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BRUK ARN AS P ÅVERK AN P Å ENERGI ANV ÄNDNING OCH EFFEKTBEHOV I  NNE -BYGGN ADER 

Förord 

E2B2 Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende är ett program där akademi 
och näringsliv samverkar för att utveckla ny kunskap, teknik, produkter och tjänster.  

I Sverige står bebyggelsen för cirka 35 procent av energianvändningen och det är en samhällsutmaning 
att åstadkomma verklig energieffektivisering så att vi ska kunna nå våra nationella mål inom klimat 
och miljö. I E2B2 bidrar vi till energieffektivisering inom byggande och boende på flera sätt. Vi 
säkerställer långsiktig kompetensförsörjning i form av kunniga människor. Vi bygger ny kunskap i 
form av nyskapande forskningsprojekt. Vi utvecklar teknik, produkter och tjänster och vi visar att de 
fungerar i verkligheten.  

I programmet samverkar över 200 byggentreprenörer, fastighetsbolag, materialleverantörer, 
installationsleverantörer, energiföretag, teknikkonsulter, arkitekter etcetera med akademi, institut 
och andra experter. Tillsammans skapar vi nytta av den kunskap som tas fram i programmet.   

Brukarnas påverkan på energianvändning och effektbehov i NNE-byggnader är ett av projekten som har 
genomförts i programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Projektet har letts av 
Lunds universitet, LTH, och genomförts i samverkan med Uppsala universitet, RISE, LKAB och 
Kronetorp Park AB. 

Projektets övergripande mål är att resultaten ska leda till att samhället når mål om låg 
energianvändning och stor andel förnyelsebar energi genom att energiberäkningar som bättre 
stämmer överens med verkligheten kan göras när brukarrelaterade parametrar beskrivs på ett 
lämpligt och för ändamålet anpassat sätt. Ett material med hushållselanvändning och 
tappvarmvattenanvändning uppmätt under sex år i cirka 1300 lägenheter med mätningar varje timme 
har använts i storskaliga simuleringar för att analysera hur olika brukare påverkar energi och 
effektbehov i NNE-byggnader av olika storlek och på olika platser i Sverige. 

 

Stockholm, 18 april 2018 

Anne Grete Hestnes, 

 

Ordförande i E2B2 

Professor vid Tekniskt-Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim, Norge 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
E2B2 har tagit ställning till innehållet. 
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Sammanfattning 

Byggreglernas krav på energianvändning har under senare år skärpts successivt och når år 2020 en 
nivå som i en svensk kontext definieras som nära noll (NNE). I moderna lågenergibyggnader är 
uppvärmning av tappvarmvatten i samma storleksordning som energianvändningen för uppvärmning 
av byggnaden samtidigt som de brukarrelaterade energiposterna hushållsel och tappvarmvatten 
kommer att vara utslagsgivande för byggnadernas uppvärmnings- och effektbehov.  

Brukare är komplexa och inte enkelt deterministiskt beskrivbara. Förutom att det är stora skillnader i 
årlig användning för olika brukare kan två brukare exempelvis ha samma årliga användning men den 
kan fördela sig olika över tid vilket i sin tur påverkar byggnaders uppvärmnings- och effektbehov. För 
att kunna prediktera, optimera och verifiera såväl specifik energianvändning, uppvärmning som 
effektbehov i byggnader behöver byggbranschen ha tillgång till referensdata, statistiskt beskriven och 
anpassad för olika ändamål, och en effektiv metodik för att hantera statistiska spridningar vid 
projektering och uppföljning.  

Ett datamaterial med användning av hushållsel och tappvarmvatten uppmätt under sex år i cirka 1300 
lägenheter med mätningar varje timme har använts i storskaliga simuleringar för att analysera hur 
olika brukare påverkar energi och effektbehov i NNE-byggnader av olika storlek och på olika platser i 
Sverige. Resultatet från simuleringarna har analyserats med olika metoder som utvecklats med syftet 
att besvara frågeställningar såsom exempelvis: Hur stor osäkerhet finns det i en byggnads 
uppvärmningsbehov beroende på vilka som kommer att flytta in och vilka samband finns mellan antal 
boende i lägenheter och brukarrelaterad energianvändning? 

Projektets resultat och analyser visar att det årliga uppvärmningsbehovet kan variera inom ett 
intervall på 17 kWh/m2 för en NNE-byggnad med två lägenheter i södra Sverige och i norra Sverige 
inom ett intervall på 25 kWh/m2. Intervallen minskar med ökat antal lägenheter och är för en byggnad 
med 64 lägenheter 4 kWh/m2 respektive 6 kWh/m2. Det finns ett samband mellan antalet boende och 
användning av hushållsel och tappvarmvatten. Användningarna i medeltal ökar med ökat antal boende 
men det är mycket stora spridningar vid samma antal boende. Lägenheter med en boende kan ha 
större användning än lägenheter med två boende. Exempelvis varierar hushållselens medeleffekt i 
olika lägenheter med en boende mellan 80 W och 450 W och i olika lägenheter med två boende mellan 
140 W och 440 W. 

Sammantaget visar variationerna i energianvändning som beror på brukarbeteende att det vid 
beräkningar krävs en tillräcklig tidsupplösning på insatta indata för att de ska förutsäga verkligheten. 
Vad som är tillräcklig upplösning beror på vilken storhet som eftersöks. I vissa fall kan årsmedelvärde 
användas medan i andra fall måste timvärde användas. Resultaten visar dessutom att brukarbeteende 
som är stokastiskt måste hanteras och att variationerna i brukarbeteende i många fall är stor. Det finns 
alltså inte ett svar på hur hög energianvändningen blir i ett hus, utan vad den verkligen blir beror på 
sannolikheten för olika uppsättningar av förutsättningar. Regelverk och angreppssätt bör riktas och 
anpassas utifrån dessa perspektiv. 

Nyckelord: Energianvändning, Effektbehov, Hushållsel, Tappvarmvatten, Flerbostadshus, NNE-
byggnader
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Summary 

The energy requirements in the Swedish building code have gradually been tightened in recent years 
and will reach the nZEB level in 2020. In low-energy buildings, heating of tap water has the same 
magnitude as the energy use for heating the building, while the user-related uses, domestic electricity 
and tap hot water will be decisive for the buildings' heating and power requirements. Users are 
complex and not easily described deterministically. In addition to the large differences in annual use 
for different users, two users may, for example, have the same annual use, but the use may differ over 
time which in turn affects the heating and power requirements of a building. In order to predict, 
optimize and verify both the specific energy use and the heating and power requirements, it is 
important that the user-related parameters are well-known.  The construction industry needs access 
to reference data, statistically described and adapted for different purposes, and an effective 
methodology for handling statistical dissemination during design and follow up. In this project, 
measured use of domestic electricity and tap hot water during six years in approximately 1300 
apartments with measurements every hour have been used in simulations to analyze how different 
users influence the energy and power requirement of NNE buildings of different sizes and at different 
locations in Sweden. The result of the simulations have been analyzed using different methods 
developed with the purpose of answering questions such as, for example: How much uncertainty is 
there in a building's heating requirement and to which extent does it depend on who lives there and 
what is the relation between the number of residents in apartments and the user-related energy uses? 

The results and analyzes of the project show that the annual heating requirement can vary within a 
range of 17 kWh/m2 for a NNE building with two apartments in southern Sweden and in northern 
Sweden within a range of 25 kWh/m2. These ranges decrease with increased number of apartments 
and for a building with 64 apartments they are 4 kWh/m2 and 6 kWh/m2 respectively. There is a 
relation between the number of residents and the use of domestic electricity and tap hot water. The 
average use increases with increasing number of residents. But there are also very large variations in 
the use for the same number of residents. Apartments with one resident may have higher use than 
apartments with two residents. For example, the average domestic electricity power varies between 
80 W and 450 W in different apartments with one resident between 140 W and 440 W in apartments 
with two residents. 

The variations in energy use that depend on user behavior illustrate that a sufficient time resolution 
of the input data is required in order to predict the reality in simulations of energy and power 
requirements. What the sufficient resolution is depends on the application. In some cases, annual 
average may be used, while in other cases, hourly value should be used. In addition, it is necessary to 
handle variations between different users, which are stochastic and, in many cases, large. There is not 
one single correct answer to a building's predicted energy use. The energy use in reality depends on 
the probability of different sets of conditions and this perspective should be addressed in regulations, 
requirements, certification, industry standards and approaches. 

Key words: Energy use, Power demand Domestic electricity, Domestic hot water, residential buildings, 
nZEB
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1 Inledning och bakgrund 

Snart ska allt som byggs i Sverige vara Nära-Noll-Energi-byggnader (NNE). Byggreglernas krav på 
energianvändning har under senare år skärpts successivt för att 2020 nå en nivå som i en Svensk 
kontext definieras som nära noll. Det krävs välisolerade klimatskal och effektiv värmeåtervinning 
vilket gör att byggnaderna till stor del kan värmas av internvärme från brukare och hushållsel. Detta 
betyder att i lågenergibyggnader som isolerats för att inte påverkas så mycket av uteklimatet så 
kommer brukarnas inverkan på energianvändningen att vara relativt större jämfört med i befintliga 
byggnader. I lågenergibyggnader är energianvändning för uppvärmning av tappvarmvatten i samma 
storleksordning som energianvändningen för uppvärmning av byggnaden samtidigt som de 
brukarrelaterade energiposterna hushållsel och tappvarmvatten kommer att vara utslagsgivande för 
energiprestandan i NNE-byggnaderna. Även effektbehovet, som är viktigt att hålla nere med tanke på 
omställningen till förnybar energiförsörjning, kommer i framtiden att till allt större del bero på 
brukarrelaterade parametrar. Det är därför uppenbart att det, för att kunna prediktera, optimera och 
verifiera både specifik energianvändning, uppvärmning och effektbehov i en byggnad, är viktigt att ha 
god kännedom om de brukarrelaterade parametrarna. För att möjliggöra en bra projektering av 
lågenergibyggnader är det därför mycket viktigt att branschen har tillgång till referensdata statistiskt 
beskriven och anpassad för olika ändamål och en effektiv metodik för att hantera statistiska 
spridningar i dessa referensdata i faktiska projekteringar och uppföljningar. 

I litteraturen finns studier av brukarrelaterade energianvändningar. I en studie på 400 hushåll i 
Sverige (Zimmerman, 2009) har hushållselanvändningen mätts i enfamiljshus och lägenheter. Den 
årliga hushållselanvändningen delades upp beroende på åldern på de boende samt om det fanns barn 
i hushållet eller inte. Medelanvändningen för de olika grupperna för enfamiljshusen låg mellan 23-32 
kWh/(m²·år) med ytterligheter som minst på 5 kWh/(m²·år) och som mest 90 kWh/(m²·år). För 
lägenheterna varierade medelanvändningen mellan 22-44 kWh/(m²·år) med toppvärde på ca 140 
kWh/(m²·år) och som minst 10 kWh/(m²·år). I en studie från Storbritannien (Gill, Tierney, Pegg & 
Allan, 2010) undersöktes skillnader i energianvändning i nya lågenergibyggnader med 26 lägenheter 
i varierande storlek från ett 1 rum och kök - 3 rum och kök. Här gjordes jämförelsen på årlig basis och 
för väldigt likartade lägenheter skiljde hushållselanvändning med en faktor tre mellan lägsta och 
högsta användning. Motsvarande siffra för tappvarmvattenanvändningen var en faktor sju. Flera 
studier fokuserar på hushållselanvändningens profil över dygnet. I en dansk studie från 2016 
(Marszal-Pomianowska, Heiselberg & Kalyanova Larsen, 2016) skapas profiler utifrån mätningar i 
enfamiljshus med olika mätperioder, från 23 dagar upp till 1 år, och olika tidsupplösning, från 5 
minuters-intervall upp till timvärden. Fokus är förnybar el och vissa av dessa lastkurvor innehåller 
även el till värmepumpar men också på detaljnivå enda ner till enskilda hushållsapparater. De visar 
att elanvändningen är som störst under vintermånaderna samt att dygnsmedelprofilen har en topp 
kring kl. 18 och en mindre topp på morgonen. En norsk studie av Kipping och Trømborg (2016) hade 
liknande mål och hade som underlag data från smarta mätare från 470 hushåll, framförallt från 
enfamiljshus men även parhus, radhus och lägenheter ingick i studien. I dessa mätningar ingick 
uppvärmningen i elanvändningen vilket medförde att en god korrelation mot utetemperaturen 
framkom men det går även att tydligt urskilja toppar i dygnsprofilen vid kl. 8 på morgonen och kl. 18 
på kvällen. Det förekommer även studier där dygnsprofiler skapas utifrån en så kallad ”bottom-up” 
metodik som baseras på användningsmönster för enskilda apparater. Med statistik från exempelvis 
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enkäter eller dagboksstudier om vilka apparater-, hur länge-, och vilken tid på dygnet de används, 
skapas lastprofiler genom en stokastisk ansats (Blight & Coley, 2013; Fischer, Härtl & Wille-
Haussmann, 2015).  

Burzynski, Crane, Yao och Becerra (2012) mätte den årliga energianvändningen för att värma 
tappvarmvatten i ca 100 lägenheter. Syftet var att jämföra användningen i privatägda- och 
subventionerade lägenheter. Medelanvändningen låg mellan 13-25 kWh/(m²·år) för de olika typerna 
av lägenheter med ytterligheter på 3 respektive 70 kWh/(m²·år). I Finland gjorde Ahmed, Pylsy och 
Kurnitski (2016) flödesmätningar på varm- och kallvatten i 86 lägenheter över ca 9 månader.  Utifrån 
mätningarna skapades kumulativa timmedelvärden och utifrån dessa analyserades dygnsprofiler. De 
visade att två toppar var framträdande i samtliga fall, kl. 8 på morgonen och kl 21 på kvällen på 
vardagar. På helgerna försköts morgontoppen med tre timmar. Även för tappvarmvatten finns studier 
som hanterat dygnsprifiler för användningen utifrån en ”bottom-up” metodik (Fischer, Wolf, Scherer 
& Wille-Haussmann, 2016). 

Under senare år har det blivit vanligare att i samband med resultat från energisimuleringar diskutera 
osäkerheter. Hopfe och Hensen (2011) delar in dessa osäkerheter i tre huvudgrupper: (1) Osäkerhet 
kring de fysiska parametrarna, kopplade till byggnadsfysiken, som exempelvis materialegenskaper 
och tjocklekar, (2) osäkerhet kring designval som görs av projektören som exempelvis fönsterarea 
eller i vilket väderstreck fönstren är placerade, (3) osäkerhet kring scenariobetingade parametrar 
vilka kan delas in i yttre, så som väder, och inre, som täcker in brukarbeteende. Hopfe och Hensen 
(2011) utför energiberäkningar med Monte-Carlo metod där de ansätter att alla parametrar har en 
osäkerhet som är normalfördelad men lägger ingen vikt i att underbygga spridningen. Burke, 
Kronwall, Wiktorsson och Sahlin (2017) har en liknande ansats men ansätter fler typer av fördelningar 
och lägger en större vikt på att kartlägga den faktiska osäkerheten, framförallt för de fysikaliska 
parametrarna. Även Silva och Ghisi (2014) gjorde energiberäkningar med probabilistisk ansats men 
med en större tonvikt på brukarbeteende. Gällande de fysikaliska osäkerheterna hos 
byggnadsmaterialen nämner Hopfe och Hensen (2011) att det, trots en god kvalitetssäkring, kommer 
att finnas en osäkerhet vilken skulle kunna vara normalfördelad. På samma sätt ansätts de mer 
komplicerade parametrarna, internlasterna och närvaron, i W/m² med en normalfördelad spridning. 
Dessa parametrar skiljer sig mycket från de fysikaliska och bör enligt författarna inte analyseras med 
en normalfördelning då dessa parametrar bygger på stokastiska händelser som är tidsberoende. För 
att hantera just detta använder Gunay et al. (2014) en metod som bygger på diskret händelsestyrd 
simulering vilket innebär att ”händelser” initieras under simuleringens gång, styrda av sannolikheten 
att de inträffar. Exempelvis, skulle den första händelsen kunna vara om det är någon närvarande i 
bostaden, därefter blir nästa händelse betingad av den första. Det vill säga om ingen är närvarande kan 
ingen belysning eller apparatur användas.  

Om inte de brukarrelaterade energianvändningarna hanteras på för ändamålet tillämpbart sätt kan 
det leda till att dimensionering, prestanda och inneklimat missbedöms, särskilt i lågenergibyggnader 
såsom passivhus vilka bygger på att de utnyttjar internvärme från brukarna och deras användning av 
hushållsel och inte minst i NNE-byggnader riskeras felaktiga bedömningar av hur försörjning och 
användning kan matchas (Widén, Molin & Ellegård, 2012). Enligt Gill et al. (2010) kan man inte längre 
skylla bostadshus felande energiprestanda på brukarna utan man måste istället förstå hur brukarna 
påverkar energianvändningen och också ta hänsyn till detta när man gör energiberäkningar samt när 
man följer upp energianvändning. Brukarrelaterade användningar hanteras ofta deterministiskt när 
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de i själva verket utgörs av en stor del slumpmässighet. Ett eller att par medelvärden eller alltför enkla 
profiler används för att beskriva alla brukare vilket inte är tillräckligt. Nya indata och nya former av 
indata behöver vara baserade på uppmätt data och på statistiskt baserade resultat. 

I föreliggande rapport används ett stort material med hushållselanvändning och 
tappvarmvattenanvändning uppmätt under sex år i cirka 1300 lägenheter med mätningar varje timme. 
Detta material används i projektet för att studera olika aspekter som relaterar till hur de 
brukarrelaterade energianvändningarna påverkar energiprestandan och effektbehovet i NNE-
byggnader för svenska förhållanden. Brukare är komplexa och inte enkelt deterministiskt beskrivbara. 
Exempelvis kan två brukare som har samma årsmedelanvändning av hushållsel använda energin vid 
olika tider under året och vid olika tider under dygnet vilket kommer att resultera i att 
uppvärmningsenergin och effektbehovet blir olika. Det behöver även utredas hur detaljerade data som 
beskriver brukarrelaterad energianvändning behöver vara, till exempel gällande tidsupplösning och 
längden på mätserier, och hur den ska beskrivas för att kunna användas samt hur den ska användas i 
praktiken för att projektera byggnader. Figur 1.1 visar ett exempel på mätt hushållselanvändning 
under 24 timmar för en av lägenheterna. I figuren är förutom det aktuella dygnets 24 timmedeleffekter 
även lägenhetens dygnsmedelprofil för det aktuella året, samt som horisontella linjer, det aktuella 
dygnets medeleffekt och lägenhetens årsmedeleffekt. Det framgår i figuren att varken 
dygnsmedelprofilen, dygnsmedelvärdet eller årsmedelvärdet särskilt bra beskriver det enskilda 
dygnets användning under olika delar av dygnet. En fråga som man direkt ställer sig är hur olika 
former av förenklingar av beskrivningen av hushållselanvändningen som blir internvärme påverkar 
ett beräknat uppvärmningsbehov eller effektbehov. I Figur 1.2 visas överst i figuren årets alla 
timeffekter för hushållselen i en av lägenheterna och i den nedre delen av figuren visas den del av året 
som i övre delen av figuren är markerad med en röd ellips. Detta är en tidsperiod under vintern då 
hushålselanvändningen legat på en standby-nivå under flera dagar och samtidigt har det inte varit 
någon tappvarmvattenanvändning i lägenheten vilket indikerar att den har stått tom. Det kan bero på 
exempelvis semesterresa eller byte av hyresgäst. Det framgår i den övre delen av figuren att perioder 
av frånvaro under flera sammanhängande dagar förekommer även vid andra tidpunkter under året. 
Dessa två exempel visar på att varje dygn är mer eller mindre unikt och att varje mätserie är unik 
avseende olika perioder av frånvaro under olika delar av året. Detta är egenskaper och unikheter som 
är svåra att beskriva med standardprofiler, medelvärden etc. Däremot kan dessa egenskapers 
påverkan på beräkningar av energianvändning och effektbehov beskrivas statistiskt om ett tillräckligt 
stort material med mätdata från olika lägenheter används i storskaliga beräkningar. Då kommer varje 
lägenhets unikhet avseende de faktiska effekterna vid olika tidpunkter att kunna analyseras och 
riktvärden på osäkerheter tas fram vilket inte skulle vara praktiskt möjligt i olika enskilda 
projekteringar. 
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Figur 1.1: Hushållselanvändning under 24 h från en lägenhet ur datamaterialet redovisad med olika 
tidsupplösning och som en dygnsmedelprofil vilket visar att den faktiska effekten en viss timme kan skilja stort 
mot dygns- och årsmedeleffekter och dygnsmedelprofil. 

 

Figur 1.2: a) Hushållselanvändningen över ett år i en lägenhet ur datamaterialet där området markerat med en 
röd ellips är uppförstorad och visas i b). b) Frånvaro i lägenheten under ca 350 timmar (14,5 dygn) mellan 
månadsskiftet januari – februari. 

Det övergripande målet är att projektets resultat ska leda till att samhället når mål om låg 
energianvändning och stor andel förnyelsebar energi genom att energiberäkningar som bättre 
stämmer överens med verkligheten kan göras när brukarrelaterade parametrar beskrivs på ett 
lämpligt och för ändamålet anpassat sätt. I projektet finns tillgång till hushållselanvändning och 
tappvarmvattenanvändning uppmätt med timupplösning i cirka 1300 lägenheter under sex år och 
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testbäddar i form av nybyggnadsprojekt hos Kronetorp Park AB och LKAB. Utifrån analyser av det 
tillgängliga materialet uppnås följande delmål: 

• Brukarrelaterade parametrar beskrivna på ett relevant statistiskt sätt baserat på uppmätt 
data och behoven i testbänksprojekten. 

• Anpassade statistiska beskrivningar för olika ändamål relaterade till byggbranschen. 
• Analys av de brukarrelaterade parametrarnas påverkan på energiprestandan i NNE-

byggnader och i relation till andra parametrar i NNE-byggnader. 
• Analys och definition av hur detaljerat brukaren bör beskrivas för att lämpliga data ska kunna 

appliceras på beräkningar och uppföljning i NNE-byggnader. 
• Utveckling av en metod för att hantera skillnader i brukarrelaterade parametrar mellan olika 

brukare och mellan olika år motsvarande normalårskorrigering för att kunna förklara 
skillnader mellan beräknad och uppmätt energiprestanda. 

• Fortlöpande implementering, utvärdering och demonstration av resultaten i processen i de 
pågående projekteringarna hos Kronetorp Park och LKAB för att göra resultaten praktiskt 
användbara. 

• Kommunicering av resultaten brett så att olika aktörer inom byggbranschen och angränsande 
branscher från beslutsfattare till utförare får ökad kunskap avseende brukarnas påverkan på 
och interaktion med NNE-byggnader. 

Projektet har genomförts i samarbete mellan Lunds Tekniska Högskola, Uppsala universitet, RISE, 
LKAB Fastigheter och Kronetorp Park AB. I samarbetet har företagen tillfört kompetens kring olika 
aspekter på beställarrollen, byggherrerollen, och förvaltarrollen och de äger de projekt som fungerat 
som testbäddar. Båda företagen har storskaliga pågående och i närtid kommande exploateringar där 
de har och kommer att utveckla, bygga och förvalta bostäder vilket gör att projektets resultat kan 
implementeras och vara del i att möjliggöra bra byggnader med rätt prestanda. 

Projektgrupp: 
Projektledare: Hans Bagge, PhD, Universitetslektor, Byggnadsfysik LTH 
Biträdande projektledare: Dennis Johansson, Docent, Avdelningsföreståndare, Installationsteknik LTH 
Forskare: Carolina Hiller, Projektledare på Samhällsbyggnad – Energi och cirkulär ekonomi, RISE 
Forskare: Kristina Mjörnell, PhD, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad, RISE 
Forskare: Jesper Rydén, Docent, Matematisk statistik, Uppsala universitet 
Doktorand: Victor Fransson, Installationsteknik, LTH 
Företagsrepresentanter från LKAB 
Företagsrepresentanter från Kronetorp Park AB 
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2 Genomförande 

Arbetet har genomförts av en projektgrupp bestående av personer från Lunds universitet, Uppsala 
universitet, RISE, LKAB Fastigheter och Kronetorp Park AB. Inledningsvis genomfördes workshops 
och möten inom projektgruppen för att utifrån projektets mål och tillgängliga datamaterial definiera 
frågeställningar relaterade till brukarnas påverkan på energianvändning och effektbehov i NNE-
byggnader. Frågeställningarna som diskuterades var av olika karaktär och kopplar till olika aktörer i 
branschen och olika skeden i planering, projektering och förvaltning. Utifrån ett bruttomaterial och 
med koppling till projektets mål och tillgängliga datamaterial bestämdes ett antal frågor som har 
fungerat drivande för projektets genomförande samtidigt som svaren är tillämpbara i 
organisationerna. Frågorna som valdes bedömdes möjliga att besvara utifrån den statistik som det 
tillgängliga datamaterialet utgör och med simuleringsverktyg i vilka datamaterialet kan användas i 
analyser. 

• Hur stor osäkerhet finns det i en byggnads uppvärmningsbehov och specifika 
energianvändning beroende på vilka som kommer att flytta in? 

• Hur stor säkerhetsmarginal kan användas för att ta höjd för hälften av de olika brukarna? 
• Hur stort fel blir det i en beräkning av energianvändning och effekt om interna värmelaster 

från hushållsel antas som ett årsmedelvärde? 
• Vilka säkerhetsmarginaler ska användas för att i energipredikteringar hantera att olika 

brukare med olika användning av hushållsel och tappvarmvatten kan flytta in i en byggnad? 
• Hur varierar en byggnads användning av uppvärmning mellan olika år på grund av variation 

i de brukarrelaterade energianvändningarna? 
• Vilka samband finns mellan antal boende i lägenheter och brukarrelaterad 

energianvändning? 

Inom projektet har arbetet planerats för genomförande i sju delprojekt, DP 1-7, medan ovanstående 
frågeställningar ofta spänt över flera delprojekt vilket gjort att flertalet delprojekt genomförts 
integrerat i olika utsträckning och i vissa fall har uppkomna behov under projektets gång gjort att 
nya uppgifter och analyser tillkommit i olika delprojekt. Inom delprojekten har metoder utvecklats 
för att möjliggöra analys av storskalig data med syftet att besvara frågeställningarna. 

• DP 1: Statistisk analys och beskrivning av datamaterialet. 
• DP 2: Anpassning av statistiska beskrivningars detaljeringsnivå för olika applikationer. 
• DP 3: Implementering av datamaterialet och de statistiska beskrivningarna från DP 1 och DP 

2 i energisimuleringar för att analysera olika brukares påverkan på NNE-byggnaders 
prestanda.  

• DP 4: Analys, utifrån resultat från DP 2 och DP 3 med input från DP 6, av lämpliga statistiska 
detaljeringsnivåer för att definiera brukarrelaterade parametrar tillämpade på NNE-
byggnader och olika applikationer relaterade till NNE-byggnaders prestanda. 

• DP 5: Utveckling, utifrån resultat från DP 1-3, av metod för att hantera skillnader i 
brukarrelaterade parametrar mellan olika brukare och mellan olika år.  
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• DP 6: Implementering, utvärdering och demonstration i testbäddar i form av pågående 
projekteringar för att få input från olika aktörer för att göra projektets resultat praktiskt 
användbara.  

• DP 7: Resultatredovisning och resultatspridning. 

Resultatet från projektet redovisas i olika underkapitel till Resultat och diskussionskapitlet där varje 
underkapitel hanterar ett område såsom statistiska beskrivningar, energianvändning etc. I dessa 
underkapitel som är skrivna för att kunna läsas oberoende av varandra presenteras även delvis 
metod, som är specifik för ett visst område eller analys, och olika exempel på tillämpningar 
diskuteras. Övergripande metod för beräkningar och analys presenteras i underkapitlet Metod och 
empiri nedan och i kapitlet ”Slutsatser” presenteras svar på de frågor som presenterades ovan. 

2.1 Metod och empiri 
Projektets baseras på ett material med hushållselanvändning och tappvarmvattenanvändning 
uppmät varje timme under sex år i drygt 1300 lägenheter. Datamaterialet har granskats och 
verifierade mätserier har använts för att ta fram statistik och för att göra analyser. Rådata och 
bearbetad data har använts i storskaliga simuleringar för att analysera hur olika brukare påverkar 
energi och effektbehov i NNE-byggnader. De storskaliga simuleringarna har utförts på generiska 
byggnader av olika storlek och på testbäddar av olika storlek i Kiruna och Malmö. Generiska 
byggnader av olika storlek har skapats och verifierats mot testbäddarna. Resultatet från 
simuleringarna har analyserats med olika metoder som utvecklats med syftet att besvara 
frågeställningarna i projektet. I följande underkapitel presenteras datamaterialet och metoden för 
granskning och verifiering av datamaterialet, metoder för statistisk analys, generiska byggnader och 
testbäddar samt metod för storskaliga beräkningar av energianvändning i byggnader av olika storlek. 

2.1.1 Uppmätt hushållsel- och tappvattenanvändning 
Delar av datamaterialet har tidigare presenterats (H.  Bagge, Lindstrii & Johansson, 2012; H. Bagge, 
Johansson & Lindstrii, 2015). Hushållsel- och tappvarmvattenanvändningen är från debiterande 
mätningar från hyreslägenheter i Karlstad.  Tidigare har presenterade resultat från datamaterialet 
hanterat data på lägenhetsnivå medan syftet med datahanteringen i föreliggande rapport i huvudsak 
är att aggregera och kombinera mätdata på olika nivåer. I detta kapitel presenteras statistik på 
mätdata på mätserienivå då det är råmaterialet för de aggregeringar och kombinationer som sedan 
görs. 

2.1.1.1 Granskning av mätdata 
Datamaterialet som projektet baseras på består av närmare 160 miljoner datapunkter. För att 
mätserierna ska vara användbara för projektet krävs att mätdata finns obrutet under respektive 
mätår. Vid en initial granskning av materialet konstaterades att i vissa mätserier fanns orimligheter 
som inte hade varit möjliga upptäcka om inte varje mätvärde studerats och satts i relation till 
omgivande mätvärden. En första gallring av materialet gjordes genom att mätserier som hade ett 
mätbortfall på mer än 3 % av årets mätvärden exkluderades. För att möjliggöra en detaljerad 
granskning och verifiering av resterande mätseriers tillämpbarhet i projektet skapades för varje 
mätserie en figur där respektive års samtliga 8670 mätvärden presenteras och dessa figurer har 
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granskats okulärt för samtliga mätserier och samtliga år. Figur 2.1visar ett exempel från en lägenhets 
mätdata på hushållsel och tappvarmvatten under ett år. 

 

 

Figur 2.1: Exempel på en lägenhets uppmätta hushållselanvändning (överst) och tappvarmvattenanvändning 
(nederst) under ett års 8760 timmar. 

Hushållseleffekt över 11kW vilket motsvarar högsta möjliga användning av 3 fas med 16A under en 
timme definierades som orimligt och tappvarmvattenanvändning större än 3600 l/h vilket motsvaras 
av ett kontinuerligt flöde på 1 l/s under en timme definierades som orimligt. Om orimliga värden 
förekommer i mätserien markerades dessa i figuren med en ring runt ett kryss. Om mätserien innehöll 
endast ett orimligt värde eller få saknade värden ersattes dessa med årsmedelvärdet. Under 2011 
saknades för samtliga mätserier data för december vilka ersattes med årsmedelvärdet. 

Den ursprungliga mängden mätserier var omkring 1500 per år vilket efter den första gallringen 
baserat på maximalt 3 % saknade värden under ett år sjönk med mellan 15 och 45 procent. Det största 
bortfallet skedde under den okulära granskningen och många av de orimligheter som där 
identifierades hade vart svåra att identifiera med automatik. Tabell 2.1 presenterar datamaterialets 
omfattning för de olika åren och antalet kvarvarande mätserier efter granskningen. Kolumnen 
”Kontinuerlig data” redovisar för varje år med utgång från 2008 hur många mätserier det finns 
kontinuerlig mätdata för under året samt förevarande år. För samtliga sex år finns kontinuerlig 
mätdata från 268 lägenheter.  

Tabell 2.1: Datamaterialets omfattning och antalet kvarvarande mätserier efter granskning. 

År Antal mätserier 3 % spärr Godkända okulärt Kontinuerliga data 

2008 1446 1241 1044 1044 

2009 1505 1376 1192 876 

2010 1510 1467 1166 687 

2011 1510 1449 1308 619 

2012 1509 1447 1067 475 

2013 1499 1140 826 268 
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2.1.1.2 Beskrivning av mätdata 
För de flesta analyser har mätdata från 2012 använts då det är väsentligt fler verifierade mätserier 
jämfört med 2013 och ett år så nära nutid som möjligt är prioriterat att använda. I vissa analyser har 
mätdata från samtliga tillgängliga år använts. För 268 mätserier finns mätdata för samtliga år medan 
övriga mätserier är olika för de olika åren. Bland dessa kan det finnas mätserier som har mätdata för 
allt mellan ett och fem år. 

Figur 2.2 och Figur 2.3 samt Tabell 2.2 och Tabell 2.3 visar statistik för hushållsel- respektive 
tappvarmvattenanvändning för de verifierade mätserierna, för de sex olika åren. Statistiken 
presenteras i en ”boxplot” där medianen anges som en röd horisontell linje och interkvartilavståndet 
markeras av en blå box. Interkvartilavståndet avser det område inom vilket de 50 mittersta procenten 
av datamaterialet ligger, dvs mellan 25- och 75-percentilen. Dessa värden samt medelvärdet för 
respektive år presenteras i Tabell 2.2 och Tabell 2.3. För en normalfördelning motsvarar spridningen 
mellan sluten på de vertikala streckade linjerna 97,5 % av alla data. Data som ligger utanför detta 
intervall brukar i statiska sammanhang beskrivas som ”outliers” och markeras i figurerna som röda 
plustecken. Uppmätt tappvarmvattenvolym har räknats om till den energianvändning som behövs för 
att värma motsvarande volym med en konstant faktor på 55 kWh/m³ (SVEBY, 2012). Det innebär att 
den energianvändning som redovisas är en uppskattning av den energi som behövs för att värma den 
uppmätta volymen. Valet att i de flesta delar av rapporten redovisas tappvarmvattenanvändningen 
som en energianvändning gjordes då detta i projektgruppen bedömdes som enklare att kommunicera 
kring jämfört med volym när projektets fokus är på energianvändning.   

Medianen för hushållselanvändningen varierar under åren 2009-2013 mellan 26,0 kWh/(m²·år) och 
26,7 kWh/(m²·år) medan den för 2008 var något högre 27,8 kWh/(m²·år). Det återspeglas även i 
interkvartilavståndet som är något större för år 2008 jämfört med övriga år. I Figur 2.2 framgår att 
spridningen är större i de 25 % mätserier som är mellan medianen och 75 percentilen jämfört med de 
mätserier som är mellan medianen och 25 percentilen där ungefär 60 % av interkvartilavståndet 
utgörs av data mellan medianen och 75 percentilen. De data som ligger utanför de streckade linjerna, 
markerade som plustecken, återfinns uteslutande för höga användningar, detta kan man intuitivt 
förstå genom att användningen begränsas nedåt men inte uppåt. Man kan inte använda mindre än noll 
medan det inte finns någon teoretisk begränsning för maxanvändningen. För varje år har 
medelanvändnigen av hushållsel i materialets mätserier minskar i förhållande till föregående år med 
undantag för 2011 och 2012 som har samma medelvärde. Mellan år 2008 och 2009 minskade 
medelanvändningen från 30,4 kWh/(m²·år) till 29,4 kWh/(m²·år) och mellan åren 2009 till 2013 
minskade sedan medelanvändningen successivt till 28,3 kWh/(m²·år). Det är värt att notera att antalet 
ingående mätserier varierar mellan de olika åren. 
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Figur 2.2: Statistik för årlig hushållselanvändning för mätserierna under de sex olika åren. Röd linje avser 
medianen, blå ruta markerar 25- och 75 percentilerna. 

Tabell 2.2: Statistik för mätseriernas hushållselanvändning för respektive år. 

 År 
25-perc/ 
kWh/(m²·år) 

Median/ 
kWh/(m²·år) 

75-perc/ 
kWh/(m²·år) 

Interkvartilavstånd/ 
kWh/(m²·år) 

Medel/ 
kWh/(m²·år) 

2008 21,0 27,8 37,1 16,1 30,4 

2009 20,6 26,7 35,3 14,7 29,4 

2010 20,3 26,5 35,3 14,9 29,1 

2011 19,7 26,0 34,2 14,6 28,6 

2012 19,9 26,2 33,9 14,0 28,6 

2013 19,9 26,4 34,3 14,5 28,3 

 

Medianen för tappvarmvattenanvändningen varierar under åren 2008-2012 mellan 22,1 kWh/(m²·år) 
och 22,9 kWh/(m²·år) medan medianvärdet för 2013 ligger högre på 25,1 kWh/(m²·år). Precis som 
för hushållselen är spridningen större i de 25 % mätserier som är mellan medianen och 75 percentilen 
jämfört med de mätserier som är mellan medianen och 25 percentilen där ungefär 60 % av 
interkvartilavståndet utgörs av data mellan medianen och 75 percentilen. Mellan år 2008 och 2012 
har medelanvändningen succesivt ökat från 26,7 kWh/(m²·år) till 28,3 kWh/(m²·år) och mellan åren 
2012 och 2013 har medelanvändningen ökat från 28,3 kWh/(m²·år) till 29,9 kWh/(m²·år). Det är värt 
att notera att antalet ingående mätserier varierar mellan de olika åren. 
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Figur 2.3: Statistik för årlig tappvarmvattenanvändning för mätserierna under de sex olika åren. Röd linje avser 
medianen, blå ruta markerar 25- och 75 percentilerna. 

Tabell 2.3: Statistik för mätseriernas hushållselanvändning för respektive år. 

 År 
25-perc/ 
kWh/(m²·år) 

Median/ 
kWh/(m²·år) 

75-perc/ 
kWh/(m²·år) 

Interkvartilavstånd/ 
kWh/(m²·år) 

Medel/ 
kWh/(m²·år) 

2008 14,6 22,1 34,6 20,0 26,7 

2009 14,0 22,4 34,7 20,7 27,0 

2010 13,7 22,1 35,7 22,0 27,2 

2011 13,8 22,5 34,9 21,1 27,8 

2012 14,6 22,9 35,6 20,9 28,3 

2013 15,5 25,1 38,3 22,7 29,9 

 

Figur 2.4 och Figur 2.5 redovisar statistik för hushållselanvändningen och 
tappvarmvattenanvändningen för år 2012 fördelat på olika lägenhetsstorlekar som användning per 
boarea. Medelanvändningen av hushållsel är störst för lägenheter om 1 rum och kök, 32,3 kWh/m², 
och lägst för lägenheter om två rum och kök, 27,1 kWh/m². Även för tappvarmvattenanvändningen 
har lägenheter om ett rum och kök högst medelanvändning, 37,5 kWh/m² och lägenheter om två rum 
och kök har lägst medelanvändning, 25,6 kWh/m². 
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Figur 2.4: Hushållselanvändning för år 2012 uppdelat på lägenhetsstorlek. 

 

Figur 2.5: Tappvarmvattenanvändning för år 2012 uppdelat på lägenhetsstorlek. 

I analyser av hur användning varierar mellan olika år har den delmängd av materialet, 268 lägenheter, 
som har verifierade mätserier för alla sex åren använts. Figur 2.6 och Figur 2.7 samt Tabell 2.4 och 
Tabell 2.5 redovisar statistik för dessa mätserier uppdelat på lägenhetsstorlek och för respektive år. 
En sammanställning av högsta och lägsta årsmedelanvändning för respektive lägenhetsstorlek över 
sexårsperioden redovisas i Tabell 2.4, för hushållselanvändningen och i Tabell 2.5 för 
tappvarmvattenanvändningen. Utifrån dessa medelvärden är det svårt att dra några generella 
slutsatser kring trenden i användning av hushållsel över sexårsperioden. Användningen både ökar och 
minskar mellan åren för samtliga lägenhetsstorlekar. Gällande tappvarmvattenanvändningen skulle 
man dock kunna tala om en ökande trend för medelvärdet för samtliga lägenhetsstorlekar där 
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medelvärdet går från 27,1 kWh/(m²·år) till 28,3 kWh/(m²·år). Här avviker dock lägenheterna med 3 
rum och kök som går i motsatt riktning med en minskande medelanvändning, från 29,2 kWh/(m²·år) 
till 26,9 kWh/(m²·år). 

 

Figur 2.6: Fördelning av hushållselanvändning för åren 2008-2013 uppdelat på lägenhetsstorlek, a) 1 rok, b) 2 
rok, c) 3 rok och d) 4 rok. 

 

Figur 2.7: Fördelning av hushållselanvändning för åren 2008-2013 uppdelat på lägenhetsstorlek, a) 1 rok, b) 2 
rok, c) 3 rok och d) 4 rok 
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Tabell 2.4: Hushållselens årsmedelvärde för de olika lägenhetsstorlekarna över de sex åren.  

  Årsmedel hushållsel/ kWh/(m²·år) 

 Lägenhetstyp 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 rok 36,7 35,8 33,5 33,0 33,9 33,1 

2 rok 27,4 27,3 27,0 27,4 27,1 26,2 

3 rok 28,5 28,8 27,9 28,0 28,6 28,2 

4 rok 30,1 30,1 30,5 30,9 32,3 31,2 

Samtliga 29,4 29,3 28,7 28,8 29,2 28,5 

 

Tabell 2.5: Tappvarmvattnets årsmedelvärde för de olika lägenhetsstorlekarna över de sex åren. 

  Årsmedel tappvarmvatten/ kWh/(m²·år) 

 Lägenhetstyp 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 rok 33,3 34,4 31,1 32,2 36,5 35,4 

2 rok 22,6 21,4 22,1 23,1 24,6 26,3 

3 rok 29,2 29,2 27,0 28,7 28,6 26,9 

4 rok 27,3 29,0 30,5 32,3 31,9 31,1 

Samtliga 27,1 27,0 26,3 27,6 28,5 28,3 

 

2.1.2 Byggnadsmodeler 
Byggnadsmodeller av byggnader av olika storlek har byggts upp i beräkningsverktyget IDA-ICE (EQUA, 
2014). Byggnadsmodellerna är dels generiska med enkla geometrier och dels verkliga byggnader i 
Malmö och Kiruna. 

2.1.2.1 Generiska byggnader 

2.1.2.1.1 Byggnads- och installationstekniks utformning 

Generiska byggnader med olika antal lägenheter och lägenhetssammansättning har skapats. Antalet 
lägenheter i byggnaderna varieras från två till 64 i multipler av två vilket innebär att det blir sex olika 
byggnadsstorlekar. För byggnader med två, fyra och åtta lägenheter är det jämt fördelat med 
lägenheter om tre respektive fyra rum och kök. För byggnader med 16, 32 och 64 lägenheter är det en 
fördelning av lägenhetsstorlekar om en, två och tre rum och kök. För byggnader mer åtta lägenheter 
finns även en alternativ utformning med lägenhetsstorlekar om en, två och tre rum och detsamma 
gäller för byggnader med 16 lägenheter som har en alternativ utformning med lägenhetsstorlekar om 
tre och fyra rum och kök. De alternativa utformningarna har inte använts i alla analyser. Respektive 
lägenhetsstorleks boarea presenteras i Tabell 2.6 och i Tabell 2.7 presenteras de olika 
byggnadsstorlekarnas fördelning av lägenheter och total boarea. Boarean för de olika 
lägenhetsstorlekarna valdes baserat på en samanställning av sökningar på bostadsförmedlingssidor 
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på nätet där 200 lägenheter per lägenhetsstorlek utifrån antal rum undersöktes. Sammansättning av 
lägenhetsstorlekar i byggnader av olika storlek gjordes kvalitativt för att vara representativt för 
respektive byggnadsstorlek där byggnader med färre lägenheter innehåller större lägenheter och hus 
med fler lägenheter innehåller mindre lägenheter och en större blandning av lägenhetsstorlekar.  

Tabell 2.6: Boarea för respektive lägenhetsstorlek i de generiska byggnaderna. 

 

Boarea/ 
m² 

1  rok 35 

2 rok 55 

3 rok 80 

4 rok 100 

 

 

Tabell 2.7: Antalet lägenheter i respektive byggnadsmodell, dess sammansättning av olika lägenhetsstorlekar 
samt den totala boarean i byggnaden. 

Antal 
lägenheter 

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok Total boarea / 
m² 

2 - - 1 1 180 

4 - - 2 2 360 

8 - - 4 4 720 

8, alt 2 3 3 - 475 

16 4 6 6 - 950 

16 alt - - 8 8 1440 

32 8 12 12 - 1900 

64 16 24 24 - 3800 

 

I Figur 2.8 redovisas våningsplanlösningar för respektive byggnadsstorlek. Bredden på samtliga 
byggnader är 12 meter (Björk, Kallstenius & Reppen, 2003), den invändiga takhöjden är 2,5 meter och 
långsidor är orienterade i nord-sydlig riktning. Byggnaden med två lägenheter är i ett plan medan 
byggnader med fyra till sexton lägenheter är i två plan. Den alternativa byggnadsutformningen med 
åtta lägenheter är i ett plan. När byggnadsstorleken ändras från 16 till 32 respektive 64 lägenheter 
ökas antalet våningsplan från två till fyra respektive åtta våningar. Byggnaderna har modellerats ligga 
i stadsbebyggelse i kvarter där omgivande byggnader är av samma byggnadshöjd.  
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2 och 
4 lgh

8 lgh

4 rok

4 rok 4 rok

3 rok

3 rok 3 rok

1 resp 2 
våningar

2 våningar

16, 32 
och 64 

lgh

2, 4 resp 8 
våningar

3 rok 3 rok3 rok 2 rok2 rok2 rok

1 rok1 rok

15 m

30 m

40 m

12 m

 

Figur 2.8: Planlösningar för de generiska byggnadsmodellerna med våningsantal och längdmått. 

Byggnadsteknikens och installationsteknikens egenskaper har valts för att byggnaderna ska 
representera energieffektiva byggnader (H. Bagge et al., 2015; Boverket, 2018; FEBY, 2018; Janson, 
2010). För byggnadsskalet samt för innerväggar och bjälklag finns en lätt och en tung konstruktion, 
med avseende på termisk massa, för respektive konstruktion enligt Tabell 2.8. En medeltung byggnad 
sätts samman av den kombination av konstruktioner som markeras med blått i Tabell 2.8. Ingen 
beaktan har tagits till byggnadsdelarnas prestanda gällande fukt eller akustik.  
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Tabell 2.8: De olika byggnadsdelarna så som de är modellerade i simuleringsverktyget samt dess U-värde. Blå 
markering anger de val som gjorts för basfallet. Materialen för vertikala delar är angivna utifrån-in och 
horisontella uppifrån-ner. 

  Yttervägg Tak Innervägg Bjälklag Grund 

Tung 

13 mm board 

348 mm isolering 
150 mm betong 

 

440 mm isolering 
150 mm betong        

100 mm betong 5 mm golvmatta 

20 mm avjämningsmassa 

150 mm betong 

5 mm golvmatta 

250 mm betong 
440 mm isolering 

Lätt 

10 mm puts  

350 mm isolering 
13 mm gips 

150 mm betong 
440 mm isolering         

26 mm gips 

32 mm luftspalt 

30 mm isolering 

32 mm luftspalt 

26 mm gips   

50 mm träfiberskiva 

200 mm isolering 

 50 mm träfiberskiva - 

U/  W/(m²·K) 0,1 0,08 - - 0,08 

 

Fönster har U-värde 0,8 W/(m²·K) för fönster och karm (FEBY, 2018) och fönsterarean är 20 % i 
förhållande till golvarean där fönsterarean fördelar sig med 60 % i söderfasaden och 40 i norrfasaden. 
Ovanför fönster i söderfasad finns solavskärmning i form av skärmar som kragar ut 1,5 meter från 
fasaden och ska motsvara icke inglasade balkonger. FTX-systemets temperaturverkningsgrad är 80 % 
med en övre begränsning för tilluftstemperaturen på 20 °C vilket innebär att verkningsgraden sjunker 
automatiskt om tilluftstemperaturen skulle bli större än 20 °C efter växling. Avluftens temperatur är 
begränsad att inte understiga 0 °C för att beakta risken för påfrysning. Ventilationsflödet är 0,35 

l/(s·m²). Köldbryggor är 15 % av ∑U·A för respektive byggnadsstorlek. Börvärdet för 
inomhustemperatur är 21°C och personvärmen är 1W /m² (FEBY, 2018). Infiltrationen om 0,05 oms/h 
för byggnaden fördelas på zonerna (lägenheterna) beroende på yta mot uteklimat (Janson, 2010). 
Figur 2.9 visar en generisk byggnad med fyra lägenheter och en generisk byggnad med 64 lägenheter 
modellerade i simuleringsprogrammet IDA-ICE.  
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Figur 2.9: En byggnad med 64 lägenheter och en byggnad med fyra lägenheter modellerade i 
simuleringsprogrammet IDA-ICE. 

2.1.2.1.2 Energianvändning och variation av parametrar 

Sex olika parametrar för de generiska byggnaderna har varierats för att beskriva hur en variation i 
parametrarna påverkar det årliga uppvärmningsbehovet. Varje parameter varieras i fem steg och för 
varje fall har den årliga energianvändningen beräknats för de fyra orterna Malmö, Stockholm, Luleå 
och Kiruna med beräkningsverktyget IDA-ICE. Detta ger en förståelse för hur olika byggnadstekniska 
och installationstekniska egenskaper påverkar denna typ av lågenergibyggnad i olika klimat och 
möjliggör jämförelser av storleksordningar mellan olika parametrars påverkan 

Parametrarna presenteras i Tabell 2.9 som även redovisar respektive parameters basvärde och de 
olika steg som den varieras i. När respektive parameter varierats har övriga parametrar tilldelats 
basvärdet. Börvärdet för inomhustemperaturen varierades mellan 19-23 °C med 21 °C för basfallet. 
De olika fallen för inomhustemperaturen beskriver hur stor påverkan en begränsning av 
inomhustemperaturen ger. Inomhustemperaturen kan till viss del påverkas av de boende, i alla fall om 
kallare inomhustemperatur än börvärdet önskas) och kan variera inom en byggnad. 

Ventilationsgradens basfall utgår från Boverkets minimikrav på 0,35 l/(s·m2) (Boverket, 2018) med 
ökning och minskning i två steg om 5 respektive 10 %. Fönsterarea i förhållande till golvarea har 
varierats från 15 % till 25 % i steg om 2,5 % med 20 % som basfall. När parametern varieras bibehålls 
den relativa fördelningen mellan norr och söderfasad med 60 % av fönsterarean i söder och 40 % i 
norr. Fönstrens höjd hålls konstant och fönsterarean ändras genom att längden anpassas för att ge 
önskad area. Hushållselen varieras i steg om 5 kWh/(m²·år) från 20 till 40 kWh/(m²·år) med 30 
kWh/(m²·år) som basfallet. Hushållselen fördelas helt jämt över året som en konstant effekttillförsel. 
Temperaturverkningsgraden hos värmeväxlaren varieras med steg om 5 % från 70 % till 90 % med 
80 % som basfallet. För att beakta påfrysning är avluften temperaturbegränsad till 0 °C, vilket medför 
att vid förhållanden när avluften skulle blivit lägre än 0 °C kan inte hela temperaturverkningsgraden 
utnyttjas. Önskad tilluftstemperatur som växlaren arbetar mot är satt till 20 °C för maximalt nyttjande. 
Tillämpbarheten av detta kan diskuteras med avseende på behovet av temperaturskillnad mellan 
rumsluft och tilluft med tanke på omblandning. Om lägre tilluftstemperatur väljs blir resultatet att 



 

 

 

26 

BRUK ARN AS P ÅVERK AN P Å ENERGI ANV ÄNDNING OCH EFFEKTBEHOV I  NNE -BYGGN ADER 

energibesparingen minskar för de högre temperaturverkningsgraderna. Den termiska massan 
varieras i tre steg och hanteras konceptuellt där varje byggnadsdel som kan ha en potentiell termisk 
massa tilldelas två konstruktionslösningar som har samma U-värde men hög eller låg termisk mass. 
Tabell 2.8 presenterar de olika fallen för de olika byggdelarna. De olika byggdelarnas lätta respektive 
tunga konstruktioner kombineras till tre fall som representerar lätt, medel och tung byggnad med 
avseende på värmekapacitet. I Tabell 2.10 presenteras hur sammansättningen av olika konstruktioner 
valts för de tre fallen.  

Tabell 2.9: Det varierade parametrarna samt de olika förändringstegen i förhållande till basfallet. 

Parameter Steg 1 Steg 2 Basfallet Steg 3 Steg 4 

Börvärde  / °C 19 20 21 22 23 

Ventilation /  l/(s·m²) 0,315 0,03325 0,35 0,3675 0,385 

Fönster/Golvarea  / %  15 17,5 20 22,5 25 

Hushållsel / (kWh/(m²·år)) 20 25 30 35 40 

Temperaturverkningsgrad / % 70 75 80 85 90 

Termisk massa / - NaN Lätt Mellan Tung NaN 

 

Tabell 2.10: Beskrivning av byggnadsdelarnas kombination med avseende på termisk massa för de tre fallen. 

  Kombination 

Byggnadsdel Lätt Medel Tung 

Yttervägg L L T 

Lägenhetsavskiljande vägg L T T 

Bjälklag L T T 

Tak L L T 

Grund T T T 

 

För att exemplifiera resultatet från parameterstudien redovisas resultatet för byggnaden med åtta 
lägenheter. Figur 2.10 presenterar uppvärmningsenergin beräknad med parametrarna enligt basfallet 
för fyra olika orter och Figur 2.11-Figur 2.13 presenterar resultatet när de olika parametrarna 
varieras. I figurerna avläses på y-axeln skillnaden i uppvärmningsenergi för ett visst parametervärde 
jämfört med uppvärmningsenergin vid parameterns basvärde som presenteras i Figur 2.10. I nästan 
samtliga fall är parameterpåverkan störst om byggnaden är placerad i Kiruna, detta blir speciellt 
tydligt i fallet som redovisas i Figur 2.11 b) där ventilationsflödet varierats. I Figur 2.12 a) redovisas 
fönsterareans påverkan och på de sydliga orterna är det en avtagande energiökning med ökad 
fönsterarea då solinstrålningen på de breddgraderna kan kompensera mer mot ökningen av 
byggnadens totala U-medelvärde än för de nordliga orterna. Samma tendens fast omvänd framgår av 
Figur 2.13 a) för variation av FTX-systemets temperaturverkningsgrad där energibesparingen vid 
ökad temperaturverkningsgrad avtar för de nordligare orterna eftersom avluftens temperatur är 
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begränsad till 0 °C. Vid en lägre temperaturbegränsning på tilluftstemperaturen hade samma fenomen 
uppkommit för de sydligare orterna. 

 

 

Figur 2.10: Beräknad uppvärmningsenergi för byggnaden med åtta lägenheter på olika orter och med parametrar 
enligt basfallet. 

 

Figur 2.11. Skillnad i uppvärmningsenergi i förhållande till basfallet vid ändring av en parameter, i a) börvärdet 
och i b) ventilationsgraden. 
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Figur 2.12. Skillnad i uppvärmningsenergi i förhållande till basfallet vid ändring av en parameter, i a) 
fönsterarea/golvarea och i b) hushållselanvändningen. 

 

Figur 2.13. Skillnad i uppvärmningsenergi i förhållande till basfallet vid ändring av en parameter, i a) 
temperaturåtervinningsgraden hos värmeväxlaren och i b) den termiska massan. 

2.1.2.2 Testbäddar 
Byggnaderna är uppförda mellan 2014 och 2017 och i Tabell 2.11 ges en översikt av de fyra 
testbäddarna avseende antal lägenheter, antal våningsplan, boarea, förhållandet mellan fönster- och 
golvarea samt byggår. Byggnaderna är representativa för samtida byggnationer hos LKAB Fastigheter 
och Kronetorp Park AB.  
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Byggnadsmodellerna skapades utifrån ritningsmaterial. För byggnadsskalets egenskaper användes de 
U-värden och materialsammansättningar som använts i de generiska modellerna med syftet att kunna 
jämföra resultaten mellan olika faktiska byggnadsgeometrier och de generiska byggnadernas 
geometrier. För varje byggnad genomfördes 1500 simuleringar av årsenergianvändningen för 
uppvärmning med olika brukarsammansättningar och olika tidsupplösning på beskrivningen av de 
interna värmelasterna. 

Tabell 2.11: Sammanställning av testbäddarna. 

Malmö 
Antal 
våningar 

Antal lägenheter Boarea /m² Fönster/Golvarea / % Byggår 

Testbänk 1 3 27 1864 15 2017 

Testbänk 2 9 34 2559 15 2014 

Kiruna           

Testbänk 3 2 4 380 17 2014 

Testbänk 4 2 6 540 15 2014 

 

Figur 2.14 visar foto på Hus 1 i Malmötrakten och modellen i simuleringsverktyget på samma hus. 
Huset är byggt 2017 och är i tre plan, 60 meter långt, 12 meter brett och har 27 lägenheter. 17 av dessa 
lägenheter är 3 rum och kök med en area på 74-76 m2 och 10 är 2 rum och kök med en area på 45-63 
m2.  

 

Figur 2.14. Hus motsvarande Hus 1 i Malmö och bild på Hus 1 från simuleringsverktyget IDA ICE. 

Figur 2.15 visar Hus 2 som är byggt i Malmötrakten 2014 i nio plan och modellen i 
simuleringsverktyget på samma hus. De fem första planen är byggda rakt ovanpå varandra, våning sex 
och uppåt är byggda i terrassformation med minskande våningsstorlek och antal lägenheter. Huset har 
34 lägenheter varav 11 är två rum och kök med en area mellan 44-56 m2, 17 är tre rum och kök med 
en area mellan 72-88 m2 och 6 fyror med areor varierande mellan 97-105 m2. 



 

 

 

30 

BRUK ARN AS P ÅVERK AN P Å ENERGI ANV ÄNDNING OCH EFFEKTBEHOV I  NNE -BYGGN ADER 

 

Figur 2.15: Hus 2 i Malmö och bild på Hus 2 från simuleringsverktyget IDA ICE. 

 

 

 

Figur 2.16: Hus 3 i Kiruna och bild på Hus 3 från simuleringsverktyget IDA ICE. 

Figur 2.16 visar Hus 3 som är byggt i Kiruna 2014. Huset är i två plan, 22 meter långt, 8,5 meter brett 
och har fyra lägenheter vilka samtliga är 4 rum och kök med en area på 95 m2. Figur 2.17 visar Hus 4 
som är byggt i Kiruna 2014. Huset är i två plan, 30 meter långt, 9 meter brett och har 6 lägenheter. 
Fyra av lägenheterna är 3 rum och kök med en area på 85 m2 och två av lägenheterna är 4 rum och kök 
med en area på 100 m2. 
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Figur 2.17: Hus motsvarande Hus 4 i Kiruna och bild på Hus 4 från simuleringsverktyget IDA ICE. 

2.1.2.3 Generiska byggnader jämfört med Testbäddar 
För de flesta analyser där energianvändning för uppvärmning beräknats med IDA ICE har generiska 
byggnadsmodeller i form av rätblock med olika antal lägenheter och antal våningar använts, dels för 
att de ger tydliga multiplar av lägenheter men också för att de går snabbare att simulera dessa 
geometrier jämfört med mer ”skrynkliga”. För att verifiera tillämpbarheten och generaliserbarheten 
av resultaten från beräkningarna av de generiska byggnadsmodellerna har motsvarande beräkningar 
gjorts för testbäddar i form av nyligen uppförda byggnader i Kiruna och Malmö.  

I nedanstående figurer redovisas som ett exempel resultatet från beräkningarna av energianvändning 
för uppvärmning för Testbänk 4, Figur 2.20, och för de generiska byggnaderna med fyra respektive 
åtta lägenheter, i Figur 2.18 respektive Figur 2.19. I figurerna presenteras den beräknade 
uppvärmningsenergin för olika brukarsammansättningar beskrivna med olika tidsupplösning som 
funktion av respektive brukarsammansättnings årliga användning av hushållsel. Metoden för detta 
beskrivs i kapitel 3.2 Energianvändning i NNE-byggnader. Eftersom Testbänk 4 har sex lägenheter 
motsvaras den inte direkt av någon av de generiska byggnadernas lägenhetsantal. Inte heller 
motsvaras den av lägenhetsfördelningarna i de generiska byggnaderna. Syftet med jämförelsen är inte 
att jämföra de exakta storlekarna på olika parametrar utan att jämföra storleksordningarna och 
skillnad mellan resultat för olika brukarsammansättningar och tidsupplösningar och säkerställa att 
samma slutsatser dras baserat på beräkningar för de generiska byggnaderna som för beräkningar för 
testbäddarna. För de generiska byggnadsmodellerna minskar energianvändningen för uppvärmning 
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med ökande antal lägenheter i byggnaden och utifrån det borde energianvändningen i Testbänk 4 ligga 
mellan de generiska byggnaderna med fyra respektive åtta lägenheter. Det är inte fallet för Testbänk 
4 som har en energianvändning för uppvärmning som är lägre än den generiska byggnaden med åtta 
lägenheter. Det förklaras av att Testbänk 4 har 15 % fönster i relation till golvarea medan de generiska 
byggnaderna har 20 % fönster. Enligt Figur 2.12 i kapitlet Energianvändning och variation av 
parametrar, motsvara den skillnaden i fönsterarea en skillnad i uppvärmningsbehov på cirka 3 
kWh/(m²·år) för en byggnad i Kiruna. Med den korrigeringen placerar sig uppvärmningsbehovet för 
Testbänk 4 mellan uppvärmningsbehovet i de generiska byggnaderna med fyra respektive åtta 
lägenheter. Efter att resultatet studerats för de olika byggnaderna konstateras att storleksordningar 
och slutsatser inte skiljer sig åt mellan de generiska byggnadsmodellerna och byggnadsmodellerna för 
testbäddarna. 

 

 

Figur 2.18: Uppvärmningsenergin som funktion av hushållselanvändningen för byggnaden med 4 lägenheter 
placerad i Kiruna, för de 1500-simuleringarna innehållande de fem olika tidsupplösningarna. 
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Figur 2.19: Uppvärmningsenergin som funktion av hushållselanvändningen för byggnaden med 8 lägenheter 
placerad i Kiruna, för de 1500-simuleringarna innehållande de fem olika tidsupplösningarna. 

 

Figur 2.20: Uppvärmningsenergin som funktion av hushållselanvändningen för testbänk 4 i Kiruna, för de 1500-
simuleringarna innehållande de fem olika tidsupplösningarna. 

 

2.1.3 Beräkningar av uppvärmningsenergi och effektbehov 
En metodik för att göras storskaliga simuleringar av uppvärmningsbehov och effektbehov har 
utvecklats. Syftet med metodiken är att kunna studera hur olika sammansättningar av brukare och 
olika tidsupplösningar på den interna värmelasten från hushållsel påverkar det beräknade 
uppvärmningsbehovet och effektbehovet. Årssimuleringar av de generiska flerbostadshusen med 
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olika antal lägenheter har gjorts för de tre orterna Malmö, Stockholm och Kiruna. Simuleringarna för 
varje ort och byggnadsstorlek har gjorts ett stort antal gånger där varje simulering har haft en 
kombination av olika brukare slumpade från mätdatamaterialet. För simuleringar och beräkningar av 
energianvändning och effektbehov har programvaruverktyget IDA-ICE (EQUA, 2014) använts och för 
att hantera indata och slumpningar av brukarsammansättningar samt hantering, strukturering och 
analys av utdata har MATLAB (MathWorks, 2017) använts. Att simulera årsanvändningen med olika 
brukarsammansättningar har för de större byggnaderna tagit åtskilliga dygn, 80-85 timmar per 
byggnad och ort trots att två för ändamålet högpresterande datorer använts, RAM-minne på 32 
respektive 24 GB samt med femte generationens i7 processorer på 3.3 GHz med 12 kärnor vardera 
vilka utnyttjats för att kunna köra många simuleringar samtidigt. Detta visar värdet av att kunna 
presentera resultatet från denna typ av storskaliga simuleringar då det i en enskild projektering inte 
finns utrymme att göra motsvarande för att studera olika möjliga kombinationer.  

I Figur 2.21 visas en schematisk bild av hur simuleringssystematiken ser ut. På högersidan ges en 
beskrivning i text av vad som görs och vilken programvara som används. Den vänstra delen visar 
omfattningen av och kombinationerna i simuleringarna. För varje byggnadsstorlek slumpas 300 
brukarkombinationer från mätdatamaterialet. Exempelvis slumpas för byggnaden med två lägenheter 
300 kombinationer av mätdata från mätdatamaterialets mätserier för 4 rok och 3 rok. Varje mätserie 
medelvärdesbildas i olika tidssteg och separata simuleringar genomförs för respektive 
brukarsamansättning med hushållselen beskriven som faktiska timvärden, dygnsvärden, 
veckovärden, månadsvärden och årsvärde applicerade i de respektive lägenheterna med 100 % av 
mätvärdet. Totalt görs, för varje byggnadsstorlek, 1500 årssimuleringar per ort vilket innebär totalt 
36000 simuleringar. 
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Figur 2.21: Schematisk beskrivning av systematiken för beräkning av uppvärmningsenergi och effektbehov i 
byggnader av olika storlek på olika orter och med olika brukarsammansättningar. 
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3 Resultat och diskussion 

Varje underkapitel presenterar resultat från ett visst delområde i projektet. I respektive underkapitel 
görs en introduktion och beskrivning av för kapitlet specifik metod och resultatet och olika 
tillämpningar av resultatet diskuteras. De ingående underkapitlen är: 

• Statistik för brukarrelaterad energianvändning för olika brukarsammansättningar i 
byggnader av olika storlek 

• Energianvändning i NNE-byggnader 
• Effektbehov i NNE-byggnader 
• Variation i energianvändning mellan olika år och korrigering av uppmätt uppvärmning för 

olika brukarsammansättningar 
• Användning av hushållsel och tappvarmvatten i relation till närvaro och antalet boende 
• Variationer i användning under dygnet och under året 

 

3.1 Statistik för brukarrelaterad energianvändning för olika 

brukarsammansättningar i byggnader av olika storlek 
Data för de olika brukarna visar på mycket stora variationer i användning mellan olika brukare både 
vad gäller hushållsel och tappvarmvatten. I flerbostadshus kommer en kombination av olika brukares 
energianvändningar tillsammans bli den totala hushållselanvändningen och 
tappvarmvattenanvändningen i byggnaden.  

Om antagandet görs att de brukare som finns representerade i mätdatamaterialet utgör en 
representativ fördelning av olika användningar kan brukare slumpas från mätdatamaterialet och 
placeras i lägenheter i byggnaderna av olika storlek. Varje uppsättning slumpningar kommer då att 
utgöra en brukarsammansättning i en byggnad av en viss storlek. Genom att göra en mängd 
uppsättning slumpningar för samma byggnadsstorlek kommer en fördelning av olika 
brukarkombinationers brukarrelaterade energianvändningar erhållas. 

Metoden som använts kallas för ”bootstrap” eller dragning med återläggning och illustreras Figur 3.1 
för fallen med tre respektive fyra lägenheter. På vänster sida i figuren visas de två fördelningarna för 
lägenhetsstorlekarna 3 rok respektive 4 rok från det granskade datamaterialet. Figurerna ger en 
visuell bild av hur fördelningen ser ut men dragningen görs från alla brukardata som finns för 
respektive lägenhetsstorlek. Detta görs 300 gånger för varje fall och visas i schematisk matrisform till 
höger i Figur 3.1. Här kan man se att 300 vektorer innehållande olika brukare, i detta fall 
representerade av nummerindex i respektive fördelning, skapas för byggnader med 2 respektive 4 
lägenheter. Varje vektor eller rad i matrisen utgör en brukarsammansättning. Att det är dragning med 
återläggning innebär exempelvis att för fallet med fyra lägenheterna skulle samma brukarprofil kunna 
hamna i båda lägenheterna om 4 rok.  
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Figur 3.1: Schematisk bild av slumpningsförfarandet. I det här fallet visas den uppmätta 
hushållselanvändningen som fördelningar (till vänster ) för 3 rok och 4 rok samt hur många brukare i denna 
kategori som finns i datamaterialet. Till höger visas exempel på kombinationer av brukare som slumpats fram, 
dessa kan som i figuren liknas vid matriser med 300 rader och antal kolumner beroende på antal lägenheter. 
Varje vektor eller rad i matris utgör en brukarsammansättning. 

Figur 3.2 - Figur 3.4 presenterar data för energianvändning för hushållsel, tappvarmvatten och 
summan av hushållsel och tappvarmvatten som de 300 brukarsammansättningarna för respektive 
byggnadsstorlek har och Tabell 3.1 presenterar medelvärdena för de olika 
brukarsammansättningarna. Statistiken presenteras i figurerna som en ”boxplot” där medianen anges 
som en röd horisontell linje och interkvartilavståndet markeras av en blå box. Interkvartilavståndet 
avser det område inom vilket de 50 mittersta procenten av datamaterialet ligger, dvs mellan 25- och 
75-percentilen. För en normalfördelning motsvarar spridningen mellan sluten på de vertikala 
streckade linjerna 97,5 % av alla data. Data som ligger utanför detta intervall kan i statiska 
sammanhang beskrivas som ”outliers” och markeras i figurerna som röda plustecken. Det har inte 
undersökts vilken statistik fördelningen som beskriver data, men det är övervikt av höga värden och 
därmed är det inte en normalfördelning. 

Av resultatet i figurerna är det tydligt att när antalet lägenheter i en byggnad ökar så minskar 
spridningen i användning för de olika brukarsammansättningarna samtidigt som medianvärdet för 
användningarna för de olika brukarsammansättningarna i byggnader med olika storlek är i stort sett 
samma. För en byggnad med två lägenheter har 50 % av de olika brukarsammansättningarna en årlig 
hushållselanvändning inom ett intervall på 10 kWh/m² medan motsvarande intervall för en byggnad 

med 64 lägenheter är på 3 kWh/(m²·år). För tappvarmvatten, se Figur 3.3 är motsvarande spridningar 

något större, ett intervall på 15 kWh/(m²·år) i byggnader med två lägenheter och 5 kWh/(m²·år) år 
för en byggnader med 64 lägenheter. Figur 3.4 presenterar den totala brukarrelaterade 
energianvändningen. För varje brukarsammansättning har dess energianvändning för hushållsel och 
tappvarmvatten adderats och kan då beskriva den totala brukarrelaterade energianvändningen. För 
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detta är intervallet kring medianen cirka 20 kWh/(m²·år) för en byggnad med två lägenheter och cirka 

7 kWh/(m²·år) för en byggnad med 64 lägenheter.  

Tabell 3.1: Medelvärden för 300 slumpade brukarsammansättningar med avseende på hushållsel och 
tappvarmvattenanvändning samt summan av dessa. 

Antal lägenheter 
Hushållsel/ 
(kWh/(m²·år)) 

Tappvarmvatten/ 

 (kWh/(m²·år)) 

Totalt/ 

 (kWh/(m²·år)) 

2 28,5 29,3 57,8 

4 28,3 28,5 56,8 

8 28,7 28,1 56,7 

16 29,5 29,1 58,6 

32 29,8 29,4 59,2 

64 29,5 29,0 58,5 

 

 

Figur 3.2: Statistik för olika brukarsammansättningars hushållselanvändning i byggnader av olika storlek. Röd 
linje redovisar medianen, blå ruta beskriver värdena mellan 25- och 75 percentilen, dvs 50 % av värdena finns 
inom detta område. 
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  Figur 3.3: Statistik för olika brukarsammansättningars tappvarmvattenanvändning i byggnader av olika 
storlek.  

 

 

Figur 3.4: Statistik för olika brukarsammansättningars energianvändning för hushållsel och tappvarmvatten i 
byggnader av olika storlek. 

 

3.2 Energianvändning i NNE-byggnader 
Resultatet i detta kapitel ger svar på hur man kan kompenseras för en beräkning som gjorts med ett 
årsmedelvärde, hur stor spridning i resultat som olika brukarsammansättningar ger på grund av att 
de bor i olika lägenheter i byggnaden och använder hushållsel vid olika tidpunkter samt hur stor 
spridning i uppvärmningsenergi och specifik energianvändning som olika brukarsammansättningars 
användning av hushållsel och tappvarmvatten resulterar i. 
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För varje byggnadsstorlek har brukare från databasen slumpats in i byggnadernas lägenheter enligt 
beskrivning i kapitel 3.1 Statistik för brukarrelaterad energianvändning för olika 
brukarsammansättningar i byggnader av olika storlek. Figur 3.5 redovisar hushållselanvändningen i 
en lägenhet för att exemplifiera hur hushållselanvändningen i lägenheten kan beskrivas på olika 
tidsskalor. Överst i Figur 3.5 redovisas lägenhetens hushållselanvändning uppmätt varje timme, totalt 
8760 värden. Därunder redovisas lägenhetens dygnsmedeleffekter för årets 365 dagar där respektive 
dygns 24 timmar har värdet av dygnsmedeleffekten. På motsvarande sätt redovisas därunder 
veckomedeleffekter, månadsmedeleffekter och slutligen årsmedeleffekten. Det är tydligt att 
användningen blir mer och mer utjämnad för varje ökning i tidsperiod som det medelvärdesbildas 
över och det är uppenbart att för varje medelvärdesbildning försvinner information om 
hushållselanvändningen. 

 

 

Figur 3.5: Exempel på hushållselanvändningen i en lägenhet som den beskrivs i simuleringsmodellen med olika 
tidsupplösning. Uppifrån räknat: timvärde, dygns-, vecko-, månads- och årsmedelvärde. 

För varje byggnadsstorlek har 300 slumpningar av brukarsammansättningar gjorts och för varje 
brukarsammansättning har byggnadens uppvärmningsenergi beräknats för de tre orterna Kiruna, 
Stockholm och Malmö med fem olika tidsupplösningarna (timme, dygn, vecka, månad och år 
exemplifierat i Figur 3.5) på den interna värmelasten hushållsel. Det innebär att för varje 
byggnadsstorlek och ort har 1500 beräkningar av uppvärmningsenergi utförts, totalt 36000 
beräkningar av uppvärmningsenergi. I Figur 3.6 och Figur 3.7 visas ett exempel på resultatet från dessa 
1500 årssimuleringar (300 för varje tidsupplösning) för en byggnad med 2 lägenheter och en byggnad 
med 64 lägenheter placerade i Kiruna. I dessa figurer är de beräknade uppvärmningsenergierna 
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storlekssorterade och på y-axeln kan sannolikheten för att uppvärmningsenergin ska understiga ett 
visst värde avläsas. Resultaten från beräkningarna där tidsupplösningen timme använts är de som 
bedöms återspegla verkligheten mest och skillnaderna mellan resultaten från dessa beräkningar och 
beräkningar med lägre tidsupplösning kan representera den osäkerhet som införs om man i en 
beräkning approximerar intern värmelast med medelvärden över längre tidsperioder. En jämförelse 
mellan resultaten för de olika tidsupplösningarna visar att när årsmedelvärde använts blir det en 
högre uppvärmningsenergi jämfört med när timvärde använts i beräkningarna. Resultaten från 
simuleringarna med dygns-, vecko- och månadsmedelvärde ger likartade resultat men i dessa fall är 
den beräknade uppvärmningsenergin lägre jämfört med när timvärden använts. Ett annat resultat som 
framgår i Figur 3.6 och Figur 3.7 är spridningen i uppvärmningsenergi som beror på skillnad i 
internvärme från de olika brukarna i de 300 slumpade brukarsammansättningarna. 
Uppvärmningsenergin varier från strax under 38 till strax över 64 kWh/(m²·år), eller -30 till 20 % från 
medianen räknat för en byggnad med två lägenheter. Denna spridning i uppvärmningsenergi minskar 
med ökat antal lägenheter i byggnaden och för byggnaden med 64 lägenheter varierar 
uppvärmningsenergin från strax under 28 till strax över 33 kWh/(m²·år), eller ± 8 % från medianen 
räknat. 

Resultatet i Figur 3.6 och Figur 3.7 visar bland annat att det är skillnad i beräknad uppvärmningsenergi 
beroende på vilken tidsupplösning de interna värmelasterna från hushållsel är beskrivna med. Figur 
3.8 och Figur 3.9 redovisar samma beräknade uppvärmningsenergier men presenterar dem som 
funktion av respektive brukarsammansättnings årsmedel för hushållselanvändning och uppdelat per 
tidsupplösning som använts i beräkningen av uppvärmningsenergi.  

Som förväntat är det generellt så att en högre årsmedelanvändning av hushållsel ger en lägre årlig 
beräknad uppvärmningsenergianvändning. I Figur 3.9 framgår att uppvärmningsenergin beräknad 
med hushållselen beskriven med ett årsmedelvärde resulterar i en högre beräknad användning 
jämfört med om andra tidsupplösningar använts och detta gäller för alla storlekar på de olika 
brukarsammansättningarnas årsmedelanvändning av hushållsel. I Figur 3.8 sammanfaller mer eller 
mindre punkterna som redovisar uppvärmningsenergierna beräknade med övriga tidsupplösningar 
på hushållsel med varandra.  

Olika brukarsammansättningar med samma årsmedelanvändning av hushållsel har olika beräknad 
uppvärmningsenergi vilket visar sig genom att för samma årsmedelanvändning av hushållsel finns det 
en spridning i y-led i Figur 3.9. I fallen där hushållsel beskrivits med årsmedelvärdet kan denna 
spridning i y-led endast bero på var i byggnaden, dvs. i vilken lägenhet, de olika brukarna blev 
placerade i slumpningen. För de övriga tidsupplösningarna är det en större spridning i y-led och detta 
förklaras av att det spelar roll för beräkningen av uppvärmningsenergi när hushållsel används vilket 
ju inte hanteras om ett årsmedelvärde används. Det blir tydligt i Figur 3.9 att uppvärmningsenergin 
inte endast beror av värdet på den årliga hushållselanvändningen utan också när i tiden den används 
samt var i byggnaden den finns tillgänglig. 
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Figur 3.6: Uppvärmningsenergi för den generiska byggnaden med 2 lägenheter, placerad i Kiruna, för 300 
årssimuleringar vardera för de fem olika tidsupplösningarna där de beräknade uppvärmningsenergierna är 
storleksorterade och y-axeln redovisar sannolikheten att användningen understiger ett visst värde. 

 

Figur 3.7: Uppvärmningsenergi för den generiska byggnaden med 64 lägenheter, placerad i Kiruna, för 300 
årssimuleringar vardera för de fem olika tidsupplösningarna där de beräknade uppvärmningsenergierna är 
storleksorterade och y-axeln redovisar sannolikheten att användningen understiger ett visst värde. 
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Figur 3.8: Uppvärmningsenergin som funktion av hushållselanvändningen för byggnaden med 2 lägenheter 
placerad i Kiruna, för de 1500-simuleringarna innehållande de fem olika tidsupplösningarna. 

 

Figur 3.9: Uppvärmningsenergin som funktion av hushållselanvändningen för byggnaden med 64 lägenheter 
placerad i Kiruna, för de 1500-simuleringarna innehållande de fem olika tidsupplösningarna. 

För att analysera den skillnad i uppvärmningsenergi som finns vid samma årliga användning av 
hushållsel beskriven med olika tidsupplösning grupperas beräknade uppvärmningsenergier in i 

intervaller baserat på årlig hushållselanvändning där varje intervall är 0,5 kWh/(m²·år). I Figur 3.10 
redovisas beräknad uppvärmningsenergi med hushållselanvändningen beskriven som årsmedelvärde 
respektive timvärden. Ytterligheterna i staplarna i figuren redovisar den högsta och den lägsta 
beräknade uppvärmningsenergin inom ett intervall, medianvärdet markeras med ett x och 
horisontella linjer inom stapeln markerar 10- och 90 percentilerna.  Storleken på staplarna, som 
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beskriver den spridning i uppvärmningsenergi som finns inom ett intervall på 
hushållselanvändningen, varierar beroende på storleken på byggnaden och ort. För att karakterisera 
spridningen i uppvärmningsenergi vid samma årliga hushållselanvändning och skillnaden i beräknad 
uppvärmningsenergi som olika tidsupplösningar på hushållselanvändning innebär definieras 
nyckelvärden som kan utläsas i Figur 3.10. Emin-sprid och Emax-sprid beskriver den största 
respektive den minsta spridningen i uppvärmningsenergi inom ett intervall som innehåller minst fem 
värden. Även medelspridningen för samtliga intervall som innehåller mer än fem värden är ett 
nyckelvärde som används men som inte definieras i Figur 3.10. Skillnaden i y-led mellan 

regressionslinjerna, ΔEreg, beskriver den skillnad det i genomsnitt blir i beräknad 
uppvärmningsenergi om hushållselen beskrivs som en årsmedelanvändning jämfört med om timdata 

används. ΔEreg har även beräknats för tidsupplösningen månad i förhållande till timdata. Figur 3.12 

redovisar ΔEreg för samtliga studerade fall. De linjära regressioner som redovisas i Figur 3.10 är för 
medianerna i intervallen för respektive tidsupplösning och lutningen är ett nyckelvärde som anger hur 
uppvärmningsenergin beror på hushållselanvändningen.   

 

Figur 3.10: Uppvärmningsenergi som funktion av hushållselanvändningen. För varje intervall om 0,5 

kWh/(m2·år) hushållsel har motsvarande uppvärmningsenergi ritats in som en sprindning i form av en stapel.  

Lutningen på regressionslinjerna beskriver hur den årliga uppvärmningsenergin ändras vid en ändrad 
årlig hushållselanvändning. Lutningen på regressionslinjerna varierar beroende på uteklimatet och 
byggnadernas olika geometrier. Figur 3.11 redovisar samtliga regressionslinjers lutningar, det vill 
säga hur den absoluta hushållselanvändningen påverkar uppvärmningsenergin. I Figur 3.11 redovisas 
till vänster byggnader med mellan 2 och 16 lägenheter bestående av 3 rok och 4 rok, till höger 
redovisas byggnader med mellan 8 och 64 lägenheter bestående av 1, 2 och 3 rok. Vid en ökning i 
hushållselanvändning med 1 kWh/(m²·år) minskar uppvärmningsenergin med mellan 0,35- och 0,65 
kWh/(m²·år) beroende på ort och storlek på byggnaden. Påverkan är störst för byggnader i Kiruna där 
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klimatet är kallare. Även i samma uteklimat varierar påverkan bland annat beroende på byggnadernas 
geometrier med avseende på klimatskärmens relation till uppvärmd area och dess värmemotstånd. 
Värdena i Figur 3.11 kan användas för att göra snabba uppskattningar av hur olika storlekar på 
hushållselanvändning påverkar uppvärmningsenergin. Statistiska mått på fördelningen av 
hushållselanvändning i byggnader av olika storlek redovisade i Figur 3.2, exempelvis 25- och 50-
percentilerna om man vill studera de 50 % mittersta brukarsammansättningarna, kan användas för 
att uppskatta vilken ungefärlig skillnad i uppvärmningsenergi som olika brukarsammansättningar 
innebär. 

  

 

Figur 3.11: Sammanställning av regressionslinjernas lutninga för de olika generiska byggnaderna placerade i de 
tre orterna. a) Lägenhetsfördelning med 3 och 4 rum och kök. b)  Lägenhetsfördelning  med 1, 2 och 3 rum och 
kök. 

I Figur 3.12 redovisas ΔEreg med enheten kWh/m² för samtliga studerade byggnadsstorlekar och 
orter. De tre övre linjerna i Figur 3.12 avser skillnaden vid användning av månadsmedelvärde för att 
beskriva hushållselen och de negativa värdena visar att om årsmedelvärde använts för att definiera 
hushållselen ska angivet värde för byggnadsstorlek och ort subtraheras för att i medeltal få det värde 
som erhållits om hushållselen beskrivits med timdata. De tre övre linjerna i Figur 3.12 visar vad som 
ska adderas till uppvärmningsenergin för att i medeltal erhålla samma värde som om timdata använts 

för att beskriva hushållselanvändningen. Värdena på ΔEreg kan ses som ett mått på det medelfel som 
introduceras när hushållselen beskrivs som månadsmedelvärden eller årsmedelvärde istället för som 
timvärden. 

Exempelvis, om uppvärmningsenergi beräknats för en lågenergibyggnad innehållande 30 lägenheter i 
Malmö och hushållselanvändningen beskrevs med ett årsmedelvärde ger Figur 3.12 att den beräknade 
uppvärmningsenergin ska minskas med cirka 0,6 kWh/m². Om uppvärmningsenergin beräknats för 
en lågenergibyggnad innehållande 10 lägenheter i Kiruna och månadsvärden använts på hushållselen 
i beräkningen ger Figur 3.12 att den beräknade uppvärmningsenergin ska ökas med cirka 0,2 kWh/m². 
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Figur 3.12: Skillnaden mellan regressionslinjerna för timvärde mot månadsmedelvärde (de tre övre linjerna) 
och årsmedelvärde (de tre nedre linjerna) för samtliga byggnadsstorlekar och de tre orterna. 

Som framgår av Figur 3.8 och Figur 3.9 innebär olika brukarsammansättningar med samma årliga 
hushållselanvändning olika beräknad uppvärmningsenergi. Figur 3.13-Figur 3.15 redovisar Emin-
sprid, Emax-sprid och medelvärdet på spridningen för samtliga byggnadsstorlekar på samtliga orter 
och för de tre tidsupplösningarna år, månad och timme avseende beskrivningen av 
hushållelanvändning i beräkningar av uppvärmningsenergi. I varje figur är spridningarna som 
relaterar till de tre tidsupplösningar redovisade. I figurerna finns en stapel för varje byggnadsstorlek 
och för respektive tidsupplösning. Siffran ovanför varje stapel anger antalet lägenheter som finns i 
byggnaden som stapeln gäller för. Toppen på stapeln redovisar spridningen i det intervall som har 
störst spridning, Emax-sprid, krysset redovisar medelspridningen i samtliga intervall och nederdelen 
på stapeln redovisar Emin-sprid som är spridningen i intervallet med minst spridning. 

Del av spridningen mellan Emax-sprid och Emin-sprid kan bero på att det för de värden som finns 
inom intervallet kan vara en spridning i hushållselanvändning om 0,5 kWh/(m²·år). Enligt resultatet i 
Figur 2.12 minskar uppvärmningsenergin med mellan 0,35 och 0,65 kWh/(m²·år) per ökning om 1 
kWh/(m²·år) av hushållsel. Den största möjliga spridning i uppvärmningsenergi som kan bero på 
storleken på intervallet är för tidsupplösningen årsmedelvärde mellan 0,175-0,325 kWh/(m²·år) och 
Emax-sprid ligger över 0,325 kWh/(m²·år) för samtliga byggnadsstorlekar med tidsupplösning 
årsmedel. Vid användning av årsmedelvärde finns ingen variation över tiden och således är den enda 
möjliga förklaringen till en spridning större än den som beror på intervallets storlek placeringen i 
byggnaden. Man kan intuitivt förstå detta med ett tanke experiment med två fall där det används lika 
mycket hushållsel över ett år och i det ena fallet används all hushållsel i en lägenhet och ingen i de 
övriga och i det andra fallet används lika mycket i båda lägenheterna. Tankeexperiment blir extra 
tydligt om man tänker sig varje lägenhet som en isolerad cell, det vill säga att ingen värme kan 
överföras mellan lägenheterna, vilket också i princip blir fallet om det handlar om korta tidsrymder 
såsom dygnsvariationer. Det är då snarare den enskilda lägenhets koppling till uteklimatet som spelar 
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roll för hur mycket av värmebehovet som värme från hushållselen kan täcka upp för. Låt säga att alla 
högförbrukare hamnar i lägenheter mitt i byggnaden och alla lågförbrukare vid tak-, grund och sidorna 
på huset, det vill säga i de lägenheterna med störst värmeförluster. Resultatet skulle bli ett antal 
lägenheter med övertemperatur och ett antal lägenheter som behöver köpa mycket värmeenergi. 
Utnyttjandegraden eller den nyttiga delen av hushållselanvändningen minskar då. 

För tidsupplösningarna timvärde och månadsmedel är det mycket stora spridningar mellan Emax-
sprid och Emin-sprid jämfört med för tidsupplösningen årsmedel och spridningen är störst i 
byggnader med få lägenheter och minskar successivt då antalet lägenheter i byggnaden ökar. Likheten 
i resultat mellan timvärde och månadsmedelvärde är slående. Detta visar på att den tidsupplösning på 
hushållselanvändningen som bestämmer spridning i beräknad uppvärmningsenergi för samma 
årsmedelanvändning är månadsmedelvärdena och de dagliga variationerna i hushållselanvändning 
spelar inte någon roll i detta avseende. Skillnaden mellan användning av timvärde och 
månadsmedelvärde i beräkning av uppvärmningsenergi ligger således i storleken på 
uppvärmningsenergin. De värden som redovisas i Figur 3.13-Figur 3.15 för timvärden och 
månadsmedel kan representera den osäkerhet som finns på grund av att brukarsammansättningar 
som har samma årsmedelanvändning kan använda hushållselen vid olika tidpunkter och hushållselen 
kan användas olika i olika lägenheter i byggnaden.  

Tidigare exempel som finns i anslutning till Figur 3.12 kan nu utvecklas: Om uppvärmningsenergi 
beräknats för en lågenergibyggnad innehållande 30 lägenheter i Malmö och hushållselanvändningen 
beskrevs med ett årsmedelvärde ger Figur 3.12 att den beräknade uppvärmningsenergin ska minskas 
med cirka 0,6 kWh/m². Den då erhållna uppvärmningsenergin bör sedan påföras ett intervall om ±0,35 
kWh/m² vilket motsvarar medelspridningen för en byggnad med 32 lägenheter enligt Figur 3.15. 

Om uppvärmningsenergin beräknats för en lågenergibyggnad innehållande 10 lägenheter i Kiruna och 
månadsvärden använts på hushållselen i beräkningen ger Figur 3.12 att den beräknade 
uppvärmningsenergin ska ökas med cirka 0,2 kWh/m² och medelvärdet för 8 lägenheter i Figur 3.13 
ger att ett intervall på ±0,6 kWh/m² kan vara tillämpbart.  

I ovanstående två exempel har antagandet gjorts att storleken på intervallet fördelar sig jämt kring 
medelvärdet, vilket enligt Figur 3.10 stämmer för många men inte alla fall, och värdet på 
medelspridningen för samtliga intervall har använts. Om man i ovanstående två exempel skulle vilja 
vara säker på att täcka in alla fall skulle värdena för Emax-sprid användas för att bestämma spannet 
som påförs den korrigerade beräknade årliga uppvärmningsenergin och då skulle det i det övre 
exemplet vara ett intervall beskrivet som ±0,7 kWh/m² och i de under exemplet ±1,2 kWh/m². Den 
största spridningen finns för byggnader med två lägenheter och med brukarsammansättningar som 
har samma årsmedelanvändning av hushållsel är det en största skillnad på 3,5 kWh/m² i 
uppvärmningsenergi medan motsvarande största spridning i byggnader med 64 lägenheter är 1 
kWh/m². Denna variation för en byggnad med åtta lägenheter är 0,5-2,5 kWh/m² vilket kan sättas i 
relation hur olika andra parametrar påverkat energianvändingen. Exempelvis ger en sänkning av 
börvärdet med 2°C en sänkning av energibehovet med 2,5 kWh/m², en minskning av fönsterarean i 
förhållande till golvarean med 2,5 % ger en påverkan på ca 0,5 kWh/m².  
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Figur 3.13: Största-, minsta- och medianspridning i uppvärmnngsenergi vid samma hushållselanvändning 

(inom spann om 0,5 kWh/(m² ·år)) som i beräkning beskrivits med tre olika tidsupplösningar, timvärde, 
månads- och årsmedelvärde för samtliga byggnadsstorlekar där antalet lägenheter anges med siffra ovanför 
staplarna. Ort: Kiruna. 

 

Figur 3.14: Största-, minsta- och medianspridning i uppvärmnngsenergi vid samma hushållselanvändning 

(inom spann om 0,5 kWh/(m² ·år)) som i beräkning beskrivits med tre olika tidsupplösningar, timvärde, 
månads- och årsmedelvärde för samtliga byggnadsstorlekar där antalet lägenheter anges med siffra ovanför 
staplarna. Ort: Stockholm. 
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Figur 3.15: Största-, minsta- och medianspridning i uppvärmnngsenergi vid samma hushållselanvändning 

(inom spann om 0,5 kWh/(m² ·år)) som i beräkning beskrivits med tre olika tidsupplösningar, timvärde, 
månads- och årsmedelvärde för samtliga byggnadsstorlekar där antalet lägenheter anges med siffra ovanför 
staplarna. Ort: Malmö. 

 

3.2.1 Uppvärmning av byggnad och specifik energianvändning 
I Figur 3.6 och Figur 3.7 presenteras samtliga beräknade uppvärmningsenergier, för olika 
tidsupplösningar på hushållsel, för en byggnad med två respektive 64 lägenheter i Kiruna och olika 
percentiler kan avläsas. Beräkningsresultaten från de beräkningar där hushållselen beskrivits som 
timdata är de som mest beskriver verkligheten och resultaten från dessa beräkningar används för att 
beskriva hur olika brukarsammansättningar påverkar användning av uppvärmningsenergi i 
byggnaderna. Figur 3.16 redovisar fördelningen av uppvärmningsenergi för samtliga 
byggnadsstorlekar och orter. I Figuren är det tydligt att det kalla klimatet i Kiruna innebär en väsentligt 
högre energianvändning för uppvärmning jämfört med Stockholm och Malmö. När antalet lägenheter 
i byggnaden ökar minskar spridningen i uppvärmningsenergi. För samtliga orter är spridningen för 
byggnaden med 64 lägenheter, kring uppvärmningsenergins medelvärde, cirka ±2,5 kWh/m² vilket 
innebär ett spann på uppvärmningsenergin om 5 kWh/m². I Kiruna där uppvärmningsenergin i 
medeltal är 30 kWh/m² för byggnaden med 64 lägenheter innebär det ±8 % medan det i Malmö 
innebär ±30 %.  För en byggnad med två lägenheter ligger denna spridning kring medelvärdet på strax 
över 20 kWh/m²(±10 kWh/m²) för Kiruna och strax under för de södra orterna. I procent räknat från 
medianen motsvarar detta ca ±23 % för Kiruna och ±59 % i Malmö. Ur ett primärenergiperspektiv blir 
det tydligt att den värmeenergi som alstras indirekt från användning av el i våra hushåll borde 
hanteras för att kunna bedöma en byggnads energiprestanda. På orter med klimat som ger kort 
uppvärmningssäsong blir den relativa påverkan som störst. Både i Stockholm och Malmö är det minst 
en faktor 2 mellan ytterligheterna i uppvärmningsenergi på grund av olika brukarsammansättningar 
för ett flertal av byggnadsstorlekarna vilket visar på hur stor påverkan på byggnadens energiprestanda 
de som bor i huset har.  
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Värdena som presenteras i Figur 3.16 kan användas för att uppskatta storleken på osäkerheten i 
uppvärmningsenergi på grund av olika brukarsammansättningars användning av hushållsel. 
Exempelvis kan en fastighetsutvecklare eller beställare använda siffrorna för att göra en bedömning 
av inom vilket intervall uppvärmningskostnaderna kommer att vara för en byggnad av en viss storlek 
och i ett visst klimat.  

 

 

Figur 3.16: Uppvärmningsenergins spridning som konsekvens av de 300 olika brukarsammansättningarna för 
samtliga byggnadsstorlekar och de tre orterna. De horisontella strecken på varje stapel anger min och max värde 
samt 25- och 75 percentilerna, krysset anger medianen. 

Ur ett värmeperspektiv är det av intresse att inte bara titta på uppvärmningsenergin för att värma 
byggnaden utan även att inkludera energin för att värma tappvarmvatten. Dessa två energimängder 
tillsamman motsvarar den specifika energianvändningen exklusive fastighetsel. I Figur 3.17 
presenteras summan av uppvärmningsenergi och uppvärmning av tappvarmvatten för samtliga 
byggnadsstorlekar och orter. För varje byggnadsstorleks 300 brukarsammansättningar har respektive 
brukarsammansättnings användning av tappvarmvatten adderats till dess uppvärmningsenergi. För 
samtliga orter för byggnaden med 64 lägenheter är spridningen i energibehov för uppvärmning och 
tappvarmvatten cirka 20 kWh/m². Denna spridning utgör i Kiruna drygt 30 % av medelvärdet för 
energianvändning för uppvärmning och tappvarmvatten och i Malmö är motsvarande värde strax 
under 60 %. I byggnaden med 16 lägenheter i Malmö är spridningen i energianvändning för 
uppvärmning och tappvarmvatten lika stor som medelvärdet på användningen. I lågenergihus där 
energianvändningen för att värma byggnaden är liten är det uppvärmningsbehovet för 
tappvarmvattnet som är den största delposten i den specifika energianvändningen och även i stora 
byggnader med 64 lägenheter är det en stor spridning i användning av tappvarmvatten för olika 
brukarsammansättningar. 
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Figur 3.17: Summan av uppvärmningsenergi samt energi för uppvärmning av tappvarmvatten och dess 
spridning  som konsekvens av de 300 olika brukarsammnsättningarna för samtliga byggnadsstorllekar och de 
tre orterna. 

3.3 Effektbehov i NNE-byggnader 
För samtliga byggnadsstorlekar och samtliga orter har maxeffekter för uppvärmning av byggnad 
beräknats för 300 olika brukarsammansättningar. I Figur 3.18 presenteras resultatet från 
beräkningarna av maxeffekterna för uppvärmning av en byggnad med två lägenheter i Stockholm. 
Resultatet i Figur 3.18 är en presentation av de 300 maxeffekterna för uppvärmning som de 300 
slumpade brukarkombinationerna ger när hushållselen beskrivs som faktiska timvärden samt de 300 
maxeffekter för uppvärmning som samma 300 slumpade brukarkombinationer ger när hushållselen 
beskrivs som årsmedelvärde. Det är alltså exakt samma brukare, sett till årsanvändning, i båda 
grupperna men med olika tidsupplösning på hushållselen i beräkningen av maxeffekt för 
uppvärmning. För varje årssimulering har den timme som har högst timmedeleffekt för uppvärmning 
identifierats och jämförts mot den årliga hushållselanvändningen. Resultatet har delats in i intervall 
om 0,5 kWh/m² i årlig hushållselanvändning och i Figur 3.18 redovisar kryssen medianen för 
maxeffekten inom varje intervall.  De vertikala linjerna genom kryssen anger inom vilket spann som 
maxeffekterna finns inom i respektive intervall. De streckade linjerna är linjära regressioner av 
medianvärdena i intervallen. Maxeffekterna för uppvärmning har även beräknats för 
tidsupplösningarna, dygn-, vecka och månad. För dessa tidsupplösningar blir effektbehovet i samtliga 
fall mindre än, eller i några fall lika med, maxeffekterna som erhålls när årsmedelvärdet på hushållsel 
används i beräkningen. I samtliga fall blir beräknad maxeffekt för uppvärmning högst när 
hushållselanvändningen beskrivs med faktiska timvärden jämfört med medelvärden över längre tider. 
Av resultatet i Figur 3.18 kan utläsas dels den ändring i maxeffekt för uppvärmning som en ändring i 
årlig användning av hushållsel i genomsnitt innebär samt den spridning i maxeffekt för uppvärmning 
som olika brukarkombinationer med samma storleksordning på den årlig hushållselanvändning kan 
ge. Exempelvis visar resultatet i Figur 3.18 att för brukarkombinationer som alla har en årlig 
hushållselanvändning på mellan 29 och 31 kWh/m2 kan den beräknade maxeffekten för uppvärmning 
variera mellan 18,5 och 22 W/m2, ett spann på 3,5 W/m2. Om hushållselen varit helt jämt fördelad 



 

 

 

53 

BRUK ARN AS P ÅVERK AN P Å ENERGI ANV ÄNDNING OCH EFFEKTBEHOV I  NNE -BYGGN ADER 

under året, motsvaras av beräkningen med årsmedelvärdet, hade maxeffekten för uppvärmning 
varierat inom ett spann på <0,5 W/m2 för alla brukarkombinationer som har en årlig 
hushållselanvändning på mellan 29 och 31 kWh/m2.  

I Figur 3.19-Figur 3.21 presenteras för samtliga byggnadsstorlekar på samtliga orter regressionslinjen 
som beskriver maxeffekten för uppvärmning och en vertikal stapel som beskriver spannet på 
maxeffekten för olika brukarsammansättningar som har en årsmedelanvändning av hushållsel kring 
årsmedelvärdet. Det är tydligt att maxeffekten för uppvärmning minskar med ökande antal lägenheter 
vilket beror på att förhållandet klimatskärm och uppvärmd golvarea minskar med antalet lägenheter.  

 

 

Figur 3.18: Maxeffektbehov för generiskt flerbostads med två lägenheter simulerat med Stockholmsklimat som 
funktion av årlig hushållselanvändningt för 300 olika brukarsammansättningar. Hushållselanvändningen är 
indelad i intervall på (0,5 kWh/m år) där varje kryss redovisar medianen inom respektive intervall och stapeln 
spridningen mellan max och min-värdet i intervallet. 
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Figur 3.19: Maxeffekt som funktion av årlig hushållselanvändnig för samtliga lägenhetskonfigurationer 
placerade i Kiruna. Den vertikala linjen är inritad vid medelvärdet för årsmedelanvändnigen och visar 
spridningen i maxeffekt för samtliga brukarsammansättningar med en årlig hushållselanvändingen på ± 1 
kWh/(m²·år) från årsmedelvärdet. 

 

Figur 3.20: Maxeffekt som funktion av årlig hushållselanvändnig för samtliga lägenhetskonfigurationer 
placerade i Malmö. Den vertikala linjen är inritad vid medelvärdet för årsmedelanvändnigen och visar 
spridningen i maxeffekt för samtliga brukarsammansättningar med en årlig hushållselanvändingen på ± 1 
kWh/(m²·år) från årsmedelvärdet. 
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Figur 3.21: Maxeffekt som funktion av årlig hushållselanvändnig för samtliga lägenhetskonfigurationer 
placerade i Stockholm. Den vertikala linjen är inritad vid medelvärdet för årsmedelanvändnigen och visar 
spridningen i maxeffekt för samtliga brukarsammansättningar med en årlig hushållselanvändingen på ± 1 
kWh/(m²·år) från årsmedelvärdet. 

Det framgår att ökande antalet lägenheter återspeglas i en mindre spridning i maxeffekt vid samma 
årsmedelanvändning. Spridningen i maxeffekt vid hushållselanvändning kring medelvärdet är 
redovisad i tabell 3.2. Generellt är spridningen större byggnader med färre lägenheter. För 
beräkningarna med Kirunalimat har byggnaden med 16 lägenheter den största spridningen, 3.8 
W/m²) medan det för Malmöklimatet är byggnaden med fyra lägenheter, 3,0 W/m²,  och för 
Stockholmsklimatet bygggnaden med två lägenheter, 3,2 W/m². De två största byggnaderna har 
mindre spridning i maxeffekt för samtliga studerade uteklimat jämfört med övriga byggnadsstorlekar. 
Spridningen i maxeffekt för olika brukarsammansätningar som har en årlig hushållselanvändning 
kring medelvärdet är i samma storleksordning som den skillnad i maxeffekt vid olika 
årsmedelanvändnigar som regressionslinjen beskriver vilket pekar på betydelsen av analyser som 
studerar olika brukarsammansättningar beskrivna med bra tidsupplösning.  
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Tabell 3.2: Spridning i maxeffektbehov vid hushållselanvändning ± 1 kWh/(m²·år) från medelvärdet. 

  Kiruna Malmö Stockholm   

Antal 
lägenheter 

ΔP/ 
W/m² 

ΔP/ / 
W/m² 

ΔP/ 

W/m² 
Hushållsmedel/ 
kWh/(m²·år) 

2 3,7 2,5 3,2 28,0 

4 3,6 3,0 1,9 28,5 

8 2,9 2,3 1,8 28,3 

16 3,8 2,5 1,9 29,6 

32 2,2 1,9 1,6 29,7 

64 2,0 1,3 1,1 29,5 

 

Med ett antagande om att de 300 slumpade brukaresammansättningar för varje 
lägenhetskonfiguration motsvara en sannolik fördelning av utfall kan maxeffktbehovet för 
uppvärmning jämföras mot maxeffektbehovet om det beräknats utan internlast från hushållselen och 
skillnaden däremellan kan representera en överdimensionering av värmesystemet. Resultatet får ses 
som ett exempel då det baseras på resultat från ett års klimat och inte för dimesionerande 
utetemperaturer. I Figur 3.22-Figur 3.24 presenteras maxeffekterna för de 300 
brukarsammansättningarna storlekssorterade för respektive byggnadsstorlek och ort. I figurerna 
redovisas med en streckad horisontell linje respektive byggnads maxeffektbehov för uppvärmning 
beräknat utan intern värmelast från hushållsel. Effekten som behövs utan internlaster i figur 25-27 är 
inte den dimensionerande effekten för respektive byggnad utan den maxeffekt som behövts under det 
klimatår som använts i beräkningen för respektive ort när det inte funnits internlast från hushållsel.  

I samtliga fall är maxeffektbehovet större när beräkningarna gjorts utan internlast från hushållsel. 
Detta kan tyckas givet men teoretiskt skulle det kunna finnas tider på året då det i samtliga lägenheter 
vid samma tidpunkt är tomt eller väldigt låg användning. Sannolikheten att samtliga eller många 
lägenheter är tomma eller har låg hushållselanvänning vid samma tidpunkt är större i byggnader med 
få lägenheter och det framgår av resultaten från figurerna. Skillnaden mellan maxeffektbehovet med- 
och utan internlast från hushållsel är minst för fallet med två lägenher och ökar med antal lägenheter. 
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Figur 3.22: Maxeffektbehov för uppvärmning från 300 simuleringar för byggnader i Kiruna, sorterat i 
storleksordning, för varje byggnadsstorlek (heldragna linjer) och  maxeffektbehovet utan internlast från 
hushållel (streckade linjer). 

 
Figur 3.23: Maxeffektbehov för uppvärmning från 300 simuleringar för byggnader i Malmö, sorterat i 
storleksordning, för varje byggnadsstorlek (heldragna linjer) och  maxeffektbehovet utan internlast från 
hushållel (streckade linjer).  
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Figur 3.24: Maxeffektbehov för uppvärmning från 300 simuleringar för byggnader i Stockholm, sorterat i 
storleksordning, för varje byggnadsstorlek (heldragna linjer) och  maxeffektbehovet utan internlast från 
hushållel (streckade linjer).  

Skillnaden mellan maxeffekten med och utan internlast från hushållselen kan ses som den mängd 
installerad effekt som potentiellt inte behövs. Ytterligheterna i fördelningsfunktionerna i Figurer 5-7 
är kombinationer av brukare som antingen ger högst eller lägst maxeffektbehov men sannolikheten 
att dessa kombinationer av brukare ska inträffa är låg, i detta fall 1/300 vardera. Beroende på vilken 
risk eller sannolikhet man anser det tillräckligt säkert att dimensionera installerad maxeffekt efter 
skiljer sig också storleken på den effekt man potentiellt kan spara. Om det skulle dimensioneras efter 
90-percentilen av brukarsammansättningarna skulle det innebära att för 30 av 300 
brukarsammansättningar skulle det behövas en högre installerad effekt under den timme under året 
som har högst effektbehov för uppvärmning. Det har visats av Fransson (2017) att för en hörnlägenhet 
i ett flerbostadshus med byggnadsteknik enligt passivhusstandard och tung stomme minskar 
innetemperaturen ungefär 1 grad Celsius efter att värmesystemet varit helt avstängt under fyra 
timmar. Att då sakna några enstaka watt under en timme kommer inte påverka inomhustemperaturen 
märkbart. Figur 3.25 visar effektbehovet i kW för de olika byggnadsstorlekarna på de olika orterna och 
i Figur 3.26 visas den möjliga effektbesparingen för uppvärmning om det skulle dimensioneras utifrån 
90-percentilen av brukarsammansättningarna. För det klimatåret som beräkningarna gjorts och för 
90-percentilen för brukarsammansätningar finns en potential för minskad installerad effekt på mellan 
2,5 % och 22 % med hänsyn till internlast från hushållsel jämfört med fallet utan internlast från 
hushållsel. För byggnader med 64 lägenheter är potentialen för minskad installerad effekt mellan 13 
% och 22 % beroende på vilken ort byggnaden finns på. 
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Figur 3.25: De generiska byggnadernas effektbehov utan internlaster för de tre olika orterna och för samtliga 
storlekar på byggnaderna. 

 

 

Figur 3.26: a) Potentiell effektbesparing i kW som funktion av antal lägenheter och ort. b) Potentiell relativ 
effektbesparing i procent jämfört med det framräknade effektbehovet utan laster. 

För samtliga 300 brukarsammansättningar för respektive byggnadsstorlek har timmen med högst 
varmvattenanvändning identifierats och timmedeleffekten för att värma motsvarande volym har 
beräknats förenklat utifrån en antagen temperaturhöjning på vattnet med 55 grader Celsius. Figur 
3.27 presenterar maxeffekterna för de olika brukarsammansättningarna och för de olika 
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byggnadsstorlekarna. Den absoluta maxeffekten men också spridningen av densamma ökar med 
antalet lägenheter. Anledningen är att sannolikheten är mindre att färre brukare ska använda väldigt 
mycket tappvarmvatten samma timme. 

 

Figur 3.27: Spridning för 300 slumpade brukarkombinationer med avseende på maxeffektbehov för 
tappvarmvattenanvändning för olika antal lägenheter. Röd linje avseer medianen, den blå rutan visar avståndet 
mellan 25- och 75 percentilen, dvs 50 % av slumpningarna hamnade inom detta område. 

I Figur 3.28-Figur 3.30 visas samma resultat som i Figur 3.27 för byggnaderna med 2, 16 respektive 64 
lägenheter men maxeffektbehoven presenteras som funktion av årsanvändningen. För samtliga 
byggnadsstorlekarna är det tydligt att det är en svag korrelation mellan årsanvändning och 
maxeffektbehov. Brukarsammansättningar med liten årsanvändning av tappvarmvatten kan ha 
maxeffekter av motsvarande storlek som de brukarsammansättningar som har en hög årsanvändning 
av tappvarmvatten.  
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Figur 3.28: Maxeffektbehov för tappvarmvatten mot årlig tappvarmvattenanvändning för en byggnad med två 
lägenheter. 

 

Figur 3.29: Maxeffektbehov för tappvarmvatten mot årlig tappvarmvattenanvändning för en byggnad med 16 
lägenheter. 

 



 

 

 

62 

BRUK ARN AS P ÅVERK AN P Å ENERGI ANV ÄNDNING OCH EFFEKTBEHOV I  NNE -BYGGN ADER 

 

Figur 3.30: Maxeffektbehov för tappvarmvatten mot årlig tappvarmvattenanvändning för en byggnad med två 
lägenheter. 

 

3.4 Variation i energianvändning mellan olika år och korrigering av uppmätt 

uppvärmning för olika brukarsammansättningar 
Analyserna i detta kapitel undersöker hur mycket brukarrelaterade energianvändningar varierar 
mellan olika år för olika brukarsamansättningar och hur det påverkar uppvärmningsbehovet. Detta 
behövs för att förstå byggnadens prestanda och är en osäkerhet när mätresultat ska tolkas som inte 
hanteras i en normalårkorrigering för uteklimatet. Exempel ges på hur osäker en uppmätt användning 
av uppvärmningsenergi blir om det inte finns kunskap om storleken på hushållselanvändningen och 
en metod för att vid känd användning av hushållsel korrigera den uppmätta uppvärmningsenergin 
samtidigt som osäkerheter hanteras. Det är viktigt att följa upp en byggnads användning av 
uppvärmning över tid då skillnader mellan olika år som inte beror på skillnader i uteklimat kan 
indikera att byggnadens teknik behöver undersökas avseende funktion. Men, en ökad 
energianvändning från ett år till ett annat skulle kunna bero på att det finns mindre internvärme från 
hushållsel. Om inte hushållselen mäts och kan hanteras i uppföljningen av byggnadens uppvärmning 
behöver den hanteras som en osäkerhet när uppmät uppvärmning analyseras och då behövs 
referensdata och statistik på hur brukarrelaterade energianvändningar varierar över tid i byggnader 
och hur det påverkar uppvärmningen. 

Tidigare studier av datamaterialet (Bagge, Johansson & Lindstrii, 2015) har visat att det i individuella 
lägenheter kan vara stora skillnader i användning av både hushållsel och tappvarmvatten mellan olika 
år i samma lägenhet. Det är alltså viktiga poster i byggnadens värmebalans som kan variera mellan år 
och inte bara uteklimatet. När det gäller uteklimatet finns det etablerade metoder för att korrigera för 
skillnader mellan olika år och göra så kallade normalårskorrigeringar. Det behövs kunskap om hur 
stor påverkan skillnader i användning av hushållsel och tappvarmvatten kan ha på variationen i 
användning mellan olika år. Tidigare kapitel i rapporten har konstaterat att det kan vara mycket stor 
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skillnad i både uppvärmning och specifik energianvändning beroende på vilken 
brukarsammansättning som finns i en byggnad och att dessa skillnader minskar med ökat antal 
lägenheter i byggnaden. Men hur varierar de brukarrelaterade energianvändningarna mellan olika år 
och hur påverkar det skillnader i uppvärmningsenergi och specifik energianvändning mellan olik år 
för en given brukarsammasättning i en byggnad? I detta fall menas med en brukarsammansättning en 
uppsättning lägenheter med mätdata från sex år enligt beskrivning i kapitel 2.1.1.2 Beskrivning av 
mätdata. Skillnader i användning i en viss lägenhet kan bero på att lägenheten har bytt kontrakt och 
därmed fått nya hyresgäster. Även med samma kontrakt kan personer flytta in och ut och beteende 
kan förändras med exempelvis nya familjemedlemmar etc. Därmed visar mätdata från samma 
lägenheter under sex år på de naturliga förändringar som sker i lägenheter över tid. 

För byggnader av olika storlek 2 till 64 lägenheter har 300 brukarsammansättningar slumpats för 
respektive byggnadsstorlek på respektive ort utifrån de mätserier som har mätdata från sex år. Figur 
3.31 visar den årliga hushållselanvändningen under de sex åren för en av slumpningarna för en 
byggnad med två lägenheter. I Figur 3.31 visas den största skillnaden i årlig hushållselanvändning 

mellan två år inom sexårsperioden som ΔEmax. Värdet ΔEmax beräknas för samtliga 300 slumpningar 
för respektive byggnadsstorlek. Skillnaden i årlig hushållselanvändning kan räknas om till vilken 
skillnad i årlig uppvärmningsenergi den motsvarar genom att använda regressionslinjerna som 
presenteras för respektive byggnadsstorlek och ort i Figur 3.11. För varje byggnadsstorlek och varje 
ort erhålls då 300 värden på skillnader i uppvärmningsenergi och dessa värden representerar statistik 
på hur stor variation i uppvärmningsenergi som olika brukarsammansättningar innebär under en 
sexårsperiod. I Figur 3.32 presenteras de statistiska måtten max, min, 10-, 50- och 90 percentil för att 
beskriva fördelningen av skillnader i uppvärmningsenergi för olika byggnadsstorlekar och olika orter.  
Det är tydligt att när antalet lägenheter ökar minskar skillnaden i uppvärmningsenergi som beror på 
de olika brukarsammansättningarnas skillnad i användning av hushållsel under olika år. För 
byggnader med två lägenheter är det för 10 % av brukarsammansättningarna en skillnad i årlig 
uppvärmningsenergi på mellan 10 och 18 kWh/m² under en sexårsperiod medan medianen är 5 
kWh/m². För byggnader med 32 eller fler lägenheter ligger medianvärdet för skillnad i 
uppvärmningsenergi under sexårsperioden på 1 kWh/m² och den största skillnaden i 
uppvärmningsenergi som beror på de olika brukarsammansättningarnas olika användning av 
hushållsel är mindre än 4 kWh/m². På motsvarande sätt har tappvarmvattenanvändningens variation 
över sexårsperioden analyserats för de 300 framslumpade brukarkombinationerna för respektive 
byggnadsstorlek, och detta resultat visas i Figur 3.33. För byggnader med två lägenheter varierar 
användningen mellan åren med mindre än 3 kWh/m² för 10 % brukarsammansättningarna men det 
kan med samma sannolikhet variera med mellan 24 kWh/m2 och 46 kWh/m² vilket innebär att för 80 
% av brukarsammansätningarna varierar uppvärmningen av tappvarmvatten med mellan 3 och 24 
kWh/m² under en sexårsperiod. Med ökande antal lägenheter minskar denna spridning och i 
byggnader med 64 lägenheter är variationen under en sexårsperiod mindre än 9 kWh/m² för samtliga 
studerade 300 brukarsammansättningar. I Figur 3.34 presenteras den totala uppvärmningens 
variation under en sexårsperiod. Uppvärmning av byggnad och tappvarmvatten har lagts samman för 
varje år och brukarsammansättning och skillnaden mellan åren har beräknats utifrån den totala 
användningen. Det går alltså inte att addera variationen i uppvärmningsenergi från Figur 3.32 med 
variationen i tappvarmvattenanvändning från Figur 3.33 eftersom hushållsel- och 
tappvarmvattenanvändning inte korrelerar utan en brukarsamansättning kan ha minst 
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hushållselanvändning samma år som den har högst varmvattenanvändning och således kan åren 

mellan vilka ΔEmax beräknas ändras. 

 

 

Figur 3.31: Husållselanvändning i en byggnad med två slumpvis valda brukarprofiler över en sexårsperiod. Den 
största skillnaden mellan åren visas och är den variabel som tas fram för samtliga kombinationer av 
brukarprofiler.  
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Figur 3.32: Statistik för skillnaderna, ΔEmax, i uppvärmningsenergi under en sexårsperiod på grund av olika 
storlek på internvärme från hushållsel under olika år för 300 olika brukarsamansättningar. Resultaten är 
uppdelade på de tre orterna Kiruna, Malmö och Stockholm och inom dessa grupper visas resultaten för de olika 
byggnadsstorlekarna. Varje stapel redovisar min och maxvärde, 10- och 90-percentil samt median. 

 

Figur 3.33: Statistik för skillnaderna, ΔEmax, i uppvärmning av tappvarmvatten under en sexårsperiod för 300 
olika brukarsammansättningar för olika byggnadsstorlekar. Varje stapel redovisar min och maxvärde, 10- och 
90-percentil samt median. 
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Figur 3.34: Statistik för skillnaderna, ΔEmax, i total uppvärmning (uppvärmning av byggnad och 
tappvarmvatten) under en sexårsperiod för 300 olika brukarsamansättningar. Resultaten är uppdelade på de 
tre orterna Kiruna, Malmö och Stockholm och inom dessa grupper visas resultaten för de olika 
byggnadsstorlekarna. Varje stapel redovisar min och maxvärde, 10- och 90-percentil samt median. 

För varje byggnadsstorlek och ort har respektive byggnads uppvärmningsbehov beräknats för 
uteklimaten under de sex åren 2008 – 2013. I dessa beräkningar har hushållselen varit samma för alla 

åren. Figur 3.35 visar resultatet för byggnaden med två lägenheter i Kiruna och ΔEmax är den största 
skillnaden i uppvärmningsenergi som finns mellan två år inom sexårsperioden. Denna skillnad beror 
uteslutande på uteklimatet eftersom alla andra parametrar varit konstanta mellan åren i 
beräkningarna. Figur 3.36 presenterar de största skillnaderna mellan två år inom sexårsperioden för 
de olika byggnadsstorlekarna och de olika orterna.  
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Figur 3.35: Uppvärmningsenergi för en generisk byggnad med två lägenheter i Kiruna med kontinuerligt lika 
internlaster men olika uteklimat under åren. 

 

 

Figur 3.36: ΔEmax för uppvärmningsenergi under en sexårsperiod i byggnader av olika storlek på olika orter. 

  

Skillnaden i uppvärmningsenergi beroende på brukarnas varierande användning mellan olika år och 
skillnaden som beror på olika uteklimat ökar troligtvis med ökat antal år som studeras. Perioden om 
sex år valdes då det var för denna period som det fanns sammanhängande data för samma lägenheter 
i mätdatamaterialet. Om värdena i Figur 3.32 och Figur 3.36 jämförs kan slutsatsen dras att för de allra 
flesta brukarsammansättningar så har skillnaden i hushållselanvändning mellan olika år mindre 
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påverkan på skillnaden i uppvärmningsenergi mellan olika år jämfört med den påverkan som 
skillnader i uteklimat mellan olika år har. Om jämförelsen görs mellan medianvärdena i Figur 3.32 och 
uteklimatets påverkan i Figur 3.36 så är det mellan 2 till 10 gånger så stor påverkan från uteklimatets 
variation mellan åren. Däremot kan enstaka brukarsammansättningar ha större påverkan än 
uteklimatet för byggnader med två lägenheter. 

De värden som presenteras i Figur 3.32 kan användas för att uppskatta den variation i 
uppvärmningsenergi som finns mellan olika år och som beror på variation i användning av hushållsel 
mellan olika år. Exempelvis skulle det i en byggnad med 16 lägenheter i Kiruna kunna vara en skillnad 
i uppvärmningsenergi inom ett spann på 7 kWh/m2 under en sexårsperiod som beror på skillnad i 
användning av hushållsel men i 90 % av fallen är detta spann mindre än 4 kWh/m2 och i 50 % av fallen 
mindre än 2 kWh/m2. Variationen i uppvärmningsbehov för tappvarmvattenanvändning är väsentligt 
större och det är tydligt at i ett lågenergihus är det viktigt att kunna separera energi för uppvärmning 
av byggnaden och energi för uppvärmning av tappvarmvatten om det ska vara möjligt att följa upp 
byggnadens prestanda. 

Baserat på resultatet som presenteras i Figur 3.11 kan en uppmätt årlig energianvändning för 
uppvärmning korrigeras med tanke på en årlig användning av hushållsel om det skulle finnas mätt 
eller för att bestämma osäkerheten på grund av att hushållselen inte mätts genom att använda 
tillämpbart intervall på hushållselanvändningen för olika byggnadsstorlekar enligt resultatet i Figur 
3.2. Utifrån nedanstående exempel presenteras en arbetsgång som gör att uppmätt årlig användnig av 
uppvärmning kan korrigeras med tanke på hushållsel om den är mätt samtidigt som osäkerheter 
hanteras. Osäkerheter som inte går att korrigera för även om den årliga användningen av hushållsel 
finns tillgänglig är den skillnad i uppvärmningsenergi som kan finnas för olika brukare som har samma 
årliga hushållselanvändning vilket presenteras i Figur 3.13 – 3.15. 

Exempel: En lågenergibyggnad med åtta lägenheter i Stockholm har varit i drift under två år. 
Energianvändningen för uppvärmning har mätts och energianvändningen har normalårskorrigerats 
med tanke på uteklimatet och är då 18 kWh/m2. Även hushållselanvändningen har mätts och var under 
mätåret 35 kWh/m2 vilket var 5 kWh/m2 högre än det värde som använts i beräkningar när huset 
projekterades. För att korrigera för den högre användningen av hushållsel och ta reda på vad 
uppvärmningsenergin hade varit vid en årlig hushållselanvändning om 30 kWh/m2 kan skillnaden 
mellan uppmätt hushållsel och den som använts i beräkning under projekteringen multipliceras med 
faktorn som anges i Figur 3.11 vilket ger att den uppmätta uppvärmningsenergin ska ökas med 2 
kWh/m2, detta ger en korrigerad uppvärmningsenergi på grund av hushållselanvändningen på 20 
kWh/m2 vilket är 10 % högre än innan korrigeringen i detta exempel. Utöver korrigeringen för den 
absoluta användningen finns en osäkerhet i uppvärmningsenergi kopplad till hushållselens variation 
i under året och placering i byggnaden. Enligt Figur 3.14 kan denna osäkerhet för en byggnad med åtta 
lägenheter i Stockholm vara upp till ±1,2 kWh/m2 vilket ger att byggnadens uppvärmningsenergi 
kompenserad för användning av hushållsel borde beskrivas att vara någonstans mellan 18,8 kWh/m2 
och 21,2 kWh/m2 med tanke på osäkerheten som finns för att hushållselen kan variera i tid. Om 
hushållselen inte hade mätts i byggnaden i exemplet hade det inte gått att kompensera för 
användningen av hushållsel men ett resonemang om hur säkert den uppmätta och för uteklimatet 
normalårskorrigerade uppvärmningen på 18 kWh/m2 kan göras utifrån Figur 3.2. Värdena i figuren 
kan användas för att uppskatta inom vilka intervall hushållselen kan var med olika sannolikhet. Om 
det ska tas höjd för 97,5 % av olika brukarsammansättningar kan hushållselen variera mellan 19 och 
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38 kWh/m2 vilket tillsammans med informationen i Figur 3.11 ger att uppvärmningsenergin i huset 
skulle kunna vara mellan 14,8 och 22,4 kWh/m2. Dessutom behöver dessa värden korrigeras med 
tanke på osäkerheten beskriven i Figur 3.14 vilket ger det totala spannet som uppvärmningsenergin 
kan variera inom när hushållselen inte mätts, i det här fallet 13,6 till 23,6 kWh/m2för att ta hänsyn till 
97,5 % av de olika brukarsammansättningarna. Om det istället med samma resonemang skulle tas höjd 
för en mindre andel av brukarsammansättningarna, exempelvis 50 % (hushållsel mellan 25 och 32 
kWh/m2) skulle motsvarande spann för uppvärmningsenergin vara 16 till 21,2 kWh/m2.  

Det betyder att även om hushållselen mäts så är dess egenskaper med tanke på hur användningen 
varierar i tid och rum sådana att det kommer att finnas osäkerheter i hur den påverkar uppvärmningen 
men ovanstående exempel visar att osäkerheten i uppmätt uppvärmning kan minska väsentligt om det 
finns tillgång till storleken på den årliga hushållselanvändningen.  

 

3.5 Användning av hushållsel och tappvarmvatten i relation till närvaro och 

antalet boende 
Om det är känt hur många som bor i en lägenhet och om det är känt hur mycket närvaro det är i en 
lägenhet går det då att bestämma hur mycket hushållsel och tappvarmvatten som används? Den stora 
variationen i användning av både hushållsel och tappvarmvatten som finns i lägenheter av samma 
storlek, förklaras den av att det är olika många som bor i lägenheter och av att de är hemma olika 
mycket?  

Hur mycket av sin tid som människor tillbringar i sina hem kan indirekt vara en indikation på hur 
mycket energi som används i bostäder, särskilt vad det gäller hushållsel- och varmvattenanvändning. 
Guerra Santin, Itard och Visscher (2009) presenterar en regressionsmodell som visar att 
energianvändningen ökar med ökad närvaro i bostaden. Att närvaron har betydelse för hur mycket el 
som används till belysning lyfts fram av Bladh (2008) samt Bladh och Krantz (2008). Dock är det inte 
säkert att närvaron, eller för den delen frånvaron från hemmet, givet förklarar en låg 
energianvändning (Hiller, 2015). 

I 100 av de lägenheter där hushållsel och tappvarmvatten mätts har det under 12 sammanhängande 
dagar mätts närvaro genom att in- och utpasseringar till lägenheterna har registrerats, både av de som 
bor och de som är på besök i lägenheterna. Närvaron har registrerats genom knapptryckningar på en 
elektronisk närvarodagbok, där en display redovisade datum och klockslag samt hur många personer 
som finns i lägenheten vid tidpunkten. Närvarodagboken placerades i direkt anslutning till 
lägenhetens entrédörr och en närvarogivare tände displayen när någon var i närheten för att 
uppmärksamma att in- eller utpassering i lägenheten skulle anges. Genom att de boende och deras 
besökare själva markerade sin närvaro är det frågan om egenrapporterad närvaro. 

Efter att fastighetsförvaltaren informerat de boende om mätstudien med brev knackades det dörr och 
informerades om närvarodagböckerna. Detta genomfördes under vardagar från lunchtid fram till cirka 
kl. 20:00. I ca 50 % av de lägenheter som det knackades på, placerades närvarodagböcker. Hos de som 
var hemma och öppnade placerades dagböcker i mer än 90 % av lägenheterna. Förfarandet med 
dörrknackning innebär en ökad sannolikhet för att de hushåll som är med i studien är boende som är 
hemma oftare mellan lunch och kl. 20:00 än i de lägenheter där ingen öppnade vid dörrknackningen. 
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Av de 100 lägenheter som närvaro mättes i har analyser av närvaro genomförts i 86 lägenheter. 
Bortfallet beror på att orimliga närvarodata registrerats, dagböckerna har förblivit oanvända eller att 
de inte har fungerat som avsetts. I 79 lägenheter har kopplingar till data för hushållsel- och 
varmvattenanvändning kunnat göras. Bortfallet av sju hushåll beror på att mätningarna av energidata 
inte fungerat under den aktuella mätperioden. 

Närvaroregistreringen har skett under tre olika mätperioder, två under hösten 2013 och en under 
våren 2014. Mätperiod 1 varade från slutet av oktober till början av november 2013 och mätningarna 
genomfördes i ett kvarter med byggnader uppförda 1961. Mätperiod 2 var från mitten av november 
till början av december 2013 och mätningarna genomfördes i ett kvarter med byggnader från 1987-
88. Mätperiod 3 pågick under maj 2014 och mätningarna genomfördes i ett kvarter där byggnaderna 
var från 1984. Tabell 3.3 redovisar antalet lägenheter för respektive mätperiod samt fördelningen 
mellan lägenheter av olika storlek. 

Tabell 3.3 Antalet lägenheter av olika storlekar som ingår i de olika mätperioderna. 

 Antal lägenheter av olika storlekar  

Mätperiod 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok Tot antal lgh 

1 0 8 11 6 25* 

2 2 20 19 3 44 

3 0 9 4 4 17 

Tot 2 37 34 13 86 

*För 7 av dessa hushåll erhölls inga data för hushållsel och varmvatten. 

Uppmätt närvaro uttryckt som persontimmar under varje timme (p=persontimmar/h) har jämförts 
mot hushållselanvändningens medeleffekt och tappvarmvattenanvändningens medelflöde. 
Hushållselanvändning och tappvarmvatten mättes per timme och därför har även närvaron beskrivits 
per timme även om närvarodagböckerna registrerade data per sekund. Varje mätperiod bestod av 
både vardagar och helger och då användningen kan variera beroende på vilken veckodag det är har 
vardagar och dagar under helger (dvs lördagar och söndagar) studerats separat. Närvaron nattetid 
mellan kl. 1:00 och 5:00 under vardagar har antagits vara representativt för att beskriva antalet 
personer som bor i en lägenhet. Baserat på en analys av materialet i Hiller (2015) visade sig närvaro 
nattetid vara ett relativt bra mått på antal personer som bor i ett hushåll (R2=0,88).  

3.5.1 Närvaro i lägenheter av olika storlek 
Figur 3.37 presenterar uppmätt medelnärvaro under hela mätperioden för olika lägenhetsstorlekar 
och Figur 3.38 presenterar uppmätt medelnärvaro nattetid under vardagar. De två lägenheter som har 
1 rum och kök är inte inkluderade i dessa figurer. 
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Figur 3.37: Boxplot för medelnärvaro för alla dagar under mätperioderna uppdelat på antal rum i lägenheterna. 

 

Figur 3.38: Boxplot för medelnärvaro för vardagar nattetid (motsvarar antalet personer som bor i lägenheten) 
uppdelat på antal rum i lägenheterna. 

I Figur 3.37 och Figur 3.38 framgår att för respektive lägenhetsstorlek varierar både medelnärvaron 
och antalet boende betydligt. Medianen för närvaron ökar tydligt med antalet rum, men det finns stor 
spridning för t ex 3:or. Utseendet för 2:or i Figur 3.38 kan förklaras med att det är många värden som 
ligger nära 1 persontimmar/h, vilket medför att spannet mellan första kvartilen och tredje kvartilen 
blir litet (dvs ”lådan” blir liten) och de värden som avviker blir därmed kvalificerade som extremvärde. 
Medianen för antalet boende i 4 rok, 2 personer, är dubbelt så stor som medianen för antalet boende i 
2 rok, 1 person, medan medianen för 3 rok, 1,8 personer, är i samma storleksordning som för 4 rok 
(Figur 3.38). 

Figur 3.39 presenterar medelnärvaro under hela mätperioden respektive medelnärvaro under 
vardagsnätter (motsvarar antalet boende) som funktion av lägenheternas boarea . Resultatet visar att 
det finns ett visst samband mellan medelnärvaro och boarea, R2=0,47, och detta samband blir samma 
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om man istället väljer att endast titta på närvaro under vardagar men något svagare, R2=0,35, för 
helger. Däremot finns ett starkare samband, R2=0,54, mellan antalet boende och lägenhetens boarea 
(höger diagram i Figur 3.39). 

I genomsnitt för alla mätperioder och hushåll finns närvaro registrerad för 85% av alla mätvärden 
(som redovisas på timbasis). Detta kan också uttryckas som att det i genomsnitt för hushållen inte 
fanns någon person alls hemma för 15% av timvärdena. 

 

Figur 3.39: Vänster: Medelnärvaro för alla dagar under mätperioderna i relation till lägenheternas storlek 
(boarea). Höger: Medelnärvaro för vardagar nattetid (motsvarar antal boende) i relation till lägenheternas 
storlek (boarea). 

Det finns ett samband, mellan medelnärvaron i bostaden och antalet rum samt mellan antalet boende 
och antalet rum men det är mycket stora variationer i både medelnärvaro och antalet boende för lika 
stora lägenheter och särskilt gäller det, i det studerade materialet, lägenheterna om 3 rum och kök. 
Även för sambandet mellan närvaro och antalet boende mot boarean är det mycket stor variation för 
samma boarea. Baserat på resultatet från denna studie är det ingen större skillnad om en schablon för 
närvaro skulle baseras på antalet rum eller boarean. 

3.5.2 Närvaro och tappvarmvattenanvändning 
Figur 3.40 visar medelanvändningen av tappvarmvatten i enheten l/h för hela mätperioden respektive 
medelnärvaron under vardagsnätter, som används för att representera antal boende i lägenheterna 
som funktion av medelnärvaron. Det finns ett visst samband mellan tappvarmvattnets och närvarons 
medelvärden under hela mätperioden, R2=0,24. Om vardagar och dagar under helger studeras separat 
är sambandet svagare under vardagar, R2=0,21, och något starkare under helger, R2=0,32. Enligt 
regressionslinjen som beskriver tappvarmvattenanvändningen som en funktion av antalet boende 
(höger diagram i Figur 3.40), ökar varmvattnet med 1,4 l/h per boende i en lägenhet. 1,4 l/h motsvarar 
ett årligt energibehov för tappvarmvatten på ungefär 675 kWh. Figur 3.41 presenterar en boxplot för 
de värden på antalet boende som ligger nära en respektive två personer. Skillnaden i median mellan 
de två grupperna är cirka 0,9 l/h vilket motsvarar en årlig användning på cirka 430 kWh. Hushållens 
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medelanvändning av tappvarmvatten i gruppen med en boende är ungefär 2 l/h vilket motsvarar en 
årlig energianvändning på cirka 960 kWh. I en uppskattning av tappvarmvattenanvändningen för ett 
visst antal boende skulle resultaten i Figur 3.40 och Figur 3.41 kunna användas genom att med en start 
i användningen för en person, 960 kWh, lägga till 550 kWh per tillkommande person. Men, det bör 
uppmärksammas att när närvaron under vardagsnätter, som används för att beskriva antalet boende, 
exempelvis är kring två personer varierar den årliga energianvändningen för tappvarmvatten mellan 
närapå 600 kWh och drygt 2000 kWh (non-outlier range) i olika lägenheter. Även tidigare studier har 
visat på stora spridningar i vattenanvändning (Energimyndigheten, 2009; Gill, Tierney, Pegg & Allan, 
2011; Willis, Stewart, Giurco, Talebpour & Mousavinejad, 2013). 

 

 

Figur 3.40: Vänster: Medelanvändning av tappvarmvatten (l/h) för alla dagar under mätperioderna som funktion 
av medelnärvaron. Höger: Medelanvändning av tappvarmvatten (l/h) för alla dagar under mätperioderna i 
relation till medelnärvaro under vardagar nattetid (motsvarar antal boende). 
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Figur 3.41: Boxplot för medeltappvarmvattenanvändningen (l/h) under mätperioderna i relation till närvaro 
under vardagar nattetid (kl. 1:00-5:00) uppdelat på i) medelnärvaro mellan 0,8-1,2 p (38 lägenheter), och ii) 
medelnärvaro mellan 1,8-2,2 p (19 lägenheter). 

3.5.3 Närvaro och hushållselanvändning 
Figur 3.42 visar medelelanvändning av hushållsel för hela mätperioden respektive medelnärvaron 
under vardagsnätter som används för att representera antalet boende i lägenheterna som funktion av 
medelnärvaron. Det finns ett visst samband mellan hushållselens och närvarons medelvärden under 
hela mätperioden, R2=0,32. Om vardagar och helger studeras separat är sambandet svagare under 
vardagar, R2=0,29, och något starkare under helger, R2=0,36. Enligt regressionslinjen som beskriver 
hushållselanvändningen som funktion av antalet boende, ökar hushållens medeleffekt per boende med 
105 W. 105 W motsvarar en årlig hushållselanvändning på 920 kWh. Figur 3.43 presenterar en boxplot 
för de värden på antalet boende som ligger nära en respektive två personer. Skillnaden i median mellan 
de två grupperna är cirka 130 W vilket motsvarar en årlig användning på cirka 1140 kWh. 
Hushållselens medeleffekt i gruppen med en boende är ungefär 175 W (vilket är samma värde som 
regressionslinjen som beskriver medeleffekten som funktion av antalet boende ger för en person, se 
Figur 3.42, höger diagram). Detta motsvarar en årlig användning på cirka 1500 kWh. I en uppskattning 
av hushållselanvändningen för ett visst antal boende skulle resultaten i Figur 3.42 och Figur 3.43 
kunna användas genom att med en start i användningen för en person, 1500 kWh, lägga till 1000 kWh 
per tillkommande person. Men, det bör uppmärksammas att när närvaron under vardagsnätter, som 
används för att beskriva antalet boende, exempelvis är kring två personer varierar den årliga 
hushållselanvändningen mellan cirka 1500 kWh och 4000 kWh i olika lägenheter. Även tidigare 
studier har visat på stora variationer i användning (Firth, Lomas, Wright & Wall, 2008; Gram-Hanssen, 
Kofod & Petersen, 2004).  

 

 Median 

 25%-75% 

 Non-Outlier Range 

 Outliers

 Extremes

0,8-1,2 p 1,8-2,2 p

Närvaro, vardagar kl. 1:00-5:00 /p

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

T
v
v
, 
a

ll
a

 d
a

g
a

r/
(l

/h
)



 

 

 

75 

BRUK ARN AS P ÅVERK AN P Å ENERGI ANV ÄNDNING OCH EFFEKTBEHOV I  NNE -BYGGN ADER 

 

Figur 3.42: Till vänster: Medelelanvändning av hushållsel för alla dagar under mätperioderna som funktion av 
medelnärvaron. Till höger: Medelhushållselanvändning för alla dagar under mätperioderna i relation till 
medelnärvaro under vardagar nattetid (motsvarar antal boende). 

 

Figur 3.43: Boxplot för medelhushållselanvändning under mätperioderna i relation till närvaro under vardagar 
nattetid (kl. 1:00-5:00) uppdelat på i) medelnärvaro mellan 0,8-1,2 p (38 lägenheter), och ii) medelnärvaro 
mellan 1,8-2,2 p (19 lägenheter). 

Figur 3.44 presenterar hushållens medeleffekt som funktion av boarean. Det finns ett samband med 
R2=0,36, vilket mer eller mindre är samma värde som för sambandet mellan antalet boende och 
hushållselens medeleffekt, R2=0,37 (Figur 3.42).  
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Figur 3.44: Medelhushållselanvändning för alla dagar under mätperioderna i relation till boarea. 

Antal personer i en bostad är en av flera faktorer som påverkar den brukarrelaterade 
energianvändningen. Andra studier har delat in hushållselen i flera olika delar med olika beroenden 
vilket sammanfattas i Sveby (Levin, 2012) och av Boverket (2007). Exempelvis utgör el till kyl- och 
frys en baslast, boarean förmodas påverka mängden belysning och antal personer påverkar t ex 
användningen av elektriska apparater så som datorer och TV. Att dessa variabler inte är helt 
oberoende av varandra exemplifieras av Bladh (2008) samt Bladh och Krantz (2008), där belysningen 
delvis kunde kopplas till närvaro. Vidare, och som visas ovan, relaterar boarea och antal boende till 
varandra (Figur 3.38). 

Slutsatsen kan dras att närvaron har en viss betydelse för användningen av hushållsel och 
tappvarmvatten, som till stora delar är brukarrelaterade. Detta ses främst på gruppnivå (medianen) 
men som tidigare studier också visar finns det stora variationer i användningen mellan hushåll. För 
enskilda lägenheter är inte uppgift om närvaro eller antalet boende en bättre grund för att uttala sig 
om användningen av hushållsel eller tappvarmvatten än vad uppgift om lägenhetens boarea eller antal 
rum är. 

3.6 Variationer i användning under dygnet och under året 
Resultaten i detta kapitel svarar exempelvis på hur vanligt det är med brukare som använder mest 
hushållsel eller tappvarmvatten på morgonen respektive på kvällen och hur stor variationen i 
hushållelanvändning under året kan vara i olika lägenheter. 

Användning av hushållsel och tappvarmvatten är mer än bara en årlig användning. Förutom en 
årsmedelanvändning kan annan karakteristik såsom hur användningen varierar under året och under 
dygnet var del av att beskriva brukarrelaterad energianvändning. Denna typ av karakteristik är 
intressant för att få en större förståelse för de brukarrelaterade energianvändningarna och kan vara 
viktigt för att optimera småskaliga energisystem som inkluderar solfångare och solceller. Att i driften 
inte endast följa upp användningen utan även följa upp exempelvis fördelning av användning under 
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året och dygnet kan gen en bättre uppfattning om byggnadens funktion och information om eventuellt 
ändrat beteende som kan ha betydelse för byggnadens prestanda. En medelprofil för ett större 
material stämmer inte på enskilda lägenheter och en medelprofil för en viss lägenhet stämmer inte för 
ett visst dygn.  Dock kan brukarprofilen i form av en medeldygnsprofil för en lägenhet vara en del i att 
kategorisera olika brukargrupper med liknande egenskaper i användning. Frågan kan ställas om vad 
som bäst definierar en ”normal” användning, en årsanvändning nära ett medelvärde eller en 
brukarprofil som är representativ för en stor del av populationen?  

3.6.1 Dygnsprofiler 
I datamaterialet för år 2012 har dygnsprofiler som beskriver hur användningen fördelar sig under 
dygnet tagits fram för samtliga 1067 mätserier på hushållsel och tappvarmvatten. Dygnsprofilen byggs 
upp av mätseriens årsmedelvärde för respektive timme under dygnet. Profilerna kan representera 
olika användningsmönster och i kombination med en uppmätt absolut användning kan en dygnsprofil 
vara en del i av att karakterisera användningen. När profilerna för de olika lägenheterna studeras 
framgår att nivån på användningen varierar vid olika tidpunkter under dygnet och att nivån på natten 
oftast är lägre än under övriga dygnet. Utmärkande drag i profilerna är toppar i användning där antalet 
toppar varierar mellan olika mätserier och när flera toppar finns varierar vilken topp som är den 
största. För att göra en komplett beskrivning av karakteristiken för en dygnsprofil skulle ett stort antal 
parametrar behöva definieras. I denna studie har varje mätseries dygnsprofil kategoriserats baserat 
på antalet toppar i användning och när den största toppen inträffar i förhållande till övriga toppar eller 
tid på dygnet. Varje mätseries dygnsmedelprofil har granskats visuellt och tilldelats ett index som 
beskriver hur användningen varierar under dygnet. Vid den visuella granskningen och indexeringen 
görs en kvalitativ bedömning av vilken schematisk profil som bäst beskriver mätserien. I Figur 3.45 
visas de schematiska dygnsprofiler som använts för att kategorisera de olika mätserierna. Varje 
schematisk profil har ett tvåsiffrigt nummer som användes för att indexera mätseriens 
grupptillhörighet. För de flesta index anger först siffran antalet toppar och den andra siffran vilken av 
topparna som är störst. Indexering 40 används för de dygnsprofiler som inte kunde kategoriseras av 
övriga schematiska profiler. Indexeringen har bokförts i databasen där övrig information om 
lägenhetsstorlek med mera finns för att kunna undersöka hur olika profiltyper fördelar sig mellan 
olika lägenhetsstorlekar och olika årsmedelanvändningar av hushållsel och tappvarmvatten.  
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Figur 3.45: Schematiska profiler som använts för att kategorisera mätserierna samt ovanför varje profil numret 
som anger respektive profils index. 

Figur 3.46 visas fördelningen av de olika profilerna för hushållsel (a) och tappvarmvatten (b). Värdet 
på y-axeln visar hur stor andel av hela materialet respektive profiltyp utgör. För hushållsel är det de 
två profiltyperna 12 och 22 som är väsentligt vanligare än övriga och tillsammans har 65 % av 
brukarna någon av dessa två profiler. Profiltyp 22 har två toppar under dygnet varav den största under 
kvällen och denna profiltyp representerar 40 % av brukarna. Även profiltyp 33 har störst användning 
på kvällen och de tre profiltyperna 12, 22 och 33 som definierar att användningen är högst på kvällen 
utgör tillsammans 75 % av brukarna. Profiltyperna 11, 21 och 31 som definierar att hushållselen är 
störst på morgonen utgör endast 7-8 % av brukarna. För hushållselanvändningen är det endast ett 
fåtal mätserier som har indexerats som profiltyp 40 vilket visar att de schematiska profiltyperna har 
kunnat beskriva den allra största delen av materialet. 

Medan en majoritet av brukarna har högst användning av hushållsel på kvällen gäller det motsatta för 
användningen av tappvarmvatten. För tappvarmvatten utgör profiltyperna 11, 21 och 31 tillsammans 
35 % av brukarna. Grupperna 12, 22 och 33 som definierar att det är högst användning på kvällen 
utgör tillsammans 25 %. För tappvarmvatten är det en mer jämn fördelning mellan högst användning 
på kvällen respektive morgonen jämfört med för hushållselen. För cirka 20 % av mätserierna gick det 
inte att kategorisera dygnsprofilen för tappvarmvatten utifrån de schematiska profilerna i Figur 3.45. 
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Figur 3.46: Fördelning av profiltyper med avseende på hushållsel (a) och tappvarmvatten (b). 

I Figur 3.47 redovisas med svarta linjer samtliga dygnsprofiler för hushållselanvändning som 
kategoriserats som profiltyp 22, det vill säga två toppar i användning under dygnet där den största 
inträffar på kvällen. I figuren markerar den blå kurvan medelvärdet för alla profiler inom profiltyp 22. 
Det framgår att för samma profiltyp kan det vara stor skillnad i absolut användning och stor skillnad i 
hur stora topparna i användning är i förhållande till en baslast. Den blå kurvan som beskriver 
medelprofilen inom profiltypen har inte lika distinkta toppar och om medelprofilen skulle 
kategoriseras enligt de schematiska profilerna i Figur 3.45 skulle den vara profiltyp 12 vilket innebär 
en topp i användning som inträffar under kvällen. Med tanke på att den exakta timmen vid vilken en 
topp inträffar varierar mellan de olika mätserierna kommer topparna till olika grad smetas ut när det 
medelvärdesbildas för alla mätserier för respektive timme under dygnet. Detta fenomen är tydligt i de 
medelvärdeskurvor för respektive profiltyp som presenteras i Figur 3.48-Figur 3.50 för hushållsel och 
Figur 3.51-Figur 3.53 för tappvarmvatten. Medelprofilen för de mätserier som har tre toppar liknar 
medelprofilen för de mätserier som har två eller en topp. 

Vid jämförelse av hur olika profiltyper fördelade sig över olika lägenhetsstorlekar visade det sig att 
detta var i stort sett jämt fördelat över lägenhetsstorlekarna. Detsamma gäller för hur de olika 
profiltyperna fördelar sig över olika årsanvändningar av hushållsel och tappvarmvatten där 
medelvärdet för energianvändningarna är mer eller mindre samma för de olika profiltyperna.  
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Figur 3.47: Resultatet från grupp 22. De svarta kurvorna motsvarar dygnsmedelprofilerna för hushållsel för 
varje brukare i gruppen och den blå linjen medelvärdet av dessa. 

 

 

Figur 3.48: Medelvärdeskurvorna med avseende på hushållsel för fyra av grupperna. 
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Figur 3.49: Medelvärdeskurvorna med avseende på hushållsel för fyra av grupperna. 

 

Figur 3.50: Medelvärdeskurvorna med avseende på hushållsel för fyra av grupperna. 
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Figur 3.51: Medelvärdeskurvorna med avseende på tappvarmvatten för fyra av grupperna. 

 

Figur 3.52: Medelvärdeskurvorna med avseende på tappvarmvatten för fyra av grupperna. 
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Figur 3.53: Medelvärdeskurvorna med avseende på tappvarmvatten för fyra av grupperna. 

 

3.6.2 Månadsprofiler 
De 1067 mätserierna från 2012 har använts för analysen och gjorts om till normerade månadsprofiler. 
Varje mätserie har medelvärdesbildats månadsvis och sedan normerats genom division med 
årsmedelvärdet men också med lägenhetsarean. Detta ger 1067 årsprofiler i vektorer med 12 värden. 
Liknande skalningar har genomförts i litteraturen för likartade fall, t.ex. Gerbec, Gasperic, Smon och 
Gubina (2002), Yu, Lee, Ko. Jong Min och Kim (2005). Ett angreppssätt för att gruppera dessa skulle 
kunna vara rita upp dessa som grafer och okulärt sortera in dessa med avseende på dess utseende på 
samma sätt som ovan för dygnsprofilerna men det finns även statistiska analyser som automatiskt kan 
hitta mönster och inom området datautvinning (data mining) återfinns en mängd algoritmer för att 
hitta mönster, samband och trender i data. Flera av dessa utgår från traditionella statistiska metoder 
inom multivariat statistisk analys. För att studera månadsprofiler är klusteranalys tillämpbart då 
syftet med klusteranalysen är att, baserat på numeriska algoritmer, inordna objekt med likartade 
egenskaper i grupper, s.k. kluster. I detta projekt utgörs ett objekt av en användningsprofil över 12 
månader för en lägenhet. I forskningslitteraturen finns flera exempel på klusteranalyser som 
genomförts för att beskriva elanvändning såsom Frost, Azaza, Li och Wallin (2017), Gerbec et al. 
(2002), Iglesias och Kastner (2013), (Yu et al., 2005). Data i dessa arbeten är ofta på timbasis och 
dygnsprofiler har studerats.  

Klustringen begränsades till tre stycken avståndsmått och två grupperignsalgoritmer. Dessa sex 
kombinationer av klustringar gjordes med två respektive tre grupperingar som mål.  Klusteranalysen 
genomfördes med den statistiska programvaran R. Särskilt betydelsefulla var rutinerna dist för 
avståndsberäkningen och hclust för själva klustringen. I Figur 3.54 visas ett exempel på resultatet från 
en klustring med två grupper, (avståndsmått: Max-Distance, grupperingsalgoritm: Ward). De svarta 
kurvskarorna är samtliga de faktiska profilerna för alla de mätserierna som hamnat i respektive grupp 
och de blå linjerna visar medelvärdet. 
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Figur 3.54: Resultatet från klustring i två grupper med Wards grupperingsalgoritm och max-distance som 
anvståndsmått.  

 

För att ge en övergripande bild av resultaten från klustringen med de olika metoderna presenteras 
fördelningen av de 1067 årsprofilerna för respektive metod i Figur 3.55 för två klustringsgrupper och 
i Figur 3.56 för tre klustringsgrupper.  

Både ur Figur 3.55 och Figur 3.56 går det att se att de olika metoderna gav vitt skilda resultat. I fallet 
med två klustringsrupperingar placerade två metoder samtliga mätserier i en grupp medan 
fördelningen för de övriga varierade mellan 15-85 % och 40-60% i respektive grupp. I flera fall 
placerades 70 % eller fler i samma grupp. I Tabell 3.4 presenteras medelprofilerna för de sex olika 
metoderna med två klustringsgrupper där varje grupp representeras av en vektor motsvarande 
medelvärdet för samtliga profiler i gruppen. Även årsmedelvärdet för den absoluta användningen i 
respektive grupp presenteras samt fördelningen från Figur 3.55. För att visa avvikelsen från 
årsmedelkurvan för hela datamaterialet är samtliga årsprofiler från grupperna också uppritade i Figur 
3.57, förutom de grupper som representerar färre än 1 % av brukarna. När samtliga årsprofiler hamnat 
i en grupp (MD-CL) är medelprofilen alltså samma som medelprofilen för hela materialet och det 
framgår tydligt att den användningen är som störst under vintermånaderna januari-februari samt 
oktober-december och lägst under sommarhalvåret. I DTW-CL fallet har materialet delats upp i 
grupper där den ena gruppen har en betydligt större användning under januari-februari och den andra 
gruppen okt-dec. Klustringen enligt (EU-Ward) gav ett resultat där årsmedelanvändningen skiljde ca 
10 % mellan de två grupperna, där gruppen med den högre användningen hade en nästan konstant 
användning över året medan den andra gruppen har den ”badkars-form” som karakteriserade 
medelprofilen för hela materialet. I Tabell 3.5 visas motsvarande resultat för klustringen med tre 
grupper. Här återfinns exempel där de tre grupperna har tämligen olika karakteristik (DTW-Ward) 
där en grupp har kraftig övervikt i relativ användning jan-feb en grupp har detsamma för okt-dec och 
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en har en mer ”badkarsliknande” form. Det går också att urskilja grupper med olika kraftig 
”badkarsform” (EU-Ward). Inom de olika grupperna är det en i stort sett jämn fördelning av 
lägenhetsstorlekar. I vissa klustringar har nästa lika stora grupper bildats där en grupp har en högre 
användning under första halvan av året och den andra gruppen karakteriseras av hög användning 
under andra halvan av året. I några fall delades materialet upp i en grupp med mer tydlig badkarsform 
samt en grupp med en relativ jämn användning under året hela året. 

 

 

Figur 3.55: Fördelningen av de 1067 mätserierna vid klustring med sex olika metoder med två grupper som 
mål. 
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Tabell 3.4. Relativ årsmedelanvändning för de olika klustringsmetoderna med två grupper som mål. Samt 
gruppernas årsmedelanvändning och procentuell fördelning. 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Med. Ehh/ 
kWh/m²år 

Förd. 
/ % 

DTW-CL, G1 1,25 1,14 1,05 0,98 0,93 0,87 0,85 0,89 0,95 1,00 1,04 1,05 28,6 38 

DTW-CL, G2 1,04 1,00 0,97 0,95 0,92 0,90 0,90 0,94 0,99 1,05 1,12 1,22 28,5 62 

                              

DTW-Ward, 
G1 1,14 1,07 1,01 0,97 0,92 0,90 0,89 0,92 0,96 1,01 1,06 1,14 

28,4 86 

DTW-Ward, 
G2 0,96 0,93 0,94 0,95 0,90 0,85 0,82 0,93 1,09 1,15 1,24 1,25 

29,4 14  

                              

EU-CL, G1 1,12 1,05 1,00 0,96 0,92 0,89 0,88 0,92 0,98 1,03 1,09 1,15 28,6 100  

EU-CL, G2 1,67 1,46 1,43 1,33 1,00 0,39 0,23 0,28 0,56 0,33 0,66 2,67 17,1 0 

                              

EU-Ward, G1 1,15 1,06 1,00 0,95 0,89 0,85 0,83 0,89 0,97 1,05 1,13 1,23 27,6 68 

EU-Ward, G2 1,06 1,04 1,01 1,00 0,98 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 30,6 32 

                              

MD-CL, G1 1,12 1,06 1,00 0,97 0,92 0,89 0,88 0,92 0,98 1,03 1,09 1,15 28,6 100 

MD-CL, G2                           0 

                              

MD-Ward, 
G1 1,13 1,06 1,01 0,97 0,93 0,90 0,91 0,94 0,97 1,01 1,06 1,12 

28,6 80 

MD-Ward, 
G2 1,08 1,02 0,98 0,95 0,89 0,83 0,77 0,85 1,02 1,10 1,19 1,32 

28,4 20 
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Figur 3.56. Fördelningen av de 1067 mätserierna vid klustring med sex olika metoder med tre grupper som mål. 
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Tabell 3.5. Relativ årsmedelanvändning för de olika klustringsmetodernq med tre grupper som mål. Samt 
gruppernas årsmedelanvändning och procentuell fördelning. 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Med. Ehh/ 
kWh/m²år 

Förd. 
/ % 

DTW-CL, G1 1,24 1,14 1,06 0,99 0,93 0,88 0,85 0,89 0,95 0,99 1,03 1,04 28,6 37 

DTW-CL, G2 1,04 1,00 0,97 0,95 0,92 0,90 0,90 0,94 0,99 1,05 1,12 1,22 28,5 62 

DTW-CL, G3 1,74 1,18 1,03 0,86 0,78 0,44 0,54 0,74 0,77 1,04 1,35 1,54 29,7 1 

                              

DTW-Ward, 
G1 1,24 1,20 1,11 1,05 0,99 0,94 0,92 0,90 0,94 0,94 0,91 0,85 

30,4 11 

DTW-Ward, 
G2 0,96 0,93 0,94 0,95 0,90 0,85 0,82 0,93 1,09 1,15 1,24 1,25 

29,4 14 

DTW-Ward, 
G3 1,13 1,06 1,00 0,95 0,92 0,89 0,89 0,92 0,96 1,02 1,08 1,19 

28,1 75 

                              

EU-CL, G1 1,16 1,07 1,00 0,94 0,88 0,85 0,84 0,89 0,97 1,04 1,13 1,23 27,4 62 

EU-CL, G2 1,05 1,03 1,00 1,00 0,98 0,95 0,95 0,97 1,00 1,01 1,02 1,03 30,5 38 

EU-CL, G3 1,67 1,46 1,43 1,33 1,00 0,39 0,23 0,28 0,56 0,33 0,66 2,67 17,1 0 

                              

EU-Ward, G1 1,12 1,03 0,97 0,93 0,89 0,86 0,86 0,92 0,98 1,06 1,14 1,25 27,2 59 

EU-Ward, G2 1,35 1,31 1,18 1,05 0,95 0,77 0,66 0,67 0,94 1,02 1,03 1,09 30,2 8 

EU-Ward, G3 1,06 1,04 1,01 1,00 0,98 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 30,6 32 

                              

MD-CL, G1 1,14 1,07 1,01 0,96 0,92 0,88 0,87 0,91 0,96 1,02 1,08 1,18 28,5 88 

MD-CL, G2 0,98 0,95 0,96 0,98 0,95 0,95 0,97 1,00 1,08 1,11 1,11 0,96 28,9 12 

MD-CL, G3                           0 

                              

MD-Ward, G1 1,22 1,14 1,06 1,00 0,95 0,92 0,92 0,94 0,95 0,96 0,98 0,98 29,2 25 

MD-Ward, G2 1,08 1,02 0,98 0,95 0,89 0,83 0,77 0,85 1,02 1,10 1,19 1,32 28,4 20 

MD-Ward, G3 1,08 1,03 0,98 0,95 0,92 0,90 0,90 0,94 0,98 1,04 1,10 1,18 28,4 54 
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Figur 3.57. Årsmedelprofilerna för samtliga grupper ritade som svarta kurvor. Blå kurva redovisar 
medelvärdeskurvan för hela materialet. 

En styrka är uppenbart att låta algoritmerna, automatiserat, finna mönstren i de relativt stora 
datamängder som de drygt 1000 lägenheterna utgör. Metodikens resultat ger dels typiska drag för 
respektive grupp, dels antalet observationer (eller andel) i respektive grupp. Algoritmerna behöver 
kompletteras med bedömningar och kompletterande information, t.ex. kontroll av rimlighet av antal 
klustergrupper. En nackdel är valmöjligheterna: en mängd avståndsmått respektive 
klustringsalgoritmer har utvecklats i litteraturen, och det är inte uppenbart i en given situation vilka 
uppsättningar som ska väljas. Ett visst mått av subjektivitet infaller, liksom vid den fackmässiga 
tolkningen av de grupper som skapas.  
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4 Slutsatser 

Projektet har haft som syfte att utreda hur olika brukares användning av hushållsel och 
tappvarmvatten påverkar energi- och effektbehov i NNE-byggnader. Utifrån ett datamaterial med 
uppmätt hushållsel och tappvarmvattenanvändning från 1300 lägenheter under sex år har statistik 
tagits fram för hur brukarna påverkar uppvärmningsbehov och effektbehov i byggnader av olika 
storlek. Efter att karakteristiken för brukarnas energianvändning studerats och hur den påverkar 
byggnaders uppvärmning undersökts är slutsatsen att den brukarrelaterade energianvändningen inte 
endast kan beskrivas som ett medelvärde utan variationen i användning mellan olika brukare måste 
beaktas. Om inte olika brukares olika användning av hushållsel tas i beaktande vid energiberäkningar 
kommer det i många fall att bli stor skillnad mellan beräknad och uppmätt uppvärmning. Variationer 
i användning mellan olika brukare uppstår dels i den årliga användningen men även i form av 
variationer i användningens storlek under året, månaden, veckan och dygnet. Olika brukare kan ha 
samma årliga användning men användningen fördelar sig olika över tid och det har visat sig påverka 
byggnaders uppvärmningsbehov och effektbehov. Förutom den årliga användningen har de 
brukarrelaterade energianvändningarna annan karakteristik såsom variation i användning under året 
och dygnet som kan vara del i att ge en mer komplett beskrivning av olika brukare. De resultat och 
analyser, figurer och tabeller som presenteras i rapporten fyller olika funktioner för att i olika 
tillämpningar hantera brukarrelaterade energianvändningar och deras påverkan på 
energianvändning och effektbehov i NNE-byggnader. 

I kapitel 2 Genomförande presenterades ett antal frågor som har fungerat drivande för projektets 
genomförande samtidigt som svaren ska ge konkreta exempel på hur resultatet från projektet kan 
användas. Baserat på analyser och resultat i rapporten besvaras frågorna nedan.  

Hur stor osäkerhet finns det i en byggnads uppvärmningsbehov och specifika energianvändning beroende 
på vilka som kommer att flytta in? 

Frågan besvaras baserat på resultat presenterade i Figur 3.16 och Figur 3.17. Den årliga 
uppvärmningen av byggnad och tappvarmvatten kan variera inom ett intervall på 80 kWh/m2 
beroende på olika brukare i en byggnad med två lägenheter medan denna osäkerhet minskar med ökat 
antal lägenheter. I en byggnad med 64 lägenheter är intervallet 18 kWh/m2. Motsvarande osäkerheter 
i årlig uppvärmning av byggnaden är i Malmö och Stockholm inom ett intervall på 17 kWh/m2 för en 
byggnad med två lägenheter men något högre 25 kWh/m2 i Kirunas kallare uteklimat. För en byggnad 
med 64 lägenheter är intervallet för Malmös och Stockholm uteklimat 4 kWh/m2, och i Kiruna 6 
kWh/m2. 

Hur stor säkerhetsmarginal kan användas för att ta höjd för hälften av de olika brukarna? 

Frågan besvaras baserat på resultat presenterade i Figur 3.16 och Figur 3.17. De intervall för den 
specifika energianvändningen som presenteras ovan, 80 kWh/m2 för en byggnad med två lägenheter 
och 18 kWh/m2 för en byggnad med 64 lägenheter representerar en säkerhetsmarginal som täcker in 
alla de studerade 300 brukarsammansätningar. Om en säkerhetsmarginal som inkluderar hälften av 
brukarsammansättningarna skulle väljas blir intervallen väsentligt mindre, 14 kWh/m2 för en 
byggnad med två lägenheter och 4 kWh/m2 för en byggnad med 64 lägenheter. För uppvärmning av 
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byggnaden är motsvarande säkerhetsmarginal som skulle hantera hälften av 
brukarsammansättningarna 6 kWh/m2 för byggnader med två lägenheter i Malmö och Stockholm, och 
8 kWh/m2 i Kirunas klimat. För byggnader med 64 lägenheter minskar dessa intervall till 1,5 kWh/m2. 

Hur stort fel blir det i en beräkning av energianvändning och effekt om interna värmelaster från 
hushållsel antas som ett årsmedelvärde? 

Frågan besvaras baserat på resultat i Figur 3.12 och Figur 3.13 – Figur 3.15. Om ett årsmedelvärde 
använts i en beräkning överskattas byggnadens uppvärmningsbehov med i medeltal 0,6 kWh/m2 i 
Malmö och Stockholmsklimat, och med 0,8 kWh/m2 i det kallare Kirunaklimatet. Men, det finns 
osäkerheter genom att de faktiska brukarna kommer att använda hushållsel under olika tider under 
året och dygnet vilket gör att brukare med samma årliga användning av hushållsel kommer ge olika 
uppvärmningsbehov. Denna osäkerhet är upp till 3,5 kWh/m2 för byggnader med två lägenheter och 
upp till 0,8 kWh/m2 i lägenheter med 64 lägenheter. 

Vilka säkerhetsmarginaler ska användas för att i energipredikteringar hantera att olika brukare med 
olika användning av hushållsel och tappvarmvatten kan flytta in i en byggnad? 

Frågan besvaras baserat på resultatet i Figur 3.2 och 3.3. Om alla olika brukarsammansättningar ska 
hanteras kan det i en byggnad med två lägenheter vara en årlig användning av hushållsel på mellan 12 
kWh/m2 och 60 kWh/m2 medan hälften av brukarsammansättningarna använder mellan cirka 22 och 
34 kWh/m2. Motsvarande värden för en byggnad med 64 lägenheter är för alla 
brukarsammansättningar mellan 25 och 36 kWh/m2 och för hälften av brukarsammansättningarna 
mellan 28 och 32 kWh/m2.  Uppvärmning av tappvarmvatten varierar mellan 5 och 90 kWh/m2 för 
alla brukarsammansättningar i en byggnad med två lägenheter och mellan 24 och 37 kWh/m2 i en 
byggnad med 64 lägenheter. Hälften av brukarsammansättningarna har i en byggnad med två 
lägenheter en uppvärmning av tappvarmvatten mellan 19 och 33 kWh/m2 och i en byggnad med 64 
lägenheter mellan 28 och 31 kWh/m2.  

Hur varierar en byggnads användning av uppvärmning mellan olika år på grund av variation i de 
brukarrelaterade energianvändningarna? 

Frågan besvaras baserat på resultaten som presenteras i Figur 3.32 – Figur 3.34. I byggnader med två 
lägenheter kan den årliga uppvärmningsenergin variera med mellan noll och 13 kWh/m2 i Malmö och 
Stockholmsklimat, och upp till 18 kWh/m2 i Kirunaklimat under en sexårsperiod. I en byggnad med 64 
lägenheter är den största skillnaden under en sexårsperiod istället 3,5 kWh/m2. 

Vilka samband finns mellan antal boende i lägenheter och brukarrelaterad energianvändning? 

Frågan besvaras baserat på resultat presenterat i Figur 3.40 – Figur 3.43. I lägenheter med en boende 
är hushållselens medeleffekt 100 W medan lägenheter med två boende har en medeleffekt på 300 W. 
Men det är mycket stor spridning i medeleffekten för olika lägenheter med samma antal boende. I olika 
lägenheter som har en boende varierar medeleffekten mellan 80 W och 450 W. I lägenheter med två 
boende varierar medeleffekten mellan 140 W och 440 W. Vad gäller tappvarmvattenanvändning har 
lägenheter med en boende en medelanvändning på 2 l/h och lägenheter med två boende en 
medelanvändning på 3 l/h. Men, precis som för hushållselen så är det stora spridningar i användning 
och i lägenheter med en boende finns en variation i tappvarmvattenanvändning från 0,6 till 7 l/h och 
i lägenheter med två boende en variation från 1,1 till 5,7 l/h. 
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Sammantaget visar variationerna i energianvändning som beror på brukarbeteende att det krävs en 
tillräcklig tidsupplösning på indata vid beräkningarna för att beräkningarna ska förutsäga 
verkligheten. Vad som är tillräcklig upplösning beror på vilken storhet som eftersöks. I vissa fall kan 
årsmedelvärde användas medan i andra fall behöver timvärde användas. Dataunderlaget till detta 
projekt har varit timdata och mer upplöst data än så har inte studerats. Man kan lätt tänka sig 
parametrar som kräver mycket bättre upplösning än så, exempelvis för rördimensionering, 
växlardimensionering eller kabeldimensionering. Då kan sekundupplöning vara relevant.  

Det krävs också en hantering av variationer mellan olika brukare som är stokastiskt betingad och 
dessutom i många fall stor. Dataunderlaget för denna studie visar variationer för några viktiga 
parametrar och om de kommer från mätningar som är oberoende av varandra så är de en bra 
representation av beteendet. Åtminstone om man beaktar när och i vilket geografiskt område som 
mätningarna gjorts. Det finns fortsättningsvis dels ett stort behov av statistiska sammanställningar av 
data för hur brukare beter sig, dels att de behöver kompletteras med data för fler parametrar. 
Byggbranschen behöver också hantera statistiska variationer vid energiberäkningar och annan 
energirelaterad dimensionering.  

Det finns inte endast ett svar på hur stor energianvändningen blir i ett hus, utan vad den verkligen blir 
beror på sannolikheten för olika uppsättningar av förutsättningar och detta perspektiv bör hanteras i 
regelverk, certifieringssystem, branschstandarder och angreppsätt. 

4.1 Framtida projekt 
Baserat på resultaten och erfarenheterna i projektet bedöms följande punkter som viktiga att 
adressera i framtida projekt: 

Tappvarmvatten: I NNE-byggnader är både energianvändningen och maxeffektbehovet för 
tappvarmvatten större än uppvärmningsenergin för byggnaden. Fördjupad kunskap om när 
effekttoppar för tappvarmvatten inträffar och hur de samvarierar mellan olika hushåll är viktiga 
aspekter för att kunna optimera system och lokalt producerad förnybar energi. Brukarnas 
förhållningssätt till varmvattenanvändning kan vara en viktig del i att förstå hur användningen ändras 
över tid. Både teknik och beteende är aspekter som behöver beaktas för att möjliggöra minskad 
energianvändning och effektbehov för tappvarmvatten. 

Fönstervädring: Vädring tros till stor del bero på beteende och bedöms ha en stor variation beroende 
på brukarna. Referensdata kring vädring är i dagsläget baserad på enkätstudier. Det skulle behövas 
mätstudier som med hög tidsupplösning och över tillräckligt lång tid mäter faktisk vädring. Underlaget 
kan användas till ett statistiskt referensmaterial för att bestämma referensvärden och till 
probabilistiska beräkningar för att analysera osäkerheten som vädring kan innebära om den inte mäts. 

Medveten mätning och analys: I nya byggnader är det vanligt med avancerade system för mätning och 
insamling av mätdata i både värme- och ventilationssystem. Mätningar görs ofta minst varje timme. 
Men det saknas ofta kunskap, förståelse och verktyg hos förvaltare för att använda insamlad mätdata 
i driften och optimeringen av byggnaden. Det är slöseri med resurser att installera mätutrustning och 
samla in mätdata som sedan inte används och det är en outnyttjad potential för bättre presterande 
byggnader. För att på bästa sätt utnyttja den mätdata som finns behöver det utvecklas processer, 
system, metoder och analyser. r.   
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Klustring av byggnader: Det finns mätutrustning som kan beskriva hur en byggnad fungerar i realtid.  
I kombination med förståelse för hur byggnader påverkas av olika parametrar och med modern 
kommunikationsteknologi kan så kallade smarta nät användas för optimera utnyttjande av energi och 
effekter. När byggnader samverkar i kluster kan effektiviseringen öka. En osäkerhet som måste 
hanteras för att smarta nät ska fungera är hur systemet tar hänsyn till brukarna och deras påverkan 
på energianvändningen, exempelvis i form av vädring, tappvarmvattenanvändning, hushållsel och 
närvaro. Det är parametrar som olika styrsystem inte kan påverka direkt. 
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