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Förord	  
Denna	  studie	  är	  genomförd	  på	  mätdata	  som	  inhämtats	  under	  perioden	  dec	  2011	  till	  aug	  
2012	  för	  fyra	  flerbostadshusbyggnadsobjekt.	  Vissa	  mätdata	  före	  dec	  2011	  har	  också	  
kunnat	  användas.	  
	  
Föreliggande	  rapport	  har	  tagits	  fram	  med	  stöd	  från	  LÅGAN-‐programmet.	  LÅGAN-‐
programmet	  (program	  för	  byggnader	  med	  mycket	  LÅG	  energiANvändning)	  är	  ett	  
nationellt	  program	  som	  drivs	  av	  Sveriges	  Byggindustrier	  med	  ekonomiskt	  stöd	  av	  
Energimyndigheten.	  LÅGAN	  syftar	  till	  att	  etablera	  en	  marknad	  med	  ett	  brett	  utbud	  av	  
nya	  aktörer	  som	  erbjuder	  produkter	  eller	  tjänster	  för	  byggande	  av	  lågenergihus	  och	  ett	  
brett	  utbud	  av	  nya	  beställare.	  LÅGAN	  syftar	  vidare	  till	  att	  öka	  kunskap	  och	  
yrkesskicklighet	  i	  bygg-‐	  och	  fastighetsbranschen.	  
	  
Rapporten	  är	  utförd	  av	  Per	  Wickman	  och	  Eje	  Sandberg,	  ATON	  Teknikkonsult	  AB	  som	  
också	  ansvarar	  för	  dess	  innehåll.	  	  
	  
Utredningen	  är	  beställd	  av	  Sveriges	  Centrum	  för	  Nollenergihus.	  
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ingått	  och	  som	  bistått	  med	  underlag	  och	  lämnat	  värdefulla	  synpunkter	  under	  projektets	  
genomförande:	  
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Sammanfattning	  
Att	  mäta	  och	  följa	  upp	  resultat	  från	  flerbostadshus	  som	  uppförts	  med	  prestanda	  på	  
passivhusnivå	  är	  intressant	  på	  flera	  olika	  sätt.	  Blev	  energianvändningen	  så	  låg	  som	  
förväntat?	  Vad	  kan	  avvikelser	  tänkas	  bero	  det	  på?	  Går	  det	  att	  mäta	  och	  verifiera	  
byggnaderna	  eller	  uppstår	  problem?	  Vilka	  osäkerheter	  finns	  vid	  mätning?	  Vad	  bör	  
driftorganisationen	  uppmärksammas	  på	  för	  att	  en	  låg	  energianvändning	  ska	  
upprätthållas?	  Detta	  projekt	  belyser	  på	  olika	  sätt	  dessa	  frågeställningar.	  
	  
Projektet	  omfattar	  uppföljning	  av	  energianvändningen	  i	  tre	  lågenergihusprojekt	  och	  en	  
referensbyggnad,	  hur	  energifrågorna	  hanterats	  och	  vilka	  resultat	  som	  erhållits.	  Vidare	  
har	  olika	  metoder	  för	  att	  bestämma	  byggnadens	  värmeförlusttal	  testats.	  
	  
Resultaten	  visar	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  systematiska	  kontroller	  och	  prestandaprovningar	  
görs	  löpande	  under	  byggprojektet,	  men	  också	  att	  uppföljande	  mätningar	  påbörjas	  tidigt	  
så	  kvarvarande	  driftproblem	  kan	  upptäckas.	  Vidare	  visar	  resultaten	  att	  säkra	  slutsatser	  
om	  byggnadens	  energiprestanda	  inte	  kan	  dras	  från	  första	  årets	  driftdata,	  men	  däremot	  
kan	  de	  ge	  tydliga	  indikationer	  på	  att	  driftproblem	  föreligger.	  
	  
Resultat	  årsenergi	  
Byggnadernas	  uppmätta	  energiprestandavärde	  enligt	  BBR	  ligger	  för	  de	  tre	  
lågenergihusen	  högre	  under	  det	  första	  driftåret	  än	  beräkning	  baserad	  på	  
projekteringsdata.	  Avvikelserna	  beror	  på	  en	  rad	  olika	  faktorer:	  	  

• kulvertförlust ingick inte i tidigare kalkyl,  
• ventilationssystem inte injusterat korrekt (ett objekt),  
• ventilationsaggregat hade inre läckage i två av fyra aggregat för ett objekt,  
• brister i utförande (avvikelse från bygghandling),  
• tillkommande lokalverksamhet,  
• olycklig systemutformning (stora kanalförluster i ett objekt),  
• tillkommande köldbryggor (pålning och hissgropar) som tidigare inte rapporterats, 
• uttorkningsenergi från byggkonstruktionen, mm. 

	  
Det	  går	  inte,	  att	  av	  detta	  resultat	  dra	  slutsatsen	  att	  lågenergiprojekt	  alltid	  använder	  mer	  
energi	  än	  kalkylerat.	  Andra	  uppföljningsstudier	  har	  visat	  på	  både	  bättre	  och	  sämre	  
resultat	  än	  projekterat.	  Men	  resultaten	  pekar	  på	  vikten	  av	  bättre	  projektstyrning	  för	  de	  
energirelaterade	  delarna.	  Byggprojekt	  har	  ofta	  ett	  år	  av	  intrimningsinsatser	  innan	  
projektet	  landat	  och	  det	  gäller	  även	  dessa	  projekt,	  men	  här	  blir	  avvikelserna	  tydligare	  
eftersom	  de	  procentuellt	  blir	  så	  mycket	  större.	  Det	  innebär	  också	  att	  metoder	  för	  att	  
undvika	  eller	  tidigt	  uppmärksamma	  brister	  i	  utförandet	  är	  av	  stor	  betydelse.	  	  
	  
När	  uppmätt	  köpt	  energi	  normaliseras	  med	  avseende	  på	  varmvatten,	  graddagsjustering	  
och	  spillvärme	  från	  apparater	  och	  hushåll	  skiljer	  sig	  det	  då	  justerade	  resultatet	  avsevärt	  
från	  den	  uppmätta	  (minus	  22	  procent	  till	  plus	  10	  procent)	  och	  där	  graddagsjusteringen	  
stod	  för	  en	  mindre	  del	  av	  den	  totala	  justeringen.	  Detta	  belyser	  vikten	  av	  att	  systematiska	  
normaliseringar	  genomförs	  för	  alla	  mätdata	  och	  inte	  bara	  för	  graddagsjusteringen.	  
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För	  de	  fyra	  objekten	  ligger	  hushållsel	  i	  genomsnitt	  på	  23	  kWh/m2	  och	  alla	  fyra	  projekten	  
ligger	  under	  Sveby	  referensvärdet	  på	  30	  kWh/m2.	  
	  
Varmvattenanvändningen	  i	  de	  olika	  byggnaderna	  varierar	  mellan	  19	  –	  35	  kWh/m2.	  
Detta	  ska	  jämföras	  med	  Sveby	  referensvärde	  på	  20	  kWh/m2	  för	  byggnader	  med	  
fördelningsmätning	  (vid	  aktuell	  tidpunkt).	  	  
	  
Beräknad	  och	  köpt	  fastighetsel	  har	  stämt	  bra	  överens	  trots	  att	  en	  förskoleavdelnings	  
ventilationssystem	  tillkom	  i	  en	  byggnad	  och	  styrningen	  för	  belysning	  i	  garage	  och	  förråd	  
fallerat	  i	  en	  annan.	  Det	  innebär	  att	  i	  dessa	  fall	  har	  det	  gått	  ganska	  bra	  att	  kalkylera	  
fastighetsel	  i	  förväg.	  	  
	  
Varmvattencirkulationens	  förluster	  (VVC)	  kan	  vara	  betydande	  och	  uppgår	  för	  ett	  av	  
projekten	  till	  12	  kWh/m2	  inklusive	  värmeledningens	  förluster.	  VVC	  är	  en	  post	  som	  
normalt	  inte	  uppmärksammas	  i	  byggprocessen.	  En	  förklaring	  är	  att	  detta	  inte	  är	  så	  
enkelt	  att	  beräkna.	  Här	  finns	  ett	  tydligt	  behov	  av	  att	  informera	  projektörer	  och	  
projektledare	  och	  av	  bra	  vägledning	  för	  hur	  man	  löser	  isoleringen	  av	  VVC	  med	  ett	  
livscykelkostnadsperspektiv.	  Även	  information	  till	  arkitekter	  hur	  de	  ska	  rita	  lägenheter	  
så	  inte	  horisontella	  VVC-‐ledningar	  måste	  dras	  i	  bjälklaget	  kan	  behövas.	  
	  
Metoder	  för	  mätuppföljning	  och	  osäkerheter	  i	  mätresultat	  
Ett	  av	  projektets	  syften	  var	  att	  verifiera	  de	  olika	  metoder	  som	  finns	  för	  tidiga	  
mätuppföljningar	  (helst	  redan	  första	  driftåret)	  av	  byggnaders	  energiprestanda,	  samt	  
osäkerheter	  kopplade	  till	  olika	  metoder.	  	  
	  
Osäkerheter	  i	  beräkning	  och	  uppföljning	  
Osäkerheten	  vid	  årsenergimätning	  beroende	  på	  osäkerheter	  hos	  energi-‐	  och	  
temperaturmätare,	  samt	  osäkerheten	  i	  hur	  stor	  andel	  av	  uppmätt	  elanvändning	  som	  ger	  
användbar	  spillvärme	  har	  för	  lågenergihus	  beräknats	  till	  ca	  20	  %.	  Detta	  ger	  en	  möjlig	  
avvikelse	  på	  ca	  4	  kWh/m2	  för	  ett	  passivhus.	  	  
	  
Ska	  avvikelser	  vid	  uppmätt	  energi	  relateras	  till	  enbart	  byggnadens	  egenskaper	  
tillkommer	  en	  osäkerhet	  vad	  avser	  beteenderelaterade	  förluster	  (solavskärmning,	  
personvärme,	  vädring	  och	  innetemperatur)	  som	  kan	  ge	  avvikelser	  på	  samma	  nivå.	  
Vädring	  är	  den	  dominerande	  osäkerheten	  som	  relateras	  till	  beteende.	  Ska	  mätrelaterade	  
och	  beteenderelaterade	  osäkerheter	  sammanvägas	  kommer	  denna	  uppgå	  till	  nära	  30%	  
av	  värmebehovet	  för	  en	  passivhusbyggnad	  eller	  med	  ca	  6	  kWh/m2.	  
	  
Betongkonstruktionens	  uttorkningsenergi	  
Mätningarna	  indikerar	  att	  för	  byggnader	  med	  tung	  betongkonstruktion	  kan	  
energiåtgång	  för	  uttorkning	  vara	  en	  störande	  komponent	  som	  vi	  ännu	  har	  för	  lite	  
kunskaper	  om	  och	  vi	  vet	  inte	  hur	  detta	  har	  påverkat	  de	  studerade	  byggnaderna.	  Detta	  
speciellt	  för	  byggnader	  med	  roterande	  värmeåtervinningssystem	  som	  delvis	  återför	  
fukt.	  	  
	  
Uttorkning	  av	  byggnadsstomme	  på	  årsbasis	  har	  i	  detta	  projekt	  uppskattas	  till	  nivån	  2	  –	  4	  
kWh/m2,	  dvs	  ett	  tillskott	  på	  10	  –	  20%	  	  för	  värmeenergin	  till	  lågenergihus	  utöver	  redan	  
redovisade	  osäkerheter.	  
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Mätning	  av	  värmeförlusttalet	  
Värmeförlusttalet	  (VFT)	  är	  ett	  mått	  på	  byggnadens	  termiska	  egenskaper,	  dvs	  det	  som	  
byggentreprenören	  har	  rådighet	  över	  och	  påverkas	  inte	  av	  vädringsbeteende,	  
spillvärme	  eller	  solinstrålning	  som	  annars	  skapar	  en	  stor	  osäkerhet	  när	  värmebehovet	  
krymper	  som	  i	  lågenergihus.	  
	  
Mätning	  av	  värmeförlusttalet	  har	  genomförts	  i	  uppföljningen	  dels	  för	  en	  diskret	  
mätperiod	  på	  några	  veckor	  och	  dels	  genom	  att	  sammanställa	  månadsvärden	  för	  
perioden	  oktober	  till	  mars.	  För	  samtliga	  byggnader	  blev	  uppmätt	  värmeförlusttal	  högre	  
än	  beräknat	  (liksom	  årsenergibehovet).	  Efter	  korrigering	  för	  mätosäkerhet	  hade	  
fortfarande	  två	  av	  fyra	  byggnader	  högre	  värmeförlusttal	  än	  beräknat.	  Mätstörningar	  
förekom	  i	  form	  av	  driftförändringar	  (injusteringar	  av	  ventilationssystemet)	  och	  
uttorkning	  av	  betong	  i	  konstruktionen.	  Slutsatsen	  är	  att	  byggnadens	  energiegenskaper	  
uppmätt	  som	  värmeförlusttal	  första	  vinterperioden	  inte	  är	  representativ,	  men	  väl	  ger	  
indikationer	  på	  allvarligare	  avvikelser	  och	  driftfel	  som	  därmed	  kan	  uppmärksammas	  
tidigt.	  
	  
Av	  olika	  alternativa	  metoder	  som	  analyserats	  är	  den	  enklaste	  metoden	  att	  använda	  
månadsmedelvärden	  för	  perioden	  oktober	  till	  mars	  och	  plotta	  mot	  medeltemperaturen	  
utomhus	  för	  dessa.	  Osäkerheten	  vid	  uppmätning	  av	  VFT	  uppskattas	  till	  ca	  8	  %	  vilket	  
dock	  påverkar	  årsenergianvändningen	  med	  ca	  4	  kWh/m2.	  	  
	  
Samtliga	  av	  de	  ingående	  projekten	  har	  haft	  problem	  med	  mätinsamlingssystemen,	  
varför	  problem	  med	  mätinsamlingssystem	  inte	  ska	  underskattas.	  

-‐ Stora idrifttagningsproblem med mätdatainsamlingen (ca 500 mätvärden som skulle 
hanteras i ett av projekten). 

-‐ Mätinsamlingssystemet (varmvatten, hushållsel för respektive lägenhet) var 
fortfarande inte fungerande 8 månader efter inflyttning i ett annat av projekten. 

-‐ Mätinsamlingssystemet för web-baserad uppföljning är tagen i drift, men 
mätavläsningar för elmätare saknades i det fjärde projektet (12 månader efter 
inflyttning). 

-‐ Web-baserad mätuppföljning av ventilationsaggregatens drift fungerade, men 
mätgivare för en temperaturmätare är felaktigt placerad (för två aggregat) och gav 
orimliga värden. 

	  
Ökade	  krav	  på	  kontrollplaner	  och	  driftövervakning	  
Brister	  i	  rutiner	  och	  kontrollplaner	  	  
Redovisningen	  av	  kravställande,	  provningar	  och	  kontroller	  varierar	  kraftigt	  mellan	  de	  
olika	  projekten	  och	  för	  olika	  teknikområden.	  	  
	  
Här	  återfinns	  tydliga	  brister	  för	  två	  av	  objekten	  i	  hela	  kedjan	  från	  projektering,	  
bygghandling,	  installation,	  kontroll-‐	  och	  besiktning	  fram	  till	  slutlig	  prestandamätning.	  
Dessa	  brister	  kan	  förklara	  en	  hel	  del	  av	  det	  försämrade	  utfallet	  för	  dessa.	  	  Även	  om	  
energikrav	  finns	  beskrivna	  och	  hur	  dessa	  ska	  följas	  upp,	  finns	  dessa	  i	  olika	  handlingar.	  
Hur	  energifrågorna	  prioriterats	  och	  hur	  de	  ska	  hanteras	  genom	  byggprocessen	  har	  inte	  
tydliggjorts.	  	  Erfarenheterna	  visar	  att	  	  kedjan	  brister	  om	  krav	  formulerats	  men	  inte	  förts	  
in	  operativt	  i	  den	  utförande	  byggorganisationen.	  Då	  glöms	  de	  lätt	  bort.	  
Finns	  inte	  kraven	  med	  tydligt	  i	  handlingarna	  när	  anbud	  från	  de	  olika	  underentre-‐
prenörerna	  tas	  in,	  är	  det	  svårt	  att	  i	  efterhand	  få	  gehör	  för	  dem.	  De	  inledande	  
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energikraven	  fick	  ingen	  tydlig	  koppling	  till	  KMA1	  planen.	  I	  projektets	  genomförande	  
saknades	  specifikt	  energiansvarig	  och	  i	  kontrollplanen	  har	  inte	  prestandaprovning	  
ingått.	  	  
	  
För	  det	  objekt	  som	  lyckats	  bättre	  har	  det	  funnits	  en	  särskild	  ansvarig	  för	  
energiberäkningar	  och	  uppföljning	  genom	  hela	  projektet.	  Projektet	  har	  drivits	  som	  
partnering-‐entreprenad	  med	  starkt	  fokus	  på	  energifrågorna	  vilket	  verkar	  ha	  gynnat	  
uppföljningen.	  En	  särskild	  checklista	  för	  ansvarsfördelning	  och	  riskanalys	  kopplat	  till	  
energiuppföljningen	  har	  tagits	  fram.	  	  
	  
Ökade	  krav	  på	  värmeåtervinningssystemens	  funktion	  
I	  ett	  lågenergihus	  är	  ventilationsaggregatet	  den	  mest	  strategiska	  komponenten	  för	  att	  
minimera	  byggnadens	  värmeförluster.	  Dess	  funktion	  svarar	  för	  mer	  än	  en	  halvering	  av	  
byggnadens	  värmeförluster	  i	  ett	  lågenergihus.	  
	  
Drift-‐	  och	  underhåll	  av	  aggregaten	  kan	  läggas	  ut	  på	  extern	  driftorganisation	  förutsatt	  att	  
dess	  funktion	  är	  uppmätt	  och	  verifierad	  och	  lämpligen	  även	  finns	  uppkopplad	  via	  web-‐
baserad	  övervakning.	  Ett	  övervakningssystem,	  med	  larmnivåer	  för	  aggregatets	  
verkningsgrad	  under	  vinterperioden	  rekommenderas.	  I	  ett	  av	  projekten	  har	  två	  av	  fyra	  
aggregat	  haft	  interna	  läckflöden	  som	  påtagligt	  sänkt	  verkningsgraden,	  men	  som	  kunde	  
identifieras	  vi	  övervakningssystemet.	  
	  
Närvarostyrning	  av	  belysning	  i	  garage	  och	  trapphallar	  är	  en	  förutsättning	  för	  låg	  
elanvändningsnivå.	  I	  ett	  av	  projekten	  har	  ljudsensorerna	  inte	  justerats	  in	  och	  
belysningen	  har	  varit	  på	  konstant.	  Detta	  är	  dock	  en	  fråga	  som	  borde	  ha	  upptäckts	  och	  
åtgärdats	  	  i	  samband	  med	  funktionskontrollen.	  
	  
Avslutande	  kommentar	  
Detta	  uppföljningsprojekt	  visar	  att	  kvalitetsarbetet	  måste	  vara	  högre	  och	  mer	  
genomtänkt	  om	  energieffektiva	  byggnader	  med	  säkerhet	  ska	  nå	  uppsatta	  mål	  i	  
bostadsbyggandet	  än	  vad	  som	  tidigare	  varit	  fallet.	  Projektet	  uppmärksammar	  också	  en	  
rad	  brister	  och	  problem	  som	  ger	  nyttig	  kunskap	  för	  andra.	  Det	  kan	  därför	  
rekommenderas	  att	  fler	  systematiska	  uppföljningsstudier	  genomförs	  så	  att	  ytterligare	  
erfarenheter	  och	  kunskaper	  erhålls.	  	  
	  
Ett	  inledande	  arbete	  med	  anvisningar	  för	  en	  förbättrad	  projektstyrning	  av	  
värmeåtervinningssystem	  rekommenderas.	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  	  Kvalitet,	  Miljö	  och	  Arbetsmiljöplan	  
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1.	  Syfte	  
Projektets	  syfte	  är	  att	  jämföra	  beräknad	  energianvändning	  för	  fyra	  byggnader	  i	  dess	  
olika	  skeden	  före	  och	  efter	  byggnadens	  idrifttagning.	  Eventuella	  avvikelser	  diskuteras	  
utifrån	  de	  parametrar	  som	  kan	  antas	  ha	  stor	  betydelse.	  	  Vidare	  har	  metoder	  för	  
mätuppföljning	  av	  lågenergihus	  studeras.	  
	  
Projektet	  har	  också	  studerat	  betydelsen	  av	  bättre	  styrning	  av	  energifrågorna	  genom	  
byggprocessen	  enligt	  intentionerna	  i	  Energiverifikat09	  har	  studerats	  i	  projektet	  genom	  
en	  jämförelse	  av	  utfall	  och	  avvikelser	  i	  relation	  till	  hur	  uppföljningsfrågorna	  hanterats	  i	  
byggprocessen.	  
Driftorganisationens	  betydelse	  för	  utfallet	  har	  analyserats.	  	  
	  

2.	  Bakgrund	  
Metodik	  för	  projektstyrning,	  mätning,	  uppföljning	  och	  verifiering	  har	  utvecklats	  på	  
senare	  år.	  SVEBY	  anger	  råd	  och	  anvisningar	  i	  Energiverifikat09	  hur	  byggprocessen	  kan	  
stödjas	  för	  att	  säkra	  att	  byggnadens	  energiegenskaper	  definieras,	  mäts	  och	  följs	  upp	  
(vad,	  när,	  hur,	  av	  vem,	  etc).	  En	  energibalans	  upprättas	  vanligen	  i	  tidigt	  skede	  och	  
revideras	  sedan	  i	  steg	  under	  byggprocessens	  skeden	  program,	  bygghandling,	  uppförd,	  
samt	  senast	  2	  år	  efter	  tagen	  i	  drift.	  
I	  Sveby-‐rapporten	  Energiprestandaanayls10	  anges	  en	  metodik	  i	  flera	  steg	  för	  hur	  en	  
utredning	  kan	  göras	  som	  redovisar	  korrigering	  av	  energiprestanda	  vid	  avvikelser.	  
	  
Mätuppföljning	  sker	  normalt	  under	  andra	  driftåret.	  Först	  två	  år	  efter	  idrifttagning	  har	  
man	  alltså	  kvittens	  på	  att	  byggnaden	  uppför	  sig	  som	  tänkt.	  Det	  vore	  fördelaktigt	  med	  en	  
återkoppling	  långt	  tidigare,	  gärna	  redan	  under	  först	  vinterperioden.	  En	  metod	  för	  
bestämning	  av	  värmeförlustfaktorn	  finns	  beskriven	  i	  SIS	  24300	  del	  1	  och	  i	  rapporten	  
Mätning	  och	  verifiering2.	  	  
	  
Byggnadens	  ”energiprestanda”	  kan	  också	  bestämmas	  i	  form	  av	  byggnadens	  
värmeförlusttal	  (VFT)	  vid	  dimensionerande	  vinterutetemperatur	  (DVUT).	  Detta	  är	  ett	  
uttryck	  för	  byggnadens	  egenskaper	  att	  minimera	  värmeförlusterna	  och	  den	  centrala	  
delen	  i	  FEBYs	  kriteriemetodik	  för	  passivhus	  och	  minienergihus.	  	  
	  
SVEBYs	  arbete	  är	  i	  huvudsak	  orienterad	  på	  verifiering	  av	  krav	  på	  årsenergi,	  men	  vikten	  
av	  prestandamätningar	  av	  delsystem	  och	  energitekniska	  funktioner	  i	  tidiga	  skeden	  
betonas.	  För	  lågenergibyggnader	  på	  passivhusnivå	  är	  värmeförlusterna	  så	  låga	  (30%	  jfr	  
med	  BBR2009)	  att	  merparten	  av	  värmeenergin	  kommer	  från	  personer,	  apparater	  och	  
solinstrålning.	  Denna	  värme	  ger	  därmed	  en	  högre	  relativ	  osäkerhet	  vid	  mätningen.	  	  
	  
	  
Värmeförluster	  och	  årsenergi	  kan	  dessutom	  bestämmas	  med	  olika	  metoder.	  	  
	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  	  ATON	  rapport	  0904.	  
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3.	  Projektets	  genomförande	  
Fyra	  byggobjekt	  har	  analyserats.	  	  

• Ett lågenergihusprojekt (Lasse Liten) på passivhusnivå som omfattar två punkthus om 
vardera 15 lägenheter	  ansluten till gemensam undercentral. I ett av byggnaderna finns 
en förskola med eget ventilationsaggregat, se bilaga 1. 

• Ett jämförelsehus (Kulla Gulla), med samma utformning av byggnaden, men med 
andra energiegenskaper (traditionell F-ventilation). Även denna har en förskola i 
bottenvåningen, se bilaga 2. 

• Ett lågenergihusområde (Blå Jungfrun) med fyra byggnader på passivhusnivå anslutna 
till samma undercentral, se bilaga 3.  

• Ett lågenergihus (Snökristallen) med underliggande garage, se bilaga 4. 
	  
I	  endast	  ett	  av	  projekten	  (Blå	  Jungfrun	  togs	  i	  drift	  ett	  år	  tidigare)	  gick	  mätdata	  att	  hämta	  
från	  nätet.	  Huvudsakligen	  manuella	  mätningar	  på	  veckobasis	  under	  perioden	  jan	  –	  mars	  
2012	  utgör	  därmed	  underlaget	  i	  denna	  rapport	  kompletterat	  med	  en	  del	  månadsdata	  
från	  2011.	  
	  
I	  Lasse	  Liten	  genomfördes	  en	  del	  kompletterande	  mätningar	  av	  ventilationssystemet	  
(separat	  uppföljningsrapport).	  
	  
Projektdokumentation	  från	  projektering	  och	  byggprocess	  har	  samlats	  in.	  
	  
Energiberäkningar	  har	  i	  analysen	  utförts	  med	  Energihuskalkyl3	  som	  möjliggör	  snabba	  
analyser	  av	  olika	  förutsättningar	  och	  som	  även	  beräknar	  byggnadens	  värmeförlusttal.	  	  
	  
Delresultat	  och	  rapport	  har	  diskuterats	  i	  referensgruppsmöte.	  
	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Kalkylerna	  har	  huvudsakligen	  genomförts	  med	  en	  betaversion	  anpassad	  till	  FEBY12	  (Sveby	  
referensdata)	  och	  som	  följer	  beräkningsstandarden	  ISO	  EN	  13790.	  Version	  FEBY09	  finns	  på	  
www.energihuskalkyl.se	  och	  kommer	  inom	  kort	  kompletteras	  med	  FEBY12	  versionen.	  
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4.	  Årsenergianvändning,	  första	  året	  
	  
Detta	  kapitel	  inleds	  med	  en	  översiktlig	  sammanställning	  för	  de	  olika	  objekten	  (avsnitt	  
4.1)	  och	  översiktliga	  kommentarer	  till	  tänkbara	  förklaringar	  för	  avvikelser	  mellan	  
uppmätt	  och	  beräknad	  energi	  ges	  i	  avsnitt	  4.2.	  	  
	  
I	  avsnitt	  4.3	  redovisas	  nivåer	  på	  hushållsel,	  fastighetsel,	  varmvatten	  och	  
varmvattencirkulationsförluster.	  
	  
I	  avsnitt	  4.4	  redovisas	  de	  osäkerheter	  som	  ingående	  mätdata	  inkluderar	  och	  vilka	  
avvikelser	  som	  alltså	  kan	  förväntas.	  
	  
Genom	  att	  redovisa	  verkligt	  årsenergiutfall	  jämfört	  med	  beräknade	  värden	  i	  olika	  steg,	  
kan	  de	  osäkerheter	  som	  olika	  indata	  ger	  belysas.	  	  

4.1	  Mätresultat	  
I	  tabell	  4.1	  anges	  beräknad	  energi,	  uppmätt	  energi	  och	  normaliserad	  (klimat,	  
varmvatten,	  spillvärme	  från	  hushåll	  och	  apparater)	  energi	  för	  värme	  och	  total	  köpt	  
energi.	  I	  begreppet	  värme	  ingår	  varmvattencirkulationsförluster	  (VVC)	  och	  
värmeledningsförluster.	  
	  
Tabell	  4.1	  Jämförelse	  mellan	  beräknade	  och	  uppmätta	  energianvändningsvärden	  för	  de	  
fyra	  projekten.	  I	  posten	  värme	  ingår	  även	  VVC	  –	  förluster.	  

	  
Beräknat	   Beräknat	   Uppmätt	  	   Uppmätt	   Normaliserat	   Normaliserat	  

(kWh/m2)	   värme	  	   total	   värme	  	   total	   värme	   total	  	  
Snökristallen	   25	   58	   46	   78	   53	   86	  
Lasse	  Liten	   20	   49	   30	   77	   28	   65	  
KullaGulla	  (5	  mån)	   49	   -‐-‐	   -‐48	   -‐-‐	   -‐-‐	  

	  Blå	  Jungfrun	   14	   43	   22	   58	   22	   51	  
	  
I	  beräknade	  värden	  finns	  inte	  hänsyn	  taget	  till	  uttorkning	  av	  betongstomme	  och	  inte	  
heller	  eventuella	  kulvertförluster.	  För	  jämförbarhetens	  skull	  har	  samtliga	  objekt	  
beräknats	  i	  utvärderingen	  med	  samma	  beräkningsprogram	  för	  projektens	  olika	  skeden	  
och	  vid	  normaliseringen.	  
	  
För	  Snökristallen	  är	  VVC-‐förlusterna	  höga	  både	  inom	  klimatzonen	  (delvis	  ingjutna	  
horisontella	  ledningar	  utan	  isolering)	  men	  också	  i	  det	  kalla	  garaget	  under	  byggnaden,	  
där	  också	  värmeledningssystemet	  förlorar	  värme.	  Även	  byggnadens	  totala	  
värmeförluster	  är	  påtagligt	  högre	  (liksom	  dess	  värmeförlusttal)	  men	  kan	  inte	  förklaras	  
utan	  kompletterande	  mätstudier	  (ventilationsaggregat,	  innetemperaturer,	  
värmekamera	  och	  vädringsenkäter).	  El	  för	  fastighetsdriften	  är	  högre	  än	  projekterat	  
(ännu	  ej	  injusterad	  belysningsstyrning).	  	  
	  
Årsenergi	  för	  Lasse	  Liten	  påverkas	  med	  3	  kWh/m2	  om	  mätperioden	  förskjuts	  (men	  inte	  
förlängs)	  med	  tre	  månader,	  vilket	  visar	  avvikelser	  vid	  byggnadens	  idrifttagning.	  
Skillnaden	  mellan	  normaliserat	  värde	  och	  uppmätt	  är	  påfallande.	  Klimatkorrigeringen	  
gör	  2	  kWh/m2,	  lika	  mycket	  gör	  korrigeringen	  för	  att	  hushållselanvändningen	  är	  lägre	  än	  
i	  Sveby	  referensdata.	  Den	  stora	  korrigeringen	  ligger	  sedan	  i	  korrigering	  för	  normal	  



	   2013-‐05-‐03	  	   	  

11	  

varmvattenanvändning,	  där	  referensvärdet	  för	  normalt	  beteende	  med	  
fördelningsmätning	  är	  utgångspunkten.	  
	  
För	  Hus	  A	  i	  Kulla	  Gulla	  (konventionellt	  utförande	  utan	  FTX-‐system)	  finns	  bara	  5	  
månadsvärden	  eftersom	  inflyttning	  var	  senare	  i	  denna	  byggnad	  jämfört	  med	  Lasse	  Liten.	  
Värmeåtgången	  låg	  under	  dessa	  månader	  på	  ca	  dubbla	  nivån	  jämfört	  med	  den	  likartade	  
byggnaden	  Lasse	  Liten.	  
	  
För	  Blå	  Jungfrun	  ger	  normalisering	  avseende	  utetemperatur	  en	  korrigering	  på	  2	  
kWh/m2,	  men	  i	  detta	  fall	  balanseras	  det	  ut	  av	  normaliseringen	  av	  hushållsel	  som	  är	  
lägre	  än	  referensvärde	  för	  normalt	  brukande.	  Normalisering	  för	  varmvatten	  i	  Blå	  
Jungfrun	  ger	  7	  kWh/m2.	  
	  
Effekterna	  från	  uttorkning	  av	  byggnadsstomme	  är	  obekant,	  men	  skulle	  på	  årsbasis	  
kunna	  ligga	  på	  nivån	  2	  –	  4	  kWh/m2	  (se	  avsnittet	  om	  uttorkningsenergi	  sid	  19)	  vilket	  ger	  
ett	  betydande	  tillskott	  10	  –	  20%	  	  för	  värmeenergin	  till	  lågenergihus.	  
	  
Normalårskorrigering	  med	  SMHI-‐index	  ger	  10%	  lägre	  värmekorrigering	  för	  
vinterperioden	  jämfört	  med	  när	  en	  klimatfil	  för	  år	  1931	  –	  1960	  används.	  Vidare	  skiljer	  
sig	  uppmätt	  utetemperatur	  mellan	  Ytterskär	  och	  Bromma	  i	  Stockholm	  med	  1,4	  grader	  i	  
genomsnitt	  under	  perioden	  nov	  –	  mars,	  vilket	  kan	  beror	  på	  lokala	  avvikelser	  eller	  
osäkerheter	  i	  temperaturmätningen.	  
	  

4.2	  Jämförelse	  uppmätt	  och	  beräknad	  energi	  	  
Blå	  Jungfrun	  	  
Uppmätta	  värden	  har	  jämförts	  med	  simulerad	  energiåtgång	  för	  faktiskt	  uppmätta	  
utetemperaturer	  för	  2011	  och	  ger	  då	  ett	  resultat	  enligt	  figur	  4.1.	  Simuleringsmodellen	  
har	  då	  kalibrerats	  vad	  avser	  byggnadens	  värmeförlusttal	  så	  att	  samma	  utfall	  erhållits	  för	  
den	  kalla	  perioden	  december	  –	  februari.	  	  Den	  skillnad	  som	  då	  uppstår	  visar	  ett	  högre	  
uppmätt	  värmebehov	  under	  vår	  och	  höstperioden	  jämfört	  med	  de	  simulerade	  värdena.	  	  
	  
Figur	  4.1	  Värmebehovets	  årsfördelning	  uppmätt	  och	  jämfört	  med	  simulerade	  data	  vid	  
samma	  utetemperaturer.	  
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Skillnaden	  mellan	  uppmätt	  och	  simulerade	  värden	  för	  den	  perioden	  skulle	  med	  denna	  
kalibrering	  uppgå	  till	  mellan	  3	  och	  4	  kWh/m2.	  Möjliga	  förklaringar	  är	  att	  
simuleringsmodellen	  inte	  speglar	  skillnader	  i	  beteende	  vad	  avser	  vädring	  och	  
solavskuggning	  under	  perioder	  då	  delar	  av	  byggnaderna	  solbelyses.	  En	  annan	  kan	  vara	  
att	  övertemperaturer	  uppstår	  som	  modellen	  inte	  kalibrerats	  för	  eller	  att	  styrningen	  av	  
tilluftstemperatur	  och	  värmeåtervinning	  inte	  sker	  optimalt	  (olika	  behov	  finns	  i	  olika	  
delar	  av	  byggnaden).	  	  Utan	  mer	  detaljerade	  mätningar	  i	  form	  av	  
innetemperaturloggningar	  och	  inneklimatenkäter	  där	  också	  vädringsbeteende	  mäts	  
(indirekt)	  kan	  inte	  klarare	  besked	  ges.	  
	  
Vi	  vet	  heller	  inte	  hur	  värmebehovet	  för	  att	  torka	  ut	  betongstommen	  påverkas	  av	  
inomhusluftens	  relativa	  fukthalt	  och	  hur	  denna	  varierar	  under	  året	  när	  roterande	  
värmeväxlare	  används.	  	  
	  
I	  övrigt	  hade	  två	  av	  aggregaten	  sämre	  prestanda	  inledningsvis,	  vilket	  ökar	  
värmebehovet	  med	  2	  kWh/m2	  totalt.	  Mellan	  byggnaderna	  finns	  kulvertförluster	  som	  
inte	  ingick	  i	  den	  ursprungliga	  kalkylen.	  	  
	  
Brf	  Snökristallen	  
För	  Snökristallen	  har	  uppmätta	  värden	  jämförts	  med	  modellsimulerade	  värden	  och	  där	  
byggnadens	  värmeförlusttal	  (VFT)	  lagts	  så	  att	  simuleringen	  ger	  motsvarande	  
värmeenergibehov	  på	  årsbasis	  som	  uppmätt.	  Simuleringen	  baseras	  på	  de	  aktuella	  
månadsmedeltemperaturerna	  och	  VFT	  behövde	  då	  justerats	  upp	  i	  förhållande	  till	  
byggnadens	  ursprungliga	  simuleringsmodell.	  	  
	  
Figur	  4.2	  Uppmätta	  och	  simulerade	  värden	  för	  perioden	  sept	  till	  aug,	  brf	  Snökristallen.	  	  

	  
	  
Simuleringsmodellen	  verkar	  inte	  helt	  kunna	  återge	  uppmätt	  energiprofil.	  	  Faktisk	  
energianvändning	  är	  lägre	  på	  hösten	  men	  högre	  på	  våren.	  En	  delförklaring	  kan	  vara	  att	  
garagedelen	  kyler	  mer	  på	  våren	  än	  hösten	  jämfört	  med	  simuleringsmodellen.	  	  
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En	  annan	  är	  att	  justeringen	  av	  ventilationsagregatets	  luftflöden	  som	  genomfördes	  i	  
början	  av	  februari	  gav	  försämrad	  prestanda	  (prestandamätningar	  saknas).	  En	  tredje	  kan	  
vara	  att	  uttorkningen	  påverkar.	  
	  
Förutsatt	  att	  ingen	  värme	  går	  ut	  i	  värmesystemet	  under	  perioden	  juni	  till	  augusti,	  så	  ger	  
alltså	  förlusterna	  i	  VVC-‐ledningen	  både	  i	  den	  uppvärmda	  byggnaden	  och	  i	  den	  kalla	  
garagedelen	  betydande	  förluster.	  Dessa	  tillsammans	  med	  värmeledningens	  förluster	  i	  
garaget	  uppskattas	  till	  9	  kWh/m2.	  Dessa	  förluster	  är	  en	  betydande	  del	  av	  
energianvändningen	  i	  detta	  objekt	  och	  förlusterna	  i	  garagedelen	  är	  betydligt	  högre	  än	  
vad	  som	  kalkylerats.	  
	  
Lasse	  Liten	  	  
De	  två	  byggnaderna	  Lasse	  Liten	  som	  byggdes	  utifrån	  passivhuskriterierna	  har	  haft	  klara	  
uppvärmningsproblem	  för	  de	  lägre	  våningsplanen	  i	  byggnaderna.	  	  
Detta	  har	  givit	  mättekniska	  problem	  i	  form	  av	  varierande	  och	  osäkra	  innetemperaturer	  
under	  den	  kalla	  perioden,	  kraftigt	  förhöjda	  framledningstemperaturer,	  vilket	  ger	  ökade	  
värmeförluster	  från	  aggregat	  och	  kan	  leda	  till	  övertemperaturer	  i	  de	  högre	  
våningsplanen	  som	  sedan	  vädras	  ut.	  Vidare	  har	  problemen	  resulterat	  i	  konstaterad	  hög	  
nivå	  på	  dold	  elvärme,	  se	  bilaga	  1.	  De	  elvärmda	  handdukstorkarna	  har	  inte	  timerstyrning	  
vilket	  ger	  en	  osäker	  men	  sannolik	  högre	  nivå	  på	  spillvärme	  vintertid.	  	  
Därtill	  kommer	  en	  förskola	  på	  våningsplan	  ett	  som	  också	  ger	  andra	  driftförhållanden,	  
vädring	  via	  dörröppningar,	  etc	  som	  uppstår.	  	  
	  
Resultatet	  vad	  avser	  Lasse	  Liten	  ligger	  högre	  än	  kalkylerat	  och	  har	  utöver	  förklaringarna	  
ovan	  även	  följande:	  

• Större köldbryggor än kalkylerat 
• Obalanserade luftflöden i aggregaten 
• Lokalens ventilationsaggregat var på kontinuerligt. 
• Kulvertförluster mellan två byggnader tillkom 

	  
Kulla	  Gulla	  
För	  denna	  byggnad	  som	  ingår	  i	  ett	  större	  komplex	  men	  med	  mycket	  liknande	  
utformning	  som	  Lasse	  Liten	  (syster	  byggnad)	  men	  utan	  värmeåtervinning	  och	  med	  
sämre	  U-‐värden	  i	  vägg,	  mm.	  Här	  har	  enbart	  värmeenergi	  till	  byggnaden	  uppmätts	  och	  
enbart	  för	  perioden	  januari	  maj	  och	  jämförts	  med	  Lasse	  Liten,	  se	  tabell	  4.2.	  
	  
Tabell	  4.2.	  Uppmätta	  värden	  för	  värme	  (halvår)	  och	  hushållsel	  (helår)	  
	  
(kWh/m2) Lasse Liten Kulla Gulla (referensbyggnad) 
Värme, jan-maj 2012 23 48 
Hushållsel, 12 månader 26 19 
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4.3	  Övriga	  energiposter	  
Hushållens	  energianvändning	  ,	  fastighetsel,	  varmvatten	  och	  VVC-‐	  förluster	  redovisas	  i	  
tabell	  4.3.	  
	  
Tabell	  4.3.	  Uppmätta	  värden	  för	  hushållsel,	  fastighetsel	  (FEL)	  och	  varmvatten	  (VV)	  i	  de	  
fyra	  projekten	  
	   Hushållsel	  	   FEL	   FEL	   VV	   VVC	  
(kWh/m2)	   	   Beräkn	   Uppmätt	   Köpt	  
Snökristallen	   21	   15	   13	   19	   10	   	  
Lasse	  Liten	   26	   10	   12	   35	   2,4	   	  
KullaGulla	  	   19	   -‐	   -‐	   -‐	  
Blå	  Jungfrun	   26	   9	   9	   27	   3,6	  
	   	  	  
VVC-‐förlusterna	  ingår	  i	  de	  tidigare	  redovisade	  värdena	  för	  värme	  och	  de	  kan	  inte	  annat	  
än	  uppskattas	  eller	  mätas	  under	  sommarnätter.	  I	  detta	  projekt	  har	  de	  huvudsakligen	  
kalkylerats	  med	  schablonvärden,	  se	  tabellen.	  I	  snökristallen	  tillkommer	  förluster	  i	  
värmeledning	  förlagd	  i	  kallt	  utrymme	  som	  beräknats	  specifikt	  för	  detta	  projekt.	  
	  
Resultat	  och	  diskussion	  
Skillnaden	  i	  elanvändning	  i	  hushållen	  mellan	  Lasse	  Liten	  och	  systerhuset	  Kulla	  Gulla	  kan	  
förklaras	  med	  dold	  elvärme	  och	  icke	  tidsstyrda	  handdukstorkar.	  Även	  i	  Blå	  Jungfrun	  kan	  
kompletterande	  elvärme	  ingå	  trots	  att	  det	  finns	  fast	  installerade	  elvärmare	  och	  som	  
kontoförs	  under	  värmeposten.	  	  Som	  genomsnittsvärde	  för	  de	  fyra	  objekten	  blir	  
elanvändningen	  för	  hushållsel	  23	  kWh/m2,	  dvs	  klart	  under	  Sveby	  referensvärde	  trots	  
inslag	  av	  elvärme.	  	  
	  
Spillvärme	  från	  hushållens	  elanvändning	  påverkar	  uppvärmningsbehovet.	  För	  ett	  
lågenergihus	  resulterar	  en	  minskning	  i	  hushållselanvändningen	  på	  10	  kWh	  ett	  ökat	  
värmebehov	  med	  nästan	  5	  kWh/m2.	  	  Se	  även	  nästa	  avsnitt	  om	  osäkerheter.	  
	  
Även	  spillvärme	  från	  fastighetens	  elanvändning	  påverkar	  värmebehovet.	  I	  köpt	  energi	  
tas	  dock	  hänsyn	  till	  detta	  genom	  att	  både	  värmebehov	  och	  fastighetsel	  ingår	  i	  summan.	  
	  
Avvikelserna	  mellan	  beräknad	  och	  köpt	  fastighetsel	  har	  varit	  låg	  trots	  att	  en	  
förskoleavdelnings	  ventilationssystem	  tillkom	  i	  en	  byggnad	  och	  styrning	  för	  belysning	  i	  
garage	  och	  förråd	  fallerat	  i	  en	  annan.	  Det	  visar	  att	  det	  i	  dessa	  fall	  går	  ganska	  bra	  att	  
kalkylera	  fastighetsel	  i	  förväg.	  	  
	  
Avvikelser	  i	  varmvattenanvändning	  jämfört	  med	  Sveby	  referensvärden	  varierar	  
påtagligt	  men	  är	  enkelt	  att	  normalisera.	  
	  
VVC-‐förlusterna	  kan	  vara	  stora	  och	  bör	  uppmärksammas	  bättre.	  	  En	  förklaring	  att	  det	  
inte	  sker	  är	  att	  VVC-‐förlusterna	  inte	  är	  så	  enkelt	  att	  beräkna.	  En	  annan	  att	  en	  del	  
beräkningsprogram	  inte	  tydligt	  har	  indatafält	  för	  denna	  systemdel.	  En	  del	  av	  förlusterna	  
kommer	  dock	  byggnaden	  tillgodo.	  Här	  finns	  ett	  tydligt	  behov	  av	  att	  informera	  
projektörer	  och	  projektledare.	  Det	  behövs	  kanske	  också	  bra	  vägledning	  för	  hur	  man	  
löser	  isoleringen	  av	  VVC	  i	  ett	  LCC-‐perspektiv,	  samt	  information	  till	  arkitekterna	  hur	  de	  
ska	  rita	  lägenheter	  så	  inte	  horisontella	  VVC-‐ledningar	  måste	  dras	  i	  bjälklaget	  (vilket	  
gjordes	  i	  kv	  Snökristallen).	  
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4.4	  Osäkerheter	  vid	  beräkning	  och	  mätning	  av	  årsenergi	  
	  
En	  felanalys	  bör	  anpassas	  till	  respektive	  objekt,	  men	  här	  genomförs	  bara	  en	  generell	  
metodanalys	  för	  att	  illustrera	  osäkerheter	  i	  samband	  med	  	  

• simulering	  av	  en	  byggnads	  energi	  
• mätning	  och	  normalisering	  av	  årsenergi	  
• påverkan	  från	  beteenderelaterade	  faktorer	  

	  
Det	  kan	  därtill	  finnas	  osäkerheter	  i	  tekniska	  indata,	  men	  hanteras	  inte	  i	  denna	  
sammanställning.	  	  
	  
Osäkerheterna	  för	  respektive	  parameter	  sammanfattas	  i	  tabell	  4.4,	  men	  en	  del	  är	  bara	  
relevanta	  osäkerheter	  vid	  mätning,	  andra	  vid	  energiberäkning.	  I	  tabellen	  anges	  
respektive	  parameters	  påverkan	  (uttryckt	  som	  procentuell	  avvikelse)	  på	  årsenergi	  för	  
uppvärmning	  i	  en	  byggnad	  på	  passivhusnivå	  (20	  kWh/m2),	  samt	  påverkan	  på	  årsenergi	  
för	  uppvärmning	  i	  en	  minienergihusbyggnad	  med	  dubbla	  värmebehovet	  (40	  kWh/m2).	  	  
Underlaget	  för	  de	  olika	  osäkerheterna	  diskuteras	  nedan.	  
	  
Tabell	  4.4.	  Exempel	  på	  osäkerheter	  för	  olika	  ingående	  parametrar	  
	  

	  
	  

Avvikelse	  (%)	   Avvikelse	  (%)	  
Osäkerheter	   	  	   passivhus	   minienergihus	  
Personvärme	   	  +/-‐	  0,6	  p/lgh	   5	   2	  
Mätare	  fjärrvärme	  

	  
3	   3	  

Mätare	  VV	   	  	   5	   5	  
Temperatur	  VV	   2	  grader	   4,4	   4,4	  
Skuggning	   	  +/-‐10	  grader	   5	   5	  
Persienne	  vår/höst	   50%	   8	   4	  
Vädring	   	  +/-‐	  3	  kWh/m2	   15	   8	  
Forceringsflöde	   	  	  +/-‐	  30	  l/s	   3	   1,5	  
Innetemperatur	   1	  grad	   10	   10	  
utetemperatur	   1	  grad	   10	   10	  
Spillvärme	  HEL	   	  +/-‐	  0,36	  W/m2	   6	   3	  
Spillvärme	  FEL	   	  +/-‐	  0,17	  W/m2	   3,3	   1,6	  
	  
	  
Med	  osäkerhetsintervall	  för	  olika	  parametrar	  som	  inte	  är	  beroende	  av	  varandra	  blir	  	  
det	  totala	  felintervallet	  inte	  summan	  av	  alla	  ingående	  fel	  utan	  roten	  ur	  summan	  av	  
kvadraten	  på	  respektive	  avvikelse.	  Detta	  beräknas	  genom	  att	  först	  beräkna	  
konsekvensen	  på	  slutresultatet	  för	  varje	  parameteravvikelse	  var	  för	  sig	  vilket	  redovisats	  
i	  tabell	  4.5	  som	  anger	  osäkerheter	  vid	  simulering	  av	  årsenergi.	  
	  
Som	  resultat	  skulle	  den	  sammanlagda	  osäkerheten	  vid	  simuleringen	  kunna	  uppgå	  till	  
18%	  för	  ett	  passivhus,	  men	  i	  absoluta	  tal	  endast	  ca	  4	  kWh/m2.	  Osäkerheten	  vad	  avser	  
spillvärme	  från	  hushållselanvändningen	  är	  helt	  dominerande.	  	  
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	  	  Tabell	  4.5.	  Osäkerheter	  för	  olika	  indata	  vid	  årsenergiberäkning	  (exkl.	  byggtekniska	  
indata)	  och	  sammanlagd	  osäkerhet	  för	  beräkningen.	  
	  

	   	  
Avvikelse	  (%)	   Avvikelse	  (%)	  

Simulering	   	  	   passivhus	   minienergihus	  
Skuggning	   	  +/-‐10	  grader	   5	   5	  
Forceringsflöde	   	  	  +/-‐	  30	  l/s	   3	   1,5	  
Spillvärme	  HEL	   	  +/-‐	  0,9	  W/m2	   17	   8,5	  
Spillvärme	  FEL	   	  +/-‐	  0,17	  W/m2	   3,25	   1,625	  
Osäkerhet	   %	   18	   10	  
Årsenergi	   kWh/år	   3,7	   4,0	  
	  
Skuggning	  
Under	  vinterperioden	  påverkas	  av	  horisontskuggningen,	  vilket	  anges	  som	  
horisontalvinkel	  i	  respektive	  väderstreck,	  men	  som	  i	  praktiken	  är	  ganska	  svår	  att	  	  
säkert	  fastställa	  och	  därmed	  ger	  en	  betydande	  osäkerhet	  i	  kalkylen.	  I	  tabellen	  har	  
konsekvenserna	  av	  en	  osäkerhet	  på	  +/-‐10	  grader	  redovisats.	  	  
	  
Forceringsflöde	  
Forceringsluftflödet	  från	  spiskåpan	  ger	  ökade	  värmeförluster	  om	  värmen	  inte	  återvinns.	  
Osäkerheten	  består	  i	  hur	  stora	  dessa	  luftflöden	  är	  eftersom	  forceringsflödet	  påverkas	  av	  
kåpans	  utformning,	  flödeskapacitet	  och	  beteende.	  
	  
Hushållsel	  och	  fastighetsel	  
Spillvärme	  från	  hushållsel	  kan	  ge	  en	  betydande	  osäkerhet	  om	  inte	  elanvändningen	  är	  
uppmätt.	  	  Uppmätt	  årsvariation	  av	  hushållsel	  i	  Blå	  Jungfrun	  ger	  en	  månadsfördelning	  
enligt	  figur	  4.3.	  	  
	  
Elanvändningen	  är	  här	  17%	  högre	  under	  den	  period	  då	  värmebehov	  finns	  (mörka	  
årstiden)	  jämfört	  med	  medelvärdet	  under	  året.	  I	  metodbeskrivningen	  för	  Feby12	  anges	  
en	  möjlig	  uppjustering	  med	  15%	  av	  årsmedelvärdet,	  vilket	  alltså	  ligger	  nära	  värdena	  i	  
denna	  byggnad.	  
	  
Figur	  4.3	  Hushållselens	  månadsfördelning,	  kv	  Blå	  Jungfrun	  

	  
	  
Svebys	  referensvärde	  på	  30	  kWh/m2	  ska	  användas	  för	  jämförbarhet	  mellan	  olika	  
projekt.	  I	  Sveby	  anges	  att	  70%	  av	  detta	  kan	  antagas	  ge	  spillvärme,	  vilket	  motsvarar	  en	  

!"

#"

#"

$"

$"

%"

%"

&"

&"

'"

()*" +,-" .)/" )0/" .)(" (1*" (12" )13" 4,0" 567" *58" 9,:"

!"
#$
%&
'%
()
*

+&,-.$$,#$*)/-012*!3#14*



	   2013-‐05-‐03	  	   	  

17	  

spillvärmeeffekt	  på	  2,4	  W/m2	  om	  årsvärdet	  på	  30	  kWh/m2	  fördelas	  jämnt	  på	  årets	  alla	  
timmar.	  
	  
Om	  istället	  hänsyn	  tas	  till	  årsvariationen	  så	  blir	  spillvärmeeffekten	  för	  vinterperioden	  
15%	  högre	  och	  då	  ökar	  spillvärmeeffekten	  med	  0,36	  W/m2.	  	  
	  
För	  kv	  Snökristallen	  uppskattas	  andel	  el	  som	  blir	  spillvärme	  vara	  85	  %	  (3,3	  W/m2).	  	  Det	  
ger	  en	  avvikelse	  på	  0,90	  W/m2	  jämfört	  med	  om	  Svebys	  referensvärde	  70	  %	  tillämpas.	  En	  
högre	  andel	  spillvärme	  i	  kv	  Snökristallen	  motiveras	  av	  att:	  

• värmeåtervinning med FTX tar hand om värmeöverskott från kök vid matlagning 
(kopplat till samma system)  

• tvätt- och diskmaskin är kopplad till varmvatten, dvs större andel av återstående 
hushållsel blir spillvärme. 

	  
I	  nu	  genomförd	  mätstudie	  har	  hänsyn	  tagits	  till	  att	  elanvändningen	  är	  högre	  på	  vintern,	  
men	  andel	  som	  blir	  spillvärme	  är	  en	  kvarvarande	  osäkerhet	  på	  nivån	  0,36	  W/m2,	  vilket	  
påverkar	  resultatet	  med	  +/-‐	  1,2	  kWh/m2.	  
	  
Andel	  av	  fastighetsel	  som	  ger	  spillvärme	  varierar	  och	  kan	  därför	  avvika	  från	  Sveby´s	  
schablon	  på	  70	  %.	  I	  ett	  av	  objekten	  uppskattas	  att	  endast	  47	  %	  av	  fastighetsel	  blir	  
spillvärme.	  Antag	  att	  spillvärme	  i	  de	  flesta	  byggnader	  utgör	  60	  –	  80	  %	  av	  fastighetsel	  
och	  om	  	  årsavläsningsvärde	  används	  tillkommer	  en	  osäkerhet	  på	  +/-‐	  5	  %	  för	  
uppskattning	  av	  vinterperiodens	  elanvändning,	  dvs	  osäkerheten	  uppgår	  till	  +/-‐	  0,17	  
W/m2.	  
	  
Beteenderelaterade	  osäkerheter	  
I	  tabell	  4.6	  redovisas	  tänkbara	  osäkerheter	  (procent)	  kopplade	  till	  beteendeparametrar.	  
Den	  sammanlagda	  osäkerheten	  hamnar	  även	  här	  på	  nivån	  20	  %,	  eller	  4	  kWh/m2.	  
	  
Tabell	  4.6.	  Osäkerheter	  för	  beteenderelaterade	  parametrar	  

	   	  
Avvikelse	  (%)	   Avvikelse	  (%)	  

Beteende	   	  	   passivhus	   minienergihus	  
Personvärme	   	  +/-‐	  0,6	  p/lgh	   5	   2	  
Persienne	  vår/höst	   50%	   8	   4	  
Vädring	   	  +/-‐	  3	  kWh/m2	   15	   8	  
Innetemperatur	   1	  grad	   10	   10	  
Osäkerhet	   %	   20	   14	  
Årsenergi	   kWh/år	   4,1	   5,4	  
	  
Personvärme	  
I	  inget	  av	  projekten	  fanns	  mätningar	  i	  form	  av	  enkäter	  genomförda	  om	  antalet	  boende.	  
Spillvärmenivån	  baserat	  på	  Svebys	  referensvärden	  blir	  drygt	  1	  W/m2	  och	  med	  en	  
tänkbar	  variation	  på	  +/-‐	  30	  %	  ger	  detta	  ett	  möjligt	  fel	  på	  1	  kWh/m2.	  	  
	  
Vädring	  
Vädring	  är	  en	  förlust	  som	  varierar	  mycket	  mellan	  olika	  byggnader	  beroende	  på	  
beteende,	  men	  också	  på	  om	  värmeregleringen	  ger	  obalanser	  så	  att	  överskottsvärme	  
vädras	  ut.	  Byggnader	  med	  små	  installerade	  värmeeffekter	  kan	  antas	  ge	  mindre	  



	   2013-‐05-‐03	  	   	  

18	  

vädringsförluster	  eftersom	  bostaden	  annars	  blir	  nerkyld,	  men	  vi	  har	  ingen	  egentlig	  
kunskap	  om	  detta.	  Sveby	  rekommenderar	  ett	  påslag	  på	  4	  l/s,	  m2	  och	  variationer	  mellan	  
1	  och	  7	  l/s,m2	  är	  då	  tänkbar.	  Det	  kan	  också	  diskuteras	  om	  vädring	  är	  en	  osäkerhet	  vid	  
simulering	  eller	  en	  beteendemässig	  osäkerhet	  (dvs	  utan	  koppling	  till	  värmesystemets	  
utformning),	  men	  här	  har	  den	  bokförts	  som	  en	  beteendemässig	  osäkerhet.	  
	  
Solskuggning	  
Under	  speciellt	  vår	  och	  höst,	  kommer	  delar	  av	  ett	  flerbostadshus	  ha	  dagar	  med	  intensiv	  
solinstrålning	  som	  ger	  övertemperaturer	  eller	  som	  skuggas	  bort	  med	  t.ex.	  persienner.	  
Här	  har	  denna	  osäkerhet	  belysts	  genom	  att	  skugga	  bort	  hälften	  av	  den	  instrålade	  solen	  
dessa	  månader	  utöver	  Sveby	  referensvärde	  för	  skuggning.	  
	  
Innetemperatur	  
En	  avvikelse	  på	  en	  grad	  oavsett	  inne-‐	  eller	  utetemperatur	  ger	  en	  påverkan	  på	  
årsvärmebehovet	  på	  storleksordningen	  10%.	  Så	  länge	  denna	  innetemperatur	  inte	  mäts	  
undere	  hela	  uppvärmningssäsongen	  kan	  denna	  osäkerhet	  betraktas	  som	  en	  
beteenderelaterad	  osäkerhet.	  
	  
Mätningsrelaterade	  osäkerheter	  
Vid	  mätning	  av	  årsenergi	  är	  det	  relativt	  få	  mätparametrar	  som	  påverkas,	  se	  tabell	  4.7.	  
Även	  vid	  mätning	  återkommer	  osäkerhet	  kopplad	  till	  spillvärme	  från	  hushållsel	  i	  
samband	  med	  normalisering	  av	  denna.	  Alternativt	  bokförs	  denna	  osäkerheten	  enbart	  till	  
simuleringen,	  men	  är	  likväl	  lika	  stor.	  	  
	  
Osäkerhet	  vid	  normalårskorrigering	  (utetemperatur)	  består	  i	  att	  det	  egentligen	  inte	  
finns	  någon	  bra	  metod	  för	  normalårskorrigering	  anpassad	  för	  lågenergihus	  enligt	  en	  
studie	  utförd	  av	  Sveby.	  Den	  kan	  alltså	  vara	  både	  större	  och	  mindre	  än	  de	  10%	  som	  här	  
antagits.	  	  
	  
	  	  Tabell	  4.7.	  Osäkerheter	  mätrelaterade	  parametrar	  

	   	  
Avvikelse	  (%)	   Avvikelse	  (%)	  

Mätning	   	  	   passivhus	   minienergihus	  
Mätare	  fjärrvärme	  

	  
3	   3	  

Mätare	  VV	   	  	   5	   5	  
Temperatur	  VV	   2	  grader	   4,4	   4,4	  
utetemperatur	   normalår	   10	   10	  
Spillvärme	  HEL	   	  +/-‐	  0,9	  W/m2	   17	   8,5	  
Spillvärme	  FEL	   	  +/-‐	  0,17	  W/m2	   3,3	   1,6	  
Osäkerhet	   %	   21	   18	  
Årsenergi	   kWh/år	   4,3	   7,2	  
	  
När	  väl	  byggnaden	  är	  uppförd	  och	  är	  uppmätt	  så	  erhålls	  en	  sammanlagd	  osäkerhet	  på	  
21%	  för	  byggnaden	  med	  lägst	  värmebehov	  utifrån	  de	  antaganden	  som	  ges	  i	  tabellen.	  
Önskar	  man	  kunna	  härleda	  denna	  till	  byggnad	  respektive	  till	  beteenderelaterade	  
orsaker,	  antal	  personer,	  mm	  tillkommer	  dessa.	  Om	  vi	  kan	  anta	  att	  osäkerheter	  från	  
mätningen	  inte	  har	  något	  samband	  till	  beteende	  skulle	  den	  sammanvägda	  osäkerheten	  
för	  att	  koppla	  avvikelserna	  till	  själva	  byggnaden	  vara	  23	  –	  29%	  med	  det	  högre	  relativa	  
värdet	  för	  en	  passivhusbyggnad.	  I	  absoluta	  tal	  skulle	  osäkerheten	  uppgå	  till	  mellan	  6	  och	  
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9	  kWh/m2,	  med	  det	  lägre	  talet	  för	  byggnad	  på	  passivhusnivå.	  Det	  kan	  diskuteras	  om	  
osäkerheten	  om	  hushållselens	  spillvärme	  ska	  bokföras	  på	  mätningen	  eller	  på	  den	  
inledande	  energiberäkningen,	  men	  den	  måste	  ändå	  beaktas	  om	  man	  ska	  kunna	  härleda	  
energianvändningen	  till	  byggnadens	  egenskaper.	  	  
	  
För	  de	  studerade	  objekten	  i	  denna	  studie	  är	  dock	  osäkerheten	  något	  lägre	  genom	  att	  
spillvärmenivåerna	  har	  analyserats	  mer	  i	  detalj	  än	  vad	  som	  annars	  kan	  förväntas.	  
	  
Uttorkningsenergi	  
Till	  ovan	  redovisad	  osäkerhet	  tillkommer	  ett	  värmebehov	  för	  uttorkning	  de	  inledande	  
åren,	  vars	  storlek	  är	  ganska	  osäker.	  
	  
Värme	  för	  uttorkning	  ingår	  ej	  i	  simulerad	  energianvändning,	  men	  väl	  i	  uppmätt	  och	  
bedöms	  för	  år	  2011	  uppgå	  till	  2-‐3	  kWh/m2	  för	  Kv	  Blå	  Jungfrun,	  enligt	  ett	  examensarbete	  
”Byggfukt	  och	  energi”	  från	  KTH.	  I	  examensarbetet	  som	  genomfört	  en	  beräkning	  för	  just	  
detta	  projekt	  skulle	  den	  totala	  energiåtgången	  för	  uttorkning	  uppgå	  till	  ca	  20	  kWh/m2	  
men	  pågå	  mer	  intensivt	  de	  första	  fem	  åren	  för	  att	  först	  efter	  30	  år	  vara	  helt	  uttorkat.	  	  
Efter	  själva	  byggåret	  då	  uttorkningen	  drar	  5,4	  kWh/m2,	  minskar	  den	  sen	  succesivt	  
enligt:	  
År	  2:	  2,2	  
År	  3:	  1,8	  
År	  4:	  1,4	  
År	  5:	  1,1	  
	  	  
Denna	  kalkyl,	  genomförd	  med	  programmet	  TorkaS	  för	  uttorkningseffekten	  är	  sannolikt	  
ganska	  osäker	  eftersom	  den	  baseras	  på	  en	  fast	  nivå	  för	  relativ	  fukt	  inomhus	  och	  har	  
alltså	  inte	  analyserat	  hur	  denna	  varierar	  i	  en	  byggnad	  där	  fuktåtervinning	  erhålls	  med	  
roterande	  växlare	  under	  vinterperioden	  och	  hur	  detta	  påverkar	  tidpunkten	  för	  
upptorkning	  under	  året	  och	  hur	  andra	  fuktförhållanden	  inomhus	  kan	  påverka	  förloppet.	  
Analysen	  har	  gjort	  med	  ett	  inneklimat	  på	  konstant	  18	  grader	  och	  en	  relativ	  luftfuktighet	  
på	  60	  %.	  Med	  en	  högre	  innetemperatur	  och	  en	  lägre	  relativ	  luftfuktighet	  under	  
vårvinterperioden	  kan	  kanske	  upptorkningen	  gå	  fortare.	  	  
	  

4.5	  Stegvis	  analys	  
I	  Sveby	  Energiprestandaanalys10	  redovisas	  en	  metodik	  för	  uppföljning	  i	  steg.	  
Energiberäkningarna	  ska	  ske	  i	  steg	  genom	  byggprocessen:	  

• Systemhandling 
• Bygghandling (projekterad) 
• Verkligt utförande (ändringar i byggprocessen, täthet, aggregatprestanda, luftflöde) 
• Mätning 

	  
Mellan	  systemhandling	  och	  bygghandling	  kan	  det	  uppstå	  ganska	  stora	  förändringar	  
vilket	  i	  de	  aktuella	  projekten	  kan	  belysas	  med	  komplettering	  med	  fler	  lägenheter,	  
ändringar	  i	  garagelösningar,	  lokalverksamhet.	  	  
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Bestämning	  av	  areor	  för	  väggar,	  tak,	  golv,	  mm	  i	  större	  projekt	  är	  ganska	  tidskrävande.	  
Ska	  de	  då	  upprepas	  från	  systemhandling	  till	  bygghandling	  finns	  risk	  för	  fel,	  varför	  
automatiserad	  mängdning	  av	  areor	  via	  3D-‐modellering	  bör	  eftersträvas.	  
	  
Den	  mest	  radikala	  förändringen	  ur	  energiperspektiv	  var	  ändringen	  från	  lägenhetsfläktar	  
till	  centralt	  ventilationssystem	  i	  ett	  av	  projekten.	  En	  ingående	  risk-‐	  och	  
konsekvensanalys	  borde	  då	  ha	  gjorts	  på	  bygghandlingen.	  I	  ett	  av	  projekten	  tillämpades	  
en	  riskinventering	  av	  de	  tekniska	  lösningarna	  vilket	  kan	  vara	  en	  lämplig	  metod	  för	  att	  
inte	  missa	  konsekvenserna	  av	  sena	  ändringar.	  
	  
Steget	  från	  bygghandling	  till	  verkligt	  utförande	  inkluderar	  numera	  regelmässigt	  
täthetsprovningar.	  Däremot	  har	  inga	  protokoll	  på	  prestandamätning	  av	  
ventilationsaggregaten	  genomförts	  (oss	  veterligen)	  och	  i	  vissa	  fall	  har	  även	  protokoll	  på	  
uppmätta	  huvudluftflöden	  saknats.	  	  
	  
Resultaten	  från	  de	  stegvisa	  kalkylerna	  för	  energianvändningen	  framgår	  av	  tabell	  4.1	  och	  
4.3	  samt	  mer	  i	  detalj	  i	  redovisningstabellerna	  för	  respektive	  projekt	  i	  bilaga	  1	  –	  4	  för	  de	  
processteg	  där	  dokumentation	  finns.	  De	  stora	  avvikelserna	  i	  dessa	  projekt	  har	  främst	  
gällt	  uppmätt	  energi	  relativt	  projekterade	  värden.	  
	  

5.	  Värmeförluster	  och	  värmeeffekt	  
	  
Byggnadens	  värmeförluster	  är	  en	  avgörande	  faktor	  för	  byggnadens	  värmebehov.	  Andra	  
faktorer	  är	  verksamheternas	  spillvärme,	  solinstrålning	  och	  brukarpåverkan	  i	  form	  av	  
solavskärmning,	  vädring	  och	  temperaturreglering.	  	  
	  
Värmeförlusterna	  är	  alltså	  den	  faktor	  som	  direkt	  är	  ett	  resultat	  av	  byggnadens	  
konstruktion,	  installation	  och	  dess	  utförande,	  dvs	  hur	  man	  har	  lyckats	  med	  isolering,	  
täthet,	  minimering	  av	  köldbryggor,	  styrning	  av	  ventilation	  och	  värmeåtervinning.	  
Värmeförlusteffekten	  är	  därmed	  ett	  uttryck	  för	  byggnadens	  egenskaper	  vad	  gäller	  
värmeförluster.	  
	  
I	  flera	  miljöklassningssystem	  (Miljöbyggnad,	  SIS24300-‐1,	  FEBY12)	  ingår	  en	  parameter,	  
värmeförlusttal	  eller	  värmeeffektbehov	  som	  en	  del	  i	  klassningen/kriterierna,	  men	  det	  
finns	  olika	  anvisningar	  för	  hur	  denna	  ska	  mätas	  och	  delvis	  hur	  den	  definieras.	  
	  
En	  arbetshypotes	  i	  nu	  utförd	  studie	  var	  att	  värmeförlusttalet	  ska	  kunna	  mätas	  och	  
bestämmas	  redan	  under	  första	  vintersäsongen	  och	  därmed	  ge	  en	  tidig	  och	  direkt	  
återkoppling	  till	  byggprojektet	  om	  hur	  bra	  det	  lyckats.	  Det	  är	  bättre	  att	  tidigt	  upptäcka	  
brister	  som	  kan	  åtgärdas,	  än	  att	  avvakta	  resultaten	  från	  årsenergimätningen	  under	  
andra	  driftåret.	  
	  
Ännu	  intressantare	  att	  mäta	  värmeförlusttalet	  är	  det	  om	  detta	  ger	  högre	  
mätnoggrannhet	  än	  årsenergivärdet.	  
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Umeå	  universitet	  redovisar	  resultaten	  från	  en	  mätstudie4	  på	  en	  befintlig	  byggnad	  där	  
effektiviseringsåtgärder	  skulle	  analyseras	  och	  där	  bestämning	  av	  värmeförluster	  sker	  
genom	  mätning	  av	  tillförd	  värmeeffekt	  vid	  olika	  utetemperaturer	  under	  mätperioden	  
januari	  till	  februari,	  då	  solinstrålningen	  kan	  försummas.	  Resultaten	  visade	  på	  en	  
avvikelse	  (R2-‐värde)	  relativt	  beräknade	  värden	  på	  mindre	  än	  0,96	  men	  detta	  var	  en	  
tillämpning	  på	  byggnader	  med	  större	  värmeförluster	  än	  för	  passivhus.	  

5.1	  Metodbeskrivning	  värmeförluster	  
Energieffektiva	  flerbostadshus	  har	  så	  låga	  energiförluster	  att	  energibalansen	  i	  stor	  
utsträckning	  balanseras	  med	  spillvärme	  från	  personer	  och	  apparater	  och	  instrålande	  
solenergi.	  Det	  innebär	  att	  beteendefaktorer	  i	  form	  av	  solavskärmning,	  vädring,	  
apparatinnehav,	  mm	  får	  en	  större	  roll	  än	  i	  befintlig	  bostadsstock	  och	  därmed	  ökar	  
osäkerheten	  i	  verkligt	  utfall	  jämfört	  med	  kalkylerade	  årsenergivärden.	  	  
	  
Olika	  energiposter	  som	  påverkar	  en	  byggnads	  utetemperaturberoende	  värmeförluster	  
ges	  i	  figur	  5.1	  som	  redovisar	  värmeförlusteffekter	  för	  två	  av	  de	  objekt	  som	  ingår	  i	  
studien.	  
	  
Figur	  5.1	  Projekteringsvärden	  för	  värmeförluster	  vid	  dimensionerande	  utetemperatur	  för	  
två	  objekt.	  
	  

	   	  
	  
På	  förlustsidan	  tillkommer	  förluster	  i	  VVC-‐system,	  som	  dock	  inte	  är	  
utetemperaturberoende,	  samt	  energi	  för	  uttorkning	  av	  betongstomme.	  	  

5.2	  SIS	  värmeeffektförlust	  
Enligt	  den	  svenska	  standarden	  SIS	  24300-‐1:2010	  kan	  byggnadens	  ”värmeeffektbehov5”	  
vid	  dimensionerande	  utetemperatur	  (DVUT)	  bestämmas	  genom	  mätning	  av	  byggnadens	  
lutningskoefficient	  och	  läsa	  av	  värdet	  vid	  DVUT.	  Till	  detta	  värde	  adderas	  sen	  effekt	  från	  
internvärme	  från	  apparater	  och	  personer	  under	  en	  medelvecka	  för	  den	  aktuella	  
perioden,	  men	  däremot	  inte	  solinstrålningen.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Evaluation	  of	  energy	  conservation	  measures	  in	  a	  multifamily	  building,	  using	  on	  site	  measurements,	  
Jimmy	  vesterberg,	  m.fl.	  Energy	  Procedia	  (2011).	  
5	  Enligt	  SIS	  terminologi,	  vilket	  motsvaras	  av	  begreppet	  värmeeffektförluster	  enligt	  FEBYs	  terminologi	  
eftersom	  även	  internvärme	  ingår	  i	  bägge	  begrepp.	  
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Mätvärdena	  ska	  enligt	  denna	  standard	  vara	  utspridda	  under	  minst	  sex	  tillfällen	  med	  
minst	  1,5	  grader	  mellan	  varje	  tillfälle	  och	  ska	  omfatta	  minst	  en	  vecka	  per	  tillfälle.	  Om	  
mätvärde	  inkluderar	  värme	  till	  tappvarmvatten	  ska	  detta	  värde	  dras	  av.	  Om	  
effektbehovet	  har	  mätts	  inom	  +/-‐	  5	  grader	  från	  DVUT	  vid	  tre	  tillfällen	  kan	  detta	  anses	  
vara	  tillräckligt	  för	  klassificering.	  För	  det	  projekt	  (Snökristallen)	  standarden	  testades	  på	  
finns	  ett	  antal	  veckomätvärden	  för	  perioden	  9	  jan	  till	  20	  april.	  Det	  värde	  som	  ligger	  
närmst	  DVUT	  ligger	  7	  grader	  från	  DVUT	  (DVUT	  är	  -‐	  12,7	  grader).	  Eftersom	  kravet	  att	  
minst	  tre	  värden	  ska	  ligga	  högst	  5	  grader	  från	  DVUT	  får	  istället	  sex	  mättillfällen	  ingå.	  	  
	  
Figur	  5.2	  Tillförd	  värme	  som	  funktion	  av	  utetemperatur	  

	  
	  
Med	  erhållen	  trendlinje	  blir	  värmeeffektbehovet	  vid	  DVUT	  21,4	  W/m2	  efter	  det	  
spillvärme	  från	  apparater	  och	  personer	  lagts	  till	  (solvärme	  ska	  inte	  läggas	  till	  vid	  
bestämning	  med	  mätning	  enligt	  denna	  standard).	  	  
	  
Det	  finns	  enligt	  standarden	  inget	  krav	  på	  viss	  ordning	  i	  urvalet,	  dvs	  det	  är	  möjligt	  att	  
själv	  göra	  urvalet	  så	  att	  ogynnsamma	  perioder	  kan	  tas	  bort.	  Vad	  det	  skulle	  innebära	  har	  
vi	  inte	  studerat.	  	  

5.3	  Värmeeffektförlust,	  FEBY	  
Värmeförlusttalet	  (VFT)	  vid	  dimensionerande	  vinterutetemperatur	  (DVUT)	  som	  
beskrivs	  i	  FEBY126	  följer	  ISO	  13789	  strikt,	  dvs	  även	  anvisningen	  att	  inte	  medge	  avdrag	  
för	  ventilationens	  förluster	  genom	  kylning	  av	  frånluften	  med	  hjälp	  av	  en	  
frånluftsvärmepump	  (vilket	  den	  svenska	  standarden	  SS	  24300	  gör).	  
Det	  innebär	  att	  i	  FEBY12	  betraktas	  kylning	  av	  frånluft	  inte	  som	  värmeåtervinning	  utan	  
som	  en	  värmekälla	  likställd	  med	  andra	  värmekällor,	  t.ex	  uteluft	  eller	  bergvärme.	  	  
	  
En	  metod	  för	  mätning	  av	  VFT	  beskrivs	  i	  FEBY	  rapport	  Mätning	  och	  verifiering7	  och	  sker	  
genom	  en	  korttidsmätning	  omfattande	  minst	  3	  veckor	  under	  den	  mörka	  perioden	  v	  47	  –	  
v	  6	  (dvs	  en	  period	  med	  små	  störningar	  från	  solinstrålning)	  som	  också	  är	  en	  kall	  period	  
vilket	  innebär	  att	  spillvärmen	  får	  en	  mindre	  betydelse.	  
	  
Mätningen	  är	  statisk,	  dvs	  en	  avläsning	  vid	  mätningens	  start	  och	  avslutning	  är	  tillräcklig	  
och	  mätperiodens	  längd	  motiveras	  av	  att	  inlagring	  och	  utlagring	  ur	  väggstommen	  vid	  
ändrade	  utetemperaturer	  inte	  ska	  störa,	  dvs	  de	  dynamiska	  värmeförloppen	  ska	  
minimeras	  till	  en	  nivå	  där	  de	  kan	  försummas.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  FEBY12	  är	  det	  dokument	  som	  beskriver	  de	  svenska	  kriterierna	  för	  passivhus	  och	  minienergihus	  och	  som	  
ges	  ut	  av	  Sveriges	  Centrum	  för	  Nollenergihus	  (www.nollhus.se).	  
7	  ATON	  rapport	  0904	  (www.aton.se)	  
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Värmeförlusttalet	  bestäms	  utifrån	  en	  mätning	  av	  byggnadens	  värmeförlustfaktor	  Ptemp.	  
Värmeförlustfaktorn	  beräknas	  enligt:	  
	  
Ptemp	  =	  Pvärme	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (W/m2,K)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Tinne	  –	  Tute)	  x	  Atemp	  
	  
Pvärme	  	  =	  Pfjvärme	  –	  PVV,	  där	  	  
Pfjvärme	  	  =	  Efjvärme/antal	  timmar	  för	  mätperioden	  
PVV	  =	  Varmvatten	  volym	  (m3)	  /Cp	  x	  (Tvv	  –	  Tkv)	  /antal	  timmar	  för	  mätperioden	  
	  
Värmeförlusttalet	  VFT	  vid	  dimensionerande	  utetemperatur	  blir	  då:	  
VFT	  =	  Ptemp	  x	  (21	  –	  DVUT)	  +	  Psol	  +	  Pperson	  +	  Pel	   	   (W/m2)	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Atemp	  
Mätavläsning	  sker	  för:	  

• Inköpt	  värme	  och	  varmvatten	  (V+VV),	  dvs	  avläst	  fjärrvärme	  Efjvärme	  
• Varmvattenvolym	  	  
• Hushållsel	  
• Fastighetsel	  
• Ute-‐	  och	  innetemperatur	  

	  
För	  att	  korrigera	  för	  varmvattenanvändning	  under	  perioden	  bestäms	  även	  kall-‐	  och	  
varmvattentemperaturen	  (Tkv	  och	  Tvv).	  Temperatur	  ute	  och	  inne	  loggas	  så	  att	  dess	  
medeltemperaturer	  kan	  bestämmas.	  Solvärme	  för	  den	  aktuella	  mätperioden	  hämtas	  
från	  de	  energidata	  tidigare	  energiberäkningar	  givit	  för	  ett	  normalår	  och	  ingår	  i	  detta	  
begrepp	  enligt	  FEBY12	  med	  ca	  en	  halv	  Watt/m2	  (till	  skillnad	  från	  SIS	  24300),	  men	  då	  är	  
detta	  objekt	  mycket	  skuggat	  vintertid.	  
	  

5.4	  Mätresultat	  värmeförlusttal	  (VFT)	  
Värmeförlusttalet	  för	  Snökristallen	  har	  beräknats	  för	  olika	  mätperioder	  (se	  även	  data	  i	  
bilaga	  4).	  	  Enligt	  anvisningarna	  i	  metoden	  bör	  mätperioden	  inte	  pågå	  senare	  än	  vecka	  6	  
eftersom	  solens	  påverkan	  då	  blir	  allt	  för	  stor.	  Medelvärdet	  för	  värmeförlustfaktorn	  de	  
två	  första	  mätperioderna	  som	  ligger	  före	  vecka	  6	  är	  0,66	  W/m2,K	  och	  detta	  ger	  ett	  
värmeförlusttal	  vid	  DVUT	  på	  22	  W/m2,	  dvs	  nära	  trendlinjens	  värde	  från	  figur	  5.2.	  	  
	  
Slutresultatet	  i	  form	  av	  värmförlusttal	  varierar	  något	  mellan	  mätperioderna,	  se	  figur	  5.3,	  
men	  det	  är	  enbart	  de	  första	  två	  som	  ligger	  inom	  accepterad	  mätperiod.	  
	  
Figur	  5.3	  Värmeförlusttal	  (W/m2)	  för	  olika	  mätperioder	  9	  jan	  –	  20	  april	  
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Variationen	  mellan	  de	  olika	  mätperioderna	  kan	  förutom	  solinstrålningen	  ha	  påverkats	  
av	  en	  instabail	  driftsituation,	  med	  injusteringar	  som	  genomfördes	  i	  ventilationsaggregat,	  
ändrade	  innetemperaturer,	  etc.	  	  
	  
Motsvarande	  resultat	  för	  övriga	  objekt	  redovisas	  i	  tabell	  5.1	  för	  uppmätta	  och	  
beräknade	  värden.	  
	  
Tabell	  5.1	  Värmeförlusttal	  VFT	  (W/m2)	  beräknat	  och	  uppmätt	  för	  de	  fyra	  projekten	  
	  
	  (W/m2)	   Uppmätt	  	   Uppmätt	  +	  	   Beräknat	  
	   	   osäkerhet	  	   	  
Snökristallen	   22	   19	   16	  
Lasse	  Liten	   21	   19	   16	   	  
KullaGulla	   33	   30	   29	   	  
Blå	  Jungfrun	   16	   13	   13	   	  
	  
Av	  tabellen	  framgår	  att	  uppmätt	  värmeförlusttal	  är	  väsentligt	  högre	  än	  kalkylerat	  med	  
projekteringsdata.	  Efter	  avdrag	  för	  möjlig	  osäkerhet	  (se	  detaljer	  i	  avsnitt	  5.6)	  vid	  
mätning	  är	  det	  två	  objekt	  som	  tydligt	  avviker	  med	  högre	  värmeförlusttal.	  En	  
tillkommande	  osäkerhet	  vid	  mätning	  under	  första	  vintersäsongen	  är	  upptorkning	  av	  
kvarvarande	  fukt	  i	  byggkonstruktionen.	  Samtliga	  objekt	  haft	  driftproblem	  under	  första	  
uppvärmningssäsongen,	  vilket	  också	  kan	  förklara	  delar	  av	  avvikelsen.	  
	  

5.5	  Alternativa	  mätmetoder	  för	  bestämning	  av	  VFT	  
Metodiken	  som	  beskrivs	  i	  kapitel	  5.3	  har	  två	  svagheter:	  

• Mätavläsningar	  ska	  göras	  på	  plats	  
• Tillfälliga	  driftstörningar	  och	  injusteringar	  kan	  få	  genomslag	  	  

	  
Som	  alternativ	  testas	  därför	  	  tre	  alternativa	  metodansatser	  baserat	  på	  trendanalys	  med	  
månadsdata	  för	  fjärrvärme	  under	  vinterperioden	  oktober	  –	  mars	  och	  där	  metodiken	  
skiljt	  sig	  vad	  avser	  när	  tillägg	  för	  spillvärme	  och	  solinstrålning	  ska	  göras.	  	  
	  
Resultaten	  från	  de	  tre	  metodalternativen	  ligger	  nära	  varandra,	  se	  bilaga	  5.	  Därför	  kan	  
den	  enklaste	  metoden	  väljas,	  där	  trendanalysen	  görs	  utifrån	  månadsvärden	  för	  inköpt	  
fjärrvärme	  (energisignatur)	  för	  att	  därmed	  bestämma	  värmeförlusttalet	  vid	  DVUT	  
genom	  att	  dra	  av	  det	  genomsnittliga	  effektbehovet	  för	  varmvatten	  utifrån	  
varmvattenanvändningens	  årsdata	  och	  sen	  lägga	  till	  spillvärme	  och	  solvärme	  för	  den	  
kallaste	  månaden,	  dvs	  februari.	  
	  
Fördelen	  med	  att	  kunna	  utgå	  från	  månadsvärden	  på	  värmeleveranserna	  är	  att	  dessa	  
vanligen	  ändå	  avläses	  och	  utgör	  underlag	  för	  bestämning	  av	  årsenergianvändningen.	  	  
	  

5.6	  Osäkerhet	  vid	  mätning	  av	  värmeförlusttalet	  VFT	  
Samma	  osäkerheter	  som	  vid	  mätning	  av	  årsenergi	  uppstår	  även	  vid	  mätning	  av	  VFT,	  
men	  har	  delvis	  annan	  påverkan,	  se	  tabell	  5.2,	  som	  ger	  ett	  sammanvägt	  mätfel	  på	  ca	  7	  –	  8	  
procent.	  Detta	  motsvarar	  en	  påverkan	  på	  årsenergi	  på	  4	  -‐	  5	  kWh/m2	  beroende	  på	  
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byggnad.	  Ungefär	  samma	  osäkerhet	  som	  mätning	  av	  årsenergin,	  men	  något	  lägre	  
osäkerhet	  som	  mått	  på	  byggnadens	  prestandaavvikelse	  utan	  påverkan	  från	  beteendet.	  
	  
Tabell	  5.2	  Uppskattad	  osäkerhet	  vid	  mätning	  och	  bestämning	  av	  VFT	  

	   	  
Påverkan	   Avvikelse	  (%)	  

	  Mätning	  VFT	   	  	   W/m2	   15	  W/m2	   20	  W/m2	  
Personvärme	   	  +/-‐	  0,6	  p/lgh	   0,24	   1,6	  

	  Solvärme	   	  +/-‐10	  grader	   0,4	   2,67	  
	  Mätare	  fjärrvärme	   3%	   	  	   3	   3	  

Mätare	  VV	   5%	   0,11	   0,76	   0,57	  
Temperatur	  VV	   2	  grader	   0,12	   0,81	   0,61	  
Utetemperatur	   0,5	  grad	   	  	   2,5	   2,5	  
Innetemperatur	   1	  grad	   	  	   5	   5	  
Spillvärme	  HEL	   	  +/-‐	  0,6	  W/m2	   0,6	   4,00	   3	  
Spillvärme	  FEL	   	  +/-‐	  0,17	  W/m2	   0,17	   1,1	   0,9	  
Osäkerhet	   %	  

	  
8	   7	  

Årsenergi	   kWh/år	  
	  

4,1	   4,7	  
	  
Indatakommentarer	  
Varmvatten	  har	  en	  genomsnittlig	  värmeeffekt	  på	  2,2	  W/m2	  (dygnsmedeleffekt).	  Ett	  
mätfel	  på	  5%	  ger	  då	  ett	  mätfel	  på	  värmeeffekten	  på	  0,11	  W/m2.	  	  
	  
Hushållsel	  mäts	  för	  den	  aktuella	  mätperioden,	  men	  andel	  av	  detta	  som	  blir	  spillvärme	  är	  
fortfarande	  osäkert,	  varför	  ett	  fel	  på	  storleksordningen	  0,6	  W/m2	  uppstår.	  
	  
VFT	  bestäms	  för	  den	  kallaste	  månaden,	  dvs	  februari	  då	  solvärmeinstrålningen	  är	  
begränsad.	  Solvärmeinstrålningen	  (W/m2	  Atemp)	  under	  februari	  	  och	  mars	  månad	  
varierar	  med	  de	  olika	  byggnaderna	  enligt	  följande	  tabell,	  där	  också	  konsekvenserna	  av	  
en	  tänkbar	  feluppskattning	  på	  +/-‐	  30%	  redovisas	  i	  tabell	  5.3.	  	  
	  
Figur	  5.3	  Solvärmeinstrålning	  (W/m2,	  Atemp)	  med	  uppskattat	  felintervall.	  
Objekt	   februari	   mars	  
Snökristallen	   0,3	  (+/-‐	  0,1)	   0,8	  (+/-‐	  0,2)	  
Blå	  Jungfrun	   1,3	  (+/-‐	  0,4)	   2,4	  (+/-‐	  0,8)	  
LasseLiten	   1,3	  (+/-‐	  0,4)	   2,6	  (+/-‐	  0,9)	  
	  
Utetemperatur	  
Utetemperatur	  har	  i	  projektet	  hämtats	  från	  hemsidan	  utetemperatur.nu	  såvida	  inte	  
mätgivare	  har	  funnits	  i	  byggnaden.	  Utetemperaturgivarens	  placering	  har	  betydelse	  
(normalt	  byggnadens	  norrsida)	  även	  i	  höjdled.	  Dagar	  då	  temperaturen	  skiktas	  kan	  den	  
skilja	  sig	  en	  grad	  mellan	  bottenplan	  och	  översta	  våningsplan.	  	  
Ett	  rimligt	  felintervall	  är	  +/-‐	  0,5	  grader.	  
	  
Innetemperatur	  
Innetemperatur	  har	  loggats	  eller	  uppskattats.	  Betydande	  avvikelser	  har	  noterats	  mellan	  
innetemperaturen	  vid	  lägenhetsgivare	  (placerad	  i	  hall)	  jämfört	  med	  temperatur	  i	  
vardagsrum.	  Loggning	  i	  frånluftskanal	  ger	  normalt	  en	  halv	  till	  en	  grad	  högre	  temperatur	  
än	  i	  vistelsezonen,	  eftersom	  temperaturen	  skiktar	  sig	  något	  och	  då	  frånluften	  hämtas	  
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från	  kök	  och	  badrum.	  Köket	  har	  apparater	  som	  ger	  spillvärme	  och	  i	  badrum	  kan	  
handdukstork	  öka	  temperaturen.	  
I	  två	  av	  projekten	  var	  temperaturen	  i	  frånluftskanalen	  vid	  aggregatet	  inte	  representativ,	  
beroende	  på	  långa	  kanaldragningar	  i	  kalla	  utrymmen	  i	  ena	  fallet	  och	  på	  värmeläckage	  
från	  varma	  tilluftskanaler	  i	  det	  andra.	  Mätning	  i	  frånluftskanal	  är	  därför	  ingen	  generellt	  
användbar	  metod.	  
	  
Slutligen	  varierar	  innetemperaturen	  under	  dygnet	  och	  under	  året.	  Ett	  rimligt	  felintervall	  
för	  mätning	  av	  innetemperatur	  är	  +/-‐	  1,0	  grader.	  
	  
En	  avvikelse	  på	  en	  grad	  oavsett	  inne-‐	  eller	  utetemperatur	  ger	  en	  påverkan	  på	  
värmeeffektförlusten	  på	  storleksordningen	  5%	  vid	  utetemperaturer	  runt	  noll	  grader.	  	  
	  
Värmeeffekt	  för	  uttorkning	  
Behovet	  av	  uttorkningsenergi	  har	  redovisats	  i	  kap	  4.4.	  Ett	  exempel	  kan	  belysa	  dess	  
betydelse	  för	  att	  bestämma	  värmeeffektbehovet.	  Om	  vi	  antar	  att	  3	  kWh/m2	  åtgår	  för	  
upptorkningen	  första	  året	  efter	  inflyttning	  och	  denna	  upptorkning	  sker	  under	  perioden	  
dec	  –	  maj	  ger	  detta	  en	  genomsnittligt	  kylande	  effekt	  på	  0,7	  W/m2	  som	  alltså	  ska	  tillföras	  
som	  värme.	  Om	  uttorkningen	  första	  året	  är	  6	  kWh/m2	  blir	  det	  tillkommande	  
värmeeffektbehovet	  för	  uttorkning	  1,4	  W/m2.	  Om	  den	  relativa	  fuktigheten	  sjunker	  mer	  
under	  de	  kallaste	  veckorna	  kan	  möjligen	  också	  kylningen	  för	  uttorkning	  öka.	  Även	  om	  
det	  inte	  är	  troligt	  skulle	  osäkerheten	  vad	  avser	  uttorkningens	  påverkan	  på	  VFT	  möjligen	  
kunna	  uppgå	  till	  1,5	  W/m2.	  	  
	  
Detta	  ger	  ett	  tillkommande	  mätfel,	  men	  är	  möjligen	  inte	  representativt	  för	  hela	  året	  och	  
än	  mindre	  för	  kommande	  driftår.	  Om	  detta	  antagande	  skulle	  vara	  korrekt,	  så	  är	  inte	  
uppmätning	  av	  VFT	  en	  lämplig	  metod	  för	  mätning	  av	  byggnadens	  egenskaper	  under	  
första	  driftåret	  för	  byggnader	  med	  gjutna	  betongkonstruktioner	  eller	  så	  får	  man	  
acceptera	  en	  avvikelse	  på	  upp	  till	  3	  W/m2	  utan	  att	  det	  innebär	  en	  egentlig	  avvikelse,	  se	  
tabell	  5.1.	  	  
	  

6.	  Byggprocessens	  och	  driftorganisationens	  betydelse	  för	  lågenergihus.	  

6.1	  kontrollprogram	  och	  uppföljningar	  
Tydliga	  mål	  och	  krav,	  nedbrytning	  till	  krav	  på	  systemdelar	  och	  delfunktioner,	  tydliga	  
ansvar	  inom	  organisationen	  för	  att	  hantera	  energikraven	  genom	  de	  olika	  processtegen	  
och	  ett	  genomtänkt	  provnings-‐	  och	  uppföljningsprogram	  är	  den	  röda	  tråden	  vi	  letat	  
efter	  i	  de	  genomförda	  projekten	  och	  som	  mer	  utförligt	  beskrivits	  i	  dokumentet	  Sveby	  
Energiverifikat09.	  
	  
Utvärderingen	  har	  genomförts	  genom	  att	  beställa	  in	  relevanta	  beskrivningar	  och	  
handlingar	  och	  kompletterat	  med	  intervjuer	  av	  berörda	  inom	  utförar-‐	  och	  
beställarorganisationen.	  
	  
Redovisningen	  av	  kravställande,	  provningar	  och	  kontroller	  varierar	  kraftigt	  mellan	  de	  
olika	  projekten	  och	  för	  olika	  teknikområden.	  Även	  om	  det	  i	  vissa	  fall	  finns	  tydliga	  krav	  
saknas	  ofta	  de	  redovisningar	  av	  resultat	  som	  efterfrågas.	  	  Det	  innebär	  att	  kedjan	  brister	  
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om	  krav	  formulerats	  men	  inte	  förts	  in	  operativt	  i	  den	  utförande	  byggorganisationen	  på	  
ett	  sätt	  så	  de	  inte	  hamnar	  mellan	  stolarna	  eller	  glöms	  bort.	  
	  
Snökristallen	  och	  LasseLiten	  (liksom	  referensbyggnad	  KullaGulla)	  diskuteras	  här	  
samordnat	  då	  de	  är	  byggda	  av	  samma	  entreprenör	  och	  har	  likartad	  styrning.	  	  För	  dessa	  
byggnader	  finns	  energikraven	  tydligt	  beskrivna	  och	  hur	  dessa	  ska	  följas	  upp	  men	  det	  
görs	  i	  olika	  handlingar.	  Det	  är	  inte	  heller	  självklart	  hur	  energifrågorna	  prioriterats	  och	  
hur	  de	  ska	  hanteras	  praktiskt	  genom	  hela	  byggprocessen.	  Kraven	  beskrivs	  i	  olika	  
omfattning	  och	  i	  olika	  typer	  av	  dokument.	  Därmed	  har	  det	  också	  rapporterats	  bli	  
problem	  med	  att	  få	  kraven	  förankrade	  hos	  de	  olika	  underentreprenörerna.	  Har	  kraven	  
inte	  tydligt	  funnits	  med	  i	  handlingarna	  när	  deras	  anbud	  togs	  för	  de	  delar	  som	  har	  
relevans	  för	  dessa	  är	  det	  alltid	  svårt	  att	  i	  efterhand	  få	  gehör	  för	  dem.	  
	  
De	  inledande	  energikraven	  fick	  ingen	  tydlig	  koppling	  till	  KMA	  plan	  (Kvalitet,	  Miljö	  och	  
Arbetsmiljöplan).	  Ingen	  sakkunnig	  för	  energifrågor	  anlitad	  i	  KMA-‐plan	  och	  ingen	  
koppling	  till	  vite	  i	  de	  allmänna	  föreskrifterna.	  Det	  finns	  heller	  inget	  direkt	  krav	  på	  
specifikt	  energiansvar	  och	  dokumentation	  av	  att	  provningar	  och	  kontroller	  ska	  
genomföras	  och	  levereras.	  Beskrivning	  av	  samordnad	  provning	  har	  svag	  koppling	  till	  
prestanda	  och	  i	  AF	  saknas	  beskrivning	  av	  omfattning	  och	  koppling	  till	  formell	  
besiktning.	  
	  
Konkret	  har	  detta	  inneburit,	  att	  döma	  av	  avsaknad	  av	  provningshandlingar,	  så	  har	  ingen	  
prestandaprovning	  genomförts	  för	  ventilationsaggregatens	  prestanda,	  att	  obalanserade	  
luftflöden	  blivit	  möjliga	  och	  att	  givare	  för	  insamling	  av	  temperaturmätvärden	  inte	  
kalibrerats	  och	  mätvärden	  kvalitetstestats	  från	  montage	  till	  SÖ-‐system.	  Vidare	  att	  
närvarostyrning	  inte	  fungerar	  eller	  ens	  installerats	  trots	  ritningsunderlag.	  
Mer	  information	  finns	  i	  bilaga	  4,	  där	  också	  en	  mall	  för	  denna	  analys	  redovisas.	  
	  
För	  Blå	  Jungfrun	  har	  det	  funnits	  en	  särskild	  ansvarig	  för	  energiberäkningar	  och	  
uppföljning	  genom	  hela	  projektet.	  Projektet	  har	  drivits	  som	  partnering	  entreprenad	  
med	  starkt	  fokus	  på	  energifrågorna	  vilket	  verkar	  ha	  gynnat	  uppföljningen.	  En	  särskild	  
checklista	  för	  ansvarsfördelning	  och	  riskanalys	  kopplat	  till	  energiuppföljningen	  har	  
tagits	  fram.	  	  De	  punkter	  som	  tas	  upp	  i	  dokumentet	  följer	  byggprocessens	  skeden	  med	  
framtagning	  av	  bygghandlingar,	  produktion,	  inköp,	  avslut,	  drift	  och	  uppföljning	  samt	  
utvärdering.	  	  De	  olika	  momenten	  beskrivs	  med	  specifika	  krav,	  riskanalys,	  handlingsplan	  
och	  ansvarig.	  Checklistan	  överensstämmer	  till	  stora	  delar	  med	  SVEBY:s	  upplägg	  för	  
planering	  av	  uppföljning	  i	  ett	  mycket	  tidigt	  skede.	  
	  
Det	  finns	  däremot	  ingen	  direkt	  koppling	  till	  besiktningen	  för	  energifrågorna	  men	  vissa	  
punkter	  hanteras	  under	  respektive	  entreprenaddel	  som	  exempelvis	  täthet	  kopplat	  till	  
bygg.	  I	  denna	  utvärdering	  har	  det	  inte	  funnits	  tillgång	  till	  någon	  besiktningsplan	  eller	  till	  
några	  besiktningsprotokoll.	  	  
Det	  finns	  heller	  ingen	  samlad	  redovisning	  av	  provningsresultat	  motsvarande	  ett	  
energiverifikat.	  Mer	  information	  finns	  i	  bilaga	  3.	  
	  

6.2.	  Driftorganisationens	  betydelse	  
Mindre	  köldbryggor,	  mer	  isolering,	  tätare	  konstruktion	  och	  lägre	  U-‐värde	  på	  fönster	  
ökar	  inte	  kraven	  på	  driftorganisationen.	  Det	  gör	  däremot	  istallation	  	  
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mer	  tekniskt	  komplicerade	  system	  både	  vad	  gäller	  driftorganisationens	  kompetens	  och	  
system	  för	  driftövervakning.	  
	  
Lågenergihus,	  definierat	  som	  byggnader	  med	  mycket	  låga	  värmeförluster,	  skiljer	  sig	  från	  
tidigare	  konventionellt	  byggande	  genom	  att	  ha	  ett	  värmeåtervinningssystem	  av	  typ	  FTX.	  
Idag	  innebär	  energikraven	  enligt	  BBR	  att	  värmeåtervinning	  av	  något	  slag,	  FTX	  eller	  
värmepump	  behövs.	  	  
	  
För	  energieffektiva	  byggnader	  med	  hög	  verkningsgrad	  på	  FTX-‐systemet	  (80	  –	  90	  %)	  så	  
är	  detta	  en	  strategisk	  komponent	  som	  kommer	  ge	  allvarliga	  energi-‐	  och	  
inneklimatproblem	  om	  funktionen	  brister.	  	  Att	  en	  sådan	  komponent	  särskilt	  
kvalitetsgranskas	  i	  byggprocessen	  är	  självklart.	  Det	  är	  också	  högst	  relevant	  att	  förse	  den	  
med	  en	  fungerande	  övervakningsfunktion,	  så	  att	  larm	  ges	  om	  störningar	  eller	  
driftavvikelser	  sker.	  Detta	  är	  speciellt	  viktigt	  för	  byggnader	  som	  ägs	  av	  organisationer	  
utan	  egen	  teknisk	  förvaltning	  så	  att	  fjärrövervakning	  kan	  läggas	  ut.	  
	  
Av	  de	  7	  värmeåtervinningsaggregat	  för	  bostadsdelarna	  som	  ingått	  i	  de	  studerade	  
objekten	  har	  två	  haft	  inre	  läckage	  som	  sänkt	  verkningsgraden	  med	  10%	  (och	  som	  
upptäckts	  via	  SÖ-‐systemet),	  två	  har	  brister	  i	  temperaturgivarnas	  placering	  och	  
obalanserade	  luftflöden,	  en	  saknar	  all	  bestyckning	  för	  att	  bedöma	  dess	  funktionalitet	  
och	  har	  dessutom	  tillgänglighetsproblem.	  Det	  sista	  innebär	  att	  utbyte	  av	  strategiska	  
delar	  som	  ny	  rotor	  blir	  en	  mer	  komplicerad	  operation.	  
	  
Centrala	  ventilationsaggregat	  måste	  anpassas	  efter	  den	  kollektiva	  nyttan	  för	  de	  anslutna	  
lägenheterna,	  vad	  avser	  temperaturnivå	  på	  tilluften.	  Om	  tilluftstemperaturen	  ska	  hållas	  
optimalt	  hög	  tills	  även	  den	  sista	  lägenheten	  inte	  längre	  har	  ett	  värmebehov	  så	  kommer	  
övriga	  lägenheters	  behov	  av	  kylning/vädring	  öka.	  Optimering	  av	  
värmeåtervinningsdriften	  kan	  vara	  en	  viktig	  fråga	  men	  som	  förutsätter	  en	  bra	  
återkoppling	  till	  de	  boende.	  
	  
I	  en	  av	  byggnaderna	  är	  det	  uppenbara	  problem	  med	  temperaturhållningen	  inom	  
byggnaderna	  och	  i	  fördelningen	  inom	  lägenheterna	  eftersom	  projektören	  inte	  
projekterat	  luftflödena	  utifrån	  värmebehov.	  	  I	  den	  mån	  denna	  typ	  av	  brister	  inte	  
korrigeras	  under	  garantiperioden	  förs	  problemen	  över	  till	  driftorganisationen.	  

6.3	  Slutsatser	  och	  förslag	  
Ju	  försiktigare	  dimensioneringen	  av	  tillförd	  värmeeffekt	  är	  ju	  känsligare	  blir	  byggnaden	  
för	  brister	  i	  utförande.	  Samtidigt	  kan	  sägas	  att	  sådana	  brister	  blir	  tydligare	  och	  inte	  
göms	  genom	  att	  bristerna	  kompenseras	  genom	  ökad	  värmetillförsel.	  Sådana	  brister	  är	  
tydliga	  i	  ett	  projekt,	  där	  framledningskurvans	  temperatur	  har	  höjts	  till	  mycket	  höga	  
nivåer	  för	  att	  få	  fram	  värme	  till	  den	  mest	  ogynnsamt	  placerade	  lägenheten.	  En	  åtgärd	  
som	  också	  verkar	  ge	  stora	  förluster.	  Förslag	  till	  korrigerande	  åtgärder	  har	  lämnats	  i	  
annat	  sammanhang.	  
	  
En	  slutsats	  av	  detta	  projekt	  är	  att	  det	  inte	  räcker	  med	  att	  i	  en	  energibalans	  konstatera	  att	  
uppsatta	  mål	  för	  byggnaden	  klaras.	  Blir	  det	  allt	  för	  stor	  obalans	  mellan	  värmebehovet	  
mellan	  olika	  lägenheter	  så	  måste	  särskild	  uppmärksamhet	  på	  värmesystemet	  för	  dessa	  
riktas.	  I	  flera	  av	  byggnaderna	  är	  det	  temperaturhållningen	  på	  nedersta	  vångsplanet	  som	  
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är	  ett	  problem	  och	  pekar	  på	  vikten	  av	  att	  grundligt	  isolera	  mot	  mark	  och	  minimera	  
köldbryggor	  mot	  kantbalk,	  underliggande	  garage,	  mm.	  
	  
Trots	  goda	  ambitioner	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  nå	  ända	  fram	  om	  energifrågorna	  inte	  
hanteras	  på	  ett	  systematiskt	  sätt	  genom	  byggprocessen	  och	  får	  en	  tydlig	  roll	  som	  de	  
olika	  berörda	  parterna	  är	  vana	  att	  hantera.	  En	  checklista	  för	  de	  strategiskt	  viktiga	  
punkterna	  med	  stor	  energirelevans	  kan	  vara	  en	  viktig	  utgångspunkt	  att	  föra	  in	  redan	  i	  
program-‐/systemskedet	  och	  som	  punktar	  upp	  de	  delar	  för	  respektive	  systemområde	  
som	  berörs	  och	  att	  dessa	  sedan	  förs	  vidare	  till	  de	  olika	  underentreprenörerna.	  
	  
Avgörande	  är	  också	  att	  ansvarsfrågan	  blir	  tydlig	  och	  att	  någon	  inom	  
projektorganisationen	  utses.	  Att	  energifrågorna	  förs	  in	  i	  ett	  dokument	  med	  status	  som	  
en	  bygghandling	  har	  tidigare	  förts	  fram	  i	  Energiverifikat09	  så	  att	  viktiga	  energirelevanta	  
funktioner	  verkligen	  kommer	  in	  i	  besiktningsrutinerna.	  Detta	  kan	  lämpligtvis	  
kompletteras	  med	  att	  byggherren	  utser	  en	  ”Biträdande	  besiktningsman	  –	  Energi”	  med	  
expertkompetens	  inom	  området	  som	  sen	  ansvarar	  för	  att	  granska	  att	  
provningshandlingar	  har	  beaktat	  de	  anvisningar	  och	  metoder	  som	  angivits	  och	  att	  
resultat	  erhållits	  och	  godkänns.	  För	  att	  en	  sådan	  ordning	  ska	  vara	  relevant	  krävs	  dock	  
först	  att	  det	  i	  handlingarna	  tydliggjorts	  vilka	  dokument	  och	  provningar	  som	  ska	  fram.	  
	  
Enkla	  och	  tydliga	  anvisningar	  för	  hur	  täthetsprovning	  i	  flerbostadshus	  kan	  läggas	  upp,	  
liksom	  hur	  provning	  av	  ventilationsaggregat	  och	  dess	  mätbestyckning	  kan	  genomföras	  
och	  dokumenteras	  skulle	  kunna	  vara	  ett	  branschgemensamt	  intresse	  att	  få	  fram.	  	  
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Bilaga	  1.	  Kv	  Lasse	  Liten	  (passivhus)	  
	  
Lasse	  Liten	  utgörs	  av	  två	  separata	  punkthus	  om	  32	  lägenheter	  totalt	  och	  som	  i	  
programfasen	  planerats	  uppfylla	  passivhuskriterierna	  enligt	  FEBY09.	  Dessa	  två	  
byggnader	  utgör	  också	  en	  del	  av	  fastigheten	  Kulla	  Gulla	  i	  Annelund.	  Den	  övriga	  delen	  av	  
fastigheten	  har	  en	  traditionell	  systemutformning	  med	  ett	  frånluftssystem	  försett	  med	  en	  
frånluftsvärmepump	  så	  att	  kraven	  enligt	  BBR	  ska	  klaras,	  se	  bilaga	  2	  .	  
	  
De	  två	  byggnaderna	  är	  nära	  identiska,	  men	  i	  bottenplanet	  på	  den	  ena	  byggnaden	  ligger	  
en	  gemensam	  undercentral,	  miljöstation	  och	  en	  förskola.	  Byggnaderna	  är	  
sammankopplade	  med	  en	  kulvert	  och	  energianalysen	  görs	  för	  bägge	  byggnaderna	  
gemensamt	  eftersom	  de	  har	  gemensam	  fjärrvärme-‐	  och	  varmvattenmätare.	  
	  
Inflyttningen	  påbörjades	  i	  de	  två	  passivhusen	  under	  jan	  2011	  och	  har	  sedan	  pågått	  
under	  hela	  2011	  för	  övriga	  byggnader.	  
	  
Systembeskrivning	  
Centralt	  ventilationsaggregat	  på	  vindsplan	  med	  dubbla	  roterande	  växlare	  har	  
installerats.	  Eftervärmning	  av	  tilluft	  till	  respektive	  lägenhet	  sker	  i	  separata	  värmare	  till	  
respektive	  bostad	  och	  är	  placerade	  i	  aggregatrummet,	  se	  figur	  1.	  Lägenheternas	  
värmeregulatorer	  är	  placerade	  vid	  eftervärmaren	  men	  med	  värmekropp	  i	  bostadens	  
hall.	  Inblåsning	  i	  bostaden	  sker	  i	  bakkant.	  	  
	  
Figur	  1.	  ventilationsaggregat	  med	  dubbla	  roterande	  växlare.	  Bild	  till	  höger	  
värmebatterier.	  

	   	  
	  
Till-‐	  och	  frånluftskanaler	  ligger	  i	  samma	  schakt	  och	  med	  30	  -‐	  60	  mm	  kanalisolering,	  som	  
dock	  kan	  ha	  påverkats	  av	  schaktets	  begränsade	  utrymme.	  
	  
På	  bottenvåning	  av	  ena	  byggnaden	  finns	  en	  förskola	  med	  separat	  FTX-‐aggregat.	  
Ventilationen	  gick	  kontinuerligt	  i	  denna	  fram	  till	  10	  februari	  2012.	  Därefter	  bara	  dagtid.	  
	  
Elcentral,	  undercentral	  och	  miljörum	  har	  separat	  F-‐ventilation.	  
Elektriska	  handdukstorkar	  (stegvis	  inställbar	  0	  –	  60	  W).	  
	  
Kökens	  spiskåpor	  har	  osuppfångning	  via	  kolfilter	  utan	  evakuering,	  för	  att	  slippa	  hantera	  
det	  undertryck	  som	  annars	  kunde	  skapa	  problem	  och	  för	  att	  slippa	  separata	  
evakueringskanaler.	  
	  

!
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Ett	  övergripande	  SÖ-‐system	  finns,	  där	  temperaturer	  i	  lägenheter	  och	  aggregat	  
övervakas	  liksom	  mätardata	  för	  värme,	  varmvatten	  och	  elenergi	  (elmätarna	  var	  dock	  
inte	  inkopplade	  vid	  mätstudien).	  
	  
Drifterfarenheter	  
Inflyttning	  under	  jan/feb	  2011.	  Under	  inflyttning	  hölls	  ytterdörrarna	  öppna	  och	  
byggnaden	  kyldes	  ner.	  För	  att	  då	  få	  upp	  temperaturen	  placerades	  lösa	  elradiatorer	  ut.	  
En	  del	  av	  dessa	  kan	  ha	  funnits	  kvar	  och	  varit	  inkopplade	  även	  under	  mätningarna	  som	  
genomfördes	  vintern	  därpå	  och	  därmed	  ge	  högre	  värden	  för	  hushållsel	  och	  underskatta	  	  
verkligt	  värmebehov..	  
	  
Systemutformning	  med	  eftervärmare	  placerade	  på	  plan	  5	  och	  lägenhet	  med	  störst	  
värmebehov	  på	  plan	  1	  (golv	  mot	  mark)	  skapar	  problem.	  Värmeförlusterna	  från	  
kanalerna	  är	  betydande	  då	  varma	  och	  kalla	  kanaler	  är	  placerade	  i	  samma	  schakt.	  Detta	  
gör	  att	  värmetransporten	  till	  lägenheten	  på	  plan	  ett	  tappar	  ca	  26%	  värmeeffekt.	  För	  att	  
hantera	  detta	  akut	  har	  framledningskurvan	  lyfts	  till	  en	  högre	  temperaturnivå	  (81/69	  oC	  
vid	  0	  grader	  ute).	  En	  annan	  konsekvens	  är	  att	  frånluften	  värms	  i	  schaktet	  gemensamt	  
med	  de	  varma	  tilluftskanalerna.	  Den	  högre	  frånluftstemperaturen	  sänker	  ventilationens	  
systemverkningsgrad	  och	  den	  högre	  temperaturen	  i	  aggregatrummet	  ökar	  rummets	  
förluster.	  Sammantaget	  bedöms	  detta	  öka	  årsenergianvändningen	  med	  minst	  0,5	  
kWh/m2.	  Temperaturmätning	  av	  byggnadens	  innetemperatur	  kunde	  därmed	  inte	  heller	  
baseras	  på	  frånluftstemperaturen	  vid	  aggregaten.	  
	  	  
Ett	  temperaturfall	  på	  tre	  grader	  uppmättes	  för	  tilluften	  från	  lägenhetens	  schakt	  till	  
tilluftsdon	  i	  vardagsrum.	  Detta	  är	  acceptabelt	  eftersom	  denna	  värme	  ändå	  kommer	  
lägenheten	  till	  del,	  men	  ökar	  också	  temperaturobalansen	  inom	  lägenheten	  som	  får	  ett	  
kallare	  vardagsrum	  jämfört	  med	  hall	  (där	  temperaturgivaren	  är	  placerad)	  och	  sovrum.	  
Kanalerna	  har	  3	  cm	  isolering	  och	  ligger	  i	  undertaket.	  	  
	  
Tilluftsdonen	  har	  bra	  kastlängd	  och	  ger	  en	  tydlig	  coandaeffekt	  mot	  tak	  i	  vardagsrum	  
vilket	  kunde	  ses	  med	  rökpuff.	  Luftflödet	  förefaller	  nå	  ända	  fram	  till	  altandörr	  på	  andra	  
sidan.	  
	  
Lufthastighet	  vid	  altandörr	  var	  mindre	  än	  0,15	  m/s,	  dvs	  inget	  tydligt	  kallras.	  Fördelning	  
av	  luftflöden	  till	  vardagsrum	  är	  lågt	  jämfört	  med	  luftflöde	  till	  sovrum.	  Som	  resultat	  
erhålls	  kalla	  vardagsrum	  jämfört	  med	  temperatur	  i	  sovrum.	  Injustering	  i	  dessa	  system	  
bör	  ske	  med	  hänsyn	  både	  till	  luftflödesbehov	  och	  värmebehov	  för	  respektive	  rum.	  
	  
De	  boende	  har	  klagat	  på	  kalla	  lägenheter	  både	  på	  bottenplan	  och	  på	  planet	  över.	  På	  
bottenplan	  i	  byggnad	  E	  finns	  enbart	  en	  lägenhet	  och	  den	  är	  placerad	  med	  vägg	  mot	  
trapphall	  och	  hiss,	  men	  inte	  mot	  något	  annan	  uppvärmd	  del.	  Halltemperatur	  är	  ca	  18	  
grader	  och	  hiss	  kyls	  av	  oisolerat	  schakt.	  
	  
Värmekameramätning	  visade	  på	  påtagligt	  lägre	  väggtemperatur	  under	  altandörr	  och	  
runt	  fönsterkarmar	  i	  markplanets	  lägenhet	  jämfört	  med	  motsvarande	  mätningar	  
genomförda	  på	  kv	  Blå	  Jungfrun	  (också	  passivhusutförande,	  men	  med	  annan	  
väggkonstruktion).	  	  
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Avvikelsen	  kan	  ha	  två	  separata	  förklaringar:	  
1. Att	  konstruktionen	  ger	  större	  köldbryggor	  runt	  fönster	  och	  dörrar	  med	  valda	  

betongelement	  för	  Lasse	  Liten.	  
2. Att	  obalanserat	  luftflöde	  med	  större	  frånluftflöde	  ger	  luftläckage	  runt	  fönstren	  

som	  kyler.	  
	  
Bilderna	  visar	  dock	  en	  jämn	  nerkylning	  runt	  fönstren	  och	  inte	  de	  mer	  punktvisa	  
nerkylningar	  som	  läckflöden	  ger,	  varför	  värmeläckaget	  beror	  på	  köldbryggorna.	  
	  
Byggnadsdata	  
Uppvärmd	  area:	  3376m2	  Atemp	  (summa	  för	  två	  byggnader)	  
Boarea:	  	  2847	  m2	  	  
Byggnadskonstruktion:	  420	  mm	  betongelement	  med	  U-‐värde:	  0,157	  W/m2	  
Grundplatta:	  300	  mm	  cellplast	  (0,176)	  
Balkonger;	  rostfri	  infästningsarmering.	  
Fönster:	  0,9	  W/m2	  med	  mellanliggande	  persienner.	  
Trapphallsbelysning	  med	  närvarostyrning.	  6,5	  W/m2	  hallarea	  BV.	  
Kulvertlängd:	  25	  m	  
Oisolerade	  delar	  på	  markplan:	  Hissgrop	  och	  pålningar.	  	  
Um:	  0,33	  W/m2	  
	  
Beräkningsresultat	  -‐	  energisimulering	  	  
Programskede	  
Beräkningsresultat	  från	  programskede	  baserat	  på	  referensvärden	  för	  FEBY09:	  
Värmeeffektbehov:	  10	  W/m2,	  K	  vid	  DUT.	  Med	  referensvärden	  för	  FEBY12	  (anpassat	  till	  
SVEBYs	  referensvärden)	  gav	  projekterad	  byggnad:	  
Årsenergi:	  49	  kWh/m2,	  varav	  	  
-‐ värme	  20	  kWh/m2,	  	  
-‐ varmvatten	  19	  kWh/m2	  	  
-‐ driftel	  9,5	  kWh/m2.	  
Värmeförlusttal	  enligt	  FEBY12:	  14	  W/m2,K	  vid	  DVUT	  
	  
Projekteringsskede	  
Obs	  att	  simulerade	  värden	  i	  programskedet	  avsett	  en	  byggnad	  utan	  kulvert	  och	  utan	  
förskola.	  
När	  hänsyn	  tas	  till	  förskolans	  ventilationsbehov	  och	  data	  för	  dess	  ventilationsaggregat	  
ökar	  simulerat	  värmebehov	  till	  21	  kWh/m2,	  driftel	  till	  12	  kWh/	  m2	  och	  summa	  köpt	  
energi	  till	  53	  kWh/m2.	  Hur	  värmeförlusterna	  fördelas	  för	  de	  olika	  systemdelarna	  
framgår	  av	  figur	  2.	  
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Figur	  2.	  Fördelning	  värmeförluster	  vid	  dimensionerande	  vinterutetemperatur.	  

	  
	  
Av	  figuren	  framgår	  att	  förlusterna	  via	  fönster	  och	  dörrar	  dominerar	  förlusterna.	  
	  
Byggskede	  (som	  byggd)	  
Beräkningsresultat	  från	  baserat	  på	  de	  förutsättningar	  som	  byggnaden	  uppförts	  med,	  dvs	  
med	  verklig	  täthet	  (bättre	  än	  projekterat),	  uppmätta	  luftflöden	  (högre)	  och	  uppmätt	  
verkningsgrad	  (lägre)	  så	  ökar	  förlusterna	  och	  därmed	  värmebehovet	  till:	  
Årsenergi:	  56	  kWh/m2,	  varav	  	  
-‐ värme	  24	  kWh/m2,	  	  
-‐ varmvatten	  25	  kWh/m2	  	  (referensvärde	  enligt	  Sveby)	  
-‐ driftel	  12	  kWh/m2	  
-‐ hushållsel	  30	  kWh/	  m2	  (referensvärde	  enligt	  Sveby)	  
Värmeförlusttal	  enligt	  FEBY12:	  16	  W/m2,K	  vid	  DVUT.	  
	  
Driftel	  har	  ökat	  då	  ventilationsaggregatet	  i	  lokalen	  gått	  dygnet	  runt	  (felinställt),	  vilket	  
också	  ökat	  värmebehovet.	  	  
	  
Mätresultat	  
Uppmätta	  data	  för	  byggnad	  med	  förskola	  (perioden	  mars	  2011-‐	  februari	  2012):	  
Varmvatten:	  34,5	  kWh/m2	  Atemp	  	  
Hushållsel:	  	   26	  kWh/m2	  Atemp	  	  
Fastighetsel:	  12	  kWh/m2	  
Värmeenergi:	  29	  kWh/m2	  (normalårskorrigerat,	  exkl	  kulvertförluster)	  
Värmeenergi:	  27	  kWh/m2	  (enligt	  ovan,	  samt	  normaliserad	  hushållsel)	  
	  
Normalisering	  vad	  avser	  hushållsel	  till	  Svebys	  referensvärde	  30	  kWh/	  m2	  sänkte	  	  
värmebehovet	  i	  detta	  objekt	  med	  ca	  2	  kWh/m2.	  	  
Summa	  köpt	  energi	  exkl	  hushållsel:	  74	  kWh/m2,	  och	  efter	  normalisering	  för	  varmvatten:	  
64	  kWh/m2.	  
	  
I	  posten	  för	  hushållsel	  finns	  inslag	  av	  elvärme.	  Det	  framgår	  tydligt	  av	  figur	  3	  där	  även	  
hushållsel	  för	  hus	  A	  redovisas.	  Speciellt	  i	  hus	  D	  är	  inslaget	  av	  elvärmare	  markant	  
perioden	  jan	  –	  mars	  2012,	  som	  var	  en	  kylig	  period	  då	  elvärmare	  som	  användes	  i	  
samband	  med	  inflyttningen	  antas	  ha	  tagits	  i	  bruk	  igen	  av	  de	  boende.	  Jämfört	  med	  hus	  D	  
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ökar	  elanvändningen	  motsvarande	  ca	  1	  kWh/m2	  vilket	  alltså	  består	  av	  tillskott	  med	  
elvärme.	  Därtill	  kan	  även	  de	  elvärmda	  handdukstorkarna	  i	  badrummen	  som	  i	  hus	  D	  och	  
E	  inte	  var	  tidsstyrda	  ha	  påverkat	  hushållselnivån.	  Om	  vi	  antar	  att	  dessa	  står	  på	  hela	  året	  
på	  nivå	  60	  W	  ger	  det	  ett	  elvärmetillskott	  på	  4,7	  kWh/m2	  utspritt	  under	  hela	  året.	  
Hushållselanvändningen	  i	  Hus	  A	  som	  har	  tidsstyrda	  handdukstorkar	  ligger	  under	  20	  
kWh/m2,	  vilket	  indikerar	  att	  handdukstorkarna	  kan	  ha	  en	  så	  stor	  inverkan.	  I	  
redovisningen	  läggs	  dock	  handdukstorkarnas	  elanvändning	  in	  under	  hushållsel,	  medan	  
den	  kompletterande	  elvärmen	  under	  vinterperioden	  på	  1	  kWh/m2	  redovisas	  i	  tabellen	  
ovan	  som	  värmeenergi.	  
	  
Figur	  3.	  Hushållsel	  för	  de	  tre	  byggnaderna.	  

	  	  	  	  
	  
Eftersom	  hushållselanvändningen	  påverkar	  spillvärmen	  ger	  ett	  referensvärde	  för	  
hushållsel	  ett	  förändrat	  värmebehov,	  se	  följande	  tabeller	  med	  normaliserade	  värden	  för	  
hushållsel.	  	  
	  
Under	  mätperioden	  jan	  2012	  och	  hela	  våren	  har	  något	  förändrats	  i	  Lasse	  Liten	  så	  att	  
värmebehovet	  har	  ökat,	  vilket	  kan	  ses	  av	  månadsdata	  för	  värme	  exklusive	  varmvatten	  
(figur	  4)	  under	  en	  längre	  period	  i	  jämförelse	  med	  dels	  projekterade	  värden	  som	  ger	  god	  
överensstämmelse	  fram	  till	  dec	  2011.	  Därefter	  ökar	  värmebehovet	  och	  snarare	  följer	  en	  
ny	  bana	  som	  motsvarar	  en	  byggnad	  med	  ett	  värmeförlusttal	  som	  ligger	  ca	  3	  W/m2	  högre	  
(se	  simuleringen	  enligt	  Simulerat	  B).	  
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Figur	  4.	  Uppmätt	  respektive	  simulerade	  månadsvärden	  för	  Lasse	  Liten	  

	  
	  
Detta	  påverkar	  därmed	  också	  uppmätta	  årsdata	  beroende	  på	  vilken	  mätperiod	  som	  
väljs,	  mars	  2011	  –	  feb	  2012	  eller	  juni	  2011	  –	  maj	  2012.	  Oavsett	  period	  kommer	  dessa	  
mätdata	  ändå	  inte	  gå	  att	  tolka	  som	  representativa	  helårsvärden.	  Mätvärdena	  för	  2011	  
stämmer	  relativt	  bra	  överens	  med	  projekterade	  värden	  och	  som	  ger	  ett	  simulerat	  
resultat	  enligt	  kurvan	  ”Simulerat	  proj”.	  	  Skulle	  istället	  mätvärdena	  från	  2012	  tillämpas	  
på	  helår	  kan	  istället	  en	  årsenergianvändning	  för	  värme	  på	  nivån	  35	  kWh/m2	  förväntas.	  
	  
Med	  mätvärden	  inhämtade	  under	  perioden	  26	  jan	  2012	  till	  15	  mars	  erhålls	  en	  trendlinje	  
för	  tillförd	  värmeeffekt	  inkl	  spillvärme	  (dold	  elvärme)	  och	  solinstrålning	  enligt	  figur	  5	  
och	  detta	  ger	  ett	  värmeförlusttal	  på	  21	  W/m2.	  	  
	  
Figur	  5.	  Värmeförlusteffekt	  för	  olika	  mätningar	  under	  perioden	  26	  jan	  till	  15	  mars	  2012.	  

	  
Med	  tanke	  på	  	  

• att	  det	  uppenbart	  finns	  en	  hel	  del	  elvärme	  i	  talet	  för	  hushållsel	  som	  ger	  100%	  
spillvärme	  och	  inte	  85%	  

• att	  de	  boende	  klagade	  på	  för	  kalla	  bostäder	  vilket	  gör	  att	  vissa	  mätpunkter	  kan	  ha	  
avvikande	  innetemperatur	  

• att	  framledningskurvan	  höjdes	  under	  perioden	  (till	  mkt	  höga	  nivåer)	  
• att	  byggnadens	  energianvändning	  ökade	  påtagligt	  efter	  årsskiftet,	  	  
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säger	  egentligen	  inte	  detta	  värde	  mer	  än	  att	  byggnadens	  värmeförluster	  ökat,	  men	  vi	  
kan	  inte	  precisera	  ett	  representativt	  värmeförlusttal	  på	  dessa	  mätvärden	  med	  någon	  
noggrannhet.	  
	  
Att	  värmeförlusterna	  är	  högre	  än	  förväntat	  kan	  ha	  en	  rad	  olika	  förklaringar,	  vars	  
påverkan	  vi	  dock	  inte	  kunnat	  bestämma	  med	  säkerhet,	  t.ex:	  

• Obalanserat	  ventilationssystem8	  	  
• Försämrad	  systemverkningsgrad	  för	  ventilationssystemet	  pga	  värmeövergång	  

från	  tilluftskanaler	  till	  frånluftskanaler	  (höjer	  avluftstemperaturen).	  
• Eventuellt	  större	  värmeförluster	  via	  vädring	  pga	  av	  ojämn	  värmefördelning.	  
• Eventuellt	  större	  köldbryggor	  än	  kalkylerat	  (indikeras	  av	  

värmekameeramätning)	  och	  köldbryggor	  som	  inte	  beaktats	  tidigare	  (pålning	  som	  
leder	  in	  kyla	  till	  bottenplattan).	  

• Ventilation	  till	  förskolan	  har	  gått	  i	  kontinuerlig	  drift,	  dvs	  även	  natt	  och	  helg.	  Att	  
ventilationen	  gått	  kontinuerligt	  påverkade	  värmebehovet	  med	  ca	  1	  kWh/m2	  och	  
eldriften	  med	  1,3	  kWh/m2.	  

	  
Värmebehovet	  för	  passvhusbyggnaderna	  kan	  också	  jämföras	  med	  en	  referensbyggnad	  
(Hus	  A)	  i	  samma	  fastighet,	  som	  utförts	  med	  konventionellt	  F-‐system	  och	  separat	  
värmemätning,	  se	  bilaga	  2.	  Denna	  byggnad	  har	  sämre	  isolering	  i	  väggar	  och	  saknar	  
värmeåtervinning	  med	  FTX-‐system.	  
	  
Projekterfarenheter	  
Ritad	  för	  F-‐ventilation	  
Dessa	  byggnader,	  liksom	  flertalet	  byggnader	  som	  under	  de	  första	  åren	  utfördes	  som	  
passivhus,	  var	  inte	  från	  början	  ritat	  med	  hänsyn	  till	  kriterierna	  för	  passivhus	  eller	  dess	  
mål	  att	  uppnå	  ett	  bättre	  inneklimat	  även	  sommarperioden.	  Detta	  leder	  vanligen	  till	  en	  
del	  kompromisser.	  	  
	  
Schakt	  för	  kanalisering,	  utrymme	  för	  horisontell	  kanaldragning	  i	  lägenhet	  och	  placering	  
av	  aggregat	  med	  tanke	  på	  åtkomst	  för	  service	  och	  utrymmen	  är	  frågor	  som	  bör	  lösas	  
redan	  på	  ritningsstadiet.	  I	  detta	  projekt	  var	  det	  inte	  möjligt	  att	  placera	  
lägenhetsaggregat	  i	  trapphallar	  och	  kanaldragning	  direkt	  mot	  yttervägg,	  eftersom	  
trapphall	  kom	  i	  vägen	  och	  att	  ett	  antal	  lägenheter	  då	  skulle	  få	  tilluften	  dragen	  från	  
tilluftsintag	  mot	  sydvägg	  (ger	  vissa	  övertemperaturer	  sommarperioden).	  Konsekvensen	  
blev	  att	  relativt	  stora	  schaktareor	  krävdes	  för	  den	  vertikala	  dragningen,	  vilket	  också	  
bidrog	  till	  det	  senare	  valet	  på	  centralt	  aggregat.	  	  
	  
Att	  eftervärmarna	  vid	  projekteringen	  placerades	  i	  fläktrum,	  kan	  delvis	  ha	  att	  göra	  med	  
att	  trapphallshöjden	  gav	  små	  utrymmen	  för	  att	  placera	  dem	  i	  trapphallstak	  i	  anslutning	  
till	  respektive	  lägenhet	  (annars	  ett	  väsentligt	  bättre	  alternativ	  när	  centralt	  aggregat	  
väljs).	  
	  
Byggnadens	  utformning	  var	  inte	  optimerat	  för	  effektiva	  externa	  solavskärmningar	  i	  
form	  av	  t.ex	  balkonger.	  De	  balkonger	  som	  finns	  ger	  med	  sin	  placering	  inget	  effektivt	  
solskydd.	  Om	  större	  glasningar	  (som	  i	  detta	  projekt)	  ska	  kombineras	  med	  högt	  ställda	  
krav	  på	  ett	  bra	  inneklimat	  sommartid	  ska	  byggnaden	  från	  början	  ritas	  med	  tanke	  även	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Kvoten	  mellan	  tilluft/frånluftflöde	  är	  indikativt	  85	  –	  90%	  istället	  för	  100%.	  
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på	  detta.	  Speciellt	  som	  punkthusbyggnader	  med	  sina	  öst-‐västliga	  fasader	  är	  svåra	  att	  
skugga	  av.	  Den	  på	  kontinenten	  vanliga	  lösningen	  med	  generösa	  utanpåliggande	  
balkonger	  utmed	  hela	  fasadsidorna	  ger	  inte	  bara	  mer	  solskydd,	  utan	  möjliggör	  också	  
skötsel	  och	  tillsyn	  av	  utanpåliggande	  solskydd	  (persienner,	  soldraperier,	  etc)	  och	  fler	  
fasta	  fönster	  (bättre	  U-‐värden	  och	  lägre	  inköpskostnader).	  	  
	  
En	  byggnad	  som	  förses	  med	  ett	  stort	  antal	  små	  fönster	  ger	  väsentligt	  mer	  köldbryggor	  
och	  sämre	  fönster	  U-‐värde.	  	  
	  
Detaljer	  som	  inte	  bevakades	  i	  projekteringen	  
Programhandlingen	  täckte	  huvudsakligen	  bostadsdelen.	  Vid	  projekteringen	  tillkom	  
rumsenheter	  som	  utformades	  med	  konventionella	  lösningar	  med	  större	  värmeförluster	  
som	  följd.	  Här	  kan	  speciellt	  nämnas:	  
F-‐ventilation	  för	  undercentral,	  elrum	  och	  miljörum.	  
Förskoleenhet	  där	  dörren	  ut	  mot	  lekplats	  inte	  går	  via	  en	  vintersluss	  och	  där	  ventilation	  
saknar	  behovsstyrning.	  
	  
Hissgrop	  blev	  oisolerad	  och	  ligger	  i	  anslutning	  till	  yttervägg.	  
	  
Lägenhet	  med	  större	  värmebehov	  borde	  haft	  en	  större	  värmeenhet	  eller	  
kompletterande	  värmare,	  t.ex	  en	  kompletterande	  radiator.	  
	  
I	  första	  hand	  bör	  arkitekt	  och	  VVS-‐projektör	  vara	  passivhusutbildade	  så	  denna	  typ	  av	  
misstag	  inte	  uppstår.	  I	  andra	  hand	  kan	  en	  energicontroller	  anlitas	  för	  avstämning	  av	  
projekterings-‐	  och	  bygghandlingar	  men	  förutsätter	  att	  projekttiden	  möjliggör	  sådana	  
avstämningar	  (som	  kan	  leda	  till	  ändringar	  och	  kompletteringar).	  Men	  
erfarenhetsåterföring	  från	  tidiga	  projekt	  kommer	  minska	  detta	  behov.	  
	  
Ansvarsfrågan	  för	  beräknade	  U-‐värden	  och	  köldbryggor	  bör	  bevakas	  i	  projektet.	  	  
Köldbryggor	  för	  pålning	  finns	  inte	  medtagen	  och	  hissgrop	  blev	  oisolerad.	  Enklast	  kan	  
vara	  att	  avkräva	  konstruktören	  ett	  intyg	  för	  dessa	  värden	  enligt	  det	  indataunderlag	  som	  
nu	  används	  i	  samband	  med	  certifiering	  av	  passivhus.	  
	  
Ventilation	  och	  värmeåtervinning	  
Undvik	  systemutbyten	  mellan	  de	  olika	  projektfaserna	  (program-‐,	  system-‐,	  
projekteringsfas).	  Vid	  den	  tidspressade	  projekteringen	  finns	  inte	  alltid	  tid	  eller	  
kompetens	  för	  konsekvensanalyser.	  
	  
Ta	  tillvara	  spillvärme	  från	  eftervärmarna	  –	  placera	  dessa	  i	  lägenhet	  eller	  strax	  utanför.	  
	  
Större	  andel	  luftflöde	  till	  vardagsrum.	  Projektör	  ska	  ta	  hänsyn	  inte	  bara	  till	  luftbehov	  
utan	  även	  värmebehov	  när	  tilluftflödet	  till	  de	  olika	  rummen	  dimensioneras	  om	  
luftvärmesystem	  väljs.	  Genomför	  också	  en	  uppföljande	  termisk	  mätning	  första	  
vinterperioden	  i	  några	  lägenheter	  för	  att	  dokumentera	  att	  önskad	  värmefördelning	  
erhålls.	  
	  
I	  kontrollprogrammet	  ska	  finnas	  infört	  anvisningar	  som	  anger	  hur,	  när	  och	  vem	  som	  
ansvarar	  för	  att	  aggregatens	  luftflöden	  verkligen	  mäts	  och	  balanseras,	  att	  
temperaturgivare	  kontrolleras	  vad	  avser	  verklig	  temperatur,	  samt	  överensstämmelse	  
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med	  de	  som	  läses	  via	  SÖ-‐systemet	  (en	  förutsättning	  är	  kanske	  att	  SÖ-‐systemet	  tas	  i	  drift	  
tidigare	  och	  kan	  användas	  som	  ett	  verktyg	  vid	  provdrift	  under	  vinterdriftfallet),	  att	  
uppmätt	  aggregatverkningsgrad	  är	  realistisk	  och	  överensstämmer	  med	  leverantörsdata	  
och	  att	  SFP	  verkligen	  mäts.	  I	  detta	  projekt	  fallerade	  detta	  på	  samtliga	  punkter.	  
	  
Inneklimat	  
Värmeeffekten	  har	  inte	  räckt	  till	  för	  speciellt	  lägenhet	  på	  bottenplan,	  men	  även	  fler	  
lägenheter	  har	  haft	  för	  lite	  värme.	  Omfattningen	  av	  detta	  är	  inte	  känt	  så	  länge	  inte	  en	  
inneklimatenkät	  genomförts	  och	  en	  sådan	  bör	  ske	  i	  direkt	  anslutning	  till	  
värmesäsongen.	  Temperaturgivarna	  för	  lägenheterna	  har	  visat	  rimliga	  
temperaturnivåer	  under	  vinterperioden,	  men	  då	  är	  givarna	  placerade	  i	  hall	  och	  vi	  vet	  
inte	  hur	  mycket	  kallare	  det	  är	  i	  vardagsrummet.	  Vidare	  har	  denna	  temperatur	  
åstadkommits	  med	  hjälp	  av	  höjd	  framledningstemperatur	  och	  elektriska	  stödvärmare	  
(mätningen	  indikerar	  ett	  till	  skott	  på	  1	  W/m2	  under	  februari	  månad	  i	  genomsnitt).	  
	  
Problemen	  för	  inneklimatet	  beror	  på	  att:	  

• Transmissionsförlusterna	  är	  sannolikt	  är	  högre.	  Hissgrop	  är	  inte	  isolerad.	  
• Ventilationen	  är	  inte	  balanserad	  och	  ger	  därmed	  större	  förluster.	  
• Värmeförluster	  i	  kanalschakt	  minskar	  värmetillförseln	  till	  de	  lägre	  

lägenhetsplanen,	  de	  som	  bäst	  behöver	  den.	  
• Samtliga	  bostäder	  har	  försetts	  med	  lika	  stora	  värmeenheter.	  
• Värmen	  förs	  huvudsakligen	  in	  till	  sovrummen,	  men	  de	  största	  

transmissionsförlusterna	  finns	  i	  vardagsrummet.	  
	  
Inneklimat	  sommartid	  vet	  vi	  inte	  utan	  att	  en	  riktad	  enkät	  för	  sommarperioden	  finns	  
genomförd.	  	  
	  

Uppföljning	  av	  energikrav	  i	  byggprocessen	  
Se,	  uppföljning	  beskriven	  i	  Bilaga	  4,	  som	  avser	  samma	  entreprenör	  och	  som	  i	  stora	  drag	  
beskriver	  samma	  process.	  
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Bilaga	  2.	  Kv	  Kulla	  Gulla	  Hus	  A	  (Referensbyggnad.	  Fjärrvärme	  +	  
frånluftsvärmepump)	  
	  
Systembeskrivning	  
Denna	  byggnad	  är	  nära	  identisk	  med	  passivhusen,	  men	  har	  F-‐system	  och	  mindre	  
väggisolering.	  	  
	  
En	  byggnad	  i	  punkthusform,	  med	  15	  lägenheter.	  
Gemensam	  undercentral	  med	  ytterligare	  ett	  antal	  byggnader,	  men	  har	  separat	  
värmemätare.	  En	  separat	  tvättstugebyggnad	  är	  också	  ansluten,	  men	  har	  en	  undermätare	  
för	  värmen	  som	  alltså	  kan	  dras	  av.	  	  
Värmeåtervinning	  ur	  frånluft	  sker	  med	  en	  värmepump	  för	  det	  gemensamma	  
värmesystemet.	  Ventilationsaggregat	  placerat	  på	  plan	  1.	  	  
I	  den	  nu	  aktuella	  studien	  jämförs	  byggnadernas	  värmeförluster	  och	  netto	  värmebehov.	  	  
	  
Uppvärmning	  sker	  med	  konventionella	  tilluftsradiatorer.	  
	  
Framledningskurvan	  styrs	  med	  utetemperatur,	  men	  justeras	  med	  4	  referensgivare	  i	  
byggnadskomplexet	  anslutet	  till	  samma	  undercentral.	  	  
	  
På	  bottenvåning	  finns	  en	  förskola	  med	  separat	  FTX-‐aggregat	  på	  motsvarande	  sätt	  som	  i	  
ett	  av	  husen	  i	  Lasse	  Liten.	  
	  
Elektriska	  tidsstyrda	  handdukstorkar.	  
Kökens	  spiskåpor	  är	  anslutna	  till	  separata	  evakueringskanaler.	  	  
	  
Drifterfarenheter	  
Inga	  avvikelser	  rapporterade.	  
	  
Byggnadsdata	  
Uppvärmd	  area:	  1718	  m2	  Atemp	  	  
Byggnadskonstruktion:	  360	  mm	  betongelement	  med	  U-‐värde:	  0,21	  W/m2	  
Grundplatta:	  100	  mm	  cellplast	  	  
Balkonger;	  konventionell	  infästningsarmering.	  
Fönster:	  0,9	  W/m2	  med	  mellanliggande	  persienner.	  
Trapphallsbelysning	  med	  närvarostyrning.	  6,5	  W/m2	  hallarea	  BV.	  
	  
Energidata	  
Simulerat	  värmebehov:	  85	  kWh/m2	  
Simulerat	  värmeförlusttal	  (VFT):	  29	  W/m2	  (vid	  samma	  DVUT	  som	  för	  LasseLiten)	  
	  
Mätdata	  
Årsenergianvändning:	  Årsenergi	  ännu	  inte	  uppmätt	  
Varmvatten:	  ingen	  mätning	  
Värme	  (separat	  mätare)	  
Värmeförlustfaktor	  vid	  DVUT:	  33	  W/m2	  (om	  samma	  DVUT	  som	  LasseLiten)	  
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Värmeförlustfaktorn	  ligger	  därmed	  ca	  14	  %	  högre	  än	  projekterat	  värde	  och	  50	  %	  högre	  
än	  för	  grannhusen	  LasseLiten.	  Värmeeffektförlust	  har	  bestämts	  via	  tillförd	  värmeeffekt	  
för	  olika	  mätperioder	  under	  perioden	  26	  jan	  till	  15	  mars	  och	  dess	  utetemperaturer,	  se	  
figur	  1.	  
	  
Figur	  1.	  Värmeeffektbehov	  som	  funktion	  av	  utetemperatur.	  

	  
	  
Med	  trenddata	  enligt	  figuren	  erhålls	  vid	  en	  utetemperatur	  på	  –	  12,7	  grader	  och	  med	  
tillägg	  för	  spillvärme	  från	  apparater,	  personer	  och	  solinstrålning	  en	  värmeförlustfaktor	  
på	  33	  W/m2.	  
	  
För	  att	  se	  hur	  antagen	  solinstrålning	  (enligt	  Svebys	  angivelser	  om	  en	  50%	  reducering)	  
påverkar	  resultatet	  för	  de	  olika	  mätningarna	  där	  solinstrålningen	  ökar	  påtagligt	  under	  
vårvintern	  har	  ett	  alternativ	  med	  fördubblad	  solinstrålning	  testats,	  se	  figur	  2.	  Av	  figuren	  
förefaller	  resultatet	  vara	  mer	  robust	  med	  antagandet	  om	  solinstrålning	  utan	  någon	  
skuggningsreducering,	  men	  faktisk	  solinstrålning	  kan	  ha	  avvikit	  i	  förhållande	  till	  
simuleringsdata	  för	  solinstrålning,	  speciellt	  under	  soliga	  perioder.	  För	  att	  slippa	  denna	  
osäkerhet	  är	  det	  lämpligt	  att	  välja	  en	  mätperiod	  då	  solinstrålningen	  är	  låg,	  dvs	  enligt	  	  
rekommendationerna	  i	  FEBY	  (före	  vecka	  9).	  
	  
Figur	  2.	  Värmeförlustfaktor	  för	  olika	  mätperioder	  för	  två	  alternativa	  antaganden	  om	  
solinstrålningens	  betydelse	  jämfört	  med	  simuleringsdata	  och	  där	  200%	  innebär	  
fördubblad	  solinstrålning.	  
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Någon	  årsenergianvändning	  har	  inte	  mätts	  upp,	  men	  väl	  värmebehovet	  för	  perioden	  
januari	  till	  maj	  2012	  och	  jämförbara	  värden	  för	  Lasse	  Liten,	  se	  figur	  3,	  samt	  tabell	  1,	  där	  
också	  12-‐månaders	  värde	  för	  hushållsel	  redovisas	  eftersom	  dessa	  påverkar	  
värmebehovet.	  
	  
Tabell	  1.	  Uppmätta	  värden	  för	  värme	  (halvår)	  och	  hushållsel	  (helår)	  
	  
(kWh/m2) Lasse Liten Kulla Gulla (referensbyggnad) 
Värme, jan-maj 2012 23 48 
Hushållsel, 12 månader 26 19 
   
Figur	  4.	  Uppmätt	  uppvärmningsenergi	  för	  LasseLiten	  (Hus	  D+E)	  jämfört	  med	  
referensbyggnad	  (Hus	  A)	  för	  mätperioden	  jan	  –	  maj	  2012.	  
	  

	  
	  
Hus	  A	  i	  Kulla	  Gulla	  använder	  påtagligt	  mer	  värmeenergi	  än	  hus	  D+E	  (Lasse	  Liten)	  för	  
samma	  mätperiod,	  men	  i	  hus	  D+E	  	  finns	  en	  dold	  elvärme	  som	  påverkar	  jämförelsen.	  Dels	  
handdukstorkar	  utan	  tidsstyrning	  som	  ger	  en	  viss	  värme,	  dock	  med	  högst	  2	  kWh/m2	  
under	  den	  aktuella	  mätperioden.	  Därtill	  finns	  även	  inslag	  av	  annan	  elvärme	  med	  minst	  1	  
kWh/m2	  (se	  bilaga	  1).	  	  
	  
Förskolan	  i	  hus	  A	  och	  hus	  E	  kan	  öka	  värmebehovet	  genom	  t.ex.	  ökade	  dörröppningar	  
(har	  dörr	  till	  utelekplats	  utan	  vindfång)	  och	  hus	  A	  har	  då	  en	  större	  andel	  förskola	  än	  hus	  
D+E.	  Jämförelsen	  blir	  därmed	  inte	  helt	  rättvisande,	  men	  skillnaden	  är	  ändå	  mycket	  stor.	  
	  
I	  övrigt	  har	  de	  tre	  byggnaderna	  ungefär	  samma	  antal	  lägenheter	  och	  ungefär	  samma	  
väggareor.	  
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Bilaga	  3.	  Kv	  Blå	  Jungfrun	  (4	  st	  passivhusbyggnader)	  
	  
Kvarteret	  består	  av	  fyra	  separata	  byggnader	  med	  totalt	  97	  lägenheter	  uppförda	  som	  
passivhus	  (FEBY	  2009)	  med	  inflyttning	  nov	  2010.	  Inom	  kvarteret	  finns	  två	  tvättstugor,	  
vars	  energianvändning	  för	  uppvärmning	  ingår	  i	  redovisningen.	  
	  
Systembeskrivning	  
Alla	  byggnader	  är	  anslutna	  till	  samma	  undercentral.	  Varje	  byggnad	  har	  ett	  centralt	  
ventilationsaggregat	  på	  vind.	  Tvättstugebyggnad	  har	  undermätning	  av	  	  vatten	  och	  el.	  	  
	  
Uppvärmning	  sker	  till	  viss	  del	  genom	  en	  central	  förvärmning	  av	  tilluften	  vid	  respektive	  
aggregat	  till	  som	  högt	  22	  grader.	  Varje	  lägenhet	  har	  också	  en	  separat	  elvärmare	  vid	  
respektive	  tilluftsdon,	  för	  den	  som	  önskar	  högre	  innetemperatur	  och	  som	  regleras	  
individuellt.	  
	  
Framledningskurvan	  styrs	  med	  utetemperatur.	  	  
	  
I	  lägenheterna	  finns	  en	  ”S-‐box”,	  för	  visning	  av	  driftdata	  för	  bostaden,	  mm.	  
	  
Drifterfarenheter	  
Två	  av	  ventilationsaggregaten	  har	  presterat	  sämre	  än	  förväntat.	  En	  av	  dessa	  åtgärdades	  
(läckluft	  över	  rotorn)	  under	  mätperioden	  vinter	  vår	  2012.	  För	  en	  av	  aggregaten	  
kvarstod	  åtgärden	  och	  aggregat	  hade	  ca	  10	  %	  sämre	  återvinningsgrad	  hela	  
mätperioden.	  Aggregaten	  är	  upphandlade	  för	  85	  %	  verkningsgrad.	  Mätvärden	  för	  
aggregatet	  som	  inte	  är	  åtgärdat	  ges	  i	  figur	  1.	  
	  
Figur	  1.	  Verkningsgrad	  för	  aggregat	  med	  lägre	  prestanda.	  

	  
	  
Entreprenören	  har	  informerat	  om	  stora	  idrifttagningsproblem	  med	  mätdatainsamlingen	  
(ca	  500	  mätvärden	  totalt).	  
	  
Kundenkät	  

• Kunderna uppskattar de stora balkongerna, som också ger solskydd sommartid. 
• 90 % uppskattar S-box funktionen och 80% anger de påverkar deras beteende. 
• 60 % missnöjda att de inte får upp innetemperaturen högre. Innetemperatur januari: 

20-21 grader. 
• Innetemperatur sommarperiod: 23 -28 grader med + 20 grader ute. 
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Byggnadsdata	  
Uppvärmd	  area:	  11003	  m2	  Atemp	  (totalt	  alla	  byggnader)	  	  
Boarea:	  	  8173	  m2	  	  
Byggnadskonstruktion:	  VST	  med	  200	  mm	  betongkonstruktion	  med	  utanpåliggande	  250	  
mm	  isolering	  och	  20	  mm	  puts	  och	  ett	  U-‐värde:	  0,13	  W/m2	  
Balkonger;	  rostfri	  infästningsarmering.	  
Fönster:	  0,9	  W/m2	  (med	  mellanliggande	  persienn).	  
Trapphallsbelysning	  med	  närvarostyrning.	  
Formfaktor:	  1,3	  
Um:	  0,28	  W/m2	  
	  
Mätdata	  
Innetemperatur	  2011:	  21,3	  grader	  2011	  (perioden	  nov	  –	  april)	  
Täthetsprovning:	  0,05	  –	  0,11	  uppmätt	  i	  trapphus	  (medel	  0,08	  l/s,m2	  vid	  50	  Pa)	  och	  där	  
genomföringar	  för	  persiennsnören	  var	  dominerande	  läckpunkt.	  Energiberäkningar	  ger	  
följande	  resultat	  där	  posten	  för	  uppmätt	  värme	  utgör	  summa	  av	  fjärrvärme	  och	  elvärme,	  
varav	  elvärmedelen	  anges	  inom	  parentes.	  
	  
(kWh/m2)	   	   Skanska	   FEBY09	   Feby12	   Uppmätt	  	   Normaliserad	  
Varmvatten	  exl	  VVC:	  	  	  	   21	   11	   20	   27	   20	  
Värme	  (varav	  el):	   11	  (3)	   22	   14	   22	  (4)	   22	  
Fastighetsel9:	  	   9	   9	   9	   9	   9	  
Hushållsel	  (HEL):	   23	   15	   30	   26	   30	  
Summa	  exkl	  HEL	   41	   42	   43	   58	   51	  
	  
Beräknat	  energibehov	  exklusive	  uttorkning	  skiljer	  sig	  mellan	  de	  olika	  kalkylerna	  
beroende	  på	  skillnader	  i	  referensvärden,	  främst	  avseende	  innetemperatur	  och	  
hushållsel.	  Uppmätt	  värmeenergi	  för	  2011	  normaliseras	  både	  vad	  avser	  spillvärme	  från	  
hushållsel	  och	  klimat,	  vilka	  tar	  ut	  varandra	  men	  i	  detta	  fall	  bägge	  påverkar	  med	  2	  
kWh/m2.	  
	  
Värme	  för	  uttorkning	  ingår	  ej	  i	  simulerad	  energianvändning	  men	  i	  uppmätt	  och	  bedöms	  
för	  år	  2011	  uppgå	  till	  2-‐3	  kWh/m2	  enligt	  ett	  examensarbete	  ”Byggfukt	  och	  energi”	  från	  
KTH.	  
	  
I	  examensarbetet	  som	  genomfört	  en	  beräkning	  för	  just	  detta	  projekt	  skulle	  den	  totala	  
energiåtgången	  för	  uttorkning	  uppgå	  till	  ca	  20	  kWh/m2	  men	  pågå	  mer	  intensivt	  de	  
första	  fem	  åren	  för	  att	  först	  efter	  30	  år	  vara	  helt	  uttorkat.	  	  Efter	  själva	  byggåret	  då	  
uttorkningen	  drar	  5,4	  kWh/m2,	  minskar	  den	  sen	  succesivt	  enligt:	  
År	  2:	  2,2	  
År	  3:	  1,8	  
År	  4:	  1,4	  
År	  5:	  1,1	  
	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Exklusive	  tvättstuga,	  utebelysning,	  motorvärmare	  
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Detta	  kan	  jämföras	  med	  verklig	  energianvändning	  (normalårskorrigerad)	  som	  ger	  visst	  
stöd	  för	  dessa	  siffror	  genom	  att	  energianvändningen	  perioden	  jan	  –	  mars	  minskade	  med	  
0,8	  kWh/m2,	  men	  kan	  ju	  också	  ha	  andra	  orsaker	  som	  att	  problem	  med	  ena	  
värmeåtervinningsaggregatet	  åtgärdats.	  
	  

	  
jan	   feb	   mars	   Jan-‐mars	  

Uppmätt	  2011	   3,6	   3,0	   3,1	   9,7	  
Uppmätt	  2012	   3,3	   3,1	   2,7	   9,1	  
	  
Kalkylen	  för	  uttorkningseffekten	  är	  sannolikt	  ganska	  osäker	  eftersom	  den	  baseras	  på	  en	  
fast	  nivå	  för	  relativ	  fukt	  inomhus	  och	  har	  inte	  analyserat	  hur	  denna	  varierar	  i	  en	  
byggnad	  där	  fuktåtervinning	  erhålls	  med	  roterande	  växlare	  under	  vinterperioden.	  
	  
Fastighetsel	  
Fastighetselens	  användning	  fördelas	  enligt	  mätredovisningen	  på	  följande	  poster:	  

	  
kWh/Atemp,år	  

Fastighetsenergi	  enl	  BBR	   9,2	  
Tvättstugor	   6,7	  
motorvärmare	   0,3	  
utebelysning	   0,8	  
	  
Figur	  2.	  Elanvändning	  för	  tvättstuga	  och	  byggnadens	  drift.	  

	  
	  
För	  fastigheter	  med	  tvättstugor,	  är	  alltså	  separat	  mätning	  av	  elåtgång	  nödvändigt.	  
Uppmätt	  energi	  ligger	  på	  samma	  nivå	  som	  i	  beräkningen.	  El	  till	  tvättstugan	  har	  av	  
entreprenören	  antagits	  ge	  20	  %	  spillvärme.	  
	  
Hushållsel	  
Hushållselen	  ligger	  i	  genomsnitt	  på	  26	  kWh/m2	  och	  kan	  möjligen	  också	  inkludera	  en	  del	  
dold	  elvärme	  eftersom	  enkäten	  visar	  att	  många	  inte	  var	  nöjda	  med	  innetemperaturen.	  
Sannolikt	  använder	  man	  dock	  första	  hand	  elvärme	  via	  de	  fasta	  installationerna.	  
	  
Energibalans	  
Beräknad	  värmeförlust	  vid	  DVUT	  (FEBY12)	  och	  dess	  fördelning	  framgår	  av	  figur	  3.	  
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Figur	  3.	  Värmeförlusternas	  fördelning	  på	  olika	  poster	  

	  
	  
Energibalansen	  (exkl	  tvättstuga)	  före,	  under	  och	  efter	  projektets	  genomförande	  jämförs	  
med	  Sveby	  referensvärden	  för	  jämförelsens	  skull.	  Ingen	  hänsyn	  tas	  i	  tabellen	  till	  
eventuell	  uttorkningseffekt.	  
	  
(kWh/m2)	   	   Projekterat	   Byggt	   Uppmätt	  	   Normaliserad	  
Varmvatten	  exl	  VVC:	  	  	  	   20	   20	   27	   20	  
Värme	  (varav	  el):	   14	   14	   22	  (4)	   22	  
Fastighetsel10:	  	   9	   9	   9	   9	  
Hushållsel	  (HEL):	   30	   30	   26	   30	  
Summa	  exkl	  HEL	   43	   43	   58	   51	  
	  
Beräknat	  värmeförlusttal	  baserat	  på	  projekteringsvärden:	  13,2	  W/m2.	  
Uppmätta	  värmeförluster	  okt	  2011	  –	  mars	  2012	  ger	  ett	  värmeförlusttal	  på	  ca	  16	  W/m2.	  
	  
En	  simulering	  av	  byggnadens	  värmebehov	  baserat	  på	  VFT	  16	  ger	  ett	  värmebehov	  för	  
den	  mörka	  och	  kalla	  perioden	  dec	  –	  februari	  på	  samma	  nivå	  som	  uppmätt	  energi	  om	  
också	  samma	  utetemperaturer	  används	  vid	  simuleringen,	  se	  figur	  4.	  	  
	  
Figur	  4.	  Värmeenergi	  per	  månad	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Exklusive	  tvättstuga,	  utebelysning,	  motorvärmare	  
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I	  kalkylen	  ligger	  en	  uppskattad	  VVC-‐förlust	  på	  3,6	  kWh/m2	  varav	  knappt	  hälften	  
kommer	  byggnaden	  till	  godo.	  	  
	  	  

Uppföljning	  energikrav	  Blå	  Jungfrun	  

Beskrivning	  av	  energimålen	  	  
Kravet	  på	  energianvändning	  för	  Blå	  Jungfrun	  har	  redosivats	  enligt	  den	  specifikation	  som	  
tagits	  fram	  av	  ”Forum	  för	  Energieffektiva	  byggnader”	  för	  passivhus.	  	  	  
Projektet	  har	  från	  början	  drivits	  som	  ett	  partnering-‐	  projekt	  och	  inte	  som	  en	  renodlad	  
total-‐	  eller	  utförande	  entreprenad.	  Syftet	  har	  varit	  att	  man	  som	  beställare	  och	  
entreprenör	  tillsammans	  ska	  ta	  fram	  och	  utveckla	  en	  så	  bra	  lösning	  som	  möjligt.	  	  
Energiaspekten	  har	  varit	  i	  starkt	  fokus	  från	  början	  med	  en	  mycket	  tydlig	  förankring	  i	  
entreprenadföretagets	  ledning.	  	  

Ansvarsfördelning	  	  
Ansvarsfördelning	  för	  uppföljningen	  hanteras	  tidigt	  i	  en	  ”risklista”	  där	  parterna	  
gemensamt	  utvecklar	  intentionerna	  för	  uppföljningen.	  Arbetet	  med	  uppföljningen	  
ansvaras	  av	  en	  för	  projektet	  gemensamt	  utsedd	  styrgrupp.	  	  De	  punkter	  som	  tas	  upp	  i	  
dokumentet	  följer	  byggprocessens	  skeden	  med	  framtagning	  av	  bygghandlingar,	  
produktion,	  inköp,	  avslut,	  drift	  och	  uppföljning	  samt	  utvärdering.	  	  
De	  olika	  momenten	  beskrivs	  med	  specifika	  krav,	  riskanalys,	  handlingsplan	  och	  ansvarig.	  
I	  de	  flesta	  fall	  anges	  företag	  eller	  organisation	  som	  ansvarig	  och	  i	  vissa	  fall	  anges	  även	  på	  
individnivå.	  
”Neråt”	  i	  organisationen	  har	  ett	  särskilt	  ansvar	  lagts	  på	  arbetsledningen	  och	  
säkerhetsansvarig	  på	  plats	  att	  noggrant	  bevaka	  energifrågorna	  under	  byggprocessen.	  	  
Energifrågorna	  bevakas	  vi	  beredningsmöten.	  	  	  
	  
Upplägget	  med	  denna	  checklista	  för	  riskanalys	  och	  ansvarsfördelning	  är	  genomtänkt	  
och	  täcker	  in	  flera	  områden	  och	  skeden.	  Bör	  ge	  goda	  förutsättningar	  för	  en	  effektiv	  
uppföljning.	  Överensstämmer	  till	  stora	  delar	  med	  SVEBY:s	  upplägg	  för	  planering	  av	  
uppföljning	  i	  ett	  mycket	  tidigt	  skede.	  

Genomförande	  av	  energiberäkningar	  	  
Mycket	  arbete	  har	  lagts	  ner	  på	  energiberäkningen	  och	  ett	  flertal	  uppdateringar	  har	  
gjorts	  under	  projekteringen.	  Beräkningarna	  av	  energibehov	  har	  kompletterats	  med	  
beräkning	  av	  effektbehov	  för	  sommar-‐	  och	  vinterfall.	  En	  särskild	  person	  inom	  
organisationen	  har	  ansvarat	  för	  beräkningar	  och	  uppdateringar	  under	  projektet.	  Ingen	  
uppdatering	  av	  energiberäkningen	  har	  utförts	  efter	  genomförda	  provningar	  som	  
underlag	  till	  relationshandling.	  	  	  
Genomförd	  energiberäkning	  redovisas	  i	  en	  särskild	  rapport	  ”Energiutredning	  Blå	  
Jungfrun”	  som	  bland	  annat	  behandlar	  internlaster,	  vädring,	  effektbehov,	  köldbryggor	  
och	  uttorkning	  av	  betong.	  	  	  

Kravställandet	  på	  provningar,	  dokumentation	  och	  leveranser	  	  
I	  "risklistan"	  beskrivs	  att	  antal	  punkter	  för	  uppföljningen	  av	  bland	  annat	  täthet,	  
värmeåtervinning,	  och	  ljud	  med	  hänvisning	  till	  blanketter	  och	  mätföreskrifter.	  Här	  tas	  
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inte	  direkt	  upp	  hur	  provningarna	  ska	  dokumenteras	  och	  hur	  resultaten	  ska	  levereras	  
vilket	  kan	  framgå	  i	  annat	  underlag	  som	  inte	  studerats.	  Frågan	  har	  ställts	  till	  projektet	  
hur	  detta	  dokumenterats.	  	  

Koppling	  till	  formell	  besiktning	  	  
Det	  finns	  ingen	  direkt	  koppling	  till	  besiktningen	  för	  energifrågorna	  men	  vissa	  punkter	  
hanteras	  under	  respektive	  entreprenaddel	  som	  exempelvis	  täthet	  kopplat	  till	  bygg.	  I	  
denna	  utvärdering	  har	  det	  inte	  funnits	  tillgång	  till	  någon	  besiktningsplan	  eller	  till	  några	  
besiktningsprotokoll.	  	  

Förankring	  i	  upphandlingsdokument	  	  
Har	  ej	  granskats	  då	  vi	  inte	  haft	  tillgång	  alla	  dokument	  

Redovisning	  av	  provningsresultat	  	  
Det	  finns	  ingen	  samlad	  redovisning	  av	  provningsresultat	  motsvarande	  ett	  
energiverifikat.	  	  	  

	  Förankring	  driftorganisation	  	  
Underlag	  för	  driften	  finns	  sammanställt	  i	  en	  pärm	  och	  vid	  olika	  utbildningstillfällen	  har	  
driftfrågor	  tagits	  upp.	  	  Ingen	  uppföljning	  har	  gjorts	  hur	  detta	  fungerat	  i	  praktiken.	  	  

Hantering	  av	  avvikelser	  	  
Beställare	  och	  entreprenör	  har	  träffats	  en	  gång	  per	  månad	  för	  avstämning	  av	  
projektstatus	  och	  hantering	  av	  uppmärksammande	  avvikelser.	  

Erfarenhetsåterföring	  	  
I	  Risklistan	  finns	  ett	  avsnitt	  för	  ”utvärdering	  per	  skede”	  där	  utförandet	  av	  de	  olika	  
momenten	  kan	  betygsättas.	  Oklart	  om	  detta	  genomförts	  i	  detta	  projekt.	  	  
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Bilaga	  4.	  Kv	  Snökristallen	  (nära	  passivhus)	  
	  
Systembeskrivning	  
En	  sammanhängande	  byggnad	  med	  tre	  trappuppgångar	  och	  ett	  gemensamt	  garage	  på	  
bottenvåning.	  Vindsplan	  med	  förråd.	  Vindsplanets	  innetemperatur	  ligger	  på	  ca	  18	  
grader	  och	  värms	  indirekt	  via	  spillvärme	  från	  bostadsplan	  våningen	  under,	  från	  
ventilationskanalsystemet	  och	  från	  ventilationen	  som	  är	  gemensam	  med	  bostadsdelen.	  
	  
Figur	  1.	  Vindsplan	  med	  till-‐	  och	  frånluftskanaler,	  samt	  samlingslådor.	  

	  
	  
Figur	  2.	  Centralt	  ventilationsaggregat	  på	  vindsplan	  med	  roterande	  växlare	  och	  en	  
ozongenerator	  för	  lukteliminering	  (mindre	  låda	  mitt	  på	  bildens	  övre	  del).	  	  

	  	  
	  
Uppvärmning	  sker	  via	  radiatorsystem.	  Värmeregulator	  med	  värmekropp	  i	  bostadens	  
hall	  och	  med	  ventil	  i	  trapphallens	  schakt	  (se	  bild).	  I	  Schaktet	  ligger	  även	  
varmvattenmätare	  och	  avledning	  för	  varmvattenavstick	  och	  VVC	  in	  till	  lägenheten.	  På	  
radiator	  finns	  sedan	  en	  kompletterande	  avstängningsventil.	  
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Figur	  3.	  Mätare	  för	  varmvatten	  och	  reglerventil	  för	  värme	  i	  trapphallens	  schakt.	  
	  

Lägenhetsförråd,	  hisschakt,	  elcentral	  och	  undercentral	  är	  alla	  anslutna	  till	  samma	  
ventilationssystem.	  	  
	  
Köken	  har	  volymkåpor	  för	  osuppfångning	  med	  endast	  10	  l/s	  extra	  luftflöde,	  så	  att	  
undertrycksproblem	  vid	  forcering	  kan	  undvikas.	  Även	  forceringsflödet	  går	  till	  
värmeåtervinningen.	  Luktöverföring	  har	  lösts	  med	  ozongenerator	  i	  frånluften.	  	  
	  
Med	  ett	  övergripande	  övervakningssystem	  var	  tanken	  att	  temperaturer	  i	  lägenheter	  och	  
mätardata	  för	  värme,	  varmvatten	  och	  elenergi	  ska	  kunna	  följas	  upp.	  
Mätinsamlingssystemet	  var	  dock	  ännu	  inte	  idrifttaget	  under	  mätperioden,	  vilket	  också	  
innebär	  att	  fördelningsmätningen	  inte	  kunnat	  värderas	  i	  nu	  genomförd	  mätning.	  
	  
Drifterfarenheter	  
Inflyttning	  under	  september	  2011.	  Klagomål	  på	  innetemperatur	  har	  förekommit	  och	  
temperaturen	  vid	  vardagsrummet	  anges	  vara	  någon	  grad	  kallare	  än	  vid	  
temperaturgivarens	  placering	  hall.	  	  
	  
Spiskåpornas	  ventiler	  gav	  för	  höga	  grundluftflöden	  (+190	  l/s	  totalt,	  dvs	  12%	  av	  
luftflödet).	  Dessa	  justerades	  in	  2	  februari	  och	  åtföljande	  injustering	  av	  ventilationens	  
frånluftsflöde	  genomfördes.	  
Belysningsanläggningarna	  i	  trapphall,	  källarkorridor	  och	  lägenhetsförråd	  styrs	  på	  ljud	  
med	  helt	  upplyst	  eller	  helt	  avstängt	  läge	  (fördröjt	  15	  min).	  En	  armatur	  per	  plan	  är	  inte	  
närvarostyrd	  i	  trapphallarna.	  Uppföljande	  loggning	  av	  belysning	  i	  samband	  med	  
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mätuppföljningen	  visar	  dock	  att	  belysningen	  ändå	  är	  ständigt	  på	  i	  källarplanets	  korridor	  
och	  i	  mittbyggnadens	  förrådsutrymme.	  I	  garaget	  finns	  ingen	  ljudsensor	  installerad	  (men	  
finns	  på	  ritningsunderlaget	  i	  ramprogrammet).	  Årsenergin	  för	  fastighetens	  eldrifter	  är	  
därför	  högre	  än	  projekterat.	  
	  
Garageventilationen	  justerades	  in	  under	  december	  till	  miniminivå	  när	  koloxidnivån	  inte	  
kallar	  på	  forcering	  (men	  separat	  mätuppföljning	  på	  detta	  aggaregat	  har	  inte	  gjorts	  i	  
denna	  utvärdering).	  Eftervärmare	  till	  garage	  var	  fullt	  påslaget	  tom	  december	  pga	  
larmproblem	  men	  åtgärdades	  för	  årsskiftet.	  Efter	  åtgärd	  ska	  eftervärmaren	  gå	  in	  först	  
vid	  innetemperatur	  under	  5	  grader.	  Med	  tanke	  på	  spillvärme	  till	  garaget,	  kommer	  denna	  
eftervärmning	  i	  praktiken	  aldrig	  behövas.	  (Garaget	  har	  under	  perioden	  jan	  –	  april	  legat	  
stadigt	  över	  14	  grader	  med	  några	  grader	  lägre	  temperatur	  närmst	  garageporten.)	  
Garaget	  är	  inte	  avsett	  att	  vara	  uppvärmt	  och	  ingår	  inte	  i	  den	  uppvärmda	  arean.	  
	  
Byggnadsdata	  
Uppvärmd	  area:	  3383	  m2	  Atemp	  	  
Boarea:	  	  2759	  m2	  	  
Antal	  bostäder:	  39	  
Byggnadskonstruktion:	  420	  mm	  betongelement	  med	  U-‐värde:	  0,157	  W/m2	  
Isolering	  mot	  garage:	  100	  mm	  	  
Vägg	  och	  golv	  mot	  mark:	  100	  mm	  
Garagegolv:	  oisolerad	  
Balkonger;	  rostfri	  infästningsarmering.	  
Fönster:	  0,9	  	  W/m2	  med	  mellanliggande	  persienner.	  
Täthet	  uppmätt:0,28	  l/s,m2	  
Trapphallsbelysning	  med	  närvarostyrning.	  
Vissa	  köldbryggor	  förekommer	  som	  t.ex.	  till	  oisolerad	  grundsula:	  
	  
Figur	  4.	  Konstruktionsdetalj	  grundsula.	  
	  

	  
	  
Extra	  köldbryggor	  för	  bärande	  väggar	  från	  garageplan	  har	  uppskattats,	  men	  inte	  
detaljberäknats.	  Data	  har	  lämnats	  av	  konstruktör,	  men	  inte	  kvalitetsgranskats	  i	  denna	  
mätutvärdering.	  
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Mätdata	  
Varmvatten:	  19,3	  kWh/m2	  
Fastighetsel:	  13	  kWh/m2	  (baserat	  på	  3	  månaders	  mätning)	  
Hushållsel:	  30	  kWh/m2,år	  	  (efter	  avdrag	  för	  fastighetsel.	  Uppmätt	  under	  sept	  –	  juni	  
tillsammans	  med	  fastighetsel)	  
Värme	  årsenergi:	  46	  kWh/m2,	  varav	  ca	  9	  kWh/m2	  i	  VVC-‐	  och	  VS-‐	  förluster	  som	  ej	  kan	  
tillgodogöras	  (värmer	  garaget).	  
Värmeeffektbehov	  vid	  DUT:	  16	  W/m2	  (FEBY09)	  baserat	  på	  mätning	  jan/feb	  2012.	  
Värmeförlustfaktor	  vid	  DVUT:	  22	  W/m2	  (FEBY12)	  baserat	  på	  mätning	  jan/feb	  2012.	  
Innetemp:	  21	  grader	  
	  
Beräkningsresultat	  
	  
Fastighetsel	  
Fastighetsel	  har	  uppmätts	  under	  perioden,	  men	  också	  beräknats	  på	  komponentnivå	  
enligt	  tabell	  1,	  och	  då	  hamnat	  15%	  högre	  än	  uppmätt.	  
	  
Fastighetsel Antal	   Effekt/st	   h/år	   kWh/m2Atemp	  
Trapphus,	  konstant	   12	   30,0	   8765	   0,9	  
Trapphus,	  entre	   12	   30	   4000	   0,4	  
Trapphus,	  hall	  ljud	   30	   30	   400	   0,1	  
Portal-‐belysning	   3	   18	   4000	   0,05	  
Pumpdrift,	  diff-‐tryckstyrd	  

	  
0,02	   6000	   0,1	  

Hiss,	  aktivitetsstyrd	  belysn	   3	   40	   1300	   0,05	  
Hissdrift	   36	   50	   1	   0,53	  
Garagebelysning	   24	   60	   8765	   3,7	  
Garageventilation	   1	   0,15	   8765	   0,4	  
Övrig	  elektronik	  stand-‐by	   1	   100	   8765	   0,3	  
Förråd+källarkorridor	   8,5	   60	   8765	   1,3	  
Ventilation	   2,65	   1	   8765	   6,9	  
Summa	   	  	   	  	   	  	   14,8 
Tabell	  1.	  Beräkningsunderlag	  för	  fastighetsel	  
	  
Indata	  baseras	  i	  väsentliga	  delar	  på	  räknade	  antal	  armaturer,	  effekter	  och	  loggade	  
drifttider.	  Ventilationsaggregatets	  verkliga	  eleffekt	  (SFP-‐värde)	  har	  inte	  mätts	  upp	  och	  
här	  har	  projekterade	  data	  använts.	  Tabellens	  värden	  används	  för	  att	  beräkna	  
spillvärmeeffekt	  för	  fastighetsel.	  
	  
Om	  ljudsensor	  installeras	  i	  garage	  och	  justeras	  där	  de	  inte	  fungerar	  (påverkas	  kanske	  av	  
ventilationsljudet)	  så	  kan	  fastighetsel	  minskas	  med	  ca	  4	  kWh/år.	  
	  
Spillvärme	  från	  apparater	  
Av	  el	  till	  fastighetens	  drift	  blir	  47%	  av	  elanvändningen	  i	  tabell	  1	  spillvärme,	  eller	  2,7	  kW.	  
Ventilation	  som	  är	  den	  största	  posten	  ger	  enbart	  ger	  50%	  spillvärme	  som	  kan	  användas	  
och	  en	  stor	  elanvändning	  i	  garaget	  ger	  ingen	  nyttig	  värme	  till	  uppvärmd	  byggnad.	  Med	  
Sveby	  anvisningar	  skulle	  spillvärmen	  uppgå	  till	  61%.	  	  
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För	  hushållens	  elanvändning	  på	  ca	  12	  kW	  (vinterperioden)	  har	  en	  spillvärmenivå	  på	  
85%	  antagits	  mot	  bakgrund	  av	  att	  även	  spisens	  spillvärme	  tas	  tillvara	  i	  
värmeåtervinningen,	  samt	  att	  diskmaskiner	  och	  tvättmaskiner	  är	  svanenmärkta	  och	  
varmvattenanslutna.	  Det	  innebär	  att	  el	  till	  varmvattenproduktion	  som	  sen	  går	  i	  avloppet	  
inte	  uppstår	  i	  denna	  byggnad.	  Hushållselen	  går	  till	  apparater	  som	  ger	  direkt	  
rumsuppvärmning,	  varför	  antagandet	  om	  85	  %	  kan	  vara	  lågt.	  
	  
För	  spillvärme	  från	  hushållsapparater	  och	  fastighetens	  drift	  varierade	  under	  perioden	  
jan	  –	  mars	  mellan	  4,9	  och	  5,3	  W/m2,	  vilket	  utgjorde	  ca	  75%	  av	  uppmätt	  el.	  
	  
VVC-‐förluster	  
Temperatursänkningen	  i	  kretsen	  är	  hög,	  nästan	  7	  grader	  och	  klarar	  inte	  tidigare	  BBR-‐
krav	  på	  högst	  2	  graders	  temperatursänkning.	  Förlusterna	  i	  VVC-‐kretsen	  har	  baserat	  på	  
antal	  löpmeter	  och	  uppgifter	  om	  isoleringsnivå	  uppskattats	  till	  3,8	  kW	  –	  5	  kW	  (ca	  10-‐	  13	  
kWh/m2),	  varav	  den	  lägre	  nivån	  baseras	  på	  beräkning	  och	  den	  högre	  på	  köpt	  fjärrvärme	  
efter	  avdrag	  för	  uppskattad	  varmvattenanvändning	  för	  denna	  period.	  	  
	  
Av	  denna	  förlusteffekt	  kommer	  merparten	  byggnaden	  tillgodo	  under	  
uppvärmningsperioden,	  utom	  i	  garagedragningen.	  I	  garaget	  tillkommer	  också	  förluster	  
från	  värmesystemets	  ledning	  på	  ca	  0,75	  kW.	  Totalt	  får	  garaget	  ett	  värmetillskott	  
vintertid	  på	  1,6	  –	  2,3	  kW	  värme	  (och	  därtill	  1,4	  kW	  värme	  från	  belysningen).	  
	  
Att	  VVC-‐förlusterna	  är	  höga	  är	  också	  märkbart	  i	  ledningsschaktet	  i	  trapphallen	  där	  
temperaturen	  håller	  23	  –	  27	  grader,	  med	  den	  högre	  temperaturen	  i	  de	  högre	  planen.	  
Detta	  leder	  till	  höga	  trapphallstemperaturer,	  från	  20	  till	  24	  grader	  på	  översta	  planet.	  
	  
Beräkning	  av	  VVC-‐förluster	  är	  osäker,	  men	  baseras	  på	  följande	  uppgifter:	  
ledningslängder,	  isoleringsnivå	  (20	  mm)	  i	  horisontala	  sträckningar	  och	  uppgifter	  från	  
projektör	  för	  de	  ingjutna	  ledningarna	  (5	  meter	  per	  lägenhet	  i	  två	  tredjedelar	  av	  antalet	  
lägenheter),	  men	  uppmätt	  energi	  indikerar	  en	  än	  högre	  förlust	  i	  praktiken.	  
	  
Varmvatten	  
Uppmätt	  varmvattenanvändning	  under	  perioden	  jan	  till	  20	  april	  är	  1,07	  liter/m2,dag.	  
Med	  en	  framledningstemperatur	  på	  57	  grader	  och	  en	  kallvattentemperatur	  på	  4	  grader	  
under	  mätperioden	  ger	  detta	  en	  värmeåtgång	  på	  9,2	  kW	  och	  ger	  en	  ungefärlig	  
varmvattenenergianvändning	  på	  19	  kWh/m2,	  baserat	  på	  en	  månadsfördelning	  av	  
varmvattenanvändning	  enlig	  FEBY12	  och	  en	  uppskattad	  
kallvattentemperaturfördelning	  runt	  drygt	  8	  grader.	  
	  
Eftersom	  mätinsamlingssystemet	  egentligen	  ännu	  inte	  kommit	  igång	  är	  det	  rimligt	  att	  
tro	  att	  fördelningsmätningen	  ännu	  inte	  givit	  avsedd	  effekt.	  
	  
Personvärme	  
Någon	  enkät	  är	  ännu	  inte	  genomförd,	  så	  antal	  boende	  personer	  kan	  endast	  uppskattas	  
utifrån	  referensvärden.	  Med	  Sveby	  referensvärde	  för	  personbelastning	  kan	  antal	  
personer	  uppskattas	  till	  82	  st	  (41	  m2/person)	  och	  värmeavgivningen	  till	  3,9	  kW.	  
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Värmeförlusteffekt	  
Värmeförlust	  vid	  dimensionerande	  utetemperatur	  kan	  bestämmas	  enligt	  FEBYs	  
kriterier	  för	  DUT	  (FEBY09)	  som	  för	  denna	  byggnad	  ligger	  vid	  -‐10,5	  grader	  eller	  vid	  
DVUT	  (FEBY12)	  som	  är	  -‐12,7	  grader	  för	  en	  byggnad	  med	  12	  dygns	  tidskonstant.	  
Värmeförlusttalet	  (VFT	  enligt	  FEBY12)	  för	  den	  projekterade	  byggnaden	  var	  beräknad	  
till	  14,	  4	  W/m2.	  
	  
Byggnadens	  värmeförluster	  som	  funktion	  av	  utetemperaturen	  baserat	  på	  rådata	  
framgår	  av	  figur	  5	  för	  månadsmedelvärden	  och	  figur	  6	  för	  avläsningar	  genomförda	  
under	  perioden	  9	  januari	  till	  20	  april,	  huvudsakligen	  med	  veckoavläsningar.	  Värde	  för	  
utetemperatur	  har	  hämtats	  från	  temperatur.nu	  med	  en	  mätstation	  i	  Älvsjö.	  
	  
Figur	  5.	  Köpt	  fjärrvärme	  (kW)	  som	  funktion	  av	  utetemperatur	  för	  okt,	  nov,	  jan,	  feb,	  mars.	  
	  

	  
	  
I	  figuren	  står	  oktober	  och	  november	  för	  de	  varmaste	  månaderna.	  Trots	  att	  uppvärmning	  
av	  garaget	  med	  eftervärmare	  pågår	  under	  dessa	  två	  månader	  ligger	  effektbehovet	  något	  
lägre	  än	  trendlinjens.	  
	  
Figur	  2.	  Köpt	  fjärrvärme	  (kW)	  som	  funktion	  av	  utetemperatur	  för	  perioden	  9	  jan	  till	  20	  
april.	  
	  

	  
	  
Av	  figurerna	  framgår	  att	  lutningskoefficienten	  skiljer	  sig	  påtagligt	  i	  de	  två	  figurerna.	  
	  
Värmeeffektbehovet	  enligt	  SIS	  energistandard	  för	  detta	  objekt	  har	  redovisats	  i	  kap	  4.2.	  	  
	  
Värmeeffektförlust,	  FEBY	  
Värmeförlustfaktorn	  för	  olika	  mätperioder	  har	  sammanställts	  i	  tabell	  2,	  liksom	  de	  
mätdata	  som	  ligger	  som	  underlag.	  
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Tabell	  2.	  Mätdatasammanställning	  för	  korttidsmätningar	  och	  beräkningsresultat	  för	  den	  
specifika	  värmeförlustfaktorn	  för	  respektive	  mätperiod.	  

period Utetemp Innetemp V+VV VV spillvärme personv solvärme W/m2,K 
 9 jan - 31 jan -1,4 21,8 24207 6819 7003 2044 224 0,64 
31 jan - 21 feb -5,3 21,8 27389 5532 6690 1955 688 0,68 

21 - 28 feb 1,7 21,8 6736 1804 2192 648 388 0,72 
 28 - 6 mars 1,3 21,8 7002 1942 2215 652 628 0,73 
 6 - 13 mars 3,3 21,8 6566 1777 2200 652 611 0,78 
 13-20 mars 4,5 22,5 7163 1720 2284 679 498 0,84 

 20 - 27 mars 8,4 22,8 4918 1583 2165 652 879 0,86 
 27 - 4 april 4,1 21,8 5157 1823 2402 717 665 0,64 
 4 - 20 april 4,1 21,4 11803 4093 5073 1512 1644 0,70 

	  
Enligt	  anvisningarna	  i	  FEBY	  mätmetod	  bör	  mätningar	  inte	  ske	  senare	  än	  v	  6	  eftersom	  
solens	  påverkan	  då	  blir	  allt	  för	  stor.	  	  Medelvärdet	  för	  de	  två	  första	  mätperioderna,	  0,66	  
W/m2,K	  och	  som	  ligger	  före	  v	  6	  ger	  ett	  värmeförlusttal	  vid	  DVUT	  på	  22	  W/m2.	  	  
	  
Slutresultatet	  i	  form	  av	  värmförlusttal	  (VFT,	  W/m2	  vid	  DVUT)	  varierar	  något	  mellan	  
mätperioderna,	  se	  figur	  7.	  
	  
Figur	  7.	  Värmeförlusttal	  (W/m2)	  för	  de	  olika	  mätperioderna	  9	  jan	  till	  20	  april.	  

	  
	  
Nu	  är	  den	  aktuella	  byggnaden	  mycket	  skuggad	  i	  västerläge	  och	  har	  minimalt	  med	  
fönster	  i	  söderläge.	  Solinstrålningens	  betydelse	  under	  vinterperioden	  är	  då	  relativt	  
försumbar.	  Om	  vi	  skulle	  sätta	  solinstrålningen	  till	  en	  tredjedel	  av	  det	  nu	  beräknade	  så	  
skulle	  värmeförlustfaktorn	  bara	  påverkas	  med	  1%	  för	  de	  första	  två	  tillåtna	  perioderna	  
och	  med	  5%	  för	  medelvärdet	  av	  samtliga	  perioder.	  Solinstrålningen	  har	  baserats	  på	  
dygnsvärden	  från	  SMHI	  som	  underlag	  för	  korrigering	  av	  modellens	  solinstrålning	  till	  
byggnaden.	  
	  
Värmeförlusttalet	  22	  W/m2	  ligger	  avsevärt	  högre	  än	  det	  projekterade.	  I	  detta	  tal	  ligger	  
också	  värmeförluster	  från	  VS	  och	  VVC	  ledning	  i	  garage.	  
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Osäkerheter	  
Temperaturmätning	  ute.	  Värden	  har	  hämtats	  från	  en	  mätcentral	  i	  Älvsjö.	  Rimligt	  
felintervall	  är	  +/-‐	  0,5	  grader.	  
	  
Innetemperatur	  kunde	  inte	  mätas	  vid	  aggregatet	  eftersom	  frånluften	  kyls	  av	  på	  
vindsplanet	  (förrådsdelen).	  Mätgivarna	  vid	  lägenhetens	  regulatorer	  ger	  allt	  för	  höga	  
värden	  jämfört	  med	  uppmätt	  inne	  i	  lägenheten.	  Loggning	  har	  genomförts	  i	  en	  
samlingslåda	  i	  byggnadens	  mittdel	  och	  gav	  en	  temperaturprofil	  enligt	  figur	  8.	  Av	  figuren	  
kan	  vi	  se	  en	  dygnsvariation	  på	  ca	  0,5	  grader	  (förväntat)	  och	  en	  variation	  mellan	  22	  och	  
24	  grader,	  med	  en	  topp	  under	  den	  varma	  perioden	  under	  mars	  månad	  2012,	  dvs	  som	  
mest	  en	  skillnad	  på	  ca	  2	  grader	  mellan	  olika	  perioder.	  Mätning	  i	  frånluft	  ger	  en	  något	  
högre	  temperatur	  än	  i	  bostadens	  vistelsezon,	  men	  osäkerheten	  i	  faktisk	  genomsnittlig	  	  
innetemperatur	  i	  denna	  byggnad	  förefaller	  vara	  ganska	  stor;	  +/-‐	  1	  grad.	  
	  
Figur	  8.	  Frånlufttemperatur	  uppmätt	  i	  en	  samlingslåda.	  

	  
	  
Den	  stora	  variationen	  i	  värmeförlusttal	  kan	  alltså	  delvis	  bero	  på	  att	  antagna	  
innetemperaturer	  varierat	  eller	  legat	  på	  en	  annan	  nivå	  för	  de	  olika	  mätperioderna.	  En	  
avvikelse	  med	  2	  grader	  för	  innetemperaturen	  under	  en	  mätperiod	  ger	  en	  förändring	  av	  
värdet	  för	  VFT	  på	  10%!	  	  
	  
Ytterligare	  en	  osäkerhet	  i	  det	  aktuella	  projektet	  är	  de	  relativt	  stora	  förlusterna	  i	  VVC	  och	  
värmeledningsförluster	  i	  garagedelen	  som	  är	  svåra	  att	  bestämma,	  men	  detta	  kan	  endast	  
ge	  en	  mindre	  förklaring.	  	  
	  
Energibalanskalkylering	  i	  olika	  projektfaser	  
Uppmätt	  värmeenergi	  perioden	  sept	  2011	  –	  aug	  2012	  har	  totalt	  värme	  och	  varmvatten	  
behövt	  65	  kWh/m2.	  
	  
En	  årsenergibalans	  har	  genomförts	  baserat	  på	  projekteringsdata	  2010,	  reviderat	  2012	  
(vissa	  modellvärden),	  som	  byggd	  (baserat	  på	  data	  för	  uppförd	  byggnad),	  som	  uppmätt	  
”Uppmätt”	  (exl	  värme)	  och	  slutligen	  kalibrerad	  till	  normala	  utetemperaturer	  ”Uppmätt	  
normal”.	  
	  

!
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Den	  reviderade	  kalkylen	  för	  projekterad	  byggnad	  består	  av	  några	  modelljusteringar.	  
Antal	  lägenheter	  är	  36	  st	  (jfr	  39),	  hushållsel	  enligt	  Sveby,	  10%	  reglerförluster	  
(motsvarar	  fönstervädring	  på	  2	  l/s,lgh).	  
	  
Kalkyl	  för	  ”Byggt”	  inkluderar	  korrigering	  av	  fastighetsel	  (utifrån	  elhandlingar	  och	  
verkliga	  drifttider	  för	  belysning)	  och	  VVC	  -‐	  förluster	  utifrån	  data	  på	  isolering,	  mm.	  I	  data	  
för	  projekterat	  och	  byggd	  ingår	  VVC-‐förluster	  på	  ca	  10	  kWh/m2.	  
	  
Värden	  för	  Uppmätt,	  inkluderar	  justering	  till	  verklig	  varmvattenanvändning	  och	  verklig	  
fastighetsel-‐	  och	  hushållselanvändning.	  	  

 
Projekterat 2010 Projekterat2012 Byggt Uppmätt 

Uppmätt 
normal 

Driftel 13 13 15 13 13 
Hushållsel 18 30 30 30 30 
Varmvatten 16 20 20 19 20 
Värme  + VVC+ VS 32 25 25 46 53 
Summa 61 58 60 76 86	  
	  
I	  detta	  projekt	  är	  förlusterna	  för	  VVC	  hög	  och	  tillsammans	  med	  värmeledningsnätets	  
förluster	  i	  garage	  står	  dessa	  för	  minst	  12	  kWh/m2.	  
	  
Sveby	  har	  höga	  referensvärden	  för	  hushållsel,	  vilket	  ger	  en	  låg	  simulerad	  värmeåtgång	  
och	  att	  uppmätta	  värden	  för	  värme	  behöver	  normaliseras.	  
	  
För	  värdena	  i	  Uppmätt	  normal	  har	  modellen	  modifierats	  för	  att	  på	  något	  sätt	  kunna	  
återge	  och	  tolka	  byggnadens	  verkliga	  värmeåtgång.	  Därvid	  har	  byggnadens	  
värmeförlusttal	  höjts	  till	  21	  W/m2.	  Hur	  uppmätta	  data	  (klimatkorrigerade)	  samspelar	  
med	  simulerade	  värden	  framgår	  av	  figuren	  och	  ger	  någorlunda	  samstämmighet.	  	  
	  
Figur	  9.	  Energi	  för	  värme	  och	  varmvatten	  månadsvis.	  Uppmätt	  och	  simulerat	  vid	  faktiska	  
utetemperaturer.	  
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Diskussion	  
Systemet	  för	  mätdatainsamling	  var	  inte	  i	  funktion,	  men	  ändå	  ligger	  
varmvattenanvändningen	  på	  förväntad	  nivå	  för	  en	  byggnad	  med	  fördelningsmätning.	  
	  
Intrimning	  av	  ventilationsaggregaten	  i	  garage	  genomfördes	  sent	  på	  året	  2011	  och	  
injustering	  (nedreglering)	  av	  bostadsaggregatet	  var	  helt	  avklarad	  först	  i	  början	  av	  
februari.	  Någon	  förbättring	  kan	  dock	  inte	  ses.	  
	  
Simuleringen	  visar	  på	  vissa	  modellproblem.	  Ett	  tänkt	  kallt	  garage	  visade	  sig	  bli	  tämligen	  
uppvärmt	  (till	  drygt	  14	  grader)	  pga	  av	  spillvärme	  från	  VS	  och	  VVC-‐ledningar,	  samt	  
värmeledning	  i	  vägg	  och	  golv.	  
	  
Resultatet	  av	  mätningarna	  visar	  på	  mycket	  stor	  värmeförluster,	  inte	  bara	  i	  VVC	  systemet	  
utan	  också	  för	  byggnaden	  med	  fördubblad	  värmeåtgång.	  Mätprojektets	  syfte	  har	  inte	  
varit	  att	  lokalisera	  avvikelser	  utan	  endast	  att	  mäta	  upp	  resultat.	  Eftersom	  
ventilationsaggregatet	  saknar	  uttag	  för	  temperaturer	  och	  kontrollprotokoll	  saknas	  vet	  vi	  
inte	  om	  aggregatet	  går	  som	  förväntat.	  Sannolikt	  krävs	  fler	  avvikelser	  relativt	  indata	  till	  
modellen	  för	  att	  förklara	  de	  stora	  avvikelserna.	  	  
	  
I	  avsaknad	  av	  inneklimatenkät	  vet	  vi	  inte	  heller	  hur	  innetemperaturerna	  avviker	  och	  om	  
vissa	  lägenheter	  har	  övertemperaturer	  som	  vädras	  bort.	  
	  

Uppföljning	  av	  energikrav	  i	  byggprocesssen	  
Uppföljningen	  har	  följt	  den	  mall	  som	  beskrivs	  sist	  i	  detta	  avsnitt.	  
	  
Beskrivning	  av	  energimålen	  	   	  
Förutsättningarna	  för	  uppföljningen	  av	  energikraven	  för	  Lasse	  liten	  och	  Ytterskär	  är	  i	  
stort	  likartade.	  
I	  de	  allmänna	  föreskrifterna	  (AFA.21)	  nämns	  att	  man	  strävar	  efter	  att	  minimera	  CO2	  
utsläpp	  med	  hjälp	  av	  reducerad	  elanvändning.	  Ingen	  specifik	  person	  är	  utsedd	  som	  
energiansvarig.	  	  
I	  handlingen	  "Programkrav	  energi"	  beskrivs	  funktionskrav,	  detaljkrav	  och	  övergripande	  
krav	  på	  ett	  sätt	  som	  är	  svårt	  att	  överblicka.	  Här	  finns	  även	  krav	  på	  provningar	  och	  
kontroller	  av	  specificerade	  parametrar.	  I	  övrigt	  hänvisas	  till	  "Tellhus"	  i	  övergripande	  
miljökrav	  091218.	  Det	  finns	  även	  ett	  specifikt	  krav	  på	  energiprestanda	  (65	  kWh/m2,år)	  
och	  krav	  på	  täthet.	   	  	  
	  
Ansvarsfördelning	  	   	  
I	  programkraven	  för	  energi	  ställs	  krav	  på	  en	  verifikationsplan	  med	  angivelse	  av	  ansvarig	  
för	  olika	  uppföljningsaktiviteter	  men	  utan	  direkt	  koppling	  till	  KMA	  plan	  med	  bilaga.	  
Ingen	  sakkunnig	  för	  energifrågor	  anlitat	  i	  KMA-‐plan	  (Kvalitet,	  Miljö	  och	  
Arbetsmiljöplan).	  Det	  finns	  ingen	  koppling	  till	  vite	  i	  de	  allmänna	  föreskrifterna.	  Det	  finns	  
heller	  inget	  direkt	  krav	  på	  specifikt	  energiansvar	  och	  att	  dokumentation	  av	  provningar	  
och	  kontroller	  ska	  genomföras	  och	  levereras.	  	  
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Genomförande	  av	  energiberäkningar	  	   	  
Energi-‐	  och	  effektberäkningar	  är	  genomförda	  och	  redovisade	  i	  dokument	  "Programkrav	  
energi".	  Det	  finns	  även	  en	  separat	  handling	  med	  en	  uppdaterade	  projekterade	  värden	  
10-‐03-‐05	  "Energianalys	  Ytterskär”.	  	  Då	  beräkningarna	  inte	  har	  formell	  status	  är	  det	  dock	  
svårt	  att	  bedöma	  hur	  dokumentet	  förankrats	  i	  projektet.	   	  	  
	  
Kravställandet	  på	  provningar,	  dokumentation	  och	  leveranser.	  
	  I	  Allmänna	  föreskrifter	  F	  (AFC.352)	  anges	  att	  provning	  skall	  utföras	  enligt	  teknisk	  
beskrivning.	  I	  AF	  "utförd	  provning	  vidimeras	  genom	  intyg	  och	  protokoll"	  men	  inget	  om	  
hur	  och	  omfattning	  och	  koppling	  till	  formell	  besiktning.	  Det	  finns	  inte	  heller	  något	  
specifikt	  krav	  på	  energiuppföljning	  eller	  handlingar	  som	  ska	  överlämnas	  till	  beställaren	  i	  
samband	  med	  slutbesiktningen.	  Beskrivning	  av	  samordnad	  provning	  bristfällig	  med	  
svag	  koppling	  till	  energiprestanda.	  
	  
Redovisning	  av	  provningsresultat	  	   	  
Täthetsprovning	  utförd	  11-‐08-‐26	  i	  2	  trapphus	  och	  fyra	  lägenheter	  redovisat	  i	  särskilt	  
dokument	  med	  referenser	  till	  standarder	  och	  mätmetod.	  Syfte	  med	  täthetsprovningen	  
var	  i	  första	  hand	  att	  göra	  jämförelser	  av	  metoder	  och	  inte	  direkt	  kopplat	  till	  
programkraven.	  	  
Övriga	  dokument	  som	  redovisar	  resultat	  för	  provning	  och	  kontroll	  av	  energiprestanda	  
av	  exempelvis	  värmeåtervinning	  och	  fläkteffekt	  enligt	  ”programkrav	  Energi”	  finns	  inte	  
tillgängliga.	  	  
Det	  också	  svårt	  att	  bedöma	  om	  belysningslösning	  följt	  energikraven	  med	  avseende	  på	  ex	  
dimbara	  HF-‐	  don.	  	  	  
	  
Förankring	  driftorganisation	  	   	  
Eftersom	  byggnaden	  lämnas	  över	  till	  en	  brukare	  utan	  driftorganisation	  (Ytterskär)	  är	  
det	  svårt	  att	  ställa	  krav	  på	  överlämnandet.	  	   	  
Det	  är	  viktigt	  att	  följa	  upp	  drift	  och	  prestanda	  under	  garantiperioden	  särskilt	  i	  detta	  fall	  
då	  driftorganisation	  saknas	  men	  även	  om	  driften	  utförs	  av	  entreprenör	  med	  bristfällig	  
kompetens.	  
	  
Hantering	  av	  avvikelser	  	   	  
I	  dokument	  ”Energianalys	  Ytterskär”	  ska	  energi-‐	  effektberäkning	  uppdateras	  vilket	  
också	  gjorts	  men	  oklart	  hur	  dessa	  resultat	  sedan	  förts	  vidare	  och	  förankrats.	  
	  
Erfarenhetsåterföring	  	  
Uppföljning	  av	  erfarenhetsåterföring	  har	  inte	  kunna	  följas	  upp	  i	  projekten.	  
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Bilaga	  5.	  Alternativa	  metoder	  för	  uppmätning	  av	  värmeförlusttalet	  
	  
Här	  undersöks	  alternativa	  metoder	  för	  hantering	  av	  mätdata	  baserat	  på	  månadsvärden	  
för	  perioden	  oktober	  till	  mars.	  
	  

1. Bestämning av VFT sker med hjälp av trendlinjens ekvation vid punkten för DVUT 
varefter varmvatteneffektbehovet dras av och spillvärme läggs till för den kallaste 
månaden (feb). 
 

2. Månadsdata för varmvatten dras av innan trendanalysen utförs. 
 

3. Enligt 2, men spillvärme läggs till för respektive månad innan trendanalysen 
genomförs 

	  
Figur	  1.	  Värmeförlustfaktor	  (W/m2,K)	  baserat	  på	  trendanalys	  för	  perioden	  sept	  –	  maj,	  Kv	  
Snökristallen	  

	  
	  
	  (W/m2)	   VFT	  
1.	  V+VV	   23,1	  
2.	  Värme	  (V)	   22,6	  
3.	  Värme+spillv	   22,7	  
	  
Samtliga	  dessa	  värden	  ligger	  något	  högre	  än	  de	  22,2	  W/m2	  som	  bestämdes	  med	  
korttidsmätningar	  enligt	  kap	  5.	  Nu	  har	  avdraget	  för	  varmvatten	  och	  tillägget	  för	  
spillvärme	  skett	  med	  månadsvärdet	  för	  detta	  under	  februari	  månad.	  	  
	  
Om	  årsmedelvärden	  för	  spillvärme	  och	  varmvatten	  tillämpats	  hade	  resultatet	  för	  
alternativ	  1	  blivit	  samma	  då	  spillvärmenivån	  visserligen	  sjunker	  men	  i	  detta	  fall	  helt	  
kompenseras	  av	  att	  även	  varmvattenanvändningen	  ligger	  lägre	  på	  årsbasis.	  
	  
Exemplet	  ovan	  avser	  en	  byggnad	  med	  mycket	  låg	  nivå	  på	  solinstrålning	  (skuggning	  från	  
omgivning).	  När	  solvärme	  för	  DVUT	  perioden	  läggas	  till	  mätningsdata	  för	  värme	  och	  
spillvärme	  ökar	  VFT	  med	  0,3	  W/m2	  till	  23	  W/m2.	  
	  
Kv	  Blå	  Jungfrun	  har	  mer	  normala	  solinstrålningsförhållanden.	  Baserat	  på	  månadsdata	  
för	  tillförd	  värme	  erhålls	  en	  energisignatur	  enligt	  figur	  2.	  
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Figur	  2.	  Värmeeffekt	  (W/m2,K)	  okt	  –	  mars,	  Blå	  Jungfrun	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Baserat	  på	  dessa	  data	  kan	  VFT	  vid	  DVUT	  bestämmas	  till	  15,6	  W/m2	  efter	  tillägg	  med	  
spillvärme	  och	  solinstrålning	  för	  februari	  månad.	  Om	  istället	  dessa	  tillägg	  görs	  för	  
respektive	  månad	  erhålls,	  16,4	  W/m2,	  se	  även	  figur	  3.	  Där	  kan	  man	  tydligare	  se	  att	  ett	  
mätvärde,	  mars	  månad,	  skiljer	  sig	  med	  en	  högre	  värmeförlust,	  vilket	  inte	  beror	  på	  
solinstrålningen	  eftersom	  samma	  tendens	  även	  kan	  ses	  i	  figur	  2,	  men	  inte	  lika	  tydligt.	  
Dvs	  en	  mätavvikelse	  med	  ca	  1	  W/m2	  om	  mätperioden	  skulle	  avgränsats	  till	  just	  en	  sådan	  
månad.	  
	  
Figur	  3.	  Värmeförlusteffekter	  (W/m2)	  baserat	  på	  trendanalys	  för	  perioden	  sept	  -‐	  maj	  

	  
	  
Om	  värdet	  för	  mars	  månad	  exkluderas	  ändras	  det	  beräknade	  värdet	  med	  endast	  1,3	  %	  
vilket	  kan	  tolkas	  som	  att	  metodiken	  med	  månadsvärden	  för	  perioden	  oktober	  till	  mars	  
ger	  relativt	  robusta	  resultat.	  Vidare	  visar	  jämförelsen	  mellan	  de	  två	  figurerna	  att	  ungefär	  
samma	  resultat	  erhålls	  oavsett	  om	  ansats	  2	  eller	  3	  i	  inledningen	  på	  detta	  avsnitt	  
tillämpas.	  	  
	  
Med	  mätdata	  för	  värmeeffekt	  till	  Hus	  A	  på	  KullaGulla	  (referensbyggnad	  med	  F-‐
ventilation)	  har	  VFT	  mätts	  upp	  till	  33	  W/m2,	  se	  figur	  4	  efter	  det	  spillvärme-‐	  och	  soleffekt	  
vid	  DVUT	  lagts	  till.	  	  
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Figur	  4.	  Tillförd	  värmeeffekt	  (W/m2,K)	  Hus	  A	  Kv	  KullaGulla

	  
	  
	  
För	  systerhusen	  Kv	  Lasse	  Liten	  erhålls	  ett	  värmeförlusttal	  på	  21	  W/m2,K	  se	  figur	  5	  och	  
data	  i	  bilaga	  1,	  där	  spillvärmeeffekterna	  redan	  tagits	  med	  i	  indata	  till	  figuren.	  
	  
Figur	  5.	  Värmeförlusteffekt	  inklusive	  spillvärme	  och	  sol	  (W/m2,K)	  Hus	  D+E,	  LasseLiten	  
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