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i 

Sammanfattning  

Energieffektivisering av bostäder och lokaler i Sverige är nödvändig för att de globala 

och nationella miljömålen ska uppnås. Bostads- och servicesektorn står för närmre 40% 

av Sveriges totala energianvändning. Genom tekniska lösningar och 

beteendeförändringar kan energianvändningen minskas (Naturvårdsverket, 2020). Målet 

med denna rapport är att undersöka hur brukarna påverkar den totala 

energianvändningen i ett modernt energieffektivt småhus. Men även att undersöka vad i 

brukarnas beteende som påverkar energianvändningen mest. Fem parametrar som 

brukarna kan kontrollera har undersökts: varmvattenanvändning, hushållselanvändning, 

inomhustemperatur, ventilation och vädring. En litteraturstudie har genomförts där bland 

annat uppmätt statistik i verkliga bostäder har sammanställts. Två olika brukartyper har 

tagits fram, en sparsam brukare och en slösaktig brukare baserat på den sammanställda 

statistiken. Enligt denna statistik finns det stora skillnader mellan hög och låg 

energianvändning i Sverige. Simuleringar i datorprogrammet IDA ICE med olika 

variationer i brukarbeteenden utfördes för att beräkna brukarnas påverkan på den totala 

energianvändningen för byggnaden. Denna undersökning visar att brukarna kan ha stor 

påverkan på den totala årliga energianvändningen för byggnaden. De tre parametrar, av 

de fem som undersökts i denna rapport som ökade energianvändningen mest var hög 

varmvattenanvändning, höga vädringsflöden och hög inomhustemperatur. De tre 

parametrar som minskade energianvändningen mest var låg varmvattenanvändning, låg 

hushållselanvändning och låg inomhustemperatur. Det visar sig även att det är mer 

energieffektivt att ha högre ventilationsflöden via ventilationssystemet än att vädra.  

 

Nyckelord: Plusenergihus, brukarbeteende, brukarindata och energieffektivitet.  

 

Denna rapports titel är: Spara och Slösa – En studie i hur brukare påverkar 

energianvändningen i ett plusenergihus. 

 

Författare: Alfred Forsberg och Ebba Lind.  

 

Handledare: Birgitta Nordquist, Universitetslektor vid Avdelningen för Installations- 

och klimatiseringslära. 

 

Examinator: Petter Wallentén, Universitetslektor vid Avdelningen för Byggnadsfysik.  
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Abstract 

The aim of this study is to investigate to what extent occupant’s behavior impact on the 

total annual source energy of a modern energy efficient single family house in Sweden. 

But also, to conclude what in the occupant’s behavior has the greatest impact of the total 

annual source energy. Five actions that the occupants can control was investigated. Hot 

water use, household electricity, thermostat setpoints, ventilation flow rates and 

ventilation trough windows and doors. Two different occupant behaviors were 

constructed one with low usage and one with high usage to simulate differences in 

occupant behavior. This study discovered great differences between low and high energy 

usage in Sweden. Simulations were made in the computer program IDA ICE with 

different occupant behaviors to calculate the impact of different occupant behaviors. 

This study shows that the different occupant’s behaviors can have a great impact of the 

total annual source energy. The three actions of the five that was studied in this report 

that increased the total annual source energy was ventilation trough windows and doors, 

high hot water usage and a high temperature setpoint. The three actions that decreased 

the total annual source energy was low hot water consumption, low household energy 

usage and low thermostat setpoint.  
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Förord  

Som avslutande del på civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad vid Lunds 

tekniska högskola har detta examensarbete utförts under vårterminen 2021. Arbetet 

omfattar 30 högskolepoäng och är skrivet på avdelningen för Installationsteknik.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Birgitta Nordquist för hennes engagemang 

och positiva energi. Hon har bidragit med många intressanta infallsvinklar och goda råd 

som har hjälpt oss i detta examensarbete. Vi vill även tacka Petter Wallentén som hjälpt 

oss med frågor kring datorprogrammet IDA ICE. Karin Adalberth ska även ha ett stort 

tack för sin generositet, hon har delat med sig av ritningar och information om Villa 

Åkarp som möjliggjort detta examensarbete. 

 

Slutligen vill vi tacka våra kursare för fem fantastiska år ihop i Lund. Trots att pandemin 

har begränsat vårt umgänge det senaste året har vi ändå hållit ihop och peppat varandra 

in i det sista.  
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1 Inledning 

Energieffektivisering av bostäder och lokaler i Sverige är nödvändig för att de globala 

och nationella miljömålen ska uppnås. Bostads- och servicesektorn står för närmre 40 % 

av Sveriges totala energianvändning. Genom tekniska lösningar och 

beteendeförändringar kan energianvändningen minskas (Naturvårdsverket, 2020). 

 

Sedan 2006 är det krav på att nya byggnader ska energideklareras i Sverige. Det har lett 

till att högre krav ställs på de tekniska lösningarna i byggnader och att nya bostäder i 

Sverige håller en hög nivå vad gäller energieffektivitet i jämförelse med äldre byggnader. 

Nya byggnader utgör en liten del av Sveriges totala fastighetsbestånd och därför är det 

också viktigt att energieffektiviserande åtgärder utförs på det befintliga beståndet 

(Boverket, 2015). Enligt Naturvårdsverket krävs även beteendeförändringar för att 

energianvändningen ska kunna minskas (Naturvårdsverket, 2020). 

 

Det är känt att brukarna av en bostad påverkar energianvändningen och att beteendet 

varierar mellan olika typer av brukare. I en konventionell villa påstås till exempel 

energianvändningen kunna minskas med 5 % om inomhustemperaturen sänks med 1 °C 

(Energimyndigheten, 2018)  

 

Med den kunskap och teknik som finns idag går det att bygga mycket energieffektiva 

byggnader. En gemensam benämning för byggnader som använder lite energi är 

lågenergibyggnader. Dessa kan kategoriseras på många olika sätt. Några utav 

benämningarna är passivhus, nollenergihus och plusenergihus. I denna rapport studeras 

ett energieffektivt plusenergihus. 

 

En av definitionerna av ett plusenergihus är att den totala levererade energin till 

byggnaden ska vara lägre än den totala levererade energin från byggnaden under ett år. 

Den levererade/producerade energin från byggnaden ska vara förnybar och ligga inom 

systemgränsen för byggnaden. I detta fall dras systemgränsen vid tomtgränsen. Trots att 

byggnaden kan leverera mycket energi är det viktigt att byggnadens totala energibehov 

hålls lågt. 

 

Då det är känt att brukare kan påverka energianvändningen i en konventionell bostad är 

det av intresse att undersöka om brukare kan påverka lika mycket i ett plusenergihus. 

1.1 Syfte 

Det här examensarbetet avser att undersöka i vilken utsträckning brukaren kan påverka 

byggnadens totala energianvändning i ett energieffektivt plusenergihus. Rapporten avser 

även att undersöka hur olika brukarbeteenden påverkar energianvändningen. De 

parametrar som undersöks är sådana som brukaren har möjlighet att påverka i det 

vardagliga livet.  
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1.2 Frågeställning 

• Vilken eller vilka faktorer, som brukaren kan påverka, spelar störst roll i 

avseende på byggnadens totala energianvändning i ett plusenergihus?  

 

• Hur mycket påverkas energianvändningen i ett plusenergihus av brukarnas 

beteende? 

1.3 Metod 

Initialt utfördes en litteraturstudie på energieffektiva småhus och hur dessa bör 

utformas för att få ett så lågt energibehov som möjligt. Gällande kravställningar och 

olika klassificeringssystem för undersöktes också. Vidare undersöktes två amerikanska 

studier som utförts på plusenergihus. I studierna undersöks känsligheten i dessa 

byggnader och hur brukarbeteenden påverkar energiprestandan.  

 

En litteraturstudie utfördes också på flera svenska studier där olika brukardata har 

uppmätts och redovisats för bostadsområden runt om i Sverige. I studierna har 

inomhustemperatur, varmvattenanvändning, hushållselanvändning och 

vädringsbeteenden undersökts. Resultaten från de olika studierna sammanställdes för att 

ta fram motsvarande hög-, låg-, och medelanvändning i svenska hushåll. 

 

Fallstudien inleddes med att samla in data om det hus (Villa Åkarp) som använts som 

modell för simuleringarna. Ritningar, U-värden på ingående konstruktionsdelar och 

uppmätta värden för energianvändning och energiproduktion tillhandahölls av Karin 

Adalberth, genom Birgitta Nordquist.  

 

En modell av huset byggdes upp i datorsimuleringsprogrammet IDA ICE 4.8. Modellen 

byggdes upp med hjälp av verkliga ritningar för Villa Åkarp. Mindre modifikationer fick 

göras då programmet inte tillåter alla utformningar som verkligheten gör. Modellen 

simulerades med en nollklimatfil för att utesluta att den inte innehåller större 

felaktigheter i utformningen. Här togs även ett grundfall, baserat på schablonvärden för 

brukarindata, fram. Detta fall togs fram i syfte att använda som referensfall.  

 

Utifrån de studier som sammanställts i litteraturstudien togs olika simuleringsfall fram. 

De amerikanska studierna användes främst för att bestämma hur simuleringarna skulle 

utföras, hur parametrarna skulle varieras och kombineras med varandra. Studierna på 

brukardata och brukarbeteende användes till indata för de olika typfallen. All 

brukarindata är baserad på dessa studier eller värden från Boverket och 

Folkhälsomyndigheten. 

 

Simuleringarna av de olika fallen utfördes i IDA ICE och resultaten sammanställdes och 

jämfördes dels mot varandra men också mot grundfallet.  

  



Spara och Slösa 

 

3 

 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten är en fallstudie och avser att granska: 

 

• Småhus (omfattar villor, radhus och parhus) (Statistiska Centralbyrån, 2020) 

• Nybyggda energieffektiva småhus, lågenergi- och plusenergihus 

• Energianvändning i form av uppvärmning, tappvarmvattenanvändning, 

fastighetsel samt hushållselanvändning. 

• Brukarindata för hushållselanvändning, varmvattenanvändning, vädring, 

ventilation och inomhustemperatur.  

• Svenska förhållanden, vad gäller byggstandarder, regelverk och klimat. 

1.5 Disposition 

I kapitel 1 behandlas rapportens syfte, frågeställningar och avgränsningar. I kapitel 2 

behandlas bakgrunden till studien. Vidare i teoridelen, kapitel 3, redogörs för hur 

moderna energieffektiva småhus är uppbyggda samt vilka svenska standarder och 

klassificeringssystem som används idag. I litteraturstudien, kapitel 4, analyseras tidigare 

studier i ämnet. I fallstudien, kapitel 5, beskrivs Villa Åkarp som står som modell för 

simuleringarna. Även modellens uppbyggnad i IDA ICE och sammanställning av 

brukarindata till fallstudien presenteras. I kapitel 6 beskrivs de fall som ligger till grund 

för simuleringsstudien och resultaten av simuleringarna. I slutet av kapitlet presenteras 

alla resultat i en gemensam tabell samt en känslighetsanalys av resultaten. Vidare 

analyseras resultaten av simuleringarna i kapitel 7. I kapitel 8 förs en diskussion om 

resultaten, här diskuteras även eventuella felkällor. I rapportens sista kapitel, 

konkretiseras de slutsatser som studien visat. 

1.6 Nomenklatur 

• ACH (air chances per hour) – luftomsättningar per timme. [h-1] 

• Atemp – är den innergolvsarea i bostäder som värms upp till mer än 10 °C inklusive 

den golvarea som upptas av innerväggar. [m2] 

• BEN 2 – Boverkets föreskrifter om fastställande av byggnadens energianvändning 

vid normalt brukande och ett normalår (Boverket , 2017). I BEN 2 finns 

schablonvärden för brukarindata att använda vid beräkning av byggnaders 

energianvändning och energiprestanda. 

• BOA – är en förkortning av boendearea, här räknas bostadsyta med takhöjd mer än 

1,9 m. Öppningar för trappor mellan våningar i bostaden räknas även med. [m2] 

• Brukare – är den eller de som bor i en bostad, de som brukar bostaden.  

• HVAC – är en förkortning av heating, ventilation and air conditioning 

• Småhus – är ett samlingsnamn för villor, radhus och parhus.  
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• Uppvärmningssäsong – ”Period, vanligen del av år, under vilken det fordras 

värmetillförsel till en byggnad för att en viss lägsta innetemperatur skall 

upprätthållas” (Sveby, 2009). Klimatzon 1 (södra Sverige) - 25 aug – 5 juni, 

klimatzon 2 (Mellansverige) - 1 sept – 1 juni, klimatzon 3 (norra Sverige) - 15 sept 

– 15 maj (Sveby, 2009) 
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2 Bakgrund 

Den huvudsakliga anledningen till att jordens resurser måste hushållas med är de 

klimatförändringar som sker och utvecklas i en allt snabbare takt. Klimatförändringarna 

uppstår av ökade utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser och leder till att jordens 

medeltemperatur ökar (Naturvårdsverket, 2020).  

 

Samtliga medlemsstater i Förenta nationerna antog år 2015 Agenda 2030 för hållbar 

utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål preciserade med 169 delmål och 231 

globala indikatorer som tillsammans ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk 

hållbarhet. För att nå de globala miljömålen finns också nationella miljömål som är mer 

detaljerade och anpassade efter rådande förutsättningar och utmaningar på nationell 

nivå. Sveriges miljömål är beslutade av riksdagen (Naturvårdsverket, 2020). 

 

Byggsektorn står för en betydande del av klimatpåverkan i Sverige och behöver 

begränsas för att de svenska miljömålen ska uppnås. För nya byggnader finns krav för 

hur mycket energi som får användas till uppvärmning, varmvattenanvändning, 

komfortkyla samt fastighetsel i BBR, Boverkets Byggregler. Detta har lett till att nya 

byggnader använder relativt lite energi i förhållande till äldre byggnader. Som styrmedel 

för att nybyggnadskrav ska uppnås för äldre byggnader vid renoveringar används bland 

annat generella energi- och koldioxidskatter (Boverket, 2020). 

 

Sedan 2021 är det krav på att alla nya byggnader som uppförs i Europa ska vara nära-

nollenergibyggnader (Boverket, 2015). I Sverige har Boverket tagit fram ett förslag på 

hur kraven ska ställas och vilka nivåer på energiprestandan som ska gälla. Det gällande 

kravet för småhus är att primärenergitalet inte får överstiga 90 kWh/Atemp, år. Boverket 

menar att nya strängare krav inte kommer leda till någon märkbar minskning i det stora 

hela eftersom nya byggnader redan har lägre energiprestanda än befintlig bebyggelse 

och utgör en liten del av det totala byggnadsbeståndet (Boverket, 2020).  

 

Vid beräkning av energiprestanda enligt Boverket används schablonvärden för 

brukarindata från BEN 2 för varmvattenanvändning och fastighetsel, om den verkliga 

energianvändningen inte är känd. Detta möjliggör att alla kan räkna med samma 

ingångsvärden vid fastställande av energiprestanda. Hushållselen är inte inkluderad i 

beräkningen av energiprestanda (Boverket, 2020). I praktiken kan skillnaden vara stor 

mellan beräknad och uppmätt energiprestanda eftersom brukares beteenden kan variera.  

 

I Sverige finns ungefär 4,7 miljoner hushåll. Av dessa har 2,3 miljoner lägenhet som 

boendeform och ungefär 2 miljoner hushåll lever i boendeformen småhus, resterande 

hushåll utgörs av specialbostäder. Antalet personer i hushållen är större i småhus vilket 

gör att småhus är Sveriges vanligaste boendeform. I Sverige bor 52 % procent av 

invånarna i småhus (Statistiska Centralbyrån, 2020). Därför är det intressant att studera 

just småhus.  



Spara och Slösa 

 

6 

 

  



Spara och Slösa 

 

7 

 

3 Teori 

Detta avsnitt beskriver hur svenska energieffektiva småhus bör vara utformade för att 

uppnå de tekniska krav som ställs på dem. Vidare beskrivs vilka parametrar som 

påverkar energianvändningen i en byggnad. I avsnittet presenteras också de föreskrifter 

och allmänna råd som finns för energianvändning i svenska byggnader samt några utav 

de klassificeringssystem som finns för mer strikta krav på energianvändning.  

3.1 Genomsnittlig energianvändning i småhus 

Den genomsnittliga, årliga, energianvändningen för uppvärmning och varmvatten 

(exklusive hushållsel) i ett äldre småhus från 1940 eller tidigare var år 2016 i genomsnitt 

19 500 kWh. Detta kan jämföras med småhus byggda 2011 - 2015 som bara hade en 

energianvändning på 12 000 kWh samma år. Genomsnittet för alla svenska småhus är 

16 200 kWh/år eller 107 kWh/Atemp, år (Eriksson & Nilsson, 2017). 

3.2 Energibalans 

En byggnads energianvändning går att studera genom en energibalans. Energibalansen 

består av all tillförd energi och alla energiförluster i byggnaden. Den tillförda energin 

till byggnaden kommer av byggnadens uppvärmningskälla, värmning av varmvatten, 

solinstrålning och internvärme från apparater och människor. Energiförlusterna sker till 

största del genom transmissionsförluster, det vill säga värmeläckage genom byggnadens 

klimatskal samt ventilationssystemet. Förlusterna sker även genom otätheter i 

byggnaden, i ventilationssystemet samt avloppssystemet (Learnways, u.d.). Learnways 

är ett digitalt utbildningsverktyg och har ihop med Energimyndigheten tagit fram 

utbildningsmaterialet Energilyftet, för att främja byggande och renovering till 

lågenergibyggnader. Energibalansen för en byggnad redovisas i figur 1. 
 

 
Figur 1. Energibalans för ett småhus. 
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Warfvinge och Dalhblom beskriver en förenklad stationär energibalans enligt ekvation 

1 som en effektbalans. Där vänsterledet är effektförluster och högerledet är effekttillskott 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

 

Pt + Pv + Pov = Pw + Ps + Pi  [W]                                 (1) 

 

I ekvationen är Pt är transmissionsförluster, Pv är ventilationsförluster, Pov är förluster 

från okontrollerad ventilation som uppstår på grund av otätheter i byggnaden. Pw är 

tillförd värme från värmesystemet, Ps är solinstrålning och Pi är internvärme (Warfvinge 

& Dahlblom, 2010). Den tillförda värmeenergin, Pw kan vara både köpt och/eller 

egenproducerad. Energibalansen säger ingenting om var den tillförda värmeenergin 

kommer i från utan anger bara det totala behovet för byggnaden. I ett energieffektivt hus 

sker den största energiförlusten genom transmission. Förlusterna från luftläckage är små 

i jämförelse eftersom klimatskalet är mycket tätt. 

3.3 Utformning av moderna energieffektiva småhus 

Ett modernt energieffektivt småhus ska utformas med ett tätt klimatskal av god 

isolerande förmåga. Fönster och dörrar bör ha låga U-värden, ventilationssystemet bör 

vara utrustat med värmeåtervinning och alla tappvattenblandare, belysningssystem och 

apparater bör vara av energieffektiv sort för att hålla nere energiförlusterna (Learnways, 

u.d.). 

 

Klimatskal  
För att bygga en energieffektiv byggnad ska transmissions- och läckageförlusterna 

genom klimatskalet vara så små som möjligt. Det medför att den tillförda energin för 

uppvärmning kan minskas. Genom att bygga en välisolerad byggnad med mycket 

isolering i grund, väggar och tak och låga U-värden på dörrar och fönster kan 

transmissionsförlusterna hållas låga (Adalberth, et al., 2018). 

 

För byggnader med passivhusstandard rekommenderas följande U-värden: 

 

• Lägre än 0,1 W/m2K för grund, ytterväggar och tak (Adalberth, et al., 2018) 

• Lägre än 0,9 W/m2K för ytterdörrar (Adalberth, et al., 2018) 

• Lägre är 0,9 W/m2K för fönster (Passivhuscentrum, 2020) 

 

Köldbryggor bör också minimeras för att hålla nere energiförlusterna (Adalberth, et al., 

2018).  

 

Vid utformningen av energieffektiva byggnader är det viktigt att ta hänsyn till att 

övertemperaturer kan uppstå under sommarhalvåret. Placering och orientering av 

fönsterytor, fönsterytans storlek och solavskärmning är viktiga ingående parametrar att 

ta hänsyn till vid utformningen för att undvika övertemperaturer (Learnways, u.d.). 
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Uppvärmningssystem och energislag 
Uppvärmningssystemet används både för att värma bostaden och för att värma 

tappvarmvatten. Det vanligaste systemet för uppvärmning idag i Sverige för småhus är 

värmepumpar. Ungefär 60 % av alla småhus värms upp med värmepumpar som primär 

energikälla (Nilsson, 2020). Vilket uppvärmningssystem som är mest energieffektivt 

variera på grund av förutsättningarna för platsen byggnaden står på. Det viktiga är att 

värmesystemet optimeras för drift och är korrekt injusterat (Learnways, u.d.). 

 
Solceller och solfångare  
Vid beräkning av en byggnads energiprestanda räknas inte energi från solceller och 

solfångare med i den köpta energin om de är placerade inom systemgränsen. 

Systemgränsen är ofta detsamma som tomtgränsen för småhus. Samma gäller för energi 

från mark, luft och vatten till värmepumpar. Om solcellerna eller värmepumpen skulle 

placeras utanför tomtgränsen räknas energin som köpt och ska då ingå (som köpt energi) 

i beräkningen av energiprestanda (Boverket, 2020). 

 
Ventilationssystem 

Den moderna typen av ventilation har både fläktstyrd till- och frånluft samt 

värmeåtervinning av frånluften. Det här systemet kallas förkortat FTX-system och är 

den vanligaste ventilationstypen vid nybyggnation. I systemet kan energi tas från den 

uppvärmda frånluften och användas för att värma upp tilluften under 

uppvärmningssäsongen. FTX-systemet ger erforderligt luftflöde och har effektiva filter 

som renar uteluften från föroreningar och därmed skapar en god inomhusmiljö. För att 

minska den energianvändning som ventilationssystemet kräver bör ventilationen vara 

behovsstyrd (Svensk ventilation, u.d.).  

 
Utrustning och belysning  
Alla elapparater som installeras i byggnaden bör vara energieffektiva för att få ner 

hushållselanvändningen. Samtidigt som det är önskvärt med så energieffektiva apparater 

som möjligt bidrar värmeavgivningen av apparaterna till internvärmen i byggnaden. 70 

% av hushållselen kan, enligt BEN 2 (BFS 2017:6), tillgodogöras som värme under 

uppvärmningssäsongen (Boverket , 2017). 

3.4 Inomhusklimat 

Det går att bygga mycket energisnåla hus som har låg total energianvändning. Men huset 

måste även ha ett behagligt inomhusklimat utan övertemperaturer eller för höga halter 

av koldioxid eller andra föroreningar. Risken för övertemperaturer under 

sommarhalvåret bör beaktas vid projektering av lågenergibyggnader. 

 

Det finns flera sätt att sänka temperaturen i en byggnad sommartid, bland annat 

komfortkyla, ökad ventilation, solskydd, utnyttjande av termisk massa och vädring. 

Komfortkyla och ökad ventilation kräver tillförd energi för att fungera medan vädring 

och solskydd inte kräver någon tillförd energi. Komfortkyla används vanligtvis inte i 

svenska småhus. Vädring är ett effektivt sätt minska övertemperaturer och bli av med 

förorenad luft. 
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Termisk komfort 
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:7) 

bör den operativa temperaturen inomhus endast överstiga 26 °C kortvarigt (28 °C 

sommartid) för att inte skapa olägenhet för människors hälsa. 

 

FEBY är en organisation med syfte att stimulera en utveckling mot byggande av 

lågenergihus. Den senaste upplagan, FEBY 18, ställer som krav att: ”Innetemperaturen 

under perioden april – september inte bör överstiga 26 grader mer än högst 10 % av tiden 

i den mest utsatta bostaden (eller mest utsatta rum i en lokalbyggnad)” (FEBY, 2019). 

Det motsvarar ca 440 timmar eller 5 % av årets totala antal timmar. 

 

Den termiska komforten uppskattas vanligen med Fangers komfortindex, PMV och 

PPD. PMV är en förkortning av ”Predicted Mean Vote” och kan översättas till ”förväntat 

medutlåtande”. Den utgörs av en skala på sju steg mellan -3 (kallt) och 3 (hett) som 

representerar den upplevda termiska komforten hos individen. Om PMV är +/- 0,5 anses 

det termiska klimatet vara neutralt, då är PPD 10 % (se figur 2). PPD står för ”Predicted 

Percentage Dissatisfied” och kan översättas till ”procenttal missnöjda”. PPD-index 

används för att ta reda på hur många som är missnöjda med inomhusklimatet (Warfvinge 

& Dahlblom, 2010).  

 

 
Figur 2. Samband mellan PMV och PPD (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

 

PPD innefattar luftens hastighet och operativa temperatur, aktivitetsnivå och klädsel för 

individen samt den relativa fuktigheten i luften. Den termiska komforten kommer aldrig 

att tillfredsställa alla, detta visas av att det lägsta värdet på PPD som går att uppnå 

statistiskt är 5 % (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

 
Luftkvalitet 
Folkhälsomyndigheten ställer inte krav på högsta tillåtna koldioxidhalter i bostäder men 

menar att i en bostad med god ventilation ligger koldioxidhalten på 600 - 800 ppm 

(Folkhälsomyndigheten, 2020). I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation 

(FoHMFS 2014:18) står det ”Om koldioxidhalten i ett rum vid normal användning 
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regelmässigt överstiger 1000 parts per million (ppm), bör detta ses som en indikation på 

att ventilationen inte är tillfredsställande” (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 
Effektiv vädring  
Att ha ett fönster öppet lite grann under lång tid som vädring innebär energiförluster 

under uppvärmningssäsongen. För att vädra effektivt ska en så stor luftomsättning ske i 

rummet så snabbt som möjligt (Nilsson, u,å). Därför är tvärdrag under korta tidsperioder 

ett sätt att vädra effektivt. 

 
1Nordquist menar i sin föreläsning att för att vädra effektivt räcker det att öppna fönster 

eller dörrar en kort stund, ca 5–15 minuter beroende på öppningsarea och 

utomhusklimat. Efter det avtar luftutbytet. Det är temperaturen ute som avgör hur länge 

brukaren bör vädra. Är det kallt ute räcker det att vädra en kort stund eftersom luftflödet 

blir större på grund av den termiska drivkraften. Ju större temperaturskillnaden är mellan 

ute och inne desto större blir den termiska drivkraften. Högt placerade fönster är också 

bättre än lågt placerade fönster att öppna för vädring.  

3.5 Energikrav från Boverket 

Det övergripande kravet för energihushållning är, enligt BBR 29 (BFS 2020:4),  att 

energianvändningen ska begränsas genom att byggnaden utformas så att 

värmeförlusterna är låga och kylbehovet lågt. Samt att värme- och kylanvändningen och 

elanvändningen är effektiv. Utöver detta finns mer specifika krav som gäller för bostäder 

och lokaler. Utformningen av bostäder och lokaler ska bland annat medföra att: 

• primärenergitalet (EPpet), 

• installerad eleffekt för uppvärmning, 

• klimatskärmens genomsnittliga luftläckage och genomsnittliga 

värmeövergångskoefficient (Um) för de byggnadsdelar som omsluter byggnaden 

(Aom) 

inte överskrider de gränsvärden som finns i BBR 29 (Boverket, 2020).  

 

I tabell 1 presenteras de nu gällande högst tillåtna primärenergitalen för småhus (BBR 

29). Byggnadens klimatskärm ska vara så välisolerad och tät att kraven på byggnadens 

primärenergital och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls och gränsvärdet för 

den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten är 0,3 W/m2K (Boverket, 2020). 

  

 

 
1 Föreläsning Birgitta Nordquist i kursen Hållbart Byggande, Självdragsventilation 

Hybridventilation Fläktförstärkt självdrag. Lunds universitet 4 oktober 2020. 
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Tabell 1. Högsta tillåtna primärenergital för småhus (Boverket, 2020). 

Bostad 
Energiprestanda uttryckt i primärenergital (EPpet) 
(kWh/Atemp, år) 

Småhus >130 m2Atemp 90 

Småhus >90-130 m2Atemp 95 

Småhus >50-90 m2Atemp 100 

Småhus >50 m2Atemp Inget krav 

 

En byggnads energianvändning (Ebea), enligt Boverkets definition, är den energi som vid 

ett normalår behöver levereras till byggnaden. Energianvändningen omfattar 

uppvärmning (Euppv), komfortkyla (Ekyl), tappvarmvatten (Etvv) och byggnadens 

fastighetsenergi (Ef) och beräknas enligt ekvation 2. All annan energi som används i en 

bostadsbyggnad benämns som hushållsenergi och ingår inte i byggnadens 

energianvändning (Ebea) (Boverket, 2020). 

 

Ebea = Euppv + Ekyl + Etvv + Ef [kWh/år]                               (2)  

 

Primärenergitalet används för att beskriva en byggnads energiprestanda och utgörs av 

byggnadens energianvändning fördelat på Atemp. Energin för uppvärmning justeras med 

en geografisk faktor (Fgeo) och energianvändningen multipliceras med en viktningsfaktor 

(VFi) beroende på energibärare. BBR använder viktningsfaktorer för olika energibärare 

för att främja användandet av hållbara uppvärmningssystem (Boverket, 2020).  

 

Primärenergitalet beräknas enligt ekvation 3 (Boverket, 2020). 

 

EPpet =
∑ (

Euppv,i

Fgeo
+Ekyl,i+Etvv,i+Ef)6

i=1 ∙VFi

Atemp
 [kWh/Atemp, år]            (3)    

 

Sedan 2006 har det ställts krav på energideklarationer av byggnader i Sverige. Den lagen 

innefattar i stort sett alla nya byggnader, med några få undantag. Energideklarationen 

ska bland annat innehålla energiprestanda angett i primärenergital (Boverket, 2020).  

 

I beräkningen av primärenergitalet ingår inte hushållsel vilken är en del av den totala 

energianvändningen i bostaden som brukaren har stor möjlighet att påverka genom 

levnadsvanor. Exempel på vad som inkluderas i hushållsenergi är diskmaskin, 

tvättmaskin, hushållsmaskiner, belysning och hemelektronik som TV och dator med 

mera (Boverket, 2020). 

 

I energideklarationen klassas byggnaden efter energiklass från A till G där A är den bästa 

och G den sämsta. Nya byggnader som uppförs idag och är byggda i enlighet med de 

krav som finns får energiklass C. De högre klasserna A och B uppnås om byggnadens 

primärenergital är mindre än vad kravet tillåter. A= energiprestanda ≤ 50 % av kravet 

för en ny byggnad och B= energiprestandan är >50% -≤ 75% av kravet för en ny byggnad 

(Boverket, 2020).  
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3.6 Brukarindata  

Vid projektering av byggnader används schabloner för brukarindata för att beräkna 

byggnadens energiprestanda. I detta kapitel beskrivs brukarindata från BEN (Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid 

normalt brukande och ett normalår). 

3.6.1 BEN 2 (BFS 2017:6) 

I BEN 2 finns föreskrifter och schablonvärden som ska tillämpas vid verifiering av en 

byggnads primärenergital och vid fastställande av en byggnads energiprestanda 

(Boverket , 2017). En sammanfattning av BEN 2:s brukarindata redovisas i tabell 2.  

 
Tabell 2. Sammanfattning av BBR:s krav enligt BEN 2 på brukarindata för energiberäkningar för 
småhus. 

Parameter Värde Kommentar 

Inomhustemperatur 
småhus  

21 °C Under uppvärmningssäsong 

Ventilation  0,35 l/s, m2 - 

Solavskärmning Avskärmningsfaktor 0,71 Solskydd 

Tappvarmvatten 20/ηtvv kWh/Atemp, år 
𝜂𝑡𝑣𝑣 är årsverkningsgrad för 

varmvattenuppvärmningen 

Hushållsenergi 30 kWh/Atemp, år - 

Internlast 70 % 
Går att tillgodoräknas under 
uppvärmningssäsong 

Personvärme 80 W/person Under uppvärmningssäsong 

Vädring  4 kWh/Atemp 

Energipåslag för att kompensera för 
vädring. Används som standard men 
om det går att konstatera ett annat 
värde används det. 

3.6.2 Sveby 

Sveby är ett branschsamarbete mellan flera av Sveriges största entreprenörer och 

fastighetsbolag. Sveby har tagit fram en branschstandard för att underlätta 

energiberäkningar på olika byggnader på ett standardiserat sätt. Branschen har 

tillsammans tagit fram ett program som innefattar beräkningsmetod och brukarindata 

som tillsammans bildar denna branschstandard. Detta medför att alla kan använda 

samma ingångsdata och beräkningsmetod för energiberäkningar för byggnader (Sveby, 

u.å). 

  

Tanken med Sveby är att energiberäkningen ska vara träffsäker och motsvara den 

faktiska energianvändningen för byggnaden i bruksskedet (Sveby, 2012). En 

sammanfattning av Svebys brukarindata redovisas i tabell 3. 
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Tabell 3 Sammanfattning av Svebys krav på brukarindata för energiberäkningar för småhus. 

Parameter  Värde  Kommentarer  
Inomhustemperatur småhus  21 °C  -  
Vädringspåslag  4 kWh/m2, år  -  

Ventilation   0,35 l/s, m2 i rum där människor 
vistas  -  

Årsschablon varmvatten   20 kWh/Atemp, år  -  
Hushållsel   30 kWh/Atemp, år  -  
Personvärme  80 W/person  -  

Internvärme  70 %  Under uppvärmningssäsong  

  

Sveby presenterar även siffror för uppskattningar för antalet boende i lägenheter av olika 

storlekar, dessa värden kan även användas för småhus (Sveby, 2012). Värdena 

redovisas i tabell 4. 
 

Tabell 4 Uppskattningar av antal boende i lägenheter av olika storlekar (Sveby, 2012). 

Lgh storlek 1 rk 2 rk  3 rk 4 rk 5 rk 6+ rk 

Antal boende 1,42 1,63 2,18 2,79 3,51 3,51 

 

3.7 Folkhälsomyndigheten  

Folkhälsomyndigheten är en svensk myndighet med ansvar för folkhälsan i Sverige 

(Nationalencyklopedin, u.å). De har tagit fram allmänna råd FoHMFS 2014:17 för 

inomhustemperaturer i svenska bostäder som minskar risken för olägenhet 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). I figur 3 redovisas deras rekommendationer och 

riktvärden för inomhustemperaturer i svenska bostäder. Den operativa temperaturen är 

medelvärdet mellan luftens temperatur och medelstrålningstemperaturen från 

omgivande ytor. Det är den temperatur som människan upplever i ett rum.  
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Figur 3. Folkhälsomyndighetens värden för bedömning av olägenhet för människors hälsa 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). 

3.8 Klassificeringssystem 

År 2021 infördes krav på att nya byggnader som uppförs i Europa ska vara nära-

nollenergibyggnader (Boverket, 2015) och sedan 2006 har det ställts krav på att 

byggnader ska energideklareras (Boverket, 2020). Utöver de krav som Boverket ställer 

på nya byggnader finns frivilliga standarder. För högre ambitionsnivåer än de krav som 

ställs av BBR kan till exempel standarder från FEBY användas som utgångspunkt. 

FEBY:s lägsta certifieringsnivå ställer samma krav som BBR gör för nya 

fjärrvärmeuppvärmda hus och något högre krav för elvärmda hus. Den högsta nivån i 

FEBY:s klassificeringssystem är FEBY Guld Plushus (FEBY, 2019). 

3.8.1 Nära-nollenergihus 

Den övergripande definitionen av en nära-nollenergibyggnad är att byggnaden har en 

mycket hög energiprestanda. Samt att den låga mängd energi som behöver tillföras 

byggnaden i stor utsträckning ska komma från förnybara energikällor och att den ska 

vara producerad på plats eller i närheten av byggnaden (Boverket, 2015). 

 

Boverket har tagit fram förslag på hur kraven för nära-nollenergibyggnader ska tillämpas 

i Sverige i sin rapport från 2015. Den stora skillnaden mellan de då gällande kraven och 

Boverkets förslag om tillämpning av nära-nollenergikraven är skärpningen för 

byggnader med elvärme. Skärpningen beräknades vara omkring 40 % för eluppvärmda 

byggnader. Minst blev skärpningen för småhus utan elvärme som primär 

uppvärmningskälla. (Boverket, 2015). Det gällande kravet för nya byggnader är att 

primärenergitalet inte får överstiga 90 kWh/Atemp, år enligt BBR 29 (Boverket, 2020). 
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3.8.2 FEBY 

FEBY (Forum för energieffektivt byggande f. d Sveriges Centrum för Nollenergihus) är 

ett klassificeringssystem för byggnaders energiprestanda. De klassificerar byggnader 

enligt sitt senaste klassificeringssystem FEBY18 i fyra nivåer Brons, Silver, Guld och 

Guld Plushus som redovisas i tabell 5 (FEBY, 2019).  

 

FEBY18 ställer krav på byggnadens värmeförlusttal (VFT) som har enheten W/m2 Atemp. 

Det är värmeförlusterna genom klimatskalet och ventilationssystemet i byggnaden 

fördelat på Atemp (FEBY, 2019).  

 
Tabell 5. FEBYs krav på värmeförlusttalet för nivåerna Guld, Silver och Brons. 

Nivå 
Krav på Värmeförlusttal 
(W/m2 Atemp) 

FEBY Guld Plushus 14 

FEBY Guld 14 

FEBY Silver 19 

FEBY Brons  22 

 

Vid beräkning av VFT beräknas först byggnadens värmeförlustkoefficient (HT) med 

ekvation 4. HT beräknas som luftläckage och värmeförluster genom klimatskalet. 

Värmeförlusterna genom klimatskalet beräknas med hjälp av byggnadens 

genomsnittliga U-värde (Um) och byggnadens omslutande area (Aomsl). Läckage från 

ventilation (qvent) och otätheter (qläck) beräknas fram tillsammans med luftens densitet 

( ρ ), luftens värmekapacitet (c), ventilationssystemets drifttid (d) och 

ventilationssystemets verkningsgrad (v). 

 

HT = UmAomsl + ρcqläck + ρcdqvent(1 − v)      [W/K]       (4) 

 

BBR använder Fgeo för beräkning av primärenergitalet för att kompensera för 

byggnadens geografiska position. FEBY använder dimensionerande vinterutetemperatur 

(DVUT) som finns definierad för flera svenska städer. Lättnader i form av tillägg på 

kraven på VFT får även göras i Sveriges norra delar som har lägre DVUT3. DVUT3 är 

dimensionerande vinterutetemperatur med tre dagars tidskonstant. Om DVUT3 

understiger -17°C tillåts ett tillägg på 1 W/m2, Atemp och om DVUT3 understiger -22,1°C 

tillåts ett tillägg på 2 W/m2, Atemp. I ekvation 5 står 21 för inomhustemperaturen i 
byggnaden (21 °C). 

 

VFT =
HT(21 − DVUT3)

Atemp
      [W/(m2 Atemp)]       (5) 

FEBY ger även vissa lättnader på kraven på VFT för mindre byggnader. Byggnader 

mindre än 600 m2 får göra ett tillägg enligt ekvation 6. 

 

Tillägg =
600 − Atemp

110
      [W/(m2Atemp)]      (6) 
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Byggnader som kräver stora ventilationsflöden/m2 får även göra tillägg men detta tas 

inte upp vidare i rapporten (FEBY, 2019). 

3.8.3 Definitioner av plusenergihus 

FEBY:s definition av plusenergihus, FEBY Guld Plushus är: ”Summan av levererad 

viktad energi till byggnaden (enligt BBR:s avgränsningar för byggnadens 

energianvändning) skall vara mindre än eller lika med summan levererad viktad energi 

från byggnaden under ett år” (FEBY, 2019). Byggnaden måste även uppnå alla krav som 

ställs enligt FEBY Guld (FEBY, 2019). Då det är BBR:s avgränsningar som används i 

definitionen för energianvändning räknas inte hushållsenergin med och 

energianvändningen viktas enligt BBR:s viktningsfaktorer för olika energislag.  

 

Det finns flera definitioner av vad ett plusenergihus är, definitionerna varierar både 

nationellt och internationellt. I denna rapport används en definition där ingen hänsyn tas 

till energibärare eller viktningsfaktorer. Den definition som används är: Den levererade 

energin till byggnaden (exklusive hushållsel) ska vara mindre än den levererade energin 

från byggnaden på årsbasis. Anledningen till att denna definition används i rapporten är 

för att fokus ska ligga på det energibehov som finns på förlustsidan i energibalansen, 

oberoende av vilket energislag som används. Eftersom BBR exkluderar hushållsenergin 

i energianvändningen görs det även i denna rapport vad gäller definitionen för 

plusenergihus.  
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4 Tidigare studier 

En litteraturstudie har utförts för att ta fram underlag för fallstudien och information om 

tidigare forskning inom området. Studierna är bland annat hämtade från LUBsearch med 

sökorden: ”household”, “energy”, “behaviour”, “net zero energy building” och 

rekommendationer från handledaren.   

 

I en studie av Melin Hamber och Gunnarsson (2016) om brukarrelaterad 

energianvändning presenteras olika sätt att dela in det mänskliga beteendet. De menar 

att det bland annat kan delas in i kategorier, persontyper eller modeller. En indelning av 

persontyper kan göras för att passa en specifik studie där indelningen görs efter de 

hushåll som studerats i just den studien. Det kan också göras på ett mer generellt sätt då 

indelningen görs innan studien. Fördelen med att göra en generell indelning är att den 

kan användas i andra studier, nackdelen är att det kan vara svårt att göra en indelning 

som stämmer överens med verkliga förhållanden. En rimlig indelning menar författarna 

skulle kunna vara låg-, medel- och höganvändare. Det finns dock ingen korrelation 

mellan användningen av varmvatten och hushållsel vilket betyder att en person som 

använder mycket varmvatten inte behöver använda mycket hushållsel och vice versa. 

Detta medför svårigheter att dela upp persontyperna efter ett sådant sätt (Melin Hamber 

& Gunnarsson, 2016). 

4.1 Brukares påverkan på energianvändningen och 
byggnaders energiprestanda  

Även internationella studier har eftersökts för att få ett internationellt sammanhang. Här 

redovisas två amerikanska studier som behandlar känsligheten hos net zero energy- 

byggnader. En net zero energy-byggnad definieras enligt U S Department of Energy som 

“An energy-efficient building where, on a source energy basis, the actual annual 
delivered energy is less than or equal to the on-site renewable exported energy” 

(Peterson, et al., 2015).  

4.1.1 Energy performance sensitivity of a net-zero energy home to 
design and use specifications 

I en artikel av Kneifel, et al från 2016 presenteras studier som gjorts på energiprestandan 

för två olika typer av småhus. Ett med standard enligt net-zero energy uppfört i 

Gaithersburg Maryland USA och ett med krav på energieffektivitet enligt 2012 

International Energy Conservation Code (2012 IECC) som var det lägsta energikravet 

när studien utfördes.  

 

Syftet med studien var dels att jämföra känsligheten, mätt i energiprestanda, mellan de 

två olika byggnaderna. Syftet var också att studera vilka faktorer som hade störst 

påverkan på energiprestandan för huset med krav enligt net-zero energy. Studien har 

utförts genom simuleringar i programmet EnergyPlus (E+) (Kneifel, et al., 2016).  

 

Enligt standarden IECC 2012 ställdes krav på att U-värden på fönster skulle vara 0,32 

eller 0,35 BTU/h∙ft²∙°F beroende på klimatzon (Maryland Energy Administration, u.d.). 
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Värdena motsvarar 1,82 W/m2K respektive 1,99 W/m2K uttryckt i SI-enheter. Enligt 

Passivhuscentrum bör ett energieffektivt fönster i Sverige ha ett U-värde som är lägre än 

0,9 W/m2K (Passivhuscentrum, 2020).  

 

Kravet på isoleringsförmågan i taket var enligt denna standard 49 h∙ft²∙°F/BTU vilket 

motsvarar ett R-värde på 8,63 W/m2K eller U-värde på 0,12 W/m2K uttryckt i SI-enheter. 

I Sverige rekommenderas att U-värdet i tak understiger 0,12 W/m2K (Energi- och 

klimatrådgivarna i Skåne, u.å). Luftläckaget 3 ACH (air changes per hour) skulle 

motsvara ungefär 0,7 l/s, Aomsl vid 50 Pa tryckskillnad. Kravet på lufttäthet enligt FEBY 

Guld Plushus är 0,3 l/s, Aomsl vid 50 Pa tryckskillnad (FEBY, 2019). 

 

Motsvarade krav för net-zero energy är att fönstrens U-värde ska vara 1,14 W/m2K, 

takets ska vara 0,08 W/m2K och luftläckaget 0,63 ACH vilket skulle motsvara 0,15 l/s, 

Aomsl. Standarden för net-zero liknar mer frivilliga krav som FEBY. IECC 2012 är 

lagstadgade krav motsvarande svenska BBR.  

 

Metod 
Det laboratorium som användes i studien är ett fullskaligt hus döpt till Net-zero Energy 

Residential Test Facility (NZERTF). Det har använts för att utveckla vetenskapen kring 

hur mätningar bör göras för att resultaten av energiprestandan i denna typ av hus ska 

kunna utvärderas på ett korrekt sätt. Huset är av typisk amerikansk utformning med två 

våningar, källare och garage i direkt anslutning. Uppvärmd och ventilerad yta är 252 m2.  

Det är utrustat med 10,2 kW solceller för elproduktion, solfångare till 

varmvattenberedning och värmepump då solfångarna inte räcker till för uppvärmningen. 

U-värden för konstruktionsdelar och fönster är låga, med amerikanska mått mätt, och 

värmeåtervinning används i ventilationssystemet, verkningsgrad anges ej i rapporten. I 

en del av studien gjorde jämförelser med ett hus med liknande utformning men med krav 

ställda enligt IECC:s standard från 2012 (Kneifel, et al., 2016). 

 

Totalt utfördes tre känslighetsanalyser i studien. I den initiala studien ingick sju olika 

parametrar, varav de sex sista i figur 4 varierades i två steg för NZERTF. Studien 

resulterade i 128 simuleringar där varje faktors effekt likväl som interaktioner mellan 

faktorerna kunde analyseras. I studien presenterades resultaten av energianvändningen 

oberoende av den tillförda solcellsenergin eftersom den endast är beroende av husets 

orientering och inte de resterande sex faktorerna.  
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Figur 4. Faktorer för känslighetsanalys i energianvändning (Kneifel, et al., 2016). 

Den andra känslighetsanalysen utfördes för att analysera vilken av de två byggnaderna 

som är mest känslig för variation av faktorerna. Endast de faktorer och interaktioner 

mellan faktorerna som visade signifikans i analysen presenteras i resultatet, de andra 

uteslöts från rapporten.  

 

Den tredje analysen jämförde en faktor i taget för NZERTF men med fler nivåer för varje 

faktor. Det var fortfarande faktorerna uteklimat, brukarbeteende, 

inställningstemperaturer för värme och komfortkyla samt luftläckage som studerades. 

Den tredje analysen analyserade varje faktor på ett mer ingående plan än den första 

analysen. Det finns dock en större känslighet i analysen då faktorerna endast 

analyserades en åt gången och resultaten kan bero mycket på de andra inställningarna 

(Kneifel, et al., 2016). 

 
Resultat 
De årliga beräkningarna visade tydligt att byggnadens tekniska utformning spelade störst 

roll för energianvändningen. För IECC-standarden från 2012 beräknades 

energianvändningen öka med 97 % jämfört med de krav som var ställda på NZERTF. 

De andra två parametrarna som också hade stor påverkan var luftläckage och 

brukarbeteende. Ökningen från kravet på 0,61 till 7 luftomsättningar per timme vid 50 

Pa beräknades medföra en ökning av energianvändningen med 53 %. Programmet 

beräknade luftomsättningen som konstant, i normala fall är den beroende både av väder 

och värme-, kyl- och ventilationsdriften och därför kan resultatet inte återspegla den 

faktiska användningen. Brukarnas användning av varmvatten och el varierades från 50 

% till 200 % av vad NZERTF förväntas använda och detta medförde också en ökning på 

53 % av den totala energianvändningen (Kneifel, et al., 2016). Resultaten för de årliga 

mätningarna, där ett genomsnittsvärde tagits fram, visas i figur 5. 
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Figur 5. Årlig förändring i energianvändning i jämförelse mellan krav för 2012 IECC och NZERTF 
(Kneifel, et al., 2016) 

Resultatet av den andra analysen, presenterade i figur 6, visade att den faktor som hade 

störst påverkan på de båda utformningarna, både enskilt och i interaktion med andra 

faktorer, var luftläckage. Den visade också att energianvändningen för 2012 IECC var 

nära dubbelt så stor som för NZERTF under januari månad i avseende på luftläckage. 

Interaktionerna mellan luftläckage och väder samt luftläckage och 

inställningstemperatur för värme visade större påverkan i energianvändning för 2012 

IECC än för NZERTF. 

 

Luftläckagefaktorerna är angivna i omsättningar per timme vid 50 Pa tryckskillnad 

mellan ute och inne, motsvarande enhet för de svenska kraven ställs i liter per sekund 

och kvadratmeter klimatskärm vid 50 Pa tryckskillnad. En luftomsättning på 0,61 skulle 

för ett normalt svenskt småhus motsvara ca 0,15 l/s, Aomsl och 7 luftomsättningar skulle 

motsvara 1,7 l/s, Aomsl. Sju luftomsättningar per timme är inte ett representativt värde för 

svenska småhus då det är ett för högt värde.  

 

 
Figur 6. Påverkan av luftläckage, både enskilt och i interaktioner med andra faktorer, andra 
analysen (Kneifel, et al., 2016). 
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De övriga faktorerna som visade en signifikant påverkan på energianvändningen 

presenteras i figur 7. Precis som för faktorn luftläckage visade analysen att 2012 IECC 

var känsligare för variation av väder, brukarbeteende och inomhustemperaturer för 

värme och komfortkyla än NZERTF var.  

 

 
Figur 7. Signifikanta faktorer för ökad energianvändning, andra analysen (Kneifel, et al., 2016). 

Den tredje och sista analysen visade att både energianvändningen och 

energiproduktionen varierade beroende på vilken klimatzon NZERTF simulerades i. 

Oavsett klimatzon visade byggnaden ett uppmätt positivt energinetto i analysen. 

Analysen visade också att ökad hushållselanvändning påverkade den totala 

energianvändningen mer än vad ökad varmvattenanvändning gjorde. Att sänka 

inställningstemperaturen för värme och/eller öka temperaturinställningen för 

komfortkyla hade också stor betydelse för den totala energianvändningen.  

 

Enligt Kneifel, et al. (2016) erhålles den största effekten på minskad energianvändning 

genom att bygga enligt standarden för net-zero energy i stället för 2012 IECC. Genom 

att göra det kan en årlig besparing i energianvändning på 50 % fås. Studien visade att 

energianvändningen i byggnaden med mindre strikta energikrav påverkades mer av 

variationer i de undersökta faktorerna än vad NZERTF gjorde. De menar också att net-

zero-designen verkar vara mer robust för faktorerna väder, luftläckage och 

inställningstemperaturer för uppvärmning och komfortkyla. Den energieffektiva 

designen kommer också mer sannolikt att prestera enligt den beräknade 

energiprestandan än vad den mindre energieffektiva utformningen kommer att göra 

(Kneifel, et al., 2016). 

4.1.2 Robustness of energy performance of zero-net energy (ZNE) 
buildings 

I en rapport av Picard, et al från 2020 undersöktes hur robusta ZNE-byggnader är ur 

energianvändningssynpunkt mot förändringar av väder, klimat och brukarnas beteende. 

Studien utfördes inte på ett faktiskt hus utan på en modell uppbyggd i ett datorprogram 

för forskningens syfte. Modellen för byggnaden som användes var ett envåningshus på 

195 m2 med vind som uppnådde Kaliforniens energikrav på byggnader från 2019 (2019 

California energy efficiency code). Den uppbyggda modellen energieffektiviserades 
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ytterligare så att striktare krav än Kaliforniens energikrav uppnåddes. Väggar och tak 

tilläggsisolerades och olika installationer byttes ut mot energieffektivare varianter 

(Picard, et al., 2020).  

 

I USA mäts byggnaders U-värden i andra enheter än SI-enheter. Om modellens 

utformning översätts till SI-enheter får modellens ytterväggar ett U-värde på ca 0,21 

W/m2K och grund och tak ett U-värde på ca 0,1 W/m2K. Fönsternas U-värde motsvarar 

ungefär 1,7 W/m2K. Det är ganska höga U-värden för en byggnad som ska vara 

energieffektiv i jämförelse med svensk standard. Kalifornien, som denna modell ligger 

i, har dock varmare klimat än Sverige och därför är det svårt att direkt jämföra med 

svenska förhållanden.  

 

Modellen hade ett lufttäthetskrav på 5 luftomsättningar/h vid 50 Pa tryckskillnad vilket 

motsvarar ungefär 1,2 l/s, Aomsl. Kravet på lufttäthet enligt FEBY Guld Plushus är 0,3 

l/s, Aomsl (FEBY, 2019). 1,2 l/s, Aomsl är alltså inte ett speciellt strikt krav i jämförelse 

med svenska förhållanden och är inte ett representativt värde för svenska småhus.  

 

Simuleringarna utfördes med klimatdata för tre olika städer i Kalifornien: Fresno, 

Riverside och San Fransisco. Modellen var utrustad med 3,4 kW (ca 24 m2) solceller på 

taket för elproduktion (Picard, et al., 2020).  

 
Metod  
I rapporten utfördes simuleringar för att beräkna byggnadens energianvändning. Genom 

att variera olika parametrar som påverkar byggnadens energianvändning togs olika 

resultat fram. 

 

För att ta reda på hur brukarnas beteende påverkade byggnadens energianvändning tog 

Picard, et al fram tre olika brukare med olika inställning till energisparande åtgärder. En 

sparsam (Austerity), en normal (Baseline) och en slösaktig (Wasteful) brukare. 

Brukarindata till de tre olika brukartyperna togs fram med hjälp av statistik från tidigare 

amerikanska undersökningar. Enligt en statistisk modell som Picards, et al tog fram med 

hjälp av statistik från Residential energy consumption survey (RECS) visade det sig att 

15 % av hushållen använder hälften så mycket varmvatten som genomsnittet och 5 % av 

hushållen använder dubbelt så mycket varmvatten som genomsnittet. Den statistiska 

modellen gjordes med hjälp av en täthetsfunktion, Kernel density estimation (Picard, et 

al., 2020). Värdet för den genomsnittliga amerikanska varmvattenanvändningen 

beskrivs inte i rapporten.  

 

RECS är en amerikansk undersökning som utförs av den federala amerikanska 

myndigheten US. Energy Information Administration (EIA). RECS undersöker 

energianvändningen i amerikanska hushåll med hjälp av bland annat intervjuer och 

webbundersökningar. Deras undersökningar ska vara representativa för hela den 

amerikanska befolkningen (US. Energy Information Administration, u.å). 
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Picard, et al (2020) definierade de tre brukarna som:  

 

1. Sparsamma brukaren har en positiv inställning till att utföra energisparande 

åtgärder. De utför även så många energisparande åtgärder som de kan. De klär 

sig efter säsong inomhus. De har en lägre inomhustemperatur under 

uppvärmningssäsongen (18 °C) och tar på sig mer kläder. Under sommaren 

används komfortkylan vid högre inomhustemperaturer än 24,4 °C och de har 

mindre kläder på sig för att kompensera den högre inomhustemperaturen. 

Elektronik och utrustning är avstängda när brukarna inte är hemma. Belysning 

tänds bara vid behov och om brukaren befinner sig i rummet och dagsljuset inte 

är tillräckligt. Belysningen tänds om belysningsstyrkan är lägre än 300 lux i 

rummet. Varmvattenanvändningen är hälften av det amerikanska genomsnittet. 

(Picard, et al., 2020) 

 

2. Normala brukaren har en genomsnittlig amerikansk energianvändning och 

inställning till energisparande åtgärder (Picard, et al., 2020). Vad som är 

genomsnittlig amerikansk energianvändning framgår inte i rapporten. 

 

3. Slösaktiga brukaren är omotiverad till energisparande åtgärder. Den har en 

högre inomhustemperatur under uppvärmningssäsongen 23 °C och en låg 

inomhustemperatur på sommaren 23 °C med hjälp av komfortkyla. Belysning, 

elektronik och utrusning är igång även när brukaren inte är hemma. Den 

använder dubbelt så mycket varmvatten som den genomsnittliga amerikanen. 

Fönstren är alltid stängda och brukaren förlitar sig på komfortkyla i stället för 

vädring. (Picard, et al., 2020) 

 

I tabell 6 redovisas den brukarindata som Picard, et al (2020) tog fram för de tre brukarna. 

Baseline, även kallad standard =normala brukaren, energy austerity = sparsamma 

brukaren och energy wasteful = slösaktiga brukaren. Observera att detta är författarna av 

denna rapports egna översättningar från engelska till svenska.  

 
Tabell 6.Brukarindata för de tre olika brukarna, normal, sparsam och slösaktig. 

 Baseline Energy Austerity Energy Wasteful 

Cooling thermostat 
setpoint (°C) 

24,4 always 26 23 

Heating thermostat 
setpoint (°C) 

21,1 18 23 

HVAC operation Scheduled On only if occupied Always on 

Appliances Scheduled On if in use, off if not 
in use 

Always on 

Lighting Scheduled On if occupied and if 
illuminance in the 
room < 300 lux 

Always on 

Hot water use/ bath Scheduled Water use is reduced 
by half 

Water use is doubled 

Ceiling fan Switch on if indoor air 
temperature in > 25,5 °C 

Switch on if Tin > 
25,5°C 

Switch on if Tin > 
25,5°C 

Windows Closed  Closed Closed 
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Två olika uppsättningar av väderdata användes i rapporten för att undersöka två olika 

saker. En för att undersöka hur olika beteendemönster hos brukarna påverkade 

byggnadens energianvändning och en för att undersöka om byggnaden är en ZNE-

byggnad oavsett brukarnas energianvändning (Picard, et al., 2020). 

  

För att se hur brukarnas beteende påverkade byggnadens energianvändning användes en 

typ av väderdata i simuleringarna, TMY3(Typical metrologiacal year 3). TMY3 är en 

uppskattning på det typiska vädret under ett år, det vanligaste vädret (Picard, et al., 

2020). 

 

Om byggnaden är en ZNE-byggnad eller inte beror på hur mycket el solcellerna på taket 

genererar vilket i sin tur beror på det aktuella årets solinstrålning. Därför använde Picard, 

et al en annan typ av väderdata till dessa simuleringar AMY30 (Actual metrolgical year 

30). AMY30 är faktiska väderdata från åren 1988 till 2017. Picard, et al använde denna 

väderdata för att se under vilka av åren mellan 1988 och 2017 som byggnaden skulle ha 

varit en ZNE-byggnad med den uppmätta energianvändningen för de tre olika 

brukartyperna (Picard, et al., 2020).  

 
Resultat 
I rapporten kom Picard, et al (2020) fram till bland annat följande resultat. Den 

sparsamma brukaren använde mindre än hälften så mycket energi som den slösaktiga 

brukaren oavsett geografisk position. Däremot varierade den totala energianvändningen 

i de tre olika städerna på grund av klimatskillnader. I San Fransisco användes till 

exempel komfortkyla inte alls på grund av det kallare klimatet där, däremot var 

uppvärmningsbehovet störst där. Det var energianvändningen för uppvärmning och 

komfortkyla som gav störst skillnad mellan de tre olika brukarna. Den slösaktiga 

brukaren använde tre gånger mer energi i Fresno och fyra gånger mer energi i Riverside 

och San Fransisco för uppvärmning än den normala brukaren. Den sparsamma brukaren 

reducerade sin energianvändning för uppvärmning med faktor tre i jämförelse med den 

normala brukaren i alla tre städerna.  

 

Genom att låta lamporna gå igång när ljusstyrkan i rummet understeg 300 lux så 

minskade den sparsamma brukaren energianvändningen för belysning med 21 % i 

Riverside och Fresno och 31 % i San Fransisco i jämförelse med normalbrukaren. Den 

slösaktiga brukaren som alltid hade lamporna på ökade energianvändningen för 

belysning med 300 % i jämförelse med den normala brukaren. För den slösaktiga 

brukaren ökade energianvändningen för hushållsel med 60 % i jämförelse med 

normalbrukaren. Skillnaden i energi för hushållsel mellan den sparsamma brukaren och 

normala brukaren var liten (Picard, et al., 2020).  

 

Den totala energianvändningen för de tre brukartyperna presenteras i figur 8 och 

redovisar energianvändning för de tre brukartyperna i San Fransisco, Riverside och 

Fresno med TMY3 väderdata (Picard, et al., 2020).  
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Figur 8. Energianvändning (GJ) för de tre brukartyperna i San Fransisco, Riverside och Fresno 
med TMY3 väderdata. (Onsite energy är byggnadens produktion av elektricitet från solceller på 
byggnadens tak.) (Picard, et al., 2020). 

I tabell 7 redovisas energianvändningen omräknat från GJ till kWh/m2 för de tre städerna 

San Fransisco, Riverside och Fresno.  

 
Tabell 7. Beräknad energianvändning (uppvärmning, komfortkyla, varmvatten, hushållsel och 
fastighetsel) i kWh/m2 för de tre brukartyperna i de tre städerna San Fransisco, Riverside och 
Fresno. 

Brukare San Fransisco (kWh/m2) Riverside (kWh/m2) Fresno (kWh/m2) 

Sparsam 64 72 82 

Standard 86 88 98 

Slösaktig  213 215 217 

 

Vad gäller frågeställningen om de tre brukartyperna spelade roll för om byggnaden var 

en ZNE-byggnad, det vill säga producerar mer energi än vad som levereras till 

byggnaden kom Picard, et al fram till följande resultat. Den slösaktiga brukaren kom 

aldrig ner till kravet för att vara en ZNE-byggnad. Den sparsamma brukaren klarade 

kravet för att vara en ZNE-byggnad nästan alla år. Picard, et al kom även fram till att 

byggnadens geografiska position spelar roll för hur enkelt det är att nå kravet för att vara 

ett plusenergihus. Svårast var det i San Fransisco. Detta berodde på klimatskillnader 

mellan de tre platserna. 

 

I figur 9 redovisas hur den totala energianvändningen för byggnaden varierade med 

väderdata från AMY30. Den totala energianvändningen för de tre brukartyperna och för 

de tre städerna San Fransisco, Riverside och Fresno.  
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Figur 9. Nettoproduktion från solceller på byggnaden under de 30 åren för de tre brukartyperna i 
San Fransisco, Riverside och Fresno med AMY30 väderdata (Picard, et al., 2020). 

4.1.3 Studie i befintliga svenska bostäder  

Simuleringar i IDA-ICE av brukares påverkan på energianvändningen genomfördes för 

befintliga svenska bostäder av Magnusson och Sellin (2018). Även i lägenheter 

uppförda på 60-talet kan brukare påverka energianvändningen avsevärt både före och 

efter en energieffektiviserande renovering. De såg bland annat att brukarnas påverkan 

kan vara i samma storleksordning som de lönsamma tekniska åtgärder som vidtas vid 

en renovering. De såg också att en öppen balkongdörr 2 h varje dag med 20 % 

öppningsgrad ökar uppvärmningsenergibehovet i Skåne med 5 kWh/m2 Atemp (Sellin & 

Magnusson, 2018). 

4.2 Studier på uppmätt energianvändning 

Här presenteras flera svenska studier som har mätt energianvändningen och studerat 

vädringsbeteenden i svenska bostäder. Studierna har utförts i olika typer av bostäder av 

olika storlek.  

 

4.2.1 Energianvändning i lågenergihus – Analys av mätningar från 97 
lägenheter med passivhusteknik 

Nilsson och Westerberg undersökte i en studie hur kallvattenanvändningen, 

varmvattenanvändningen, hushållselanvändningen och 

komplementvärmeanvändningen varierade i 97 lägenheter i Hökarängen i Stockholm. 

Lägenheterna är byggda med passivhusstandard enligt FEBY och byggdes i slutet av 00-

talet. Mätningarna skedde mellan januari och december 2011 i ettor, tvåor, treor, fyror 

och femmor. Individuell debitering har använts för varmvatten och hushållsel. (Nilsson 

& Westberg, 2012). Endast brukarindata för hushållsel och varmvatten för fyror och 

femmor tas upp vidare i rapporten. Detta eftersom de större lägenheterna bättre antas 

motsvara ett småhus vad gäller storlek och antal boende än mindre lägenheter. Studien 

nämns hädanefter i rapporten studie: Hökarängen. 
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Mätningar av hushållsel 
I hushållselanvändningen är inte komplementvärmeanvändningen inräknad. 

Hushållselanvändningen redovisas i W/m2
BOA. I figur 10 och figur 11 redovisas 

standardavvikelsen, medelvärdet, maxvärdet, 95:e percentilen, 75:e percentilen, 

medianvärdet, 25:e percentilen, 5:e percentilen och minimivärdet för uppmätt 

hushållselanvändning för fyror respektive femmor (Nilsson & Westberg, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10. Uppmätt användning av hushållsel (W/m2

BOA) per månad för alla fyror i undersökningen 
(Nilsson & Westberg, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 11. Uppmätt användning av hushållsel (W/m2

BOA) per månad för alla femmor i 
undersökningen (Nilsson & Westberg, 2012). 

Mätningar av varmvatten  
Varmvattenanvändningen redovisas i (l/m2

BOA, h). I figur 12 och figur 13 redovisas 

standardavvikelsen, medelvärdet, maxvärdet, 95:e percentilen, 75:e percentilen, 

medianvärdet, 25:e percentilen, 5:e percentilen och minimivärdet för uppmätt 

varmvattenanvändning i fyror respektive femmor. 
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Figur 12. Uppmätt användning av varmvatten (l/m2

BOA, h) per månad för alla fyror i 
undersökningen (Nilsson & Westberg, 2012). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 13. Uppmätt användning av varmvatten (l/m2

BOA, h) per månad för alla femmor i 
undersökningen (Nilsson & Westberg, 2012).  

Det finns stora skillnader i användningen av varmvatten och hushållsel mellan de olika 

lägenheterna. Detta kan skapa stora osäkerheter vid projekteringen av nya byggnader. 

För att kunna göra mer exakta projekteringar som stämmer med den faktiska uppmätta 

energianvändningen bör olika brukarvanor beaktas vid projekteringen (Nilsson & 

Westberg, 2012).  

4.2.2 Brukarrelaterad energianvändning – Resultat från mätningar i 1300 
lägenheter.  

I en studie av Bagge, et al från 2012 uppmättes energianvändningen i lägenheter i 

Karlstad. I 1300 lägenheter undersöktes åren 2008 - 2009 bland annat 

hushållselanvändning, inomhustemperatur och varmvattenanvändning. Undersökningen 

skedde i ettor, tvåor, treor och fyror. Alla lägenheter hade individuell debitering av 

hushållsel och varmvatten. Enligt deras undersökning är Karlstads demografi ganska lik 

den genomsnittliga svenska demografin och är därför representativ för en stor del av 
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Sveriges befolkning (Bagge, et al., 2012). Studien nämns hädanefter i rapporten studie: 
Karlstad. 

 

Mätningar av hushållselanvändning 
Hushållselanvändningen redovisas i kWh/m2

BOA, år. I figur 14 redovisas uppmätt 

användning av hushållsel per år. Dels för alla lägenheter i undersökningen, dels för den 

5:e och den 95:e percentilen. I figuren redovisas maxvärdet, minimivärdet, medianen, 

medelvärdet och standardavvikelsen efter lägenheternas storlek och tidsrymd (Bagge, et 

al., 2012).  

 

 
Figur 14. Uppmätt användning av hushållsel per år för alla lägenheter i undersökningen och för 

5:e-95:e percentilerna (Bagge, et al., 2012). 

Mätningar av varmvattenanvändning 
De uppmätta värdena för varmvattenanvändning redovisas på samma sätt som för 

hushållselanvändningen men i enheten m3/m2
BOA, år i figur 15 (Bagge, et al., 2012). 
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Figur 15. Uppmätt användning av varmvatten per år för alla lägenheter i undersökningen och för 
5:e-95:e percentilerna (Bagge, et al., 2012).  

Mätningar av inomhustemperatur  
I figur 16 redovisas uppmätt inomhustemperatur under året månadsvis för alla lägenheter 

i undersökningen. Inomhustemperaturen redovisas i °C. I figuren redovisas maxvärdet, 

minimivärdet, medianen, medelvärdet och standardavvikelsen per månad (Bagge, et al., 

2012).  
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Figur 16. Inomhustemperaturens variation under året för alla lägenheter, år 2008 och 2009 
(Bagge, et al., 2012). 

Bagge, et al kommer fram till att olika brukare använder olika mycket varmvatten och 

hushållsel och har olika inomhustemperaturer. Medeltemperaturen i bostäderna är mer 

än 1 °C högre än BEN:s krav på 21 °C.  

 

4.2.3 Brukarrelaterad energianvändning – Mätning och analys av 
hushållsel och tappvarmvatten 

I en studie av Bagge, et al från 2014 har energianvändningen uppmätts i lägenheter i 

Karlstad, Norrtälje, Säffle och Tanum. Mätningar har gjorts för hushållsel och 

varmvatten. För mätningen av varmvattenanvändning har endast lägenheter i Karlstad 
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använts. Mätningarna pågick under sex år, mellan 2008 - 2013 i ungefär 1000 lägenheter 

fördelade på de olika orterna. Hushållselanvändningen och varmvattenanvändningen har 

mätts per kvadratmeter BOA. Mätningarna har skett i lägenheter med olika 

energiprestanda. Vissa av lägenheterna är äldre lägenheter från 60-talet och vissa är 

lägenheter av passivhusstandard. Mätningar har även utförts på närvaron och på hur 

många personer som bor i lägenheterna för att se om detta påverkar energianvändningen. 

Individuell debitering har använts för hushållsel och varmvatten (Bagge, et al., 2014). 

Studien nämns hädanefter i rapporten studie: Tanum m.fl.  

 

Mätning av hushållsel 
I figur 17 redovisas uppmätta värden för hushållselanvändning för alla lägenheterna i 

studien mellan 2008 och 2013.  

 

 
Figur 17. Uppmätta värden för hushållselanvändning för alla lägenheterna i studien mellan 2008 
och 2013 (Bagge, et al., 2014).  

Mätning av tappvarmvatten 
I figur 18 redovisas uppmätta värden för hushållselanvändning för alla lägenheterna i 

studien mellan 2008 och 2013.  
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Figur 18. Uppmätta värden för varmvattenanvändning för alla lägenheterna i studien mellan 
2008 och 2013 (Bagge, et al., 2014).  

I figur 19 redovisas genomsnittsanvändningen hushållsel och varmvatten för de 10 % av 

brukarna som använder mest och de 10 % av brukarna som använder minst och de 

brukarna som ligger i 45:e till 55:e percentilen.  

 

 
Figur 19. Genomsnittsanvändningen för hushållsel och varmvatten (Bagge, et al., 2014).  

Bagge, et al kom fram till att användandet av hushållsel och varmvatten är ganska 

konstant under de sex åren mätningarna har skett. De kom också fram till att närvaron 

och antalet personer som bor i lägenheterna inte tydligt indikerar hög eller låg 
användning av hushållsel och varmvatten. Det är snarare beteendet hos brukarna som 

spelar roll, vilket är svårare att mäta. De kom dock fram till att närvaron och antalet 

personer spelar stor roll för uppvärmningsbehovet i lågenergibostäder. Då personerna 

som lever i lågenergibostäder är internvärmekällor som värmer upp huset.  

4.3 Studier av vädringsbeteenden 

I detta avsnitt har studier av vädringsbeteenden studerats och sammanfattats.  

4.3.1 Stockholmsenkäten 

I Svebys Brukarindata för bostäder från 2012 sammanfattas flera studier om brukares 

vädringsbeteende. I en av studierna, Stockholmsenkäten som utförts i Stockholm har 

brukare fått svara på en enkätundersökning om hur ofta och hur de vädrar. Studien 
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utfördes på bostäder byggda mellan 1930-talet och 2007. I tabell 8 har frågorna och 

resultaten av delar av undersökningen redovisats, resultat för bostäder byggda 1985–

1990 och för bostäder byggda 2007 (Sveby, 2012). Dessa valdes ut då de är mest 

relevanta för denna rapport.  

 
Tabell 8. Vädringsbeteende hos brukare i bostäder byggda 1985–1990 och 2007.  

Byggår 1985–1990 2007 

Hur ofta vädrar ni? % % 

Dagligen 77 49 

En gång i veckan 13 23 

Någon gång i månaden 3 15 

Sällan eller aldrig 4 12 

Hur lång tid vädrar ni?    

Hela dagen eller natten 20 11 

Några timmar 38 46 

Korsdrag några minuter 27 39 

Aldrig 2 3 

4.3.2 Projekt MEBY 

En annan studie som sammanfattades i Svebys Brukarindata för bostäder från 2012 är 

projekt MEBY. I den undersöktes knappt 400 småhus och lägenheter i Stockholm år 

2002. Där fick brukarna svara på samma frågor som i Stockholmsenkäten, se Tabell 8. 

Undersökningen visade att 75 % vädrade varje dag och 20 % vädrade hela dagen eller 

natten (Sveby, 2012). 

 

I projekt MEBY mättes även inomhustemperaturer i bostäderna och presenteras i figur 

20. Där tilldelades brukarna en termometer och fick rapportera in sina 

inomhustemperaturer till undersökningen (Sandberg & Engvall, 2002). 

 

 
Figur 20. Uppmätta inomhustemperaturer i lägenheterna (Sandberg & Engvall, 2002). 

Den genomsnittliga inomhustemperaturen uppmättes till 21,8 °C. Den högsta uppmätta 

temperaturen i undersökningen är uppmätt till 26 °C och den lägsta 18 °C (Sandberg & 

Engvall, 2002). Studien nämns hädanefter i rapporten studie: Stockholm MEBY. 
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4.3.3 BETSI 

BETSI (Byggnaders energianvändning, teknisk status och inomhusmiljö) är ett projekt 

utfört av Boverket att undersöka det svenska fastighetsbeståndet. Projektet genomfördes 

på den svenska regeringens begäran. Eftersom projektet skulle utmynna i att ge en 

statistiskt representativ samlad bild och status över Sveriges fastighetsbestånd har både 

småhus och flerbostadshus av alla åldrar över hela Sverige undersökts. BETSI baseras 

på mätningar och enkätundersökningar som utfördes 2007 och 2008 (Boverket, 2009).  

 

I en enkätundersökning där brukarna bland annat fick svara på hur ofta de vädrar och 

hur länge de vädrar under uppvärmningssäsongen kom BETSI fram till att knappt hälften 

av alla vädrar varje dag. Ungefär 15 % vädrade en gång i veckan eller en gång i månaden. 

Ungefär en fjärdedel vädrade mycket sällan eller aldrig. Enkätundersökningen kom även 

fram till att vädra korsdrag är det vanligaste sättet att vädra på. Det näst vanligaste sättet 

är vädra några timmar åt gången. Det visade sig även att ungefär 15 % vädrade hela 

dagen eller natten. Resultatet från enkätundersökningen redovisas i tabell 9. 

 
Tabell 9. Resultat från projekt BETSI:s enkätundersökning angående vädringsvanor i småhus 
under september-april.  

Byggår 1986-1995 1996-2005 

Hur ofta vädrar du? (Under 
perioden september till april) 

  

Dagligen 49 % 41 % 

Ungefär en gång i veckan 14 % 17 % 

Någon gång i månaden 16 % 16 % 

Vädrar sällan eller aldrig 22 % 26 % 

Hur länge vädrar du? (Under 
perioden september till april) 

  

Vädrar hela dagen eller natten 17 % 12 % 

Vädrar några timmar 35 % 34 % 

Vädrar korsdrag  43 % 42 % 

Vädrar aldrig 5 % 12 % 

 

Cirka hälften av de boende (52 % för 1986-1995 och 46 % för 1996-2005) svarade att 

de vädrar minst några timmar varje dag. Svar från brukare i nyare småhus valdes ut för 

brukarindata i denna rapport. Totalt 3890 personer som då bodde i småhus svarade på 

enkäten (Boverket, 2009).  

4.3.4 Flagghusen 

I en rapport av Nordquist, 2017 gjordes en uppföljning på energianvändningen för 

bostadsområdet Flagghusen i Malmö. Flagghusen är ett bostadsområde som byggdes 

2005 till 2007 och består av moderna energieffektiva lägenheter (BeBo, 2020). I 

Nordquist rapport från 2017 fick brukarna svara på en enkätundersökning som bland 

annat undersökte deras vädringsvanor. Ungefär hälften (55 %) svarade att de vädrar 

dagligen eller nästan varje dag under uppvärmningssäsongen. Ungefär en fjärdedel 

vädrade en gång i veckan. Ungefär 10 % vädrade en gång i månaden eller mer sällan. 55 

% hade öppet minst några timmar varje dag under uppvärmningssäsongen. Rapporten 

kom även fram till att korsdrag i några minuter är det vanligaste sättet att vädra på (44 

%), att vädra några timmar är näst vanligast (43 %), ha fönster öppna hela dagen eller 
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natten var tredje vanligast. Mindre än 5 % vädrade aldrig. Delar av resultatet som 

Nordquist, 2017 kom fram till i enkätundersökningen redovisas i figur 21 och figur 22.  

 

 
Figur 21. Resultat från enkätundersökningen från Flagghusen (Nordquist, 2017). 

 

 
Figur 22. Resultat från enkätundersökningen från Flagghusen (Nordquist, 2017). 

Brukarna fick även svara på frågor om hur många fönster de öppnade när de vädrade. 

Det vanligaste var att vädra genom att öppna ett fönster i vardagsrummet, sovrummet 

eller köket eller balkongdörren på glänt, upp till 10 centimeter. Få personer brukar öppna 

mer än ett fönster eller dörr samtidigt när de vädrade. De två öppningsfall som var mest 

förekommande var ett fönster i sovrum (49 %) och balkongdörr i vardagsrum (52 %) 

(Nordquist, 2017). 
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5 Fallstudie 

I fallstudien presenteras Villa Åkarp som är det plusenergihus som har använts som 

modell för denna studie. I beräkningarna i fallstudien tas ingen hänsyn till hur mycket 

energi som är egenproducerad eftersom fokus för rapporten är behovssidan i 

energibalansen. Tillförselsidan studeras alltså inte i fallstudien. I analysdelen, kapitel 

7.3, kommer resultaten åter att appliceras på ett plusenergihus. 

 

Vidare presenteras det simuleringsprogram som använts för att utföra energiberäkningar 

på huset, IDA ICE. Här presenteras också en sammanställning av den brukarindata som 

tagits fram i litteraturstudien.  

 

De faktorer som studerats i fallstudien är sådana som brukaren har möjlighet att påverka 

i det vardagliga livet. Underlag för inomhustemperatur, hushållselanvändning, 

varmvattenanvändning och vädring har tagits fram i litteraturstudien. Underlag för 

ventilationsflöden baseras på krav från BBR och Folkhälsomyndigheten.  

 

I fallstudien är målet att studera hur byggnadens totala energibehov förändras beroende 

på brukarbeteende. Här inkluderas därför hushållsenergin i energianvändningen. BBR:s 

definition av energianvändning frångås alltså i fallstudien.  

5.1 Villa Åkarp  

Villa Åkarp uppfördes 2009 av Karin Adalberth och var vid uppförandet Sveriges första 

plusenergihus. Utöver att huset uppfyller alla de grundparametrar som utgör ett modernt 

energieffektivt hus som presenteras under rubrik 3.3 är det också utrustat med ytterligare 

installationer som gör att det på årsbasis kan producera och leverera ett överskott av el. 

Husets uppmätta energibehov för uppvärmning och varmvatten är ca 3300 kWh/år, 

vilket kan jämföras med genomsnittet för svenska småhus som är 16 200 kWh/år 

(Eriksson & Nilsson, 2017). 

 

Huset är utrustat med solfångare (16 m2), en pelletskamin och en ackumulatortank som 

är placerad mitt i huset. Solfångarna tar vara på solens värmeenergi och utnyttjar den för 
att värma tappvarmvatten och vatten till det vattenburna radiatorsystemet. 

Ackumulatortanken finns för att den producerade överskottsvärmen ska kunna lagras 

och användas vid mer solfattiga dygn. Att långtidslagra värmen är inte möjligt i detta 
system och därför är huset även utrustat med en pelletskamin som används under 

uppvärmningssäsongen. Pellets är en restprodukt från snickerier och uppvärmning 

genom eldning av pellets är generellt mycket effektivt och genererar låga utsläpp 

(Energirådgivarna, 2008). 

 

I det mekaniska FTX-ventilationssystemet kan värmeåtervinning utnyttjas upp till 87 %. 

På så sätt minskar uppvärmningsbehovet. Huset är även utrustat med en 

avloppsvärmeväxlare som värmer det inkommande kallvattnet från 8 °C till 15 °C med 

hjälp av avloppsvattnet (Tulin, 2014). Huset är inte utrustat med aktiv kyla.  
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Solcellerna används för att producera el till huset och överskottet av den producerade 

elen kan levereras tillbaka till elnätet. Huset är utrustat med 32 m2 solceller. Villa Åkarp 

levererar totalt 900–1200 kWh tillbaka till elnätet, fördelat över ett år. Villa Åkarps 

uppmätta energianvändning redovisas i tabell 10. 

 
Tabell 10. Uppmätt energianvändning för Villa Åkarp. 

 Energianvändning 
(kWh/år) 

Energianvändning  
(kWh/m2, år) 

Egen energi-
produktion 
(kWh/år) 

Köpt – såld energi 
(kWh/år) 

Värme och 
varmvatten 

3300 22 5800 - 6300 
Köpt pellets 
500 - 1000 

Hushållsel 
(+pumpar, 
styr, fläktar) 

2500+800 22 4200 - 4500 
Såld el 

900 - 1200 

 

5.1.1 Värmeförlusttal enligt FEBY 

Kravet för att uppnå FEBY Guld är att värmeförlusttalet för Villa Åkarp inte får 

överstiga 14 W/m2Atemp (plus tillägg då huset är mindre än 600 m2). Tillägget beräknas 

enligt ekvation 6.  

Tillägg =
600 − 163,6

110
= 3,97 W/m2Atemp     (6) 

 

Kravet för att Villa Åkarp ska uppnå FEBY Guld beräknas till 17,97 W/m2Atemp.  

 

Krav inklusive tillägg = 14 + 3,97 = 17,97 W/m2Atemp 

 

Värmeförlustkoefficienten HT beräknas enligt ekvation 4.  

 

HT = 0,168 ∗ 407,9 + 1200 ∗ 0,0024 + 1200 ∗ 0,057(1 − 0,85)
=  81,67 W/K       (4) 

 

Värmeförlusttalet beräknas enligt ekvation 5. DVUT i Burlöv kommun är 9,1 °C. 

 

VFT =
81,67(21 − (−9,1))

163,6
= 15,03 W/m2Atemp     (5) 

 

15,03 W/m2Atemp <17,97 W/m2Atemp och därmed uppnår Villa Åkarp kravet för FEBY 

Guld. Det uppfyller även kravet för FEBY Guld Plushus som är 17,97 W/m2Atemp samt 

att den levererade energin till byggnaden är mindre än den levererade energin från 

byggnaden på årsbasis.  

5.2 IDA ICE  

IDA Indoor Climate and Energy är det datorsimuleringsprogram som använts för att 

bygga upp en modell av Villa Åkarp. Programmet möjliggör dynamiska och detaljerade 

studier på inomhusklimat i form av termisk komfort uppdelat i zoner och 
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energiberäkningar på hela byggnaden som ett system. Versionen som använts är IDA 

ICE 4.8. 

5.2.1 Utformning  

Modellen av Villa Åkarp är utformad efter arkitekt-och konstruktionsritningar som 

erhållits av Karin Adalberth. Målet var att utforma modellen så likt det riktiga huset som 

möjligt. Men att upprätta en exakt modell är svårt, då programmet har vissa 

begränsningar och inte tillåter alla utformningar som verkligheten tillåter. Vissa 

förenklingar har även skett för att förenkla och snabba på uppbyggnaden av modellen 

som inte beror på programmets begränsningar. Se figur 23 för utformningen av 

modellen. 

 

 
Figur 23. Utformningen av Villa Åkarp i IDA ICE. 

Modellens areor presenteras i tabell 11. 

 
Tabell 11. Modellens areor. 

Areamått Area (m2) 

Total area våning 1 108,3 

Total area våning 2 55,3 

Omslutande area 407,9 

Atemp 163,6 

BOA 148,6 

 

I IDA ICE delas byggnaden in i zoner. Alla rum i Villa Åkarp har blivit tilldelad en egen 

zon, se figur 24 och figur 25. I en zon råder samma inomhusklimat, till exempel är 

inomhustemperatur och ventilationsflöden samma för hela zonen. Det går däremot att 

skapa olika förhållanden i olika zoner.  
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Figur 24. Zonindelning av nedervåningen i Villa Åkarp. 

 

 
Figur 25. Zonindelning av ovanvåningen i Villa Åkarp. 
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5.2.2 Konstruktion 

Viktiga ingångsvärden för byggnaden som areor och volymer har försökts hållas så lika 

ritningarna som möjligt. Villa Åkarp är utformat med ett ouppvärmt garage som ligger 

vägg i vägg med huset. Bostadsdelen har yttervägg mot garagedelen. Garaget har 

tunnare, och mindre välisolerade väggar än bostadsdelen. Eftersom garaget är ouppvärmt 

så ingår det inte i Atemp och togs bort från modellen. För att kompensera garagets 

isolerande effekt på ytterväggarna som vetter mot garaget lades extra isolering till i form 

av 200 millimeter mineralull.  

 

I en utstickande del av huset på undervåningen används vakuumisolering för att kunna 

tillåta tunnare yttervägg. Vakuumisoleringen har värmekonduktiviteten (𝜆) på 0,005 

W/mK. Som jämförelse har mineralull värmekonduktiviteten 0,037 W/mK. 

 

Materialen i modellens klimatskal stämmer inte helt överens med ritningarna, då alla 

material inte finns att tillgå i IDA ICE. Flera material i ritningarna har bytts ut mot andra 

material med liknande egenskaper på framför allt värmekonduktivitet.  

 

Villa Åkarp är uppbyggd av flera olika sorters takkonstruktioner och olika 

ytterväggskonstruktioner som är mycket lika varandra. I modellen är 

takkonstruktionerna förenklade till en typ av konstruktion. Väggkonstruktionerna är 

förenklade till tre olika. Konstruktionernas ursprungliga U-värden har dock inte 

förändrats nämnvärt. Modellens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient (Um) är 

0,17 W/m2K vilket kan jämföras med BBR:s högsta tillåtna värde på Um som är 0,3 

W/m2K för nya byggnader (Boverket, 2020). 

 

Modellens klimatskal, dess egenskaper, utformning och inställda värden redovisas i 

tabell 12. 
  

Tabell 12. Klimatskalets utformning efter konstruktionstyp med dess U-värde, tjocklek och area 
enligt uppbyggnad i IDA ICE. 

Konstruktionsdel U-värde (W/m2K) Tjocklek (m) Area (m2) 

Tak 0,05 0,729 131,4 

Yttervägg 0,07 0,616 92,6 

Yttervägg extra tjock (mot garaget) 0,05 0,836 17,7 

Yttervägg med vakuumisolering  0,07 0,321 9,7 

Grund 0,07 0,700 108,3 

Fönster 0,80 - 40,4 

Dörrar 0,70 - 7,7 

Um inklusive köldbryggor 0,17 

 

Alla fönster antas ha samma U-värde, även alla ytterdörrar antas ha samma U-värden. 

Modellen har inte samma former på alla fönster som ritningarna beskriver. Vissa fönster 

är ändrade från triangulär form till rektangulär. Men den totala fönsterarean är samma 

och fönstren sitter på samma ställen på fasaden. Fönstrens g-värde är 0,5, detta värde har 

multiplicerats med solavskärmningsfaktorn 0,71 (enligt BEN 2) så det inställda värdet i 

IDA ICE är 0,355. Även fönstrens T-värde (andel insläppt dagsljus) har multiplicerats 

med solavskärmningsfaktorn 0,71 till inställningsvärdet 0,291. Solavskärmningsfaktorn 
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tar hänsyn till saker som kan hindra solinstrålningen, till exempel växter eller andra saker 

som är placerade i fönstren. 

5.2.3 Klimatfil 

Simuleringarna för Malmö är utförda med en klimatfil för Malmö Sturup, framtagen av 

ASHRAE år 2005. Ingående data i klimatfilen är utomhustemperaturer, vindhastigheter, 

vindriktningar, luftfuktighet och solinstrålning. Då mätningarna är utförda under ett 

specifikt år kan dessa inte direkt jämföras med ett normalår. 

 

Klimatfilerna för Kiruna och Karlstad är också framtagna av ASHRAE, år 2013. 

Anledningen till att tre olika klimatfiler används är för att studera om den geografiska 

placeringen av byggnaden påverkar energianvändningen. 

 

Årsmedeltemperaturen i Malmö var 1 °C högre än normalårstemperaturen både 2005 

och 2013. I Kiruna var den 1,8 °C högre 2005 och 2,2 °C högre 2013. Till hela Sverige 

sett var 2013 ett något varmare år än 2005, men också det var ett varmt år (Persson, 

2015).  

5.2.4 Uppvärmning 

Alla zoner har utrustats med en radiator förutom ackumulatortanken, trapphuset och de 

två garderoberna vid sovrummen på ovanvåningarna. De värms i stället upp av 

omgivande zoner. Radiatorerna kallas för Ideal heaters i IDA ICE. Ideal heaters värmer 

upp zonen till inställd temperatur. I tabell 13 redovisas antalet radiatorer för alla zoner 

och radiatorernas effekt. IDA ICE standardinställning för verkningsgraden för 

uppvärmningssystemet är 90 %. Den ändrades till 100 % för att förlusterna inte skulle 

räknas med i energianvändningen. Detta medför att resultaten lättare skulle kunna 

jämföras med andra byggnader. 

 
Tabell 13. Radiatorernas effekt och antal radiatorer för respektive zon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Uppvärmningssystemet är avstängt när det inte är uppvärmningssäsong. 

Uppvärmningssystemet i IDA ICE går dock ej att stänga av periodvis, vilket gör att 

eventuell energianvändning för uppvärmning under denna period räknas bort i resultatet.  

Zon 
Effekt radiatorer 
(W) 

Antal radiatorer 

Groventré 400 1 

WC 1 400 1 

Kontor 600 1 

Matplats och vardagsrum 1000 1 

Vindfång 400 1 

Ackumulatortank 0 0 

Barnrum 600 1 

Sovrum 600 1 

Trapphus 0 0 

WC 2 400 1 

Garderob 1 0 0 

Garderob 2 0 0 
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5.2.5 Luftläckage 

Klimatskalets luftläckage sattes till 0,3 l/s, Aomsl vid en tryckskillnad på 50 Pa. Modellen 

har även luftläckagespringor vid dörrar som ska representera att inga dörrar är helt täta i 

skarven mellan dörrkarmen och dörren. För innerdörrarna sattes detta värde till 0,02 m2 

(2 dm2). Standardinställningen är 0,01 m2 men den ökades för att simulera med mer 

överluft mellan zonerna.  

5.2.6 Köldbryggor 

Beräkningar av köldbryggor är komplicerat att utföra och görs bäst i olika datorprogram 

framtagna för ändamålet, till exempel HEAT. Några exakta beräkningar för 

köldbryggorna för Villa Åkarp har inte gjorts i denna rapport. I IDA ICE kan värden för 

varje typ av köldbrygga ställas in. Dessa har alla ställts in på ”Good” och presenteras i 

figur 26. 

 

 
Figur 26. Byggnadens köldbryggor. 

5.2.7 Internvärme 

Den internvärmelast som antas kunna tillgodogöras i huset är 70 % av den totala 

hushållselen bestående av utrustning och belysning samt 74 % av personvärmen. 

Inställningen i programmet motsvarar det rekommenderade värdet för värmeavgivning i 

BEN 2 på 80 W per person och den tid som brukarna antas vara närvarande i hemmet 

som är 14 h/dygn året om enligt BEN 2. 
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5.2.8 Varmvatten 

Varmvattenanvändningen är oberoende av bostadstyp och påverkar den totala 

energianvändningen lika mycket i en lägenhet som i ett plusenergihus. Det som spelar 

roll är hur uppvärmningen av varmvattnet sker, vilken verkningsgrad 

varmvattenberedaren har och hur mycket värmeförluster som sker i rörsystemet. 

Uppvärmningen av varmvatten sker med verkningsgraden 100 % i modellen. I modellen 

tillgodoräknas inga värmeförluster från varmvattensystemet som internvärme då det är 

svårt att ställa in en rimligt värde för detta i modellen. 

5.2.9 Ventilation 

Det sker ingen extra föruppvärmning eller förkylning utav tilluften. Tilluften 

värmeväxlas dock med frånluften i FTX-systemet som har en verkningsgrad på 85 % i 

modellen. Tilluften värms av värmeväxlaren till max 19 °C. Värmeåtervinningen i FTX-

systemet är endast i drift under uppvärmningssäsongen. Fläktarna i ventilationssystemet 

har en verkningsgrad på 80 %.  

 

Tilluftsdonen är placerade i vistelsezonerna i matplats och vardagsrum, de två 

sovrummen, kontoret och trapphuset. Frånluftsdonen är placerade köket, badrummen 

samt de två garderoberna som finns i anslutning till sovrummen. Zonernas till- och 

frånluftsflöden redovisas i tabell14. Tilluften och frånluften är inställda efter BBR:s 

krav.  

 
Tabell 14. Tillufts- och frånluftsflöden i alla zoner. 

 

5.2.10 Solavskärmning  

Närliggande byggnader och vegetation bidrar till solavskärmning för byggnaden.  

Bakom Villa Åkarp stäcker sig en långsmal dunge med höga träd och precis bredvid 

Villa Åkarp ligger ett en byggnad som bidrar med solavskärmning. I Villa Åkarps 

trädgård bidrar även buskage till solavskärmningen. I modellen i IDA ICE har dessa 

försökt återskapas, se figur 27. Solavskärmningens transparens har även ställts in för att 

Zon 
Tilluft  
(l/s, Atemp) 

Frånluft  
(l/s, Atemp) 

Totalt tilluftsflöde 
(l/s) 

Totalt frånluftsflöde 
(l/s) 

Groventré 0 0 0 0 

WC 1 0 3,2 0 15,33 

Kontor 0,35 0 2,71 0 

Matplats och 

vardagsrum 
0,52 0,35 

36,91 24,85 

Vindfang 0 0 0 0 

Ackumulatortank 0 0 0 0 

Barnrum 0,35 0 5,98 0 

Sovrum 0,52 0 8,66 0 

Trapphus 0,35 0 2,82 0 

WC 2 0 2,2 0 17,07 

Garderob 1 0 0,35 0 1,76 

Garderob 2 0 0,35 0 1,70 

Total flöde /m2 0,35 0,37 57,08 60,70 
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försöka efterlikna den verkliga solavskärmningen. För vegetation och buskage ställdes 

transparensen in till 50 % och för den intilliggande byggnaden 100 %.  

 

 
Figur 27. Modellen av Villa Åkarp med solavskärmning i IDA ICE. 

5.2.11 Termiskt klimat 

Grundinställningen i programmet är att temperaturer som överstiger 26 °C i zonerna ska 

registreras som för varma. Denna temperatur kan ändras och ställas in efter önskemål. I 

denna studie har 26 °C använts som inställning i alla de fall då inomhustemperaturen 

varit inställd på 24 °C eller lägre. I övriga fall har 27 °C använts som gräns.  

 

IDA ICE presenterar det termiska klimatet i form av ”andel timmar då temperaturen är 

över 26 °C i medelzonen”, ”andel timmar då temperaturen är över 26 °C i värsta zonen” 

och ”andelen timmar med termisk missnöjdhet”. I denna rapport används de två senast 

nämnda som referens för om fallen som simuleras är rimliga. Andelen timmar med 

termisk missnöjdhet beskriver samma sak som PPD. I fortsättningen benämns 

parametern endast PPD. 

 

Andelen timmar då temperaturen är över 26 °C bör inte vara större än 5 %. Värdet är 

baserat dels på Folkhälsomyndighetens riktlinjer, dels på krav ställda av FEBY 18. PPD 

bör ligga runt 10 % då det anses vara den neutrala nivå som bör eftersträvas om bra 

termisk komfort ska uppnås enligt Fangers komfortindex.  

 

PPD är kopplat till inomhustemperatur, både för varm och kall, samt vilken klädsel och 

aktivitetsnivå som brukarna har. Klädseln är inställd på 0,85 +/- 0,25 clo i IDA ICE, 0,6 

clo motsvarar sommarklädsel och 1,1 clo motsvarar klädseln vintertid. Aktivitetsnivån 
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är inställd på 1 MET vilket motsvarar kroppens energianvändning i sittande, vilande 

tillstånd.  

5.2.12 Scheman för närvarostyrning och öppning av dörrar och fönster 

För att beskriva när dörrar, fönster, apparater, belysning och närvaro i bostaden används 

olika scheman. Det går att göra skräddarsydda scheman i IDA ICE där det går att 

bestämma öppningstider på minutnivå, det går även att bestämma öppningsgrad för 

fönster och dörrar.  

 

PI-temperature control är ett schema som går att ställa in för fönster. Med det schemat 

inställt vädrar IDA ICE fönstren precis så mycket som det behövs hela tiden. Fönstren 

öppnas när temperaturen överstiger 26 °C och stängs när temperaturen understiger 26 

°C. Detta schema antas motsvara en människa som bor i byggnaden och vädrar när den 

tycker det är för varmt.  

5.3 Metodik till simuleringsfall 

I den initiala studien av Kneifel, et al gjordes en mängd simuleringar för att mäta 

känsligheten av en net zero energy- byggnad genom att en parameter, av totalt sex, 

varierades åt gången. Samma typ av simulering, där en parameter varieras åt gången, har 

gjorts i denna studie men med andra parametrar. Denna studie fokuserade endast på 

brukarbeteendes påverkan i en faktisk byggnad med kända data medan den av Kneifel, 

et al utfördes på en byggnad där även tekniska data som luftläckage varierades i 

simuleringsfallen.  

 

Vidare testade Kneifel, et al även interaktioner mellan de olika faktorerna för att se vilka 

som hade störst påverkan på energianvändningen. Liknande simuleringar kommer också 

göras i denna studie för att se vilka interaktioner som har störst påverkan på 

energianvändningen.  

 

I den amerikanska studien Robustness of energy performance of zero-net energy (ZNE) 
buildings (Picard, et al., 2020) togs en slösaktig och en sparsam brukare fram för att 

simulera hur brukares beteende påverkade husets energianvändning. Denna typ av 

indelning används även i denna studie. 

 

Valen av simuleringsfall är dels baserade på regelverk för brukarindata som ska 

motsvara en standardiserad brukare, dels på hur tidigare studier gjort indelningar av 

mänskliga beteenden samt uppmätt statistik i verkliga bostäder.  

5.4 Underlag till brukarindata 

I grundfallen användes brukarindata för BEN 2:s schablonvärden i simuleringarna. 

Grundfallen beräknades för Malmö, Karlstad och Kiruna. Det är dessa grundfall som 

energianvändningen jämfördes med i simuleringarna där olika parametrar för 

brukarindata kommer att varieras.  
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I denna rapport är ett av syftena att undersöka hur mycket energi de brukare som 

använder mest och minst energi använder och hur det påverkar byggnadens totala 

energianvändning. För att ta reda på detta sammanställdes underlag från litteraturstudien. 

I de tidigare studierna redovisades energianvändningen i percentiler för att redovisa de 

som använder mest och minst energi. De 5 procent av brukarna som använder mest 

energi är den 95:e percentilen. De 5 procent av brukare som använder minst är den 5: 

percentilen.  

 

I en av studierna Brukarrelaterad energianvändning – Mätning och analys av 

hushållsel och tappvarmvatten av Bagge, et al från 2014 användes percentilerna 10 och 

90 för att representera låg respektive hög energianvändning istället för 95:e och 5:e 

percentilen. Normalbrukarens användning är också intressant för rapporten, den antas 

representeras av medelvärdet eller percentilerna 45 och 55. I vissa av studierna är 

varmvattenanvändningen uppmätt i volymer. Enligt BBR motsvarar uppvärmningen av 

en kubikmeter varmvatten 55 kWh (Boverket , 2017). Denna omräkningsfaktor har 

använts för att beräkna om volymer till kWh i denna rapport.  

 

De lägenhetsstorlekar som bäst motsvarar ett normalstort småhus är fyror och femmor. 

Därför är energianvändningen för de lägenhetsstorlekarna mest intressant att undersöka 

i första hand. För att få ett bredare underlag har även brukarindata från andra 

lägenhetsstorlekar använts.  

 

I de tidigare studierna som undersökts i litteraturstudien har värdena för 

hushållselavändning presenterats i kWh/BOA, år eller W/BOA. 

Varmvattenanvändningen har redovisats i volym/BOA, år eller kWh/BOA, år. 

Anledningen till att studierna har redovisat energianvändningen per BOA är att de är 

uppmätta i flerbostadshus. I flerbostadshus innefattar Atemp även gemensamma ytor. 

Enligt svensk standard mäts energianvändning för småhus i kWh/Atemp, år och därför har 

alla värden räknats om och sammanställts i kWh/Atemp, år för att de ska passa denna 

studie. 

5.4.1 BOA omräknat till Atemp  

För att kunna redovisa all brukarindata i kWh/Atemp har en omräkningsfaktor tagits fram 

för modellen av Villa Åkarp i form av en procentuell skillnad. Det har gjorts genom att 

beräkna både BOA och Atemp för modellen av Villa Åkarp. 

 

BOA är arean som räknas som boyta. I fallet för Villa Åkarp innebär det att de delar av 

huset vars takhöjd är lägre än 1,9 m och rummet där ackumulatortanken står inte räknas 

med i boytan. BOA för Villa Åkarp är 148,6 m2. Atemp är den yta inom byggnadens 

klimatskal som är uppvärmd till mer än 10 °C och i detta fall är det alltså den totala arean 

av båda våningsplanen vilket är 163,6 m2. Omräkningsfaktorn för BOA till Atemp är för 

detta fall 0,91. 

5.5 Sammanställning av brukarindata  

Grundfall 0 baserades på brukarindata från BEN 2 och skulle motsvara normal 

energianvändning under ett normalår. Brukarindata för grundfall 0 redovisas i tabell 15. 
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I grundfallet var alla ytterdörrar och fönster stängda under hela året och ett 

vädringspåslag på 4 kWh/Atemp används i stället. Fönstren var inte utrustade med extra 

solskydd i detta fall men solavskärmningsfaktorn är inställd på 0,71 i alla fönster. 

Värmeåtervinningen i FTX-systemet var inställd efter uppvärmningssäsongen som är 

mellan 15 september och 15 maj i södra Sverige. 

 

Alla innerdörrar var öppna till 50 % i grundfallet förutom dörren till ackumulatortanken 

och vindfånget som alltid var stängda. Innerdörren till vindfånget hölls stängd eftersom 

ytterdörren är stängd. Dessa två dörrar hänger ihop i och med att de kommer att öppnas 

och stängas samtidigt (eller med kort förskjutning av varandra) när brukarna går in eller 

ut ur bostaden. 

 
Tabell 15. Brukarindata för Grundfall 0. 

Parameter  Värde Kommentar 

Inomhustemperatur 21 °C Enligt BEN 2 

Vädringspåslag 4 kWh/Atemp Enligt BEN 2 

Hushållsel  30 kWh/ Atemp, år Enligt BEN 2 

Varmvattenanvändning 20 kWh/Atemp,år Enligt BEN 2 

Ventilation 0,35 l/s, Atemp Enligt BEN 2 

 

Samtliga simuleringsfall simuleras med tre boende. Antalet boende är viktig indata då 

det påverkar internvärmen och även ventilationsflöden.  

 

Den brukarindata som kommer att användas från studierna är presenterade under 

kommande kapitel och slutligen sammanställda i tabellform där medelvärdena 

presenteras. Här har de percentiler som representerat hög energianvändning benämnts 

”Slösaktiga brukaren” och de percentiler som representerat låg energianvändning 

benämnts ”Sparsamma brukaren”. Medelbrukaren benämns fortfarande medelbrukaren. 

I denna sammanställning har även medelvärdet för energianvändningen beräknats fram 

i kWh/Atemp, år som är den slutgiltiga enheten som energianvändningen ska jämförs i.  

5.5.1 Hushållsel  

I sammanställningen i tabell 16 redovisas beräknade medelvärden från studierna som 

presenterades i litteraturstudien. Här har ett gemensamt medelvärde för alla studier tagits 

fram och presenteras i form av slösaktig brukare, sparsam brukare och medelbrukaren. 

Den slösaktiga brukaren baseras på den 95:e percentilen förutom för studien Tanum m.fl 

som baseras på den 90:e percentilen.  
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Tabell 16. Sammanställning av alla studier där medelvärdet av hushållselanvändningen 
redovisas i kWh/Atemp, år. 

Lägenhetsstorlek - Studie 
Slösaktig brukare 
(kWh/BOA, år) 

Sparsam brukare  
(kWh/BOA, år) 

Medelbrukare 
(kWh/BOA, år) 

3 ROK Karlstad 49,7 13,8 27,8 

4 ROK Karlstad 52,2 14,1 31,8 

4 ROK Hökarängen  42,3 17,9 30,2 

5 ROK Hökarängen 52,4 19,6 34,7 

1 ROK - 6 ROK Tanum m.fl.  56,4  12,4  28,7 

Medelvärde (kWh/BOA, år) 50,6 15,6 30,6 

Medelvärde (kWh/Atemp, år) 46,0 14,2 27,8 

 

Det är dessa framräknade medelvärden för slösaktig brukare (46 kWh/Atemp, år), sparsam 

brukare (14,2 kWh/Atemp, år) och medelbrukaren (27,8 kWh/Atemp, år) som kommer att 

ligga till grund för simuleringsfallen senare i rapporten. 

5.5.2 Sammanställning av medelvärden – varmvatten 

I sammanställningen i tabell 17 redovisas beräknade medelvärden från studierna som 

presenterades i litteraturstudien. Här har ett gemensamt medelvärde för alla studier tagits 

fram och presenteras i form av slösaktig brukare, sparsam brukare och medelbrukaren. 

Den slösaktiga brukaren baseras på den 95:e percentilen förutom för studien Tanum m.fl 

som baseras på den 90:e percentilen.  

 
Tabell 17. Sammanställning av varmvattenanvändningen där medelvärdet redovisas i kWh/Atemp, 
år. 

Lägenhetsstorlek - Studie 
Slösaktig brukare  
(kWh/BOA, år) 

Sparsam brukare 
(kWh/BOA, år) 

Medelbrukare 
(kWh/BOA, år) 

3 ROK Karlstad 48,1 5,2 20,9 

4 ROK Karlstad 53,4 7,4 25,9 

4 ROK Hökarängen  53,8 12,4 30,5 

5 ROK Hökarängen 56,2 19,3 33,7 

1 ROK - 6 ROK Tanum m.fl. 60  4,4  22,6 

Medelvärde (kWh/BOA, år) 54,3 9,8 26,7 

Medelvärde (kWh/Atemp, år) 49,4 8,9 24,3 

 

Det är dessa framräknade medelvärden för slösaktig brukare (49,4 kWh/Atemp, år), 

sparsam brukare (8,9 kWh/Atemp, år) och medelbrukaren (24,3 kWh/Atemp, år) som 

kommer att ligga till grund för simuleringsfallen senare i rapporten.  
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5.5.3 Sammanställning av medelvärden - inomhustemperatur 

I studien Karlstad beräknades ett medelvärde för inomhustemperaturen under 

uppvärmningssäsongen. Uppmätta värden för inomhustemperaturen under mars månad 

2008 saknades. Den högsta uppmätta inomhustemperaturen var 30,5 °C och den lägsta 

var 13,4 °C. Inomhustemperaturer under 15 grader och över 30 grader togs bort för 

beräkningarna av medelvärdet då de anses vara avvikande värden. 

 

I studien MEBY presenterades inga exakta siffror på inomhustemperaturen då de 

presenterades i ett stapeldiagram. De värden som använts vid beräkningen av 

percentilerna har avlästs så noggrant som möjligt. För den 5:e percentilen beräknades 

inomhustemperaturen ligga mellan 18,5 – 19 °C. För den 95:e percentilen beräknades 

den ligga mellan 25 – 25,5 °C.  

 

Brukarindata för inomhustemperatur baserades på de svenska studierna från Karlstad 

och Stockholm MEBY. En sammanställning av värdena på inomhustemperaturerna 

redovisas i tabell 18. 

 
Tabell 18. Sammanställning av alla studier där medelvärdet av inomhustemperaturen redovisas. 

Studie Slösaktiga brukaren (°C) Sparsamma brukaren (°C) Medelbrukaren (°C) 

Karlstad 26,4 18,3 22,5 

Stockholm 
MEBY 

25,2 18,8 21,8 

Medelvärde  25,8 18,6 22,2 

 

Det är de framräknade medelvärden för slösaktig brukare (25,8 °C), sparsam brukare 

(18,6 °C) och medelbrukaren (22,2 °C) som kommer att ligga till grund för 

simuleringsfallen senare i rapporten.  

5.5.4 Vädring 

I de fyra studierna Stockholm MEBY, Stockholmsenkäten, BETSI och Flagghusen som 

gjorts på vädringsbeteende under uppvärmningssäsong visade resultaten att majoriteten 

av alla brukare vädrar varje dag under uppvärmningssäsong. Det näst vanligaste var att 

vädra någon gång i veckan. Det var ungefär lika vanligt att inte vädra alls som att vädra 

en gång i månaden.  

 

Av de sätt att vädra bostaden som studierna undersökte var det lika vanligt att vädra 

några timmar som att vädra korsdrag i några minuter. Det tredje vanligaste sättet var att 

vädra hela dagen eller hela natten. Enligt enkäterna från BETSI och Stockholmsenkäten 

framgår ej hur mycket fönstren är öppna under vädringen. Det framgår inte heller i hur 

många rum av bostaden som det vädras i. För de brukare som vädrade hela natten går 

det att anta att de vädrar i sovrummen.  

 

I rapporten om Flagghusen fick brukarna svara på frågor om hur många fönster de har 

öppet när de vädrar och hur mycket de öppnar sina fönster. Det vanligaste sättet var att 
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öppna ett fönster på glänt. Få personer öppnade mer än ett fönster när de vädrade. I 

studien svarade 49 % att de hade öppet på glänt, ungefär 30 % hade sina fönster 

halvöppna och drygt 5 % hade sina fönster helöppna när de vädrar under 

uppvärmningssäsongen. I tabell 19 och tabell 20 redovisas en sammanställning med 

framräknade medelvärden från de fyra olika studierna som undersökts i denna rapport.  

 
Tabell 19. Sammanställning från alla studier av brukares vädringsbeteende under 
uppvärmningssäsong. 

Studie  Dagligen (%) En gång i 
veckan (%) 

En gång i 
månaden (%) 

Sällan eller 
Aldrig (%) 

MEBY 75 - - - 

Stockholmenkäten 63 18 9 8 

BETSI 45 15,5 16 24 

Flagghusen 55 26 12 8 

Medelvärde 59,5 19,8 12,3 13,3 

 
Tabell 20. Sammanställning från alla studier av brukares vädringsbeteende. 

Studie  Vädrar hela 
dagen/natten (%) 

Vädrar några 
timmar (%) 

Korsdrag i några 
minuter (%) 

Vädrar aldrig 
(%) 

MEBY 20 - - - 

Stockholmenkäten 15,5 42 33 9,5 

BETSI 14,5 34,5 42,5 8,5 

Flagghusen 12 43 44 1 

Medelvärde 15,5 39,8 39,8 6,3 

 

Då det var vanligast att vädra varje dag och det näst vanligaste var att vädra en gång i 

veckan så antogs medelbrukaren vädra tre dagar i veckan som någon form av mellanting. 

Beteendet att ”vädrar några timmar” och ”korsdrag i några minuter” var lika vanliga 

beteenden enligt denna rapports beräkningar kunde medelbrukaren tilldelats båda av 

dessa beteenden. Men korsdrag i några minuter motsvarar effektiv vädring och passar 

därför bättre till en sparsam person. Medelbrukaren tilldelades därför vädringsschemat 

att vädra två timmar med öppningsgraden 5 % varje gång den vädrar. En öppningsgrad 

på 5 % antogs motsvara att fönstret står på glänt. 

 
Den sparsamma brukaren tilldelades vädringsschemat att vädra en gång i månaden med 

korsdrag i 30 minuter med öppningsgraden 100 %. Den slösaktiga brukaren tilldelades 

vädringsschemat att vädra hela natten med en öppningsgrad på 5 %. En sammanställning 

av vädringsschemat för sparsam brukare, slösaktig brukare och medelbrukaren redovisas 

i tabell 21. Alla vädringsscheman är lika hela året om.  
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Tabell 21. Vädringsscheman för sparsam brukare, slösaktig brukare och medelbrukare. 

 Sparsam brukare Slösaktig brukare Medelbrukare 

Vädringsschema Vädrar en gång i 
månaden, i 30 minuter 
med korsdrag. 

Vädrar hela natten. 3 dagar i veckan, i 2 
timmar. 

Klockslag 17.00-17.30 18.00-06.00 17.00-19.00 

Antal timmar/vädring (h) 0,5 12 2 

Öppningsgrad  100 % 5 % 5 % 

Antal fönster  6 st 6 st 6 st 

 

Det är dessa framtagna scheman för respektive brukare som kommer att ligga till grund 

för simuleringsfallen senare i rapporten. Dessa vädringsscheman ställdes in för sex 

fönster då det motsvarar ett fönster i varje zon där brukarna vistas mest. Detta valdes för 

att få fram en form av ytterlighetsfall och se hur stora variationer i energianvändning det 

ger. Detta går något emot resultatet från Nordquist, 2017 rapport från Flagghusen som 

visade att få personer öppnar mer än ett fönster varje gång de vädrar.  

 

Det sparsamma fallet och medelbrukaren är dock förhållandevis realistiskt. När de väl 

vädrar, vilket sker sällan, görs en rejäl genomvädring med flera fönster. För den 

slösaktiga brukaren kan ett fall uppstå att det i fyra sovrum vädras med fönstren på glänt 

och i två andra rum samtidigt. Fler simuleringar med andra vädringsscheman tas upp 

senare i rapporten innanför ytterlighetsfallen för att undersöka en variation av 

vädringsfall. 

5.5.5 Ventilation 

Alla tre brukartyper har samma grundventilationsflöden, uteluftsflöden, enligt BEN 2 på 

0,35 l/s, Atemp samt 15 l/s i badrummen och 25 l/s i kök. För medelbrukaren är 

ventilationssystemet alltid på, dygnet runt. För den sparsamma brukaren är 

ventilationssystemet på 14 h/dygn, samma timmar som brukarna antas vara närvarande 

i hemmet. För den slösaktiga brukaren kommer ett ventilationsflöde på 0,35 l/s, Atemp + 

7 l/s, person att användas som är på dygnet runt enligt folkhälsomyndighetens krav för 

lokaler. Tre personer antas bo i huset.  

5.5.6 Sammanfattning av brukarindata 

I tabell 22 sammanfattas alla framräknade medelvärden för de fem parametra för 

sparsam brukare, medelbrukaren och slösaktig brukare. Denna brukarindata ligger till 

grund för simuleringarna i nästa kapitel. 
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Tabell 22. Sammanfattning av brukarindata för sparsam brukare, medelbrukare och slösaktig 
brukare.  

Parameter Sparsam brukare Medelbrukare Slösaktig brukare 

Inomhustemperatur 18,6 °C 22,2 °C 25,8 °C 

Vädring 

Vädrar en gång i 

månaden, i 30 minuter 
med korsdrag, med 6 st 

fönster med en 
öppningsgrad på 100 

%. 

Vädrar 3 dagar i 
veckan, i 2 timmar, 

med 6 st fönster med 
en öppningsgrad på 5 

%.  

Vädrar hela natten 
(12h) med 6 st 
fönster med en 

öppningsgrad på 5 
%. 

Hushållselanvändning 14,2 kWh/Atemp, år 27,8 kWh/Atemp, år 46 kWh/Atemp, år 

Varmvattenanvändning 8,9 kWh/Atemp, år 24,3 kWh/Atemp, år 49,4 kWh/Atemp, år 

Ventilation 0,35 l/s, Atemp 14h/dag 0,35 l/s, Atemp 24h/dag 
0,35 l/s, Atemp + 7 

l/s, person 24h/dag 

 

Den slösaktigas varmvattenanvändning på 49,4 kWh/Atemp, år motsvarar att 

varmvattenberedaren värmer upp ungefär 403 liter/dag. Den sparsammas 

varmvattenanvändning på 8,9 kWh/Atemp, år motsvarar att varmvattenberedaren värmer 

upp ungefär 71 liter/dag. Detta är varmvatten som värms upp till 

varmvattenberedartemperatur. Det går åt 6,7 kWh till att duscha i 15 minuter med 40-

gradigt varmvatten (E.ON, 2020). Det gör att en varmvattenanvändning på 49,6 

kWh/Atemp, år motsvarar att 7,4 personer duschar i 15 minuter varje dag året om.  

Det är även många brukare som vädrar varje dag under uppvärmningssäsongen enligt 

enkätsvaren, vilket kan höja energianvändningen mycket för bostaden. 
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6 Resultat av simuleringsfall  

Här presenteras de simuleringsfall som utfördes i fallstudien samt de resultat som fallen 

visade. Brukarindata för fallen presenteras i tabellform. Resultaten presenteras i löpande 

text. I Bilaga 1 presenteras resultaten i tabellform, dels i energianvändning, dels i andelen 

timmar då inomhustemperaturen överstiger 26 °C i den värsta zonen samt PPD. Andelen 

timmar då temperaturen överstiger 26 °C bör inte överstiga 5 % och PPD bör inte 

överstiga 20 %. 

 

I slutet av varje kapitel för de olika typerna av simuleringar presenteras resultateten i 

diagram där tydligare jämförelser kan göras mellan fallen. För fallen presenteras den 

totala energianvändningen i form av energi till uppvärmning, tappvarmvatten, 

fastighetsel och hushållsel. Om hushållsenergin subtraheras från den totala 

energianvändningen fås den siffra som kan jämföras med BBR:s krav. Exakta 

simuleringsresultat för varje simulering presenteras i Bilagan. 

6.1 Grundfall 

I simuleringarna av grundfallen användes brukarindata för BEN 2:s schablonvärden. 

Grundfallet simuleras med tre olika klimatfiler för att studera hur en geografisk position 

och därmed klimatet påverkar energianvändningen. Grundfall 0 simulerades i Malmö. 

Grundfall 1 simulerades i Malmö, Karlstad och Kiruna. Grundfallen togs fram för att ha 

ett fall att jämföra resterande simuleringsfall mot.  

6.1.1 Grundfall 0 

Grundfall 0 är baserat på brukarindata från BEN 2 och ska motsvara normal 

energianvändning under ett normalår. Brukarindata för grundfall 0 redovisas i tabell 23, 

simuleringen utfördes endast i Malmö. 

 
Tabell 23. Brukarindata för Grundfall 0. 

Parameter  Värde Kommentar 

Inomhustemperatur 21 °C Enligt BEN 2 

Vädringspåslag 4 kWh/Atemp Enligt BEN 2 

Hushållselanvändning 30 kWh/ Atemp, år Enligt BEN 2 

Varmvattenanvändning 20 kWh/Atemp,år Enligt BEN 2 

Ventilation 0,35 l/s, Atemp Enligt BEN 2 

 

Energianvändningen i detta fall beräknades till 73,5 kWh/Atemp, år. I detta fall överstiger 

inomhustemperaturen 26 °C 43 % av årets timmar i den värsta zonen som är barnrummet 

på plan 2. Under april – september är det vid flera tillfällen över 30 °C inomhus. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:17) får 28 °C endast överstigas kortvarigt 

sommartid och 26 °C vintertid för att inte skapa olägenhet för människors hälsa. 

Bostaden bedöms alltså inte bebolig, ur termisk aspekt, i detta skick. Detta fall togs fram 

för att kunna utvärdera det vädringspåslag som ska användas enligt BEN 2 vid 

fastställande av byggnaders energiprestanda.  
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6.1.2 Grundfall 1 i Malmö 

I grundfall 1 har ett vädrings- och dörröppningsschema adderats för att minska 

övertemperaturerna och på så sätt göra bostaden bebolig. I övrig är brukarindata samma 

som i grundfall 0. Det är grundfall 1 som används för jämförelser av simuleringsfall i 

Malmö och fortsättningsvis benämns ”grundfallet”. 

 

För att minska temperaturen inomhus till följd av solinstrålning är invändiga solskydd 

fördragna i alla fönster till 50 % från april till september. Invändiga solskydd har valts 

då det är det som Villa Åkarp är utrustat med. PI temperature control används som 

vädringsschema i alla fönster och det antas motsvara hur brukarna skulle vädra efter 

behov vid höga temperaturer inomhus. Inställningen för högsta tillåtna 

inomhustemperatur i simuleringsprogrammet är 26 °C, enligt krav från FEBY. Fönstren 

är alltså inställda på att öppnas så fort inomhustemperaturen överstiger 26 °C. 

 

De tre antagna brukarna i huset antas bege sig ut på morgonen för skola och jobb för att 

återvända på eftermiddagen. Sedan antas brukarna även gå ut två gånger på kvällen, till 

exempel för träning eller andra ärenden. Detta ger totalt åtta dörröppningar av 

entrédörren per dag. Samma schema antas gälla för innerdörren i vindfånget. Ytterdörren 

i groventrén antas öppnas två gånger per dag. Öppningsmönstren antas vara samma för 

helger och pågå året om. Brukarindata för grundfall 1 i Malmö redovisas i tabell 24. 

 
Tabell 24. Brukarindata för Grundfall 1 i Malmö, Karlstad och Kiruna. 

Parameter  Värde Kommentar 

Inomhustemperatur 21 °C Enligt BEN 2 

Vädringsschema PI temperature control Enligt IDA ICE 

Hushållselanvändning 30 kWh/ Atemp, år Enligt BEN 2 

Varmvattenanvändning 20 kWh/Atemp,år Enligt BEN 2 

Ventilation 0,35 l/s, Atemp Enligt BEN 2 

 

Med inställningen PI temperature control och internt solskydd sänks antalet timmar med 

övertemperaturer i den värsta zonen till 1 %. Den totala energianvändningen blir 70,4 

kWh/Atemp, år vilket är en minskning med 3,1 kWh/Atemp, år i jämförelse med grundfall 

0. Alltså är ökningen av uppvärmningsenergi lägre än vädringspåslaget på 4 kWh/Atemp, 

år.  

6.1.3 Grundfall 1 i Karlstad 

Brukarindata för detta fall är samma som för grundfall 1 i Malmö. Den totala 

energianvändningen beräknades till 76,2 kWh/Atemp, år för Karlstad. Det är 5,8 

kWh/Atemp, år mer än grundfall 1 i Malmö.  

6.1.4 Grundfall 1 i Kiruna 

Brukarindata för detta fall är samma som för grundfall 1 i Malmö. För Kiruna gäller att 

uppvärmningssäsongen är mellan 25 augusti och 5 juni, därför har värmeåtervinningen 

i FTX-systemet ändrats enligt dessa datum Den totala energianvändningen beräknades 

till 110,9 kWh/Atemp, år. Det är 40,5 kWh/Atemp, år mer än grundfall 1 i Malmö.  
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Spridningen i energianvändningen är som störst mellan fallet i Malmö och fallet i 

Kiruna. Fallet i Karlstad skiljer sig bara något från det i Malmö och tas därför inte med 

i vidare simuleringar. Jämförelser av simuleringar i Kiruna görs mot detta fall och 

benämns ”grundfallet”. 

 

I figur 28 redovisas den totala energianvändningen för Grundfall 1 för Malmö, Karlstad 

och Kiruna. 

  
Figur 28. Energianvändning för Grundfall 1 för Malmö, Karlstad och Kiruna. 

6.2 Simuleringsfall med variation av en parameter 

I detta fall varierades en parameter åt gången för att se vilken parameter som har störst 

enskild påverkan på energianvändningen. De parametrar som varieras är: 

inomhustemperatur, vädring, hushållselanvändning, varmvattenanvändning och 

ventilation. De värden som parametrarna varieras mellan är baserade på verkligt 

uppmätta värden från studier som sammanställts i litteraturstudien. Fallen som benämns 

med ”hög” baseras på den slösaktiga brukaren och ”låg” baseras på den sparsamma 

brukaren.  

 
Fall hög inomhustemperatur – 25,8 °C 
I detta fall ändrades inomhustemperaturen till det beräknade medelvärdet för en slösaktig 

brukare från litteraturstudien (25,8 °C). I övrigt är brukarindata inställt enligt Grundfall 

1. Kravställningen för inomhustemperaturen ändrades till 27 °C i stället för 26 °C i 

simuleringsprogrammet. Detta eftersom det inte går att ha kravställningen för temperatur 

så nära inställningen för inomhustemperatur. Samma inställning gjordes för följande 

simuleringar med hög inomhustemperatur. Andelen timmar då temperaturen överstiger 

27 °C redovisas i procent av årets totala antal timmar. 
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Byggnadens totala energianvändning har ökat för båda städerna i jämförelse med 

grundfallen i Malmö och Kiruna. I Malmö blev energianvändningen 99,6 kWh/Atemp, år 

och i Kiruna 138,9 kWh/Atemp, år. Ökningen beror på ökat energibehov för uppvärmning. 

För Malmö beräknades en ökning med 29,2 kWh/Atemp, år och i Kiruna beräknades en 

ökning med 28 kWh/Atemp, år i förhållande till respektive grundfall. 

 

Fall slösaktigt vädringsbeteende 
I detta fall adderades ett slösaktigt vädringsbeteende på sex fönster i huset. Ett fönster i 

varje sovrum, ett fönster i varje badrum, ett fönster i kontoret och ett fönster i matplatsen 

är öppna året runt. Brukarna antas vädra mellan 18.00 och 06.00, alltså i 12 timmar som 

motsvarar ett slösaktigt vädringsbeteende. Alla fönster har en öppningsgrad på 5 %. 

Resterande fönster har kvar vädringsschemat PI temperature control. I övrigt är 

brukarindata inställt enligt Grundfall 1. 

 

Den totala energianvändningen har ökat i båda städerna i jämförelse med grundfallen för 

Malmö och Kiruna. I Malmö beräknades energianvändningen till 104,3 kWh/Atemp, år 

och i Kiruna till 166,9 kWh/Atemp, år. Ökningen beror på ökat behov för 

uppvärmningsenergi. För Malmö beräknades en ökning med 33,9 kWh/Atemp och för 

Kiruna beräknades en ökning med 56 kWh/Atemp, år. Den procentuella ökningen är något 

högre i Kiruna än i Malmö, detta beror på det kallare klimatet i Kiruna.  

 

PPD i detta fall är högre än i grundfallet för Kiruna. Det slösaktiga vädringsbeteendet 

anses inte vara ett troligt fall i norra delen av Sverige då inomhustemperaturen ibland 

understiger -10 °C i vissa zoner i modellen. Detta gäller även de zoner som är utrustade 

med radiatorer.  

 

Fall hög hushållselanvändning - 46 kWh/Atemp, år 
I detta fall har hushållselanvändningen ändrats till det beräknade medelvärdet för en 

slösaktig brukare från litteraturstudien (46 kWh/Atemp, år). I övrigt är brukarindata inställt 

enligt Grundfall 1.  

 

Den totala energianvändningen har ökat i båda fallen, men ökningen av hushållsel har 

lett till ett minskat energibehov för uppvärmning i jämförelse med grundfallen i båda 

fallen. Det minskade uppvärmningsbehovet beror på att 70% av den värme som avges 

av hushållselen tillgodoräknas som uppvärmning. I Malmö beräknades 

energianvändningen till 80,5 kWh/Atemp, år och i Kiruna till 118,3 kWh/Atemp, år. För 

Malmö beräknades en total ökning med 10,1 kWh/Atemp, år och en minskning av 

uppvärmningsenergin med 6 kWh/Atemp, år. För Kiruna beräknades en total ökning med 

7,4 kWh/Atemp, år och en minskning av uppvärmningsenergin med 8,8 kWh/Atemp, år. 

 
Fall hög varmvattenanvändning - 49,4 kWh/Atemp, år 
I detta fall har varmvattenanvändningen ändrats till det beräknade medelvärdet för en 

slösaktig brukare från litteraturstudien (49,4 kWh/Atemp, år). I övrigt är brukarindata 

inställt enligt Grundfall 1.  
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Den totala energianvändningen för fallet ökar linjärt i båda städerna eftersom 

varmvattenanvändningen inte har någon påverkan på byggnadens energibalans i denna 

modell, då inga värmeförluster antas ske ifrån ackumulatortanken eller rörsystemet. I 

verkligheten kan energiförluster ske där som kan bidra till viss uppvärmning av 

byggnaden. I Malmö beräknades energianvändningen till 99,8 kWh/Atemp, år och i 

Kiruna till 140,4 kWh/Atemp, år. För Malmö beräknades en ökning med 29,4 kWh/Atemp, 

år. För Kiruna beräknades en ökning med 29,4 kWh/Atemp, år. 

 
Fall stora ventilationsflöden - 0,35 l/s, Atemp + 7 l/s, person 
I detta fall användes Folkhälsomyndighetens krav för ventilation i skolor och förskolor. 

Kravet är 7 l/s och person utöver de 0,35 l/s, Atemp som gäller för bostäder. I detta fall är 

den totala ventilationen i byggnaden 0,48 l/s, Atemp baserat på att brukarna är tre stycken. 

I övrigt är brukarindata inställt enligt Grundfall 1.  

 

I detta fall har den totala energianvändningen ökat lite i båda städerna. Ökningen beror 

på ökat uppvärmningsbehov och ökad fastighetsel. Den procentuella ökningen av 

uppvärmningsbehovet är större i Kiruna än i Malmö på grund av det kallare klimatet. I 

Malmö beräknades energianvändningen till 72,6 kWh/Atemp, år och i Kiruna till 118,9 

kWh/Atemp, år. För Malmö beräknades en ökning med 2,2 kWh/Atemp, år. För Kiruna 

beräknades en ökning med 8 kWh/Atemp, år. 

 

I figur 29 redovisas en sammanställning av de slösaktiga simuleringsfallen för Malmö. 

Sammanställningen för Kiruna redovisas i figur 30.  
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Figur 29. Sammanställning av slösaktiga brukarbeteenden för Malmö. Där hög 
inomhustemperatur=25,8 °C, slösaktig vädring=vädring på glänt varje dag, hög 
hushållselanvändning=46 kWh/Atemp, år, hög varmvattenanvändning=49,4 kWh/Atemp, år och höga 
ventilationsflöden=0,35 l/s, Atemp + 7 l/s, person. 
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Figur 30. Sammanställning av slösaktiga brukarbeteenden för Kiruna. Där hög 
inomhustemperatur=25,8 °C, slösaktig vädring=vädring på glänt varje dag, hög 
hushållselanvändning=46 kWh/Atemp, år, hög varmvattenanvändning=49,4 kWh/Atemp, år och 
höga ventilationsflöden=0,35 l/s, Atemp + 7 l/s, person. 

Fall låg inomhustemperatur - 18,6 °C 
I detta fall sänktes inomhustemperaturen till det som motsvarar en sparsam brukare 

enligt litteraturstudien (18,6 °C). I övrigt är brukarindata inställt enligt Grundfall 1.  

 

Den totala energianvändningen är mindre än i grundfallet i båda städerna, detta beror på 

minskat behov för uppvärmning. I Malmö beräknades energianvändningen till 62,8 

kWh/Atemp, år och i Kiruna till 103,7 kWh/Atemp, år. För Malmö beräknades en minskning 

med 7,6 kWh/Atemp, år. För Kiruna beräknades en minskning med 7,2 kWh/Atemp, år. 

 

Fall sparsamt vädringsbeteende  
I detta fall ändrades vädringsschemat till det framtagna schemat för en sparsam brukare 

från litteraturstudien. Vädring mellan 17.00-17.30 en gång i månaden med öppningsgrad 

100 % i 6 fönster. I övrigt är brukarindata inställt enligt Grundfall 1. 

 

I Malmö beräknades energianvändningen till 70,8 kWh/Atemp, år och i Kiruna till 112,2 

kWh/Atemp, år. För Malmö beräknades en ökning med 0,4 kWh/Atemp, år. För Kiruna 

beräknades en ökning med 1,3 kWh/Atemp, år. Ökningen beror på att det är mer vädring 

än i grundfallet.  
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Fall låg hushållselanvändning - 13,2 kWh/Atemp, år 
I detta fall ändrades hushållselanvändningen till det beräknade medelvärdet för en 

sparsam brukare från litteraturstudien (13,2 kWh/ Atemp, år). I övrigt är brukarindata 

inställt enligt Grundfall 1.  

 

I Malmö beräknades energianvändningen till 61,7 kWh/Atemp, år och i Kiruna till 104,5 

kWh/Atemp, år. För Malmö beräknades en minskning med 8,7 kWh/Atemp, år av det totala 

energibehovet. Energibehovet för uppvärmning har ökat med 7,1 kWh/Atemp, år i detta 

fall då hushållselanvändningen är låg. I Kiruna beräknades minskningen av det totala 

energibehovet till 6,4 kWh/Atemp, år. Uppvärmningsenergin ökade med 9,3 kWh/Atemp, 

år. 

 
Fall låg varmvattenanvändning - 8,9 kWh/Atemp, år  
I detta fall ändrades varmvattenanvändningen till det beräknade medelvärdet för en 

sparsam brukare från litteraturstudien (8,9 kWh/ Atemp, år). I övrigt är brukarindata 

inställt enligt Grundfall 1.  

 

I Malmö beräknades energianvändningen till 59,3 kWh/Atemp, år och i Kiruna till 99,9 

kWh/Atemp, år. För Malmö beräknades en minskning med 11,1 kWh/Atemp, år. För Kiruna 

beräknades en minskning med 11 kWh/Atemp, år. 

 
Fall låga ventilationsflöden - 0,35 l/s, Atemp och 14h/dygn 
I detta ändrades ventilationsschemat till att vara i gång 14 h/dygn då brukarna antas vara 

hemma. Flödet är fortfarande 0,35 l/s, Atemp. Övrig tid är flödet 0 l/s, Atemp. I övrigt är 

brukarindata inställt enligt Grundfall 1.  

 

I Malmö beräknades energianvändningen till 69,4 kWh/Atemp, år och i Kiruna till 107,1 

kWh/Atemp, år. För Malmö beräknades en minskning med 1 kWh/Atemp, år. För Kiruna 

beräknades en minskning med 3,8 kWh/Atemp, år. 

 

I figur 31 redovisas en sammanställning av de sparsamma simuleringsfallen för Malmö. 

Sammanställningen för Kiruna redovisas i figur 32. Vid en jämförelse mellan 

diagrammen går det att utläsa hur skillnaden i geografisk placering spelar roll för 

variation av en parameter för respektive stad. 
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Figur 31. Sammanställning av sparsamma brukarbeteenden för Malmö. Där låg 
inomhustemperatur=18,6 °C, sparsam vädring=korsdrag 1dag/månad, låg 
hushållselanvändning=14,2 kWh/Atemp, år, låg varmvattenanvändning=8,9 kWh/Atemp, år och låga 
ventilationsflöden 0,35 l/s, Atemp, 14h/dygn. 

 

Figur 32. Sammanställning av sparsamma brukarbeteenden för Kiruna. Där låg 
inomhustemperatur=18,6 °C, sparsam vädring=korsdrag 1dag/månad, låg 
hushållselanvändning=14,2 kWh/Atemp, år, låg varmvattenanvändning=8,9 kWh/Atemp, år och låga 
ventilationsflöden 0,35 l/s, Atemp, 14h/dygn. 
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6.3 Interaktionsfall – kombination av två faktorer 

I interaktionsfallen varierades två faktorer åt gången. De som varierades är de parametrar 

som visade sig ha störst påverkan på energianvändningen i de första simuleringsfallen 

där varje faktor varierades för sig. De tre faktorer som ökade energianvändningen mest 

var hög varmvattenanvändning, hög inomhustemperatur och höga vädringsflöden. För 

de sparsamma fallen var inomhustemperaturen, varmvattenanvändningen och 

hushållselanvändningen de parametrar som sparade mest energi. Värdena på 

parametrarna är samma som i den första simuleringen.  

 
Fall hög varmvattenanvändning och hög inomhustemperatur  

I detta fall simulerades hög varmvattenanvändning (49,4 kWh/Atemp, år) och hög 

inomhustemperatur (25,8 °C) samtidigt. I övrigt är brukarindata inställt enligt Grundfall 

1.  

 

I Malmö beräknades energianvändningen till 129,2 kWh/Atemp, år och i Kiruna till 168,3 

kWh/Atemp, år. För Malmö beräknades en total ökning med 58,8 kWh/Atemp, år i 

jämförelse med grundfallet. För Kiruna beräknades en total ökning med 57,4 kWh/Atemp, 

år i jämförelse med grundfallet. 

 

Fall hög inomhustemperatur och slösaktigt vädringsbeteende  

I detta fall simulerades hög inomhustemperatur (25,8 °C) och ett slösaktigt 

vädringsbeteende samtidigt. Vädring 18.00-06.00 året om med öppningsgrad 5 % i 6 

fönster. I övrigt är brukarindata inställt enligt Grundfall 1. 

 

I Malmö beräknades energianvändningen till 143,1 kWh/Atemp, år och i Kiruna till 194,6 

kWh/Atemp, år. För Malmö beräknades en total ökning med 72,7 kWh/Atemp, år i 

jämförelse med grundfallet. För Kiruna beräknades en total ökning med 83,7 kWh/Atemp, 

år i jämförelse med grundfallet. 
 

Fall hög varmvattenanvändning och slösaktigt vädringsbeteende  
I detta fall simulerades hög varmvattenanvändning (49,4 kWh/Atemp, år) och slösaktigt 

vädringsbeteende samtidigt. Vädring 18.00-06.00 året om med öppningsgrad 5 % i 6 

fönster. I övrigt är brukarindata inställt enligt Grundfall 1.  

 

I Malmö beräknades energianvändningen till 133,6  kWh/Atemp, år och i Kiruna till 196,3 

kWh/Atemp, år. För Malmö beräknades en ökning med 63,2 kWh/Atemp, år i jämförelse 

med grundfallet. För Kiruna beräknades en ökning med 85,4 kWh/Atemp, år i jämförelse 

med grundfallet.  

 
Fall låg inomhustemperatur och låg hushållselanvändning  
I detta fall simulerades låg inomhustemperatur (18,6 °C) och låg hushållselanvändning 

(14,2 kWh/Atemp, år) samtidigt. I övrigt är brukarindata inställt enligt Grundfall 1.  

 

I Malmö beräknades energianvändningen till 52,9 kWh/Atemp, år och i Kiruna till 96,7 

kWh/Atemp, år. För Malmö beräknades en total minskning av energibehovet till 17,5 
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kWh/Atemp, år i jämförelse med grundfallet. Uppvärmningsbehovet i Malmö minskade 

med 1,7 kWh/Atemp, år. För Kiruna beräknades en total minskning av energibehovet till 

14,2 kWh/Atemp, år i jämförelse med grundfallet. Uppvärmningsbehovet i Kiruna ökade 

med 1,5 kWh/Atemp, år. 

 

I båda fallen är PPD högt under en stor del av årets timmar. 

 
Fall låg inomhustemperatur och låg varmvattenanvändning  

I detta fall simulerades låg inomhustemperatur (18,6 °C) och låg varmvattenanvändning 

samtidigt (8,9 kWh/Atemp, år). I övrigt är brukarindata inställt enligt Grundfall 1.  

 

I Malmö beräknades energianvändningen till 51,7 kWh/Atemp, år och i Kiruna till 92,6 

kWh/Atemp, år.. För Malmö beräknades en minskning av det totala energibehovet till 18,7 

kWh/Atemp, år i jämförelse med grundfallet. Behovet av uppvärmningsenergi minskade 

med 7,1 kWh/Atemp, år. För Kiruna beräknades en minskning av det totala energibehovet 

till 18,3 kWh/Atemp, år i jämförelse med grundfallet. Behovet för uppvärmningsenergi 

minskade med 7,3 kWh/Atemp, år. 

 
Fall låg varmvattenanvändning och låg hushållselanvändning  
I detta fall simulerades låg varmvattenanvändning (8,9 kWh/Atemp, år) och låg 

hushållselanvändning (14,2 kWh/Atemp, år) samtidigt. I övrigt är brukarindata inställt 

enligt Grundfall 1.  

 

I Malmö beräknades energianvändningen till 50,6 kWh/Atemp, år och i Kiruna till 93,4 

kWh/Atemp, år.För Malmö beräknades en minskning av det totala energibehovet till 8 

kWh/Atemp, år i jämförelse med grundfallet. Behovet av uppvärmningsenergi ökade med 

7,8 kWh/Atemp, år. För Kiruna beräknades en minskning av det totala energibehovet till 

17,5 kWh/Atemp, år i jämförelse med grundfallet. Energibehovet för uppvärmning ökade 

med 9,3 kWh/Atemp, år. 

 
Fall låg hushållselanvändning och hög varmvattenanvändning  
I detta fall simulerades låg hushållselanvändning (13,2 kWh/Atemp, år) och hög 

varmvattenanvändning (49,4 kWh/Atemp, år) samtidigt. I övrigt är brukarindata inställt 

enligt Grundfall 1.  

 

I Malmö beräknades energianvändningen till 91,1 kWh/Atemp, år och i Kiruna till 133,9 

kWh/Atemp, år. För Malmö beräknades en ökning av det totala energibehovet till 20,7 

kWh/Atemp, år i jämförelse med grundfallet. Energibehovet för uppvärmning ökade med 

7,1 kWh/Atemp, år. För Kiruna beräknades en ökning av det totala energibehovet till 23 

kWh/Atemp, år i jämförelse med grundfallet. Energibehovet ökade med 9,3 kWh/Atemp, 

år. 

 
Fall hög hushållselanvändning och låg varmvattenanvändning  
I detta fall simulerades hög hushållselanvändning (46 kWh/Atemp, år) och låg 

varmvattenanvändning (8,9 kWh/Atemp, år) samtidigt. I övrigt är brukarindata inställt 

enligt Grundfall 1.  
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I Malmö beräknades energianvändningen till 69,4 kWh/Atemp, år och i Kiruna till 97,5 

kWh/Atemp, år. För Malmö beräknades en minskning av den totala energianvändningen 

till 1 kWh/Atemp, år i jämförelse med grundfallet. Energibehovet för uppvärmning 

minskade med 6 kWh/Atemp, år. För Kiruna beräknades en minskning av det totala 

energibehovet med 13,4 kWh/Atemp, år i jämförelse med grundfallet. Energibehovet för 

uppvärmning minskade med 18,5 kWh/Atemp, år. 

 

I figur 33 redovisas en sammanställning av alla interaktionsfall i Malmö. I figur 34 

redovisas resultaten för Kiruna. 

 
Figur 33. Sammanställning av alla interaktionsfall i Malmö. Där hög varmvattenanvändning=49,4 
kWh/Atemp, år, hög inomhustemperatur=25,8°C, höga vädringsflöden= vädring på glänt varje dag 
22.00-07.00, låg inomhustemperatur =18,6°C, låg hushållselanvändning=14,2 kWh/Atemp, år, låg 
varmvattenanvändning=8,9 kWh/Atemp, år, hög varmvattenanvändning=49,4 kWh/Atemp, år), hög 
hushållselanvändning =46 kWh/Atemp, år). 
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Figur 34. Sammanställning av alla interaktionsfall i Kiruna. Där hög varmvattenanvändning=49,4 
kWh/Atemp, år, hög inomhustemperatur=25,8°C, hög vädring= vädring på glänt varje dag 22.00-
07.00 , låg inomhustemperatur=18,6°C, låg hushållselanvändning=14,2 kWh/Atemp, år, låg 
varmvattenanvändning=8,9 kWh/Atemp, år, hög hushållselanvändning=46 kWh/Atemp, år. 

Medelbrukaren 
Brukarindata i fallet för medelbrukaren är verkliga uppmätta värden som är framtagna i 

litteraturstudien. De är baserade på medelvärden från olika studier som gjorts för 

respektive parameter och sammanställda i tabell 25. Värdena skiljer sig något från de 

siffror som BEN 2 har som krav på brukarindata.  

 
Tabell 25. Brukarindata för medelbrukaren. 

Parameter  Värde Kommentar 

Inomhustemperatur 22,2 °C Enligt Medelbrukaren 

Vädringsschema PI temperature control + 
schema  

17.00-19.00 med öppningsgrad 5 % 
tre dagar i veckan för 6 fönster 

Hushållselanvändning 27,8 kWh/ Atemp, år Enligt Medelbrukaren 

Varmvattenanvändning 24,3 kWh/Atemp, år Enligt Medelbrukaren 

Ventilation 0,35 l/s, Atemp Enligt BEN 2 

 

I Malmö beräknades energianvändningen till 81,4 kWh/Atemp, år och i Kiruna till 124,6 

kWh/Atemp, år. Den totala energianvändningen har ökat med 8,5 kWh/Atemp, år i 

jämförelse med grundfallet till följd av att inomhustemperaturen har höjts och att 

varmvattenanvändningen har ökats. Energibehovet för uppvärmning har ökat med 9 
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kWh/Atemp, år för Malmö. Att uppvärmningsbehovet ökade beror på att 

hushållselanvändningen är lägre i detta fall jämfört med grundfallet. För Kiruna har den 

totala energianvändningen ökat med 13,6 kWh/Atemp, år. Energibehovet för uppvärmning 

har ökat med 11,5 kWh/Atemp, år. 

 
Ytterlighetsfall – kombination av höga respektive låga värden 
Ytterlighetsfallen är baserade på de mest extrema värdena som de tidigare studierna av 

uppmätt brukarstatistik visat. Kombinationer av alla parametrar simulerades samtidigt 

för respektive fall för att visa två ytterligheter. Att detta skulle uppstå under en längre tid 

i verkliga förhållanden är inte så sannolikt men visar vilken skillnad det kan bli på 

energianvändningen för en verklig Spara respektive Slösa. Brukarindata för de två 

ytterlighetsfallen redovisas i tabell 26. 

 
Tabell 26. Brukarindata för Spara och Slösa. 

Parameter  Spara Slösa 

Inomhustemperatur 18,6 °C 25,8 °C 

Vädring Vädring mellan 17.00-17.30 en 
gång i månaden med 
öppningsgrad 100 % i 6 fönster 
+ PI temperature control 

Vädring 18.00-06.00 året om 
med öppningsgrad 5 % i 6 
fönster + PI temperature control 

Hushållselanvändning 13,2 kWh/ Atemp, år 46 kWh/ Atemp, år 

Varmvattenanvändning 8,9 kWh/ Atemp, år 49,4 kWh/ Atemp, år 

Ventilation 0,35 l/s, Atemp 14h/dag 0,35 l/s, Atemp + 7 l/s, person 
24h/dag 

 

Slösa 
För Malmö beräknades den totala energianvändningen till 189,3 kWh/Atemp, år. Det är 

en ökning med 118,9 kWh/Atemp, år i jämförelse med grundfallet. För Kiruna beräknades 

den totala energianvändningen till 240,9 kWh/Atemp, år, det är ökning med 130 

kWh/Atemp, år i jämförelse med grundfallet. 

 

Spara 
För Malmö beräknades den totala energianvändningen till 41,0 kWh/Atemp, år vilket är 

mycket nära den verkligt uppmätta energianvändningen för Villa Åkarp som är 40,3 

kWh/Atemp, år. Minskningen i jämförelse med grundfallet beräknades till 29,4 

kWh/Atemp, år. För Kiruna beräknades den totala energianvändningen till 83,2 

kWh/Atemp, år vilket är en minskning med 27,7 kWh/Atemp, år i jämförelse med 

grundfallet. 

 

I figur 35 redovisas simuleringsresultaten för Spara, Slösa och medelbrukaren i Malmö. 

Grundfall 1 är referensfallet i Malmö. Resultaten för Kiruna presenteras i figur 36. 
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Figur 35. Sammanställning av resultat från Spara, Slösa och medelbrukaren i Malmö. 

  

 
Figur 36. Sammanställning av resultatet för Spara, Slösa och medelbrukaren i Kiruna. 

6.4 Vädringsfall  

I vädringsfallen simulerades olika kombinationer av vädring för att se hur detta påverkar 

energianvändningen i modellen. Totalt har ett till sex av byggnadens fönster använts för 
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att skapa olika fall. Schemat PI temperature control är inställt på resterande fönstren i 

alla simuleringar. Brukarindata för BEN 2 användes på resterande parametrar i alla fall. 

Gränstemperaturen för termisk komfort är inställd på 26 °C i alla fallen.  

 

Vädringsfallen är baserade på de studier som analyserats i litteraturstudien. De studierna 

har visat att de två vanligaste sätten att vädra på är att ha korsdrag i några minuter eller 

att vädra i några timmar. De flesta i studierna uppgav att de vädrar varje dag och en stor 

del uppgav att de vädrar en gång i veckan. I en av studierna, Flagghusen, som är utförd 

på lägenheter svarade brukarna att de sällan öppnar mer än ett fönster åt gången vid 

vädring. Det är endast i denna studie som brukarna fått svara på hur många fönster de 

öppnar åt gången. I detta fall då en villa undersöks antas två fönster kunna motsvara att 

öppna ett fönster i en lägenhet. Undersökningen i studien Flagghusen visade också att 

brukarna oftast öppnade fönster i sovrum, vardagsrum, kök eller en altandörr för vädring.  

 
Fall VF.1 – vädring på glänt natt, två fönster 
I detta fall ställdes vädringsschemat in på att hålla två fönster öppna mellan 22.00-07.00, 

med en öppningsgrad på 5 %. Fallet representerar att brukarna vädrar i de två sovrummen 

hela natten. Fallet simulerades i Malmö och Kiruna. Vädringsschemat redovisas i tabell 

27.  

 
Tabell 27. Öppningsgrad och öppningstid för fall VF.1. 

Placering 
av fönster 

Våning Fönstermått 
Bredd x höjd (m) 

Öppningsgrad Öppningstid Tid över året 

WC 1 0,5x1,25 - - - 

Matrum och 
vardagsrum 

1 0,7x1,6 - - - 

Kontor 1 0,7x1,6 - - - 

WC 2 2 0,65x0,65 - - - 

Barnrum 2 1,5x1,45 5 % 22.00-07.00 Varje dag 

Sovrum 2 1,5x1,45 5 % 22.00-07.00 Varje dag 

 

Den totala energianvändningen beräknades till 83,1 kWh/Atemp, år. Det är en ökning med 

12,7 kWh/Atemp, år i jämförelse med grundfallet i Malmö. I Kiruna ökade 

energianvändningen med 21 kWh/Atemp, år i jämförelse med grundfallet i Kiruna. 

 
Fall VF.2 – vädring på glänt natt, ett fönster 
I detta fall ställdes vädringsschemat in på att bara ha öppet i ena sovrummet hela natten 

för att se hur stor skillnad det gör mot att ha två fönster öppna hela natten. Öppningstiden 

och öppningsgraden är samma som i VF.1. Fallet simulerades i Malmö och Kiruna. 

Vädringsschemat visas i tabell 28. 
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Tabell 28. Öppningsgrad och öppningstid för fall VF.2. 

Placering 
av fönster 

Våning Fönstermått 
Bredd x höjd 
(m) 

Öppningsgrad Öppningstid Tid över året 

WC 1 0,5x1,25 - - - 

Matrum och 
vardagsrum 

1 0,7x1,6 - - - 

Kontor 1 0,7x1,6 - - - 

WC 2 2 0,65x0,65 - - - 

Barnrum 2 1,5x1,45 - - - 

Sovrum 2 1,5x1,45 5 % 22.00-07.00 Varje dag 

 

I Malmö beräknades energianvändningen till 76,1 kWh/Atemp, år och i Kiruna till 120,6 

kWh/Atemp, år. Att bara öppna i ett av sovrummen i stället för båda visade sig minska 

energianvändningen med 5,5 kWh/Atemp, år i Malmö jämfört med att vädra i båda. I 

Kiruna minskade energianvändningen med 11,3 kWh/Atemp, år. I jämförelse med 

grundfallet är ökningen i VF.1 (två fönster) nästintill dubbelt så stor som ökningen i 

VF.2 (ett fönster) i både Malmö och Kiruna. 

 
Fall VF.3 – korsdrag eftermiddag, två fönster (öster/väster), olika våning 
I detta fall ställdes vädringsschemat in på två fönster i huset, ett i matplatsen på första 

våningen (väster) och ett i sovrummet på andra våningen (öster). Fönstren hålls vidöppna 

mellan 17.00 och 17.15 varje dag, året runt och ett korsdrag skapas. Fallet simulerades i 

Malmö och Kiruna. I tabell 29 visas vädringsschemat för fallet. 

 
Tabell 29. Öppningsgrad och öppningstid för fall VF.3. 

Placering 
av fönster 

Våning Fönstermått 
Bredd x höjd (m) 

Öppningsgrad Öppningstid Tid över året 

WC 1 0,5x1,25 - - - 

Matrum och 
vardagsrum 

1 0,7x1,6 100 % 17.00-17.15 Varje dag 

Kontor 1 0,7x1,6 - - - 

WC 2 2 0,65x0,65 - - - 

Barnrum 2 1,5x1,45 - - - 

Sovrum 2 1,5x1,45 100 % 17.00-17.15 Varje dag 

 

I Malmö beräknades energianvändningen till 76,4 kWh/Atemp, år och i Kiruna till 124,6 

kWh/Atemp, år. Fallet beräknades få en ökning med 6 kWh/Atemp, år i Malmö i jämförelse 

med grundfallet. I Kiruna var motsvarade ökning 13,7 kWh/Atemp, år. 

 

Fall VF.4 – korsdrag eftermiddag, två fönster (norr/söder), olika våning 
Detta fall utfördes för att se om orienteringen av fönstren som öppnas för korsdrag spelar 

stor roll i avseende på energianvändning. De fönster som undersöktes i detta fall är 

placerade i norr och söder. Två fönster öppnas i trapphuset i söder för att den totala arean 

av fönstren ska vara lika mellan fallen så att de kan jämföras med varandra. Fallet 

simulerades endast i Malmö. I tabell 30 visas vädringsschemat för detta fall. 
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Tabell 30. Öppningsgrad och öppningstid för fall VF.4. 

Placering 
av fönster 

Våning Fönstermått 
Bredd x höjd (m) 

Öppningsgrad Öppningstid Tid över året 

WC 1 0,5x1,25 - - - 

Matrum och 
vardagsrum 

1 0,7x1,6 100 % 17.00-17.15 Varje dag 

Kontor 1 0,7x1,6 - - - 

WC 2 2 0,65x0,65 - - - 

Barnrum 2 1,5x1,45 - - - 

Sovrum 2 1,5x1,45 - - - 

Trapphus 2 1x1,1 100 % 17.00-17.15 Varje dag 

 

Den totala energianvändningen beräknades till 77,1 kWh/Atemp, år . Simuleringen visade 

att den totala energianvändningen ökade då fönstren i norr och söder öppnades i stället 

för fönstren i öster och väster. Ökningen i jämförelse med Fall VF.3 blev 0,7 kWh/Atemp, 

år i Malmö. 

 
Fall VF.5 – vädring på glänt eftermiddag, två fönster (5%) 
I detta fall ställdes vädringsschemat in på att hålla två fönster på glänt mellan 17.00-

19.00 varje dag, året runt. Öppningsgraden på fönstren är 5 %. Samma fönster som i 

VF.3 testas för att se hur stor skillnaden i uppvärmningsenergi blir i en jämförelse mellan 

korsdrag och att låta fönstren stå på glänt under två timmar som antagits motsvara att 

”vädra några timmar”. Fallet simulerades i Malmö och Kiruna. Vädringsschemat för 

fallet visas i tabell 31. 

 
Tabell 31. Öppningsgrad och öppningstid för fall VF.5. 

Placering 
av fönster 

Våning Fönstermått 
Bredd x höjd (m) 

Öppningsgrad Öppningstid Tid över året 

WC 1 0,5x1,25 - - - 

Matrum och 
vardagsrum 

1 0,7x1,6 5 % 17.00-19.00 Varje dag 

Kontor 1 0,7x1,6 - - - 

WC 2 2 0,65x0,65 - - - 

Barnrum 2 1,5x1,45 - - - 

Sovrum 2 1,5x1,45 5 % 17.00-19.00 Varje dag 

 

I Malmö beräknades energianvändningen till 73,1 kWh/Atemp, år och i Kiruna till 117,7 

kWh/Atemp, år. Fallet beräknades få en lägre energianvändning än fall VF.3 med korsdrag 

i 15 minuter. Resultatet var inte väntat eftersom det anses vara mer energieffektivt att 

vädra med korsdrag. Anledningen till att energianvändningen blev lägre i detta fall kan 

bero på att luftutbytet skett långsammare eftersom öppningsgraden är låg.  

 
Fall VF.6 – vädring på glänt eftermiddag, två fönster (10%) 
I detta fall testades ett vädringsschema på samma fönster som fall VF.5 med samma 

öppningstid men med en öppningsgrad på 10 % i stället för 5 % för att ta reda på hur 

mycket öppningsgraden på fönstren påverkar energianvändningen. Fallet simulerades i 

Malmö och Kiruna. Vädringsschemat för fallet visas i tabell 32. 
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Tabell 32 Öppningsgrad och öppningstid för fall VF.6. 

Placering 
av fönster 

Våning Fönstermått 
Bredd x höjd (m) 

Öppningsgrad Öppningstid Tid över året 

WC 1 0,5x1,25 - - - 

Matrum och 
vardagsrum 

1 0,7x1,6 10 % 17.00-19.00 Varje dag 

Kontor 1 0,7x1,6 - - - 

WC 2 2 0,65x0,65 - - - 

Barnrum 2 1,5x1,45 - - - 

Sovrum 2 1,5x1,45 10 % 17.00-19.00 Varje dag 

 

I Malmö beräknades energianvändningen till 75,5 kWh/Atemp, år och i Kiruna till 123,2 

kWh/Atemp, år. I detta fall ökade energianvändningen med 2,4 kWh/Atemp, år i Malmö i 

jämförelse med fall VF.5 där öppningsgraden bara är 5 %. I Kiruna ökade 

energianvändningen med 5,5 kWh/Atemp, år i jämförelse med VF.5. Detta fall visar att 

energianvändningen beror på öppningsgraden. Luftutbytet sker snabbare ju större 

öppningsgraden på fönstret är. En öppningsgrad på 20 % som också skulle kunna 

motsvara ”att vädra på glänt” skulle ge en högre energianvändning än fall VF.4 med 

korsdrag i 15 minuter. 

 
Fall VF.7 - vädring på glänt eftermiddag/kväll, två fönster 
I detta fall ställdes vädringsschemat in på att hålla två fönster öppna mellan 17.00 och 

22.00 året runt, med en öppningsgrad på 5%. Schemat ställdes in i de två zonerna matrum 

och vardagsrum samt kontor där brukarna antas vistas kvällstid. Fallet simulerades 

endast i Malmö. Vädringsschemat för fallet visas i tabell 33. 

 
Tabell 33 Öppningsgrad och öppningstid för fall VF.7. 

Placering 
av fönster 

Våning Fönstermått 
Bredd x höjd (m) 

Öppningsgrad Öppningstid Tid över året 

WC 1 0,5x1,25 - - - 

Matrum och 
vardagsrum 

1 0,7x1,6 5 % 17.00-22.00 Varje dag 

Kontor 1 0,7x1,6 5 % 17.00-22.00 Varje dag 

WC 2 2 0,65x0,65 - - - 

Barnrum 2 1,5x1,45 - - - 

Sovrum 2 1,5x1,45 - - - 

 
I Malmö beräknades energianvändningen till 73,4 kWh/Atemp, år. Det här fallet 

beräknades få ungefär samma energianvändning som fall VF.5 där två fönster på olika 

våningar är öppna under två timmar. Det tyder på att luftutbytet sker snabbare om 

fönstren öppnas på olika våningar än om de öppnas på samma våning som i detta fall. 
 

Fall VF.8 – vädring på glänt eftermiddag och natt, 2+2 fönster 
I detta fall hålls två fönster öppna på eftermiddagen då brukarna antas komma hem från 

arbete/skola. De antas då vilja vädra ur huset en stund. Två fönster hålls öppna under 

natten i, ett i varje sovrum. Fallet simulerades endast i Malmö. Vädringsschemat för 

fallet visas i tabell 34. 
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Tabell 34 Öppningsgrad och öppningstid för fall VF.8. 

Placering 
av fönster 

Våning Fönstermått 
Bredd x höjd (m) 

Öppningsgrad Öppningstid Tid över året 

WC 1 0,5x1,25 - - - 

Matrum och 
vardagsrum 

1 0,7x1,6 5 % 17.00-19.00 Varje dag 

Kontor 1 0,7x1,6 5 % 17.00-19.00 Varje dag 

WC 2 2 0,65x0,65 - - - 

Barnrum 2 1,5x1,45 5 % 22.00-07.00 Varje dag 

Sovrum 2 1,5x1,45 5 % 22.00-07.00 Varje dag 

 

I detta fall beräknades energianvändningen till 83,0 kWh/Atemp, år. I jämförelse med 

grundfallet ökar energianvändningen med 12,6 kWh/Atemp, år.  

 

Fall VF.9 - vädring på glänt hela dygnet, 1+1 fönster 

I detta fall är något fönster alltid öppet i huset, vilket skulle kunna appliceras på en 

brukare som antingen jobbar hemifrån eller är pensionär och vädrar i den zon som den 

vistas i. Fallet simulerades endast i Malmö. Vädringsschemat för fallet visas i tabell 35. 

 
Tabell 35. Öppningsgrad och öppningstid för fall VF.9. 

Placering 
av fönster 

Våning Fönstermått 
Bredd x höjd (m) 

Öppningsgrad Öppningstid Tid över året 

WC 1 0,5x1,25 - - - 

Matrum och 
vardagsrum 

1 0,7x1,6 5 % 7.00-22.00 Varje dag 

Kontor 1 0,7x1,6 - - - 

WC 2 2 0,65x0,65 - - - 

Barnrum 2 1,5x1,45 - - - 

Sovrum 2 1,5x1,45 5 % 22.00-07.00 Varje dag 

 

I detta fall beräknades energianvändningen till 81,3 kWh/Atemp, år .I jämförelse med 

fall VF.1 där två sovrumsfönster hålls öppna 22.00-07.00 är energianvändningen 0,3 

kWh/Atemp, år lägre i detta fall. Den totala fönsterarean är 1 m2 mindre i detta fall men 

det verkar inte som att det spelar så stor roll när under dygnet som vädringen sker. 

 
Fall VF.10 – vädring altandörr (50%), eftermiddag 
I detta fall ställdes vädringsschemat in på att altandörren är öppen två timmar om dagen 

(17.00-19.00) året om, med en öppningsgrad på 50 %. Altandörrens mått är 0,8 x 2,1 

m. Fallet simulerades endast i Malmö. Energianvändningen beräknades till 78,3 

kWh/Atemp, år.  

 

Fall VF.11 – vädring altandörr (20%), eftermiddag 
I detta fall ställdes schemat in på att altandörren är öppen två timmar om dagen (17.00-

19.00) året om, med en öppningsgrad på 20 % för att jämföra med fall VF.10. Fallet 

simulerades endast i Malmö. Energianvändningen beräknades till 74,0 kWh/Atemp, år. 

 

Att bara öppna altandörren till 20 % i stället för 50 % (som gjordes i VF.10) minskar 

energianvändningen med 4,3 kWh/Atemp, år. Att öppna balkongdörren två timmar med 
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20 % öppningsgrad i stället för att öppna två fönster med 10 % öppningsgrad under 

samma tid som gjordes i fall VF.6 minskar energianvändningen med 1,5 kWh/Atemp, år.  

 

Att ha öppet 20% i två timmar ger en ökning på 3,6 kWh/ kWh/Atemp, år jämfört med 

grundfallet i Malmö. Det kan nämnas att Magnusson och Sellin (2018) beräknade att 

motsvarande vädring i befintliga 60-tals bostäder skulle ge en ökning på 4,9 kWh/Atemp, 

år före renovering och 5,2 kWh/Atemp, år efter renovering. 

 
Fall VF.12 – vädring altandörr (100%), eftermiddag (15 min) 
I detta fall ställdes vädringsschemat in på att altandörren hålls öppen mellan 17.00-17.15 

varje dag, öppningsgraden är 100 %. Energianvändningen beräknades till 72,5 

kWh/Atemp, år. 

 

Att öppna altandörren för vädring i 15 minuter jämfört med att öppna två fönster för 

korsdrag samma tid som gjordes i fall VF.3 beräknades minska energianvändningen 

med 3,9 kWh/Atemp, år. I båda fallen var öppningsgraden 100%. 

 
Fall VF.13 – vädring på glänt eftermiddag, två fönster, 1 dag/vecka 
Ett förekommande vädringsbeteende är att vädra en dag i veckan. I detta fall ställdes 

vädringsschemat in på att ha två fönster på glänt under två timmar en dag i veckan, med 

en öppningsgrad på 5 %. I tabell 36 visas vädringsschemat för fallet. 

 
Tabell 36. Öppningsgrad och öppningstid för fall VF.13. 

Placering 
av fönster 

Våning Fönstermått 
Bredd x höjd (m) 

Öppningsgrad Öppningstid Tid över året 

WC 1 0,5x1,25 - - - 

Matrum och 
vardagsrum 

1 0,7x1,6 5 % 17.00-19.00 En dag/ vecka 

Kontor 1 0,7x1,6 - - - 

WC 2 2 0,65x0,65 - - - 

Barnrum 2 1,5x1,45 - - - 

Sovrum 2 1,5x1,45 5 % 17.00-19.00 En dag/ vecka 

 

Energianvändningen beräknades till 70,5 kWh/Atemp, år. I jämförelse med grundfallet för 

Malmö ökade energianvändningen bara 0,1 kWh/Atemp, år.  

 
Fall VF.14 – korsdrag eftermiddag, två fönster, 1 dag/vecka 
I detta fall ställdes vädringsschemat in på att hålla två fönster helt öppna mellan 17.00-

17.15 en dag i veckan. I tabell 37 visas vädringsschemat för fallet.  
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Tabell 37. Öppningsgrad och öppningstid för fall VF.14. 

Placering 
av fönster 

Våning Fönstermått 
Bredd x höjd (m) 

Öppningsgrad Öppningstid Tid över året 

WC 1 0,5x1,25 - - - 

Matrum och 
vardagsrum 

1 0,7x1,6 100 % 17.00-17.15 En dag/ vecka 

Kontor 1 0,7x1,6 - - - 

WC 2 2 0,65x0,65 - - - 

Barnrum 2 1,5x1,45 - - - 

Sovrum 2 1,5x1,45 100 % 17.00-17.15 En dag/ vecka 

 

Energianvändningen beräknades till 70,9 kWh/Atemp, år. Jämfört med fall VF.13 då två 

fönster är öppna till 5 % under två timmar visade detta fall en ökning på 0,4 kWh/Atemp, 

år.  
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I figur 37 redovisas en sammanställning av vädringsfallen för Malmö. 

  
Figur 37. Sammanställning simuleringsresultaten av vädringsfallen för Malmö.  

VF. 1= 2 fönster 5 % öppna 22.00-07.00 alla dagar. 

VF. 2= 1 fönster 5 % öppna 22.00-07.00 alla dagar. 

VF. 3= 2 fönster 100 % öppna 15 minuter alla dagar (öster/väster). 

VF. 4=2 fönster 100 % öppna 15 minuter alla dagar (norr/söder). 

VF. 5=2 fönster 5 % öppna 17.00-19.00 alla dagar. 

VF. 6= 2 fönster 10 % öppna 17.00-19.00 alla dagar.  

VF. 7= 2 fönster 5 % öppna 17.00-22.00 alla dagar. 

VF. 8= 2 fönster 5 % öppna 17.00-19.00, 2 fönster 5 % öppna 22.00-07.00 alla dagar. 

VF. 9=1 fönster 5 % öppet 7.00-22.00, 1 fönster 5 % öppet 22.00-07.00 alla dagar. 

VF. 10= Altandörr 50 % öppen 17.00-19.00 alla dagar. 

VF. 11= Altandörr 20 % öppen 17.00-19.00 alla dagar. 

VF.12= Altandörr 100 % öppen i 15 minuter alla dagar. 

VF. 13= 2 fönster öppna 5 % 17.00-19.00 en dag/vecka. 

VF. 14= 2 fönster öppna 100 % i 15 minuter 1 dag/vecka.  
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I figur 38 visas resultaten av de vädringsfall som simulerats för Kiruna.  

 
Figur 38 Sammanställning simuleringsresultaten av vädringsfallen för Kiruna. 

VF. 1= 2 fönster 5 % öppna 22.00-07.00 alla dagar. 

VF. 2= 1 fönster 5 % öppna 22.00-07.00 alla dagar. 

VF. 3= 2 fönster 100 % öppna 15 minuter alla dagar (öster/väster). 

VF. 5=2 fönster 5 % öppna 17.00-19.00 alla dagar. 

VF. 6= 2 fönster 10 % öppna 17.00-19.00 alla dagar. 

6.5  Inomhustemperaturfall  

I dessa simuleringar varierades inomhustemperaturen mellan 19 °C och 24 °C i steg om 

1 °C. Detta gjordes för att kunna beräkna hur mycket brukarna kan öka eller minska 

energianvändningen genom att ändra inställningen för inomhustemperatur utifrån BEN 

2:s rekommenderade inomhustemperatur 21 °C. I tabell 38 redovisas 

energianvändningen för respektive inomhustemperatur och förändringen i kWh/Atemp, år 

och i procent i förhållande till 21 °C. Energianvändningen ökar mer procentuellt desto 

högre temperaturen är, en ökning från 23 °C till 24 °C ger 10,5 % ökning. 
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Tabell 38. Energianvändning för uppvärmning och olika inomhustemperaturer 

 Malmö Kiruna 

Inomhustemperatur  Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

Förändring i 
% jämfört 
med 
Grundfall 1. 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

Förändring i 
% 
jämfört med 
Grundfall 1.  

24 °C 86,9 +23,44 126,6 +14,18 

23 °C 79,5 +12,93 119,6 +7,85 

22 °C 74,8 +6,25 115,7 +3,43 

 Grundfall 1 (21 °C) 70,4 - 110,9 - 

20 °C 66,9 -4,97 107,5 -3,07 

19 °C 63,9 -9,23 104,5 -5,77 

6.6 Småsparande fall 

De småsparande fallen togs fram för att studera hur små ändringar i brukarnas beteende 

kan påverka energianvändningen. De små förändringar som testades var minskning av 

inomhustemperaturen, minskning av hushållselanvändning och varmvattenanvändning. 

Här studeras hur en procentuell minskning av respektive parameter påverkar den totala 

minskningen för energianvändningen i byggnaden.  

 
Minskning med 5% av brukarindata från Grundfall 1 
I detta fall gjordes en minskning med 5 % på parametrarna inomhustemperatur (20 °C), 

hushållselanvändning (28,4 kWh/Atemp, år) och varmvattenanvändning (19 kWh/Atemp, 

år).  

 

I Malmö beräknades energianvändningen till 64,0 kWh/Atemp, år och i Kiruna till 105,7 

kWh/Atemp, år. Minskningen med 5 % för respektive parametrar har medfört en total 

minskning med 9,1 % på den totala energianvändningen i byggnaden i jämförelse med 

Grundfall 1 i Malmö. I Kiruna minskade energianvändningen med 4,7 %. 

 
Minskning med 10% av brukarindata från Grundfall 1 
I detta fall minskades samma parametrar som i föregående fall med 10 % i ställer för 5 

%. Inomhustemperaturen ställdes in till 19 °C, hushållselanvändningen 26,8 kWh/Atemp, 

år och varmvattenanvändningen 18 kWh/Atemp, år.  

 

I Malmö beräknades energianvändningen till 53,6 kWh/Atemp, år och i Kiruna till 101,1 

kWh/Atemp, år. Simuleringen visade att minskningen med 10 % för respektive parameter 

har medfört en total minskning med 23,9 % i jämförelse med grundfallet i Malmö. För 

Kiruna blev minskningen 8,8 %. 

 

För de båda fallen med en minskning av alla parametrar upplevs det termiska klimatet 

vara mindre tillfredsställande. Det gäller den generella uppfattningen, på individnivå 

skulle resultaten kunna se annorlunda ut. Att ha det svalt inomhus kan upplevas positivt 

av en individ medan en annan individ inte alls skulle uppskatta det.  
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6.7 Sammanställning av resultat 

Följande resultat beräknades med hjälp av simuleringarna från IDA ICE. I tabell 39 

redovisas grundfallen i respektive stad samt den verkliga uppmätta totala energibehovet 

för Villa Åkarp. I tabell 40 beskrivs varje simuleringsfall och den totala beräknade 

energianvändningen för respektive fall. Den procentuella ändringen i jämförelse med 

grundfallet för respektive stad presenteras också här.  

 
Tabell 39. Sammanställning av den totala beräknade energianvändningen (uppvärmning, 
varmvatten, hushålls- och fastighetsel) för grundfallen i respektive stad samt verkligt uppmätta 
värden för Villa Åkarp. 

Simuleringsfall Parameter / 
kommentar 

Total 
energianvändning 

(kWh/Atemp, år) 

Ändring i % mot 
Grundfall 1 i Malmö (%) 

Verklig uppmätt 
energianvändning för 
Villa Åkarp 

Beräknad från 
verklig uppmätt 
data 

40,3 -42,8 

Grundfall 0 Enligt BEN 2 73,5 - 

Grundfall 1 i Malmö BEN 2 + PI 
temperature 
control 

70,4 - 

Geografisk 
placering 

   

Grundfall 1 i Karlstad Klimatfil Karlstad 
ASHRAE 2013 

76,2 +8,0 

Grundfall 1 i Kiruna Klimatfil Kiruna 
ASHRAE 2013 

110,9 +58,1 

 

Tabell 40. Sammanställning av den totala beräknade energianvändningen (uppvärmning, 
varmvatten, hushålls- och fastighetsel) för  samt procentuell ändring i förhållande till grundfallen 
för respektive stad (Malmö och Kiruna).  

Simuleringsfall Paramete

r / 
komment
ar 

Total 

energianvändni
ng Malmö 
(kWh/Atemp, år) 

Ändring 

i % mot 
Grundfa
ll 1 
Malmö 
(%) 

Total 

energianvändni
ng Kiruna 
(kWh/Atemp, år) 

Ändring 

i % mot 
Grundfa
ll 1 
Kiruna 
(%) 

Slösaktigt 
beteende – en 
faktor i taget 

     

Fall hög 
inomhustemperatur 

(25,8 °C) 

25,8 °C 99,6 +41,5 138,9 +25,2 

Fall slösaktigt 
vädringsbeteende  

6 fönster 
på glänt 
12h/dag  

104,2 +48,0 166,9 +50,5 

Fall hög 
hushållselanvändnin
g (46 kWh/Atemp, år) 

46 kWh/ 
Atemp, år 

80,5 +14,3 118,3 +6,7 

Fall hög 
varmvattenanvändni
ng (49,4 kWh/Atemp, 

år) 

49,4 kWh/ 
Atemp, år 

99,8 +41,8 140,6 +26,6 
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Fall stora 
ventilationsflöden 
(0,35 l/s, Atemp + 7 
l/s, person) 

0,35 l/s, 
Atemp + 7 
l/s, person 

72,6 +3,1 118,9 +7,2 

En sammanställning av fallen med sparsamt beteende presenteras i tabell 41. 

 
Tabell 41. Sammanställning av den totala beräknade energianvändningen (uppvärmning, 
varmvatten, hushålls- och fastighetsel) för fallen med sparsamt beteende samt procentuell 
ändring i förhållande till grundfallen för respektive stad (Malmö och Kiruna). 

Simuleringsfall Parameter 
/ 
kommenta
r 

Total 
energianvändni

ng Malmö 
(kWh/Atemp, år) 

Ändring 
i % mot 
Grundfa

ll 1 
Malmö 

(%) 

Total 
energianvändni

ng Kiruna 
(kWh/Atemp, år) 

Ändring 
i % mot 
Grundfa

ll 1 
Kiruna 

(%) 

Sparsamt 
beteende – en 
faktor i taget 

     

Fall låg 
inomhustemperatur 
(18,6 °C) 

18,6 °C 62,8 -10,8 103,7 -6,5 

Fall sparsamt 
vädringsbeteende 

6 fönster 
vidöppna i 
30 min en 
gång/måna

d 

70,9 +0,7 115,0 +4,0 

Fall låg 

hushållselanvändnin

g (13,2 kWh/ Atemp, 

år) 

13,2 kWh/ 
Atemp, år 

61,7 -12,4 104,5 -5,6 

Fall låg 
varmvattenanvändni

ng (8,9 kWh/ Atemp, 
år) 

8,9 kWh/ 
Atemp, år 

59,3 -15,8 99,9 -9,9 

Fall låga 

ventilationsflöden 

(0,35 l/s, Atemp och 

14h/dygn) 

0,35 l/s, 
Atemp 14 
h/dag 

69,4 -1,4 107,1 -3,4 
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En sammanställning av interaktionsfallenfallen presenteras i tabell 42. 

 
Tabell 42. Sammanställning av den totala beräknade energianvändningen (uppvärmning, 
varmvatten, hushålls- och fastighetsel) för interaktionsfallen samt procentuell ändring i 
förhållande till grundfallen för respektive stad (Malmö och Kiruna).  

Simuleringsfall Paramete
r / 
komment
ar 

Total 
energianvändni

ng Malmö 
(kWh/Atemp, år) 

Ändring 
i % mot 
Grundfa

ll 1 
Malmö 

(%) 

Total 
energianvändni

ng Kiruna 
(kWh/Atemp, år) 

Ändring 
i % mot 
Grundfa

ll 1 
Kiruna 

(%) 

Interaktionsfall – 
två faktorer åt 
gången 

     

Fall hög 

varmvattenanvändni
ng (49,4 kWh/Atemp, 
år) + hög 
inomhustemperatur 
(25,8 °C) 

49,4 kWh/ 

Atemp, år + 
25,8 °C 

129,2 +83,5 168,3 +51,8 

Fall hög 
inomhustemperatur 
(25,8 °C) + 
slösaktigt 
vädringsbeteende 

25,8 °C + 
6 fönster 
på glänt 
12 h/dag 

143,1 +103,3 194,6 +75,5 

Fall hög 
varmvattenanvändni
ng (49,4 kWh/Atemp, 
år) + slösaktigt 
vädringsbeteende 

49,4 kWh/ 
Atemp, år + 
6 fönster 
på glänt 
12h/dag 

133,6 +89,8 196,3 +77 

Fall låg 
inomhustemperatur 
(18,6 °C) + låg 
hushållselanvändnin
g (14,2 kWh/ Atemp, 
år) 

18,6 °C + 
13,2 kWh/ 
Atemp, år 

52,9 -24,9 96,7 -12,8 

Fall låg 
inomhustemperatur 
(18,6 °C) + låg 
varmvattenanvändni
ng (8,9 kWh/ Atemp, 
år) 

18,6 °C + 
8,9 kWh/ 
Atemp, år 

51,7 -26,6 92,6 -16,5 

Fall låg 
varmvattenanvändni
ng (8,9 kWh/ Atemp, 
år) + låg 

hushållselanvändnin
g (14,2 kWh/ Atemp, 
år)  

8,9 kWh/ 
Atemp, år + 
13,2 kWh/ 
Atemp, år 

50,6 -28,1 93,4 -15,8 

Fall låg 
hushållselanvändnin
g (13,2 kWh/ Atemp, 
år) + hög 
varmvattenanvändni
ng (49,4 kWh/ Atemp, 
år) 

13,2 kWh/ 
Atemp, år + 
49,4 kWh/ 
Atemp, år 

91,1 +29,4 133,9 +20,7 
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Fall hög 
hushållselanvändnin
g (46 kWh/Atemp, år) 
+ låg 

varmvattenanvändni
ng (8,9 kWh/ Atemp, 
år) 

46 kWh/ 
Atemp, år + 
8,9 kWh/ 
Atemp, år 

69,4 -1,4 97,5 -12,1 
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En sammanställning av fallen medelbrukaren och ytterlighetsfallen Slösa och Spara 

presenteras i tabell 43. 

 
Tabell 43. Sammanställning av den totala beräknade energianvändningen (uppvärmning, 
varmvatten, hushålls- och fastighetsel) för medelbrukaren och ytterlighetsfallen Slösa och Spara 
samt procentuell ändring i förhållande till grundfallen för respektive stad (Malmö och Kiruna). 

Simuleringsfal
l 
 

 

Parameter 
/ 
kommenta
r 

Total 
energianvändnin

g Malmö 
(kWh/Atemp, år) 

Ändring 
i % mot 

Grundfal
l 1 

Malmö 
(%) 

Total 
energianvändnin

g Kiruna 
(kWh/Atemp, år) 

Ändring 
i % mot 

Grundfal
l 1 

Kiruna 
(%) 

Kombinatione
r av alla 
parametrar 

     

Medelbrukaren Se Tabell 
25 

81,4 +13,5 124,6 +10,9 

Slösa 
Ytterlighetsfall 
max – 

slösaktigt för 
alla faktorer 

Se Tabell 
26 

189,3 +168,9 240,9 +127,2 

Spara 
Ytterlighetsfall 
min – sparsamt 
för alla faktorer 

Se Tabell 
26 

41,0 -41,8 83,2 -25 

 

En sammanställning av vädringsfallen presenteras i tabell 44. 

 
Tabell 44. Sammanställning av den totala beräknade energianvändningen (uppvärmning, 
varmvatten, hushålls- och fastighetsel) för vädringsfallen samt procentuell ändring i förhållande 
till grundfallen för respektive stad (Malmö och Kiruna). 

Simuleringsfal
l 

Parameter / 
kommentar 

Total 
energianvändnin

g Malmö 
(kWh/Atemp, år) 

Ändring 
i % mot 

Grundfal
l 1 

Malmö 

(%) 

Total 
energianvändnin

g Kiruna 
(kWh/Atemp, år) 

Ändring 
i % mot 

Grundfal
l 1 

Kiruna 

(%) 

Vädringsfall       

Fall VF.1 2 fönster 5 
% öppna 
22.00-07.00 
alla dagar 

81,6 +15,9 131,9 +18,94 

Fall VF.2  1 fönster 5 
% öppna 
22.00-07.00 
alla dagar 

76,1 +8,10 120,6 +8,75 

Fall VF.3 2 fönster 
100 % 
öppna 15 
minuter alla 
dagar 
(öster/väster
) 

76,4 +8,52 124,6 +12,35 
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Fortsättning av Tabell 44. 

Simuleringsfal
l 

Parameter 
/ 
kommenta
r 

Total 
energianvändnin

g Malmö 
(kWh/Atemp, år) 

Ändring 
i % mot 

Grundfal
l 1 

Malmö 
(%) 

Total 
energianvändnin

g Kiruna 
(kWh/Atemp, år) 

Ändring 
i % mot 

Grundfal
l 1 

Kiruna 
(%) 

Fall VF.4 2 fönster 
100 % 

öppna 15 
minuter alla 
dagar i 
Malmö 
(norr/söder) 

77,1 +9,52 - - 

Fall VF.5 2 fönster 5 
% öppna 
17.00-
19.00 alla 
dagar  

73,1 +3,84 117,7 +6,13 

Fall VF.6 2 fönster 
10 % 
öppna 
17.00-
19.00 alla 
dagar 

75,5 +7,24 123,2 +11,09 

Fall VF.7 2 fönster 5 
% öppna 
17.00-
22.00 alla 
dagar i 

Malmö 

73,4 +4,26 - - 

Fall VF.8 2 fönster 5 
% öppna 
17.00-
19.00, 2 
fönster 5 % 
öppna 
22.00-
07.00 alla 
dagar i 

Malmö 

83,0 +17,9 - - 

Fall VF.9 1 fönster 5 
% öppet 
7.00-22.00, 
1 fönster 5 
% öppet 
22.00-
07.00 alla 
dagar i 
Malmö 

81,3 +15,48 - - 

Fall VF.10 Altandörr 
50 % 
öppen 
17.00-
19.00 alla 
dagar i 
Malmö 

78,3 +11,22 - - 
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Fall VF.11 Altandörr 
20 % 
öppen 
17.00-

19.00 alla 
dagar i 
Malmö 

74,0 +5,11 - - 

Fall VF.12 Altandörr 
100 % 
öppen i 15 
minuter alla 
dagar i 
Malmö 

72,5 +2,98 - - 

Fall VF.13 2 fönster 

öppna 5 % 
17.00-
19.00 en 
dag/vecka i 
Malmö 

70,5 +0,14 - - 

Fall VF.14 2 fönster 
öppna 100 
% i 15 
minuter 1 
dag/vecka i 

Malmö 

70,9 +0,71 - - 

En sammanställning av inomhustemperaturfallen presenteras i tabell 45. 

 
Tabell 45. Sammanställning av den totala beräknade energianvändningen (uppvärmning, 
varmvatten, hushålls- och fastighetsel) för inomhustemperaturfall samt procentuell ändring i 
förhållande till grundfallen för respektive stad (Malmö och Kiruna). 

Simuleringsfall Paramete
r / 
komment
ar 

Total 
energianvändni
ng Malmö 
(kWh/Atemp, år) 

Ändring 
i % mot 
Grundfa
ll 1 
Malmö 
(%) 

Total 
energianvändni
ng Kiruna 
(kWh/Atemp, år) 

Ändring 
i % mot 
Grundfa
ll 1 
Kiruna 
(%) 

Inomhustemperatur
fall 

     

Inomhustemperatur 
24 °C 

- 
86,9 +23,44 126,6 +14,18 

Inomhustemperatur 
23 °C 

- 
79,5 +12,93 119,6 +7,85 

Inomhustemperatur 
22 °C 

- 74,8 +6,25 115,7 +3,43 

Inomhustemperatur 
20 °C 

- 66,9 -4,97 107,5 -3,07 

Inomhustemperatur 
19 °C 

- 63,9 -9,23 104,5 -5,77 

 

En sammanställning av de småsparande fallen presenteras i tabell 46. 
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Tabell 46. Sammanställning av den totala beräknade energianvändningen (uppvärmning, 
varmvatten, hushålls- och fastighetsel) för småsparande fall samt procentuell ändring i 
förhållande till grundfallen för respektive stad (Malmö och Kiruna). 

Simuleringsfal
l 

Parameter 
/ 

kommenta
r 

Total 
energianvändnin

g Malmö 
(kWh/Atemp, år) 

Ändring 
i % mot 

Grundfal
l 1 

Malmö 
(%) 

Total 
energianvändnin

g Kiruna 
(kWh/Atemp, år) 

Ändring 
i % mot 

Grundfal
l 1 

Kiruna 
(%) 

Småsparande 
fall 

     

Minskning med 
5 % 

20 °C, 
ventilation 
14h/dygn, 
hushållsel 

28,5 kWh/ 
Atemp, år, 
varmvatten 
19 kWh/ 
Atemp, år, 
PI 
temperatur
e control. 

64,0 -9,1 105,7 -5,3 

Minskning med 
10 % 

19 °C, 
ventilation 

14h/dygn, 
hushållsel 
26,8 kWh/ 
Atemp, år, 
varmvatten 
18 kWh/ 
Atemp, år, 
PI 
temperatur
e control. 

53,6 -23,9 101,1 -8,3 

6.8 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen är gjord med hjälp av en metod som Wallentén, 2018 presenterar i 

sin rapport RäknaF 2018. Där beräknas en dimensionslös konstant för varje parameter 

(Wallentén, 2018). Detta har gjorts eftersom parametrarna mäts i olika enheter och därför 
är svåra att jämföra på ett bra sätt annars. I figur 39 redovisas ett diagram över 

känslighetsanalysen för simuleringsfallen där en parameter har varierats åt gången i 

Malmö. Till vänster i diagrammen visas det simuleringsfall med lägst energianvändning 

för varje studerad parameter. Till höger visas de simuleringsfall som ökat 

energianvändningen mest för respektive parameter som studerats i simuleringsstudien. 

Det går även att utläsa vilken parameter som ökat och minskat energianvändningen mest.  

 

Den parameter som varierar mest mellan slösaktigt och sparsamt beteende i Malmö  

varmvattenanvändningen. Den parameter som varierar minst mellan slösaktigt och 

sparsamt beteende är ventilationen. 
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Figur 39. Känslighetsanalys över de fem studerade parametrarna för brukarindata i Malmö.   

Nedan presenteras alla datapunkter i figur 39. Observera att de i diagrammet är 

normaliserade.  

 

Fall för inomhustemperatur i ordning från vänster till höger i diagrammet: 

[18,6 19 20 21 22 23 24 25,8] °C 

Fall för hushållselanvändning i ordning från vänster till höger i diagrammet: 

[14,2 30 46] kWh/Atemp, år 

Fall för varmvattenanvändning i ordning från vänster till höger i diagrammet: 

[8,9 20 49,4] kWh/Atemp, år 

Fall för ventilation i ordning från vänster till höger i diagrammet: 

• 0,35l/s, Atemp närvarostyrd, 14h/dygn  

• 0,35l/s, Atemp, 24h/dygn  

• 0,35l/s, Atemp + 7l/s, person, 24h/dygn 

Fall för vädring i ordning från vänster till höger i diagrammet: 

[VF. 13 låg vädring VF. 14 VF. 12 VF. 5 VF. 7 VF. 11 VF. 6 VF. 2 VF. 3 VF. 4 VF. 10 

VF. 9 VF. 1 VF. 8 Hög vädring] 

 

I figur 40 redovisas ett diagram över känslighetsanalysen för simuleringsfallen där en 

parameter har varierats åt gången i Kiruna. Den parameter som varierar mest mellan 

slösaktigt och sparsamt beteende i Kiruna är vädringen. Den parameter som varierar 

minst mellan slösaktigt och sparsamt beteende är ventilationen.  
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Figur 40. Känslighetsanalys över de fem studerade parametrarna för brukarindata i Kiruna. 

Nedan presenteras alla datapunkter i Figur 40. Observera att de i diagrammet är 

normaliserade.  

 

Fall för inomhustemperatur i ordning från vänster till höger i diagrammet: 

[18,6 19 20 21 22 23 24 25,8] °C 

Fall för hushållselanvändning i ordning från vänster till höger i diagrammet: 

[14,2 30 46] kWh/Atemp, år 

Fall för varmvattenanvändning i ordning från vänster till höger i diagrammet: 

[8,9 20 49,4] kWh/Atemp, år 

Fall för ventilation i ordning från vänster till höger i diagrammet: 

• 0,35 l/s, Atemp närvarostyrd, 14 h/dygn  

• 0,35 l/s, Atemp, 24 h/dygn  

• 0,35 l/s, Atemp + 7 l/s, person, 24 h/dygn 

Fall för vädring i ordning från vänster till höger i diagrammet: 

[låg vädring VF. 5 VF. 2 VF. 6 VF. 3 VF. 1 Hög vädring] 
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7 Analys  

I detta kapitel presenteras en analys av resultaten som tagits fram genom simuleringarna. 

Analysen består av en jämförelse och en diskussion av resultaten.  

7.1 Brukarindata  

För uppmätta värden av hushållselanvändning, varmvattenanvändning och 

inomhustemperaturer bygger underlaget på mätningar från ungefär 2800 lägenheter med 

mätningar från flera år. Mätningarna är också utförda på flera olika platser i Sverige i 

olika bostadsområden med olika byggår och standard. Mätningarna är uppmätta hos 

brukare av en bred demografisk variation med varierande bostadsstorlek. Alla mätningar 

är utförda hos brukare som har individuell debitering för hushållsel och varmvatten. 

Även studierna som berör vädringsbeteenden är besvarad av en stor andel brukare som 

bor i olika typer av bostäder runt om i Sverige.  

  

Underlagen för uppmätta värden för hushållselanvändning, varmvattenanvändning, 

inomhustemperatur och vädringsvanor är ett tillräckligt stort dataunderlag för att vara 

representativt för en större del av Sveriges befolkning. Alla värden är baserade på 

verkliga mätningar och sammanställda i litteraturstudien. 

 

Litteraturstudien med sammanställd uppmätt statistik i verkliga bostäder visar på stor 

skillnad på brukarindata mellan den slösaktiga brukaren och den sparsamma brukaren. 

För inomhustemperaturen skilde det sig 7,2 °C. För hushållselanvändningen skilde det 

sig 31,8 kWh/Atemp, år eller med en faktor 3,2. För varmvattenanvändningen skilde det sig 

40,5 kWh/Atemp, år eller med en faktor 5,6.  

 

De framtagna statistikvärdena för medelbrukaren, skiljer sig något från BEN 2:s 

schablonvärden för brukarindata. Inomhustemperaturen är 1,2 °C högre, 

hushållselanvändningen visade sig vara 2,3 kWh/Atemp, år lägre och 

varmvattenanvändningen 4,3 kWh/Atemp, år högre. Den totala beräknade 

energianvändningen för en verklig medelbrukare blir 15,6 % högre än för BEN-värdena 

i Malmö.  

7.2 Simuleringsfall  

I de initiala simuleringsfallen där en parameter varierades åt gången visade det sig att ett 

slösaktigt beteende ökade energianvändningen i samtliga fall både i Malmö och Kiruna. 

I det sparsamma beteendet bidrog fyra av de fem fallen till minskad energianvändning,  

i alla fall utom det med sparsamt vädringsbeteende. För fallet med sparsam vädring var 

energianvändningen i stort sett oförändrad i jämförelse med grundfallet.  

 

I grundfallet användes endast vädringsschemat PI temperature control vilket motsvarar 

att brukarna vädrar när inomhustemperaturen överstiger 26 °C. Detta vädringsschema är 

beräknat av IDA ICE för att aldrig få några övertemperaturer. Det är ett optimalt 

vädringsbeteende som inte ökar energianvändningen för modellen. Simuleringsfallet 
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med sparsamt vädringsbeteende har därför mer vädring än grundfallet och fick därmed 

en något högre energianvändning än grundfallet.  

7.2.1 Grundfallet 

Den totala energianvändningen för grundfallet i Malmö beräknades till 70,4 kWh/Atemp, 

år, 76,2 kWh/Atemp, år i Karlstad och 110,9 kWh/Atemp, år i Kiruna. Energianvändningen 

för grundfallet skiljer sig alltså beroende på geografisk position. Energianvändningen är 

57 % högre i Kiruna än i Malmö. Skillnaden i energianvändning mellan Malmö och 

Karlstad är 8 %.  

 

Grundfallet i Malmö har nästan 75 % högre energianvändning än vad den verkliga 

uppmätta energianvändningen är för Villa Åkarp. Trots det är energianvändningen i 

grundfallet 62 % lägre än genomsnittet för ett svenskt småhus som har en 

energianvändning på 107 kWh/m2, år exklusive hushållsel.  

7.2.2 Simuleringsfall med hög användning 

Den enskilda parameter som ökade energianvändning mest både i Malmö och Kiruna 

var slösaktigt vädringsbeteende (+33,9 kWh/Atemp, år eller +48 % i Malmö och +56 

kWh/Atemp, år eller +50,5 % i Kiruna i jämförelse med respektive grundfall). Att vädra 

mycket under uppvärmningssäsong ökar energianvändningen mest. Att vädra mycket 

ökar energianvändningen mer i Kiruna än i Malmö, vilket beror på det kallare klimatet i 

Kiruna.  

 

Det slösaktiga vädringsbeteendet med 6 fönster på glänt 12 h/dygn (nattetid) är ett 

rimligt, men troligen inte vanligt förekommande fall. Det motsvarar dock ett 

ytterlighetsfall och visar hur mycket det faktiskt är möjligt att påverka.  

 

Den enskilda parameter som ökade energianvändningen näst mest var hög 

varmvattenanvändning som ökade energianvändningen med 29,4 kWh/Atemp, år i båda 

städerna eller +41,8 % i Malmö och +26,6 % i Kiruna i jämförelse med respektive 

grundfall. Varmvattenanvändning påverkar inte uppvärmningsbehovet i denna modell. 

Det är en helt fristående energiförlust.  

 

Den parameter som ökade energianvändningen tredje mest var hög inomhustemperatur 

både i Malmö och Kiruna (+29,2 kWh/Atemp, år eller +41,5 % i Malmö och + 28 

kWh/Atemp, år eller +25,2 % i Kiruna i jämförelse med respektive grundfall). Dessa tre 

parametrar ökade energianvändningen i mycket större utsträckning än hög 

hushållselanvändning och höga ventilationsflöden i både Malmö och Kiruna.  

 

Hög hushållsselanvändning ökade energianvändningen näst minst av de fem faktorer 

som studerats i denna rapport i Malmö och minst i Kiruna. Hög hushållselanvändning 

bidrar till minskat uppvärmningsbehov då spillvärme från elapparater bidrar till 

uppvärmningen av modellen. I fallet med hög hushållselanvändning i Malmö beräknades 

den totala ökningen av energianvändningen till 10,1 kWh/Atemp, år eller +14,3 % i 

jämförelse med grundfallet i Malmö. I Kiruna beräknades den totala ökningen av 

energianvändningen till 7,4 kWh/Atemp, år eller +6,7 % i jämförelse med grundfallet i 

Kiruna. Att ha hög hushållselanvändning ökar energianvändningen mer i Malmö än i 
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Kiruna. Detta skulle kunna bero på att uppvärmningssäsongen är längre i Kiruna vilket 

gör att modellen tillgodoräknar sig spillvärmen från elapparater under en större del av 

året i jämförelse med Malmö.  

 

Höga ventilationsflöden via ventilationssystemet ökade inte energianvändningen alls 

mycket i Malmö. I Kiruna ökade energianvändningen i detta fall mer. Att ökningen blev 

större i Kiruna beror på att tilluften varit kallare där och därmed ökade 

uppvärmningsbehovet. Att fallet bidrog till en relativt liten ökning av 

energianvändningen i båda städerna beror på att fläktarna och värmeåtervinningen i 

FTX-systemet är mycket energieffektiva. För fallet med höga ventilationsflöden i 

Malmö (motsvarande flöden för skolor och kontor) beräknades ökningen av den totala 

energianvändningen till 2,2 kWh/Atemp, år eller +3,1 % i jämförelse med grundfallet i 

Malmö. I Kiruna beräknades den totala ökningen av energianvändningen till 8 

kWh/Atemp, år eller +7,2 % i jämförelse med grundfallet i Kiruna.  

 

Rangordning av parametrar som ökar energianvändningen mest: 

 

1. Vädring 

2. Varmvattenanvändning 

3. Inomhustemperatur 

4. Hushållselanvändning 

5. Närvarostyrd ventilation 

7.2.3 Simuleringsfall med låg användning 

Den enskilda parameter som minskade energianvändningen mest enligt denna studie var 

låg varmvattenanvändning (-11,1 kWh/Atemp, år eller -15,8 % i Malmö och -11,1 

kWh/Atemp, år eller -9,9 % i Kiruna i jämförelse med respektive grundfall).  

 

Den parameter som minskade energianvändningen näst mest var låg 

hushållselanvändning (-8,7 kWh/Atemp, år eller -12,4 % i Malmö och -7,2 kWh/Atemp, år 

eller -5,6 % i Kiruna i jämförelse med respektive grundfall)  

 

Den parameter som minskade energianvändningen tredje mest var låg 

inomhustemperatur (-7,6 kWh/Atemp, år eller -10, 8% i Malmö och -7,2 kWh/Atemp, år 

eller -6,5 % i Kiruna i jämförelse med respektive grundfall). De tre parametrar som 

ökade energianvändningen mest är alltså inte samma tre parametrar som minskar 

energianvändningen mest.  

 

Att styra ventilationssystemet så att det bara är i gång när brukarna är närvarande (14 h 

jämfört med 24 h) sparar inte speciellt mycket energi (-1,4 % i Malmö och -3,4 % i 

Kiruna i jämförelse med respektive grundfall). Det är mer energieffektivt att öka 

luftflödena via ventilationssystemet än att vädra enligt denna studies beräkningar. Detta 

gäller under uppvärmningssäsong och om byggnaden är utrustad med ett energieffektivt 

ventilationssystem.  
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Rangordning av parametrar som minskar energianvändningen mest: 

 

1. Varmvattenanvändning 

2. Hushållselanvändning (Malmö), inomhustemperatur (Kiruna) 

3. Hushållselanvändning (Kiruna), inomhustemperatur (Malmö) 

4. Ventilation 

 

Eftersom vädringen redan är så låg i grundfallet går det inte att minska den mer. Den 

sparsamma vädringen ökade därför energianvändningen lite. Hade ett grundfall byggts 

upp med mer vädring hade parametern kunnat få större inverkan. Det går dock att dra 

slutsatsen att låg vädring under uppvärmningssäsongen är eftersträvansvärt för att uppnå 

en låg energianvändning. Det är därför viktigt att ha ett välfungerande ventilationssystem 

som gör att en bra luftkvalitet och inomhusklimat kan upprätthållas utan behov av 

vädring.  

7.2.4 Interaktionsfall 

De tre parametrar som visat stor förändring i energianvändning i de initiala 

simuleringarna har kombinerats två och två i interaktionsfallen. Totalt har åtta 

simuleringar utförts varav tre är slösaktiga kombinationer, tre är sparsamma och de 

resterande två är kombinationer av sparsamt och slösaktigt beteende. De parametrar som 

varierats för slösaktiga kombinationer är inomhustemperatur, vädring och 

varmvattenanvändning. För de sparsamma interaktionsfallen har inomhustemperatur, 

hushållselanvändning och varmvattenanvändning simulerats i kombinationer med 

varandra. Eftersom ventilationsfallet inte visade någon stor förändring uteslöts 

parametern från alla interaktionssimuleringar.  

 

De tre fallen av slösaktiga kombinationer visade sig påverka energianvändningen mer 

än de tre sparsamma interaktionsfallen. Ökningen för de tre fallen var alla över 80 % i 

Malmö varav kombinationen hög inomhustemperatur och mycket vädring visade vara 

det fall som påverkade energianvändningen mest, en ökning med 103,3 %. Hög 

varmvattenanvändning kombinerat med hög inomhustemperatur ökade användningen 

83,5 % och hög varmvattenanvändning ihop med slösaktig vädring 89,8 %. I de 

sparsamma interaktionsfallen visade alla tre fallen liknande påverkan på 

energianvändningen, en minskning inom spannet 24,9–28,1 %. 

 

Samma mönster visades i interaktionsfallen i Kiruna men det fall som ökade 

energianvändningen mest där var hög varmvattenanvändning och slösaktigt 

vädringsbeteende (+77 %). Hög inomhustemperatur och slösaktig vädring ökade 

energianvändningen med 75,5 %. Hög varmvattenanvändning och hög 

inomhustemperatur ökade med 51,8 %. De tre sparsamma fallen minskade 

energianvändningen med 12,8–16,5 %.  

 

Gemensamt för de sex fallen i båda orterna är att slösaktigt beteende kan ge stora 

ökningar i energianvändningen medan det mer sparsamma beteendet ger lite mindre 

påverkan på den totala användningen. De två ytterlighetsfallen, med samtliga parametrar 

inställda för Spara och Slösa kombinerat, visar samma sak. Det slösaktiga fallet nära 
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tvådubblade energianvändningen och det sparsamma fallet nära halverade användningen 

i jämförelse med grundfallet. Ytterlighetsfallen anses inte vara representativa för en stor 

del av befolkningen då det inte är troligt att en brukare är slösaktig eller sparsam i 

avseende på alla parametrar. Interaktionsfallen med två parametrar anses vara mer 

rimliga brukarbeteenden. Ytterlighetsfallen visar dock att det är möjligt för brukare att 

påverka den totala energianvändningen med en faktor 3 på hushållsnivå.  

 

I studien av Melin Hamber och Gunnarsson (2016) påstås det inte finnas någon 

korrelation mellan hög varmvattenanvändning och hög hushållselanvändning och därför 

testades även de två sista interaktionsfallen med två parametrar. De fallen visade skilda 

värden. Fallet med låg hushållselanvändning och hög varmvattenanvändning gav 29,4 

% i ökning i Malmö, 20,7 % ökning i Kiruna. Fallet med hög hushållselanvändning och 

låg varmvattenanvändning gav en liten minskning med 1,4 % i Malmö och en minskning 

med 12,1 % i Kiruna. Energieffektiva hus kan nyttja en stor del av den värme som alstras 

av elapparater och därmed minskar behovet av uppvärmning. Varmvattenanvändningen 

bidrar inte till någon internvärme i denna modell och en ökad användning leder därmed 

inte till minskat uppvärmningsbehov.  

7.2.5 Ytterlighetsfall och medelbrukaren 

Ytterlighetsfallen visar att brukaren har stor inverkan på den totala energianvändningen 

i denna modell. Skillnaden mellan de två fallen Spara och Slösa är 148,3 kWh/Atemp, år 

i Malmö vilket teoretiskt sätt skulle kunna motsvara försörjningen av tre mycket 

låganvändande bostäder. I Kiruna blev skillnaden mellan de två fallen 157,7 kWh/Atemp, 

år vilket nästan skulle kunna försörja två låganvändande bostäder. Ytterlighetsfallet 

Spara med minimal användning av alla parametrar i Malmö visade sig stämma bra 

överens med den verkligt uppmätta energianvändningen för Villa Åkarp. Om än inte för 

en stor del av befolkningen eftersom det i dagsläget inte finns så många energieffektiva 

småhus som kan uppnå denna låga energianvändning.  

 

Att uppnå den låga energianvändning som visat sig vara möjlig kräver god kunskap om 

energieffektivt brukande av en bostad. Det kräver också att brukarna gör medvetna val 

varje dag vilket kan antas vara en utmaning för den som inte är insatt eller intresserad av 

att leva så energieffektivt som möjligt.  

 

Ytterlighetsfallet Slösa med maximal användning av alla parametrar visar att det är 

möjligt att bruka huset på ett sådant sätt att den energieffektiva utformningen inte längre 

fyller sin funktion. Fallet i Malmö har medfört att energianvändningen, exklusive 

hushållsel, är högre än det svenska medelvärdet för småhus var år 2016, 107 kWh/Atemp, 

år. I det medelvärdet är runt 7000 av Sveriges småhus inkluderade, med varierande 

byggår från 1940 fram till 2015 (Eriksson & Nilsson, 2017). I Kiruna visar 

ytterlighetsfallet att det är möjligt att bruka huset så att energianvändningen är nästa lika 

stor som för två småhus. 

 

Fallet Medelbrukaren är baserat på statistik av verkligt uppmätta värden från 

litteraturstudien i denna rapport. Medelvärden för de olika parametrarna har räknats fram 

efter tidigare mätningar som gjorts på främst lägenheter, men även en del småhus. 
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Skillnaden mellan Medelbrukaren och grundfallet (med brukarindata från BEN 2) i 

Malmö blev 9,2 kWh/Atemp, år större för den verkliga medelbrukaren. I Kiruna blev 

skillnaden 11,9 kWh/Atemp, år. 

 

Det visade sig i denna rapport att, ett sparsamt beteende kan nära halvera 

energianvändningen medan ett slösaktigt beteende kan mer än fördubbla användningen 

i jämförelse med grundfallet. Det visade sig också att ett mycket sparsamt beteende 

(ytterlighetsfall Spara) ger nästan lika stor effekt i minskad energianvändning i Kiruna 

som i Malmö. I Malmö minskar det sparsamma ytterlighetsfallet energianvändningen 

med 29,4 kWh/Atemp, år och i Kiruna 27,7 kWh/Atemp, år i jämförelse med grundfallet för 

respektive stad.  

 

Resultaten för Kiruna visade att PPD var för högt i båda ytterlighetsfallen. Av detta dras 

slutsatsen att värdena för parametrarna varierats för mycket i jämförelse med grundfallet. 

Det är rimligt att brukarna beter sig mindre extremt, i både den sparsamma och slösaktiga 

kategorin i Kiruna. I ett mer verkligt fall skulle skillnaden mellan det sparsamma och det 

slösaktiga fallet troligen blivit mindre.  

7.2.6 Vädringsfall 

I både Malmö och Kiruna beräknades det sparsamma vädringsbeteendet medföra en 

knapp ökning av energianvändningen i jämförelse med grundfallet. Detta beror som 

tidigare nämnt på vädringsschemat PI temperature control. Grundfallet borde ha haft ett 

vädringsschema med vädring under uppvärmningssäsong utöver PI temperature control 

för att bättre kunna studera hur sparsamma vädringsbeteenden skulle påverka 

energianvändningen.  

 

Simuleringarna visar att det mest slösaktiga vädringsbeteendet ökar energianvändningen 

med ca 50 % i både Malmö och Kiruna. Den procentuella ökningen var högre i Kiruna 

och det beror på det kallare klimatet. Dock visade fallet i Kiruna att PPD var 31 % och 

att inomhustemperaturen ibland understeg 10 minusgrader i flera zoner, detta tyder på 

att det slösaktiga beteendet inte är ett rimligt fall i Kiruna. I alla de andra vädringsfallen 

som simulerats i Kiruna var PPD 12–17 %. Då 10 % är det läge som kan eftersträvas för 

att uppnå en god termisk komfort kan det dras en slutsats om att vädringsbeteendet i 

Kiruna antagligen skiljer sig från det i Malmö och att vädringsbeteendet troligen inte 

kommer vara den faktor som, enskilt, påverkar energianvändningen mest i Kiruna utifrån 

ett mer verkligt brukarbeteende.  

 

Fallen, utöver det slösaktiga vädringsbeteendet, som simulerats i Malmö visar att 

vädring under hela natten eller dagen, på glänt, är det värsta i avseende på 

energianvändning. Resultatet var till viss del väntat eftersom det vädras under många 

timmar. Däremot verkar det inte göra så stor skillnad om vädringen sker på dagen eller 

natten. Vid en jämförelse av VF.1 (två fönster öppna 22.00-07.00) och VF.9 (ett fönster 

öppet 22.00-07.00 och ett 07.00-22.00) är energianvändningen för VF.1 bara 0,3 

kWh/Atemp, år högre än för VF.9. I VF.9 vädras det visserligen under en längre tid totalt 

sett men den totala fönsterarean är också något mindre. Av de fall som testats i Kiruna 

var VF.1 det fall med högst energianvändning.  
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I fall VF.3 är korsdrag i 15 minuter i två fönster inställt på eftermiddagen, varje dag 

under året. I jämförelse med fall VF.5 och VF.6 som har vädring mellan 17.00-19.00 

varje dag, med öppningsgrad 5 % respektive 10 %, blev energianvändningen 3,3 

respektive 0,9 kWh/Atemp, år högre i fall VF.3 i Malmö. I Kiruna blev skillnaden 6,9 

respektive 1,4 kWh/Atemp, år. Detta motsäger att korsdrag skulle vara mer energieffektivt 

än att vädra några timmar på glänt. För att uppnå samma energianvändning mellan fallen 

skulle fönstren i fallen med vädring på glänt antingen behöva vara öppna längre eller ha 

en större öppningsgrad. Den öppningsgrad som har antagits motsvara att vädra på glänt 

är i detta fall 5 %. I studierna på vädring som ingår i litteraturstudien i denna rapport har 

ingen öppningsgrad angetts som motsvarar vad att ”vädra på glänt” är. Beroende på vem 

som tillfrågas om hur de vädrar och svarar att de vädrar på glänt skulle öppningsgraden 

kunna variera mellan de tillfrågade. Om öppningsgraden i VF.5 eller VF.6 skulle vara 

större skulle energianvändningen bli större än i fall VF.3.   

 

I fall VF.7 (Malmö) är två fönster öppna mellan 17.00 och 22.00, ett i matrummet och 

ett i kontoret, med en öppningsgrad på 5 %. Energianvändningen för detta fall är 73,4 

kWh/Atemp, år vilket är nästan samma som i VF.5 som beräknats till 73,1 kWh/Atemp, år. 

I VF.5 är fönstren bara öppna mellan 17.00 och 19.00, varav det ena är i sovrummet på 

ovanvåningen och det andra i matrummet. Anledningen till att energianvändningen är 

nästintill samma trots att fönstren i VF.7 är öppna tre timmar längre antas bero på att det 

spelar roll om fönstren är på samma våning eller inte. Att öppna ett fönster på vardera 

våningen i stället för två fönster på samma våning verkar leda till ökat 

uppvärmningsbehov. Detta eftersom luftutbytet sker snabbare på grund av den termiska 

drivkraften och höjdskillnaden. 

 

För de tre fallen i Malmö där altandörren använts som vädringsskälla visade det sig att 

det var mer effektivt att vädra 15 minuter om dagen med helt öppen dörr än att vädra 

med både med 50 % öppningsgrad samt 20 % öppningsgrad två timmar om dagen, 17.00-

19.00. Dessa fall styrker tesen om att det är bättre att vädra några minuter helt öppet än 

att vädra på glänt i några timmar. Att vädra med altandörren ger ett snabbare luftutbyte 

än att öppna två fönster på glänt på samma våning samtidigt. Det beror på att ett stående 

långsmalt fönster eller dörr ger snabbare luftomsättning än ett brett fönster.  

 

De två sista fallen VF.13 och VF.14 visade knappt någon förändring i energianvändning 

i jämförelse med grundfallet i Malmö, +0,1 kWh/Atemp, år respektive +0,5 kWh/Atemp, år. 

I båda fallen vädras det en gång i veckan året om. Båda fallen motsvarar ett vanligt 

förekommande vädringsbeteende av litteraturstudien att döma. Av de fall som testats för 

vädring är dessa de med lägst påverkan på energianvändning och därför det som bör 

rekommenderas för brukare som vill vädra året om men samtidigt vill hålla nere sin 

energianvändning. 

 

7.2.7 Inomhustemperaturfall 

Som nämnts tidigare i rapporten är sänkning av inomhustemperaturen ett av de sätt som 

kan minska energianvändningen. Att sänka inomhustemperaturen från 22 °C till 20 °C 
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minskar energianvändningen med 10,6 % per Atemp, år eller 1292,4 kWh/år för denna 

modell i Malmö. För Kiruna kan samma sänkning av inomhustemperaturen spara 7,2% 

per Atemp, år eller 1341,5 kWh/år. Det motsvarar ungefär den energi som går åt till 

belysning under ett år i denna modell. Eller att driva ett kylskåp, en frys, en ugn och en 

diskmaskin under ett helt år (Råd & Rön, 2015). Detta fall kan liknas vid att 

medelbrukaren som har 22,2 °C inomhus vill göra en insats för att minska sin 

energianvändning och därför sänker till 20 °C inomhus.  

 

Enligt Energimyndigheten kan energianvändningen minskas med 5 % om 

inomhustemperaturen sänks med en grad i ett konventionellt hus. Enligt denna rapports 

beräkningar kan ett modernt energieffektivt lågenergihus, placerat i Malmö minska 

energianvändningen med 4,97% om inomhustemperaturen sänks från 21 °C till 20 °C. I 

Kiruna ger samma sänkning en minskning i energianvändningen med 3,07 %.  

 

Ökningen i energi blir större procentuellt sätt för högre temperaturer. Om den höjs från 

23 °C till 24 °C blir det 10,5% ökning i energianvändning. 

7.2.8 Småsparande fall  

För att undersöka hur mycket små åtgärder för att minska energianvändningen påverkar 

byggnadens totala energianvändning togs två simuleringsfall fram där 

hushållselanvändningen, varmvattenanvändningen och inomhustemperaturen sänkts 

med 5 respektive 10 procent i jämförelse med grundfallet. Detta är tänkt att motsvara 

brukare som med relativt liten insats vill minska byggnadens totala energianvändning. 

 

I det småsparande fallet där hushållselanvändningen, varmvattenanvändningen och 

inomhustemperaturen sänkts med 5 % minskade byggnadens totala energianvändning 

med 6,4 kWh/Atemp, år eller 1047 kWh/år i Malmö och 5,2 kWh/Atemp, år eller 850 

kWh/år i Kiruna. Denna kombination av åtgärder ger en total minskning på 9,1 % i 

Malmö. 

 

För fallet med 10 % sänkning minskade energianvändningen med 16,8 kWh/Atemp, år 

eller 2748 kWh/år i Malmö och 9,8 kWh/Atemp, år eller 1603 kWh/år i Kiruna. Detta 

innebär en total minskning på 23,9 % i Malmö. 

 

Små åtgärder för att minska energianvändningen har större effekt i Malmö än i Kiruna 

enligt denna rapports beräkningar. 

7.3 Brukartyper i plusenergihus 

Definitionen som används för plusenergihus i denna rapport är: Den levererade energin 

till byggnaden (exklusive hushållsel) ska vara mindre än den levererade energin från 

byggnaden på årsbasis  

 

Villa Åkarp säljer mellan 900 – 1200 kWh/år tillbaka till elnätet. Pellets köps för 

uppvärmning motsvarande 500 – 1000 kWh/år. I bästa fall har Villa Åkarp en marginal 

på 700 kWh/år (såld el – köpt pellets). Det innebär att byggnaden maximalt får ha en 

energianvändning på 44,57 kWh/Atemp, år exklusive hushållsenergi för att uppnå kravet 
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för att vara ett plusenergihus enligt definitionen som används här. Det är den energi som 

solcellerna på taket på Villa Åkarp kan producera under ett år.  

Flera av de simulerade fallen i denna rapport uppfyller kravet. Grundfallet och alla 

sparsamma fall förutom fallet med låg hushållselanvändning uppfyller kravet. Fallet med 

låg hushållselanvändning beräknades få en energianvändning på 47,6 kWh/Atemp, år. 

Fallet med hög hushållselanvändning klarar kravet med stor marginal och har en 

beräknad energianvändning på 34,5 kWh/Atemp, år. Med definitionen lönar det sig alltså 

att ha hög hushållselanvändning, då detta medför minskad energianvändning för 

uppvärmning. Även fallet med höga ventilationsflöden uppfyllde kravet för 

plusenergihus.  

 

Fallet Medelbrukaren uppnår inte kravet att vara ett plusenergihus enligt definitionen. 

Ytterlighetsfallet med maximal användning var mycket långt i från att klara kravet. Inget 

av interaktionsfallen med två parametrar med slösaktigt beteende klarade heller kraven 

att vara ett plusenergihus. De tre interaktionsfallen med sparsam användning klarade alla 

kravet. Det fall som hade störst marginal att klara kravet var låg inomhustemperatur och 

låg varmvattenanvändning. Näst störst marginal hade fallet hög hushållselanvändning 

och låg varmvattenanvändning som var ett av de fall med kombinerat slösaktigt och 

sparsamt beteende.  

 

Om definitionen för ett plusenergihus som används i denna rapport frångås och hela 

energibehovet, inklusive hushållsel för byggnaden ska räknas med i energianvändningen 

nås man av den något nedslående slutsatsen att det enda simuleringsfallet som uppnår 

detta är ytterlighetsfallet med minimal användning i Malmö. Villa Åkarps verkligt 

uppmätta energianvändning skulle också uppnå detta.  

 

Skulle hela energibehovet, inklusive hushållsel räknas med i kravet för att vara ett 

plusenergihus hade det krävts ytterligare ca 35 m2 solceller för att grundfallet i Malmö 

att uppnå kravet. Det krävs alltså ganska stora arealer solceller för att normala brukare 

ska uppnå kravet för att vara netto-nollenergianvändare i Sverige i en byggnad med 

likande förutsättningar som Villa Åkarp. Det krävs att brukarna är mycket sparsamma i 

sin energianvändning för att ha en chans att vara netto-nollenergianvändare. 

Simuleringsfallen från Kiruna tas inte med i denna jämförelse eftersom informationen 

om antalet sålda kWh/år från solceller är baserade på förhållanden som råder i södra 

Skåne. 
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8 Diskussion  

Hög hushållsenergianvändning gör det lättare att uppnå kravet för plusenergihus 

eftersom elapparater bidrar med internvärme i form av spillvärme. I teorin skulle hela 

värmebehovet kunna täckas av denna spillvärme. Då endast 70 % av spillvärmen kan 

tillgodoräknas för uppvärmning skulle 43 % mer hushållsenergi behöva användas för att 

täcka behovet för uppvärmning. Att det lönar sig att ha hög hushållelanvändning ter sig 

lite kontraproduktivt. Så låg total energianvändning, inklusive hushållsel, som möjligt 

bör ju eftersträvas för en byggnad med höga ambitioner vad gäller energieffektivitet. 

 

Denna rapport har kommit fram till att det finns stora variationer i energianvändning 

mellan olika brukare. All data kommer från verkligt uppmätta värden från flera olika 

studier och har sammanställts i denna rapport. Brukarindata för medelbrukaren skiljer 

sig från BEN 2:s schablonvärden som används vid energiberäkningar för byggnader. Att 

använda schablonvärden som brukarindata ger inte alltid en beräkning som stämmer 

överens med verkligt uppmätt energianvändning. Simuleringarna visade en ökning på 

15,6 % i energianvändning för en verklig medelbrukare jämfört med BEN-schablonerna. 

Över en stor population hade dessa variationer i brukarbeteende möjligen jämnat ut 

varandra och närmat sig medelvärdet. Men i enskilda fall kan den verkliga 

energianvändningen bli högre eller lägre än den beräknade när BEN 2:s schablonvärden 

används.  

 

Ett hus som är projekterat för att vara ett plusenergihus kan brukas på ett sådant sätt att 

det inte längre uppnår det definierade kraven för att vara det. Om byggnaden uppnår 

kravet för att vara ett plusenergihus eller inte beror till stor del på brukarnas beteende. 

En riskanalys vid energiberäkningar för nya byggnader skulle kunna göras för att ta höjd 

för dessa variationer i brukarbeteende. Ett förslag hade kunnat vara att utföra en 

beräkning för vad som händer med byggnadens totala energianvändning om någon eller 

flera av parametrarna för brukarindata ändras från schablonvärdena. 

 

Det har visat sig att vädringen påverkar byggnadens totala energianvändning mycket 

beroende på om byggnaden är placerad i Malmö eller Kiruna, vilket är logiskt eftersom 

det är en större temperaturskillnad mellan ute och inne i Kiruna. Att räkna med samma 

vädringspåslag i kWh/m2 för hela Sverige ger inte en speciellt bra approximation av 

vädringspåslaget. Ett vädringspåslag som varierar efter klimatzon vore antagligen bättre 

som brukarindata. 

 

Villa Åkarp är projekterat och utformat för klimatförhållanden i södra Sverige och 

uppnår FEBY:s strängaste energikrav. Om byggnaden skulle projekterats för 

klimatförhållanden i norra Sverige skulle utformningen troligtvis se lite annorlunda ut. 

Originalutformningen uppnår inte de strängaste energikraven i Kiruna. Men det kan ändå 

anses vara ett mycket energieffektivt hus även i norra Sveriges klimat. Detta tyder på 

vikten av att projektera hus efter geografisk position. 

 

Flera av simuleringsfallen har visat en hög PPD. Det är den generella uppfattningen som 

presenteras men vad brukare tycker är en bra termisk komfort har en individuell 
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spridning då alla har olika behov och krav. Fallen visar att vissa kommer behöva göra 

avkall på den termiska komforten om riktigt låg energianvändning ska uppnås.  

 

Att variera flödena via ventilationssystemet visade sig ge marginella skillnader. Om man 

ventilerar med 0,35 l/s m2 under 14 timmar, enligt BEN, istället för 24 timmar så sparar 

man 1,4 % i energianvändning. Detta kan troligen förklaras av den höga 

återvinningsgraden i ett modernt FTX-system Att närvarostyra ventilationssystemet kan 

till och med medföra vissa nackdelar då fler föroreningar hinner bildas under de timmar 

som ventilationssystemet inte är igång. Det kan medföra att brukarna upplever att 

inomhusluften inte har tillräckligt god kvalitet vilket i sin tur kan medföra att brukarna 

börjar vädra mer. Att tumma på luftens kvalitet är inte värd den lilla minskning som 

närvarostyrning ger. Däremot är varje besparande åtgärd viktig, men de måste värderas 

mot nyttan och eventuella negativa konsekvenser de kan medföra.  

 

Det är också intressant och viktigt att notera att beroende på hur definitionen av 

plusenergihus är ställd, kan brukarbeteende innebära att definitionen inte kan uppfyllas 

trots att den tekniska prestandan möjliggör det. Brukarna har en viktig roll att spela i 

energibalansen och måste tänka på hur bostaden brukas för att definitionen ska kunna 

uppfyllas samt för att hålla nere energibehovet och därmed klimatpåverkan.  

 

Både definitionen av plusenergihus; huset ska producera mer än vad som används på 

årsbasis samt BBR:s definition av energianvändning där köpt energi är det mått som ska 

uppfyllas kan ge olika resultat beroende på var energin produceras, inom eller utanför 

systemgränsen. En villa som förses av exempelvis el från ett lokalt placerat vindkraftverk 

på tomten kan uppfylla båda kraven. Men om vindkraftverket placeras utanför tomten 

och köps från ett energibolag kan detta innebära att plusenergihusdefinitionen inte 

uppfylls och andelen köpt energi ökar. Detta trots att energianvändningen och behovet 

räknat i kWh och andelen förnybar energi är densamma för båda fallen. Det övergripande 

målet måste vara att se till att behovssidan i energibalansen blir så liten som möjligt, där 

har brukarna stor möjlighet att påverka, samt att tillförseln på andra sidan energibalansen 

består av så mycket förnybar energi som möjligt oavsett var den är placerad i förhållande 

till systemgränsen. 

 

Resultaten från denna rapport kan troligtvis generaliseras och appliceras på andra 

plusenergihus. Modellen som byggts upp i IDA ICE är utformad likt andra 

energieffektiva byggnader. Modellen innehåller inga speciella tekniska eller 

arkitektoniska utformningar som gör att den sticker ut från mängden eller gör den 

speciell på så sätt att resultatet bara är godtagbara för just denna modell. Simuleringarna 

är utförda i både Malmö och Kiruna vilket gör att resultatet kan appliceras på 

plusenergihus för stora delar av Sverige. 

 

Författarnas uppfattningarna om rimligheten i resultaten av de olika fallen är att de är 

rimliga i de flesta simuleringarna. I vissa av vädringsfallen där fönstren är öppna med 

låg öppningsgrad och under kort tid är det svårare att veta om resultaten är rimliga. Dessa 

simuleringar har bara gett en knapp ökning eller minskning av energianvändningen. IDA 

ICE förenklar alltid öppningsscheman något vilket gör det svårt att avgöra om resultaten 
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är rimliga. I dessa fall hade det kunnat vara bra att utföra upprepade simuleringar med 

samma ingångsvärden för att undersöka om alla simuleringar ger samma resultat. I övrigt 

är författarnas uppfattning att resultaten är rimliga. Det är en rimlig skillnad mellan 

simuleringsresultaten för Malmö och Kiruna och de fall som borde påverka 

energianvändningen i stor grad gör det i simuleringsresultaten.  

8.1 Förslag till vidare studier  

Att hushållsenergin exkluderas vid beräkning av energiprestanda, enligt BBR, ter sig 

motsägelsefullt då det borde strävas efter en så låg total energianvändning som möjligt i 

alla typer av byggnader. Att inkludera hushållsenergianvändning skulle innebära att det 

ställs krav även på brukaren, inte bara på byggnadens tekniska egenskaper. Ett förslag 

till en studie kring detta skulle vara att undersöka om det är möjligt att ställa krav på 

brukarna. Hur detta krav i så fall skulle ställas? 

 

FEBY använder samma definition för en byggnads energianvändning som Boverket gör, 

det vill säga att hushållsenergin inte inkluderas. Då de i övrigt ställer höga krav på 

energihushållning vore det rimligt om det även ställdes krav på högsta tillåtna 

hushållsenergianvändning. I stället för att ställa krav på högsta tillåtna 

hushållenergianvändning skulle ett högsta värde för den internvärme som kan 

tillgodoräknas för uppvärmning kunna undersökas. På så sätt skulle ett indirekt krav 

ställas på brukaren att begränsa användningen av hushållsenergi.   

 

För att bygga ett plusenergihus krävs stora mängder byggmaterial och 

energiproducerande installationer. Klimatavtrycket vid uppförandet av en sådan 

byggnad kommer troligtvis att bli förhållandevis högt i förhållande till klimatavtrycket 

under byggnadens driftskede. Det hade varit intressant att veta hur lång livslängd på ett 

sådant hus som motsvarar det klimatavtryck som blir vid uppförandet.  

8.2 Felkällor 

Då flera antaganden kring modellen har behövt göras finns det vissa osäkerheter som 

bör beaktas. En del av den indata som använts i modellen är antagna värden, till exempel 

värden för luftläckage och köldbryggor. Förenklingar på utformning och uppbyggnad av 

olika byggnadselement har gjorts. Till exempel har den yttervägg som vetter mot det 

ouppvärmda garaget försetts med extra mycket isolering för att kompensera för den 

värmeisolerande effekt som garaget annars hade haft på väggen. Garaget togs bort helt. 

Det genomsnittliga U-värdet har bibehållits, men utformningen stämmer inte helt 

överens med de verkliga förhållandena. Detta har troligtvis medfört en marginell skillnad 

på resultatet.  

 

Simuleringsprogrammet utför förenklade beräkningar. Värmeförlusterna beräknas 

endast ske endimensionellt genom klimatskalet i modellen. Programmet kan inte 

beräkna köldbryggor vid anslutningar mellan olika delar. Dessa ställs in som indata, 

enligt uppskattade värden som finns angivna i programmet. Modellen har simulerats med 

en noll-klimatfil för att uppskatta att den är rimligt uppbyggd, det visar dock inte om 

modellen är rätt uppbyggd.  
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Simuleringarna i Malmö och Kiruna är utförda med klimatfiler från olika år. Kirunas 

klimatfil är baserad på klimatdata från år 2013 och Malmös från 2005. Detta gör att 

jämförelsen mellan städerna inte är helt riktig då 2013 generellt sett var ett varmare år 

än 2005 i hela Sverige. Detta medför att skillnaden i energianvändning borde bli något 

högre mellan städerna om alla simuleringar hade utförts med klimatdata för ett normalår.  

 

Beräkningarna i denna rapport är utförda i datorprogrammet IDA ICE. Det finns många 

andra simuleringsprogram på marknaden och det är inte säkert att andra 

simuleringsprogrammen hade gett samma resultat som IDA ICE, då alla program räknar 

på lite olika sätt.  

 

Fler antaganden som inte är baserade på litteraturstudien har behövt göras för modellen. 

Exempel på detta är brukarnas närvarotid i de olika zonerna, antalet dörröppningar av 

ytterdörrarna, innerdörrarnas öppningsgrad och användning av internt solskydd.  

 

Denna rapports brukarindata bygger på uppmätta värden från flera tusen olika 

lägenheter. När datamaterial från flera olika källor ska sammanställas och analyseras 

finns det alltid risk att fel uppstår. Det kan bland annat ha blivit fel vid 

enhetsomvandlingar, medelvärdesberäkningar och avläsningar. 

 

De uppmätta värdena kommer till stor del från brukare i flerbostadshus. Dessa värden 

har sedan applicerats på småhus. Eftersom individuell debitering har använts vid 

mätningarna kan de anses vara representativa även för småhus. Detta hade annars kunnat 

vara en svaghet i datamaterialet. 

 

Fallstudien bygger på jämförelser mellan olika fall utförda med samma förutsättningar 

och det är förhållandet mellan dem som undersöks. Detta medför att potentiella fel i 

modellen är lika stora i alla simuleringar och förhållandet därmed det samma.  
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9 Slutsatser 

Den sammanställda statistiken på verklig uppmätt energianvändning i bostäder visar att 

det är stor skillnad i energianvändningen mellan den slösaktiga brukaren och den 

sparsamma brukaren. Det visade sig att den slösaktiga brukaren använder mer än tre 

gånger så mycket hushållsel och mer än fem gånger så mycket tappvarmvatten än den 

sparsamma brukaren. Gällande inomhustemperaturen skiljer det 7,2 °C mellan den 

sparsamma och slösaktiga brukaren. Enligt statistiken skiljer sig även brukarindata för 

medelbrukaren från BEN 2:s schablonvärden för brukarindata. Simuleringarna visar att 

den verkliga medelbrukaren använder 13% mer energi än vad BEN-data ger.  

 

Resultaten för den studerade byggnaden tyder på att brukares beteende har mycket stor 

påverkan på byggnadens totala energianvändning i ett plusenergihus. Skillnaden i 

energianvändning mellan sparsam och slösaktig brukare är stor, det skiljer sig 148,3 

kWh/Atemp, år eller en faktor 3 i Malmö och 157,7 kWh/Atemp, år eller en faktor 1,9 i 

Kiruna.  

 

Denna studie visar att de tre parametrar som ökar energianvändningen mest för 

byggnaden är att vädra mycket, ha en hög varmvattenanvändning och ha hög 

inomhustemperatur i både Malmö och Kiruna. Att styra ventilationssystemet efter 

närvaro (14 timmar istället för 24 timmar) eller att höja ventilationsflödena till 

kontorsförhållanden ger mycket små skillnader i den totala energianvändningen i ett så 

energieffektivt hus som detta.  

 

De tre parametrar som minskar energianvändningen mest för byggnaden är låg 

varmvattenanvändning, låg hushållselanvändning, låg inomhustemperatur i både Malmö 

och Kiruna enligt denna rapports beräkningar.   

 

Att sänka inomhustemperaturen med en grad från 21 °C till 20 °C minskar 

energianvändningen med 3,5 kWh/Atemp, år i Malmö och 3,4 kWh/Atemp, år i Kiruna 

enligt resultatet från denna rapport. I Malmö är detta en minskning med 5 % av den totala 

energianvändningen vilket är motsvarar den minskning som Energimyndigheten 

beskriver för en konventionell villa. I Kiruna är den siffran något lägre, minskningen blir 

ungefär 3 %. Ju varmare inomhustemperatur brukaren har desto större blir skillnaden i 

energianvändningen både vid en sänkning och höjning av inomhustemperaturen med en 

grad.  

 

Hushållelanvändningen har stor inverkan på om en byggnad uppnår kravet för att vara 

ett plusenergihus. Enligt beräkningar i denna rapport klarar fallet med hög 

hushållselanvändning kravet att vara ett plusenergihus medan fallet med låg 

hushållselanvändning inte gör det. Det lönar sig alltså att ha hög hushållselanvändning i 

avseende på denna kravställning.  

 

Ett mycket sparsamt beteende sparar ungefär lika mycket energi, räknat i kWh, i både 

Malmö och Kiruna jämfört med grundfallet för respektive stad. Där emot ökar ett 

slösaktigt beteende energianvändningen, räknat i kWh,  mer i Kiruna än i Malmö.  
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En minskning med 5 % på hushållselanvändning, varmvattenanvändning och 

inomhustemperatur ger en total minskning av energianvändningen med 10 %. En 

minskning med 10% på samma parametrar ger en total minskning av 

energianvändningen med 23 % enligt denna studies beräkningar. 
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Bilagor 

I denna bilaga är alla simuleringsresultat sammanställda i tabellform.  

 

Grundfall 
 
Grundfall 0 
Tabell 47. Simuleringsresultat från Grundfall 0. 

Grundfall 0 i Malmö Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

Uppvärmning  2585 15,8 

Vädringspåslag 654,4 4 

Hushållsel 4890 29,9 

Fastighetsel 624 3,8 

Varmvatten 3272 20 

Total energianvändning 12025,4 73,5 

Andel timmar med över 26 °C i 
värsta zonen (Operativ temperatur) 

43 % 

PPD 21 % 

 
Grundfall 1 i Malmö 
Tabell 48. Simuleringsresultat för Grundfall 1 Malmö. 

Grundfall 1 i Malmö Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

Uppvärmning  2739 16,7 

Hushållsel 4883 29,9 

Fastighetsel 624 3,8 

Varmvatten 3272 20 

Total energianvändning  11518 70,4 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 
(operativ temperatur). 

1 % 

PPD. 9 % 

 
Grundfall 1 i Karlstad 
Tabell 49. Simuleringsresultat för Grundfall 1 i Karlstad. 

Grundfall 1 i Karlstad Energianvändning  

(kWh/ år) 

Energianvändning 

(kWh/Atemp, år) 

Uppvärmning  3676,9 22,5 

Hushållsel 4883 29,9 

Fastighetsel 624 3,8 

Varmvatten 3272 20 

Total energianvändning  12455,9 76,2 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 
(operativ temperatur). 

0 % 

PPD. 9 % 
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Grundfall 1 i Kiruna 
Tabell 50. Simuleringsresultat för Grundfall 1 i Kiruna. 

Grundfall 1 i Kiruna Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

Uppvärmning  9371 57,3 

Hushållsel 4883 29,9 

Fastighetsel 616 3,8 

Varmvatten 3272 20 

Total energianvändning  18142 110,9 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 
(operativ temperatur). 

0 % 

PPD. 13 % 

 
Simuleringsfall med variation av en parameter 
 
Fall hög inomhustemperatur – 25,8 °C 
Tabell 51. Simuleringsresultat för fall hög inomhustemperatur (25,8°C). 

Fall hög 
inomhustemperatur 
(25,8 °C) 

Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning  
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  7519,7 13958,4 46,0 85,3 

Hushållsel 4875 4875 29,8 29,8 

Fastighetsel 623 614 3,8 3,8 

Varmvatten 3272 3272 20 20 

Total 
energianvändning  

16289,7 22727 99,6 138,9 

Andel timmar med över 
27 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

1 % 0 % 

PPD 6 % 6 % 

 
Fall slösaktigt vädringsbeteende 
Tabell 52. Simuleringsresultat för fall slösaktigt vädringsbeteende. 

Fall slösaktigt 
vädringsbeteende  

Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning  
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  8278,8 18541,8 50,6 113,3 

Hushållsel 4883 4883 29,8 29,8 

Fastighetsel 624 620 3,8 3,8 

Varmvatten 3272 3272 20 20 

Total 
energianvändning  

17057,8 27316,8 104,3 166,9 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

2 % 0 % 

PPD 13 % 31 % 
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Fall hög hushållselanvändning - 46 kWh/Atemp, år 
Tabell 53. Simuleringsresultat från fall hög hushållselanvändning (46 kWh/Atemp, år).  

Fall hög 
hushållselanvändning 

(46 kWh/Atemp, år) 

Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning  
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  1751 7940,3 10,7 48,5 

Hushållsel 7525,6 7525,6 46 46 

Fastighetsel 624 616 3,8 3,8 

Varmvatten 3272 3272 20 20 

Total 
energianvändning  

13172,6 17753,1 80,5 118,3 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 

(Operativ temperatur) 

1 % 0 % 

PPD 9 % 12 % 

 

Fall hög varmvattenanvändning - 49,4 kWh/Atemp, år 
Tabell 54. Simuleringsresultat från fall hög varmvattenanvändning (49,4 kWh/Atemp, år). 

Fall hög 
varmvattenanvändning 
(49,4 kWh/Atemp, år) 

Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  2739 9371 16,7 57,3 

Hushållsel 4883 4883 29,9 29,9 

Fastighetsel 624 612 3,8 3,8 

Varmvatten 8081,8 8081,8 49,4 49,4 

Total 
energianvändning 

16327,8 22947,8 99,8 140,4 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

1 % 0 % 

PPD 9 % 13 % 
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Fall stora ventilationsflöden - 0,35 l/s, Atemp + 7 l/s, 
person 
Tabell 55. Simuleringsresultat från fall stora ventilationsflöden (0,35 l/s, Atemp + 7 l/s, person). 

 

Fall låg inomhustemperatur - 18,6 °C 
Tabell 56. Simuleringsresultat från fall låg inomhustemperatur (18,6 °C). 

Fall låg 
inomhustemperatur 
(18,6 °C) 

Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  1494 8172,6 9,1 50,0 

Hushållsel 4885 4885 29,9 29,9 

Fastighetsel 624 612 3,8 3,8 

Varmvatten 3272 3272 20 20 

Total 
energianvändning 

10275 16941,6 62,8 103,7 

Andel timmar med över 

26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

1 % 0 % 

PPD 16 % 24 % 

 
Fall sparsamt vädringsbeteende  
Tabell 57. Simuleringsresultat från fall sparsamt vädringsbeteende. 

Fall sparsamt 
vädringsbeteende 

Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  2812,7 9586,5 17,2 58,6 

Hushållsel 4883 4883 29,8 29,8 

Fastighetsel 624 612 3,8 3,8 

Varmvatten 3272 3272 20 20 

Total 
energianvändning 

11597,7 18808,5 70,8 112,2 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

1 % 0 % 

Fall stora 
ventilationsflöden 
(0,35 l/s, Atemp + 7 l/s, 
person) 

Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning  
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  2856,4 10449.2 17,5 63,9 

Hushållsel 4886 4886 29,9 29,9 

Fastighetsel 847 836 5,2 5,1 

Varmvatten 3272 3272 20 20 

Total 

energianvändning  
11861 19443,2 72,6 118,9 

Andel timmar med 
över 26 °C i värsta 
zonen (Operativ 
temperatur) 

0 % 0 % 

PPD 10 % 13 % 
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PPD 9 % 13 % 

 
Fall låg hushållselanvändning - 13,2 kWh/Atemp, år 
Tabell 58. Simuleringsresultat från fall låg hushållselanvändning (13,2 kWh/ Atemp, år). 

Fall låg 

hushållselanvändning 
(13,2 kWh/ Atemp, år) 

Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  3896 10902,4 23,8 66,6 

Hushållsel 2304 2304 14,1 14,1 

Fastighetsel 624 616 3,8 3,8 

Varmvatten 3272 3272 20 20 

Total 
energianvändning 

10096 17094,4 61,7 104,5 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 

(Operativ temperatur) 

1 % 0 % 

PPD 10 % 13 % 

 
Fall låg varmvattenanvändning - 8,9 kWh/Atemp, år  
Tabell 59. Simuleringsresultat för fall låg varmvattenanvändning (8,9 kWh/ Atemp, år)  

Fall låg 
varmvattenanvändning 
(8,9 kWh/ Atemp, år) 

Energianvändning  

(kWh/ år) 

Energianvändning 

(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  2739 9371 16,7 57,3 

Hushållsel 4883 4883 29,9 29,9 

Fastighetsel 624 612 3,8 3,8 

Varmvatten 1456 1456 8,9 8,9 

Total 
energianvändning 

9701 16322 59,3 99,9 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

1 % 0 % 

PPD 9 % 13 % 
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Fall låga ventilationsflöden - 0,35 l/s, Atemp och 14h/dygn 
Tabell 60. Simuleringsresultat från fall låga ventilationsflöden (0,35 l/s, Atemp och 14h/dygn). 

Fall låga 
ventilationsflöden 
(0,35 l/s, Atemp och 
14h/dygn) 

Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  2739 8892,4 16,7 54,4 

Hushållsel 4885 4885 29,9 29,9 

Fastighetsel 461 455 2,8 2,8 

Varmvatten 3272 3272 20 20 

Total 
energianvändning 

11357 17504,4 69,4 107,1 

Andel timmar med 
över 26 °C i värsta 
zonen (Operativ 
temperatur) 

1 % 0 % 

PPD 9 % 12 % 

 
Interaktionsfall – kombination av två faktorer 
 
Fall hög varmvattenanvändning och hög 
inomhustemperatur  
Tabell 61. Simuleringsresultat för fall hög varmvattenanvändning och hög inomhustemperatur. 

Fall hög 
varmvattenanvändning 
och hög 

inomhustemperatur  

Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning  
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  7519,7 13958,4 46,0 85,3 

Hushållsel 4875 4875 29,8 29,8 

Fastighetsel 623 612 3,8 3,8 

Varmvatten 8081,8 8081,8 49,4 49,4 

Total 
energianvändning  

21099,5 27527,2 129,2 168,3 

Andel timmar med över 
27 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

1% 0% 

PPD 6% 6% 
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Fall hög inomhustemperatur och slösaktigt 
vädringsbeteende  
Tabell 62. Simuleringsresultat för fall hög inomhustemperatur och slösaktigt vädringsbeteende. 

Fall hög 
inomhustemperatur 

och slösaktigt 
vädringsbeteende 

Energianvändning  

(kWh/ år) 

Energianvändning  

(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  14633,1 23069 89,4 141,0 

Hushållsel 4877 4877 29,8 29,8 

Fastighetsel 624 612 3,8 3,8 

Varmvatten 3272 3272 20 20 

Total 
energianvändning  

23406,1 31830 143,1 194,6 

Andel timmar med över 

27 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

5 % 2 % 

PPD 8 % 24 % 

 
Fall hög varmvattenanvändning och slösaktigt 
vädringsbeteende  
Tabell 63. Simuleringsresultat för fall hög varmvattenanvändning och slösaktigt 
vädringsbeteende. 

Fall hög 
varmvattenanvändning 
och slösaktigt 
vädringsbeteende 

Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  8278,8 18541,8 50,6 113,3 

Hushållsel 4883 4883 29,8 29,8 

Fastighetsel 624 612 3,8 3,8 

Varmvatten 8081,8 8081,8 49,4 49,4 

Total 
energianvändning  

21867,6 32118,6 133,6 196,3 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

2 % 0 % 

PPD 13 % 31 % 
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Fall låg inomhustemperatur och låg 
hushållselanvändning  
Tabell 64 Simuleringsresultat för fall låg inomhustemperatur och låg hushållselanvändning. 

Fall låg 
inomhustemperatur 

och låg 
hushållselanvändning  

Energianvändning  

(kWh/ år) 

Energianvändning 

(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  2447,1 9619,6 15,0 58,8 

Hushållsel 2304 2304 14,1 14,1 

Fastighetsel 624 612 3,8 3,8 

Varmvatten 3272 3272 20 20 

Total 
energianvändning  

8647,1 15807,6 52,9 96,7 

Andel timmar med över 

26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

1 % 0 % 

PPD 19 % 27 % 

 
Fall låg inomhustemperatur och låg 
varmvattenanvändning  
Tabell 65 Simuleringsresultat för fall låg inomhustemperatur och låg varmvattenanvändning. 

Fall låg 

inomhustemperatur 
och låg 
varmvattenanvändning 

Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  1575 8172,6 9,6 50,0 

Hushållsel 4885 4885 29,9 29,9 

Fastighetsel 624 612 3,8 3,8 

Varmvatten 1456 1456 8,9 8,9 

Total 
energianvändning  

8458,1 15125,6 51,7 92,6 

Andel timmar med över 

26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

1 % 0 % 

PPD 19 % 24 % 
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Fall låg varmvattenanvändning och låg 
hushållselanvändning  
Tabell 66. Simuleringsresultat för fall låg varmvattenanvändning och låg hushållselanvändning. 

Fall låg 
varmvattenanvändning 

och låg 
hushållselanvändning  

Energianvändning  

(kWh/ år) 

Energianvändning 

(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  4009,4 10902,4 24,5 66,6 

Hushållsel 2304 2304 14,1 14,1 

Fastighetsel 624 612 3,8 3,8 

Varmvatten 1456 1456 8,9 8,9 

Total 
energianvändning  

8278,2 14878,4 50,6 93,4 

Andel timmar med över 

26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

1 % 0 % 

PPD 10 % 12 % 

 
Fall låg hushållselanvändning och hög 
varmvattenanvändning  
Tabell 67. Simuleringsresultat för fall låg hushållselanvändning och hög varmvattenanvändning. 

Fall låg 

hushållselanvändning 
och hög 
varmvattenanvändning  

Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  3896 10902,4 23,8 66,6 

Hushållsel 2304 2304 14,1 14,1 

Fastighetsel 624 616 3,8 3,8 

Varmvatten 8081,8 8081,8 49,4 49,4 

Total 
energianvändning 

14905,8 21904,2 91,1 133,9 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

1 % 0 % 

PPD 10 % 13 % 
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Fall hög hushållselanvändning och låg 
varmvattenanvändning  
Tabell 68. Simuleringsresultat för fall hög hushållselanvändning och låg varmvattenanvändning. 

Fall hög 
hushållselanvändning 
och låg 
varmvattenanvändning  

Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  1751 6339,5 10,7 38,8 

Hushållsel 7525,6 7525,6 46 46 

Fastighetsel 624 616 3,8 3,8 

Varmvatten 1456 1456 8,9 8,9 

Total 
energianvändning  

11356,6 15937,1 69,4 97,5 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

1 % 0 % 

PPD 9 % 12 % 

 
Medelbrukaren 
Tabell 69. Simuleringsresultat för medelbrukare. 

Medelbrukare 
Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  4211,2 11263,1 25,7 68,8 

Hushållsel 4514 4537 27,6 27,7 

Fastighetsel 624 615 3,8 3,8 

Varmvatten 3975,5 3975,5 24,3 24,3 

Total 
energianvändning  

13324,7 20390,6 81,4 124,6 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

1 % 0 % 

PPD 7 % 10 % 
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Ytterlighetsfall – kombination av höga respektive 
låga värden 
Tabell 70. Simuleringsresultat för fallet Slösa . 

Slösa 
Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  14507 22991 88,7 140,5 

Hushållsel 7525,6 7525,6 46 46 

Fastighetsel 847 840 5,2 5,2 

Varmvatten 8081,8 8081,8 49,4 49,2 

Total energianvändning  30961,4 39438,4 189,3 240,9 

Andel timmar med över 
27 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

1 % 4 % 

PPD 7 % 24 % 

 
Tabell 71. Simuleringsresultat för fallet Spara. 

Spara 
Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  2488 9391,1 15,2 57,4 

Hushållsel 2304 2304 14,1 14,1 

Fastighetsel 461 456 2,8 2,8 

Varmvatten 1456 1456 8,9 8,9 

Total 
energianvändning  

6709 13607,1 41,0 83,2 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

1 % 0 % 

PPD 19 % 27 % 

 
Vädringsfall  
 
Fall VF.1  
Tabell 72. Simuleringsresultat för fall VF.1. 

Fall VF.1 
Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  4587,3 12803,1 28,0 78,3 

Hushållsel 4882 4882 29,8 29,8 

Fastighetsel 624 616 3,8 3,8 

Varmvatten 3272 3272 20 20 

Total 

energianvändning  
13365,3 21573,1 81,6 131,9 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

1 % 0 % 

PPD 10 % 17 % 

 



Spara och Slösa 

 

124 

 

Fall VF.2  
Tabell 73. Simuleringsresultat för fall VF.2. 

Fall VF.2 
Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  3676 11284,3 22,5 67,0 

Hushållsel 4882 4882 29,8 29,8 

Fastighetsel 624 616 3,8 3,8 

Varmvatten 3272 3272 20 20 

Total 
energianvändning  

12454 20054,3 76,1 120,6 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

1 % 0 % 

PPD 10 % 14 % 

 
Fall VF.3  
Tabell 74. Simuleringsresultat för fall VF.3. 

Fall VF.3 
Energianvändning  

(kWh/ år) 

Energianvändning 

(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  3711,5 11599,1 22,7 70,9 

Hushållsel 4885 4883 29,9 29,9 

Fastighetsel 624 616 3,8 3,8 

Varmvatten 3272 3272 20 20 

Total 
energianvändning  

12490,4 20370,1 76,4 124,6 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

0 % 0 % 

PPD 10 % 15 % 

 
Fall VF.4 
Tabell 75. Simuleringsresultat för fall VF.4. 

Fall VF.4 
Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Malmö 

Uppvärmning  3828,9 23,4 

Hushållsel 4880 29,9 

Fastighetsel 624 3,8 

Varmvatten 3272 20 

Total 
energianvändning  

12604,9 77,1 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

1 % 

PPD  10 % 
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Fall VF.5  
Tabell 76 Simuleringsresultat för fall VF.5. 

Fall VF.5 
Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  3171 10467,1 19,4 64,0 

Hushållsel 4885 4885 29,9 29,9 

Fastighetsel 624 612 3,8 3,8 

Varmvatten 3272 3272 20 20 

Total 
energianvändning  

11952 19236,1 73,1 117,7 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

1 % 0 % 

PPD 9 % 13 % 

 

Fall VF.6 
Tabell 77 Simuleringsresultat för fall VF.6. 

Fall VF.6 
Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  3572,6 11372,6 21,8 69,5 

Hushållsel 4885 4885 29,9 29,9 

Fastighetsel 624 612 3,8 3,8 

Varmvatten 3272 3272 20 20 

Total 
energianvändning  

12353,6 20141,6 75,5 123,2 

Andel timmar med över 

26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

1 % 0 % 

PPD 10 % 14 % 

 
Fall VF.7 
Tabell 78. Simuleringsresultat för fall VF.7. 

Fall VF.7 
Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Malmö 

Uppvärmning  3216,9 19,7 

Hushållsel 4880 29,9 

Fastighetsel 624 3,8 

Varmvatten 3272 20 

Total 
energianvändning  

11992,9 73,4 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

1 % 

PPD  10 % 
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Fall VF.8 
Tabell 79. Simuleringsresultat för fall VF.8. 

Fall VF.8 
Energianvändning 
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Malmö 

Uppvärmning  4794,8 29,3 

Hushållsel 4885 29,9 

Fastighetsel 624 3,8 

Varmvatten 3272 20 

Total 
energianvändning  

13575,8 83,0 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

1 % 

PPD 10 % 

 

Fall VF.9 
Tabell 80. Simuleringsresultat för fall VF.9. 

Fall VF.9 
Energianvändning 
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Malmö 

Uppvärmning  4508,7 27,6 

Hushållsel 4885 29,9 

Fastighetsel 624 3,8 

Varmvatten 3272 20 

Total 
energianvändning  

13289,7 81,3 

Andel timmar med över 

26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

0 % 

PPD 10 % 

 
Fall VF.10 
Tabell 81. Simuleringsresultat för fall VF.10. 

Fall VF.10 
Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Malmö 

Uppvärmning  4039,7 24,7 

Hushållsel 4880 29,8 

Fastighetsel 624 3,8 

Varmvatten 3272 20 

Total 
energianvändning  

12815,7 78,3 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

0 % 

PPD 10 % 

 
 
Fall VF.11  
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Tabell 82. Simuleringsresultat för fall VF.11. 

Fall VF.11 
Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Malmö 

Uppvärmning  3339,7 20,4 

Hushållsel 4880 29,8 

Fastighetsel 624 3,8 

Varmvatten 3272 20 

Total 

energianvändning  
12115,7 74,0 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

0 % 

PPD 10 % 

 

Fall VF.12 
Tabell 83. Simuleringsresultat för Fall V.12. 

Fall VF.12 
Energianvändning 

(kWh/Atemp, år) 

Energianvändning 

(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Malmö 

Uppvärmning  3086,2 18,9 

Hushållsel 4880 29,8 

Fastighetsel 624 3,8 

Varmvatten 3272 20 

Total 
energianvändning  

11862,2 72,5 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

0 % 

PPD 9 % 

 
Fall VF.13 
Tabell 84. Simuleringsresultat för Fall VF.13. 

Fall VF.13 
Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Malmö 

Uppvärmning  2765,6 16,9 

Hushållsel 4880 29,8 

Fastighetsel 624 3,8 

Varmvatten 3272 20 

Total 
energianvändning  

11541,6 70,5 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 
(Operativ temperatur) 

1 % 

PPD 9 % 

 
 
Fall VF.14 
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Tabell 85. Simuleringsresultat för Fall VF.14. 

Fall VF.14 
Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Malmö 

Uppvärmning  2837,9 17,3 

Hushållsel 4880 29,8 

Fastighetsel 624 3,8 

Varmvatten 3272 20 

Total 
energianvändning  

11613,9 70,9 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen 

(Operativ temperatur) 

1 % 

PPD 9 % 

 
Småsparande fall 
 
Minskning med 5 % av brukarindata från Grundfall 1 
 Tabell 86. Simuleringsresultat från fallet med 5 % minskning.  

Minskning med 5 % av 
brukarindata från i 
grundfall 1 

Energianvändning  
(kWh/år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  2091 8942,9 12,8 54,6 

Hushållsel 4650 4637 28,4 28,3 

Fastighetsel 624 616 3,8 3,8 

Varmvatten 3108,4 3108,4 19,0 19 

Total 
energianvändning 

10473,4 17304,3 64,0 105,7 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen  
(operativ temperatur). 

1 % 0 % 

PPD.  12 % 17 % 
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Minskning med 10 % av brukarindata från Grundfall 1 
 Tabell 87. Simuleringsresultat från fallet med 10 % minskning. 

Minskning med 10 % av 
brukarindata från 
grundfall 1 

Energianvändning  
(kWh/ år) 

Energianvändning 
(kWh/Atemp, år) 

 Malmö Kiruna Malmö Kiruna 

Uppvärmning  1832 8588,8 11,2 52,5 

Hushållsel 3380 3380 26,8 26,8 

Fastighetsel 624 617 3,8 3,8 

Varmvatten 2939,4 2939,4 18,0 18 

Total energianvändning 8775,4 15525,2 53,6 101,1 

Andel timmar med över 
26 °C i värsta zonen  
(operativ temperatur). 

1 % 0 % 

PPD. 15 % 22 % 
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