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ABSTRACT  

As a result of high energy use in buildings, the rules for energy conservation has, since 2006, 

become stricter in Sweden. Today, it must be verified that buildings meet the requirements of 

specific energy consumption (energy consumption per square meter heated floor area), with 

a calculation of the energy performance in a simulation program and by measuring the 

energy performance when the building is done. This in addition to the requirement that the 

average coefficient of thermal transmittance and the installed electrical power, for electrically 

heated buildings, must be calculated at the design stage. It is, however, often noted that the 

result of the calculations and measurements differ from each other, and that the measured 

values often are higher than those calculated. In collaboration with NCC and Mälardalens 

University, an investigation was made in which the calculated and measured values of energy 

were examined for a number of apartment buildings, schools and sports halls, to identify 

causes of difference, and to identify priority areas of work within, above all , energy 

simulation and energy follow-ups. It turned out that the difference is largely influenced by 

the type of the building, as it differed between apartment buildings, schools and sports halls. 

In addition, the amount of window area turned out to have impact on the results, as it allows 

for more airing, which is a factor that is very difficult to anticipate for the simulations. The 

windows ability to let in sunlight is another factor that is hard to anticipate. Furthermore, it 

was discovered that the standard values for the assumed energy consumption for domestic 

hot water is often too high. In some cases the assumed heated floor area and the assumed 

outdoor climate data differed between calculations and measurements. It also happens that 

heat losses from culvert pipes to the ground is not taken into account when calculations are 

done. As for priority areas of work, judging by the results of this work, better behavior related 

input data and standard values for, above all, energy consumption for hot water needs to be 

developed. There has to be more diligence when ensuring that there are same conditions for 

calculations and measurements, and this could mean that those who perform the calculation 

may need to be assigned more responsibility over the measuring work. In addition, the 

follow-up work must be envisaged in the long term, which means that the number of registers 

should be sufficient to distinguish the different parameters, that consumes energy, apart to 

make it possible to learn from the over-/underestimation, and base future input and standard 

values on it. This may mean that the simulation-/measure-work should not be limited only to 

comply with applicable laws, but it should be ensured that follow-up work can be done in 

such a way that it helps to improve the future work of simulations and measurements of 

energy use in buildings. 

Keywords: Specific energy consumption, energy performance, energy simulation, energy 

follow-up, BBR 

  



 

FÖRORD 

Detta examensarbete utgör ett sista moment av mina studier som civilingenjör i 

samhällsbyggnad på Mälardalens högskola i Västerås. Arbetet utförs i samarbete med NCC 

teknik och hållbarhet i Solna och omfattar 30 högskolepoäng. 

Stort tack till alla som varit med och hjälpt mig verkställa detta examensarbete. Tack till mina 

handledare, Robert Öman på Mälardalens högskola och Robert Linder på NCC, för den 

vägledning och assistans som de bidragit med, och Sebastian Lembke och övrig personal på 

NCC för att ha bistått med en optimal arbetsplats att utföra examensarbetet på.  

Västerås i maj 2015 

Emrah Solmaz 

  



 

SAMMANFATTNING  

Till följd av hög energianvändningen i byggnader har reglerna för energihushållning, sedan 

2006, blivit striktare i Sverige. Idag ska det verifieras att byggnader uppfyller de krav på 

specifik energianvändning (energianvändning per kvadratmeter uppvärmd golv area) som 

finns, genom att beräkning av energiprestandan görs i ett simuleringsprogram och att 

mätning av energiprestandan sedan görs i den färdiga byggnaden. Detta utöver att den 

genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten och den installerade eleffekten för elvärmda 

byggnader ska beräknas vid projekteringen. Det observeras dock ofta att resultatet av 

beräkningarna och mätningarna skiljer sig ifrån varandra, och att de uppmätta värdena kan 

vara högre än de beräknade. I samarbete med NCC gjordes en undersökning där de 

beräknade och uppmätta värdena för energianvändning granskades för ett antal 

flerbostadshus, skolor och idrottshallar, för att kartlägga orsaker till differens, samt 

identifiera prioriterade arbetsområden inom, framför allt, energisimulering och 

energiuppföljning. Det visade sig att differensen till stor del påverkades av byggnadstyp, då 

den skiljde sig mellan flerbostadshus, skolor och idrottshallar. Dessutom har mängden 

fönsterytor stor påverkan, eftersom det ger möjlighet till mer vädring, som är en faktor som 

är svår att förutse inför simuleringar. Även osäkerheter i fönstrets förmåga att ta in solljus 

påverkar differensen. Vidare så upptäcktes det att schablonvärdena för energianvändning till 

varmvatten, enligt resultaten av denna undersökning, är för höga för flerbostadshus, och att 

det förekommit misstag som att uppvärmd golv area och klimatdata i vissa fall skiljt sig 

mellan beräkningen och uppmätningen samt att man i uppmätningen inte tagit hänsyn till 

värmeförluster på grund av att kulvert använts. Vad gäller prioriterade arbetsområden 

behövs det, att döma av resultaten av detta arbete, tas fram bättre beteenderelaterad indata 

och schablonvärden för, framför allt, energianvändning till varmvatten. Man måste vara 

noggrannare med att se till att det råder samma förutsättningar vid beräkningen och 

uppmätningen, och detta kan innebära att de som utför beräkningen kan behöva tilldelas mer 

ansvar över uppmätningsarbetet. Dessutom måste uppföljningsarbetet tänkas långsiktigt, 

vilket innebär att antalet mätare ska vara tillräckligt för att kunna skilja de olika 

parametrarna som drar energi åt, för att det ska gå att dra lärdom av över-/underskattningar, 

och basera framtida indata och schablonvärden på det. Detta kan innebära att man inte ska 

begränsa sig till att uppfylla gällande lagstiftning, utan se till att uppföljningsarbetet kan ske 

på så vis att det bidrar till att förbättra arbetet med simuleringar och uppmätningar av 

energianvändning i byggnader. 

 

Nyckelord: Specifik energianvändning, Energiprestanda, energisimulering, 

energiuppföljning, BBR 

 





 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING .....................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund.................................................................................................................. 1 

1.2 Syfte ......................................................................................................................... 2 

1.3 Frågeställningar ....................................................................................................... 2 

1.4 Avgränsning ............................................................................................................ 3 

2 METOD ............................................................................................................................3 

2.1 Litteraturstudie ........................................................................................................ 3 

2.2 Fallstudier ................................................................................................................ 3 

2.2.1 Val av objekt till studien .................................................................................... 4 

2.2.2 Insamling av information om objektens energianvändning ............................... 4 

3 UPPSKATTNING OCH UPPFÖLJNING AV ENERGIANVÄNDNING I BYGGNADER I 

SVERIGE .........................................................................................................................5 

3.1 Beräkning av byggnads energianvändning ........................................................... 5 

3.2 Mätning och uppföljning av byggnads energianvändning ................................... 6 

3.2.1 Normalårskorrigering........................................................................................ 6 

3.3 Sveby ........................................................................................................................ 8 

3.3.1 Energiavtal 12 .................................................................................................. 8 

3.3.2 Brukarindata bostäder ...................................................................................... 8 

3.3.3 Brukarindata kontor 1.1 .................................................................................... 8 

3.3.4 Mätföreskrifter .................................................................................................. 9 

3.3.5 Energiprestandaanalys .................................................................................... 9 

3.3.6 Energiverifikat .................................................................................................. 9 

3.4 Momentum RC ........................................................................................................10 

4 ORSAKER TILL DIFFERENS ENLIGT TIDIGARE STUDIER ....................................... 10 

5 FALLSTUDIER .............................................................................................................. 15 

5.1 De valda objekten ...................................................................................................15 

5.1.1 Flerbostadshus ...............................................................................................15 

5.1.2 Skolor .............................................................................................................16 

5.1.3 Idrottshallar .....................................................................................................17 

5.2 Jämförelse av de valda objektens beräknade och uppmätta värden ..................17 

5.3 Granskning av beräkningar och uppmätningar ....................................................18 

5.4 Kontroller av samband mellan byggnadsegenskaper och differens mellan 

beräknad och uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning ......................18 



 

5.4.1 Kontroll av förhållande mellan formfaktor och differens mellan beräknad och 

uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning ...........................................19 

5.4.2 Kontroll av förhållande mellan Afönster/Atemp och differens mellan beräknad och 

uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning ...........................................20 

5.4.3 Kontroll av förhållande mellan Afönster/Aomsl och differens mellan beräknad och 

uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning ...........................................20 

5.4.4 Kontroll av förhållande mellan UA/Atemp och differens mellan beräknad och 

uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning ...........................................20 

5.5 Kontroll av samband mellan genomsnittlig lägenhetsstorlek och 

energianvändning för varmvatten .........................................................................20 

5.5.1 Kontroll av förhållande mellan genomsnittlig lägenhetsstorlek och 

energianvändning för varmvatten ....................................................................20 

5.5.2 Kontroll av förhållande mellan genomsnittlig lägenhetsstorlek och differens 

mellan beräknad och uppmätt energianvändning för varmvatten ....................21 

6 RESULTAT .................................................................................................................... 21 

6.1 Jämförelse av de valda objektens beräknade och uppmätta värden ..................21 

6.1.1 Jämförelse byggnadstyperna emellan .............................................................21 

Skolor 22 

6.1.2 Jämförelse kategorierna emellan ....................................................................23 

6.2 Granskning av beräkningar och uppmätningar ....................................................24 

6.2.1 Direkta fel i mätningar .....................................................................................24 

6.2.2 Beräkning med för högt värde på COP för värmepump ...................................25 

6.2.3 Skillnad mellan Atemp i beräkningar och i uppmätningar ...................................26 

6.2.4 Nya värden på klimat vid normalårskorrigering i Momentum RC .....................26 

6.2.5 Klimatdata för annan ort i beräkningar ............................................................26 

6.3 Kontroll av samband mellan byggnadsegenskaper och differens mellan 

beräknad och uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning ......................26 

6.3.1 Kontroll av förhållande mellan formfaktor och differens mellan beräknad och 

uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning ...........................................27 

Idrottshallar .......................................................................................................... 28 
6.3.2 Kontroll av förhållande mellan Afönster/Atemp och differens mellan beräknad och 

uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning ...........................................29 

6.3.3 Kontroll av förhållande mellan total Afönster/Aomsl och differens mellan beräknad 

och uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning ....................................30 

6.3.4 Kontroll av förhållande mellan UA/Atemp och differens mellan beräknad och 

uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning ...........................................31 

6.4 Kontroll av samband mellan genomsnittlig lägenhetsstorlek och 

energianvändning för varmvatten .........................................................................32 

6.4.1 Kontroll av förhållande mellan genomsnittlig lägenhetsstorlek och 

energianvändning för varmvatten ....................................................................32 



 

6.4.2 Kontroll av förhållande mellan genomsnittlig lägenhetsstorlek och differens 

mellan beräknad och uppmätt energianvändning för varmvatten ....................33 

7 DISKUSSION................................................................................................................. 35 

7.1 Osäkerheter ............................................................................................................35 

7.2 Jämförelse av de valda objektens beräknade och uppmätta värden ..................36 

7.2.1 Skillnader i differens ........................................................................................36 

7.2.2 Fel i mätningar ................................................................................................36 

7.2.3 Fel i indata ......................................................................................................37 

7.2.4 Klimatdata .......................................................................................................37 

7.3 Kontroll av samband mellan byggnadsegenskaper och differens mellan 

beräknad och uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning ......................37 

7.3.1 Formfaktor och differens .................................................................................38 

7.3.2 Fönsterytor och differens ................................................................................38 

7.3.3 UA/Atemp – differens .........................................................................................40 

7.3.4 Varmvatten och fastighets el ...........................................................................40 

8 SLUTSATSER ............................................................................................................... 42 

9 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE.......................................................................... 44 

10 REFERENSER .............................................................................................................. 45 

BILAGA 1: ........................................................... INFORMATION OM DE VALDA OBJEKTEN

 ........................................................................................................................................2 

10.1 Flerbostadshus ........................................................................................................ 2 

10.2 Skolor ....................................................................................................................... 3 

10.3 Idrottshallar .............................................................................................................. 3 

BILAGA 2: ..............................JÄMFÖRELSE AV BERÄKNADE OCH UPPMÄTTA VÄRDEN

 ........................................................................................................................................4 

Flerbostadshus ................................................................................................................ 4 

Skolor ..............................................................................................................................10 

Idrottshallar .....................................................................................................................15 

 

  



 

FIGURFÖRTECKNING 

Figur 2: Illustration som visar sambandet (röd linje) mellan differens och Afönster/Atemp. ....... 39 

Figur 3: Illustration som visar sambandet (röd linje) mellan differens och Afönster/Aomsl. ....... 39 

 

TABELLFÖRTECKNING 

Tabell 1: Information om flerbostadshusen från de erhållna objekten. ................................... 15 

Tabell 2: Information om skolorna från de erhållna objekten. ................................................16 

Tabell 3: Information om idrottshallarna från de erhållna objekten ....................................... 17 

Tabell 4: Differens hos de olika parametrarna i de valda flerbostadshusen.............................21 

Tabell 5: Differens hos de olika parametrarna i de valda skolorna ......................................... 22 

Tabell 6: Differens hos de olika parametrarna i idrottshallarna ............................................. 23 

Tabell 7: Lämpliga värden på COP för värmepumpar enligt laboratorietester. ...................... 25 

Tabell 8: Samband mellan formfaktor och differens för flerbostadshus. ................................ 27 

Tabell 9: Samband mellan formfaktor och differens för idrottshallar. ................................... 28 

Tabell 10: Samband mellan Afönster/Atemp och differens för flerbostadshus. ............................. 29 

Tabell 11: samband mellan Afönster/Aomsl och differens för flerbostadshus. .............................. 30 

Tabell 12: Samband mellan UA/Atemp och differens för flerbostadshus. .................................. 31 

Tabell 13: Samband mellan genomsnittlig lägenhetsstorlek och energianvändning för 

varmvatten i flerbostadshus. ................................................................................... 33 

 

DIAGRAMFÖRTECKNING 

Diagram 1: Differensen mellan beräknad och uppmätt total energianvändning för 

flerbostadshus. ......................................................................................................... 15 

Diagram 2: Differensen mellan beräknad och uppmätt total energianvändning för skolor. ...16 

Diagram 3: Differensen mellan beräknad och uppmätt total energianvändning för 

Idrottshallar. ............................................................................................................ 17 

Diagram 4: Differensen mellan beräknad och uppmätt energianvändning för aktiv 

uppvärmning för samtliga byggnader. .................................................................... 23 

Diagram 5: Differensen mellan beräknad och uppmätt energianvändning för varmvatten för 

samtliga byggnader. ................................................................................................ 23 

Diagram 6: Differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning för fastighets el för 

samtliga byggnader. ................................................................................................ 24 

Diagram 7: Förhållande mellan differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning 

för aktiv uppvärmning och formfaktorn hos flerbostadshus. ................................. 27 

Diagram 8: Förhållande mellan differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning 

för aktiv uppvärmning och formfaktorn hos idrottshallar. .................................... 28 

Diagram 9: Förhållande mellan differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning 

för aktiv uppvärmning och Afönster /Atemp hos flerbostadshus. ................................. 29 

Diagram 10: Förhållande mellan differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning 

för aktiv uppvärmning och total Afönster/Aomsl hos flerbostadshus........................... 30 

file:///E:/exjobbetet/Ex-jobb_Emrah_Solmaz%20(med%20revidering).docx%23_Toc419905550
file:///E:/exjobbetet/Ex-jobb_Emrah_Solmaz%20(med%20revidering).docx%23_Toc419905550
file:///E:/exjobbetet/Ex-jobb_Emrah_Solmaz%20(med%20revidering).docx%23_Toc419905551
file:///E:/exjobbetet/Ex-jobb_Emrah_Solmaz%20(med%20revidering).docx%23_Toc419905551
file:///E:/exjobbetet/Ex-jobb_Emrah_Solmaz%20(med%20revidering).docx%23_Toc419905552
file:///E:/exjobbetet/Ex-jobb_Emrah_Solmaz%20(med%20revidering).docx%23_Toc419905552


 

Diagram 11: Förhållande mellan differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning 

för aktiv uppvärmning och UA/Atemp hos flerbostadshus. ....................................... 31 

Diagram 12: Samband mellan olika påslag av köldbryggor och differens för flerbostadshus. 32 

Diagram 13: Förhållande mellan energianvändning för varmvatten (y-axel) och genomsnittlig 

lägenhetsstorlek (x-axel). ........................................................................................ 33 

Diagram 14: Förhållande mellan skillnad mellan beräknad och uppmätt energianvändning 

för varmvatten, och genomsnittlig lägenhetsstorlek. ............................................. 34 

 

BETECKNINGAR 

Beteckning Beskrivning Enhet 

Afönster Total mängd fönsterytor i byggnad 
(inklusive bågar och karmar) 

m2 

Aomsl Byggnadens omslutningsarea m2 

Atemp Arean av utrymmen innanför 
klimatskärmen där temperaturen ska 
vara över 10 C (Våningsplan, vindsplan 
och källarplan) 

m2 

G-värde Avskärmningsfaktor för fönster.  

Pf Gratisvärme i förångare (Värmepump) kW 

Pk Kompressor effekt (Värmepump) kW 

U-värde Värmegenomgångskoefficient W/m2*°C 

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

BBR Boverkets byggregler 

COP Värmefaktor (Coefficient of performace) 

     

  
 

kWh Kilowattimme (Kilowatt hour) 

 



 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Byggnadens 
energianvändning 

Den totala energin som tillförs byggnaden (vid normalt brukande, 
under ett normalår) för uppvärmning, komfortkyla, 
tappvarmvatten, och fastighetsenergi, samt golvvärme, 
handdukstork och andra eventuellt installerade apparater som 
används till uppvärmning. 

Byggnadens 
specifika 
energianvändning 
(Energiprestanda) 

Årlig energianvändning per kvadratmeter (Atemp). Uttrycks i 
kWh/m2 och år.  

 

Byggnadens 
fastighetsenergi 

Den energi som går åt till att driva installationer som ingår 
byggnaden och som krävs för att byggnaden ska fungera som den 
ska, som till exempel belysning, driftutrymmen, värmekablar, 
pumpar, fläktar och dylikt. Även apparater som ligger utanför 
byggnaden, som till exempel pumpar och fläktar, går under denna 
kategori. Fastighetsenergi får inte beblandas med hushållsenergi 
eller verksamhetsenergi (fastän det ibland kan vara svårt att 
urskilja dem). 

Hushållsenergi Energin som går åt till hushållsändamål. Exempel på detta är el till 
apparater som diskmaskin, tv, tvättmaskin och dylikt. 

Verksamhetsenergi Energin som tillkommer av att en verksamhet drivs i byggnaden, 
som till exempel datorer och kopiatorer i ett kontor, eller spis och 
ugn i en restaurang. 

Elvärme Den elektriska energin som går åt till att värma byggnaden i form 
av, bland annat, direktverkande-, luftburen - eller vattenburen 
elvärme, berg-, sjö- jord- eller vattenpump, samt elektrisk 
golvvärme, elektrisk varmvattenberedare och dylikt. Den 
installerade eleffekten för uppvärmning måste dock uppgå till 
10W/m2 (Atemp), för att den elektriska energin ska kvalificeras som 
elvärme. 

Graddagar Mått på temperaturens avvikelse från normaltemperaturen på en 
specifik plats.  

(Boverket, BBR 22, 2015) 

S-system Självdragsventilation: 

Ventilationssystem utan fläktar och återvinning, där ventilationen 
sker med hjälp av termiska stigkrafter och vindtryck. 

F-system Frånluftsventilation: 

Ventilationssystem där ventilationen sker med ett undertryck 
skapas med hjälp av en frånluftsfläkt.  

FTX-system Till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning: 

Ventilationssystem där fläktar används för både till och frånluft 
och värmeåtervinning används.  

(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

Köldbrygga Ett område där temperaturen är lägre än omgivningens 
temperatur eftersom det är oisolerat/dåligt isolerat. 

(lfs-web.se, 2015) 



 

Definition Beskrivning 

Formfaktor Kvoten mellan en byggnads omslutningsarea (Aomsl) och 
uppvärmda yta (Atemp). 

Momentum RC Digitalt verktyg som kan användas till att mäta energiförbrukning, 
kostnader och miljöpåverkan till följd av uppvärmning av 
byggnader. 

Positiv differens Differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning, där 
den beräknade energianvändningen är större än den uppmätta 

Negativ differens Differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning, där 
den beräknade energianvändningen är mindre än den uppmätta 

 



1 

1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I samband med oljekrisen 1973-1974 kom det första energiprogrammet i Sverige år 1974 

(riksdagen.se, 1974). I energihushållningsreglerna som rådde mellan 1974-2006 reglerades 

för det mesta värmegenomgångskoefficienter (U-värden) på de enskilda byggnadsdelarna. 

Att uppfylla kraven för värmeisolering på byggnadsdelar var inte svårt och inga krav för 

byggnaden i helhet rådde, då det inte lades någon större vikt på inverkan av köldbryggor eller 

lufttäthet (krav har funnits för lufttätheten, men den har inte kontrollerats för större 

byggnader, förutom i undantagsfall). Beställaren vill inte alltid verifiera att huset uppfyller 

gällande lagstiftning, och fastighetsägaren har inte haft möjlighet att göra en riktig 

bedömning om reglerna uppfyllts (Elmroth, 2009). 

Till följd av hög energianvändning i byggnader gjordes kraftiga ändringar i 

energihushållningsreglerna i BBR 12, som trädde i kraft 1 juli 2006. Nu ställdes det krav på 

byggnadens specifika energianvändning (Boverket, Handbok för energihushållning enligt 

Boverkets byggregler - utgåva 2, 2012), och uppföljning av den (Boverket, 2014). I BBR 16 

som trädde i kraft 1 februari 2009 skärptes kraven på ”köpt värme” i form av el, då gränsen 

för specifik energianvändning blev lägre än för byggnader med annat uppvärmningssätt 

(Elmroth, 2009). I BBR 19 som trädde i kraft 1 januari 2012 skärptes kraven ytterligare, 

denna gång även för byggnader med annat uppvärmningssätt än el. Kraven på den specifika 

energianvändningen och genomsnittliga värmeisoleringen skärptes med ca 20 %. Dessutom 

infördes möjligheten för klassning av energianvändningen, för de som frivilligt önskade 

högre krav på en byggnads energianvändning (Boverket, Boverket informerar om skärpta 

energikrav i Boverkets byggregler, 2011). I BBR 21, som trädde i kraft 1 juli 2014, reducerades 

kraven för byggnader men en area under 50 kvm så att endast U-värde och lufttäthet 

reglerades (Boverket, Boverket informerar om ändringar i Boverkets byggregler den 1 juli 

2014, 2014). I BBR 22, som trädde i kraft 1 februari 2015, har det lättats på kraven för 

byggnader större än 50 m2 och flerbostadshus som har lägenheter mindre än 35 m2, då kravet 

på specifik energianvändning sänkts med 10 kWh/m2 och 5 kWh/m2 för byggnader med 

elvärme respektive byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme. Dock skärps kraven 

för flerbostadshus och lokaler generellt med 10 %. Andra ändringar som gjorts är att 

byggnadskategorin ”Bostäder” delas upp i ”Småhus” och ”Flerbostadshus”, samt att 

klimatzonsystemet med 3 klimatzoner ändrats till ett system med 4 klimatzoner. Den nya 

klimatzonen, i vilken kraven för alla byggnaders energianvändning skärpts med 10 kWh/m2, 

sträcker sig från södra Sverige upp till Göteborg (Boverket, Konsekvensutredning BBR 2015. 

Ändring av Boverkets byggregler (BBR), 2014). 
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Enligt de allmänna råden i BBR 22 (som är gällande lagstiftning idag) ska det verifieras att 

byggnaden uppfyller de krav på specifik energianvändning som står i avsnitt 9:2a och 9:2b i 

BBR 22 genom att beräkning av energiprestandan och sedan mätning av energiprestandan i 

den färdiga byggnaden utförs (även den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten och 

den installerade eleffekten för elvärmda byggnader ska beräknas vid projekteringen, då även 

de ska uppfylla kraven i avsnitt 9:2a och 9:2b i BBR 22). Det observeras dock ofta att 

resultatet av beräkningarna och uppmätningarna skiljer sig åt, då de uppmätta kan vara 

högre än de uppskattade. Orsaker till differensen kan, till exempel, ligga hos 

energiberäkningen, uppföljningen, produktionen eller i driften, men det är omöjligt att 

endast utifrån mätvärden avgöra vart problemet ligger. En djupare analys krävs för att 

kartlägga orsaker till skillnaderna. 

NCC är ett bygg och fastighetsutvecklingsföretag som verkar, till största del, i Norden och 

som bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader 

samt annan infrastruktur som vägar och anläggningar. NCC har ett omfattande 

hållbarhetsarbete, och det satsas i stor utsträckning på energisnåla- och klimatanpassade 

byggnader. NCC är delaktig i beräkning och uppföljning av energianvändning, och driften, i 

byggnader, vilket innebär att företaget är en optimal samarbetspartner vid en undersökning 

inom ämnet energisimulering och energiuppföljning. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utreda de vanligaste orsakerna till att beräknade och uppmätta 

värden på den specifika energianvändningen skiljer sig ifrån varandra och att identifiera 

prioriterade arbetsområden inom, framför allt, energisimulering och energiuppföljning. 

Undersökningen sker i samarbete med NCC, och ska bidra till att förbättra arbetet med 

simulering och uppföljning av byggnaders energianvändning. 

1.3 Frågeställningar 

 Varför uppstår skillnader mellan beräknad och uppmätt energianvändning i byggnader? 

 Vilka arbetsområden bör prioriteras vid simulering och uppföljning av energianvändning? 
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1.4 Avgränsning 

Undersökningen kommer i huvudsak att fokusera på flerbostadshus i Sverige, men kommer 

att inkludera idrottshallar och skolor till viss utsträckning. Både kartläggningen av orsakerna 

till skillnader mellan beräknade och uppmätta värden på energianvändningen och 

identifieringen av prioriterade arbetsområden kommer att (i första hand) vara anpassade till 

flerbostadshus. Litteraturstudien som utförs, för att ge allmän information om ämnet och en 

översikt av slutsatser som redan dragits inom ämnet, kommer att avgränsas till 

undersökningar och observationer som gjorts på flerbostadshus i Sverige. Arbetet syftar i 

första hand till att upplysa orsaker till differens. Förslag på exakta åtgärder till problemen 

kommer inte att behandlas i någon större utsträckning i detta arbete, utan det kommer att 

fokuseras på att översiktligt identifiera prioriterade arbetsområden vid simulering och 

uppföljning av energianvändning. 

2 METOD 

2.1 Litteraturstudie 

En omfattande litteraturstudie genomfördes för att ge en överblick av arbetet med beräkning 

och uppföljning av energianvändning i byggnader i Sverige, samt de slutsatser som dragits 

inom ämnet i tidigare studier. Litteraturstudien syftade till att dels tjäna som en del av 

kartläggningen, men även för att ge allmän information inom ämnet, som kunde behövas för 

att utföra studien. I litteraturstudien söktes information i tryckta böcker och kompendier, 

webbsidor, kurslitteratur ifrån kurser inom ämnet på Mälardalens högskola, dokument som 

används som vägledning i beräknings- och uppföljningsarbetet på NCC samt databaser som 

fanns tillgängliga för studenter på Mälardalens högskola. Nyckelord som användes i sökandet 

var, bland annat, energisimuleringar, uppmätt energianvändning, beräknad 

energianvändning och differens. 

2.2 Fallstudier 

Då kartläggningen utfördes i form av fallstudier på ett antal tillgängliga objekt där 

beräkningarna utförts av NCC. De beräknade och uppföljda värdena för ett stort antal 

flerbostadshus, skolor och idrottshallar jämfördes för att hitta skillnader i 

energianvändningen för aktiv uppvärmning, varmvatten och fastighets el. Efter att värdena 

för samtliga byggnader observerats utfördes en rad undersökningar för att hitta orsaker till 

differenserna. Undersökningarna omfattades dels av en allmän kartläggning av orsaker, 

genom att söka brister i beräkningen och uppmätta värden, och dels av olika kontroller för att 
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se om det går att se något samband mellan olika egenskaper hos byggnaderna och differens 

mellan beräknad och uppmätt energianvändning. 

2.2.1 Val av objekt till studien 

När objekt valdes till studien så utgicks det ifrån en lista på olika byggnader, där differensen 

mellan beräknad och uppmätt energianvändning hos byggnaderna var markant. Objekten 

sorterades in i flerbostadshus, idrottshallar och skolor, och de objekt som inte passade in i 

någon av kategorierna (som kontorshus och lagerlokaler) plockades bort. För samtliga 

kategorier togs ett medelvärde för byggnadernas differens fram för att se om det fanns några 

tendenser hos de olika kategoriernas differens mellan beräknad och uppmätt energi. När 

detta utförts så plockades lämpliga objekt, som skulle inkluderas i undersökningen, ut. 

Lämpligheten bedömdes utifrån tillgänglig information om byggnadens beräknade och 

uppmätta värden, uppföljning och allmän information om byggnadens utformning och 

tekniska egenskaper. Vissa av objekten var handplockade av den externa handledaren, då det 

var av särskilt intresse att undersöka orsaker till differensen hos just dem. 

2.2.2 Insamling av information om objektens energianvändning 

Information om byggnadernas form och tekniska egenskaper (ventilationssystem, 

uppvärmningssätt och egenskaper av dessa) samlades in i så stor utsträckning som möjligt. 

Detta gjordes med hjälp av arbetsmappar på NCC som används till lagring av information när 

beräkningarna av byggnadernas energianvändning utförs. 

Till samtliga objekt samlades beräknade och uppmätta värden in. Insamlingen av dessa 

gjordes i första hand utifrån beräknings- och uppföljningsrapporter, när de fanns tillgängliga, 

och i andra hand ifrån det webbaserade datorprogrammet Momentum RC, som används för 

att lagra information om byggnadernas energianvändning. För de objekt där de uppmätta 

värdena togs ifrån Momentum RC gjordes valet av tidsintervall, som bestämdes till 12 

månader, för uppmätta värden (i de fall där en tillgänglig uppföljningsrapport inte fanns) 

utifrån den lägsta sammanhängande tolvmånadersperioden (period då uppmätt 

energianvändning var som lägst). Osannolika mätvärden, som orimligt höga värden, undveks 

när intervallet valdes. För vissa objekt samlades information om beräknade och uppmätta 

värden in ifrån anställda på företaget, då information om dem inte hunnit läggas in i 

Momentum RC. Tillgänglig information om de olika byggnaderna varierade kraftigt. För 

vissa objekt fanns endast ett gemensamt värde för energianvändningen för aktiv 

uppvärmning och varmvatten. I dessa fall så drogs det schablonvärde som använts för 

energinanvändningen till varmvatten i beräkningen bort ifrån det gemensamma värdet 

(enligt nedan), för att åtminstone få ett någorlunda verklighetstroget värde på de uppmätta 

värdena för den aktiva uppvärmningen av byggnaden. 

Euppvärmning = Egemensam - Evarmvatten 

Euppvärmning =  Ungefärlig uppskattning på uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning 

Egemensam =  Uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning och varmvatten 
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Evarmvatten =   Energianvändning för varmvatten, i detta fall det schablonvärde som 

användes i beräkningen 

I de fall där uppvärmningen skedde med bergvärmepump, dividerades schablonvärdet för 

varmvatten med bergvärmepumpens årliga COP värde för varmvatten innan det drogs bort 

ifrån det gemmensamma värdet på energianvändning för aktiv uppvärmning och varmvatten. 

Detta för att ta hänsyn till den besparing som görs med bergvärmepumpen. 

Euppvärmning = Egemensam - 
           

   
 

Om även elpatron används så kan man säga att man har en kombination av värmepump och 

direktel, där andelen direktel kan variera inom ganska vida gränser. För en värmepump som 

utnyttjar berg/mark som värmekälla, oftast en bergvärmepump, kan man dimensionera så 

att värmepumpen normalt arbetar utan komplement av elpatron även de kallaste 

vinterdagarna, och då stämmer det här antagandet med en enkel korrektion med aktuell 

värmefaktor, COP. 

COP värdet bestämdes i första hand utifrån den tillgänglig information som fanns om den i 

form av uppmätta värden i Momentum RC, i andra hand utifrån det värde på COP som 

användes i beräkningarna och i tredje hand utifrån det som ansågs vara lämpliga värden på 

COP för respektive bergvärmepump.  

3 UPPSKATTNING OCH UPPFÖLJNING AV 

ENERGIANVÄNDNING I BYGGNADER I SVERIGE 

3.1 Beräkning av byggnads energianvändning 

Det ska, enligt de allmänna råden i kapitel 9 i BBR 22, tas hänsyn till följande faktorer vid 

beräkning av byggnadens energianvändning: 

 Klimatet i orten där byggnaden är belägen 

 Avsedd innetemperatur (enligt de allmänna råden i BBR 22 kan 22 °C kan användas om 

osäkerhet råder kring avsedd innetemperatur) 

 Normalt brukande av tappvarmvatten 

 Normal vädring 

(Boverket, BBR 22, 2015) 

Uppskattningen av en byggnads energianvändning kan göras med hjälp av olika validerade 

(enligt exempelvis SS-EN 15265) timvärdesbaserade energiberäkningsprogram som finns på 

marknaden. Simuleringar med sådana program fungerar som ett utmärkt verktyg för att 

under projekteringen av en byggnad göra en uppskattning om byggnaden uppfyller kraven i 

BBR. Valet av program för beräkningen ska göras utifrån undersökningens syfte (exempelvis 
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om det handlar om sökt storleksordning av energianvändningen eller detaljprojektering), 

graden av precision som krävs samt byggnadens egenskaper (fönsteryta, installationer och 

dylikt). Minst lika viktigt som det är att välja rätt energiberäkningsprogram är det att 

använda realistiska indata i simuleringen (Elmroth, 2009). 

3.2 Mätning och uppföljning av byggnads energianvändning 

Enligt BBR bör mätsystem finnas för att byggnadens energianvändning ska kunna läsas av 

och för att uppföljning ska kunna göras. I de allmänna råden i BBR 22 påpekas det att 

energin för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi ska 

avläsas och summeras för att verifiera att de understiger de värden för specifik 

energianvändning för bostäder, som presenteras i avsnitt 9:2a och 9:2b i BBR 22. Mätsystem 

ska vara utfört på så vis att det i byggnader med elvärme ska vara möjligt att separat läsa av 

hushållsenergin och verksamhetsenergin, att abonnenten enkelt ska kunna läsa av 

energimätningen samt att förbrukning av, till exempel, olja och biobränsle med hjälp av 

omräkning ska presenteras i kWh och inte bara volymer (Boverket, BBR 22, 2015). 

Mätvärdena ska kunna korrigeras så att hänsyn tas till variationer i utetemperatur. Om det 

råder annorlunda användning av varmvatten, vädring och innetemperatur än det som det 

räknades med under beräkning av byggnadens energianvändning, bör även dessa kunna 

korrigeras. Korrigering kan ske med normalårskorrigering med, till exempel, 

”Graddagsmetoden” eller ”Energisignatur” (Elmroth, 2009). 

3.2.1 Normalårskorrigering 

Det finns olika faktorer som kan påverka en byggnads energianvändning från år till år. 

Variation hos klimatet är en bidragande orsak till att energianvändningen skiljer sig ifrån ett 

år till ett annat, och ändring av beteendet hos brukarna vid, till exempel, en 

verksamhetsförändring kan vara en annan. Normalårskorrigering görs för att eliminera 

klimatets (utetemperatur, sol och vind) påverkan på den uppmätta energianvändningen 

(Heincke, Jagemar, & Nilsson, 2011). Vid jämförelse av beräknad och uppmätt 

energianvändning är det viktigt att resultaten av mätningarna inte påverkas av 

förutsättningar som inte rådde vid beräkning av byggnadens energianvändning. Därför är det 

viktigt att normalårskorrigera uppmätta resultat när uppföljning ska göras för att se om 

byggnaden uppfyller de energikrav som gäller.  

Normalårskorrigering går till på så vis att energianvändningen korrigeras utifrån skillnaden 

mellan klimatet för orten där byggnaden är belägen under ett normalår, och det klimat som 

varit under den period som verifieringen gäller för (Boverket, BBR 22, 2015). I 

Graddagsmetoden och Energisignatur, som är de två övergripande metoderna för 

normalårskorrigering, så räknas den uppmätta energianvändningen om med en 

korrigeringsfaktor för att den ska motsvara energianvändningen under motsvarande period 

ett normalt klimatår (som baseras på en medeltemperatur över en lång tid). I 

Graddagsmetoden är korrigeringsfaktorn kvoten mellan normalt antal- och verklig antal 
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graddagar under perioden. Då varmvattenanvändningen inte anses påverkas av klimatet så 

subtraheras varmvattenanvändningen ifrån värmebehovet när det multipliceras med 

korrigeringsfaktorn, och adderas sedan på produkten.  
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När uppföljning ska göras av komfortkyla finns det inte enkla metoder att 

normalårskorrigera det uppmätta kylbehovet. En metod som kan användas är Effektsignatur, 

där energianvändningen för kylning och utomhustemperatur under exempelvis april-

september, som kan anses vara komfortkylsäsongen (jämför med eldningssäsong), mäts 

(Elmroth, 2009). 

3.3 Sveby 

Sveby (Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader) är ett branschöverskridande 

program som arbetar med att förenkla energiberäkningsarbetet genom att ta fram 

hjälpmedel som kan användas av de som arbetar med det. Programmet underlättar för 

kunden att få översikt över husets energiförbrukning och för byggherrar med beräkning, 

uppföljning och verifiering av husets energibehov. Eftersom programmet arbetar med att ta 

fram branschgemensamma riktlinjer så underlättar det samverkan mellan olika parter i 

byggbranschen, vad gäller byggnaders energiprestanda. Nedan presenteras några dokument 

från Sveby som kan användas som verktyg när ovannämnda aktiviteter ska äga rum och som 

hittas på Sveby.org. 

3.3.1 Energiavtal 12 

Dokumentet har tagits fram för att ge möjlighet till att skräddarsy villkoren mellan parterna i 

en totalentreprenad där det bestämts att ABT 06 ska tillämpas. Dokumentet bifogas med 

kontraktet och är uppdelat i en juridisk- och en teknisk del. Den juridiska delen behandlar 

överenskommelse av energiprestandakrav, energivite, uppföljning av energiprestandakrav 

samt vad som gäller om det i uppföljningen skulle visa sig att något krav inte uppfyllts. I den 

tekniska delen klarläggs det hur beräkning, mätning och verifiering ska utföras då avtalet 

gäller.  

3.3.2 Brukarindata bostäder 

I dokument ”Sveby brukarindata bostäder” redovisas standardiserad brukarrelaterad indata 

för beräkning av energianvändningen i flerbostadshus och småhus. Bland annat hjälper 

dokumentet till med att välja lämpliga värden på samtliga faktorer som det, enligt BBR, 

måste tas hänsyn till vid beräkning av byggnaders energianvändning. Dokumentet hjälper 

även till att välja säkerhetspåslag för att få ett så verklighetstroget resultat som möjligt.  

3.3.3 Brukarindata kontor 1.1 

Som ”Sveby brukarindata bostäder” men (i huvudsak) anpassad till kontor. Indata för andra 

typer av lokaler presenteras i ett av dokumentets kapitel. 



9 

3.3.4 Mätföreskrifter 

I dokumentet klargörs det i 12 paragrafer vad som ska mätas samt hur och när mätningarna 

ska kontrolleras för att erhålla en god verifiering av byggnadens specifika energianvändning 

gentemot kraven i BBR. Exempel på sådant som klargörs i rapporten är vilka mätare som ska 

finnas för uppvärmning och kylning för att det med hänsyn till gällande krav för verifiering 

ska kunna gå att läsa av olika parametrar separat. Det klargörs hur mätning av energi i 

volymform ska omvandlas till kWh samt hur mätning av tappvarmvatten, drift el, Atemp, och 

uteluftsflöden ska göras. Dessutom innehåller rapporten instruktioner om hur 

mätutrustningens osäkerhet ska behandlas, instruktioner för mätning och registrering av 

mätdata, information om hur resultat ska korrigeras (och vilka resultat som ska som 

korrigeras) samt instruktioner för hur den specifika energianvändningen slutligen erhålles. 

Dokumentet ”Sveby handledning mätföreskrifter” fungerar som ett komplement till 

mätföreskrifterna och underlättar användningen av dem. 

3.3.5 Energiprestandaanalys 

Dokumentet hjälper till med verifiering av energiprestandan, som enligt BBR (sedan 2006) 

ska utföras 24 månader efter att byggnaden börjat användas. I den första delen av 

dokumentet presenteras osäkerheter som finns vid beräkningen av energiprestandan, 

byggprocessen och mätningen av energiprestandan, samt vad som ska beaktas för att minska 

avvikelser. I den andra delen av dokumentet presenteras instruktioner för att i olika steg 

utföra verifieringen av energiprestandan. 

3.3.6 Energiverifikat 

Dokument syfta till att hjälpa till med uppföljning under byggprocessen. Detta genom att 

rutiner och riktlinjer för uppföljningsarbetet under följande delar i byggprocessen ges: 

 Program och utredningsskede 

 Projektering system 

 Projektering detalj 

 Genomförande 

 Garantiperiod 

 Förvaltningsperiod 

Dessutom klargörs de olika aktörernas ansvar. Dokumentet innehåller bilagor med följande 

information: 

 Tabell som beskriver de olika aktörernas ansvar under olika skeden av byggprocessen 

 Checklista för ansvarsfördelningen 

 Innehållsförteckning för energiverifikat 

 Underlag till reviderade energiberäkningar 

 Exempel på en verifikationsplan 

(sveby.org, 2015) 
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3.4 Momentum RC 

Momentum RC är ett webbaserat digitalt verktyg som används inom, bland annat, företag 

som arbetar med fastigheter. Inom byggentreprenadsföretag kan programmet användas till 

att mäta energiförbrukning, kostnader och miljöpåverkan till följd av uppvärmning av 

byggnader.  

(momentum.se, 2015) 

4 ORSAKER TILL DIFFERENS ENLIGT TIDIGARE STUDIER 

Nedan presenteras de, i tidigare studier upptäckta, orsaker som bidrar till skillnad mellan 

beräknad och uppmätt energianvändning i byggnader. 

En högre temperatur används i byggnaden än den som användes som indata vid 

beräkningen 

I en undersökning som, bland annat, syftade till att undersöka orsaker till skillnad på 

beräknad och uppmätt energianvändning i nybyggda flerbostadshus observerades 

felmarginaler på 46 – 60 % mellan beräknad och uppmätt energianvändning. En av 

anledningarna till differensen var att en högre temperatur använts i byggnaderna än den 

temperatur som användes som indata vid simulering av byggnadens energibehov för 

uppvärmning i datorprogrammet Enorm 2004 (Nilsson, 2003). Samma fenomen upptäcktes 

i en liknande undersökning där samma simuleringsprograms använts (Hagengran & 

Stenberg, 2005), och undersökning på energieffektiva radhus, där simuleringen utfördes i 

VIP+ (Tegvald & Unden, 2006) och i ytterligare en undersökning som gjordes på 11 

fastigheter i Malmö, där den uppmätta energianvändningen översteg den beräknade i 

samtliga fall (Kjellman, Hansson, & Nordquist, 2010). Problemet styrks av Arne Elmroth 

(Elmroth, 2009). 

Köldbryggor beaktas inte tillräckligt mycket i beräkningen 

Problemet har observerats i en rad undersökningar. Bland annat i (Nilsson, 2003) och 

(Hagengran & Stenberg, 2005) och (Hagengran & Stenberg, 2005) som alla även hade 

problemet med att högre temperatur användes i verkligheten än i beräkningarna (se ovan). 

Det upptäcktes även i en undersökning som gjordes på 5 nybyggda flerbostadshus där 

differensen uppgick till 29 % (Carlsson, 2012) , och Arne Elmroth räknar upp det som en 

bidragande faktor till differens (Elmroth, 2009).  

  



11 

Stora fönsterytor i förhållande till golvarean 

I en undersökning som gjordes på 9 byggnader, där alla förutom 1 hade uppmätta värden 

som var högre än den beräknade, pekas stora fönsterytor i förhållande till golvarean ut som 

en bidragande orsak (Bagge, 2007). I en annan undersökning drogs slutsatsen att stora 

fönsterytor i kombination med att beräkningsmetoder inte är anpassade till den tidens 

byggnader är en bidragande orsak till differens mellan beräknad och uppmätt 

energianvändning (Harryson, 2009). 

Tillräckligt bra areaberäkningar görs inte inför simuleringen 

Då fel area används i projekteringen har det visat sig att resultatet påverkas markant 

(Hagengran & Stenberg, 2005). Vikten av bra areaberäkningar inför simuleringar framgår 

tydligt i resultatet av den energiberäkningstävling som utlystes hösten 2010 av Sveby. Där 

konstateras det även att areamängdningen påverkas negativt ju mindre tid som läggs ner på 

det (Sveby, Resultat från energiberäkningstävling för ett flerbostadshus, 2011). 

Överskattning av solvärme på grund av att fönstrens förmåga att ta in solljus 

överskattats 

Det har hänt att fönsternas förmåga att ta in solvärme överskattats på grund av att 

fönstertillverkarens beskrivning av fönstrens förmåga att ta in solvärme varit felaktig, då 

ramarna inte räknats med, utan det antagits att hela fönsterytan tar in solljus (Bagge, 2007). 

Hans Elmroth fastställer att solvärme brukar överskattas (Elmroth, 2009). Även (Nilsson, 

2003) konstaterade överskattning i tillskottsenergi i beräkningsprogrammet som användes 

(Enorm) som en orsak till att energianvändningen underskattades. 

Dåligt utförd, eller överskattad, isolering 

I en undersökning som gjordes för att undersöka energianvändning och innemiljökvalitet i 

flerbostadshus (nämns ovan) så pekas dåligt utför isolering ut som en orsak till att uppmätt 

energianvändning skiljer sig ifrån beräknad (Harryson, 2009). Detta styrks i (Kjellman, 

Hansson, & Nordquist, 2010), som efter sina undersökningar på 11 olika flerbostadshus 

kommit fram till att överskattad värmeisolering bidrar till osäkerhet i energiberäkningarna. 

Dålig behandling av otätheter 

I (Harryson, 2009) nämns det dessutom att dålig behandling av otätheter kan leda till 

missledande beräkningar. Samma slutsats dras efter att de beräknade värdena för ett antal 

flerbostadshus i Malmö följts upp. För samtliga fastigheter som följdes upp översteg den 

uppmätta energianvändningen den beräknade (som gjordes i VIP+), och otätheter i fönster, 

skjutdörrar och balkonger pekades ut som bidragande faktorer (Kjellman, Hansson, & 

Nordquist, 2010) 

Osäkerhet vid uppskattning av vädring  

Enligt (Hagengran & Stenberg, 2005)  kan vädringen påverka uppvärmningsbehovet med 7 

%, och det påpekas att det inte reglerades i BBR. Behovet av vädring kan dessutom ökas till 

följd av stora fönsterytor som släpper in mycket sol.  
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Hänsyn tas inte till att det blir högre transmissionsförluster igenom golvet med 

golvvärme, jämfört med radiatorsystem 

Enligt (Harryson, 2009) blir transmissionen genom golvet högre med golvvärme än med 

radiatorsystem, vilket kan orsaka osäkerheter i energiberäkningar och leda till differens. 

Även (Bagge, 2007) upptäckte detta i sin undersökning på 9 flerbostadshus.  

Problem med ventilationssystem  

Det har funnits exempel då det skett differens mellan beräknad och uppmätt 

energianvändning på grund av felaktig styrning av ventilationssystemet eller problem med 

systemets återvinning (Kjellman, Hansson, & Nordquist, 2010). Det har dessutom 

observerats att osäkerheter förekommer särskilt mycket med roterande växlare i 

ventilationssystemet (Sandberg, 2012). Enligt (Elmroth, 2009) så är det överhuvudtaget 

svårt att förutse ventilationsluftflöden och verkningsgrad på värmeåtervinningsaggregat. 

Ventilationsflöden är, enligt (Carlsson, 2012), svåra att förutse på grund av naturlig 

ventilation och forcerad fläkt. 

Längre eldningssäsong än väntat 

Differensen kan påverkas negativt av att eldningssäsongen blir längre, vilket i sin tur beror 

på, bland annat, underskattning av vindpåverkan, byggfuktens påverkan (Kjellman, Hansson, 

& Nordquist, 2010) samt påverkan av isoleringens tjocklek (Harryson, 2009). I (Harryson, 

2009) har det upptäckts att uppvärmningssäsongen blir kortare ju tjockare isoleringen är, 

och att hänsyn bör tas till det.  

Att det inte använts tillräckligt många mätinstrument och att separata 

avläsningar på fastighets el därmed inte varit möjlig 

Det har funnits fall där det inte har kunnat gå att skilja de olika delarna av fastighets el åt och 

att det därför inte heller inte gått att avgöra vilka det är som har störst påverkan på 

differensen (Kjellman, Hansson, & Nordquist, 2010). Även (Dahl, 2012) påpekar vikten av att 

ha tillräckligt uppdelad mätning av faktorer som påverkar energianvändningen (som till 

exempel andelen värme till varmvattnet). 

Ej tillräckligt god kunskap/erfarenhet av beräkningsprogrammet hos den som 

använder det 

I en tävling som arrangerades, där syftet var att göra en så bra beräkning av ett 

flerbostadshus energianvändning som möjligt, var en av slutsatserna av resultaten att den 

som utför beräkningen måste ha god kunskap/erfarenhet av simuleringsprogrammet som 

används, vilket kan innebära striktare krav på utbildning och certifiering i programvaror 

(Sveby, Resultat från energiberäkningstävling för ett flerbostadshus, 2011). 
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Elvärme i badrum 

Eftersom BBR inte tar hänsyn tas till elansluten komfortvärme i badrum, och det faktiskt 

påverkar både elanvändningen och värmebehovet så skriver (Hagengran & Stenberg, 2005) 

att även den faktorn bidrar till differensen mellan uppmätt och använd energianvändning. 

Även (Harryson, 2009) tycker att elvärme i badrum ska tas med akt vid uppskattning av 

energibalansen.  

Osäkerheter i lufttäthet 

Enligt (Elmroth, 2009) så bidrar osäkerhet i lufttätheten till osäkerheter i uppskattning av 

energianvändning eftersom det är svårt att veta hur den påverkas av klimatet. Osäkerheterna 

blir dock, enligt (Elmroth, 2009), större då de uppskattas med schablonvärden istället för 

med kontroll och mätning. Lufttäthetens påverkar på beräkningarnas trovärdighet påpekas 

även av (Kjellman, Hansson, & Nordquist, 2010). 

Byggfukt 

Fuktens påverkan är svår att uppskatta. Fukt ökar värmetransporten (och därmed 

värmeförluster) och kräver värme för uttorkning, särskilt under hösten på grund av den fukt 

som absorberats under sensommar (Elmroth, 2009). Även (Kjellman, Hansson, & Nordquist, 

2010) har kommit fram till att byggfukten ökar värmeförluster. 

Kulvertförluster 

I (Sveby, Resultat från energiberäkningstävling för ett flerbostadshus, 2011) så hade 

flerbostadshuset som beräkningen utfördes på en kulvert på 800 meter, som visade sig bidra 

med värmeförlust på 105 kWh per år. Om det inte tas hänsyn till kulvertförluster i 

beräkningen så bidrar de (i de fall där kulvert finns) till differens mellan beräknad och 

uppmätt energianvändning. 

Dålig uppskattning av varmvattenanvändning 

I slutsatserna av (Carlsson, 2012) framgår det att uppskattning av varmvattenförbrukning 

kan vara en betydande orsak till differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning i 

byggnader. (Haglund & Svedlund, 2012) skriver i sin rapport att schablonvärden för 

tappvarmvatten kan vara för stora.  

Överskattning av övriga värmetillskott 

Elanvändningens värmebidrag till byggnaden kan överskattas (Kjellman, Hansson, & 

Nordquist, 2010), och bidra till differens. Även personvärmen kan vara svår att uppskatta 

och orsaka osäkerhet i beräkningen (Elmroth, 2009). 
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Brister i att energiprestandan anges per kvadratmeter uppvärmd golvarea 

I (Öman, Spets, & Roots, Förslag på energikrav för nya bostäder, 2009)  presenteras olika 

problem med att kraven på byggnaders energianvändning anges per kvadratmeter uppvärmd 

golv area. En av faktorerna som nämns är att kraven blir strängare ju mindre golv arean är 

per person. I rapporten påpekas det att en viss person motsvarar en viss förbrukning av 

energi för varmvatten (och hushålls el), och att kraven därmed blir för stränga om denna 

förbrukning späds ut på en liten yta och för ”liberala” om de späds ut på en stor yta. Då 

varmvatten användning uppskattas med schablonvärden kan detta bidra till osäkerhet i 

beräkningar/simuleringar. 

Brister i att hushålls el inte ingår i beräkningar och mätningar av 

energianvändning 

I samma rapport som ovan nämns problemet med att man inte tar hänsyn till hushålls el när 

man talar om energiprestanda. Användning av hushålls el påverkar parametrar som ingår i 

energiprestandan (som till exempel aktiv uppvärmning, då elanvädning ger gratisvärme) och 

detta kan bidra till osäkerhet uppskattning av energianvändning. 
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5 FALLSTUDIER 

5.1 De valda objekten 

Sammanställningen av listan med olika byggnader där differensen mellan beräknad och 

uppmätt energianvändning hos byggnaderna var markant (se avsnitt 2.2.1), och objekten som 

valdes ut från den presenteras nedan (observera att det med positiv differens visas med hur 

många procent enheter det beräknade värdet var högre än det uppmätta, och det med negativ 

differens visas med hur många procentenheter det uppmätta värdet var högre än det 

beräknade): 

5.1.1 Flerbostadshus 

Antal objekt: 56 

Störst positiv differens(%): 34 

Störst negativ differens(%): 100 

Medelvärde: 8 
Tabell 1: Information om flerbostadshusen från de erhållna objekten. 

 

Diagram 1: Differensen mellan beräknad och uppmätt total energianvändning för flerbostadshus. 

Av dessa valdes 16 objekt ut (se Bilaga 1). 
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5.1.2 Skolor 

Antal objekt: 11 

Störst positiv differens(%): 51 

Störst negativ differens(%): 24 

Medelvärde: -7 
Tabell 2: Information om skolorna från de erhållna objekten. 

 

Diagram 2: Differensen mellan beräknad och uppmätt total energianvändning för skolor. 

 

Av dessa valdes 9 objekt ut (Se Bilaga 1). 
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5.1.3 Idrottshallar 

Antal objekt: 10 

Störst positiv differens(%): 125 

Störst negativ differens(%): 23 

Medelvärde: -41 
Tabell 3: Information om idrottshallarna från de erhållna objekten 

 

Diagram 3: Differensen mellan beräknad och uppmätt total energianvändning för Idrottshallar. 

Av dessa valdes 4 objekt (Se Bilaga 1) 

5.2 Jämförelse av de valda objektens beräknade och uppmätta 

värden 

I ett Excel dokument jämfördes samtliga objekts egenskaper, både internt inom samtliga 

kategorier (flerbostadshus, idrottshallar och skolor) och kategorierna emellan. Det som 

jämfördes var beräknade och uppmätta värden för energi till aktiv uppvärmning, varmvatten, 

fastighetsenergi samt den totala energianvändningen för byggnaderna. Både total 

energianvändning (kWh/år) och den specifika energianvändningen (kWh/m
2
,Atemp och år) 

jämfördes för samtliga parametrar. För objekten presenterades differensen mellan beräknad 

och uppmätt energianvändning för uppvärmning, varmvatten, fastighetsenergi och total 

energianvändning i procent. Jämförelsen gjordes konsekvent genom att kvoten mellan 

uppmätta och beräknade värden bildades, alltså med de beräknade värdena som bas 

(nämnare). Resultatet ges som ett procentuellt värde som anger hur mycket det uppmätta 

värdet avviker från det beräknade. Om det uppmätta värdet är högre kallas det för en negativ 

differens, och om det uppmätta värdet är lägre kallas det för en positiv differens. värdet är 

lägre kallas det för en positiv differens. En negativ differens på 100 % motsvarar då en 

underskattning genom att beräknat värde bara är hälften av det uppmätta. På motsvarande sätt 
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motsvarar då positiv differens 50 % en motsvarande överskattning genom att beräknat värde 

är dubbelt så stort som uppmätt. Med denna definition kan alltså den negativa differensen 

överstiga 100 %, vilket då motsvarar att uppmätt värde är mer än dubbelt så stort som det 

beräknade. Den positiva differensen kan dock inte överstiga 100 %, eftersom det lägsta 

tänkbara uppmätta värdet noll ger just 100 % som resultat. Det är viktigt att ha den här 

definitionen klar för sig när siffervärdena ska tolkas. 

I de fall där värden för någonting (till exempel energin för varmvattenuppvärmning) 

saknades så exkluderades det och den totala energianvändningen i jämförelsen, och endast 

övriga parametrar inkluderades. För de parametrar där tillräckligt med objekt bidrog med 

värden drogs ett medelvärde av parameterns procentuella differens för alla byggnader i 

kategorin, för att se skillnader mellan energin för uppvärmning, varmvatten och fastighets el, 

den totala energianvändningen byggnaderna emellan samt de olika kategorierna av 

byggnader (flerbostadshus, idrottshallar och skolor) emellan. Energianvändningen för aktiv 

uppvärmning, varmvattenanvändning och fastighets el jämfördes grafiskt mellan de tre 

kategorierna i tre olika punkt-linje-diagram. 

5.3 Granskning av beräkningar och uppmätningar 

För samtliga objekt granskades den tillgängliga informationen som fanns om beräkning och 

uppmätning, för att se om det funnits några direkta fel som kan ha påverkat differensen. För 

beräkningar granskades beräkningsrapporterna för varje objekt. I de fall där IDA ICE filer 

fanns tillgängliga granskades även dessa. För mätningarna granskades uppföljningsrapporter 

samt projektens mätdata och egenskaper i Momentum RC. Det söktes i första hand efter 

sannolika mätfel, men även andra brister, som till exempel användning av kulvert eller att 

man mätt ett sammantaget värde för två eller fler byggnader i en mätning. I första hand 

granskades månaderna i den uppföljda tiden i uppföljningsrapporterna (eller de månader 

som valdes till att jämföra med beräkningarna), men det söktes efter fel även utanför 

intervallen. 

5.4 Kontroller av samband mellan byggnadsegenskaper och 

differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning för 

aktiv uppvärmning 

Nedan presenteras de kontroller som gjordes för att se om det går att se något samband 

mellan olika egenskaper hos byggnaderna och skillnaden mellan beräknad och uppmätt 

energianvändning för aktiv uppvärmning. I mån av tillgänglighet av information om 

byggnaderna valdes så många som möjligt ut till varje kontroll. Kontrollerna, som 

presenteras i avsnitt 5.4.1 – 5.5.2 nedan skedde i Excel med både tabell och diagram. X-axeln 

i samtliga diagram representerade en viss egenskap hos byggnaden och y-axeln 

representerade differensen mellan beräknad och uppmätt energianvändning, för att se om 

det fanns något samband som påvisar något förhållande i de olika kontrollerna. I de fall där 
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Atemp för byggnaden skiljde sig åt mellan beräkningen och uppmätningen (det värde som 

presenteras i Momentum RC) användes den Atemp som visas i uppmätningarna. 

5.4.1 Kontroll av förhållande mellan formfaktor och differens mellan 

beräknad och uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning 

En kontroll utfördes för att se om det går att se något förhållande mellan byggnaders 

formfaktor (omslutningsarea dividerad med den uppvärmda golvytan) och differens mellan 

beräknad och uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning i byggnader. Samma 

kontroll upprepades på utvalda idrottshallar.  
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5.4.2 Kontroll av förhållande mellan Afönster/Atemp och differens mellan 

beräknad och uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning 

En liknande kontroll som den i avsnitt 5.4.1 utfördes på flerbostadshusen, där formfaktorn 

bytts ut mot kvoten av den totala fönsterytan och den uppvärmda ytan hos byggnaderna, för 

att se om det finns något samband mellan kvoten mellan den totala mängden fönsterytor och 

Atemp, och differens.  

5.4.3 Kontroll av förhållande mellan Afönster/Aomsl och differens mellan 

beräknad och uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning 

En liknande kontroll som den i avsnitt 5.4.2 gjordes, men denna gång ersattes Atemp med 

omslutningsarea, för att se om det finns något förhållande mellan Afönster/Aomsl och differens 

mellan beräknad och uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning i byggnader.  

5.4.4 Kontroll av förhållande mellan UA/Atemp och differens mellan beräknad 

och uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning 

Det kontrollerades om det går att se något samband mellan U*A dividerad med Atemp och 

differensen mellan beräknad och uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning i 

byggnaderna. Utöver tabellen och punktdiagrammet så skapades i denna kontroll även ett 

stapeldiagram för att se om det gick att se något samband mellan skillnaderna på differensen 

beroende på om det i beräkningarna för huset gjorts ett påslag på 15 % eller 20 % för 

köldbryggor (i nyare beräkningar har man gjort ett påslag på 20 %, eftersom man ansett att 

det gamla värdet underskattat påverkan av köldbryggorna). 

5.5 Kontroll av samband mellan genomsnittlig lägenhetsstorlek 

och energianvändning för varmvatten 

Två kontroller gjordes för att undersöka om boendetätheten i flerbostadshus har inverkan på 

specifik energianvändning för varmvatten, samt differensen mellan de antagna 

schablonvärdena och uppmätta värden. Så många flerbostadshus som möjligt inkluderades i 

kontrollerna (det avgränsades till flerbostadshus där tillräckligt med underlag fanns för att få 

ut total golvyta i lägenheterna, antal lägenheter samt beräknade (antagna schablonvärden) 

och uppmätta värden för energianvändning för varmvatten). 

5.5.1 Kontroll av förhållande mellan genomsnittlig lägenhetsstorlek och 

energianvändning för varmvatten 

De beräknade och uppmätta värdena för energianvändningen för varmvatten och 

genomsnittlig lägenhetsstorlek för respektive flerbostadshus lades in i ett punktdiagram, för 

att se om det går att se något samband i diagrammet och därmed ett förhållande mellan 

genomsnittlig lägenhetsstorlek och energianvändning till varmvatten.  
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5.5.2 Kontroll av förhållande mellan genomsnittlig lägenhetsstorlek och 

differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning för 

varmvatten  

En liknande kontroll som den i avsnitt 5.5.1 utfördes, men istället för energianvändning 

inkluderades differensen mellan energianvändningen och schablonvärdena som användes för 

att uppskatta energianvändningen, för att se om det går att se något förhållande mellan dessa 

och genomsnittlig lägenhetsstorlek.  

6 RESULTAT 

6.1 Jämförelse av de valda objektens beräknade och uppmätta 

värden 

Se bilaga 2 för detaljerad presentation av resultaten för samtliga objekt och jämförelsen av 

dem. När flerbostadshus har bokstäver efter siffran som identifierar dem (till exempel 

Flerbostadshus 8A och Flerbostadshus 8B) innebär det att det är hus som tillhör samma 

byggnadsprojekt. 

6.1.1 Jämförelse byggnadstyperna emellan 

Flerbostadshus 

Som man kan se i Tabell 4 nedan så överstiger medelvärdet av de uppmätta värdena av 

energianvändning för aktiv uppvärmning det beräknade värdet med i snitt 35 %. Medelvärdet 

för varmvattnet understiger med 19 %, och den för fastighets el överstigermed 15 %. I denna 

kategori kunde även ett medelvärde på den totala energin räknas ut, och den var 

underskattad med 14 %. 

  Total differens (%): 

Aktiv uppvärmning 35 

Varmvatten -19 

Fastighets el 15 

Total energi 14 
Tabell 4: Differens hos de olika parametrarna i de valda flerbostadshusen 
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Skolor 

I Tabell 5 nedan så kan man se att medelvärdet av de uppmätta värdena av energianvändning 

för aktiva uppvärmning understiger det beräknade värdet med 16 %. Även den för 

varmvatten understiger det beräknade värdet med 38 % och den för fastighets el överstiger 

med 16 %. Det bör dock observeras att energianvändningen för varmvattnet i skolorna endast 

utgår ifrån en av byggnaderna (tillgänglig information saknades för de övriga), men 

uppmätta värden som fanns för två förskolor, som inte tillhör de 9 som valdes till denna 

studie, visade även de en positiv differens (högre beräknat värde än uppmätt). På grund av 

bristen på värden för tappvarmvatten hos skolorna kunde inget medelvärde för differensen 

hos den totala energianvändningen för den uppskattas. 

  Total differens (%): 

Aktiv uppvärmning -16 

Varmvatten -38 

Fastighets el 16 

Total energi - 
Tabell 5: Differens hos de olika parametrarna i de valda skolorna 

Idrottshallar 

Medelvärdet för de uppmätta värdena av energianvändning för aktiv uppvärmning 

understiger de beräknade med 60 % enligt Tabell 6 nedan. Enligt tabellen så är varmvattnet 

underskattat med 143 % och fastighets el överskattad med 7 %. Varmvattnet är dock endast 

ifrån en av de fyra idrottshallarna (tillgänglig information saknades för de övriga). Dessutom 

rör det sig om låga värden då den uppskattade specifika energianvändningen för varmvatten 

var 1,8 kWh/m2,Atemp och år och den uppmätta var 4,4 kWh/m2,Atemp och år. På grund av 

bristen på värden för tappvarmvatten hos idrottshallarna kunde inget medelvärde för 

differensen hos den totala energianvändningen för den uppskattas. 

  Total differens: 

Aktiv uppvärmning -60 

Varmvatten 143 

Fastighets el -7 

Total energi - 
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Tabell 6: Differens hos de olika parametrarna i idrottshallarna 

6.1.2 Jämförelse kategorierna emellan 

 

Diagram 4: Differensen mellan beräknad och uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning för 
samtliga byggnader. 

 

Diagram 5: Differensen mellan beräknad och uppmätt energianvändning för varmvatten för 
samtliga byggnader. 

Observera att skolor och idrottshallar i diagrammet ovan representeras av prickar eftersom 

det endast fanns ett värde av vardera att utgå ifrån. 
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Diagram 6: Differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning för fastighets el för samtliga 
byggnader. 

6.2 Granskning av beräkningar och uppmätningar 

Nedan presenteras de observationer som gjordes när den tillgängliga informationen för 

beräkning och mätning av objektens energianvändning granskades: 

6.2.1 Direkta fel i mätningar 

När uppmätta värden för byggnaderna granskades för byggnaderna (Se avsnitt 5.3) så 

upptäcktes följande direkta brister: 

 Flerbostadshus 2:  

Mätningarna är ett sammantaget värde för två likadana byggnader. Hög uppvärmning under 

juni, juli och augusti 2013 (inom uppföljd tid). Värden är orimliga för fastighets el under 

oktober, november och december 2014, och för varmvatten augusti september oktober 

november och december (utanför uppföljd tid). 

 Flerbostadshus 3:  

Samtliga mätningar under september 2014 är ca 300 % högre än föregående år (utanför 

använd tid). Höga värden på värme under sommaren. I juli är den orimligt hög, ca 300 % 

högre än juni (inom använd tid). 

 Flerbostadshus 4: 

Mätningarna är ett sammantaget värde för två byggnader. Exakt samma förbrukning på ”ej 

uppvärmande” energiförbrukningar under juli och augusti 2013 (inom använd tid), vilket är 

ganska osannolikt.  

 

 Flerbostadshus 5:  

Mätningarna är ett sammantaget värde av tre byggnader, varav två är likadana. Energi för 

värme under sommaren 2014 finns trots att den aktiva uppvärmningen i beräkningarna 

antogs vara obefintlig. Värmeanvändningen under januari är orimligt låg.  
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 Flerbostadshus 8A: 

Samtliga mätningar är 0 under oktober (inom uppföljd tid) 

 Flerbostadshus 8B: 

Samtliga mätningar är 0 under oktober (inom uppföljd tid) 

 Flerbostadshus 10: 

Betydande värmeanvändning (men inte onormalt hög) under sommaren trots att den enligt 

beräkningarna skulle vara obefintlig. 

 Flerbostadshus 11A: 

Ovanligt låg varmvattenanvändning under augusti 2012: månaden innan och efter har ca 1500 

% högre användning (inom uppföljd tid). 

6.2.2 Beräkning med för högt värde på COP för bergvärmepump 

Det observerades att det i beräkningen för Skola 7 använts ett COP-värde på 5 för 

tappvarmvattenproduktionen i bergvärmepumpen. Vilket är ungefär dubbelt så högt som det 

som laboratorietester visat att COP för tappvarmvattenproduktion ska vara i en värmepump 

(se Figur 1 nedan). Då COP-värdet inte anges i beräkningsrapporten för Skola 9, som också 

har bergvärmepump som uppvärmningssätt, så finns det risk att samma höga värde använts 

där. 

Uppvärmning COP, lägsta to 
högsta 

Årsgenomsnitt med radiatorer 2,8 – 3,7 
Årsgenomsnitt med golvvärme 3,2 – 4,5 
Bara varmvatten 1,4 – 2,7 
Bara aktiv uppvärmning, 55 °C 2,7 – 3,3 
Bara aktiv uppvärmning, 45 °C 3,3 – 4,1 
Bara aktiv uppvärmning, 35 °C 4,2 – 5,2 
Bara aktiv uppvärmning, golvvärme, 35 
°C 

4,0 – 4,9 

Bara aktiv uppvärmning, golvvärme, 25 
°C 

5,0 – 6,6 

Tabell 7: Lämpliga värden på COP för värmepumpar enligt laboratorietester (Öman, 2015). 
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6.2.3 Skillnad mellan Atemp i beräkningar och i uppmätningar 

För Flerbostadshus 5, Flerbostadshus 7C, Skola 9, Idrottshall 4 upptäcktes det att det Atemp 

som använts är högre i beräkningen än i uppmätningen, medan den i Flerbostadshus 7A, 

Flerbostadshus 7B, Idrottshall 1 och Idrottshall 3 är lägre i beräkningen än i uppmätningen. 

För Flerbostadshus 7A är den Atemp som använts vid uppmätning ungefär 25 % högre än den 

som använts vid beräkningen. 

6.2.4 Nya värden på klimat vid normalårskorrigering i Momentum RC 

Nyligen (1 januari 2015) ändrades klimatdata i Momentum RC vilket påverkar 

normalårskorrigeringen av uppmätta värden som ligger där.  

6.2.5 Klimatdata för annan ort i beräkningar 

Det upptäcktes i beräkningsrapporterna att det vid simuleringen av vissa byggnader använts 

annan ort som indata än orten som byggnaden/byggnaderna i själv verket är placerade i. Se 

punktlistan nedan: 

 Flerbostadshus 2 är belägen i Lund men i beräkningarna, som utförts i Enorm 2004, har 

klimatdata för Malmö använts  

 Flerbostadshus 5 är belägen i Linköping men i beräkningarna, som utförts i IDA ICA, har 

klimatdata för Jönköping använts  

 Flerbostadshus 11A och 11B ligger båda i Helsingborg men i beräkningarna, som utförts i IDA 

ICE, har klimatdata för Jönköping använts 

 Idrottshall 1 ligger i Väröbacka men i beräkningen, som utförts i IDA ICE, har klimatdata för 

Göteborg använts 

 Skola 1 och skola 4 ligger båda i Södertälje men klimatdata för Stockholm användes  

6.3 Kontroll av samband mellan byggnadsegenskaper och 

differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning för 

aktiv uppvärmning 

Nedan presenteras samtliga resultat som erhölls när det undersöktes om det finns något 

samband mellan olika byggnadsegenskaper och differens mellan beräknad och uppmätt 

energianvändning i byggnader. 
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6.3.1 Kontroll av förhållande mellan formfaktor och differens mellan 

beräknad och uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning 

Flerbostadshus 

Följande punktdiagram (med tillhörande tabell) erhölls när det undersöktes om det finns 

något förhållande mellan byggnadernas formfaktor och differensen mellan beräknad och 

uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning i flerbostadshus. 
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Hus Atemp Aomsl Formfaktor 
Beräknad 
uppvärmning 

Uppmätt 
uppvärmning Differens (%) Program 

Flerbostadshus 3 2548 2251 0,88 44 42 -5 IDA ICE 

Flerbostadshus 11A 3339 3339 1,00 55 85 55 VIP+ 

Flerbostadshus 11B 1585 1585 1,00 48 87 81 VIP+ 

Flerbostadshus 1 2055 2132 1,04 33 48 45 Enorm 2004 

Flerbostadshus 7B 1196 1249 1,04 23 48 109 Enorm 2004 

Flerbostadshus 9 1734 1884 1,09 39 44 13 Enorm 2004 

Flerbostadshus 7A 1340 1498 1,12 30 44 47 Enorm 2004 

Flerbostadshus 5 1450 1670 1,15 10 12 20 IDA ICE 

Flerbostadshus 10 1000 1169 1,17 48 75 56 IDA ICE 

Flerbostadshus 7C 1312 1750 1,33 39 40 3 Enorm 2004 

Flerbostadshus 2 1577 2129 1,35 37 47 27 Enorm 2004 

Flerbostadshus 8A 485 974 2,01 29 46 59 IDA ICE 

Flerbostadshus 8B 310 656 2,12 36 48 33 IDA ICE 

Tabell 8: Samband mellan formfaktor och differens för flerbostadshus. 

 

Diagram 7: Förhållande mellan differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning för aktiv 
uppvärmning och formfaktorn hos flerbostadshus. 
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Idrottshallar 

Följande punktdiagram (med tillhörande tabell) erhölls när det undersöktes om det finns 

något förhållande mellan byggnadernas formfaktor och differensen mellan beräknad och 

uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning i idrottshallar. 

Hus Atemp Aomsl Formfaktor 
Beräknad 
uppvärmning 

Uppmätt 
uppvärmning Differens Program 

Idrottshall 3 1550 4018 2,59 59 26 -56 IDA ICE  

Idrottshall 2 2015 5372 2,67 54 19 -65 IDA ICE  

Idrottshall 1 1600 4611 2,88 52 28 -46 IDA ICE  

Idrottshall 4 1515 4542 3,00 60 17 -72 IDA ICE  
Tabell 9: Samband mellan formfaktor och differens för idrottshallar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 8: Förhållande mellan differens mellan beräknad och uppmätt 
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6.3.2 Kontroll av förhållande mellan Afönster/Atemp och differens mellan 

beräknad och uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning 

Följande punktdiagram (med tillhörande tabell) erhölls när det undersöktes om det finns 

något förhållande mellan byggnadernas totala fönsteryta dividerad med Atemp och differensen 

mellan beräknad och uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning i flerbostadshus. 
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Hus   Atemp  Afönster Afönster/Atemp 
Beräknad 
uppvärmning 

Uppmätt 
uppvärmning Differens (%) Program 

Flerbostadshus 9 1734 136 0,08 39 44 13 Enorm 2004 

Flerbostadshus 5 1450 160 0,11 10 12 20 IDA ICE 

Flerbostadshus 2 1577 195 0,12 37 47 27 Enorm 2004 

Flerbostadshus 7B 1196 154 0,13 23 48 109 Enorm 2004 

Flerbostadshus 1 2055 291 0,14 33 48 45 Enorm 2004 

Flerbostadshus 11A 3339 475 0,14 55 85 55 VIP+ 

Flerbostadshus 7A 1340 192 0,14 30 44 47 Enorm 2004 

Flerbostadshus 3 2548 403 0,16 44 42 -5 IDA ICE 

Flerbostadshus 11B 1585 253 0,16 48 87 81 VIP+ 

Flerbostadshus 7C 1312 228 0,17 39 40 3 Enorm 2004 

Flerbostadshus 10 1000 183 0,18 48 75 56 IDA ICE 

Tabell 10: Samband mellan Afönster/Atemp och differens för flerbostadshus. 

Diagram 9: Förhållande mellan differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning för aktiv 
uppvärmning och Afönster /Atemp hos flerbostadshus. 
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6.3.3 Kontroll av förhållande mellan total Afönster/Aomsl och differens mellan 

beräknad och uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning 

Följande punktdiagram (med tillhörande tabell) erhölls när det undersöktes om det finns 

något förhållande mellan byggnadernas totala fönsteryta dividerad med Aomsl och differensen 

mellan beräknad och uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning i flerbostadshus. 

Hus Aomsl Afönster Afönster /Aomsl 
Beräknad 
uppvärmning 

Uppmätt 
uppvärmning 

Differens 
(%) Program 

Flerbostadshus 9 1884 136 0,07 39 44 13 Enorm 2004 

Flerbostadshus 2 2129 195 0,09 37 47 27 Enorm 2004 

Flerbostadshus 5 1670 160 0,10 10 12 20 IDA ICE 

Flerbostadshus 7B 1249 154 0,12 23 48 109 Enorm 2004 

Flerbostadshus 7A 1498 192 0,13 30 44 47 Enorm 2004 

Flerbostadshus 7C 1750 228 0,13 39 40 3 Enorm 2004 

Flerbostadshus 1 2132 291 0,14 33 48 45 Enorm 2004 

Flerbostadshus 11A 3339 475 0,14 55 85 55 VIP+ 

Flerbostadshus 10 1169 183 0,16 48 75 56 IDA ICE 

Flerbostadshus 11B 1585 253 0,16 48 87 81 VIP+ 

Flerbostadshus 3 2251 403 0,18 44 42 -5 IDA ICE 
Tabell 11: samband mellan Afönster/Aomsl och differens för flerbostadshus. 

 

Diagram 10: Förhållande mellan differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning för 
aktiv uppvärmning och total Afönster/Aomsl hos flerbostadshus. 
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6.3.4 Kontroll av förhållande mellan UA/Atemp och differens mellan beräknad 

och uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning 

Följande punktdiagram (med tillhörande tabell) erhölls när det undersöktes om det finns 

något förhållande mellan U*A dividerad med Atemp och differensen mellan beräknad och 

uppmätt energianvändning för aktiv uppvärmning i byggnader för flerbostadshus. 

Hus 
Total 
UA Atemp 

Total 
UA/Atemp 

Beräknad 
uppvärmning 

Uppmätt 
uppvärmning 

Differens 
(%) 

Köldbryggor 
(%) 

Flerbostadshus 9 39 1734 0,02249 39 44 13 15 

Flerbostadshus 5 419 1450 0,28897 10 12 20 15 

Flerbostadshus 
7B 366 1196 0,30602 23 48 109 15 

Flerbostadshus 1 666 2055 0,32409 33 48 45 20 

Flerbostadshus 3 872 2548 0,34223 44 42 -5 15 

Flerbostadshus 2 570 1577 0,36145 37 47 27 15 

Flerbostadshus 
7C 529 1312 0,40320 39 40 3 15 

Flerbostadshus 
10 536 1000 0,53600 48 75 56 20 

Flerbostadshus 
11A 3164 3339 0,94759 55 85 55 20 

Flerbostadshus 
11B 1666 1585 1,05110 48 87 81 20 
Tabell 12: Samband mellan UA/Atemp och differens för flerbostadshus. 

 

Diagram 11: Förhållande mellan differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning för 
aktiv uppvärmning och UA/Atemp hos flerbostadshus. 
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Följande stapeldiagram erhölls när det undersöktes om det går att se något samband mellan 

skillnaderna på differensen beroende på om det i beräkningarna för huset gjordes ett påslag 

15 % eller 20 % för att ta hänsyn till köldbryggor. 

 

Diagram 12: Samband mellan olika påslag av köldbryggor och differens för flerbostadshus. 

6.4 Kontroll av samband mellan genomsnittlig lägenhetsstorlek 

och energianvändning för varmvatten 

Nedan presenteras de resultat som erhölls av de kontroller som gjordes för att undersöka om 

boendetätheten i flerbostadshus har inverkan på specifik energianvändning för varmvatten, 

samt differensen mellan de antagna schablonvärdena och uppmätta värden. 

6.4.1 Kontroll av förhållande mellan genomsnittlig lägenhetsstorlek och 

energianvändning för varmvatten 

Följande punktdiagram (med tillhörande tabell) erhölls när det undersöktes om det finns 

något förhållande mellan byggnadernas genomsnittliga lägenhetsstorlek och 

energianvändning för varmvatten i flerbostadshus. 

Hus 
Atemp, 
lägenheter 

Antal 
lägenheter 

Snittstorlek, 
lägenheter 

Användning 
varmvatten 

Flerbostadshus1 1614 15 108 12 

Flerbostadshus2 2678 44 61 15 

Flerbostadshus5 3355 36 93 19 

Flerbostadshus 6A 1163 15 78 19 

Flerbostadshus 6B 871 12 73 23 

Flerbostadshus 7A 884 11 80 31 

Flerbostadshus 7B 720 7 103 27 

Flerbostadshus 7C 1069 13 82 35 

Flerbostadshus 8A 465 6 78 20 
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Flerbostadshus 8B 300 4 75 17 

Flerbostadshus 9 1378 18 77 9 

Flerbostadshus 10 717 13 55 11 

Flerbostadshus 11A 2390 39 61 21 

Flerbostadshus 11B 1068 20 53 26 
Tabell 13: Samband mellan genomsnittlig lägenhetsstorlek och energianvändning för varmvatten i 
flerbostadshus. 

 

Diagram 13: Förhållande mellan energianvändning för varmvatten (y-axel) och genomsnittlig 
lägenhetsstorlek (x-axel). 

6.4.2 Kontroll av förhållande mellan genomsnittlig lägenhetsstorlek och 

differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning för 

varmvatten  

Följande punktdiagram (med tillhörande tabell) erhölls när det undersöktes om det finns 

något förhållande mellan byggnadernas genomsnittliga lägenhetsstorlek och differensen 

mellan beräknad och uppmätt energianvändning för varmvatten i flerbostadshus. 
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Flerbostadshus 7C 1069 13 82 63 

Flerbostadshus 8A 465 6 78 -22 

Flerbostadshus 8B 300 4 75 -33 

Flerbostadshus 9 1378 18 77 -58 

Flerbostadshus 10 717 13 55 -57 

Flerbostadshus 11A 2390 39 61 -17 

Flerbostadshus 11B 1068 20 53 -8 
 

Tabell 13: Samband mellan genomsnittlig lägenhetsstorlek och differens i flerbostadshus 

 

 

Diagram 14: Förhållande mellan skillnad mellan beräknad och uppmätt energianvändning för 
varmvatten, och genomsnittlig lägenhetsstorlek. 

  

-80 

-60 

-40 

-20 

0 

20 

40 

60 

80 

0 20 40 60 80 100 120 

Differens (%) 

Genomsnittlig  
lägenhetstorlek 



35 

7 DISKUSSION  

7.1 Osäkerheter 

Nedan presenteras olika bidrag till osäkerheter i resultaten av detta arbete: 

 Schablonvärden användes för avräkning av varmvatten i vissa fall (då separata värden för 

uppvärmning och varmvatten saknades) vilket kan ge ett något missledande värde på 

uppvärmningen. 

 COP-värdet för varmvatten togs fram utifrån antaganden i de flesta fallen (bara för ett av 

fallen fanns tillgänglig COP för varmvatten som erhölls genom att ta COP från en månad 

under sommaren). Till följd av detta så kan den uppmätta aktiva uppvärmningen i de fall där 

energianvändningen för aktiv uppvärmning och varmvatten mättes gemensamt ha skiljt sig 

ifrån verkligheten, eftersom den aktiva uppvärmningen i de fallen bestämdes genom att det 

gemensamma värdet subtraherades med kvoten mellan energin för varmvattenanvändningen 

(schablonvärdet) och COP värdet för varmvatten (se avsnitt 2.2.2). 

 Olika beräkningsprogram användes för de olika objekten. Enligt (Sveby, Resultat från 

energiberäkningstävling för ett flerbostadshus, 2011) kan bara det orsaka en skillnad på 20 % 

för samma byggnad. 

 Det har konstaterats att beräkningen av ytor är svår och kan skilja sig beroende på 

beräknarens precision. Då värdena från Atemp och Aomsl inte beräknats på egen hand i detta 

arbete utan tagits ifrån beräkningsrapporter/Momentum RC, så kan precisionen av dessa 

skilja sig åt emellan olika objekt. 
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7.2 Jämförelse av de valda objektens beräknade och uppmätta 

värden 

7.2.1 Skillnader i differens 

Som man kan se i avsnitt 6.1 så är differensen, i snitt, annorlunda för flerbostadshus, skolor 

och idrottshallar, vad gäller den aktiva uppvärmningen. Enligt resultaten har 

flerbostadshusen ofta negativ differens, det vill säga att de uppmätta värdena oftast är högre 

än de beräknade (medelvärde på 35 %). Idrottshallar har ofta positiv differens vilket innebär 

att de uppmätta värdena är lägre än de beräknade (Medelvärde på -60 %). Även skolorna har 

positiv differens men inte i lika stor utsträckning som idrottshallarna (medelvärde på -16 %). 

Vad gäller energianvändning till varmvatten så verkar den överskattas för både 

flerbostadshus och skolor (för idrottshallar fanns det endast värden för ett objekt, och det 

rörde sig om låga värden). Fastighets el underskattas, i snitt, för flerbostadshusen och 

skolorna, men överskattas för idrottshallarna.  

Anledning till att idrottshallarnas och skolornas resultat skiljer sig ifrån flerbostadshusens 

kan bero på att de behandlas olika i Sveby, som används flitigt vid energiberäkningar inom 

NCC (och byggföretag som utför energisimuleringar i allmänhet). För flerbostadshus finns 

det mer detaljerad indata att utgå ifrån (ett helt dokument, se avsnitt 3.3.2), medan det för 

idrottshallar och skolor endast finns ett avsnitt i brukarindata för kontor (se avsnitt 3.3.3). 

Det får alltså antas mycket på egen hand, och då man vill vara på säker sida och använda 

tillräckligt stora marginaler så kan indata ha överskattats ganska kraftigt. 

7.2.2 Fel i mätningar 

Fel i mätningar (som skådades i avsnitt 6.2.1) ger inte bara upphov till osäkerheter i arbetet, 

utan det kan även orsaka fel i uppföljningen. I vissa fall, till exempel där värden är orimligt 

höga, så kan det helt enkelt vara fel på mätare, att mätningar summeras på fel sätt eller att 

mätare innehåller energi för hushålls-/verksamhetsrelaterade saker. I något fall 

(Flerbostadshus 3) berodde orimligt låg energianvändning för någon månad på att 

mätningarna inte gjorts hela månaden ut. I de fall där det finns långa kulvertar så sker 

värmeförluster via dem. Om hänsyn inte tas till detta och kulvertförluster inte dras bort ifrån 

de uppmätta värdena, så påverkar de det uppmätta värdet negativt. Avdrag för 

kulvertförluster på uppmätta värden har inte gjorts på de objekt där kulvert används 

(Flerbostadshus 2, 4 och 5), och det har därmed lett till att de uppmätta värdena är högre än 

vad de borde vara. I (Sveby, Resultat från energiberäkningstävling för ett flerbostadshus, 

2011) framgår det hur stor påverkan dessa kan ha på resultatet (se avsnitt 4). Kulvertförluster 

ingår i mätningarna, och eftersom påslag inte gjorts för dessa i beräkningen så har även det 

påverkat differensen. 

Där felaktiga värden använts inom uppföljd tid har det direkt påverkan på resultatet och kan 

ge upphov till en felaktig differens ifrån det beräknade/uppskattade värdet. Dock är påverkan 

inte alltför omfattande, eftersom de felaktiga värdena endast gällt någon enstaka månad i 

tidsintervallet på 12 månader. 
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7.2.3 Fel i indata 

Att fel COP-värde använts för varmvattnet i bergvärmepump i vissa fall kan ha gett en 

missledande bild av varmvattenanvändningen, och där med den aktiva uppvärmningen, i de 

skolor där bergvärmepump använts. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför 

medelvärdet för differensen för den aktiva uppvärmningen i skolorna är 16 % positiv. 

Felaktiga COP-värden bidrar även till osäkerheterna i detta arbete, eftersom den aktiva 

uppvärmningen för de skolor som har bergvärmepump uppskattades genom att 

schablonvärdet på varmvattenanvändningen, dividerad med COP-värdet för pumpen, 

subtraherades ifrån den gemensamt uppmätta energianvändningen för varmvatten och aktiv 

uppvärmning, som var den enda tillgängliga i vissa fall. Detta betyder, till exempel, att den 

beräknade energianvändningen för aktiv uppvärmning överskattas, i de fall då COP-värdet 

överskattas. 

Även det faktum att det fanns skillnad mellan Atemp i beräkningar och uppmätta värden kan 

ha bidragit till osäkerheter. I Bilaga 2 har det Atemp som användes vid uppmätning använts 

även för den specifika energianvändningen hos beräkningarna, för att kunna jämföra de två 

med varandra. I de fall där Atemp överskattats så har det påverkat differensen negativt och i de 

fall där den underskattats så har det bidragit till att de beräknade värdena ligger närmare de 

uppmätta, eftersom användningen av ett lägre Atemp leder till en högre specifik 

energianvändning för byggnaden. 

7.2.4 Klimatdata 

Det observerades att de klimatdata som används vid normalårskorrigeringen i Momentum 

RC nyligen uppdaterats (1 januari 2015). Detta innebär att det inte har varit samma 

förutsättningar för uppmätningar för de projekt där de uppmätta värdena erhölls ifrån 

Momentum RC och de vars uppmätta värden erhölls ifrån en färdig uppföljningsrapport. De 

nya klimatfilerna baseras på perioden 1980-2010 och har således högre 

årsmedeltemperaturer än den klimatdata som användes innan 1 januari 2015. 

I de fall där klimatdata för en närliggande stad använts, eftersom data för den aktuella staden 

inte funnits i simuleringsprogrammet, kan det ha påverkat differensen. Om det förbättrar 

eller försämrar resultatet i energiberäkningen beror på städernas placering. Utöver detta så 

kan en annan klimatort än den egentliga ha använts vid uppföljningen. 

7.3 Kontroll av samband mellan byggnadsegenskaper och 

differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning för 

aktiv uppvärmning 

I dessa kontroller behandlades endast energianvändningen för aktiv uppvärmning och inte 

den totala energianvändningen. Detta eftersom beräkningar/simuleringar bara görs på den 

aktiva uppvärmningen då schablonvärden används för energianvändning till varmvatten och 

fastighets el.  
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7.3.1 Formfaktor och differens 

Mellan formfaktor och differens mellan beräknad och uppmätt energianvändning för aktiv 

uppvärmning för flerbostadshus hittades inget samband.  Visserligen är det hus med lägst 

formfaktor den enda som har positiv differens (under noll), men detta kan vara ett 

sammanträffande eftersom det för övrigt inte finns något samband i diagrammet. 

Formfaktorn borde påverka säkerheten i uppskattning av energiprestandan, eftersom en 

större omslutningsarea i förhållande till golv area ger mer utrymme för köldbryggor, 

luftläckage, fel i uppskattning av transmission och andra bidrag till osäkerheter, men att 

döma av resultatet av denna kontroll så finns det andra faktorer som har större inverkan på 

differensen. 

För samtliga idrottshallar i detta arbete var det beräknade värdet för energianvändningen 

större än den uppmätta. Att döma av resultatet (diagram 8) så verkar differenserna bli större 

ju större formfaktorn blir, med undantag för Idrottshall 1. Vad som stärker teorin om att det 

finns ett samband är att Idrottshall 1 råkar vara den enda idrottshallen som har pelletspanna 

som uppvärmningssätt, medan fjärrvärme används i alla andra idrottshallar, och att det just 

är idrottshall 1 som avviker ifrån mönstret (att differensen blir större ju större formfaktorn 

är). En brist i kontrollen är dock att underlaget inte är statistiskt säkrat då det endast rör sig 

om 4 idrottshallar.  

7.3.2 Fönsterytor och differens 

Att döma av resultatet så finns det en tendens att differensen blir högre ju större total 

fönsteryta det finns i förhållande till den uppvärmda golv arean, eftersom det går att se ett 

samband i punktdiagrammet (se Figur 2 nedan). Detta beror troligen på luftläckage, 

köldbryggorna och osäkerhet i vädring, transmission och solinstrålning som fönsterytorna 

ger upphov till. Detta verifierar slutsatserna i (Bagge, 2007) och (Harryson, 2009), där stora 

fönsterytor pekats ut som orsak till differens mellan beräknad och uppmätt 

energianvändning i byggnader. Det kan även vara förklaringen till varför det inte finns något 

förhållande mellan formfaktorn och differensen hos flerbostadshus som har många 

öppningsbara fönsterytor, medan förhållandet finns i idrottshallar, som inte har lika mycket 

öppningsbara fönsterytor. Med andra ord så kan formfaktorn ha större inverkan när det inte 

finns stora öppningsbara fönsterytor, som styr differensen mellan beräknad och uppmätt 

energianvändning för aktiv uppvärmning. 
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Figur 1: Illustration som visar sambandet (röd linje) mellan differens och Afönster/Atemp. 

Då en liknande kontroll gjordes, men där golv area ersatts med omslutningsarea, blev 

förhållandet ännu tydligare (se Figur 3 nedan), eftersom formfaktorns inverkan på resultatet 

eliminerats. Visserligen är samband mellan fönsteryta och uppvärmd golvyta mer aktuell för 

en kartläggning av orsaker till differens, eftersom den specifika energianvändningen mäts per 

kvadratmeter uppvärmd golvyta, men resultatet styrker den stora inverkan mängden 

fönsterytor har på säkerheten i beräkningar/simuleringar.  

 

Figur 2: Illustration som visar sambandet (röd linje) mellan differens och Afönster/Aomsl. 

Detta resultat, det vill säga att, bland annat, vädring påverkar differensen, bevisar att de 

beteenderelaterade osäkerheterna har en betydande roll vid indata till energisimulering. Det 

kan relateras till påståendet i (Jensen, 2008) där det står att ”osäkerheten, vad gäller den 

totala energianvändningen i ett bostadshus, till 70 % beror på de boendes vanor, 20-25 % på 

själva byggnaden, och 5-10 % på uteklimatet”. Med osäkerhet syftas det på differensen 

mellan beräknad och uppmätt energianvändning.  
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Fönsterytor medför inte bara osäkerheter orsakade av vädring. Fönstrets förmåga att ta in 

solinstrålning kan vara svår att uppskatta, eftersom det finns så många påverkande faktorer 

som är svåra att uppskatta, som till exempel G-värde, karmandel och skuggning. Om dessa 

inte uppskattas riktigt så kan de ha bidragit till att fönsterytor påverkar påverkar differensen 

mellan beräknad och uppmätt energianvändning i byggnader.  

7.3.3 UA/Atemp – differens 

Även här går det att se ett samband i kurvan (förhållandet), men detta beror på att fönster är 

svaga när det gäller transmission och därför har total fönsteryta stor inverkan även här. Vad 

som är intressant här är att nästan alla fall där påslaget varit 15 % på transmissionen har 

differensen varit mindre än de fall där påslaget varit 20 %. Om köldbryggorna hade haft stor 

inverkan borde det vara tvärtom, eftersom differensen skulle ha blivit mindre om resultatet 

av beräkningarna skulle ha blivit större, vilket ett större påslag på grund av köldbryggor 

bidrar till. Att ändra påslaget för köldbryggor från 15 % av den totala transmissionen till 20 % 

kan mycket väl vara befogat, men resultatet av denna kontroll indikerar på att det är 

vädringen och solinstrålningen (G-värde, karmandel och skuggning) som är de dominerande 

faktorerna, vad gäller fönsternas inverkan på differensen, snarare än köldbryggor. Detta 

verifieras av (Hagengran & Stenberg, 2005), som påpekar att vädring kan påverka den aktiva 

uppvärmningen med 7 %. 

7.3.4 Varmvatten och fastighets el 

I kontrollerna som beskrivs i avsnitt 5.5.1 går det inte att se något samband i kurvan mellan 

energianvändningen för varmvatten och genomsnittlig lägenhetsstorlek i flerbostadshusen. 

Inte heller när energianvändningen ersattes av differensen observerades något samband. 

Utifrån resultaten av dessa kontroller finns det alltså inget samband mellan genomsnittlig 

lägenhetsstorlek och hur hög risk det är att de uppmätta värdena för varmvatten inte 

stämmer överens med det antagna schablonvärdet. Dock är energianvändningen till 

varmvatten nästan helt och hållet beroende av boendevanor, som kan skilja sig kraftigt åt 

mellan olika hushåll vilket gör att just denna del av arbetet är särskilt känsligt för det faktum 

att antalet objekt bara är 16 stycken. För att undersöka om det hade blivit lättare att 

uppskatta energianvändningen för varmvattenanvändning om man, som (Öman, Spets, & 

Roots, Förslag på energikrav för nya bostäder, 2009) föreslår, uppskattade energianvändning 

per person istället för per kvadratmeter uppvärmd area, så skulle man behöva göra samma 

kontroll på ett större antal objekt, för att i så stor utsträckning som möjligt frigöra sig ifrån 

boendevanornas påverkan. Ännu en viktig reservation här är dock att det bara är just 

lägenhetsstorleken som studerats, och alltså inte hur trångt eller rymligt man faktiskt bor 

(som kan anges med golvarea per person). Det verkliga sambandet mellan 

lägenhetsstorlekarna i det här fallet och hur trångt eller rymligt man bor är ju faktiskt okänt. 

Utifrån Diagram 6 går det att se att fastighets el, i medel, underskattas något, men att 

differensen är positiv för nästan lika många objekt som den är negativ för. Detta gäller även 

för skolor (se Tabell 5) och kan innebära att det inte är fel på det uppskattade schablonvärdet. 

Det som skiljer indata till fastighets el ifrån schablonvärde för varmvatten användning är att 
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elen är uppbyggd av många delar. Vissa delar, som pumpar och fläktar, är lätta att uppskatta 

och skiljer sig sällan, i någon större utsträckning, beräkningarna och uppmätningarna åt, 

medan andra faktorer kan vara svårare att uppskatta. Att fastighets el underskattats något i 

objekten i detta arbete kan även bero på att någon av parametrarna som ingår i fastighets el 

missats, snarare än att indata för parametrarna underskattats. Alternativt kan det bero på att 

det i mätningen tagits med verksamhets-/hushållsrelaterade saker som det inte räknades 

med vid beräkningen.  

Enligt Diagram 5 är värdet för energianvändningen för varmvatten i flerbostadshus nästan 

alltid är överskattad (de enda flerbostadshusen som den är underskattad för är 

Flerbostadshus 7A-7C, som hade exceptionellt underskattade värden i alla parametrar). Detta 

verifierar det som står i (Haglund & Svedlund, 2012), d.v.s. att schablonvärden för 

tappvarmvatten kan vara för stora.  

För skolor och idrottshallar ansågs tydligen varmvattenanvändningen vara så låg att det inte 

behövs separat uppmätning för den i de flesta fallen. Detta är dock ett problem eftersom det 

kan vara bra att se dem skilda ifrån varandra. De bästa indata för energianvändning är de 

som är baserade på erfarenhet, och det är svårt att dra lärdom av tidigare misstag om det inte 

finns skilda uppmätta värden på energianvändningen till varmvatten och aktiv uppvärmning. 

Det upptäcktes, till exempel, i (Tegvald & Unden, 2006) att likheten mellan beräknad och 

uppmätt energianvändning blev mycket större när beräkningarna korrigerades med 

uppmätta brukarvärden (från 16 % fel till 1 % fel).  
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8 SLUTSATSER 

En av frågeställningarna i detta arbete var att undersöka orsaker till varför beräknad 

energianvändning skiljer sig ifrån uppmätt. Förutom det som lyftes fram i granskningen av 

tidigare studier så dras, utifrån resultaten av detta arbete, följande slutsatser:  

 Differensen beror mycket på vilken typ av byggnad det rör sig om. Det framgår tydligt av 

undersökningen att risken för underskattning av energiprestandan är mycket högre för 

flerbostadshus än den är för idrottshallar och skolor, medan det för idrottshallar snarare är 

högre risk att energiprestandan överskattas. Även för skolor tenderar energiprestandan att 

överskattas, men inte lika mycket som för idrottshallar. Det är framförallt osäkerhet i 

energianvändningen till den aktiva uppvärmningen och varmvattenanvändningen som bidrar 

till differensen. Skillnaden i differens de olika byggnadstyperna emellan beror dels på bristen 

av indata för lokaler (idrottshallar och skolor) i Sveby, och att det får antas mycket på egen 

hand, vilket ofta görs med god säkerhetsmarginal. 

 Fönsterytor har stor påverkan på differensen. Det framgick av resultatet till de kontroller som 

beskrivs i avsnitt 6.3.2 – 6.3.4. Vidare fanns det indikationer på att vädring är en av de stora 

orsakerna till dess påverkan på osäkerhet på den aktiva uppvärmningen, och att köldbryggor 

inte har någon större påverkan. Även svårigheter i att uppskatta värme ifrån solinstrålning 

genom fönsterna (G-värde, karmandel och skuggning) kan påverka differensen. 

 Varmvattenanvändningen överskattas i stor utsträckning för, framför allt, flerbostadshus, men 

även för skolor. 

 Allmänna misstag i beräknings- och uppföljningsarbetet kan påverka. Exempel på sådana 

misstag är att olika Atemp och klimatdata använts vid beräkningen respektive uppmätningen 

samt att det, i uppmätningen, inte tagits hänsyn till att kulvert använts. En bidragande faktor 

till denna punkt är att de som utför beräkningarna inte har ansvar för hur uppmätningen ska 

ske. 

 

Den andra frågeställningen var att identifiera prioriterade arbetsområden vid simulering och 

uppföljning av energiprestandan. Utifrån resultatet av detta arbete drogs följande slutsatser 

om detta: 

 Bättre uppskattningar på beteenderelaterad indata behövs. Den är huvudorsaken till 

differensen utifrån resultatet av detta arbete. Det som framförallt skiljer säkerheten i 

simuleringarna hos flerbostadshus och skolor är att de används på olika sätt, och skillnaden i 

differens hos de båda talar, i resultaten av detta arbete, för sig självt. Även för problemet med 

stora fönsterytor finns det indikationer på att det är vädringen som en av de största orsakerna 

till differens. Vädring är ett beteenderelaterat ”problem” och kan skilja sig mycket mellan olika 

individer och hushåll. 

 Uppskattning av parametrarna som påverkar solinstrålningen genom fönsterna (G-värde, 

karmandel och skuggning) måste uppskattas omsorgsfullt.  

 Uppföljningsarbetet måste tänkas långsiktigt, och ska inte begränsas till att uppfylla gällande 

regler. Tillräckligt högupplöst mätdata behövs för att lättare kunna identifiera vart felen finns. 

Mätningar ska finnas enskilt för varje byggnad och varmvatten, aktiv uppvärmning och 

fastighets el (och komfortkyla i projekt där sådan finns) ska kunna läsas av var för sig (I BBR 

22 framgår det att de ska kunna mätas, men det står ingenting om att de ska kunna läsas av 

separat). Detta för att det i så stor utsträckning som möjligt ska gå att lära sig av misstag, och i 

framtiden kunna förbättra indata och schablonvärden genom att basera de på erfarenhet. 
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Mätdata ska även finnas tillgänglig för pumpars COP-värden (för de byggnader där en sådan 

tillämpats) för att kunna förbättra indata för COP-värdet vid simuleringar samt för att kunna 

verifiera att COP uppfyller ställt krav. 

 Det skulle vara bra om schablonvärden (särskilt för varmvatten) hade kunnat förbättras.  

 Energiarbetet i byggnader ska inte begränsas till att uppfylla gällande lagstiftning, utan det ska 

försäkras om att uppföljningsarbetet kan ske på så vis att det bidrar till att förbättra arbetet 

med simulering och uppmätning av energianvändning i byggnader. 

 Det ska, i så stor utsträckning som möjligt, råda samma förutsättningar vid beräkningar 

respektive uppföljningar. Ett förslag på att förbättra detta är att se till att det finns ett bättre 

samarbete mellan de som utför beräkningen och de som ansvarar för uppmätningen. 

Förslagsvis kan ansvaret för de som utför beräkningen, bli större så att de är mer involverade i 

hela proceduren med uppföljningsarbetet. Kunskapen hos beräknaren om hur det ska mätas 

måste vara tillräcklig, och projektörerna för el, VVS och styr måste ha god kunskap om vad 

som ingår i den specifika energianvändningen.  
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9 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Nedan presenteras tre förslag på fortsatt arbete, som skulle komplettera resultatet i detta 

arbete och gå in djupare i faktorer som påverkar orsaker till differens mellan beräknad och 

uppmätt energianvändning i byggnader. 

 I detta arbete har en viktig slutsats varit att fönsterytor har stor påverkan på differensen 

mellan beräknad och uppmätt energianvändning i byggnader, då differensen ökade med en 

ökad mängd fönsterytor. Vad resultaten av detta arbete inte visar är om det är osäkerheter i 

vädringen eller solinstrålningen som är den största påverkande faktorn. Ett förslag på ett 

fortsatt arbete är att utreda vilken av de två faktorerna som har störts påverkan på differensen 

då de uppskattas bristfälligt och vilken av dem som därmed är viktigast att förbättra. 

 

 I resultaten av detta arbete visade det sig att differensen för flerbostadshus ofta orsakades av 

att de beräknade värdena var lägre än de uppmätta, medan den för skolor och (särskilt) 

idrottshallar orsakades av att de beräknade värdena var högre än de uppmätta. I slutsatserna 

nämns det att detta kan bero på att det inte finns lika mycket indata i Sveby för skolor och 

idrottshallar som det finns för bostäder, och att man får anta mycket själv, och gör detta med 

god säkerhetsmarginal och att det är därför de beräknade värdena är höga i idrottshallar och 

skolor jämfört med de uppmätta. Ett förslag på fortsatt arbete är att undersöka om det finns 

andra orsaker till varför det ser ut som det gör. Förslagsvis kan det undersökas om det finns 

några byggnadstekniska eller användarrelaterade faktorer som bidrar till varför differensen 

skiljer sig så som de gör. 

 

 Ett förslag på fortsatt arbete är att undersöka hur omfattande VVC-förluster kan vara, i hur 

stor omfattning de kan påverka differensen mellan beräknad och uppmätt 

energianvändningen samt hur man kan göra för att ta hänsyn till dem vid beräkning och 

uppföljning.  
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BILAGA 1: INFORMATION OM DE VALDA OBJEKTEN  

10.1 Flerbostadshus 

Byggnad Uppvärmnings 
Sätt 

Ventilations 
system 

Antal 
lägenheter 

Atemp 

(m2) 
Aomsl 

(m2) 
AFönster 

(m2) 
Program 

Flerbostadshus 1 Fjärrvärme FTX-system 15 2055 2132 291 Enorm 2004 
Flerbostadshus 2* Fjärrvärme F-system 44 1577 

1577 
2129 
2129 

195 
195 

Enorm 2004 

Flerbostadshus 3 Fjärrvärme FTX-system 9 2548 2251 403 IDA ICE 
Flerbostadshus 4* Fjärrvärme FTX-system 51 3244 

1972 

Saknas 

2175 
271 (för 
båda) 

Enorm 2004 

Flerbostadshus 5** Fjärrvärme FTX-system 
(F i vissa 
utrymmen) 

36 1420 
14501
450 

1793 
1670 
1670 

153 
160 
160 

IDA ICE 

Flerbostadshus 6A Fjärrvärme FTX-system 15 2546 Saknas Saknas IDA ICE 
Flerbostadshus 6B Fjärrvärme FTX-system 12 1248 Saknas Saknas IDA ICE 
Flerbostadshus 7A Fjärrvärme FTX-system 11 1074 1498 192 Enorm 2004 
Flerbostadshus 7B Fjärrvärme FTX-system 7 884 1249 154 Enorm 2004 
Flerbostadshus 7C Fjärrvärme FTX-system 13 1343 1750 228 Enorm 2004 
Flerbostadshus 8A Fjärrvärme FTX-system 6 485 974 Saknas IDA ICE 
Flerbostadshus 8B Fjärrvärme FTX-system 4 310 656 Saknas IDA ICE 
Flerbostadshus 9 Fjärrvärme FTX-system 18 1734 1884 136 Enorm 2004 
Flerbostadshus 10 Fjärrvärme FTX-system 13 1000 1169 183 IDA ICE 
Flerbostadshus 11A Fjärrvärme S-system 39 3339 3331 475 VIP+ 
Flerbostadshus 11B Fjärrvärme S-system 20 1585 1681 253 VIP+ 

 

* Sammantagen uppföljning för två likadana byggnader. Areor presenteras i olika rader för 

de olika byggnaderna som ingick i uppföljningen. 

** Sammantagen uppföljning för tre likadana byggnader. Areor presenteras i olika rader för 

de olika byggnaderna som ingick i uppföljningen. 
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10.2 Skolor 

Byggnad Uppvärmnings
sätt 

Ventilations 
system 

Atemp 

(m2) 
Aomsl 

(m2) 
AFönster 

(m2) 
Program 

Skola 1 Bergvärmepump FTX-system 904 1575 99 IDA ICE 
Skola 2 Bergvärmepump FTX-system 904 1575 99 IDA ICE 
Skola 3 Fjärrvärme FTX-system 8050 Saknas Saknas IDA ICE 
Skola 4 Fjärrvärme FTX-system 1320 2347 139 IDA ICE 
Skola 5 Fjärrvärme FTX-system 6850 Saknas Saknas Enorm 

2004 
Skola 6 Fjärrvärme FTX-system 1455 Saknas Saknas IDA ICE 
Skola 7 Bergvärmepump FTX-system 907 2404 96 IDA ICE 
Skola 8 Fjärrvärme FTX-system 1647 2841 258 Enorm 

2004 
Skola 9 Fjärrvärme FTX-system 3185 5710 435 IDA ICE 

10.3 Idrottshallar 

Byggnad Uppvärmni
ngssätt 

Ventilations 
system 

Atemp 

(m2) 
Aomsl 

(m2) 
AFönster 

(m2) 
Program 

Idrottshall 1 Pelletspanna FTX-system 1516 4611 67 IDA ICE 
Idrottshall 2 Fjärrvärme FTX-system 2015 5372 20 IDA ICE 
Idrottshall 3 Fjärrvärme FTX-system 1545 4018 52 IDA ICE 
Idrottshall 4 Fjärrvärme FTX-system 1523 4542 9 IDA ICE 
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BILAGA 2: JÄMFÖRELSE AV BERÄKNADE OCH UPPMÄTTA 

VÄRDEN  

Flerbostadshus 

Flerbostadshus 1 Atemp(m2): 2055 Totalt 
  2013-01-01 till 2013-12-31       
  Enorm 2004       
  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 
kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 
kWh/m2,Atemp och 

år Differens (%) 

Värme 67378 33 97670 48 45 

Varmvatten 51392 25 24990 12 -51 

Fastighets el 37984 18 26564 13 -30 

Total 156754 76 149224 73 -5 

      

      Flerbostadshus 2 
(två hus) Atemp(m2): 3154 Totalt 

  2013-02-01 till 2014-01-31   1577 Per hus 
  Enorm 2004       
  F-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 
kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 
kWh/m2,Atemp och 

år Differens (%) 

Värme 229533 73 297698 94 30 

Varmvatten 78850 25 46947 15 -40 

Fastighets el 20128 6 32801 10 63 

Total 328511 104 377446 120 15 
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      Flerbostadshus3 Atemp(m2): 2548 Totalt 
  2013-10-01 till 2014-08-31       
  IDA ICE       
  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 
kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 
kWh/m2,Atemp och 

år Differens (%) 

Värme 113237 44 108066 42 -5 

Varmvatten 58349 23 27842 11 -52 

Fastighets el 31461 12 32078 13 2 

Total 203047 80 167986 66 -17 

      Flerbostadshus 4 
(två hus) Atemp(m2): 5216 Totalt 

  2013-01-01 till 2013-12-31   3244 Hus A 
  Enorm 2004   1972 Hus B 
  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 
kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 
kWh/m2,Atemp och 

år Differens (%) 

Värme 161933 31 187659 36 16 

Varmvatten 130400 25 69058 13 -47 

Fastighets el 53713 10 52120 10 -3 

Total 346046 66 308837 59 -11 

      
Flersbostadshus 5 
(tre hus) 

Atemp-
beräkningar(m2): 4320 Totalt 

  
2014-01-01 till 2014-12-31 

Atemp-
mätning(m2): 4143 Totalt 

  IDA ICE   1420 Hus A 
  FTX-System   1450 Hus B 
  

  
1450 Hus C 

    Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 
kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 
kWh/m2,Atemp och 

år Differens (%) 

Värme 121638 29 149895 36 23 

Varmvatten 99220 24 76782 19 -23 

Fastighets el 46273 11 18406 4 -60 

Total 267131 64 245083 59 -8 
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      Flerbostadshus 6A Atemp(m2): 2546   
  2014-01-01 till 2014-12-31       
  IDA ICE       
  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 
kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 
kWh/m2,Atemp och 

år Differens (%) 

Värme 68342 27 58471 23 -14 

Varmvatten 63653 25 48522 19 -24 

Fastighets el 18806 7 25479 10 35 

Total 150801 59 132472 52 -12 

      Flerbostadshus 6B Atemp(m2): 1248   
  2014-01-01 till 2014-12-31       
  IDA ICE       
  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 
kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 
kWh/m2,Atemp och 

år Differens (%) 

Värme 32344 26 36313 29 12 

Varmvatten 32108 26 29163 23 -9 

Fastighets el 9962 8 13810 11 39 

Total 74414 60 79286 64 7 

      
Flersbostadshus 7A 

Atemp-
beräkningar(m2): 1074   

  
2014-01-01 till 2014-12-31 

Atemp-
mätningar(m2): 1340   

  Enorm 2004       
  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 
kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 
kWh/m2,Atemp och 

år Differens (%) 

Värme 39738 30 59075 44 49 

Varmvatten 26521 20 40905 31 54 

Fastighets el 17184 13 29401 22 71 

Total 83443 62 129381 97 55 
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Flerbostadshus 7B 
Atemp-

beräkningar(m2): 884   
  

2014-01-01 till 2014-12-31 
Atemp-

mätningar(m2): 1196   
  Enorm 2004       
  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 
kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 
kWh/m2,Atemp och 

år Differens (%) 

Värme 28061 23 57989 48 107 

Varmvatten 25185 21 31827 27 26 

Fastighets el 14208 12 29712 25 109 

Total 67454 56 119528 100 77 

      
Flerbostadshus 7C 

Atemp-
beräkningar(m2): 1332   

  
2014-01-01 till 2014-12-31 

Atemp-
mätningar(m2): 1312   

  Enorm 2004       
  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 
kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 
kWh/m2,Atemp och 

år Differens (%) 

Värme 50616 39 52919 40 5 

Varmvatten 28032 21 45715 35 63 

Fastighets el 21312 16 25721 20 21 

Total 99960 76 124355 95 24 

      Flerbostadshus 8A Atemp(m2): 485   
  2013-11-01 till 2014-10-31       
  IDA ICE       
  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 
kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 
kWh/m2,Atemp och 

år Differens (%) 

Värme 14302 29 22090 46 54 

Varmvatten 12140 25 9521 20 -22 

Fastighets el 2944 6 1350 3 -54 

Total 29386 61 32961 68 12 
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      Flerbostadshus 8B Atemp(m2): 310   
  2013-11-01 till 2014-10-31       
  IDA ICE       
  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 
kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 
kWh/m2,Atemp och 

år Differens (%) 

Värme 11291 36 14955 48 32 

Varmvatten 7760 25 5203 17 -33 

Fastighets el 1976 6 1142 4 -42 

Total 21027 68 21300 69 1 

      Flerbostadshus 9 Atemp(m2): 1734   
  2014-01-01 till 2014-12-31       
  IDA ICE       
  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 
kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 
kWh/m2,Atemp och 

år Differens (%) 

Värme 67100 39 76089 44 13 

Varmvatten 37225 21 15755 9 -58 

Fastighets el 15433 9 18094 10 17 

Total 119758 69 109938 63 -8 

      Flerbostadshus 10 Atemp(m2): 1000   
  2012-12-01 till 2013-11-30       
  IDA ICE       
  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 
kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 
kWh/m2,Atemp och 

år Differens (%) 

Värme 47744 48 75417 75 58 

Varmvatten 25000 25 10713 11 -57 

Fastighets el 9922 10 17141 17 73 

Total 82666 83 103271 103 25 
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      Flerbostadshus 11A Atemp(m2): 3339   
  2012-04-01 – 2013-03-31       
  VIP+       
  S-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 
kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 
kWh/m2,Atemp och 

år Differens (%) 

Värme 183645 55 283268 85 54 

Varmvatten 83475 25 68925 21 -17 

Fastighets el 26712 8 25440 8 -5 

Total 293832 88 377633 113 29 

      Flerbostadshus 11B Atemp(m2): 1585   
  2012-04-01 – 2013-03-31       
  VIP+       
  S-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 
kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 
kWh/m2,Atemp och 

år Differens (%) 

Värme 76080 48 137833 87 81 

Varmvatten 44380 28 40641 26 -8 

Fastighets el 13580 9 14427 9 6 

Total 134040 85 192901 122 44 
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Skolor 

Skola 1 Atemp(m2): 904       

2013-05-01 till 2014-04-30       COP: 3 

IDA ICE       

  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 

kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 

kWh/m2,Atemp 

och år Differens (%) 

Värme 9151 10 8706 10 -5 

Varmvatten 6504 7 4051 4 -38 

Fastighets el 10137 11 13240 15 31 

Total 25792 29 25997 29 1 

      

      

Skola 2 Atemp(m2): 904   

Avdrag för 

tappvarmvatten: 8 

2014-01-01 till 2014-12-31       COP: 3 

IDA ICE       

  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 

kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 

kWh/m2,Atemp 

och år Differens (%) 

Värme 17104 19 16214 18 -5 

Varmvatten Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej   

Fastighets el 54240 60 8896 10 -84 

Total Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej   
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skola 3 Atemp(m2): 8050   

Avdrag för 

tappvarmvatten: 10 

(okänt tidsintervall)           

IDA ICE       

  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 

kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 

kWh/m2,Atemp 

och år Differens (%) 

Värme 259800 32 169300 21 -35 

Varmvatten Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej   

Fastighets el 103400 13 140600 17 36 

Total Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej   

      

Skola 4 Atemp(m2): 1320   

Avdrag för 

tappvarmvatten: 11 

(okänt tidsintervall)           

IDA ICE       

  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 

kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 

kWh/m2,Atemp 

och år Differens (%) 

Värme 71230 54 34230 26 -52 

Varmvatten Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej   

Fastighets el 21825 17 26000 20 19 

Total Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej   
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Skola 5 Atemp(m2): 6850   

Avdrag för 

tappvarmvatten: 5 

(okänt tidsintervall)           

Enorm 2004       

  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 

kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 

kWh/m2,Atemp 

och år Differens (%) 

Värme 270000 39 161665 24 -40 

Varmvatten Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej   

Fastighets el 105000 15 139300 20 33 

Total Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej   

      

      

Skola 6 Atemp(m2): 1455   

Avdrag för 

tappvarmvatten: 10 

(okänt tidsintervall)           

IDA ICE       

  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 

kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 

kWh/m2,Atemp 

och år Differens (%) 

Värme 71230 49 68690 47 -4 

Varmvatten Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej   

Fastighets el 21825 15 16039 11 -27 

Total Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej   
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Skola 7 Atemp(m2): 907   

Avdrag för 

tappvarmvatten: 10 

(okänt tidsintervall)       COP: 5 

IDA ICE       

  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 

kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 

kWh/m2,Atemp 

och år Differens (%) 

Värme 15140 17 10186 11 -33 

Varmvatten Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej   

Fastighets el 7100 8 11000 12 55 

Total Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej   

      

Skola 8 Atemp(m2): 1647   

Avdrag för 

tappvarmvatten: 3 

(okänt tidsintervall)           

Enorm 2004       

  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 

kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 

kWh/m2,Atemp 

och år Differens (%) 

Värme 89706 54 92842 56 3 

Varmvatten Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej   

Fastighets el 42940 26 42500 26 -1 

Total Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej   
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Skola 9 Atemp-beräkning(m2): 3185   

Avdrag för 
tappvarmvatten: 10 

(okänt tidsintervall) Atemp-mätning(m2): 3137   COP: 5 

IDA ICE       
  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 
kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 
kWh/m2,Atemp 

och år Differens (%) 

Värme 85000 27 108277 35 27 

Varmvatten Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej   

Fastighets el 47000 15 85954 27 83 

Total Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej   
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Idrottshallar 

Idrottshall 1 
Atemp-

beräkning(m2): 1516   Avdrag för tappvarmvatten: 0 

2013-01-01 till 2013-12-31 

Atemp-

mätning(m2): 1600   Verkningsgrad(Pelletspanna) 85 

IDA ICE       

  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 

kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 

kWh/m2,Atemp 

och år 

Differens 

(%) 

Värme 83685 52 45129 28 -46 

Varmvatten 2916 2 7072 4 143 

Fastighets el 25728 16 26770 17 4 

Total 112329 70 78971 49 -30 

      

Idrottshall 2 Atemp(m2): 2015   

Avdrag för 

tappvarmvatten: 0 

(okänt tidsintervall)           

IDA ICE       

  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 

kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 

kWh/m2,Atemp 

och år 

Differens 

(%) 

Värme 108039 54 37900 19 -65 

Varmvatten Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej   

Fastighets el 36600 18 29700 15 -19 

Total Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej   
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Idrottshall 3  
Atemp-

beräkning(m2): 1545   

Avdrag för 

tappvarmvatten: 6,5 

2010-05-01 till 2011-04-21 

Atemp-

mätning(m2): 1550       

IDA ICE       

  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 

kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 

kWh/m2,Atemp och 

år Differens (%) 

Värme 92074 59 40065 26 -56 

Varmvatten Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej   

Fastighets el 29992 19 29800 19 -1 

Total Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej   

      

Idrottshall 4 
Atemp-

beräkning(m2): 1523   

Avdrag för 

tappvarmvatten: 10 

2010-11-01 till 2011-08-31 

Atemp-

mätning(m2): 1515       

IDA ICE        

  FTX-System 

       Beräknad energianvändning Uppmätt energianvändning   

  kWh/år 

kWh/m2,Atemp 

och år kWh/år 

kWh/m2,Atemp och 

år Differens (%) 

Värme 90900 60 25450 17 -72 

Varmvatten Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej   

Fastighets el 28600 19 25450 17 -11 

Total Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej   
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