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Sammanfattning 

EUs direktiv för energiprestanda innebär att alla nya byggnader från och med 2021 ska vara 

nära-nollenergibyggnader. De stundande kraven innebär att beställare måste skärpa sina 

energikrav vid upphandling av flerbostadshus. Vidare spelar lågenergibyggnader som koncept 

en viktig roll för att nå hållbar utveckling och det är av högsta vikt att kommande byggprojekt 

blir effektiva både i byggprocess och vidare i driftskedet. 

 

Nybyggnation av lågenergibyggnader har visat sig problematisk i många aspekter, där den 

uppmätta energianvändningen i många fall visat sig väsentligt högre än vad som projekterats. 

I och med den ny byggpraxis med bättre isolation, lufttäthet och ventilation med återvinning 

blir tappvarmvatten och hushållsel de största energiposterna i en byggnads energibalans. 

 

Syftet med arbetet är att konkretisera problemen som finns för nyproducerade flerbostadshus 

med energikrav för lågenergibyggnader. Utifrån det har fokus lagts på två byggnader som AB 

Bostäder låtit bygga – båda projekterade för att uppnå lågenergikrav. 

 

Likt befarat visar Examensarbetet att det är svårt att härleda problemet till specifika poster. 

Byggprocessen i sig kan vara en bidragande faktor, där tidsbrist, bristfällig kommunikation 

och okunskap kring ny byggpraxis är förekommande i en bransch som har svårt att hinna med 

den efterfrågade volymen av nybyggnation. Vad gäller specifika felkällor till försämrad 

energiprestanda stödjer vår rapport tidigare publicerade rapporter i ämnet där bristfällig indata 

vid energiberäkningar, byggprocessens inverkan, oaktsamhet av VVC-förluster och 

betydelsen av brukare har belysts.   

Nyckelord: Lågenergibyggnader, Energiprestanda, VVC, Fjärrvärme, Energiberäkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The energy performance of buildings directive means that all new buildings must be nearly 

zero energy buildings by 31 December 2020. The current requirements mean that constructor 

companies must tighten their energy requirements when procuring multi-family houses. Low-

energy buildings as concepts play an important role in achieving sustainable development, 

and it is of the utmost importance that future construction projects become effective both in 

the construction process and on further operation. 

 

New construction of low-energy buildings has proved to be quite problematic in many 

aspects, where the measured energy performance in many cases proved to be significantly 

higher than projected. With the new building practice with better insulation, air tightness and 

ventilation with recycling – hot water supply and household appliances become the largest 

energy posts in a building's energy balance. 

 

The purpose of this master thesis is to concretize the problems that exist for newly produced 

multi-family houses with energy requirements for low-energy buildings. Based on this, focus 

has been on two building that AB Bostäder Borås recently has built – both built to achieve 

low energy requirements. 

 

As expected, this master thesis shows the difficulty to deduce the problem to specific aspects. 

The construction process itself may be the source of error, where time shortages, inadequate 

communication and lack of knowledge concerning low energy buildings are present in an 

industry with difficulties catching up with the demanded volume of new construction. 

Regarding specific sources of vulnerability to energy performance, our report supports 

previously published reports where the lack of input data for energy calculations, the impact 

of the construction process, negligence of losses due to recirculation of hot water and the 

importance of user behaviour have been highlighted. 

Keywords: Low energy buildings, Energy performance of buildings, Hot water recirculation, 

District heating, energy calculation
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1. Inledning  

I takt med de pågående, och stundande, klimatförändringarna har debatten för hållbar 

utveckling fått en allt större roll på likväl global som nationell nivå. Europeiska unionen har 

därav utvecklat 20-20-20 målen för att begränsa den globala temperaturen till maximalt 2°C 

(Europeiska unionen, 2017).  

I linje med 20-20-20 målen tar unionen fram direktiv som ska underlätta en hållbar utveckling 

för medlemsländerna. EUs direktiv gällande energiprestanda innebär att alla nya byggnader 

från och med 2021 ska vara nära-nollenergibyggnader. Oavsett nationell tillämpning av 

direktivet innebär det krav på en lägre specifik energianvändningen per kvadratmeter för all 

nyproduktion av byggnader (SABO, 2015).  

I linje med EUs energiprestanda-direktiv för nya byggnader måste beställare skärpa sina 

energikrav vid upphandling. I sitt pressmeddelande från 2016 (Regeringen, 2016) 

presenterades regeringens beslut om en ändring av Plan- och byggförordningen, detta för att 

Sverige ska uppfylla sina åtaganden kring nära-nollenergibyggnader enligt EU-direktivet om 

byggnaders energiprestanda. Det finns flera svårigheter kopplade till byggnation av 

lågenergibyggnader. Lågenergibyggnaders projekterade energianvändning påverkas i stor 

utsträckning av den brukarrelaterade indata som tillämpas vid projektering av 

energiprestanda. Den uppmätta energianvändningen är i många fall väsentligt högre än den 

beräknade användningen, där felaktiga antaganden av brukarrelaterade energiposter kan vara 

en av anledningarna (Bagge, Lindstrii & Johansson, 2012). 

I och med den nya byggpraxis med bättre isolation, lufttäthet och ventilation med återvinning 

blir hushållsel och tappvarmvatten de största energiposterna i en byggnads energibalans. För 

att möjliggöra att lågenergibyggnader projekteras korrekt är det av högsta vikt att branschen 

har tillgång till bra statistik på brukarrelaterade användningar, dess karakteristik och 

synergieffekter. Vidare är det viktigt att utreda hur olika brukande påverkar byggnadens 

energiprestanda (Ibid). 
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2. Metod och material  

Huvuddelen av rapportens litteraturstudie har utgjorts av vetenskapliga rapporter från 

branschorganisationer och myndigheter, samt tidigare examensarbeten och kurslitteratur.  

 

Efterföljande resultatdel har primärt utformats med hjälp av kvantitativa metoder. Rapportens 

författare har använt sig av AB Bostäder Borås interna statistik och arbetat med Excel som 

verktyg för dataanalys. Data har hämtats från program för energiuppföljning – KeepAnEye 

och WebFactory. Vid simulering av byggnadernas energiprestanda har 

energiberäkningsprogrammet BV2 använts. För uppskattning av rörlängder har verktyget Trix 

DrawingCenter tillämpats. 

 

Arbetet har även genomsyrats av löpande dialog med såväl intern som extern handledare, 

vilket säkerställt den kvalitativa nivån på arbetet. Intervjuer med berörda entreprenörer har 

utförts och författarna har även fått närvara vid möten med projektets ansvariga parter. 

2.1 Problemformulering 

Som tidigare nämnt förekommer det ofta ett glapp mellan projekterad energiprestanda och 

verifierad prestanda i färdiga lågenergibyggnader. Även AB Bostäder Borås har haft stora 

problem att leva upp till uppsatta energikrav i deras nyproducerade flerbostadshus. Rapporten 

undersökte specifik två projekt av nyproducerade flerbostadshus som varit problematiska för 

AB Bostäder: 

- Södervallen 

- Simonsland 

Dessa två flerbostadshus skiljer sig vad gäller brukare och ansvarig entreprenör men är båda 

projekterade för att uppfylla Boverkets krav för lågenergibyggnad. Med stöd från utförd 

litteraturstudie kommer rapporten fokusera på ett antal frågeställningar: 

 Hur stort är glappet från projekterad- till verifierad energiprestanda i valda byggnader? 

Vad beror glappet på?  

 Hur skiljer sig AB Bostäder Borås brukarindata med uppmätta brukarposter? Återfinns 

brister i indata och energiberäkning? 

 Inom rimlig avgränsning för projektets tidsram så kommer även ett extra fokus läggas 

på VVC förluster.  

 Hur kan nya energieffektiva byggnader projekteras så att de nya kraven för nära-

nollenergibyggnader uppfylls? 

Rapporten ämnar att genomsyras av ekologiska och ekonomiska hållbarhetsaspekter. Social 

hållbarhet ska belysas indirekt genom att belysa vikten av brukare. 

2.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att konkretisera problemen som finns för nyproducerade flerbostadshus 

med energikrav för lågenergibyggnader. Utifrån det ska fokus läggas på två specifika 

byggnader som AB Bostäder låtit bygga. Arbetets mål är att belysa problematiken med 
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måluppfyllnad av energiprestanda och slutligen presentera slutsatser och åtgärdsförslag för 

AB bostäders två projekt. 

Lågenergihus som koncept spelar en viktig, bidragande roll, till hållbar utveckling. Med högre 

energiprestanda erhålls både ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Genom att uppmärksamma 

felkällor och ge förslag på förbättringar för en ökad effektivitet hos lågenergihus bidrar även 

examensarbetet i sig till en mer hållbar utveckling. 

2.3 Avgränsningar 

Inom arbetets tidsplan har ett antal avgränsningar behövts göras. Inledningsvis har en 

avgränsning gjorts där rapporten enbart fokuserar på nyproducerade flerbostadshus med  

lågenergikrav och inget därtill. Vidare har en avgränsning gjorts då inga 

lönsamhetsberäkningar har utförts. Rapporten belyser ekonomiska hållbarhetsaspekter men 

presenterar inte några ekonomiska lönsamhetskalkyler eller resultat som läsare kan ha nytta 

av.  

Under arbetets gång har en avgränsning gjorts mot byggnadens energibalans – där enbart 

fokus har lagts på uppvärmning och avgränsar sig således mot fastighets- och hushållsel.  

2.4 Tidigare forskning 

Rapporten blir en av flera att beröra lågenergibyggnader som publicerats under den senaste 

tioårsperioden. Huvuddelen av rapporten har utgjorts av inhemska rapporter och kurslitteratur 

och det märks tydligt att ämnet aktualiseras då det finns många ämnesspecifika rapporter att 

välja bland. 
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3. Litteraturstudie 

Byggnader står för 40 % av den totala energikonsumtionen i EU. I arbetet mot ett hållbart 

energisystem har Europeiska Unionen formulerat 20/20/20-målen. Målen innebär att EU ska 

uppnå 20 % effektivare energianvändning, 20 % förnybar energi och 20 % mindre utsläpp av 

växthusgaser jämfört med referensåret 1990. Byggnadssektorn spelar en stor roll i uppnåendet 

av målen vilket har yttrat sig i två framtagna direktiv – direktivet om byggnaders 

energiprestanda (2010) och energieffektiviseringsdirektivet (2012) (European Commision, 

2017).  

 

Medlemsländer i EU är, från och med den 31 December 2020, bundna att uppföra alla nya 

byggnader som nära-nollenergibyggnader. Varje medlemsland ska själva definiera krav för 

energiprestandan för nya byggnader, ombyggnationer och stambyten (EU, 2010).  

 

I ett pressmeddelande från 2016 (Regeringen 2016) presenterades regeringens beslut om en 

ändring av Plan- och byggförordningen, detta för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden 

kring nära-nollenergibyggnader enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. För att 

specificera vilka krav som ska ställas för nära-nollenergibyggnader kommer Boverket under 

2017 att ta fram föreskrifter om nära-noll-krav (Regeringen, 2016).  

 

Den 12 januari 2017 live-sändes en genomgång av förslag på nya föreskrifter om nära-

nollenergibyggnader. Efter den webbsända genomgången bearbetas remissvar om förslaget. 

Ändringarna i PBF, som ska definiera det övergripande ramverket för nära-

nollenergibyggnader, träder i kraft den 1 april 2017. En extra remiss har skickats ut under maj 

månad 2017, därav återfinns inte de nya ändringarna i denna rapport. 

Tillämpningsföreskrifterna om de specifika kraven som ska gälla i BBR planeras att träda i 

kraft i juni/juli 2017. Först då vet man de specifika kraven för nära-nollenergibyggnader i 

Sverige. Fram till dess gäller nuvarande regler om energihushållning (Boverket, 2017). 

 

Figur 1: Nuvarande krav på energiprestanda för flerbostadshus med FJV i Borås (klimatzon 3). (Boverkets 

byggregler, 2016). 
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Utöver BBR och PBF administrerar Boverket nu även BEN, en författning specifikt 

framtagen för byggnaders energiprestanda. BEN innehåller allmänna råd och föreskrifter om 

hur en byggnads energianvändning vid normalt brukande fastställs genom mätning och 

beräkning. BEN ska fastställa en byggnads energiprestanda i en energideklaration samt vid 

verifiering av en byggnads kravuppfyllnad gällande specifik energianvändning (Boverket 

2016:12). 

Efter kritik från EU-kommissionen kom en ny BEN författning ut December 2016. 

Regeländringarna handlade främst om att införa föreskrifter gällande normaliserat brukande 

och hur det normala brukandet av en byggnad ska beaktas vid fastställande av 

energiprestanda. Det bör här nämnas att denna metod för normalisering av en byggnads 

energiprestanda i stort följer Svebys tidigare framtagna riktlinjer. Författningen betonar att 

dynamisk energiberäkning ska möjliggöra normaliseringen, där uppmätt energi till byggnaden 

ska korrigeras utifrån förhållandet mellan byggnadens beräknade energianvändning vid 

normalt brukande och för ett normalår, och byggnadens beräknade energianvändning vid 

faktiskt brukande under ett mätår. Genom denna reglering av brukarbeteende så hoppas 

Boverket kunna säkerställa att energianvändningen i högre grad speglar byggnadens 

energitekniska egenskaper. Vidare är förhoppningen att normaliseringen av brukarnas 

påverkan ska bidra till bättre underlag för energimässig jämförelse av byggnader (Boverket 

2016:12). 

3.1 Grundläggande teori  

För att ge en bättre förståelse för rapportens vidare litteraturstudie och resultatdel introduceras 

konceptet energieffektivt byggande, dess olika definitioner och termer och avlutningsvis 

fjärrvärme som uppvärmning. Att fokus för uppvärmning enbart lagts på fjärrvärme motiveras 

med avgränsning i energibalans och utifrån de två studerade projektens val av uppvärmning.   

3.1.1 Energieffektivt byggande 

 

Energieffektivt byggande bidrar direkt till ekologisk hållbarhet där minskad miljöbelastning 

till följd av lägre energianvändning uppnås. Energieffektiva byggnader leder till en mer 

resurseffektiv bebyggelse med synergieffekter som minskat beroende av energi. Vidare 

uppnås en ekonomisk hållbarhet då energieffektiva byggnader bidrar till lägre kostnader vid 

förvaltning och ökat värde vid framtida försäljning (Energilyftet, 2017). 

 

Energieffektivt byggande innebär oftast att man tar en kostnad i dagsläget som motiveras med 

minskade kostnader i framtiden. En byggnads energiprestanda ingår indirekt i den framtida 

värderingen av byggnaden. Vid ett försäljningstillfälle jämförs hyresintäkter med hur mycket 

det kostar att hålla byggnaden i drift. Differensen mellan hyresintäkter och driftskostnader 

benämns som driftnetto, där byggnadens energianvändning i stor utsträckning påverkar 

byggnadens driftskostnader (Energilyftet, 2017). 

3.1.2 Lågenergibyggnader 

 

Lågenergibyggnader är ett paraplybegrepp för byggnader som har en lägre energianvändning 

än byggnader byggda enligt praxis eller enligt vad byggnormen kräver. Inom 

lågenergibyggnader finns en rad olika begrepp för de olika typer av byggnader, passivhus, 

plushus, nollenergihus, nära-nollenergibyggnader med flera (LÅGAN, 2017). 

 

Enligt BBR definieras en lågenergibyggnad som en ny byggnad vars energiprestanda är minst 
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25 % lägre än dagens byggregler (BBR 20). En lågenergibyggnad uppfyller klass A eller 

Klass B i svensk standard SS 24300-2:2012. Standarden föreskriver att Klass C motsvarar 

grundkraven för energiprestanda i Boverkets byggregler BBR 20, vidare uppfyller klass B   

25 % , respektive klass A 50%, lägre energibehov (Filipsson, Heincke & Wahlström,2013). 

Passivhus 

Passivhus bygger på principen att huset görs tillräckligt tätt, välisolerat och förses med 

mycket bra värmeåtervinning avseende ventilationen. Då kan värmebehovet, även när det är 

som kallast, tillföras via en värmare placerad i ventilationssystemets tilluft, och detta med 

normenligt luftflöde. Genom att i konstruktionen minimera värmeförlusterna så kan 

värmebehovet tillföras via en värmare placerad i ventilationssystemets tilluft. Passivhus 

dimensioneras så att värmen som krävs vid årets kallaste dag (DVUT) ska kunna tillföras med 

normalt ventilationsflöde (Kyrkander, Linde & Helmfridsson,2014). 

Nära-nollenergibyggnader 

Definition och krav på nära-nollenergibyggnader är fortfarande under bearbetning. Som 

tidigare nämnt i kapitlet är det upp till varje medlemsland i EU att själva ta fram föreskrifter. I 

Sverige väntas föreskrifterna för de specifika kraven för nära-nollenergibyggnader att träda i 

kraft juni/juli 2017 (Boverket, 2017). 

3.1.3 Fjärrvärme 

 

Fjärrvärme är den vanligast förekommande uppvärmningsformen i Sverige. I ett fjärrvärme- 

eller kraftvärmeverk hettas vatten upp och distribueras vidare till de hus som är uppkopplade 

till fjärrvärmenätet (Dahlblom & Warfvinge, 2014). 

 

Distributionssystemet av fjärrvärme utgörs av fjärrvärmecentraler – lokala anläggningar ofta 

placerade inne i byggnaden, som möjliggör ett avbrott i energi transmissionen vid 

driftstörningar/reparation. Att dela upp fjärrvärmenätet i fjärrvärmecentraler möjliggör även 

specifik justering av värmebehov (Frederiksen & Werner, 2014). 

 

Energi för beredning av varmvatten beror på vattenmängd, temperaturer på fram- och 

returledning och distributionsförluster. Ofta mäts energin för varmvattenberedning och 

uppvärmning av radiatorer med en gemensam mätare, vilket försvårar uppföljning av varje 

post. Inkommande fjärrvärme fördelas ut över byggnadens olika värmesystem. I äldre 

byggnader fördelades fjärrvärmen endast över radiatorsystemet och VV (med tillkommande 

VVC krets). I dagens lågenergi- och passivhus värms även tilluftsventilationen, se nedan 

(Granmar, 2011). 
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Figur 2: Schematisk skiss över en trestegskoppling i en fjärrvärmecentral. Primärsidan utgörs till höger av 

inkommande FJV som fördelas till sekundärsidan tre delsystem; radiator-, luftvärme- och VVC-krets. 

Inkommande kallvatten fördelas ut dels i tappvattensystemet och dels till VVX för avkylning av FJV retur. 

Skissen har utformats utifrån AB Bostäders webbaserade processvisualisering – WEBFactory. 

I fjärrvärmecentralen finns värmeväxlare som överför värmeenergi från fjärrvärmenätet 

(primärsidan) till byggnadens värmesystem (sekundärsidan). Det finns minst två 

värmeväxlare i varje fjärrvärmecentral: 

 

 En för tappvarmvattenberedning 

 En för uppvärmning (Warfvinge & Dahlblom, 2014). 

 

Det är önskvärt att undvika onödigt höga driftstemperaturer, detta då låga driftstemperaturer 

genererar flera fördelar. Med låga fram- och returledningstemperaturer minskar 

värmeförlusterna, ökas verkningsgraden för kraftvärme produktion samt möjliggör ökad 

livslängd för rörledning. Dessa fördelar kan skapa en signifikant kostnadsbesparing för FJV 

leverantören (Frederiksen & Werner, 2014).  

 

Kostnadsreducering till följd av optimerade temperaturnivåer avgörs av värmeleverantörens 

val och mängden avkylningsfel i kundernas fjärrvärmecentraler. Systemets returtemperaturer 

kan reduceras framgångsrikt genom att åtgärda många av de avkylningsfel på kundsidan, 

vilket i sin tur kan leda till reducerad framledningstemperatur och effektiviserad 

värmetillförsel (Ibid). 

 

För varje delsystem inom FJV systemet finns det olika värmelaster och dimensionerade 

framledningstemperaturer, där ett optimalt flöde i radiatorkretsen genererar den lägsta möjliga 

returtemperaturen på primärsidan. En sänkning av temperaturen på primärsidan bestäms av 

temperaturerna på sekundärsidan, även kallat  ΔtSH (Se figur 2 ovan). Om radiatorsystemet 
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misslyckas att förse ett tillräckligt ΔtSH, kommer detta påverka primärsidan och överdrivna 

returtemperaturer kommer att återvända till leverantören (Wollerstrand et al, 2007).  

 

Den projekterade värmeanvändningen bestämmer vilka värmelaster som fjärrvärmesystemet 

skall tillgodoses. För att värmesystemet ska uppnå en god funktion behöver det injusteras. 

Injusteringsmetod kan kategoriseras i låg och högflöde. Lågflödesprincipen utnyttjar att ett 

lågt flöde reducerar tryckfallet mellan styrventiler, vilket resulterar i ett likartat tryckfall för 

alla ventiler. Slutligen resulterar detta i ett lågt differentialtryck för systemet (Jangsten, 2016). 

  

Högflödesprincipen ger upphov till ett högre tryckfall, så även skillnaden mellan de olika 

ventilerna. För ett radiatorsystem som är injusterat med lågflödesprincip kommer temperatur 

differensen mellan radiatorens inlopp och utlopp att öka jämfört med högflödesprincipen. 

Detta till följd av att vattnet tar mer tid på sig för att passera radiatorn i ett lågflödessystem 

(Ibid). För system med lågt flöde är vanliga fram- och returtemp 80/40 respektive 70/30°C. 

För system med högt flöde är 80/60, 60/40 och 55/45°C vanligt förekommande (Trüschel, 

2002). 

 

Utvecklingen av fjärrvärme kan kategoriseras utefter generationer, där den första 

generationen utnyttjade ånga som värmebärare. Den andra generationen FJV övergick till 

trycksatt hett vatten som värmebärare med temperaturer över 100°C. Dagens vanligaste FJV 

teknik tillräknas den tredje generationen med drifttemperaturer under 100°C (Frederiksen & 

Werner, 2014). 

 

Dagens FJV system i Sverige har framledningstemperaturer på cirka 75-90°C och 

returledningstemperaturer på 40-50°C. Här i finns en stor förbättringspotential, då dessa 

värden är betydligt högre än vad kundernas värmebehov uppgår till – uppvärmning av 

inomhusluften till ca 20°C och tappvarmvattnet till 50-60°C. För att lyckas med övergången 

till ett hållbart framtida energisystem – har fjärde generationens fjärrvärme föreslagits. Den 

fjärde generationen FJV karaktäriseras av lägre fram- och returledningstemperaturer på 45-

55°C respektive 20-30°C (Jangsten, 2016). 

3.2 Problematiken kring lågenergibyggnader 

Som tidigare nämnts förekommer det ett oönskat glapp mellan den projekterade 

energiprestandan och den uppmätta energianvändningen för många nyproducerade 

byggnader. I synnerhet byggnader som planerar för lågt energibehov. Problemet är väl känt 

och har uppmärksammats i en rad rapporter de senaste åren. En av de rapporterna, utförd av 

LÅGAN Bygg, påvisade att för 65 undersökta projekt – uppnådde 40 % av fallen en sämre 

energiklass än den projekterade (Filipsson, Heincke & Wahlström, 2013). 

Vidare visar ett examensarbete från 2014 att 67% av undersökta bostadsprojekt har en negativ 

avvikelse mellan projekterad och verklig energianvändning (Johansson, 2014). Även om 

rapporten saknade årsmätning för två av byggnadernas specifika energianvändning så är 

resultatet tillräckligt för att stärka tidigare studier.  

En förklaring till differensen mellan projekterad och verifierad energiprestanda kan vara till 

bristfällig projektering, där små fel i utförda energiberäkningar kan få stora utslag i färdiga 

byggnader, byggnadens projekterade energiprestanda är således inte tillräckligt 

verklighetsförankrad. Faktorer som tidigare orsakat en mindre del av energibehovet tenderar 

att bli mer framträdande i lågenergihus, då tidigare felkällor ska försvinna genom lufttäta och 

välisolerade byggnadsskal. Några exempel på detta är vädring, köldbryggor och VVC-
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förluster.  Vidare är omställningen till nya konstruktionsmetoder ett problem, där hantverkare 

måste vara medvetna om vikten av köldbryggor för att uppnå ett lufttätt hus. Sist, men inte 

minst, spelar brukarbeteendet en viktig roll, där brukarens vanor och förbrukningsmönster är 

svåra att förutse och kan påverka verklig energianvändning i hög utsträckning beroende på 

typ av brukare (Filipsson & Dalenbäck, 2014). 

I denna rapport kommer det fortsättningsvis att tittas närmare på fyra områden som spelar en 

stor roll i problematiken för att uppnå önskad energiprestanda: 

 Energiberäkningar och indata 

 Värmeförluster i befintlig byggnad 

 Byggprocessen 

 Brukarbeteende och dess inverkan 

3.2.1 Energiberäkningar och indata 

 

Vid nybyggnation ska man göra en energiberäkning som visar att det nya huset kommer att 

klara de krav som finns i BBR:s avsnitt 9 - Energihushållning, vilket ställer krav på maximal 

årlig energianvändning per kvadratmeter. Byggnadens energibehov benämns i BBR efter 

specifik energianvändning och enheten är kWh/ 𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 och år (Boverket, 2012). 

Energiberäkningen är fortsatt viktig för beställare där de kan gå tillbaka till en utförd 

beräkning och kolla på byggnadens prestanda – frånskilt brukarbeteendet. Ur ett 

samhällsperspektiv bidrar energiberäkningar till säkerställning av en viss energieffektivitet i 

bebyggelsen, där beräkningprogrammens indata kan regleras efter lagar, regler och 

normaliserade schablonvärden (Filipsson & Dalenbäck, 2014). 

 

Figur 3: Potentiella avvikelser i energiberäkningsprocessen som kan leda till missvisande uppskattning av 

byggnadens energiprestanda (Filipsson & Dalenbäck, 2014). 
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En viktig förutsättning för energiberäkning är själva beräkningsunderlaget. För att få en så 

verklighetstrogen beräkningsmodell av byggnaden som möjligt så måste den som räknar ha 

tillgång till representativt och tillräckligt beräkningsunderlag. Vidare påverkas 

energiberäkningen av vilket skede i byggprocessen som beräkningen utförs. Underlag baserat 

från ett tidigt skede blir mycket mer osäkert än underlag från ett senare skede i byggprocessen 

(Filipsson & Dalenbäck, 2014). 

Byggherren väljer på vilket sätt och hur noggrann energiberäkning som behövs för den 

aktuella byggnaden. Det rekommenderas att byggherren vid upphandling ställer krav på att 

energiberäkningarna uppdateras under byggprocessen. Detta för att säkerställa att ändringar 

utförda under projektering eller uppförande inte avsevärt påverkar slutresultatet. Sveby 

Energiverifikat rekommenderar till exempel att utföra minst tre energiberäkningar: vid 

systemhandling, bygghandling och verkligt utförande/relationshandling (Energilyftet, 2017). 

Enligt BEN – Om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och 

ett normalår, ska den avgörande beräkningsmetoden för energianvändningen avspegla det 

som faktiskt har uppmätts, vilket innebär den normaliserade användningen. Återigen 

tydliggörs behovet av flertalet energiberäkningar, där tidigt utförd energiberäkning ska följas 

upp med reviderade energiberäkningar i takt med att den verkliga byggnaden utformas. Den 

data som räknas fram ska stämma överens med byggnadens och de olika installationernas 

karaktärsdrag (Boverket, 2016:12). 

Även om underlaget är korrekt så kan energiberäkningen bli missvisande till följd av indata. 

Val av indata påverkar till stor del den uppskattade specifika energianvändningen – val av 

material påverkar u-värden, konstruktionen i sig påverkar köldbryggor, fönsterarea påverkar 

infallande solinstrålning, boendets brukare påverkar behovet som behöver tillgodoses, 

byggnadens olika energiförsörjningssystem och dess samverkan påverkar slutlig 

energianvändning (Filipsson & Dalenbäck, 2014). 

Felaktigt vald indata kan dels bero på olika begränsningar i befintlig indata för 

energiberäkningsprogram, och dels på handhavandefel. Det finns ett stort utrymme för den 

som utför beräkningen att, trots givna förutsättningar, styra resultatet genom val av 

beräkningsprogram, indata och klimatfil. Detta påvisades under en energiberäkningstävling 

som arrangerades av Sveby 2010 där 18 deltagare fick identiska underlag. Resultatet visade 

på en standardavvikelse för beräknat energibehov av 15 %, enbart med avseende på vem som 

utför beräkningen (Filipsson & Dalenbäck, 2014). 

En annan stor inverkan på den beräknade energiprestandan är vilken klimatfil som används 

vid energiberäkning, val av klimatfil kan ge relativt stora skillnad i beräkningsresultat för 

samma ort. SMHI har på uppdrag av Sveby tagit fram nya klimatdatafiler för elva, 

representativa orter, i Sverige. Dessa filer ska representera ett genomsnittligt klimat för 

perioden 1981 tom 2010. Vid jämförelse mellan de nya filerna och de äldre påvisade en 

inverkan på upp till 8 % av den specifika energianvändningen (Levin, Clarholm & Andersson, 

2015).   

Att minimera avvikelser mellan beräknat och uppmätt energibehov är således mycket 

angeläget. Här spelar Sveby en viktig roll, genom standardisering av hur energiprestanda skall 

beräknas och verifieras (Filipsson & Dalenbäck, 2014). 
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3.2.2 Värmeförluster i befintliga byggnad 

 

Värmeförluster i byggnader kan ofta härledas till byggnadstekniska detaljer, men även 

brukarbeteende kan spela in (vädring etc). I äldre byggnader med sämre klimatskal så var 

värmeförluster till följd av transmission en stor del, där otätheter och sämre isolering bidrog 

till att värme strömmade ut från byggnaden. Med dagens nya lågenergihus ska de gamla 

problemen inte finnas kvar på samma sätt. Korrekt konstruerade lågenergihusen ska vara 

lufttäta och välisolerade, något som dock visat sig vara svårt att uppnå fullt ut. I takt med att 

byggnader byggs på ett nytt sätt får andra värmeförluster en mer uppmärksammad roll. Ett 

vanligt förekommande problem för lågenergibyggnader som uppmärksammas mer och mer är 

förluster till följd av cirkulerande varmvatten. 

VVC förluster 

VVC är en förkortning av varmvattencirkulation och används i byggnader för att minska 

väntetiden för varmvatten. Principen är att låta tappvattnet cirkulera i husets ledningar så att 

även de som bor långt bort från varmvattenberedaren kan få varmt vatten i kranen utan att 

behöva vänta så länge (Svensk byggtjänst, 2014). 

 

Figur 4: Schematisk skiss över en typisk VVC-krets (BEBO, 2014). 

Det allmänna rådet som ges i BBRs föreskrifter är att varmvatten ska erhållas inom 10 

sekunder vid ett flöde på 0,2 liter per sekund. För att reducera tidsåtgången för att få varmt 

vatten till ett tappställe används ofta varmvattencirkulation, VVC. Varmvattnet cirkulerar i en 

sluten krets mellan tappvattenkranen och varmvattenberedaren, vilket leder till att varmvatten 

kan erhållas under en acceptabel tid längst bort i kretsen (Boverkets byggregler, 2016). 

Vattnet i VVC-kretsen cirkulerar med ett lågt och konstant flöde som drivs av en pump (se 

figur 4). Vidare är det krav på att det cirkulerande tappvarmvattnet inte får understiga 50°C i 
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någon del av installationen. Vid problem med för låg temperatur på vattnet i VVC kretsen kan 

man öka vattenflödet eller öka rörisoleringen (Alros, 2014). 

VVC-förluster kan vara betydande för en byggnad. Vanligt förekommande fel är brist på 

isolering och bristfällig rördragning. Vid nyproduktion anges ett normaliserat förlust-tal på 4 

kWh/𝑚2 som schablonvärde för VVC-förluster (BEBO, 2014).  

Problematiken kan belysas med flertalet studier som påvisar än högre VVC-förluster. I 

LÅGANs jämförande studie av lågenergihus uppgick VVC förlusterna till 12 kWh/𝑚2 för ett 

av de undersökta projekten (Wickman & Sandberg, 2013). Vidare påvisade BeBos 

kartläggning av VVC-förluster efter mätningar utförda i 12 av deras fastigheter på än större 

förluster. Genomförda mätningar visade på VVC-förluster upp till 28 kWh/𝑚2 Atemp och år 

(BEBO, 2014). 

Förlusterna i VVC kan beräknas enligt följande formel: 

𝑄𝑣𝑣𝑐 =  𝐶𝑝 ∙ (𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚 −  𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟) ∙ 𝑣 ∙ 𝜌 ∙ 𝑡 

𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚 = 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 

𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 = 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑝å 𝑉𝑉𝐶 − 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 

𝐶𝑝 = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 

v = vattenflödet i VVC-kretsen 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 

t = tidsintervallet 

 

Många av dagens byggnader mäter inte VVC kretsen, vilket försvårar arbetet med att läsa av 

VVC förluster. För att kunna beräkna VVC förluster behövs information gällande: 

 VV-framtemp 

 VVC-returtemp 

 Flöde 
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Figur 5: Schematisk skiss över VVC-krets med nödvändiga mätare för att möjliggöra beräkning av VVC-

förluster (BEBO, 2014). 

För att minimera VVC-förluster bör det cirkulerande vattnet ha en låg och jämn temperatur, 

utan att temperaturen understiger 50°C. En sänkning av VVC-flödet för att minska 

värmeförluster leder dock endast till en liten besparing då värmeförlusten till mest del beror 

på den genomsnittliga temperaturdifferensen mellan rör och omgivande luft, vilket visar på 

vikten av tillräcklig teknisk isolering (Svensk fjärrvärme, 2004). Energibesparingen är 

proportionell mot sänkningen av temperaturdifferensen mellan rör och omgivande luft, inte 

mot temperaturdifferensen mellan inkommande tappvarmvatten och VVC-retur (Alros, 2014).  

En minskning av VVC-flödet med 60 procent har visat på en sänkning av VVC-

returtemperaturen på 3°C. Det i sig ledde enbart till en sänkning av VVC-förluster med 4 

procent (Wollerstrand, 2002). 

Det finns vissa återkommande fel som projektörer, projektledare och arkitekter kan behöva 

uppmärksammas om. I BeBos kartläggning av VVC-förluster (BEBO, 2014) belyses ett antal 

punkter att beakta vid nyproduktion: 

 Samråd mellan VVS-projektör och arkitekt i tidigt skede för korrekt projektering så att 

rörschakt placeras i nära anslutning till bad/dusch och kök 

 Horisontella rördragningar från schakt till bad/dusch och kök minskas genom att flera 

rörschakt väljs.  

 Fjärrvärmeundercentraler förses med god värmeisolering för att undvika exponering 

av varma rördelar. 

 Värmesystemet bör stängas av sommartid. Det rekommenderas att enbart motionsköra 

cirkulationspumpen några minuter per vecka. 
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 STAD-ventil installeras i värme och VVC-krets samt ett dykrör med termometer i 

VVC, VV och VS-kretsar. Detta möjliggör mätning av värmeanvändning, 

varmvattenanvändning och VVC-förluster. 

Ett bra sätt att minska värmeförlusterna i distributionssystemet är att samisolera VVC-rör med 

VV-rör. Detta innebär att tappvarmvattnets distributionsledning isoleras samman med 

returledningen för VVC – på så sätt reduceras värmeförluster med upp till 40 procent jämfört 

med separat isolering (BEBO, 2014). 

Som det tidigare belystes är teknisk isolering av största vikt för att minska energiförlusterna i 

systemet. Val av isoleringstjocklek dimensioneras efter rördimensioner, flöde och 

temperaturskillnader mellan medie och omgivning. För att underlätta konstruktörernas jobb 

finns riktlinjer för dimensionering i AMA (Alros, 2014). 

Monteringsarbetet begränsas av utrymmet runt röret, vilket kan innebära svårigheter för 

montören. Kan isoleringen inte monteras till följd av brist på utrymme tvingas montören gå 

ner i isoleringstjocklek för att få plats med isoleringen. Den minskade isoleringstjockleken 

måste då kompenseras med ökad temperatur på utgående varmvatten eller ökning av 

flödeshastigheten – vilket innebär högre förluster i varmvattensystemet än tidigare 

dimensionering. Det är således av största vikt att utrymmeskraven för isolering tas till hänsyn 

vid planering för VVS (Alros, 2014). 

3.2.3 Byggprocessen 

 

Det finns stor förbättringspotential vad gäller byggprocessen och samverkan mellan dess 

inblandade parter. En stor felkälla till avvikelser från byggprocessen är brister i 

kommunikation mellan olika skeden (Filipsson & Dalenbäck, 2014). 

 

Figur 6: Beskriver byggprocessen i mer detaljerad form. Beskrivningen innefattar vilka delarna är som ingår i 

varje steg och vilket fokus varje del innehåller (Energilyftet, 2017). 

Oavsett vilket energikrav som ställs i projektet är det viktigt att detta formuleras tydligt i 

styrande dokument. Detta görs i programhandlingar och kravspecifikationer som upprättas i 

ett tidigt skede av byggprocessen. För att uppnå satta energimål är det av stor vikt att 

organisationen tillämpar ett systematiskt tillvägagångssätt i byggprocessen (Energilyftet, 

2017). 
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Ett bristande arbetsmetod i byggprocessen skapar otydligheter och osäkerheter som kan leda 

till byggtekniska fel och påföljande kostsamma åtgärder. Att framhäva tydlig 

ansvarsfördelningar, kommunikation och löpande uppföljning är några av grundstenarna till 

att skapa en effektiv energimålsuppfyllnad och en effektiv byggprocess från början till slut 

(SVEBY, 2009).  

Under byggprocessen så är löpande energiuppföljning något som berörs i stor utsträckning 

och framförallt ett par år efter att bygget är färdigställt. Riktlinjer och andra rutiner är mycket 

viktigt då det framhäver ett starkt stöd för byggare, projektledare och samordnare för att 

uppnå kvalitetsäkring av energiprestanda. Arbetssättet är framförallt till för att säkerhetsställa 

en fortsatt god funktion, men även för att kontrollera den uppmätta energimängden i relation 

till ställda krav. Dessa krav kan både komma från en extern part, exempelvis BBR men också 

internt via specifika krav från byggherren (SVEBY, 2009). 

För att undvika brister i byggprocessen, ofta i form av bristande kommunikation, så har det 

under de senaste åren tagits fram metoder för kvalitetssäkring av byggprocessen med fokus på 

energi. Dessa typer av ledningssystem för kvalitetssäkring bygger på en löpande dialog, 

tydliga riktlinjer, dokumentation och klara ansvarförsfördelningar för respektive poster 

(Filipsson & Dalenbäck, 2014). 

För att säkerställa krav på byggnaders energiprestanda har SVEBY tagit fram Energiverifikat 

09 - riktlinjer för uppföljning av energikrav under byggprocessen. Dessa riktlinjer ämnar att 

stödja alla parter och att göra uppföljning till ett naturligt inslag i byggprocessen. Byggherren 

ger det övergripande ansvaret för energiuppföljning till projektledningen, som sedan fördelar 

ansvar för de aktiviteter som ska ingå i uppföljningen (SVEBY, 2009).  

Även SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut), numera RISE, har tagit fram en metod för 

kvalitetssäkring av byggprocessens energifrågor – ByggaE. Även här betonas vikten av att 

arbeta med energifrågorna genom hela byggprocessen. Kvalitetssäkringen uppnås genom att 

arbetet löpande dokumenteras, kommuniceras, kontrolleras och verifieras efter 

kvalitetstyrande rutiner och checklistor som återges i metoden (RISE, 2017).  

SP har även tagit fram P-märkning för innemiljö och P-märkning av byggsystem för 

ytterväggar och fasader. Båda dessa riktlinjer spelar in i byggnadens energiprestanda och kan 

således tillämpas för att kvalitetssäkra byggprocessen. P-märkning för innemiljö ställer krav 

på bland annat fukt och tappvarmvattentemperatur. Att uppnå lufttäta byggnader är som vi vet 

av största vikt vid lågenergihus för att uppnå en god energiprestanda, så även temperaturer på 

tappvarmvatten (RISE).  

P-märkning av byggsystem för ytterväggar och fasader är ämnad att säkerställa god funktion 

och förebygga problem kopplade till klimatskalet. Märkningen ska kunna minimera vanligt 

förekommande fel i byggprojekt genom att samtliga aktörer kan luta sig mot tydliga krav för 

att åstadkomma förväntat resultat (RISE). 

Byggherren är beställare och initiativtagare till byggprojektet och vanligtvis ägare/förvaltare 

av den färdiga byggnaden. Det är byggherren som har det yttersta ansvaret för att byggnaden 

uppfyller bestämmelser och att rätt kompetens finns med genom hela byggprocessen. Vidare 

beror byggherrens roll och ansvar på vilken entreprenadform som väljs. 

 



16 

Upphandling av entreprenad 

Vid beslut om önskad ansvarsfördelning mellan byggherre/beställare och entreprenör skiljer 

man mellan olika entreprenadformer. De mest förekommande entreprenadformerna är i 

dagsläget totalentreprenad och generalentreprenaden. I en totalentreprenad upphandlar 

beställaren en entreprenör som både svarar för projektering och utförande efter satta 

funktionskrav i förfrågningsunderlaget. Beställare anger hur huset ska utformas, vad det ska 

innehålla samt funktionskrav innan totalentreprenören tar över projekteringen och 

färdigställer bygget (Johansson, 2013).  

Generalentreprenad är en typ av utförandeentreprenad, där byggherren sluter ett avtal med 

entreprenör som åtar sig ansvaret för hela produktionen – hela vägen från att ordna med 

bygglov till färdigställd byggnad. Generalentreprenören sluter i sin tur avtal med 

underentreprenörer, vilket gör generalentreprenören till beställare i förhållande till 

underentreprenörerna (Johansson, 2013).   

Utöver de vanligaste förekommande entreprenörerna kan det även tillkomma andra 

utformningar i form av delade entreprenader och/eller samordnande generalentreprenader där 

uppdelningen är mer fokusintriktad utefter exempelvis VVS-entreprenader, el eller 

byggnadsentreprenader (Johansson, 2013). 

Upphandling av entreprenader kan innebära vissa svårigheter. Det handlar om stora belopp, 

många inblandade parter och det är svårt (om inte dyrt) att rätta till fel i efterhand. Därav är 

det av yttersta vikt att man gör en noggrann och utförlig genomarbetning av 

upphandlingsunderlaget man lägger fram där man tydligt fördelar ansvar, löpande 

kommunicerar och avhåller sig från missförstånd mellan parterna som är inblandade. Att på 

ett klart sätt utforma vem som har ansvar för vad och vem man vänder sig till för frågor och 

hjälp är väsentligt (Johansson, 2013). 

Enligt en forskningsrapport framtagen av konkurrensverket så stärks bilden av en organiserad 

och flexibel upphandlingshantering. Effektivitet och innovation är benämningar som ger en 

sammansatt förklaring till vikten utav en god upphandling av entreprenader. Resurser både på 

kort och lång sikt kräver organisation och är en stor utmaning att hantera, där tillämpning av 

resurser och ökad innovationsnärvaro är av stor vikt. Beställare bör ges förutsättningar att 

kunna skapa strategier för att kunna utvecklas, gå framåt och skapa starka relationer till 

entreprenörer (Eriksson & Hane, 2014). 

I Allmänna bestämmelser för totalentreprenader (ABT) ges reglerna för beställare och 

entreprenörer vad som gäller vid totalentreprenad. Rättigheter och skyldigheter som syftar till 

en ekonomiskt optimal riskfördelning mellan parterna belyses. Vad som omfattas av 

kontraktet, hur entreprenaden bör utföras, hur parternas samarbete skall organiseras, vilka 

tider som gäller, ansvarsfördelning, ekonomiska aspekter, besiktning och tvistelösning 

redogörs. ABT utgår således ett regelverk både inför projektets början och vidare om 

parternas avtal inte uppnås. Det sistnämnda är i denna rapport särskilt intressant då glappet 

mellan projekterad och verifierad energiprestanda blir en fråga om ansvar av uppfyllnad 

(Svensk Byggtjänst, 2011). 

Entreprenören har normalt ett garantiansvar att uppfylla de satta funktionskrav som är avtalat. 

Entreprenören ansvarar dock inte för sådant som beror på beställarens felaktiga projektering. 

En avtalad energiprestanda som återges i funktionskraven i beställarens AF del kan således 

ses som entreprenörens skyldighet att uppfylla inom satt garantitid. Om funktionskraven 
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däremot är satta efter felaktiga grunder hamnar ansvaret istället hos beställaren (Svensk 

Byggtjänst, 2011). 

Ett möjligt sätt att underlätta ansvarsfördelningen mellan beställare och entreprenör, samtidigt 

som en viss kvalitetssäkring möjliggörs, kan vara att tillämpa SVEBY Energiavtal 12. Avtalet 

mellan beställare och entreprenör bygger på standardiserad brukarindata för beräkningar samt 

hur verifieringen av energiprestanda ska utföras. Avtalsmallen Energiavtal 12 kan, 

tillsammans med Svebys övriga material, skapa en trygghet för båda parter. Det slutna avtalet 

fastslår även vilka konsekvenser ett icke uppfyllt energikrav får med avseende på 

ansvarsbörda och ekonomisk ersättning (SVEBY, 2012). 

3.2.4 Brukarbeteende och dess inverkan 

 

Den beräknade energianvändningen för en byggnad kan påverkas av variabler kopplade till 

brukarbeteende. Olika beteenden som påverkar energianvändningen är inomhustemperatur, 

antalet boende, timmar som brukare spenderar i hemmet, vädring och vattenanvändning 

(Berggren & Huss, 2015).  

 

För att kunna beräkna förväntad energiåtgång i en byggnad så måste antaganden om 

brukarnas beteende göras. Det har länge funnits ett behov att ta fram siffror för standardiserat 

brukande, så att den beräknade användningen blir så lik verkligheten som möjligt. Detta 

behov ledde till Boverkets föreskrift BEN, där allmänna råd kring byggnadens 

energianvändning vid normalt brukande presenteras (Boverket, 2016). Trots behov av 

standardiserad indata måste det specifika byggnadsprojektet alltid tas i åtanke. 

 

Energiförbrukningen varierar baserat på livssituationer och vanor som brukarna har. 

Undersöker man det brukarperspektiv som utlöser förändringar i energiberäkningar finns det 

antal poster som berörs. Individuell justering av innetemperatur, varmvattenanvändning och 

vädring är påverkande beteenden i hushållet, samt i vilken utsträckning som belysning och 

elektronik används i hushållet. Den minsta brukarrelaterade posten som i vissa fall negligeras 

är personvärmen, det vill säga avgiven kroppsvärme från respektive brukare 

(Energimyndigheten, 2017). 

Vilket civilstånd brukare har, både när man tittar på lägenhetsnivå och fastighetsnivå, har en 

stor inverkan på brukarbeteendet. En småbarnsfamilj har exempelvis större tendenser och 

behov att använda mer energi än exempel en ensamstående gör åt eftersom det finns fler 

personer i hushållet som är i behov av värme, vatten och el. Fler personer i hushållet innebär 

också att ökning av vattenanvändning får en betydande roll. Vidare leder fler personer i 

hushållet till en mer frekvent och längre användning av hushållsapparater (Heiskanen, 

Johnson & Vadovics, 2011). 

 

Skillnaden i brukarbeteende har till viss del  kunskapsmässiga förklaringar, och kan på samma 

vis motverkas. Utöver vikten av ökad kunskap hos beställare och projektör gällande 

brukarbeteende finns ett behov av att förmedla bredare och klarare kunskap för själva 

brukarna om hur man minskar sin energianvändning. Kunskapsspridning är ett sunt steg som 

förhoppningsvis ger upphov till ökad eftertänksamhet för brukarna och en eventuell 

förändring i beteende (Heiskanen, Johnson & Vadovics, 2011). 
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4. Resultat 

Syftet med studien är att utifrån litteraturstudie gå ner på djupet med problematiken för 

lågenergihus och dess energiprestanda i två befintliga lågenergibyggnader i Borås. Val av 

objekt för studien motiveras med dess höga uppmätta energianvändning som skiljer sig 

avsevärt från det projekterade kravet vid upphandling. Objekten är båda nyproducerade 

lågenergihus men skiljer sig vad gäller boende och byggentreprenör. Detta för att vi ska 

kunna undersöka byggprocessens samt brukarbeteendets inverkan. De två byggnadsprojekt 

som kommer att undersökas i rapporten är följande: 

- Södervallen 

- Simonsland 

För dessa två projekt kommer vi att inledningsvis sammanställa uppmätt energianvändning 

och jämföra med dess projektering. Vidare kommer följande områden att undersökas: 

 Utförd energiberäkning 

- Hur skiljer sig de utförda energiberäkningarna åt? Vad revideras i de uppdaterade 

energiberäkningarna? Visar den slutgiltiga (aktuella) energiberäkningen på några 

brister? 

 VVC förluster 

- För södervallen installeras mätinstrument för mätning av VVC förluster 

- Vi går igenom isoleringen av VVC – hur påverkas VVC-förlusterna av val av 

isolering? 

 Byggprojektet i sig, AB Bostäders samarbete med entreprenörerna och deras syn på 

såväl projektet i sig samt problematiken kring hårdare energikrav. 
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4.1 Södervallen 

 

Bild 1: Området Södervallen i Borås (AB Bostäder, 2014). 

Södervallen är beläget i Trandared och består av 4 033 m2Atemp där 43 hyreslägenheter 

ingår. Området utgörs av tre byggnader där de ljusa och rymliga lägenheterna har stora 

balkonger i söderläge (AB Bostäder, 2012). 

 

Figur 7: Simulerad illustrering av området Södervallen i Borås (WSP, 2012). 
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4.1.1 Energikartläggning 

 

Atemp: 4 033 m²   

Entreprenör: Byggarvid AB 

Projekterat energibehov: 

BBR-krav: 90 kWh/𝑚2 

För klass-A: 45 kWh/𝑚2 

Projekterad energianvändning för Södervallen: 45 kWh/𝑚2 

År Projekterat [kWh/𝑚2]  Uppmätt [kWh/𝑚2]  diff [%] 

2014 45 81,2 + 80,4 

2015 45 76,3 + 69,6 

2016 45 79,5 + 76,7 

Tabell 1: Differensen mellan projekterad och uppmätt energianvändning för Södervallen åren 2014-2016. 

Södervallens energiprestanda ligger långt ifrån den projekterade energianvändningen och 

förväntade lagkravet för nära-nollenergibyggnader. Hus A, B och C har en gemensam 

fjärrvärmecentral, så även gemensam elcentral. De tre husen kommer därav behandlas som en 

enhet.  

 

Figur 8: Skillnaden mellan det projekterade och uppmätta värdet på Södervallen mellan åren 2014-2016. 
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Den projekterade fjärrvärmeanvändningen skiljer sig något mellan Hus A + B och Hus C, se 

bilaga 1. Då statistiken för köpt fjärrvärme ges för alla tre byggnader ihop så använde vi oss 

utav den projekterade användningen för Hus A & B vid jämförelse. 

Fördelat över Fjärrvärme och fastighetsel, det projekterade värdet för fastighetsel och FJV är 

taget från utförd energiberäkning: 

 

År Projekterat El 

[kWh/𝑚2]  

Uppmätt 

[kWh/𝑚2]  

diff 

[%] 

Projekterat 

FJV* 

[kWh/𝑚2]  

Uppmätt 

[kWh/𝑚2]  

diff 

[%] 

2014 6,29 5,5 - 12,6  33.45 75,7 + 126,3 

2015 6,29 7,9 + 25,6  33.45 68,4 + 104,5 

2016 6,29 6,8 + 8,1  33.45 72,8 + 117,6 

Tabell 2: Differensen mellan projekterad och uppmätt energianvändning för Södervallen åren 2014-2016, 

utslaget över fastighetsel och FJV.                                                                                                                             

* Den projekterade användningen tas från Hus A & B 

Som illustreras ovan är fjärrvärmen den energipost som stor för det stora glappet, vilket 

motiverar att fokus vidare läggs på FJV och varmvattenanvändningen.  

4.1.2 Energiberäkningar och indata 

 

AB Bostäder anlitar en konsult för att utföra energiberäkning i skedet systemprojektering. 

Den utförde energiberäkningen överlämnas till upphandlad entreprenör som senare gör en 

egen, uppdaterad, energiberäkning under skedet detaljprojektering. För Södervallen (och 

Simonsland) har ursprungliga energiberäkningar reviderats ytterligare.  

Södervallens energiberäkning utfördes i beräkningsprogrammet BV2. Dessa filer, både den 

ursprungliga och uppdaterade (Se bilaga 1), har analyserats i felsökningssyfte och vidare 

analys över de korrigerade ändringarna. 

I felsökningssyfte är det intressant att göra känslighetsanalys av vad som händer vid ändrade 

värden i energiberäkningsprogrammet om en viss funktion är bristfällig. Vad leder en 

försämrad funktion på ventilationens återvinning till? Hur påverkas energianvändningen om 

byggnadens värmegenomgångskoefficient försämras (högre totalt u-värde (𝑢𝑚))?  

I energiberäkningen sätts verkningsgraden till 80 %  för VVX - ventilation med återvinning. 

Detta visar sig ligga rätt efter att ha läst av värden på värmeväxlaren under januari-april 2017. 

En känslighetsanalys i BV2 utfördes för att undersöka vilken inverkan en sänkning med 10 

respektive 20% på temperaturverkningsgraden hade på husets fjärrvärmeanvändning. En 10% 

sänkning av verkningsgraden på VVX för ventilation gav en ökad fjärrvärmeanvändning på 4 

kWh/𝑚2och år för Södervallens byggnader. Vidare gav en 20% sänkning en ökad 
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fjärrvärmeanvändning på 9 kWh/𝑚2 𝑜𝑐ℎ å𝑟. Med detta kan slutsatsen dras att det inte är 

bristfällig funktion på ventilationen som leder till den höga specifika energianvändningen, om 

så – en liten inverkan, då den totala differensen uppmäts till cirka 35  kWh/𝑚2 𝑜𝑐ℎ å𝑟 (Se 

tabell 1). 

Vidare ändrades det totala u-värde (𝑢𝑚) på byggnaderna inom en rimlig gräns. En höjning av 

𝑢𝑚 visade en liten inverkan på byggnadens totala specifika energianvändning. Däremot kan 

köldbryggor ha en stor inverkan på värmeförluster och på så vis energianvändning. Detta har 

dock inte undersökts i denna rapport. 

AB Bostäder Borås har för Södervallen anlitat en extern utredning av projektet, där utredaren 

visade på skillnader mellan projekterade och uppmätta värden för bland annat ventilation, u-

värden och köldbryggor. De reviderade energiberäkningarna har succesivt ökat den specifika 

energianvändningen, men inte mer än 5 kWh kWh/𝑚2 och år. För Södervallen går således 

inte differensen mellan projekterad och verifierad energiprestanda att härleda till bristfällig 

energiberäkning. 

4.1.3 Energiposter i befintlig byggnad 

 

Vi vet hur energiförbrukningen fördelas över fastighetsel och FJV. Då denna rapport 

uteslutande fokuserar på FJV är det av intresse att veta hur den förbrukade energin för 

värmesystemets olika kretsar fördelas. Ofta mäts energin för varmvattenberedning och 

uppvärmning av radiatorer med en gemensam mätare, vilket försvårar uppföljning av varje 

post. 

 

Figur 9 Gemensam mätning för inkommande och utgående FJV. energin för varmvattenberedning och 

uppvärmning av radiatorer med en gemensam mätare. (Fortum, 2015). 

För att kunna härleda energiåtgången till specifika energiposter går vi ner på djupet för olika 

delområden inom FJV.  

 

 



23 

 

Fjärrvärme 

Inkommande FJV för Södervallen delas upp i en Radiator-, luftvärme- och VVC krets. 

 

Figur 10: Schematisk skiss över hela VA-systemet. På primärsidan visas inkommande och utgående FJV, på 

sekundärsidan visas försörjning av luftvärmare, radiatorer och tappvarmvatten. Skissen har utformats utifrån 

AB Bostäders webbaserade processvisualisering – WEBFactory. 

Inledningsvis undersöks huvudsystemet för uppvärmning – radiatorkretsen. För att kontrollera 

god systemfunktion finns det några enkla kontrollpunkter att undersöka: 

 

 Kontrollera returtemperaturen på primärsidan. Den ska helst inte överstiga 40 °C. 

 Skillnaden mellan framledningstemperatur och returledningstemperatur, det vill säga 

Delta-T, bör vara hög.  

 Energianvändningen bör ligga på ungefär samma nivå vid jämförelse för samma 

månad varje år (Energi och klimatrådgivningen, 2015).  
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Vi undersökte värden för dessa tre kontrollpunkter för perioden 2014-2016, se nedan: 

 

Tabell 3: Uppmätta temperaturer på primärsidans framledning- och returledningstemperaturer för Södervallen. 

Rekommenderad returtemp är maximalt 40°C. Värdet för returtempen är något över 

rekommenderat men trenden visar på en nedåtgående trend, vilket kan indikera en förbättrad 

funktion. Uppmätta värden är dock inte tillräckligt för att härledas till någon typ av slutsats. 

Medelvärde Delta T för perioden 2014-2016 var 31.6, 32.6 respektive 35.7°C. Värdet för 

Delta T är något lågt men på liknande sätt som ovan så är trenden positiv, uppåtgående i detta 

fall. 

 

Diagram 1: I vilken utsträckning som FJV användningen varierar för varje månad mellan åren 2014-2016 för 

Södervallen. 

Vad gäller årsvariationer i energianvändning ligger värdena väldigt jämnt under 

sommarhalvåret och varierar lite mer under vinterhalvåret. Uppmätta värden är inte 

normalårskorrigerade, vilket kan leda till en något avvikande trend under vinterhalvåret vid 
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ovanligt kalla temperaturer. I Januari månad skiljer sig energianvändningen 13 MWh mellan 

2016 och tidigare år. Detta kan anses vara mycket, men slår man ut det på totala års 

användningen för FJV 2016 (419 MWh) är det försumbart. Vidare är det viktigt att påpeka att 

medelårstemperaturen i Borås 2016 var 1.1°C kallare än 2014.    

I teoridelen beskrevs hur värmesystemen injusteras för att nå en god funktion i relation till 

den projekterade värmelasten. Systemet kan injusteras i låg respektive högflöde. Södervallen 

tillämpar högflödesprincipen, vilket ger upphov till ett högre tryckfall. Injusteringen är enligt 

60/40, det vill säga en dimensionerad framledningstemperatur på 60 °C och 40 °C retur på 

sekundärsidan. 

Vi undersökte fram- och returledningstemperaturer på sekundärsidan, se nedan: 

Söderforsgatan 14-18 Primär fram/retur Sekundär fram/retur 

Jan 2017 78,5/36 44/34 

Feb 2017 88,5/35 40/30 

Mars 2017 85/35 37,5/29,5 

April 2017 78/34 35/28,5 

Tabell 4: fram- och returledningstemperaturer på sekundärsidan för Södervallen 2017. 

Detta är typiska bra temperaturer för den tredje generationens fjärrvärmeteknik – högt delta T 

och låg temp på primärsidans returledning (Werner, 2017).  

Den största energiåtgången av energibalansen går till tappvarmvatten, se intern fördelning av 

energiposter i bilaga 1. Nedan förtydligas systemet för tappvatten med tillhörande kretsar: 

 

 

Figur 11: Schematisk skiss över KV-, VVC- och VA-kretsen kopplade till försörjning av tappvarmvatten. Skissen 

har utformats utifrån AB Bostäders webbaserade processvisualisering – WEBFactory. 
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Framledningsgivaren GT-81 konstanthåller VV-temp. Vid ökande värmebehov öppnar 

styrventil SV3 för värme, omvänt funktion vid minskat värmebehov.  

 Vattenmätare GF3 mäter total mängd VA  

 Vattenmätare GF4 mäter förbrukad mängd varmvatten 

Uppmätta värden på vattenanvändningen jämförs med Energimyndighetens schablonvärde på 

800 liter/𝑚2 år (Energimyndigheten, 2012:3): 

 Schablonvärde Vattenanvändning 

[𝑚3] 

Vattenanvändning     

[liter/𝑚2 år ]  

2015 800 3631 900* 

2016 800 3874 961 

Tabell 5: Uppmätta värden på vattenanvändningen jämförs med Energimyndighetens schablonvärde på 800 

liter/𝑚2 år                                                                                                                                                                   

* 3 631 000 liter / 4 033 𝑚2 = 900 liter/𝑚2 

Som visas ovan ligger Södervallen relativt bra till vad gäller uppmätt vattenanvändning.  

För att undersöka energiåtgången till beredning av varmvattnet sammanställs 

varmvattenförbrukningen, se nedan: 

 

Tabell 6: Varmvattenförbrukningen för Södervallen 2015-2017 
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För att uppskatta energiåtgång som går till tappvarmvatten utfördes följande beräkning: 

volym [liter] x energiåtgång för uppvärmning av vatten [Wh per liter och 

grad] x Delta T* [°C] / 1000 (Wh → kWh) 

Inkommande KV temp, medeltemp Borås: 8°C 

Utgående tappvarmvatten, medeltemp januari-april 2017: 55°C 

Delta T: 47 °C (55 - 8) 

Energiåtgång för uppvärmning av vatten: 1,16 Wh/ liter och grad* 

VV förbrukning (2016): 1296,7 𝑚3 

1 296 700 liter / 4033 𝑚2 = 321,5 liter VV/𝑚2 och år  

Verkningsgrad VVX, antas vara: 100%  

*Vattnets specifika värmekapacitet: 4,2 kJ/(kg K) = 1,16 Wh/ liter och grad 

 

För Södervallen 2016 blir det följande: 

321,5 liter*1,16*47 / 1000 = 17,53 kWh/𝑚2 och år 

 

BEN föreslår ett standardiserat värde användas i energiberäkningen för energi till 

tappvarmvatten som är 25 kWh/𝑚2 och år (Boverket, 2016:12), vilket också tillämpas i 

energiberäkningen (se kap 4.1.2). 

4.1.4 VVC-förluster 

 

Mätinstrument installeras för att kunna läsa av energiförlusterna på VVC kretsen. Vidare 

undersöks vald teknisk isolering på VVC-kretsen. 

 Mätning av VVC-krets 

På VVC-kretsen har en kompaktvärmemätare installerats för att mäta flöde, framlednings- 

respektive returledningstemperaturer. Mätaren är i sin tur uppkopplad till M-BUSen i 

fjärrvärmecentralen som AB Bostäder Borås kan ta del av genom fjärravläsning.  

Installation av mätinstrument drog ut något på tiden, varav man till en början endast har 

mätvärde för en vecka.  

 7 dagar i Maj (9/5 - 16/5): 1,215 MWh, vilket ger ett medelvärde på 173,57 kWh/dygn 

→ Om vi antar att det är medelvärde för året: (173,57 x 365 dagar) / 4033 𝑚2 = Knappt 16 

kWh/𝑚2 och år 
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VVC rören dras horisontellt i platta mot mark en viss del av totala rörlängden vilket, bör 

nämnas då marktemperaturen uppskattas till drygt 6 °C och en veckas mätvärden under Maj 

månad är inte helt representativt.  

 Uppskattning av VVC förluster till följd av isolering 

Först har planritningar för rörinstallation undersökts för att summera den totala rörlängden för 

VVC krets.  

Hus A 

Inkommande och utgående varmvatten från FJV centralen i hus B fördelas i byggnaden via 

olika fördelare i Plan 1. Från fördelaren för VVC inkommer 4 stycken horisontella 

stamledningar av VVC från vardera vertikala stam. Dessa stammar ackumulerar returen av 

VV, det vill säga VVC, från varje plan. Innan fördelaren sitter fyra stycken 

injusteringsventiler som styr inkommande VVC-flöden. 

 

Figur 12: Schematisk skiss över fördelare av VVC i hus A där fyra horisontella returledningar ackumulerar 

retur av VV från varsin vertikal stamledning.  Skissen har utformats utifrån AB Bostäders ritningsverktyg TRIX 

DrawingCenter. 

- Horisontella rörledningar: Plan 1 à 65,54 meter 

- Vertikala rörledningar: 4 st stamledningar à 11,14 meter 

Tot: 110,1 meter 

Vi tar inte hänsyn till värmeförluster till följd av tryckfall vid olika krökningar eller 

fördelningar.  

Vi jämför befintlig isolering av VVC-ledning med alternativ lösning.  

Befintlig isolering: LK PAL universalrör m extraisolerande tomrör, RiR extra.  
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Teknisk isolering av VVC LK PAL Universalrör, RiR extra 

Dim. innerrör [mm] 16 

Dim. tomrör 25 

Isolertjocklek [mm] 10 

Rörlängd VVC-krets 

Ingjutet 

Friliggande  [m] 

110,1 

65,4 

44,56 

Drifttid [timmar] 8 760 

Värmeförlust [W/m]* 

Ingjuten i betong 

10 

Värmeförlust [W/m]* 

Friliggande i stillastående luft 

4,55 

Tabell 7: Indata till beräkning av VVC-förluster till följd av isolering                                                                   

*Se bilaga 5 

Befintlig isolering (LK PAL) 

För ingjutning av horisontella rör i mark:  

Värmeförlust x drifttid / 1000 = [kWh/m och år] 

 → (10*8760) / 1000 = 87,6 kWh/m och år 

Multiplicerat med ingjuten rörlängd och slutligen dividerat med area (för att ställa den 

uppskattade förlusten i relation till tidigare nämnda värmeförluster) 

→ ((87,6*65,4) / 1297) = 4,42 kWh/𝒎𝟐 och år 
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För friliggande rör i vertikal stamledning:  

Värmeförlust x drifttid / 1000 = [kWh/m och år]  

→ (4,55*8760) / 1000 = 39,86 kWh/m och år 

Multiplicerat med friliggande rörlängd och slutligen dividerat med area (för att ställa 

den uppskattade förlusten i relation till specifik energianvändning) 

→ ((39,86*44,56) / 1297) =  1,37 kWh/𝒎𝟐 och år 

 

För VVC-ledning kan den årliga värmeförlusten till följd av isolering uppskattas till: 4,42 + 

1,37 = Knappt 6 kWh/𝒎𝟐 och år 

Vid beräkning av VVC-ledning beaktas endast returen på VVC och inte utgående VV , se 

figur 11. Värmeförlusten borde således hamna runt det dubbla (11-12 kWh/𝑚2 och år), något 

som stämmer bra överens med uppmätta värden av VVC-förluster.  

Det höga värdet på värmeförlust till följd av bristfällig isolering kan förklaras ytterligare 

genom att jämföra nuvarande isolering med en vassare konkurrent på marknaden. För att 

förtydliga skillnad i termisk konduktivitet valdes Isover CLIMPIPE Section Alu2. 

Materialets värmekonduktivitet ƛ 

[W/m*°C]   

 0.036 

Delta T vid ingjutning [°C] 47 

Värmeförlust [W/m] 

ƛ x Delta T 

1,26 

Att jämföra med nuvarande 

isolering på horisontell 

rördragning som uppskattas till 

10 W/m 

 

Av att bedöma de termiska egenskaperna på nuvarande isolering så finns det alternativ på 

marknaden med mycket lägre värmeförluster per rörlängd. 

4.1.5 Byggprocessens inverkan 

 

AB Bostäder hade för projektet Södervallen anlitat Byggarvid AB som entreprenör och 

projektet genomfördes som en totalentreprenad. För att få en helhetsbild av projektet 

genomfördes en intervju med ansvarig byggprojektledare. 

Frågorna formulerades på ett sätt som skulle framhäva en mer öppen svarsmöjlighet där 

intervjupersonen kunde formulera samt utveckla sina tankar och åsikter mer utförligt. 

Frågorna berörde bland annat: eventuella oklarheter, brister eller allmänna problem som 
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entreprenören kände var närvarande under projektets, kompetensbrist, kommunikation och 

egenkontroll. För att se hela intervjun hänvisas läsaren till bilaga 3. 

Den intervjuade påvisade framförallt på ett problem i byggprocessen: tidsbristen. Avsaknad 

av tid ansågs som ett återkommande problem, både under projekteringsfasen men också under 

produktionsskedet. Projekteringen och produktionen fungerade väl, samtidigt som samarbetet 

med beställaren belystes som god.  

“Vi är för få till allt på flera plan med allt som byggs just nu.” (Larry Axelsson, 2017) 

Trots det så var en återkommande svårighet för involverade parter att tiden inte räckte till för 

bland annat kommunikation samt uppföljning av byggprojektet. Både beställare, entreprenör 

och underentreprenörer hade svårigheter med sina respektive åtaganden vilket i sin tur 

skapade störningsmoment. Här belystes också att bristen på folk involverade i projektet som 

ett problem, då man som entreprenör men också beställare har många projekt som fortskrider 

parallellt. 

Slutligen så beskrevs det att en väl utförd projektering är en förutsättning som ger en god 

efterföljsamhet framåt till produktionen och nästkommande steg i byggprocessen. Skötsel och 

en väl genomförd egenkontroll skall genomsyra alla involverade parter och att en 

medvetenhet samt ett starkt engagemang av både beställare och entreprenörer gör att arbetet 

får en lättare hantering och ett vasst färdigställande. 
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4.2 Simonsland 

 

Bild 2: Området Simonsland i Borås (AB Bostäder, 2013) 

Andra området i denna studie ligger beläget mer centralt i Borås, närmare bestämt i området 

Simonsland där AB Bostäder har belagt studentbostäder i en tempererad golvarea på 5 619 m². 

Färdigställandet av lägenheterna stod klart i augusti 2013. Fördelningen av området innehåller 

tre byggnader med en spridning på lägenhetsytor mellan 24 m² - 48 m².  

 

Figur 13: Simulerad illustrering av området Simonsland  (WSP, 2012:2).  
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På simonsland finns det två fjärrvärmecentraler för de tre husen. Den ena förser byggnad 1 

och den andra fv-centralen förser byggnad 2 & 3. Alla tre byggnader har en gemensam 

elcentral. 

4.2.1 Energikartläggning 

 

Atemp: 5 619 m²   

Entreprenör: Skanska 

● Byggnad 1 - Viskastrandsgatan 4 

 

Projekterad energibehov: 

BBR-krav: 80 kWh/𝑚2 

Projekterad energianvändning: 60 kWh/𝑚2 

Enligt energiberäkning: 49,84 

- FV: 38 

- Fastighetsel: 11,86 

 

Byggnad 1 har en egen fjärrvärmecentral, till skillnad från byggnad 2 och 3 som har en 

gemensam. Byggnad 1, 2 och 3 har samma elcentral och således samma uppmätta värden för 

elanvändning 

År Projekterat 

[kWh/𝑚2]  

Uppmätt 

[kWh/𝑚2]  

diff [%] 

2014 60 77,1 +  28,5 

2015 60 75,1 +  25,2 

2016 60 79,7 +  32,8 

Tabell 8: Differensen mellan projekterad och uppmätt energianvändning för Viskastrandsgatan 4 2014-2016. 
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Figur 14: Förtydligande diagram över glappet mellan projekterad och uppmätt energiprestanda för 

Viskastrandsgatan 4, Simonsland. 

Fördelat över Fjärrvärme och fastighetsel. Värden för fastighetsel och FJV är tagna från 

ursprunglig energiberäkning. 

År Projekterat 

El 

[kWh/𝑚2]  

Uppmätt 

[kWh/𝑚2]  

diff [%] Projekterat 

FJV 

[kWh/𝑚2] 

Uppmätt     

[kWh/𝑚2] 

diff [%] 

2014 11,86  16,6 + 40   38 60,5 + 59,2 

2015 11,86 16,7 + 41  38 58,4 + 53,7 

2016 11,86 17,2 + 45  38 62,5 + 64,5  

Tabell 9: Differensen mellan projekterad och uppmätt energianvändning för Viskastrandsgatan 4 2014-2016, 

utslaget på fastighetsel och FJV. 

● Byggnad 2 - Skaraborgsvägen 15 

 

Projekterat energibehov: 

BBR-krav: 80 kWh/𝑚2 

Projekterad energianvändning för byggnad 2: 60 kWh/𝑚2 

Enligt energiberäkning: 46,61 

- FV: 36,83 
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- Fastighetsel: 9,79 

 

Då byggnad 1 & 2 har gemensam Fjärrvärmecentral går det ej att differentiera uppmätt 

fjärrvärmeanvändning till respektive byggnad. Den uppmätta specifika användningen blir 

således densamma för byggnad 1 och 2, trots att byggnaderna har olika värden på projekterad 

användning. Vidare gäller att byggnad 1, 2 och 3 har samma elcentral och således samma 

uppmätta värden för elanvändning 

År Projekterat 

[kWh/𝑚2]  

Uppmätt 

[kWh/𝑚2]  

diff [%] 

2014 60 92,1* + 53,5   

2015 60 99 + 65 

2016 60 105,4 + 75,7  

Tabell 10: Differensen mellan projekterad och uppmätt energianvändning för Skaraborgsvägen 15 2014-2016.        

* Då uppmätta värden differentierade för byggnad 2 respektive 3 saknas tog vi uppmätt el från elcentral + 

uppmätt FJV användning från FJV central för byggnad 2 och 3 

 

Figur 15: Förtydligande diagram över glappet mellan projekterad och uppmätt energiprestanda för 

Skaraborgsvägen 15, Simonsland. 
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Fördelat över Fjärrvärme och fastighetsel: 

År Projekterat 

El* 

[kWh/𝑚2]  

Uppmätt 

[kWh/𝑚2]  

diff [%] Projekterat 

FJV* 

[kWh/𝑚2]  

Uppmätt 

[kWh/𝑚2]  

diff [%] 

2014 9,79  16,6 +  69,6 36,83 75,5 + 105 

2015 9,79  16,7 +  70,6 36,83 82,3 + 123,5 

2016 9,79  17,2 +  75,7 36,83 88,2 + 139,5  

Tabell 11: Differensen mellan projekterad och uppmätt energianvändning för Skaraborgsvägen 15 2014-2016, 

utslaget på fastighetsel och FJV.                                                                                                                      

*Värden för fastighetsel och FJV är taget från energiberäkning. 

 Byggnad 3 - Skaraborgsvägen 13 

Då byggnaderna 2 & 3 har gemensam FJV central och fastighetselen mäts totalt för alla tre 

byggnader så blir glappet för de båda detsamma. Det som skiljer sig är en högre beräknad 

energianvändning för byggnad 3 från utförd energiberäkning.  

Projekterat energibehov:  

BBR-krav: 80 kWh/𝑚2 

Projekterad energianvändning: 60 kWh/𝑚2 

Enligt energiberäkning: 56,73  

- FV: 44,07 

- Fastighetsel: 12,66  

År Projekterat 

[kWh/𝑚2]  

Uppmätt 

[kWh/𝑚2]  

diff [%] 

2014 60 92,1* + 53,5   

2015 60 99 + 65 

2016 60 105,4 + 75,7  

Tabell 12: Differensen mellan projekterad och uppmätt energianvändning för Skaraborgsvägen 13 2014-2016, 

utslaget på fastighetsel och FJV.                                                                                                                                
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* Då uppmätta värden differentierade för byggnad 2 respektive 3 saknas tog vi uppmätt el från elcentral + 

uppmätt FJV användning från  FJV central för byggnad 2 och 3 

 

Figur 16: Förtydligande diagram över glappet mellan projekterad och uppmätt energiprestanda för 

Skaraborgsvägen 13, Simonsland. 

Fördelat över Fjärrvärme och fastighetsel. Värden för fastighetsel och FJV är taget från 

energiberäkning.  

År Projekterat 

El* 

[kWh/𝑚2]  

Uppmätt 

[kWh/𝑚2]  

diff [%] Projekterat 

FJV* 

[kWh/𝑚2]  

Uppmätt 

[kWh/𝑚2]  

diff [%] 

2014 12,66  16,6 +  31,1 44,07 75,5 + 71,3 

2015 12,66  16,7 +  31,2 44,07 82,3 + 86,7 

2016 12,66  17,2 +  35,9 44,07 88,2 + 100,1  

Tabell 13: Differensen mellan projekterad och uppmätt energianvändning för Skaraborgsvägen 13 2014-2016, 

utslaget på fastighetsel och FJV.                                                                                                                      

*Värden för fastighetsel och FJV är taget från energiberäkning. 

4.2.2 Energiberäkningar och indata 

 

För Simonsland, likt Södervallen, utfördes två energiberäkningar i projekteringsfasen samt 

reviderade beräkningar i uppföljningsfasen.  

Simonsland energiberäkning utfördes i beräkningsprogrammet BV2. Dessa filer, både den 

ursprungliga och uppdaterade, har analyserats i felsökningssyfte och vidare analys över de 

korrigerade ändringarna.  
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För Simonslands del så har energiberäkningen reviderats så att följande energiposter har ökat:  

- Tappvarmvatten 

- Värmning av tilluft 

 

Följande energiposter har minskat: 

- Radiatorvärme 

 

Tappvarmvatten har korrigerats i efterhand då den ursprungliga energiberäkningen använde 

schablonvärde för tappvarmvatten och inte beaktade typ av brukare. Uppmätta värden på 

vattenanvändningen har påvisat en överdriven användning av tappvarmvatten, något som har 

korrigerats i den reviderade beräkningen. 

Gemensamt för alla tre byggnader på Simonsland är justeringar av byggnadernas U-värden. 

Vidare har tappvarmvattnet ökats mellan 36 - 56 % för de tre byggnaderna – här kan en tydlig 

koppling till betydelsen av brukare göras. Konsulterna har i efterhand ändrat schablonvärde 

för tappvarmvatten till en mer byggnadsspecifik indata där man tagit i åtanke att boendet 

utgörs av studenter.  

Utöver den stora ökningen av tappvarmvatten så har en drastisk sänkning av radiatorvärmen 

skett. Detta förklaras med en orimlig sänkning av lufläckage. Den ursprungliga beräkningen 

med ett luftläckage på 0,2 oms/h (=0,15 l/s 𝑚2), sänktes i den reviderade energiberäkningen 

till 0,03 oms/h -  detta trots att utförda provmätningar visar på ett luftläckage på 0,32 oms/h 

vid 50 Pa (0,24 l/s 𝑚2).  

Vi korrigerar luftläckaget till verkligt värde och får följande resultat: 

Specifik 

energianvändning 

Byggnad 1 Byggnad 2 Byggnad 3 

Reviderad 

Energiberäkning 

AB Bostäder Borås 

55,31 57,83 66,45 

Egen reviderad 

Energiberäkning 

67,63 (+22,3%) 69,44 (20,1%) 79,99 (20,4 %) 

 

För Simonsland visade energiberäkningen på ett tydligt exempel där det finns underlag för 

korrekt indata (provmätningar av luftläckage) men att det ändå blir fel efter två revideringar. 
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4.2.3 Energiposter i befintlig byggnad 

 

För Simonsland finns två fjärrvärmecentraler för de tre husen, en för byggnad 1 och en för 

byggnad 2 & 3. 

Då systemfunktionen för Viskastransgatan 4 och Skaraborgsvägen 13-15 är identisk (även 

med Södervallen) kommer denna att belysas gemensamt för de tre byggnaderna, trots att de är 

uppdelade i två FJV centraler. Mätvärden för framledning- och returledningstemperaturer på 

primärsidan samt vattenanvändning kommer dock att belysas separat. 

Fjärrvärme 

Inkommande FJV för Simonsland delas upp i en Radiator-, luftvärme- och VVC krets. 

Systemuppbyggnaden är identisk med den för Södervallen, se nedan.  

 

Figur 17: Schematisk skiss över hela VA-systemet. På primärsidan visas inkommande och utgående FJV, på 

sekundärsidan visas försörjning av luftvärmare, radiatorer och tappvarmvatten. Skissen har utformats utifrån 

AB Bostäders webbaserade processvisualisering – WEBFactory. 
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Inledningsvis undersöks huvudsystemet för uppvärmning – radiatorkretsen. För att kontrollera 

god systemfunktion finns det några enkla kontrollpunkter att undersöka: 

 

● Kontrollera returtemperaturen på primärsidan. Den ska helst inte överstiga 40 °C. 

● Skillnaden mellan framledningstemperatur och returledningstemperatur, det vill säga 

Delta-T, bör vara hög.  

● Energianvändningen bör ligga på ungefär samma nivå vid jämförelse för samma 

månad varje år (Energi & klimatrådgivningen, 2015). 

 

Vi undersökte värden för dessa tre kontrollpunkter för perioden 2014-2016. 

Viskastrandsgatan 4: 

 

Tabell 14: Uppmätta framledning- och returledningstemperaturer på primärsidan för Viskastrandsgatan 4 

2014-2016. 

Rekommenderat returtemp är maximalt 40 °C. Viskastrandsgatan 4 ligger väldigt nära 

rekommenderad returtemp på primärsidan. Medelvärde Delta T för perioden 2014-2016 var 

39,03, 39,71 respektive 42,45 °C. Värdet för Delta T får anses vara godkänt, samtidigt så så är 

trenden positiv med uppåtgående värden. 
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Diagram 2: I vilken utsträckning som FJV användningen varierar för varje månad mellan åren 2014-2016 för 

en Viskastrandsgatan 4, räknat i kWh.. 

Likt Södervallen är årsvariationerna i energianvändning jämnt fördelat under sommarhalvåret 

och varierar lite mer under vinterhalvåret. Uppmätta värden är inte normalårskorrigerade, 

vilket kan leda till en något avvikande trend under vinterhalvåret vid ovanligt kalla 

temperaturer.   

För Skaraborgsvägen 13-15: 

 

Tabell 15: Uppmätta framledning- och returledningstemperaturer på primärsidan för Skaraborgsvägen 13-15 

åren 2014-2016. 

 



42 

Rekommenderat returtemp är maximalt 40 °C. Skaraborgsvägen 13-15 ligger väldigt nära 

rekommenderad returtemp på primärsidan. Likt för Södervallen pekar siffrorna på en 

nedåtgående trend, vilket kan indikera en förbättrad funktion. Uppmätta värden är dock inte 

tillräckligt för att härledas till någon typ av slutsats. 

Medelvärde Delta T för perioden 2014-2016 var 36.55, 37.33 respektive 40.68 °C. Värdet för 

Delta T får anses vara godkänt, samtidigt så så är trenden positiv med uppåtgående värden. 

 

Diagram 3: I vilken utsträckning som FJV användningen varierar för varje månad mellan åren 2014-2016 för 

en del av Simonsland.  

Årsvariationer i energianvändning ligger någorlunda jämnt fördelade under sommarhalvåret 

och varierar lite mer under vinterhalvåret.  

Simonsland tillämpar likt Södervallen högflödesprincipen, vilket ger upphov till ett högre 

tryckfall. Injusteringen är enligt 60/40, det vill säga en dimensionerad framledningstemperatur 

på 60 °C och 40 °C retur på sekundärsidan. 

Fram- och returledningstemperaturer sekundärsidan: 

Viskastrandsgatan 4 Primär fram/retur Sekundär fram/retur 

Jan 2017 80/25 44.5/33 

Feb 2017 83/26.5 45/32.5 

Mars 2017 82.5/30 36/27.5 

April 2017 79/30 33.5/24 

Tabell 16: Fram- och returledningstemperaturer sekundärsidan för Viskastrandsgatan 4 2017. 
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Skaraborgsvägen 13-15 Primär fram/retur Sekundär fram/retur 

Jan 2017 80/32 38/33 

Feb 2017 83/32 33,5/27,5 

Mars 2017 83.5/32 34/24,5 

April 2017 80/34 31/26.5 

Tabell 17: Fram- och returledningstemperaturer sekundärsidan för Skaraborgsvägen 13-15 2017. 

Likt för Södervallen anses detta vara typiska bra temperaturer för den tredje generationens 

fjärrvärmeteknik. Vi kan se att Viskastrandsgatan har en bättre funktion där ΔtSH, det vill 

säga temperaturdifferensen på sekundärsidan, är något högre – vilket leder till en bättre 

avkylning på primärsidan.   

Den största energiåtgången av energibalansen går till tappvarmvatten, se intern fördelning av 

energiposter i bilaga 2. Nedan förtydligas systemet för tappvatten med tillhörande kretsar: 

Figur 18: Schematisk skiss över KV-, VVC- och VA-kretsen kopplade till försörjning av tappvarmvatten. Skissen 

har utformats utifrån AB Bostäders webbaserade processvisualisering – WEBFactory. 

Framledningsgivaren GT-81 konstanthåller VV-temp. Vid ökande värmebehov öppnar 

styrventil SV3 för värme, omvänt funktion vid minskat värmebehov.  

● Vattenmätare GF3 mäter total mängd VA  

● Vattenmätare GF4 mäter förbrukad mängd varmvatten 
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Uppmätta värden på vattenanvändningen jämförs med Energimyndighetens schablonvärde på 

800 liter/𝑚2 år (Energimyndigheten, 2012). 

Simonsland Schablonvärde Vattenanvändning 

[𝑚3] 

Vattenanvändning [liter/𝑚2 år ]  

2014 800 6307 1122* 

2015 800 8625 1540 

2016 800 8370 1490 

Tabell 18: Uppmätta värden på vattenanvändningen jämförs med Energimyndighetens schablonvärde på 800 

liter/𝑚2 år                                                                                                                                                                   

* 6 307 000  liter / 5 619 𝑚2 = 1122 liter/𝑚2(Energimyndigheten, 2012) 

Som man kan se skiljer sig Simonsland mycket jämfört med energimyndighetens 

schablonvärde vad gäller uppmätt vattenanvändning.  

Då Simonsland utgörs av två olika FJV centraler – en för Viskastrandsgatan 4 och en för 

Skaraborgsvägen 13-15, hämtades mätvärden för VV-användning för de två FJV centralerna 

separat.  

Viskastrandsgatan 4 - Varmvatten 2015-2017: 

 

Tabell 19: Varmvattenförbrukning för Viskastrandsgatan 4 2015-2017. 
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Skaraborgsvägen 13-15 - Varmvatten 2015-2017: 

 

Tabell 20: Varmvattenförbrukning för Skaraborgsvägen 13-15, åren 2015-2017. 

För att förtydliga kommande beräkning summeras varmvattenförbrukningen nedan: 

VV användning Viskastrandsgatan 4 (2976 m²) Skaraborgsvägen 13-15 (2643 m²) 

2015 [tot 𝑚3] 1815,8 1604,7 

2015  [liter/𝑚2 år ] 610,2 607,2 

2016 [tot 𝑚3] 1710,5 1603,4 

2016  [liter/𝑚2 år ] 574,8 606,7 

Tabell 21: Summering av varmvattenförbrukning för Simonsland. 
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För att uppskatta energiåtgång som går till tappvarmvatten utfördes följande beräkning: 

volym [liter] x energiåtgång för uppvärmning av vatten [Wh per liter och 

grad] x Delta T* [°C] / 1000 (Wh → kWh) 

Inkommande KV temp, medeltemp Borås: 8°C 

Utgående tappvarmvatten, medeltemp januari-april 2017: 55°C 

Delta T: 47 °C (55 - 8) 

Energiåtgång för uppvärmning av vatten: 1,16 Wh/ liter och grad* 

Verkningsgrad VVX, antas vara: 100%  

*Vattnets specifika värmekapacitet: 4,2 kJ/(kg K) = 1,16 Wh/ liter och grad 

 

För Viskastrandsgatan 4 - 2016 blir det följande: 

574,8 liter*1,16*47 / 1000 = 31,34 kWh/𝑚2och år  

 

För Skaraborgsvägen 13-15, 2016, blir det följande: 

606,7 liter*1,16*47 / 1000 =33,08 kWh/𝑚2och år 

 

BEN föreslår ett standardiserat värde  användas i energiberäkningen för energi till 

tappvarmvatten som är 25 kWh/𝑚2och år, vilket också tillämpas i energiberäkningen (se kap 

4.1.2). 

4.2.4 VVC-förluster 

 

Mätinstrument installeras i FJV centralen för byggnad 1 samt i FJV centralen för byggnad 2 

och 3. Vidare undersöks vald teknisk isolering på VVC-kretsen. 

● Mätning av VVC-krets 

 

Byggnad 1 - Viskastrandsgatan 4 

På VVC-kretsen har en kompaktvärmemätare installerats för att mäta flöde, framlednings- 

respektive returledningstemperaturer. Mätaren är i sin tur uppkopplad till M-BUSen i 

fjärrvärmecentralen som AB Bostäder kan ta del av genom fjärravläsning.  

Installation av mätinstrument drog ut något på tiden, varav vi till en början endast har 

mätvärde för fyra dagar (15/5-18/5).  

4 dagar i maj: 0,101 MWh, vilket ger ett medelvärde på 25 kWh/dygn 
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→ Om vi antar att det är medelvärde för året: (25 x 365 dagar) /  2976 m2 = 3,1 kWh/𝒎𝟐 och 

år 

Byggnad 3 – Skaraborgsvägen 13 

4 dagar i maj: 0,358 MWh, vilket ger ett medelvärde på 89,5 kWh/dygn 

→ Om vi antar att det är medelvärde för året: (89,5 x 365 dagar) /  2643 m2* = 12,36 

kWh/𝒎𝟐 och år 

*Byggnad 3 och 2 har gemensam VVC krets och mätaren läser således den totala VVC-förlusten för båda 

byggnaderna 

Enligt uppmätta värden ligger byggnad 1 under schablonen som är 4 kWh/𝑚2 och år, medan 

byggnad 3 (och 2) ligger en bra bit över.  

Precis som för Södervallen har planritningar för rörinstallation undersökts för att summera 

den totala rörlängden för VVC krets. För Simonsland samisoleras VV och VVC i horisontell 

rördragning.  

 

 

Figur 19: Principskiss för samisolering av rördragningar. 

Då VVC- och VV-rör samisoleras kan lägre värmeförluster uppnås. I brist på en trovärdig 

källa gällande ett schablonvärde, eller kvalificerat antagande, på värmeförlustens storlek vid 

samisolering har denna del uteblivit för Simonsland. I kapitel 3.2.2 återges hur värmeförluster 

kan reduceras med upp till 40 procent jämfört med separat isolering. Trots detta visar 

mätningen på höga värden för byggnad 2 och 3. 

4.2.5 Byggprocessens inverkan 

 

AB Bostäder Borås hade för projektet Simonsland anlitat entreprenören SKANSKA AB 

genom totalentreprenad. För att få en helhetsbild av projektet genomfördes en intervju med 

ansvarig byggprojektledare. 

Frågorna berörde bland annat: eventuella oklarheter, brister eller allmänna problem som 

entreprenören kände var närvarande under projektets, kompetensbrist, kommunikation och 

egenkontroll. För att se hela intervjun hänvisas läsaren till bilaga 4. 

Den intervjuade uppfattade kommunikationen med beställare som god för projektet 

Simonsland. Produktionsbiten försvårades något då ena byggnadens geografiska placering var 

över en å, vilket medförde en del komplexitet. 
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Den intervjuade ansåg att det generellt finns en kompetensbrist vid byggandet av 

lågenergibyggnader men inte vad gäller utförandet – utan kompetensbristen ligger istället i 

projekteringen.  

”Ja, det vill jag påstå att kompetensbrist finns gällande byggande av lågenergibyggnader 

men inte i själva utförandet utan kompetensbristen ligger i projekteringsskedet. Väldigt viktigt 

att man har med en driven energi sakkunnig som förstår byggnaden. Om vi i ett anbudsskede 

skall räkna på en TE så tar vi ofta in energikonsult för att sätta byggnadsdelarna. Jag har 

varit med när 2 oberoende energiberäkningar har skiljt sig åt så mycket som upp till 

30%.”(Martin Ström, 2017) 

 

Här kommer ännu en gång beräkningspartiet i fokus där olika uträkningar från två olika parter 

kan skilja sig i en ganska stor bemärkelse. Bristen av kompetens i projekteringsfasen kan 

förbättras genom att lägga fokus och ansvar på att totalentreprenaden sköter energidelen som 

exempelvis en del ur Energiavtal 12 (Se kapitel 3.2.3 - upphandling av entreprenad). 

Slutligen betonade den intervjuade att fokus bör läggas på projekteringen, inte på plats. 

”Jag tror för att höja arbetet med energi är att fokusera på projekteringsskedet, inte 

utförandet på plats.” (Martin Ström, 2017) 
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5. Diskussion 

Tidigt i rapporten belystes hur energieffektivt byggande bidrar direkt till ekologisk hållbarhet 

där minskad miljöbelastning till följd av att lägre energianvändning uppnås. Även en 

ekonomisk hållbarhet uppnås då energieffektiva byggnader bidrar till lägre kostnader vid 

förvaltning och ökat värde vid framtida försäljning.  

 

Tidigare när huvuddelen av kostnaden lades på drift av byggnad jämfört med kostnad för 

byggnation, uppskattningsvis 85/15, så fördelas kostnaden mellan drift och byggnation 

relativt jämnt i dagsläget i takt med effektivare byggnader med ett högre driftnetto. Det blir 

intressant att se den fortsatta utvecklingen – leder ytterligare kvalitetssäkring av 

byggprocessen till att den största kostnadsdelen hamnar på byggprocessen i sig? Även detta 

kan argumenteras bidra till en ekonomisk hållbarhet där driftnettot ökas ytterligare, förutsatt 

att en kostnadseffektiv byggprocess bibehålls.  

 

Gällande kostnadseffektiv byggprocess kan en vidare industrialisering förespråkas, då 

standardiserade arbetsmetoder för standardiserade byggnader kan underlätta kvalitetsäkring. 

Hur långt industrialisering av byggnader behöver gå är diskutabelt, här vägs den 

arkitektoniska friheten mot behovet av kvalitersäkring. Det tydligaste exemplet av 

industrialiserat byggande i Sverige – Miljonprojektet, löste problemet med bostadsbrist men 

till en svidande kritik för dess utseende.   

 

Den sociala hållbarheten gynnas vid ökad dialog med brukare, där de boende blir inkluderade 

och kan påverka sin egen energianvändning genom att exempelvis individuell mätning och 

debitering av varmvatten införs. Vidare uppnås en social hållbarhet genom att attraktivare och 

hälsosammare boendemiljöer byggs i en kvalitetssäkrad byggprocess. 

5.1 Energiberäkningar och indata 

Energiberäkning och bristfällig indata är en problematisk del för lågenergibyggnader. Små 

förändringar i indata ger stora utslag i slutresultatet. Vidare ter sig den beräknade 

energiprestandan olika beroende på vem som utför beräkningen. 

För projektet Södervallen hamnade, 2016, den specifika energianvändningen på 79,5 istället 

för 45 kWh/𝑚2och år, knappt 80 % högre än vad som projekterats. Energiberäkningen för 

Södervallen har reviderats i flera steg och successivt ökat den specifika energianvändningen, 

men inte mer än 5 kWh/𝑚2 och år efter alla steg.  

 

För projektet Simonsland hamnade, 2016, den specifika energianvändningen på 79,7 kWh/𝑚2 

och år för Viskastrandsgatan 4 och 105,4 kWh/𝑚2 och år för Skarabergsvägen – båda 

projekterade för 60 kWh/𝑚2 och år. Energiberäkningen för Simonsland har likt Södervallen 

reviderats i flera steg och successivt ökat den specifika energianvändningen. För Simonsland 

har alla revideringar resulterat i en ökad specifik energianvändning på 5-10 kWh/𝑚2 och år.  

 

Ingen av projektens reviderade energiberäkningar är i närheten av den verifierade 

energiprestandan, så glappet mellan projekterat och verifierad energiprestanda går inte att 

härleda till felaktig energiberäkning. Detta är en väldigt viktig slutsats då det visar på att 

några grundläggande delar i byggnadsskalets isolering starkt påverkats av byggets 

genomförande. De genomförda revideringarna påvisar dock vikten av att genomföra 

uppföljande energiberäkningar längs med byggprocessen. Vidare visar den reviderade 
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energiberäkningen av Simonsland vikten av att frångå schablonvärde för tappvarmvatten vid 

studentboende och istället tillämpa värden från tidigare erfarenhet eller genomförda studier.  

 

De känslighetsanalyser som utfördes för de båda projekten påvisade en liten inverkan av den 

totala energianvändningen för värme vid sänkt verkningsgrad på VVX för ventilation med 

återvinning, likaså för ökat 𝑢𝑚.  

En viktig del i denna rapport har varit VVC-förlusterna, denna aspekt finns inte med som 

input i BV2, något som kan vara nyttigt för AB bostäder att belysa i framtida beräkningar. I 

linje med standardisering av brukarindata borde även ett schablonvärde för VVC-förluster (4 

kWh/𝑚2och år) adderas till exempelvis energiåtgång för tappvarmvatten. 

5.2 Energiposter i befintlig byggnad 

De poster av värmesystemet vi undersökt påvisar god funktion för de båda projekten. Då vi 

avgränsat oss mot fastighetsel kan vi inte uttala oss om ventilationens funktion, vidare 

avsaknad av mätvärden på luftvärmarens energianvändning gör att vi inte kan uttala oss om 

värmeåtervinningens funktion.   

Uppmätta värden för de tre fjärrvärmecentralerna visar på goda värden med positiv trend. Det 

som alltid kan diskuteras är val av dimensionering och injustering. I samråd med professor 

Sven Werner anser vi att radiatorsystemet för nya hus borde dimensioneras för 45-30, snarare 

än 60-40. Båda projekten visade på god funktion vad gäller FJV, där uppmätta fram- och 

returledningstemperaturer på sekundärsidan för de två projekten motiverar den föreslagna 

dimensioneringen. 

Ser vi ur ett större perspektiv anser vi att Borås Energi och Miljö borde förändra sin taxa för 

FJV och premiera effektivisering hos kund. Istället för att betala en fast avgift (plus rörlig 

avgift som baseras på flöde) borde man ta efter Göteborg energi,där kostnad för kund baseras 

på tre delar: energiförbrukning, effekt och effektivitet. Det sistnämnda baseras på vilken 

returtemperatur som fjärrvärmeanläggningen lämnar ifrån sig – ju lägre returtemperatur desto 

högre effektivitet. Ligger din anläggnings returtemperatur lägre än systemets medeltemperatur 

erhålls ett rabatterat pris. 

Vad gäller tappvattenanvändning ligger Södervallen nära energimyndighetens schablonvärden 

för total vattenanvändning och under BENs standardiserade värde energiåtgång för VV med 

sina 17,53 kWh/𝑚2 och år, att jämföra med 25 kWh/𝑚2 och år. 

För Simonsland är det till skillnad från Södervallen en annan typ av boende – studenter. Att 

Simonsland utgörs av studenter går att härleda till vattenanvändning, där totala 

vattenförbrukningen nästan är det dubbla mot Energimyndighetens schablonvärde. Med 

uppmätta temperaturer uppskattades en årlig energiåtgång på 31.34 kWh/𝑚2 och år för 

Viskastrandsgatan, respektive 33.08 kWh/𝑚2 och år för Skaraborgsvägen. 

AB Bostäder har installerat IMD för Simonsland men har ännu inte börjat debitera de boende, 

något som bör göras inom snar framtid för att förhoppningsvis få en sänkt 

varmvattenanvändning. 

VVC-förlusterna uppmättes och visade på väldigt höga VVC-förluster på Södervallen. Även 

byggnad 2 och 3 på Simonsland visade på höga förluster. Detta kan bero på bristfällig 

isolering, där vald isolering ligger ganska dåligt till vad gäller termisk konduktivitet.  
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5.3 Byggprocessen 

Oavsett typ av byggprojekt finns det ett antal viktiga moment att beaktas extra noggrant och 

processteg som behövs styras. Båda projekten är enligt ställda krav vid upphandling uppförda 

för att uppfylla definitionen lågenergibyggnad. För att uppfylla de hårda kraven för 

lågenergibyggnad krävs ett genomsyrande energifokus genom hela byggprojektet. 

Efter dialog med inblandade parter för de båda projekten, är uppfattningen att projekten 

fungerat bra vad gäller samarbete mellan beställare och entreprenör. Vidare var båda parter 

väl medvetna om vilka energikrav som ställts i upphandlingen. Projekten landade inom 

budget och inga direkta felkällor kunde kopplas till byggprocessen i sig. 

En återkommande aspekt som belyses i intervjun med entreprenör var tidsbrist, både 

tillräcklig tid för en bra projektering men även produktionstid där uttorkningstid var en 

oroande faktor. Vidare framstår det svårt för både beställare och entreprenörer att hinna med 

den höga efterfrågan på byggnader. Beställare har svårt att hinna följa upp alla sina projekt 

och entreprenören har svårt att tillgodose tillräckligt med folk. Underentreprenörer har svårt 

att hinna med sina åtaganden vilket skapar störningar i projekten. Ansvarig byggprojektledare 

för Södervallen sammanfattar problematiken med följande uttalande; “vi är för få till allt på 

flera plan med allt som byggs nu”. 

Framförallt handlar det om att skapa tid för att möjliggöra ett bra jobb, även att det blir rätt 

från början. Bra projektering är viktigt, om inte viktigast, för att skapa tillräckliga 

förutsättningar för att få till en bra produktion. 

Vidare är de kommande kraven för Nära-nollenergibyggnader problematiskt då EU direktivet 

gäller nya byggnader från och med 1 januari 2021. Detta innebär att byggnader som befinner 

sig i projekteringsfas i dagsläget skulle kunna omfattas av lagen om de står klara först 2021. 

Det är av stor vikt att de nya kraven blir lyckade och att en gemensam satsning på att lyckas 

uppnå kraven genomförs. Som det ser ut i dagsläget är det en lång bit kvar tills gemene 

bostadsbolag ens kan säkerställa nuvarande krav för lågenergibyggnader. 

5.4 Brukarbeteende 

Brukarbeteende är svårhanterligt och visade på stora skillnader mellan de olika projekten. 

Alla brukaraspekter varierar från person till person, behov och dagliga rutiner. Vidare spelar 

ålder, kön och social variation in och är väldigt svårt att identifiera och tolka. Simonsland 

innehåller studentbostäder vilket ger en liten annan indikation och förklaring till att vissa 

energiposter ser ut som de gör, då studenternas vanor till energianvändningen ser annorlunda 

ut. En students livssituation är svårberäknelig i jämförelse med en vuxen person som befinner 

sig på jobbet under en 8 timmars arbetsdag. 

Att finna en förståelse för vilka typer av brukare man har i bostadsområdena är en bra start på 

vägen till att eventuellt hitta trender och samband. Detta kan vara problematiskt för förvaltare 

då typ av brukare och antal kan frångå det som projekterats. En liten etta som är avsedd för en 

person i teorin kan i praktiken utgöras av två boende, vilket i teorin kan fördubbla 

energianvändningen. Detta försvårar projetkering då antal energiförbrukning baserad på antal 

boende snabbt kan öka.  

Utöver kartläggning av boende kan AB Bostäder förbättra informationsspridning om 

energibesparing. Det kan finnas metoder som man som brukare inte alltid tänker på – allt från 
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att släcka belysning när man inte är hemma till att brukare inte förstår hur uppvärmningen i 

lägenheten fungerar fullt ut till att brukare på eget initiativ investerar i egen tillsatt värme för 

att förbättra den termiska komforten. Att skapa en god dialog med brukarna där man börjar 

med att lägga fram frågor och svar kan vara en god början till att öka deras medvetenhet och 

samtidigt visa att hyresvärden bryr sig om brukarnas välmående. 

5.5 Fortsatta studier 

Det finns ett fortsatt behov att undersöka behovet av kvalitetssäkring av byggprocessen. Inom 

ämnesområdet skulle en jämförelsestudie av likvärdiga byggnader uppförda med 

ledningssystem för kvalitetssäkring kunna jämföras med konventionella byggprojekt för att 

belysa en eventuell nödvändighet av ledningssystem för byggprojekt. 

Energiberäkningsprogrammet som använts i denna rapport påvisar ett antal brister, vilket hade 

gjort det intressant med en jämförande studie om de olika energiberäkningsprogram för att 

utläsa fördelar och nackdelar vad gäller tillförlitlighet och kostnad. Slutligen vore det i AB 

Bostäders intresse att undersöka köldbryggornas inverkan på den specifika 

energianvändningen för Södervallen och Simonsland. 
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6. Slutsats  

Likt befarat visar Examensarbetet att det är svårt att härleda problemet till specifik post. Att 

uppnå hårt satta energikrav för flerbostadshus i en oförändrad byggprocess, där moment och 

ansvarsfördelning rullar på som tidigare, kommer att bli svårt, om inte omöjligt. Vad gäller 

specifika felkällor till försämrad energiprestanda stödjer vår rapport tidigare publicerade 

rapporter i ämnet där bristfällig indata vid energiberäkningar, byggprocessens inverkan, 

oaktsamhet av VVC-förluster och betydelsen av brukare har belysts. 

Reviderade energiberäkningar, känslighetsanalys och avlästa temperaturer som tyder på en 

god funktion av radiatorsystemet indikerar att energin till uppvärmning försvinner till följd av 

bristande byggnadskal och bristfällig isolering av VV- och VVC-rör.  

Vi har i denna rapport inte undersökt byggnadernas köldbryggor men uppmätta värden av 

VVC-förluster visade på höga förluster. För Södervallen visade en veckas mätvärden på 

nästan 16 kWh/𝑚2och år. För södervallen uppskattades även VVC-förluster till följd av 

bristfällig isolering. Den uppskattningen stärkte uppmätta värden, där Södervallen hamnade 

på cirka 12 kWh/ kWh/𝑚2och år för både VV- och VVC-rörlängd. För Simonsland kunde 

endast ett fåtal mätdagar användas, dessa visade på 3 kWh/𝑚2och år för byggnad 1 medan 

mätaren för byggnad 2 och 3 visade påhögre förluster – drygt 12 kWh/𝑚2och år. 

Förslag på åtgärder till AB Bostäder: 

 Erfarenhetsåterföring av återkommande avvikelser i energiberäkning 

 Förbättrad isolering av VVC-krets 

 Debitera boende på Simonsland för VV-användning för att förhoppningsvis få ner 

energiåtgången för tappvarmvatten 

 Kartläggning av antal boende och ökad dialog för att få bättre förståelse om 

brukarvanor 

För AB Bostäder Borås del vore det intressant att se en metod för kvalitetssäkring i ett 

kommande bostadsprojekt – det kan vara allt från intern energisamordnare, certifiera enligt P-

märkning eller tillämpa Bygga-E som energiledningssystem. Om problemet lever kvar ser vi 

ingen annan utväg än att ansvaret fördelas över helt till entreprenör – AB Bostäder som 

beställare får sätta in ekonomiska Incitament i sin AF-del, där Vite tilldelas entreprenör vid 

misslyckande av uppfyllnad gällande energiprestanda. På samma vis anser vi att incitament 

för lyckade projekt ska premieras med bonusar. 
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Bilaga 2 – Energiberäkningar för studentbostäderna Simonsland i Borås 
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Bilaga 3 – Intervju med entreprenör för Södervallen i Borås 

Larry Axelsson – ByggArvid AB 

1. Vilket är, enligt dig, det största problemet i dagens byggprocess för att uppnå satta krav  

när det gäller energiprestanda? 
Den viktigaste biten för ett projekt är tiden.Tillräcklig tid för en bra projektering. Och rätt produktionstid för att 

kunna göra ett bra och noga arbete gällande allt.Gällande produktion så är det mest uttorkningstiden jag är 

orolig över. 

2. Var det några specifika svårigheter eller hinder för Södervallen som byggprojekt? Brister eller oklarheter i 

någon form? Gällande Södervallen tycker jag att vi lyckades ganska bra gällande både Projektering och 

Produktion. Var ett mycket bra samarbete mellan både beställare och projektörer/entreprenörer. 

3. Anser du att kommunikationen beställare-entreprenör generellt är bristfällig? Eller finns problemet i 

kommunikationen entreprenör-underentreprenör/hantverkare? 
-  Om ja, hur kan den förbättras enligt dig? 
Gällande Södervallen tycker jag den var bra överlag, mellan alla involverade parter.Men man har märkt att nu 

när det byggs så mycket har det blivit svårare att få tid för parterna emellan. Beställarna hinner inte själva med 

att följa upp sina projekt som dom vill, i med dom har så mycket annat att jobba med.Även entreprenörerna har 

samma läge. Det är rekryteringsproblem på många plan. Leveranstider på material har blivit längre. 

Konstruktörer som inte hinner få fram handlingar p.g.a. tidsbrist.En del underentreprenörer har svårt att hinna 

med sina åtaganden som orsakar störningar i projekten.Vi är för få till allt på flera plan med allt som byggs just 

nu. 

 

4. Anser du att kompetensbrist inom energieffektivt byggande är ett vanligt förekommande problem 

under byggprocessen? -           
Om ja, var i leden är kompetensbristen mest betydelsefull? 
Det handlar mest om att skapa tid för att göra ett bra jobb, gällande allt. 
Bra projektering för att skapa bra förutsättningar med att få till bra produktion. 
Att produktion får rätt bygghandlingar och information och tid/förutsättningar för att göra ett bra jobb.Så vad 

jag trycker på mest är att en bra projekteringen är viktigast för att skapa bra förutsättningar framåt. 

 

5. Anser du att antal egenkontroller, samt kontroller av tredjepart, är tillräckliga? Hade det hjälpt om 

beställaren kvalitetsäkrat byggprojektet för egen kostnad (t.ex. ByggaE) och säkerställt en kontinuerlig 

uppföljning av byggprocessen?    
Gällande kontrollplan/egenkontroll har vi tillräckligt. Egenkontroller/kontroller får inte bli bara en 

pappersprodukt som står i hyllan på projektet. Viktigt att den sköts och kontrolleras av alla parter. 
En medveten och engagerad beställare är alltid ett plus. Då kommer man i regel fram till bra och snabba beslut 

ihop.Sen är det givetvis viktigt att både beställare och entreprenören har en ärlig och öppet  samarbete ihop.Allt 

blir så mycket lättare då. Och det blir en bra slutprodukt/färdigställande. 
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Bilaga 4 – Intervju med entreprenör för studentbostäderna Simonsland i Borås 

 

Martin Ström – SKANSKA AB 

 

1. Vilket är, enligt dig, det största problemet i dagens byggprocess för att uppnå satta krav när det gäller 

energiprestanda? 
Rent produktionsmässigt utifrån ett byggperspektiv är det inga problem att bygga själva huset rätt. Vi har 

välbeprövade metoder att bygga lufttätt, rätt u-värde på konstruktioner osv. Ofta handlar det om fel indata i 

energiberäkningen såsom för låg varmvattenproduktion, förluster i form av vvc osv eller en felprojektering i 

form av installationer/fel uvärden. 

 

2.Var det några specifika svårigheter eller hinder för Simonsland som byggprojekt? - Brister eller 

oklarheter i någon form? Projektet var komplext pga. byggnaden över Viskan. Hela resan men Simonsland 

kantades av osäkerhet pga av en vattendom som inte hade vunnit laga kraft när vi startade vår byggproduktion. 

Projekteringen av hus  2 löpte parallellt med byggproduktionen av hus 1. Jag uppfattade ändå att projekteringen 

av energi löpte väl med under huvudprojekteringen. 

 

3.Anser du att kommunikationen beställare-entreprenör generellt är bristfällig? Eller finns problemet i 

kommunikationen entreprenör-underentreprenör/hantverkare? 
-  Om ja, hur kan den förbättras enligt dig? 
När det gäller kommunikation mellan beställare och entreprenör så tycker jag den fungerar väl. 

 

4.  Anser du att kompetensbrist inom energieffektivt byggande är ett vanligt förekommande problem 

under byggprocessen? 
- Om ja, var i leden är kompetensbristen mest betydelsefull? 
Ja, det vill jag påstå men inte i själva utförandet utan kompetensbristen ligger i projekteringsskedet. Väldigt 

viktigt att man har med en driven energi sakkunnig som förstår byggnaden. Om vi i ett anbudsskede skall räkna 

på en TE så tar vi ofta in energikonsult för att sätta byggnadsdelarna. Jag har varit med när 2 oberoende 

energiberäkningar har skiljt sig åt så mycket som upp till 30%. 

 

5. Anser du att antal egenkontroller, samt kontroller av tredjepart, är tillräckliga? Hade det hjälpt om 

beställaren kvalitetsäkrat byggprojektet för egen kostnad (t.ex. ByggaE) och säkerställt en kontinuerlig 

uppföljning av byggprocessen? 
Jag tror för att höja arbetet med energi är att fokusera på projekteringsskedet, inte utförandet på plats. Kanske 

jobba mer med avtalsformen mellan TE och beställare där TE tar ansvar för energi över år ex Energiavtal 12 

för att öka stunsen i energiarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

Bilaga 5 – Termisk konduktivitet för nuvarande VVC isolering 

 

 
 

 

 


