämringen orsakats av en olämplig placering av 

uteluftsventiler.  

  

                                                             
93 Mätning av innetemperatur (Boman, Jonsson, & Skogberg, 1993) 



 

 

94 
 

5. INTERVJUSTUDIE ANGÅENDE SYNEN PÅ 

ARBETET MED ENERGIANVÄNDNING I 

BYGGNADER 
I detta kapitel presenteras resultatet av intervjustudien. Under 

litteraturstudien identifierades en del faktorer som bedömdes var intressanta 

att undersöka vidare. Utifrån de identifierade faktorerna utarbetades fyra 

frågeområden som sedan utgjorde grunden för såväl intervjuerna som 

utformningen av detta kapitel. Det görs ingen uppdelning av vilken aktör som 

har sagt vad, istället sammanställs svaren för att ge en helhetsbild över varje 

problemområde. Hur intervjuerna genomfördes presenterades tidigare i 

rapportens metodkapitel under 2.3 Intervjustudie. 

5.1 PRIORITERING AV ENERGIFRÅGOR I BYGGPROCESSEN 

Under intervjuerna efterfrågades hur respektive person upplever 

prioriteringen av energifrågor i jämförelse med andra faktorer i 

byggprocessen, såsom ekonomi och tid. Detta kapitel beskriver hur aktörerna 

upplever att krav från myndigheter och framförallt från byggherren 

påverkar byggprocessen med avseende på energianvändning. Det behandlar 

också hur de olika aktörernas arbete påverkas av ledningsdirektiv kring 

energifrågor. 

Under flertalet av intervjuerna har det framkommit att energifrågan fått 

allt högre prioritet på senare tid bland byggherrar, men att mycket 

fortfarande kan göras för att förbättra situationen. Flera av aktörerna har 

upplevt en ökad medvetenhet bland byggherrarna i och med skärpningen i 

BBR, och att en viss vilja finns att prestera ännu bättre än vad byggreglerna 

kräver. En projektledare beskriver det som att många byggherrar vet om 

behovet av att bygga energieffektivt, men att få vet riktigt hur de ska 

hantera det. Intervjupersonen upplever ofta att byggherrarna har ett stort 

förtroende för projektörer och entreprenörer och delvis därför inte alltid 

bemödar sig om att utforma ordentliga kravformuleringar. Till följd av 

detta planeras och utförs byggnaden ofta utifrån de minimikrav som anges 

i BBR, i brist på andra ställda krav. 
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En arkitekt påpekar under en intervju att en konsults uppgift är att uppfylla 

beställarens krav utan att det medför onödiga kostnader för något som 

beställaren inte önskar, och att det därför är byggherren som bär det stora 

ansvaret för att ställa krav och efterfråga låg energianvändning. En 

byggherre som signalerar hög prioritet på energifrågan ger ett incitament 

till arkitekten att arbeta mer aktivt med frågan. En installationskonsult 

lyfter fram det ansvar som han menar att samtliga projektörer har i 

egenskap av experter att nå fram till byggherren med de alternativa 

lösningar som finns att tillgå, men att det slutliga ansvaret ligger hos 

byggherren att föreskriva dessa lösningar. 

En projektledare upplever energifrågan som högprioriterad i den interna 

beställarorganisationen, och att det ligger prestige i att bygga bostäder med 

lägre energianvändning än vad som krävs. En annan projektledare menar 

att det framför allt är budgeten som styr, och att denne tillsammans med 

projektörerna ofta behöver övertyga beställaren om lönsamheten i 

långsiktigt planerande för att viljan att investera extra överhuvudtaget ska 

finnas. En intervjuad försäljningsbyggherre ser det å andra sidan som att 

det främst är de själva som högprioriterar energifrågan, medan 

projektörerna ofta inte tar några initiativ på de punkterna. 

Gemensamt för samtliga intervjuer har varit de intervjuades betoning på 

vikten av en stark byggherreroll, där energifrågorna behandlas i ett tidigt 

skede och styrs av konkreta krav från byggherren. Som en projektledare 

uttrycker det, det är inte alls svårt att beakta energianvändningen så länge 

det görs i ett tidigt skede. 

En del av de intervjuade aktörerna har särskilt lyft fram hur de önskar ett 

förändrat fokus från byggherrarna, där prioriteringen i högre grad blir att 

se på byggnadens livscykelkostnad och i mindre grad att fokusera på 

investeringskostnaderna. 

I en intervju nämns att byggherrarna för flerbostadshus indirekt har 

samhället som beställare, och att en större efterfrågan från samhället krävs 

för att frågan ska tas på större allvar. I dagsläget upplevs de ekonomiska 

incitamenten för att bygga bättre än BBR:s minimikrav inte tillräckligt stort 

hos många byggherrar. En aktör förklarar detta med att bedömningen av 

driftkostnader för bostäder inte alltid anses tillförlitlig, och att kostnaderna 
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istället ofta uppskattas med nyckeltal. Detta gör det svårare för byggherren 

att redovisa nyttan av energibesparande investeringar och därigenom 

motivera höjda marknadsvärden för byggnaden. En aktör uttrycker en 

annan åsikt och menar att driftkostnaderna brukar redovisas väl i samband 

med försäljning av nyproducerade bostäder, och att det idag är ett 

användbart försäljningsargument med låga driftkostnader. 

Under en intervju med en representant från Västerås stad beskrivs hur 

kommunen försöker inta en stödjande roll gentemot byggherren just med 

avseende på detta, där de ser till att bistå med kompetens och information 

till byggherrar om hur de kan arbeta för att nå ambitiösare energimål. 

Representanten påpekar vikten av en dialog med byggherren, där 

förståelse eftersträvas. 

5.2 MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA ENERGIANVÄNDNINGEN 

För att undersöka hur varje aktör ser på sitt eget arbete och ansvar för 

energiförbrukningen har respektive person ombetts att fritt beskriva hur de 

arbetar för att minska energianvändningen, vilka möjligheter och 

svårigheter de ser i att utföra sitt arbete. Fokus har riktats mot när 

respektive aktör kommer in i byggprocessen och hur delaktiga de varit i 

arbetet med energifrågorna. 

En projektledare såväl som en arkitekt berättar att de upplever möjligheter 

att påverka projekt i tidiga skeden, och betonar vikten av att beakta 

energifrågorna redan då. Andra projektörer menar att de kommer in för 

sent i många projekt för att kunna utöva mer än ett begränsat inflytande på 

sin egen del. Samtliga aktörer som ansett sig delta i tidiga skeden av 

byggprocessen beskriver vikten av att de arbetar för att ge projektet rätt 

förutsättningar i och med programarbetet, och att detta är avgörande för 

ett lyckat slutresultat. 

De projektörer som intervjuats nämner många olika ämnesspecifika 

åtgärder som kan göras för byggnadens utformning och installationer i 

syfte att effektivisera energianvändningen. De beskriver hur de som 

specialister kan utnyttja det spelrum som ges i byggherrens 

kravspecifikation för att arbeta mot de bästa lösningarna. Som tidigare 
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nämnts önskar de ofta att kunna delta i tidigare skeden av projekten för att 

bättre kunna nå fram till byggherren med förslag på alternativa lösningar. 

I de flesta av intervjuerna nämns ett bristande utförande som en av de 

stora anledningarna till avvikande resultat från det planerade. 

Kontrollplaner, mätningar, utförandeanvisningar och arbetsberedning är 

exempel på insatser som föreslagits för att säkerställa att intentionerna 

under projekteringen följer med in i produktionsskedet. 

Under en intervju med en arkitekt framförs misstankar om bristande 

kunskap och beaktande av energifrågorna bland vissa arkitekter som en 

bidragande orsak till avvikelserna. Exempel som nämndes var 

försummande av köldbryggor och felaktigt beaktande av solinstrålning, 

såväl som en övertro på de beräkningsprogram som används. Även bland 

en del av projektörerna nämns att det ibland saknas insikt bland arkitekter 

i hur gestaltning och utformning påverkar byggnadens energiprestanda, 

och att kunskapen är för liten angående vad som krävs av 

installationssystemen till följd av viss kreativ gestaltning. 

Arkitekten menar också att en bidragande anledning till att många 

byggnader inte lever upp till vad som förväntas, är att de inledande 

energiberäkningarna ofta betraktas som löften, när de i själva verket 

snarare är prognoser med varierande, men oftast hög, osäkerhetsgrad. En 

jämförelse görs med väderprognoser, där människor överlag är väl 

medvetna om att prognosen har en viss osäkerhet och inte kan tas som ett 

löfte. 

En projektledare anser att den största svårigheten ligger i noggrann 

produktion. Den enskilda faktor som stått för flest avvikande slutresultat är 

byggnadens täthet, enligt projektledaren. Just tätheten är svår att 

projektera för och måste istället säkerställas med kvalitetskontroller. En 

annan projektledare beskriver hur synen på kvalitetskontroller är god fram 

till entreprenörerna, där det ibland saknas förståelse för relevansen av de 

egenkontroller som ska göras. I dessa fall har byggherre och projektörer 

möjlighet att ge den kvalitetsansvarige verktyg i form av 

påtryckningsmedel reglerade i avtal med entreprenören, berättar 

projektledaren. Uppfattning och omfattning av kvalitetsarbetet varierar 

från projekt till projekt och är till stor del individberoende. 
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Installationskonsulten menar att marknaden ofta är fast i gamla vanor, 

bygger som förr och är motvillig att ta in ny teknik i tillräcklig utsträckning. 

Den alltför starka styrningen mot låga investeringskostnader är det största 

hindret, enligt denne. Projektörerna behöver arbeta för att få beställaren 

att förstå möjligheterna med nyare lösningar så som lufttryckstyrda fläktar 

och dagsljusstyrd belysning. 

5.3 SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER 

Under litteraturstudien identifierades att samverkan mellan aktörerna i 

byggprocessen är av stor vikt för att lyckas med ett projekt. Därför ställdes 

frågor om hur intervjupersonerna uppfattar att samarbetet med andra 

aktörer i byggprojekten fungerar, vilka svårigheter som finns och vad som 

fungerar bra? Finns det tydliga gränsdragningar mellan vilka aktörer som 

ansvarar för vad? 

De flesta intervjupersoner har varit av den uppfattningen att det vanligtvis 

endast är byggherre, projektledare och arkitekt som är delaktig under de 

tidiga skedena av byggprocessen, dvs. under programarbete och 

förslagshandlingsskedet. Under en intervju med en installationskonsult 

identifierades att detta kan ses som en nackdel, då byggprojektet redan har 

kommit så pass långt att utformningen är relativt styrd, vilket minskar 

möjligheterna att komma med nya och mer energieffektiva lösningar av 

installationssystemen. Detta bekräftas under en intervju med en arkitekt 

som beskriver att installationskonsulten ofta kommer in när det bara är ett 

par veckor kvar av projektet och endast detaljprojektering återstår. Då har 

byggherren tillsammans med arkitekten redan beslutat om typ av 

installationssystem, ett beslut som ofta kan ha grundat sig på erfarenheter 

från tidigare projekt. Arkitekten berättar att han sällan i tidigt skede 

beaktar vilket ventilationssystem som ska användas i den planerade 

byggnaden, utan endast erfarenhetsmässigt vet hur ventilationssystem han 

tidigare använt beter sig. Detta kan leda till att en låsning sker vid gammal 

teknik och att de möjligheter som ny teknik erbjuder inte tillvaratas. Under 

intervjun med en projektledare som är verksam hos en 

försäljningsbyggherre bekräftas ytterligare att de flesta projektörer 

förutom arkitekten vanligtvis involveras i projektet under projekteringens 

systemskede. I detta läge är många av de större besluten som gäller de 
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olika byggnadstekniska systemen redan tagna, vilket gör att projektörernas 

arbete snarare går ut på att anpassa de valda systemen efter den aktuella 

byggnaden. En intervjuperson påpekade att detta speciellt gäller vid de fall 

som byggnaderna uppförs som totalentreprenad, då det ofta är upp till 

entreprenören själv att tolka de funktionskrav som beställaren fastställt. 

Detta gör att besluten av installationssystem kan fattas av en ”byggare” och 

inte av en installationskonsult. Intervjupersonen ställer sig frågande till om 

inte installationskonsulten, som sedan ansvarar för att dimensionera 

systemet och möjligtvis besitter bäst kompetens att välja system, är bättre 

lämpad att ta dessa beslut för den aktuella byggnaden.  

När aktörerna väl kommit att bli delaktiga i projekten upplever de flesta av 

intervjupersonerna att samarbetet mellan de olika aktörerna i 

byggprocessen fungerar bra. Dock bedöms tidspressen vara stor bland 

vissa av intervjupersonerna. En person utrycker det som att ”projektering 

ska inte synas, bara finnas där. Och arbetet ska gärna varit färdigt igår”. 

Detta gör att spelrummet blir mindre att undersöka alternativa lösningar. 

Problemet bekräftas av en annan intervjuperson som berättar att 

byggherren ibland kan ha bristande förståelse för projektörernas arbete, 

då ”det enda som skapas är en massa papper”. Det är lättare att acceptera 

kostnader under produktionen, där beställaren har möjlighet att se 

utgifterna i direkt relation till skapandet av en fysisk produkt. 

En intervjuperson ger uttryck åt att samordning mellan kompetenserna 

kring energifrågan sker i allt större utsträckning, men att många är ovana 

med att ha det samarbetet. Byggherren måste ta ett större ansvar i detta 

läge, och ställa specifika krav på energianvändning redan från start.  En 

projektledare bekräftar detta genom att beskriva vikten av samordning 

mellan projektörer, exempelvis när det gäller avvägningar mellan aktiva 

och passiva lösningar. Att bygga hus som minskar behovet av 

installationssystem är ett samspel mellan främst arkitekt, konstruktör och 

installationskonsult, menar projektledaren. Det viktigaste är att beställaren 

görs medveten om detta. Samma projektledare beskriver också vikten av 

förståelse för projekteringen hos beställaren, att höga 

projekteringskostnader kan motiveras med att totalkostnaden kan bli 

billigare i längden.  
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5.4 ERFARENHETSÅTERFÖRING, 

ERFARENHETSÖVERFÖRING OCH UPPFÖLJNING AV 

ENERGIMÅL 

Att lära av tidigare misstag är något som byggbranschen ofta kritiserats för 

att vara oförmögen till. I arbetet med energifrågor har bedömningen gjorts i 

denna studie att uppföljning och erfarenhetsåterföring är av stor vikt för en 

förbättringsprocess där utvecklingen går mot ett mer energieffektivt 

byggande. Därför har en del av varje intervju riktats mot hur aktörerna ser 

på detta problemområde. 

En allmän uppfattning bland intervjupersonerna är att det generella 

arbetet med erfarenhetsåterföring av energifrågor är bristfälligt. Många 

uppfattar att detta beror på att när statistik väl finns att tillgå för 

energianvändningen, har de sedan länge börjat arbeta med nya projekt. Det 

gör att tid inte riktigt finns att följa upp arbeten, speciellt när det är svårt 

att fakturera den tid som används för att följa upp tidigare projekt. Flera av 

intervjupersonerna beskriver dock situationer med återkommande 

beställare där möjlighet till uppföljning av tidigare projekt har blivit en 

naturlig del av samarbetet med beställaren. Vid enskilda uppdrag görs dock 

bedömningen att arbetet med uppföljning av energifrågorna i nuläget helt 

beror på eget initiativ bland individer inom många organisationer. 

Under en intervju med en projektledare beskrivs ett sätt att hantera detta 

problem. Inom dennes organisation finns vissa rutiner för att följa upp 

energianvändning för tidigare projekt. Uppföljningen sker centralt i 

organisationen för varje projekt som genomförs, och uppföljningen sker 

under de första två åren efter färdigställande. Projektledaren är osäker på i 

vilken utsträckning uppföljning sker utöver dessa första två driftår, men att 

det är ett arbete som helt sköts på central nivå. Uppföljningen görs främst 

för att veta på vilken nivå de nybyggda byggnadernas energianvändning 

ligger på. Projektledaren upplever att det inte läggs så stor kraft på att 

analysera varför de uppmätta värdena differerar från de projekterade. 

Metoden med automatisk lagring av förbrukningsstatisktik för projekten 

utgör dock ett lämpligt underlag att utveckla rutinerna vidare på. 
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De flesta av intervjupersonerna upplever att det ofta genomförs försök med 

erfarenhetsöverföring mellan de olika skedena i byggprocessen. I 

övergången från projektering till produktion upplever aktörerna att många 

av nyckelpersonerna i projektet ofta byts ut och att den upparbetade 

projektspecifika kunskapen inom projektorganisationen minskar. En 

intervjuperson berättar om olika typer av arbetsbeskrivningar och 

montageanvisningar som kan upprättas under projekteringen i syfte att 

minska konsekvenserna av denna ”stafettväxling”. En annan intervjuperson 

berättar om hur denne brukar delta i utbildning av driftpersonal i 

övergången till förvaltningsskedet, för att möjliggöra för en drift där det 

projekterade systemet bättre kan nyttjas. 

En projektledare påpekar svårigheterna med att avgöra vad som händer 

om en uppföljning visar att energimålen inte uppfyllts. Projektledaren 

anser att det ofta inte finns avtalsstyrning och praxis som reglerar vem som 

ska ansvara för åtgärdandet av avvikelser från kravnivåerna. 

  



 

 

102 
 

6. ANALYS 
I detta kapitel analyseras resultatet av de delstudier som genomförts i 

examensarbetet. Studierna analyseras inledningsvis var och en för sig, för att 

sedan sättas in i ett helhetsperspektiv. 

6.1 ANALYS AV FALLSTUDIEN 

I fallstudien har det eftersträvats att studera ”vanliga” flerbostadshus och 

inte några pilotprojekt. Målsättningen har varit att bilda en uppfattning av 

hur energianvändning vanligtvis beaktas i flerbostadshusprojekt. Med facit 

i hand för denna studie kan det konstateras att det finns ett stort utrymme 

för förbättring. Från det ursprungliga urvalet har enbart tre studieobjekt 

presenterats i denna studie, samtliga utförda mellan 2003 och 2006 . För 

två av dessa studieobjekt har ingen energibehovsberäkning funnits 

redovisade. Om detta beror på att inga beräkningar genomförts eller om de 

försvunnits under årens lopp får vara osagt. Det är i vilket fall 

anmärkningsvärt och indikerar att energianvändningen inte varit 

högprioriterad. För det tredje studieobjektet utfördes beräkningar i 

E-norm, dock bristfälliga sådana. 

Det kan tydligt konstateras att samtliga tre objekt som granskats i 

fallstudien förbrukar betydligt mer energi än de 116 kWh/m2 och år som 

identifierats som genomsnittlig energianvändning för byggnader uppförda 

efter 200194. Energianvändningen i studieobjekten har uppmätts till mellan 

137 och 152 kWh/m2 och år. Om jämförelse görs med liknande studier 

innehållande analyser av byggnader uppförda under samma tidsperiod 

framgår det att det främst är energianvändning för värme och fastighetsel 

som är något högre än i andra studierna, med undantag för Annika Nilssons 

studie om ”Energianvändning i nyproducerade flerbostadshus i 

Bo01-området i Malmö”, se Figur 28.  

                                                             
94 Energistatistik för flerbostadshus 2008 (Statens energimyndighet, 2009) 
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Figur 28. Jämförelse av energianvändning mellan fallstudiens objekt och 
objekt från liknande studier95,96,97,98. 

För studieobjekt 1 där tillgång funnits till E-normberäkningar går det att 

fastställa att den faktiska energianvändningen är 43 % högre än vad som 

projekterats. I Annika Nilsson licentiatuppsats identifieras liknande 

skillnader mellan projekterad och faktisk energianvändning (40-60 %). 

Nilsson identifierar som en möjlig orsak till denna variation att 

energiberäkningsprogrammet Enorm tenderar att överskatta utnyttjandet 

av solenergi. Eftersom studieobjekt 1 har stora glasytor kan detta vara en 

rimlig delorsak till de identifierade variationerna, men kan dock inte anses 

vara den enda orsaken. Det är främst energianvändningen för 

uppvärmning som har underskattats i E-normberäkningarna, då 

energianvändningen för fastighetsel och varmvatten istället snarare har 

överskattats.  

                                                             
95 Orsaker till differenser mellan beräknad och faktisk energianvändning i 
nyproducerade flerbostadshus (Hagengran & Stenberg, 2005) 
96 Energianvändning i nyproducerade flerbostadshus i Bo01-området i Malmö 
(Nilsson, 2003) 
97 Energieffektiva flerbostadshus – erfarenheter (Levin, 2008) 
98 Energistatistik för bostäder i Stockholm uppförda 1995-2002 (Henriksson & 
Kellner, 2005) 
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6.1.1 ORSAKER TILL HÖG ENERGIANVÄNDNING 

Det finns många orsaker till att energianvändningen är hög i samtliga 

studieobjekt. Flera av orsakerna kan härledas till ett tidigt skede i 

byggprocessen och hade kunnat undvikas om de hade beaktats då. 

Gemensamt för objekten i fallstudien är att energifrågan inte kan anses 

varit prioriterad. I studieobjekt 1 konstaterades det redan under 

projekteringen att det genomsnittliga U-värdet för klimatskalet skulle 

överstiga kraven enligt då gällande BBR, vilket tyder på att frågan 

lågprioriterades. Något som är utmärkande för detta studieobjekt är en 

utformning som bidrar till relativt stora transmissionsförluster. Stora 

glaspartier i kombination med burspråk och många hörn bidrar till en 

större andel omslutande area samtidigt som det ökat mängden 

köldbryggor. Men trots detta val av utformning, har inga tydliga åtgärder 

genomförts för att motverka de ökade energiförluster som den aktuella 

utformningen bidrar till. Likt studieobjekt 1 så bedöms 

transmissionsförlusterna även vara en betydande orsak till att de stora 

värmeförlusterna i studieobjekt 2. Även i detta fall så har byggnaderna 

stora fönsterpartier, med stor andel orienterade mot norr. Under 

garageplanet noteras total avsaknad av isolering, trots att garaget värms till 

17°C. Orsaken till avsaknaden kan tyda på att antingen att samarbetet med 

projektörerna har varit bristfälligt, eller att byggherren helt enkelt valt att 

prioritera bort isolering där.  

I två av tre flerbostadshus som studerats har samtliga eller en stor andel av 

lägenheterna varit utrustade med komfortvärme som anslutits till 

hushållselnätet. Styrningen har varierat mellan timerstyrning, 

termostatstyrning, enkel brytarstyrning och kombinationer av dessa. 

Författarna har inte haft tillgång till statistik över hushållselanvändningen 

och känner inte till utnyttjandegraden på denna komfortvärme, men 

misstänker att den kan stå för en stor mängd förbrukad el. Vid samtal med 

boende i husen har medvetenheten om kostnaderna i pengar och energi för 

användning av komfortvärme varit hög, men man har samtidigt berättat 

om grannar som mer eller mindre medvetet använder sig av komfortvärme 

i badrum, hall eller uteplats under större delen av året. Rimligheten i att 

kalla denna typ av uppvärmning för komfortvärme och räkna den separat 

från övrig uppvärmning kan diskuteras. Författarnas åsikt är att 
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komfortvärme borde inräknas i övrig uppvärmning och därmed ingå i den 

specifika energianvändning som BBR ställer krav på.  

I studieobjekt 1 har en ogenomtänkt zonindelning identifierats, speciellt 

med avseende på loggiorna. I projekteringshänvisningarna har det angivits 

att inomhustemperaturen i dessa skulle vara 18°C, medan de i 

E-normberäkningarna inte görs någon sådant beaktande.  Loggiorna verkar 

därmed avses vara en integrerad del av lägenheterna och de uppvärmda 

ytorna, men har inte rakt igenom utformats för detta. 

I två av studieobjekten har det identifierats brister i det termiska 

inneklimatet, vilket kan både anses bero både på bristfällig utformning och 

felaktigt utförande under produktionen. Under litteraturstudien 

identifierades att den vanligaste och mest betydelsefulla orsaken till en 

energianvändning som avviker från den projekterade var att 

innetemperaturen var högre än väntat. Detta kan även konstateras i 

fallstudien. Genom drag via luftrörelser och strålning till kalla ytor sänks 

den ekvivalenta temperaturen. För att motverka denna sänkning har det 

valts att höja framledningstemperaturen, vilket i sin tur ökar 

energianvändningen.  

För studieobjekt 1 och 2 har boende påvisat vissa svårigheter att reglera 

inomhustemperaturen. Under fallstudien har det identifierats flera orsaker 

till detta. Dels beror svårigheterna på att olika lägenhetsinnehavare helt 

enkelt önskar olika inomhustemperaturer, och dels beror det på att 

styrningen av framledningstemperaturen varit svårkalibrerad och 

otillräcklig. Detta gäller speciellt för studieobjekt 2 där regleringen av 

framledningstemperaturen kan anses vara bristfällig. 

I studieobjekt 1 går det att identifiera att det har gjorts en ofullständig 

anpassning av byggnaden efter de lokala förutsättningarna. Det vindutsatta 

läget medför att ett frånluftsystem kan vara en olämplig lösning, då vinden 

skapar ett övertryck på lovartssidan av byggnaden och ett undertryck på 

motstående sida och gör att vinden trycks via uteluftsventilerna rakt 

igenom byggnaden. Vinden bidrar till både hög infiltration som försämrar 

det termiska inneklimatet och exfiltration som ökar värmeförlusterna ut 

genom klimatskalet. En byggnad i ett vindutsatt läge ökar även kraven på 
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att byggnaden utförs lufttät, vilket inte är fallet då mätningar har 

identifierat stora luftläckage i byggnaderna. 

Avslutningsvis kan sägas att författarna identifierat hur inneklimatproblem 

står i korrelation till hög energianvändning. Dessa problem bedöms vara 

direkta konsekvenser av ett bristande systemtänkande. 

6.2  ANALYS AV INTERVJUSTUDIEN 

”Byggherrens, byggherrens, byggherrens och projektörernas 

ansvarstagande.” 

Under intervjustudien har en genomgående synpunkt varit att byggherren 

måste inta en mer aktiv roll.  Denna rolls betydelse har poängterats så pass 

mycket under intervjuerna att det tål att repeteras. I grund och botten 

måste ett intresse finnas hos byggherren att arbeta med energifrågan och 

förväntningar på projektet som formuleras i konkreta och uppföljningsbara 

krav. Byggherren behöver också förstå projektörernas roller, och var 

kompetensen för byggnadens olika delsystem kan finnas. I intervjustudien 

har framkommit fall där byggherren i och med ett stort förtroende för 

projektörer och entreprenörer ibland har förbisett kravformuleringarna, 

med resultatet att ambitionsnivån blivit densamma som de krav som ställs 

i BBR. 

Byggherren behöver vara medveten om behovet av att styra projektet med 

ställda krav oavsett hur stort förtroendet är för övriga aktörer. Även den 

mest kompetente projektören behöver mål att arbeta mot. En god konsult 

uppfyller beställarens förväntningar kostnadseffektivt och levererar inte 

utan vidare sådant som inte beställts. Konsekvensen är därför att, som i 

nämnda projekt, byggnaden projekteras utifrån lägsta kravnivå när inte 

byggherren uttryckt några tydliga mål för byggnaden. Det kan dessutom 

konstateras att många projekt där energifrågan inte beaktats inte heller når 

upp till denna lägstanivå. 

Som framkommit i flera intervjuer är dock inte övriga aktörer utan ansvar. 

I projektörens roll som expertkonsult ingår att upplysa beställaren om de 

förbättringsmöjligheter som finns att tillgå. Detta handlar framförallt om en 

pedagogisk fråga, att få byggherren att förstå värdet i att sikta högre och 

kräva mer. Det kan ses som projektörens ansvar att få byggherren att inta 
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ett mer långsiktigt perspektiv i de fall byggherren inte är medveten om 

vinsterna med detta. 

”Ekonomi, budget och ett långsiktigt perspektiv i anknytning till samhällets 

efterfrågan.” 

Under intervjuerna har synpunkter framförts på svårigheterna med att 

branschen ofta är fast i gamla vanor och är motvilligt inställd till att ta in ny 

teknik, en inställning som kan bero på att efterfrågan upplevs liten. Ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv finns stora vinster att hämta i ett mer 

långsiktigt agerande bland byggherrar. Indirekt har samhället en stark roll i 

att efterfråga energieffektiva bostäder och skapa incitament för att 

byggherren ska välja att bygga energieffektiva alternativ. Finns inte 

intresset hos allmänheten är det svårt att motivera byggherren att ta dessa 

steg. På detta sätt har stat, myndigheter och kommun en viktig roll i att 

representera allmänheten och uppmuntra till bättre alternativ. 

”Helhetssyn, systemtänkande och interaktion mellan aktörer.” 

Vikten av ett systemtänkande vid utformandet av en byggnad har tagits 

upp vid flera tillfällen under detta examensarbetes teoridel, och har även 

varit ett återkommande tema under intervjustudien.  I flera av intervjuerna 

har brister i energianvändning hänförts till den typiska arbetsgång som är 

vanlig under program- och projekteringsskedet där aktörerna blir 

delaktiga i en relativt given följdordning och var och en, lite överdrivet, 

framställer sin del av ritningen. För att kunna vara med och påverka 

projektets utformning i någon större utsträckning behöver de olika 

kompetenserna bli delaktiga i projektet innan det blivit låst i för stor 

utsträckning till en viss lösning. Under samtliga intervjuer beskrivs 

samarbetet mellan aktörerna i projekteringsskedet fungera mestadels bra. 

Däremot upplevs interaktionen och kompetensutbytet mellan aktörerna i 

tidiga skeden ske i bristande utsträckning. Flera av 

specialistkompetenserna upplever sig komma in för sent i projektet för att 

kunna påverka den övergripande utformningen i den utsträckning de 

önskar. Med detta som bakgrund kan antas att ett systemtänkande inte 

sker i önskvärd utsträckning i tidiga skeden. En konsekvens av detta kan bli 

att beslut fattas av aktörer utan tillräcklig kompetens för att ta beslutet. En 

arkitekt som utformar byggnaden för en viss typ av ventilationssystem 

kanske inte är medveten om vilka konsekvenser som detta bidrar till för 
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byggnadens energibalans. En installationskonsult som ges möjligheten att 

delta i detta skede kan bidra till en gynnsammare utformning ur 

energisynpunkt.  

En annan aspekt av vikt som framförts är att byggherren förstår betydelsen 

av projekteringen och avsätter tillräckligt med resurser. I vissa intervjuer 

har det framförts att byggherrar ibland har en bristande förståelse för 

detta. 

Här har projektledaren och projektörerna en viktig roll i att informera 

byggherren om värdet av en noggrann planering och att byggnaden tänkts 

igenom i sin helhet innan produktionen inleds. 

En kortfattad och kärnfull formulering kan vara att rätt kompetens ska 

fatta rätt beslut med rätt underlag vid rätt tidpunkt för att säkerställa ett 

bra slutresultat. 

”Uppföljning under utförandet, erfarenhetsöverföring och att värna om 

projekterade intentioner under produktionen.” 

Något som framförts under intervjustudien och som bedöms vara av stor 

betydelse är att de intentioner som arbetats fram under programarbetet 

och projekteringen följs upp under produktionsskedet. Flera av 

intervjupersonerna har identifierat ett bristande utförande som en av 

huvudanledningarna till ett avvikande slutresultat med avseende på 

energianvändningen, och att synen på kvalitetskontroller bland 

entreprenörerna ibland lämnar mycket att önska. Många av företagen inom 

branschen använder sig av olika certifieringssystem för kvalitetsarbete, 

men under några av intervjuerna har det framkommit att systemen mest 

används på ledningsnivå och att de inte alltid tas på allvar när det väl 

kommer till de praktiska momenten. En av de aspekter som framför allt är 

beroende av noggrant utförande är byggnadens täthet, som ju också 

identifierats som högprioriterad för att uppnå en låg energianvändning.  

Genom att under projekteringen utföra arbetsbeskrivningar och 

montageanvisningar samt föreskriva arbetsberedning för känsliga moment 

kan bättre noggrannhet uppnås. Denna typ av åtgärder skulle även 

adressera de problem som associeras med att många av projektens 

nyckelpersoner byts ut i övergången från projektering till produktion, med 
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en omfattande minskning av den upparbetade projektspecifika 

kunskapsnivån som följd. 

Med avseende på arbetsbeskrivningar, montageanvisningar och 

arbetsberedningar kan det vara lämpligt att utforma rutiner inom företaget 

för denna typ av moment för att slippa ”uppfinna hjulet på nytt” vid varje 

enskilt projekt. Det bästa alternativet vore kanske en branschstandard för 

kontroll av dessa arbetsmoment med föreskrifter om kontroll och 

möjlighet till utbildning och certifiering av personal. 

Att lära av tidigare misstag och följa upp slutförda projekt. 

En allmän uppfattning bland de intervjuade personerna har varit att 

erfarenhetsåterföring i samband med utförda projekt inte sker i önskad 

utsträckning. Sådan erfarenhetsåterföring är önskvärd om branschen 

strävar efter att åtgärda den utbredda uppfattningen att byggbranschen 

inte lär av sina tidigare misstag. För den enskilde individen kan det dock 

vara svårt att avsätta tid för uppföljning då det inte är en aktivitet som 

direkt kan förknippas med inkomster. Dessutom gör de långa 

tidsintervallen mellan projektavslut och färdig datainsamling att individen 

är delaktig i ett helt annat projekt eller företag när slutsatser väl kan dras 

av uppföljningen. Istället är det tid som bör avsättas av företagsledningen 

för såväl utveckling av den enskildes kompetens som att utvärdera och 

utveckla företagets metoder. Det är självklart inte relevant att följa upp 

varje enskilt projekt i betydande omfattning, men det bör definitivt ske i en 

större utsträckning än vad som är fallet idag. Många av branschens 

verksamma aktörer saknar insikt i hur deras byggnadstekniska val 

påverkar energianvändningen. Detta kan enbart åtgärdas genom att 

problemområdet sätts i fokus. 

I samarbetet med återkommande beställare beskriver flera 

intervjupersoner situationen annorlunda, här har ofta uppföljning blivit en 

naturlig del av samarbetet. Den typ av rutiner som används i dessa 

samarbeten kan utvärderas och anpassas för att även vara tillämpbara hos 

engångsbeställare. 
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6.3 HELHETSANALYS AV KOPPLING MELLAN FALLSTUDIE, 

INTERVJUSTUDIE OCH LITTERATURSTUDIEN 

Flera liknande studier som genomförts har varit inriktade mot projekt där 

energifrågan varit prioriterad i mycket större utsträckning. I dessa projekt 

har ofta ett utpekat behov funnits av att arbeta med energieffektivitet 

redan från start. För studieobjekten i denna studie har detta inte varit 

fallet, och det kan konstateras att just detta på många sätt inneburit 

väsentliga skillnader. 

Att energifrågan många gånger är lågprioriterad i samband med 

bostadsbyggande har bekräftats såväl i fallstudien som i intervjustudien. 

En klar tendens är att minsta tillåtna kravnivå blir gällande när inga tydliga 

energikrav ställs i byggprocessens inledande skeden. I studieobjekten i 

fallstudien har energiberäkningar av olika slag använts under 

projekteringsskedet mestadels för att visa hur man ämnar uppfylla 

lagkraven. På flera punkter har man inte heller lyckats med denna 

målsättning. Författarnas bedömning utifrån detta är att prioritet verkar 

ligga på låga investeringskostnader och kortsiktiga ekonomiska kalkyler, 

snarare än ett långsiktigt beaktande och säkerställande av låg 

energianvändning. Som framkommit i intervjustudien beror byggherrars 

vilja att satsa på energieffektivitet bland annat på samhällets efterfrågan. 

När det gäller bostäder har vissa aktörer beskrivit att låga driftkostnader 

för en bostad på bekostnad av en höjd grundhyra inte efterfrågas av 

marknaden i någon större utsträckning idag. Författarna misstänker att 

detta är en bidragande orsak till energifrågans låga prioritet, men att det 

även beror på okunskap från byggherrarnas sida. Att från starten av ett 

byggprojekt beakta energimålen behöver nämligen inte innebära ökade 

kostnader. Det handlar i större utsträckning om ett ökat engagemang och 

en nödvändig kompetensnivå hos byggherren. 

I intervjustudien såväl som i litteraturstudien har betydelsen av en stärkt 

byggherreroll lyfts fram. Byggherren behöver redan i projektstarten 

fastställa projektets ambitionsnivå med avseende på energiprestanda, och 

med detta som utgångspunkt formulera konkreta krav på projektet. Därtill 

behöver rätt kompetenser engageras i ett tidigt skede för att kunna 

påverka projektet innan det är låst vid vissa lösningar. Intervjustudien 
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visar att många aktörer med specialistkompetens upplever sig komma in i 

ett för sent skede för att kunna påverka, och det är i sådana situationer 

byggherren försummat sin möjlighet att engagera rätt kompetenser i tid. 

Redan under projekteringen behöver utförandet planeras, framförallt med 

avseende på kontroll och uppföljning. Som representant för byggherrens 

intressen behöver den kvalitetsansvarige, eller kontrollansvarige som det 

ser ut att bli med nya PBL99, förses med de verktyg denne behöver för att 

utöva sitt arbete med kraft och ge kvalitetsarbetet högre prioritet. En 

tendens som beskrivits i intervjustudien har annars varit att 

kvalitetsansvaret kan bli en pappersprodukt. 

 I fallstudien har författarna noterat att arkitekten haft stort inflytande i 

samtliga projekt, och lägenheterna är utformade med stora glaspartier och 

mycket ljusinsläpp. Utformningen av klimatskal, installationer och andra 

stödjande system till byggnaden verkar dock ha utförts mer eller mindre 

enskilt som separata delsystem och utan en egentlig helhetssyn på 

byggnaden. Uteluftsventiler som överventileras på grund av ett läge 

speciellt utsatt för vind skapar problem med drag vintertid i ett av 

flerbostadshusen. Läget gör även att solavskärmningen måste fällas in vid 

höga vindstyrkor, och orsakar stora problem med övertemperatur vissa 

sommardagar. Ett annat exempel är hur isolering placerats i bjälklaget 

mellan garaget på källarplan och ovanliggande lägenhetsplan, förmodligen 

utifrån antagandet att garageytan ska vara lågtempererad, samtidigt som 

ingen isolering placerats under grundplattan. I drift värms dock garaget 

upp till 17°C och onödiga transmissionsförluster genom grundplattan 

verkar mycket troliga. 

Det är författarnas uppfattning att brister som dessa kan förebyggas genom 

att engagera specialistkompetenser tidigare i projektet. I interaktionen 

mellan aktörerna kan en helhetssyn på byggnaden uppnås där systemen 

fungerar bättre tillsammans och energianvändningen kan minskas. 

Ansvaret för detta ligger såväl på projektörerna som på byggherren, men 

det är byggherrens uppgift att låta projektörerna delta i ett tidigt skede. 

 Många av de vanliga fel som identifierats under litteraturstudien och 

orsakar höjd energianvändning uppträder även i de flerbostadshus som 
                                                             
99 Lagrådsremiss – En enklare plan- och bygglag (Miljdepartimentet, 2009) 
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ingår i fallstudien. Det handlar tyvärr ofta om tidigare kända misstag som 

görs om på nytt. Dessa tankemissar under projekteringen och brister under 

utförandet kan ofta verka relativt uppenbara och bör gå att avhjälpa med 

enkla kontrollrutiner. Författarna föreslår två förändringar för att 

adressera dessa problem: 

Den första förändringen handlar om att projektera in underlag för 

uppföljning av byggnadsprojekt. Under genomförandet av fallstudien har 

det överlag funnits svårigheter att följa upp projekterade data, antingen på 

grund av bristande dokumentation eller på att moment helt enkelt inte 

utförts. Genom att från start planera för en uppföljning kommer denna att 

gå mycket smidigare i utförandet. 

Den andra förändringen innebär att arbeta in rutiner för att åtgärda fel som 

uppdagas under uppföljningar av projekt. Samtliga problem som 

identifieras bör adresseras och nödvändiga ändringar inarbetas i 

företagens rutiner. 
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7. DISKUSSION 
Det är med förvåning vi kan konstatera att många av de problem som 

uppmärksammats under studien av relativt nyproducerade hus är 

desamma som figurerat i kritiken av byggbranschen under lång tid. Inför 

valet av ämne för examensarbetet hade vi vissa föraningar om att 

energianvändningen skulle vara högre än väntat. Vi trodde dock att 

förklaringen till hög energianvändning främst stod att finna i ett bristande 

utförande av byggnader. När vi nu betraktar resultatet av studien ser vi att 

brister ofta finns i en mycket större omfattning än så. I studien har fokus 

genomgående riktats mot faktorer som påverkar energianvändningen, och 

mycket kritik har riktats mot studieobjekten i fallstudien. Det bör dock 

nämnas att de boende i studieobjekten tycker att mycket är bra med deras 

bostäder. Med stora glasytor och god tillgång till balkonger och uteplatser 

såväl som öppna planlösningar och rymliga utemiljöer har mycket positivt 

sagts om utformningen. Allt är därmed inte negativt, det är ur denna 

studies perspektiv som mycket lämnats att önska. 

När energianvändningen inte beaktas på allvar från start är det egentligen 

inte märkligt att slutresultatet blir bristande. Tydliga och genomarbetade 

målsättningar och kravformuleringar utgör grunden för att säkerställa ett 

önskat slutresultat i alla arbetsformen och branscher. Det finns ingen 

anledning att misstänka att byggbranschen skulle vara annorlunda än 

andra branscher när det kommer till detta. Utöver att formulera krav och 

mål måste dessa även följas upp genom hela projektet i form av 

avstämningar och kontroller. Här kan vi utifrån intervjustudien konstatera 

att stor förbättringspotential finns. 

Ett hinder i utförandet av fallstudien har varit en viss ovilja bland 

aktörerna att avsätta tid och resurser för denna typ av uppföljning. Den 

delaktighet som visats har främst grundat sig på intressen hos enskilda 

individer snarare än aktivt arbete hos företag och organisationer. Vi tolkar 

detta utifrån två scenarion. Det kan vara så att prioriteten helt enkelt är låg 

på frågan, och alla tillgängliga resurser är uppbundna i den egna 

verksamheten. Det kan också vara fallet att det finns en viss ovilja att 

granska utförda projekt då man från företagets sida är medveten om eller 

misstänker att brister kan uppdagas under granskningen som riskerar att 
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missgynna företaget. Författarna finner det troligt att det är en 

kombination av dessa två alternativ: Företagen arbetar mer aktivt med 

energifrågan i dagsläget och vill inte gärna granska projekt från en tid då 

det inte gjordes i samma utsträckning. 

Avstämning mot syfte och mål 

Under arbetets gång har många faktorer identifierats som påverkar 

energianvändningen i ett flerbostadshus. Vissa är av större betydelse än 

andra, men gemensamt för många av dem är att deras ursprung kan 

härledas till tidiga skeden av byggprocessen. Till detta tidiga skede kan 

också anknytas många av anledningarna till att den projekterade 

energianvändningen skiljer sig från den faktiska. Grunden för projektet 

läggs av byggherren när denne som en av sina första åtgärder sätter 

ambitionsnivån för byggnadens energianvändning. Denna grundläggande 

ambitionsnivå påverkar sedan hela projektet, alltifrån kravformuleringar 

och projekteringsutförande till kvalitetsarbete och uppföljningar under 

utförandet. Arbetet med att nå uppsatta mål och en lägre energianvändning 

i framtida projekt handlar om att tydliggöra denna ambitionsnivå och få 

samtliga aktörer att dela den. Det handlar också om att tidigt identifiera de 

projektunika förutsättningarna såsom lokalisering och speciella önskemål. 

Dessutom handlar det om att sträva efter ständig förbättring och lära utav 

tidigare utförda projekt. Resultatet för färdigställda byggnader behöver 

följas upp och komma samtliga aktörer till dels. Receptet på framgång 

handlar därmed om att beakta energimålen i samtliga steg: före, under och 

efter byggnadsprojektets genomförande. 

Ett systemtänkande inom byggbranschen 

Att kräva ett helhetstänkande inom projekteringen kan lätt göras 

slentrianmässigt, det låter bra och utan god förståelse för 

projekteringsprocessen kan det lätt tyckas vara självklart. Dock är det inte 

alltid så svart och vitt, och ett helhetstänkande av den omfattning som 

önskas i detta projekt ställer en del krav utöver det vanliga. 

För att på allvar kunna inta ett helhetsperspektiv krävs en djup förståelse 

för de olika systemen och deras inverkan på energibalans och inneklimat. 

De måste förstås och utformas ett och ett, vilket ju kan förväntas av gemene 

projektör som arbetar inom vart och ett av områdena. De måste dessutom 
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förstås i det sammanhang de befinner sig, alltså i byggnaden i samspel med 

övriga system. Denna förståelse för övriga system och helhet är det inte 

säkert att alla projektörer har. Av denna anledning kan det inte förväntas 

att samtliga projektörer inom varje enskilt system ska sätta sig ner och 

beakta övriga system. Detta kan ställa orimliga krav på kompetensnivå och 

insats, vilket i slutändan är en fråga om tillgängliga resurser. Häri ligger 

svårigheten, och häri ligger risken att helhetsbeaktandet faller mellan 

stolarna då var och en av projektörerna kanske helst gör det han kan bäst, 

nämligen hanterar sitt eget område. Här identifierar vi ett behov av 

förbättrade rutiner: Det bör finnas en utpekad ansvarig för 

energisamordningen, en ansvarspost där det kan förväntas en större 

kompetens och förståelse för problemställningen. Det kan handla om en 

unik roll för större projekt, eller en ansvarspost som bärs av en av 

aktörerna i ett mindre projekt. Om det sedan är byggherren eller någon 

annan aktör i projektet som br ansvaret är av mindre betydelse, 

huvudsaken är att energifrågan inte faller ur bilden i konkurrens med 

andra högprioriterade frågor. 

Utöver de högre ställda kraven på kompetens och förståelse som 

helhetssynen kräver, handlar det också om ett större behov av insats, av en 

mer omfattande projektering. Det handlar om att under hela 

projekteringen ta med sig denna medvetenhet om samspelet, och dessutom 

ta ett extra steg i slutet och beakta, kalibrera och optimera systemen 

tillsammans för att uppnå bästa möjliga resultat. Detta medför merarbete, 

och därigenom ett projekteringsskede som är mer kostsamt, tar längre tid 

och kräver större kompetens. Som i så många andra fall kan dock att ”tänka 

efter före” vara mödan väl värd. Projekteringsskedet står för en i 

sammanhanget liten kostnad och tidsomfattning jämfört med produktions-, 

och framför allt förvaltningsskedet. Denna extra kraftansamling att tänka 

lite extra i ett initialt skede kan enligt författarna av detta examensarbete 

ge mångfaldigt större vinster såväl för minskade framtida resursbehov som 

för minskad miljöpåverkan. 
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8. SLUTSATSER 
I examensarbetet har identifierats en bristande efterfrågan från samhället 

på energieffektiva bostäder. Detta speglas bland många byggherrar som 

har en bristande ambitionsnivå vid utförandet av flerbostadshus med 

avseende på energianvändningen. Att byggherren som beställare inte 

beaktar energifrågan får en mängd konsekvenser som följd. Ett stort fokus 

läggs ofta på låga investeringskostnader snarare än på låga driftkostnader. 

I många projekt som genomförts har undermåliga energiberäkningar 

utförts, i vissa fall har inga energiberäkningar utförts över huvud taget. 

Utan tillförlitliga energiberäkningar går inte energianvändningen att 

säkerställa. Specialistkompetenser kommer ofta in i ett för sent skede i 

projekteringsprocessen för att kunna utforma byggnadens system 

fördelaktigt med avseende på energianvändningen. Detta får som 

konsekvens att samspelet ofta är dåligt mellan de olika delsystemen. 

Kontroller av arbetsutförandet kan ske i större utsträckning för att uppnå 

bättre kvalitet och energiprestanda för byggnaden. 

Författarna identifierar ett flertal åtgärder för förbättring. En stärkt 

byggherreroll med byggherrar som från start fastställer en ambitionsnivå 

för projektet, utformar krav utifrån denna nivå och ser till att alla aktörer i 

byggprocessen är medvetna om och arbetar utifrån ambitionsnivån ger 

projektet mycket bättre förutsättningar. 

Projektörer som kommer in i ett tidigt skede av projekteringsprocessen 

och har möjlighet att interagerar mellan kompetenserna utifrån ett 

systemtänkande kan verka för ett bättre slutresultat och lägre 

energianvändning. 

Genom att synliggöra hur energianvändningen påverkar de enskilda 

boende, både kostnadsmässigt och miljömässigt, kan en större efterfrågan 

skapas hos allmänheten med ett ökat incitament för energieffektivt 

byggande som resultat. 

En ökad grad av uppföljning av utförda byggnadsprojekt med avseende på 

energianvändning krävs för att branschen ska börja lära sig av tidigare 

misstag i större utsträckning och förbättra metoderna för att bygga 

energieffektivt. 
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9. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
Under genomförandet av detta examensarbete har följande noteras vara av 

intresse för eventuella framtida studier: 

• En intressant fortsättning på intervjustudien vore att gå in djupare 

och undersöka hur respektive aktörs arbete kan utvecklas för att 

leda till lägre energianvändning i framtida flerbostadshus. 

• Uppföljning av utförda projekt måste underlättas i framtiden. Det 

finns ett behov av att undersöka hur rutiner kan utvecklas för att 

planera in projektets uppföljning redan under projekteringsskedet. 

• Stora delar av all nödvändig energieffektivisering kommer att ske 

inom det befintliga byggnadsbeståndet. Hur sker 

projekteringsarbetet med avseende på energianvändning inom 

ombyggnadsprojekt, när själva ändamålet är energieffektivisering? 

Är systemtänkandet mer utvecklat i dessa sammanhang, och finns 

ett tänkande inom ombyggnationer som kan tillämpas på 

nyproduktion? 
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BILAGA 1: EXEMPEL PÅ INTERVJUGUIDE 

BAKGRUND 

Intervjustudien utförs som del av ett examensarbete inom 

civilingenjörsprogrammet i samhällsteknik under vårterminen 2010. 

Intervjustudien genomförs med olika aktörer inom byggnadssektorn för att 

belysa problem med beaktandet av energiförbrukning bland 

flerbostadshus. Denna intervjuguide ska ligga till grund för samtliga 

intervjuer och lyfta fram de huvudsakliga områden som är av intresse vid 

intervjuerna. Under utförandet av intervjuerna ska möjlighet finnas att 

fokusera på olika delar av områdena beroende på intervjupersonens 

befattning och yrkeskategori. 

SYFTE 

Syftet med intervjustudien är att ge examensarbetarna en insikt i hur 

energifrågorna beaktas bland de olika aktörerna och uppmärksamma de 

problem som aktörerna upplever i samspelet mellan olika aktörer och 

intressen.  

METODVAL 

Intervjun ska utföras med kvalitativt fokus. Intervjuguiden bygger på 

frågeområden snarare än specifika frågor där målet är att få deltagarna att 

dela med sig av tankarna bakom arbetet med energifrågor rörande 

flerbostadshus. Förhoppningsvis kommer det finnas ett stort behov av 

följdfrågor utifrån den riktning som intervjun tar snarare än att låsa sig till 

fasta frågor. 

Vid intervjutillfället kommer båda examensarbetarna att delta, där en av de 

båda intar en mer aktiv roll som frågeställare. Den andra intar en stödjande 

och dokumenterande roll. Dokumentationen ifråga sker i form av skriftliga 

anteckningar av den stödjande intervjuaren. Direkt efter intervjun så 

sammanställs intervjun genom att båda intervjuledarna hjälps åt att ge en 

korrekt sammanställning av intervjun.  Tidsmässig målsättning är en 

timme per intervjutillfälle.  



 

 

 
 

INTERVJUGUIDE 

Intervjun inledds med en presentation av examensarbetet och dess 

målsättning. Den intervjuade ges möjligheten att delta ”anonymt” i 

intervjun. Den intervjuade informeras sedan om att intervjun kan avbrytas 

när som helst om så önskas. 

Nedan följer de frågeområden som intervjun avser att behandla. Ett fåtal 

frågor nämns under varje område för att precisera detta och fungera 

vägledande för intervjuledaren. Tanken är dock att deltagaren själv ska få 

möjlighet att styra intervjuns inriktning utifrån åsikter och erfarenheter. 

Deltagarens bakgrund 

Deltagaren presenterar sig. Yrke, arbetsroll, erfarenheter. 

Anknytning till arbetet med energifrågorna 

I vilken omfattning arbetar du med energifrågor, är det lagstiftat eller ”på 
eget/företagets initiativ”? Företagspolicy? ”Goodwill”? 
Påverkansmöjligheter? 

Deltagarens intressen (i den yrkesroll han eller hon har) 

Hur påverkar den roll du har det arbete du utför? Ekonomiska ramar som 
begränsar? Prioriteringsgrad på energifrågan? Krav på andra aktörer? 
Långsiktigt/kortsiktigt vinstintresse? Tillräcklig tid för att undersöka olika 
alternativ? 

Erfarenheter relaterade till arbetet med energifrågor 

Samspel/samarbete med andra intressenter. Intressekonflikter? 
Svårigheter relaterade till arbetet med energifrågor. 
 

  



 

 

 
 

Exempel på frågeställningar till arkitekten 

Vad tycker du är arkitektens roll vid uppförandet av flerbostadshus med 

avseende på energianvändning? 

Hur ser du på gränsdragningen mellan olika aktörers ansvarsområden 

under projekteringen? 

I vilken utsträckning sker samordning mellan kompetenserna kring 

energifrågan? 

Sker projekteringsarbetet del för del, eller ses byggnaden som ett 

sammansatt system? 

Hur upplever du att energifrågan prioriteras i förhållande till andra 

aspekter? Arbetar ni aktivt med detta? 

Vad har du som arkitekt för möjligheter att påverka 

energianvändningen? Hur utnyttjar du dessa möjligheter? Hur upplever du 

att arkitekter i allmänhet utnyttjar dessa? 

Har ni någon typ av policy eller egna målsättningar för 

energiförbrukning och miljömål, utöver krav från beställare och 

myndigheter? 

Vad upplever du som de största svårigheterna i att uppnå energimålen? 

Hur tror du att man kan lösa dessa svårigheter? 

I vilken utsträckning får du erfarenhetsåterföring från tidigare projekt? 

Arbetar ni aktivt med uppföljning 

Upplever du någon förändring i hur byggherrar ställer krav på energimål? 

I vilken utsträckning arbetar ni med livscykelanalys och liknande? Är 

detta, och att beakta energifrågorna, något ni gör på eget initiativ eller 

enbart vid krav från byggherre

  



 

 

 
 

BILAGA 2: STUDIEOBJEKT 1 

Tabell 1. Uppmätt användning perioden 2008-2009 

Fjärrvärme Fastighetsel 
Vattenanvändning 
(omfördelad)  

Datum 
Förbrukning 

(MWh) 
Förbrukning 

(kWh) Månad 
Förbrukning 

(m3) 
2008-01-31 110,3  5154 Jan 08 433 
2008-02-29 98,3  4691 Feb 08 354 
2008-03-31 104  5099 Mar 08 308 
2008-04-30 62,7  4299 Apr 08 592 
2008-05-31 32,4  4284 Maj 08 402 
2008-06-30 13,8  4012 Jun 08 578 
2008-07-31 10  3997 Jul 08 536 
2008-08-31 17,9  4272 Aug 08 330 
2008-09-30 38,5  4165 Sep 08 475 
2008-10-31 66,1  4452 Okt 08 476 
2008-11-30 98,4  5176 Nov 08 406 
2008-12-31 111,9  5562 Dec 08 513 
2009-01-31 126,9  5860 Jan 09 444 
2009-02-28 116,5  6527 Feb 09 416 
2009-03-31 104,3  5132 Mar 09  444 
2009-04-30 52,4  4417 Apr 09 332 
2009-05-31 30,9  4609 Maj 09 516 
2009-06-30 22,1  4059 Jun 09 354 
2009-07-31 10,2  3743 Jul 09 355 
2009-08-31 11,7  3888 Aug 09 433 
2009-09-30 25,1  3986 Feb 09 392 
2009-10-31 79  4370 Mar 09 483 
2009-11-30 80,4  5113 Apr 09 416 
2009-12-31 125,8  6061 Maj 09 325 

 

  



 
Tabell 2. Normalårskorrigering av fjärrvärmebehov för 2008

1. Uppmätt fjärrvärmeanvändning i[MWh] enligt leverantör.
2. Faktor för normalårskorrigering 
3. Uppskattat varmvattenbehov [MWh] utifrån vattenanvändning enligt 

leverantör 
4. Normalårskorrigerat uppvärmningsbehov för 2008 [MWh]
5. Beräknat uppvärmningsbehov (enligt E
6. Beräknat varmvattenbehov (enligt E
7. Normalårskorrigerat fjärrvärmebehov (inklusive varmvatten) [MWh]

 1. 2. 

Jan 2008 110,3 

Feb 2008 98,3 

Mar 2008 104 

Apr 2008 62,7 

Maj 2008 32,4 

Jun 2008 13,8 

Jul 2008 10 

Aug 2008 17,9 

Sep 2008 38,5 

Okt 2008 66,1 

Nov 2008 98,4 

Dec 2008 111,9 

Σ2008 764,3 
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Tabell 2. Normalårskorrigering av fjärrvärmebehov för 2008 

ärrvärmeanvändning i[MWh] enligt leverantör. 
Faktor för normalårskorrigering  
Uppskattat varmvattenbehov [MWh] utifrån vattenanvändning enligt 

Normalårskorrigerat uppvärmningsbehov för 2008 [MWh] 
knat uppvärmningsbehov (enligt E-norm) [MWh] 

Beräknat varmvattenbehov (enligt E-norm) [MWh] 
Normalårskorrigerat fjärrvärmebehov (inklusive varmvatten) [MWh]

 3. 4. 5. 6. 

1,28 10,4 127,9 89,7 15,9 

1,32 8,5 118,5 69,8 14,4 

1,07 7,4 103,4 45,2 15,9 

1,26 14,2 61,1 8,7 15,4 

1,31 9,6 29,9 *  19,9 

     * 13,8 * *  15,4 

     * 12,8 * *  15,9 

1,17 7,9 11,7 *  15,9 

0,85 11,4 23,0 *  15,4 

1,08 11,4 59,1 8,1 19,9 

1,01 9,3 90,0 38,4 15,4 

1,08 12,3 107,6 64,2 15,9 

1,15 129 732,1 324,1 195,3 

 

Uppvärmningsbehov 2008

Uppmätt uppvärmningsbehov Beräknat uppvärmningsbehov

 

 

Uppskattat varmvattenbehov [MWh] utifrån vattenanvändning enligt 

Normalårskorrigerat fjärrvärmebehov (inklusive varmvatten) [MWh] 

7. 

 138,3 

 127,0 

 110,8 

 75,3 

 39,5 

 13,8 

 12,8 

 19,6 

 34,4 

 70,5 

 99,3 

 119,9 

 861,1 

 



 
Tabell 3. Normalårskorrigering av fjärrvärmebehov för 2009

1. Uppmätt fjärrvärmeanvändning i[MWh] enligt leverantör.
2. Faktor för normalårskorrigering 
3. Uppskattat varmvattenbehov [MWh] utifrån vattenanvändning 

enligt leveran
4. Normalårskorrigerat uppvärmningsbehov för 2008 [MWh]
5. Beräknat uppvärmningsbehov (enligt E
6. Beräknat varmvattenbehov (enligt E
7. Normalårskorrigerat fjärrvärmebehov (inklusive varmvatten) 

[MWh] 

 1. 

Jan 2009 126,9
Feb 2009 116,5
Mar 2009 104,3
Apr 2009 52,4
Maj 2009 30,9
Jun 2009 22,1
Jul 2009 10,2
Aug 2009 11,7
Sep 2009 25,1
Okt 2009 

Nov 2009 80,4
Dec 2009 125,8
Σ2009 785,3

 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

ja
n

-0
9

fe
b

-0
9

Uppvärmningsbehov 2009

Uppmätt uppvärmningsbehov

 

. Normalårskorrigering av fjärrvärmebehov för 2009 

Uppmätt fjärrvärmeanvändning i[MWh] enligt leverantör.
Faktor för normalårskorrigering 
Uppskattat varmvattenbehov [MWh] utifrån vattenanvändning 
enligt leverantör 
Normalårskorrigerat uppvärmningsbehov för 2008 [MWh]
Beräknat uppvärmningsbehov (enligt E-norm) [MWh]
Beräknat varmvattenbehov (enligt E-norm) [MWh] 
Normalårskorrigerat fjärrvärmebehov (inklusive varmvatten) 

 

2. 3. 4. 5. 6. 

126,9 1,03 10,6 119,8 89,7 15,9
116,5 0,97 10 103,3 69,8 14,4
104,3 1,01 10,6 94,6 45,2 15,9

52,4 1,47 7,9 65,4 8,7 15,4
30,9 1,78 12,3 33,1  * 19,9
22,1 0,18 8,5 2,4  * 15,4
10,2      * 8,5 *  * 15,9
11,7      * 10,4 *  * 15,9
25,1 2,13 9,4 33,4  * 15,4

79 0,82 11,6 55,3 8,1 19,9
80,4 1,24 10 87,3 38,4 15,4

125,8 0,89 7,8 105,0 64,2 15,9
785,3 1,04 117,6 699,7 324,1 195,3
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Uppmätt fjärrvärmeanvändning i[MWh] enligt leverantör. 
 

Uppskattat varmvattenbehov [MWh] utifrån vattenanvändning 

Normalårskorrigerat uppvärmningsbehov för 2008 [MWh] 
norm) [MWh] 

Normalårskorrigerat fjärrvärmebehov (inklusive varmvatten) 

7. 

15,9 130,4 
14,4 113,3 
15,9 105,2 
15,4 73,3 
19,9 45,4 
15,4 10,9 
15,9 8,5 
15,9 10,4 
15,4 42,8 
19,9 66,9 
15,4 97,3 
15,9 112,8 

195,3 817,3 
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Tabell 4. Normalårskorrigat fjärrvärmebehov, snitt 2008-2009 

1. Genomsnittligt varmvattenbehov 
2. Normalårskorrigerat uppvärmningsbehov 
3. Beräknat uppvärmningsbehov (enligt E-norm) [MWh] 
4. Beräknat varmvattenbehov (enligt E-norm) [MWh] 
5. Beräknat fjärrvärmebehov (enligt E-norm) [MWh] 
6. Normalårskorrigerat fjärrvärmebehov inklusive varmvatten 

[MWh] 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Januari 10,5 123,8 89,7 15,9 105,6 134,3 

Februari 9,3 110,9 69,8 14,4 84,2 120,2 

Mars 9,0 99,0 45,2 15,9 61,1 108,0 

April 11,1 63,3 8,7 15,4 24,1 74,3 

Maj 11,0 31,5 * 15,9 15,9 42,4 

Juni 11,2 1,2 * 15,4 15,4 12,4 

Juli 10,7 * * 15,9 15,9 10,7 

Augusti 9,2 5,9 * 15,9 15,9 15,0 

September 10,4 28,2 * 15,4 15,4 38,6 

Oktober 11,5 57,2 8,1 15,9 24 68,7 

November 9,7 88,6 38,4 15,4 53,8 98,3 

December 10,1 106,3 64,2 15,9 80,1 116,3 

Σ2009 123,3 715,9 324,1 187,3 511,4 839,2 
 

  



 

 

 
 

BILAGA 3: STUDIEOBJEKT 2 

Tabell 1. Uppmätt användning perioden 2008-2009 

 

Fjärrvärme Fastighetsel 
Vattenanvändning 

(omfördelad) 

Datum 
Förbrukning 

(MWh) 
Förbrukning 

(kWh) Månad 
Förbrukning 

(m3)  
2008-01-31 84,8 9973 Jan 08 306 
2008-02-29 73,8 7923 Feb 08 304 
2008-03-31 77,4 9041 Mar 08 316 
2008-04-30 53,9 8367 Apr 08 326 
2008-05-31 34,8 8430 Maj 08 392 
2008-06-30 18,4 7592 Jun 08 305 
2008-07-31 14,1 7728 Jul 08 295 
2008-08-31 23,2 8214 Aug 08 296 
2008-09-30 37,6 8113 Sep 08 313 
2008-10-31 53,3 8632 Okt 08 342 
2008-11-30 73,2 9180 Nov 08 298 
2008-12-31 85,1 9266 Dec 08 309 
2009-01-31 94,2 9390 Jan 09 308 
2009-02-28 87,1 8730 Feb 09 268 
2009-03-31 69,8 8680 Mar 09  295 
2009-04-30 45,5 8199 Apr 09 305 
2009-05-31 32,7 8380 Maj 09 318 
2009-06-30 23,9 8083 Jun 09 271 
2009-07-31 11,9 7706 Jul 09 236 
2009-08-31 15,3 8182 Aug 09 275 
2009-09-30 26,5 8156 Sep 09 284 
2009-10-31 59,1 9424 Okt 09 323 
2009-11-30 67,1 9215 Nov 09 303 
2009-12-31 102,4 10485 Dec 09 329 

 

 

 

  



 

 

 
 

Tabell 2. Normalårskorrigering av fjärrvärmebehov för 2008 

1. Uppmätt fjärrvärmeanvändning i[MWh] enligt leverantör. 
2. Faktor för normalårskorrigering 	
�34B�� 	
�2�����⁄ � 
3. Uppskattat varmvattenbehov [MWh] utifrån vattenanvändning 

enligt leverantör 
4. Normalårskorrigerat uppvärmningsbehov för 2008 [MWh] 
5. Normalårskorrigerat fjärrvärmebehov (inklusive varmvatten) 

[MWh] 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Jan 2008 84,8 1,28 7,3 99,2 106,5 

Feb 2008 73,8 1,32 7,3 87,8 95,1 

Mar 2008 77,4 1,07 7,6 74,7 82,3 

Apr 2008 53,9 1,26 7,8 58,1 65,9 

Maj 2008 34,8 1,31 9,4 33,3 42,7 

Jun 2008 18,4      * 7,3 0,0 7,3 

Jul 2008 14,1      * 7,1 0,0 7,1 

Aug 2008 23,2 1,17 7,1 18,8 25,9 

Sep 2008 37,6 0,85 7,5 25,6 33,1 

Okt 2008 53,3 1,08 8,2 48,7 56,9 

Nov 2008 73,2 1,01 7,1 66,8 73,9 

Dec 2008 85,1 1,08 7,4 83,9 91,3 

Σ2008 629,6 1,15 91,1 596,8 687,9 
  



 

 

 
 

Tabell 3. Normalårskorrigering av fjärrvärmebehov för 2009 

1. Uppmätt fjärrvärmeanvändning i[MWh] enligt leverantör. 
2. Faktor för normalårskorrigering 	
�34B�� 	
�2�����⁄ � 
3. Uppskattat varmvattenbehov [MWh] utifrån vattenanvändning 

enligt leverantör 
4. Normalårskorrigerat uppvärmningsbehov för 2008 [MWh] 
5. Normalårskorrigerat fjärrvärmebehov (inklusive varmvatten) 

[MWh] 

 1. 2. 3. 4. 5. 
Jan 2009 94,2 7,4 89,4 96,8 7,4 
Feb 2009 87,1 6,4 78,3 84,7 6,4 
Mar 2009 69,8 7,1 63,3 70,4 7,1 
Apr 2009 45,5 7,3 56,2 63,5 7,3 
Maj 2009 32,7 7,6 44,7 52,3 7,6 
Jun 2009 23,9 6,5 3,1 9,6 6,5 
Jul 2009 11,9 6,7 0,0 6,7 6,7 
Aug 2009 15,3 6,6 0,0 6,6 6,6 
Sep 2009 26,5 6,8 42,0 48,8 6,8 
Okt 2009 59,1 7,7 42,1 49,8 7,7 
Nov 2009 67,1 7,3 74,2 81,5 7,3 
Dec 2009 102,4 7,9 84,1 92,0 7,9 

Σ 635,5 85,3 577,3 662,6 85,3 
 

Tabell 4. Normalårskorrigat fjärrvärmebehov, snitt 2008-2009 

1. Genomsnittligt varmvattenbehov 
2. Normalårskorrigerat uppvärmningsbehov 
3. Normalårskorrigerat fjärrvärmebehov inklusive varmvatten [MWh] 

 1. 2. 3. 

Januari 7,4 94,3 101,7 

Februari 6,9 83,0 89,9 

Mars 7,4 69,0 76,4 

April 7,6 57,1 64,7 

Maj 8,5 39,0 47,5 

Juni 6,9 1,6 8,5 

Juli 6,9 0,0 6,9 

Augusti 6,9 9,4 16,3 

September 7,2 33,8 40,9 

Oktober 8,0 45,4 53,4 

November 7,2 70,5 77,7 

December 7,7 84,0 91,7 

Σ 88,2 587,1 675,3 
 



 

 

 
 

BILAGA 4: STUDIEOBJEKT 3 

Tabell 1. Uppmätt användning under 2009* 

Fjärrvärme  Fastighetsel  
Vattenanvändning 

(omfördelad)  

Datum 

Förbrukning 

(MWh) 
Förbrukning 
(kWh) Månad Förbrukning (m3) 

2009-01-31 98,3  11400 Jan 09 314 

2009-02-28 90,9  10000 Feb 09 341 

2009-03-31 82,4  9000 Mar 09  354 

2009-04-30 45,5  5300 Apr 09 398 

2009-05-31 31,2  4700 Maj 09 411 

2009-06-30 23,9  4700 Jun 09 417 

2009-07-31 9,1  4900 Jul 09 357 

2009-08-31 9,5  4900 Aug 09 357 

2009-09-30 21,2  5200 Feb 09 385 

2009-10-31 64,6  6900 Mar 09 398 

2009-11-30 64,2  7000 Apr 09 385 

2009-12-31 101  11400 Maj 09 614 

* Mätningen för 2008 uteslöts ur studien för studieobjekt 3 då mätdata 
saknades för perioden februari-april. 

Tabell 3. Normalårskorrigering av fjärrvärmebehov för 2009 

1. Uppmätt fjärrvärmeanvändning i[MWh] enligt leverantör. 
2. Faktor för normalårskorrigering 	
�34B�� 	
�2�����⁄ � 
3. Beräknat uppvärmningsbehov (enligt E-norm) [MWh] 
4. Beräknat varmvattenbehov (enligt E-norm) [MWh] 
5. Normalårskorrigerat fjärrvärmebehov (inklusive varmvatten) 

[MWh] 

 1. 2. 3. 6. 7. 

Jan 2009 98,3 7,5 93,5 101,0 98,3 
Feb 2009 90,9 8,2 80,2 88,4 90,9 
Mar 2009 82,4 8,5 74,6 83,1 82,4 
Apr 2009 45,5 9,5 52,9 62,4 45,5 
Maj 2009 31,2 9,8 38,1 47,9 31,2 
Jun 2009 23,9 10 2,5 12,5 23,9 
Jul 2009 9,1 8,6 0,0 8,6 9,1 
Aug 2009 9,5 8,6 0,0 8,6 9,5 
Sep 2009 21,2 9,2 25,6 34,8 21,2 
Okt 2009 64,6 9,5 45,2 54,7 64,6 
Nov 2009 64,2 9,2 68,2 77,4 64,2 
Dec 2009 101 14,7 76,8 91,5 101 

Σ 641,8 113,3 557,6 670,9 641,8 
 

 


