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III 

Sammanfattning 
Det här examensarbetet har genomförts på uppdrag av IV Produkt AB och avser att bestämma 

ett genomsnittligt nyckeltal för värmeenergiförlusterna i flerbostadshus som är byggda under 

1960-1990 talen. Detta skall fås fram genom analys av den totala 

fjärrvärmeenergianvändningen som har delats upp i tre delar: värmeenergiförlusterna (det 

faktiska uppvärmningsbehovet), uppvärmning av tappvarmvatten samt värmeenergiåtgång för 

den styrda ventilationen.  

Tre olika bostadsområden som är byggda under åren 1962-1966 och ett som är byggt 1993 har 

analyserats. Alla bostadsområden ligger i Växjö tätort och innehåller mellan fyra till sex 

flerbostadshus.  

Analyserade objekten har ett mekaniskt frånluftsventilationssystem och fjärrvärme som 

uppvärmningssätt. Inga laborationer eller experiment har gjorts i detta arbete utan 

beräkningarna har gjorts med stöd av parametrarna från VEAB, intervjuer av 

fastighetsförvaltarna samt litteraturstudier. Genom beräkningar har vi kommit fram till ett 

resultat som redovisas i kapitel 6. Resultatet är givet som värmeenergiförluster i procent av 

den totala fjärrvärmeförbrukningen. 

I arbetet har det även gjorts en genomgång av myndigheternas krav på byggnaders specifika 

energiförbrukningar, inomhusmiljö och inomhustemperatur. 

 

Nyckelord: 
Fjärrvärmeenergianvändningen i flerbostadshus, värmeenergiförluster i flerbostadshus, 

värmeenergiförbrukning i flerbostadshus, fjärrvärme, normalårskorrigering, graddagsmetod, 

gradtimmar, byggnaders specifika energiförbrukning, myndigheters krav på inomhusmiljö 
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Abstract  
This thesis has been carried out on behalf of IV Produkt AB and intends to set an average 

ratio of thermal energy losses in apartment buildings that were built during the 1960-1990. 

This shall be derived by analyzing the total district energy consumption that has been divided 

into three parts: heat energy losses (the actual heating requirements), the heating of domestic 

hot water and heating energy consumption for the controlled ventilation. 

Three different residential areas that were built during the years 1962-1966 and one that was 

built in 1993 has been analyzed. All residential areas are located in Växjö urban and contains 

between four and six apartment buildings.  

The analyzed objects have a mechanical exhaust ventilation systems and district heating as the 

heating method. No own laboratory work or experiments have been done in this thesis, the 

calculations have been done on the basis of parameters from VEAB, interviews with property 

managers, and literature studies. By calculations, we have got a result that is reported in 

Chapter 6. The result is given as a thermal energy loss as a percentage of the total heat 

consumption.  

In this thesis there has also been a review of the rules on requirements for the specific energy 

consumptions in buildings, indoor environment and indoor temperature from the National 

Board of Housing and the National Board of Health and Welfare. 

 

Keyword: 
Thermal Energy consumption in apartment buildings, Thermal Energy losses in apartment 

buildings, district heating energy consumption in apartment buildings, district heating,  

normal year correction of heating energy consumption, degree-day method, degree hours-

method, specific energy consumption of buildings, the authorities' requirements on indoor 

environment 
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Förord 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Riksdagen i Sverige har satt som mål att minska energianvändningen i byggnader med 20 % 

till år 2020 och 50 % till år 2050 jämfört med 1995 års nivåer [1]. Boverket är den myndighet 

som arbetar för att målen ska uppnås. För att uppnå målen sätter Boverket krav på den 

specifika energianvändningen i byggnader. Kraven som ställs av Boverket gäller vid 

nyproduktion. Fastighetsägare av befintlig bebyggelse gör energisparande åtgärder för att 

minska sina egna energikostnader. Utvecklingen inom energisparande åtgärder har inom 

byggbranschen tagit stora steg framåt och idag finns många alternativ att välja mellan.  

IV Produkt är ett ledande företag inom sin bransch i Norden som tillverkar och utvecklar 

energisnåla och miljöriktiga luftbehandlingsaggregat. Idag finns ett stort antal flerbostadshus i 

Sverige där rumshöjden m.m. inte tillåter att man installerar ett från- och 

tilluftsventilationssystem med värmeåtervinning. IV produkt har tillverkat en prototyp av ett 

luftbehandlingsaggregat som ska återvinna värmeenergin från frånluften i flerbostadshus som 

sedan kan användas för uppvärmning av tappvarmvatten.  

För att veta hur mycket energikostnaden reduceras vid installation av denna typ av 

luftbehandlingsaggregat behöver IV Produkt få fram en ungefärlig kostnad för 

värmeenergiförlusten i flerbostadshus. Det här ger IV Produkt möjlighet att ge deras kunder 

en korrekt offert på byggnadens energiomkostnader.         

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med det här examensarbetet är att ta fram de ingående delarna i den totala 

värmeenergianvändningen, och att därmed kunna bestämma värmeenergiförlusterna som sker 

genom transmission och otätheter i flerbostadshus. Målet med arbetet är att genom 

beräkningar ta fram nyckeltal för de genomsnittliga värmeenergiförlusterna i några 

flerbostadshus byggda under 1900 - talets senare hälft. Nyckeltalen ska användas av IV 

produkt för att beräkna hur mycket den totala värmeenergianvändningen i flerbostadshus kan 

minskas vid installation av deras luftbehandlingsaggregat.  

Vårt mål är att ta fram en förenklad beräkningsmall baserad på lagar och regler samt 

intervjuer av fastighetsförvaltarna. Beräkningsmallen skall kunna användas vid enklare 

beräkningar av värmeenergiförlusterna i flerbostadshus.   

 

1.3 Metod 

Examensarbetet inleds med en genomgång av kraven på bostadsbyggnaders specifika 

energiförbrukning från Boverket på nybyggda fastigheter som har direktverkande el eller 

andra uppvärmningssystem. Vidare behandlas kraven från socialstyrelsen på befintliga
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bostadsbyggnaders inomhusmiljö och inomhustemperatur med avseende på ventilation samt 

kraven på tappvarmvattens temperatur.  

Därefter ges en kort sammanfattning om det vanligaste uppvärmningssystemet i 

flerbostadshus, fjärrvärme. En genomgång av värmeenergibehov samt värmeenergiförluster i 

fastigheterna som har baserats på litteraturstudier och intervjuer behandlas i kapitel 4. 

Efteråt förklaras normalårskorrigering med graddagsmetoden för värmeenergiförbrukningen 

och värmeenergibehov för tappvarmvatten och ventilationsluft.  

Vidare analyseras den totala fjärvärmen som flerbostadshusen förbrukar. Fördelningen av 

fjärrvärmen för uppvärmning av tappvarmvattnet och intagen ventilationsluften har 

uppskattats med hjälp av beräkningar. Utifrån denna bakgrund behandlas vår metod för 

beräkning av värmeenergiförluster i flerbostadshusen. 

För att göra en mer rättvis bedömning av objektens värmeenergiförluster har fyra 

bostadsområden som ligger i Växjö tätort och är byggda under 1960 och 1990 talen 

analyserats. Varje område har en fjärrvärmecentral som försörjer byggnaderna på området. 

Alla byggnader på områdena har ett frånluftventilationssystem.  

Modellen för beräkningarna av värmeenergiförluster i flerbostadshus ska användas av IV 

Produkt för att bestämma värmeenergibesparingarna i flerbostadshus. IV Produkt tar initiativ 

att tillverka nya energisnåla och miljöriktiga luftbehandlingsaggregat som använder frånluften 

som värmemedium för tappvarmvatten.  

  

1.4 Avgränsningar 

I det här examensarbetet kommer vi att beräkna de totala värmeenergiförlusterna i några olika 

flerbostadshus som byggts under 1960 - 1990-talet i Växjö tätort. Vi kommer inte att 

genomföra några laborationer eller experiment utan kommer med hjälp av intervjuer av 

fastighetsägare få fram parametrar som vi sedan beräknar om till nyckeltal. 

Vi koncentrar oss enbart på flerbostadshus som använder fjärrvärme som uppvärmningsenergi 

och som har mekanisk frånluftsventilation.  

Information om ett exakt uteluftsflöde för flerbostadshusen som vi har analyserat saknas, 

därför har dagens gällande krav legat till grunden för beräkningar. 
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2. Krav 
Boverket är den myndighet i Sverige som ger ut föreskrifter om byggnaders konstruktioner, 

energiförbrukning m.m. vid nyproduktion. Grunden för Boverkets arbete är plan- och 

bygglagen, delar av miljöbalken och bostadsförsörjningslagen [2]. Socialstyrelsen ställer krav 

på inomhusmiljön i befintliga bostadsbyggnader och Arbetsmiljöverket på inomhusmiljön på 

arbetsplatserna.  

 

2.1 Den specifika energianvändningen vid nyproduktion och ändring av befintliga 

byggnader 

På byggnader, lokalbyggnader och bostadsbyggnader, ställs bl.a. krav på byggnadens 

specifika energianvändning. I byggnadens specifika energianvändning ingår den energi som 

under ett normalår (se avsnitt 4.1) levereras för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla 

och fastighetsenergi. Den specifika energianvändningen fördelas på rumstempererad golvyta 

(Atemp) och uttrycks i kWh/m
2
[3]. 

Kraven på den specifika energianvändningen vid nyproduktion och ändring av befintliga 

byggnader finns i Boverkets föreskrifter [3]. Energikraven för lokalbyggnader är inte samma 

som för bostadsbyggnader. 

Energikraven för bostäder beror på i vilken klimatzon byggnaden ska uppföras och typ av 

uppvärmningssätt som ska användas. Boverket gör indelning enligt figur 1. 

Uppvärmningssätt 

 Bostäder med elvärme 

 Bostäder som har annat 

uppvärmningssätt än elvärme 

 

 

 

Klimatzon 

 Klimatzon 1 Norra Sverige 

 Klimatzon 2 Mellersta Sverige 

 Klimatzon 3 Södra Sverige 

 

Figur 1: Boverkets indelning av uppvärmningsätt och klimatzoner 

Kraven för byggnader uppvärmda med elvärme skärptes 2009 och därefter, 2012, skärptes 

även kraven för byggnader som har annat uppvärmningssätt än elvärme, se Tabell 1
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Tabell 1: Förnyade krav för bostäder som har annat uppvärmningsätt än elvärme [3] 

Klimatzon I II III 

Specifika energianvändningen 

kWh/ m
2
 Atemp och år 130 110 90 

Um (W/m
2
K) 0,4 0,4 0,4 

 

 

2.2 Den specifika energianvändningen i befintliga bostadsbyggnader 

För att uppnå målen med att minska energianvändningen i byggnader med 20 % till år 2020 

och 50 % till år 2050 antogs år 2006 ”Lagen om energideklaration för byggnader” [1]. 

Energideklarationen ska upprättas av en energiexpert, godkänd av SWEDAC, på 

byggnadsägarens begäran. En energideklaration ska ge svar på följande:  

 Är energianvändningen i byggnaden bra eller dålig? 

 Vilka åtgärder kan göras för att göra byggnaden mer energieffektivt? 

När en energideklaration har upprättas ges byggnadsägaren förslag på hur 

energianvändningen kan minskas utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. De av 

energiexperten givna åtgärdsförslagen ska minska driftkostnaderna för byggnadsägaren, 

samtidigt som han eller hon gör en insats för miljön. 

Alla byggnader som håller en temperatur över 10°C ska ha en giltig energideklaration, med 

vissa undantag. En energideklaration [1] ska upprättas för följande byggnader:  

 Byggnader som upplåts med nyttjanderätt 

 Specialbyggnader > 1000 m
2
 

 Byggnader som säljs 

 Nya byggnader 

Energideklarationen gäller i 10 år. Vid nyproduktion ska en energideklaration upprättas senast 

2 år efter det att byggnaden tagits i bruk.  

 

2.3 Värmeisoleringskrav i bostadsbyggnader vid nybyggnation och ändring av befintliga 

byggnader 

I Boverkets föreskrifter [3] ställs krav på byggnadens genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient, Um, se Tabell 1. För att bestämma det högsta tillåtna Um värdet 

krävs kännedom om klimatzon samt uppvärmningssätt.   

Det högsta tillåtna Um värde skall jämförs mot det för byggnaden beräknade Um värdet. Det 

beräknas enligt (1). 

 𝑈𝑚 =
( 𝑈𝑖 ·𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1 + Ψ𝑘 ·𝑙𝑘+ χ𝑗

𝑝
𝑗=1

𝑚
𝑘=1 )

𝐴𝑜𝑚
   (1) 
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Där: 

Ui = Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel   [ W/m
2
·K] 

Ai = Area yta mot uppvärmd inneluft för byggnadsdel   [ m
2
] 

Ψk = Värmegenomgångskoefficient för den linjära köldbryggan  [ W/m·K] 

lk = Den linjära köldbryggans längd mot uppvärmd inneluft  [ m] 

χ j = Värmegenomgångskoefficient för punktköldbryggor  [ W/K] 

Aom = Sammanlagda arean för omslutande byggnadsdelar  [ m
2
] 

 

2.4 Inomhustemperatur i bostadshus 

För att få en behaglig inomhustemperatur som inte skapar olägenhet för människors hälsa 

ställer de ansvariga myndigheterna krav på inomhustemperaturen. Krav ställs på 

lufttemperaturen, den operativa temperaturen, golvtemperaturen m.m. [4]. Den operativa 

temperaturen tar hänsyn till lufttemperatur och värmestrålningen mellan människor och 

omgivande ytor och beskriver människors temperatur upplevelse på ett mer korrekt sätt än 

lufttemperaturen [5]. Följande krav [4] på temperaturer ska uppfyllas: 

 Lufttemperatur ska vara över 20 °C och under 24 °C vintertid samt 26 °C 

sommartid. Under kortvarig värmebölja kan en högre temperatur accepteras 

 Den operativa temperaturen ska vara över 18 °C och under 26 °C. Under 

kortvarig värmebölja accepteras en operativ temperatur på upp till 28 °C 

 Golvtemperaturen ska vara över 18 °C 

Med kortvarig värmebölja avses en period mindre än 1 vecka. 

 

2.5 Luftomsättning i bostadshus 

Vid nyproduktion av en bostadsbyggnad ska uteluftsflödet vara minst 0,35 l/s per m
2
 golvarea 

vid personnärvaro. I en tom lägenhet får uteluftsflödet minskas till 0,1 l/s per m
2
 [5].  

För befintlig bostadsbebyggelse gäller socialstyrelsens regler [6]. I bostäder bör följande 

rekommendationer uppfyllas: 

 Luftomsättningen ska inte understiga 0,5 rumsvolymer per timma 

 Uteluftsflöde på min 0,35 l/s per m
2
 golvarea eller 4 l/s per person 

 

Idag finns inga regler för frånluftsflöde. I tidigare regler angavs rekommendationer för minsta 

frånluftsflöde som blivit praxis i branschens [5]. Rekommenderande frånluftsflöden för 

bostäder enligt tidigare byggregler ges i Tabell 2, och då det idag saknas rekommendationer är 

det alltså dessa som fortfarande används.
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Tabell 2: Rekommenderade frånluftsflöden för bostäder [5] 

  Utrymme Minsta frånluftsflöde 

Kök 10 l/s, forcering med minst 75 % av 

 

uppfångningsförmåga för luftföroreningar 

  Pentry, kokvrå 15 l/s
 

  Bad eller duschrum med 10 l/s 
1 

öppningsbart fönster 

 
  Bad eller duschrum utan 10 l/s

1
 med forcering till 30 l/s eller 15 l/s

1 

öppningsbart fönster 

 
  Toalettrum 10 l/s 

1) 
Om golvarean är större än 5 m

2
, bör luftflödet ökas med 1 l/s för varje tillkommande m

2 

 

2.6 Luftomsättning i lokaler
 

Lokaler ska ha ett uteluftsflöde på 7 l/s per person samt ett tillägg på 0,35 l/s per m
2
golvarea 

vid stillasittande arbete [6]. Tillägget på 0,35 l/s per m
2
 görs för att ventilera bort 

luftföroreningar som byggnadsmaterialen avger. Om det i lokalen förekommer mer fysiskt 

arbete bör luftomsättningen ökas.  

Koldioxid används som en indikator på hur bra luftkvalitén är i lokalen. Om koldioxid halten 

överstiger 1000 ppm vid normal användning bör det ses som att luftomsättningen är 

otillräcklig och den bör ökas [6]. 

 

2.7 Temperaturer på tappvattnet i ledningar inuti bostadshus 

På kalltappvattnet i bostäder ställs inga krav på temperatur, istället föreskriver Boverket [3] 

att inga oavsiktliga uppvärmningar av tappkallvattnet får ske. 

I tappvarmvattenledningar finns risk för tillväxt av legionella bakterier. Tillväxten av 

legionella är störst runt 40 °C och vid 50 °C börjar bakterie antalet att minska [5]. Bostäders 

tappvarmvattensystem [3] ska hålla följande temperaturer för att minska mikroorganismers 

tillväxt och undvika skållning:  

 Temperaturen får inte i någon del av tappvarmsystemet underskrida 50 °C 

 Tappvarmvatten ska vid tappstället hålla minst 50 °C och inte överskrida 60 °C 

 Där det föreligger särskild risk för olycksfall ska tappvarmvattnet vid 

tappstället inte överskrida 38 °C 

 Stilla stående varmvatten ska hålla en temperatur på minst 60 °C 
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3. Uppvärmningssystem i bostäder 
Det finns flera olika uppvärmningssystem för att värma upp en byggnad. Valet av 

uppvärmningssystem styrs av var huset befinner sig, ekonomi, miljöhänsyn, bekvämlighet och 

byggnadens egna förutsättningar m.m.  

De vanligaste uppvärmningssystemen som finns på marknaden idag är fjärrvärme, luft 

vattenvärmepump, luftvärmepump, vedpanna och direktverkande el. Alla 

uppvärmningssystemen har olika funktioner och verkningsgrader. I det här examensarbetet 

ges endast en kort sammanfattning om fjärrvärmens funktioner och uppbyggnadssystem 

eftersom flerbostadshusen som vi har analyserat har fjärrvärme som uppvärmningssätt.  

 

3.1 Fjärrvärme   

Fjärrvärme är det vanligaste uppvärmningssystemet i flerbostadshus i Sverige [7]. I Sverige 

har nästan alla större städer ett fjärrvärmesystem, av Sveriges 290 kommuner använder idag 

270 fjärrvärme.  

Fjärrvärme började användas i Sverige efter andra världskriget i liten skala, sedan dess har 

fjärrvärmen förändrats och utvecklats avsevärt. Den totala värmemarknaden i Sverige är idag 

på cirka på 100 TWh per normalår, fjärrvärme svarar för 50 procent av detta [7]. Stora delar 

av fjärrvärmen går åt till uppvärmning av flerbostadshus. Idag finns det cirka 18 000 

kilometer ledningar i det svenska fjärrvärmenätet och andelen småhus som ansluter sig till 

fjärrvärmenätet är 18 000 – 20 000 per år.  

I början av fjärrvärmeanvändningen var kolet huvudbränsle till fjärrvärmeverken. Under 

femtiotalet ersattes kol med olja. Oljekriserna 1973 och 1979 orsakade stora prisökningar på 

olja och det blir ett nationellt intresse att minska beroendet av olja. Miljöfrågor och 

klimatpolitiken började förändra tänkandet om fossilbränslen. Användandet av fossilbränsle 

ersattes av biobränsle och förbränning av avfall. Idag använder alla fjärrvärmeverken i 

Sverige en kombination av biobränsle, avfallsförbränning och spillvärme från industriella 

processer som energikälla. Röken av förbränningarna rengöras innan det släpps ut i 

atmosfären.  

 

3.1.1 Fjärrvärmesystemets uppbyggnad 

Fjärrvärme är ett tekniskt uppvärmningssystem som förekommer i kombinerad el- och 

värmeproduktion i kraftvärmeverken. Fjärrvärmesystemet består av produktionsanläggningar, 

distributionsledningar och kundens värmecentraler. I produktionsanläggningar produceras 

värmen genom förbränning av energiråvaran. Den producerade värmen i 

produktionsanläggningen överförs till distributionsledningar som består av fram- och 

returledningar. Vattnet i systemet har 70-120 °C i framledningarna och 40-50 °C i 

returledningarna [8].  
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Figuren 2 visar en schematisk bild av att fjärvärmen produceras i ett värmeverk och att 

värmen sedan distribueras genom ett gemensamt ledningsnät till konsumenterna. Figuren 

visar även att ledningsnätet består av fram- och returledningar. 

 
Figur 2: Huvudledningsnätet i ett fjärrvärmesystem 

Kundens värmecentral har ett tekniksystem med värmeväxlare, rör, styrventiler, 

vattenflödesmätare m.m. Värmen överförs från fjärrvärmenätet till kundens värmesystem med 

hjälp av en värmeväxlare. Värmeväxlaren separerar fjärrvärmenätet från byggnadens 

värmesystem. Drivkraften bakom systemen är eldrivna pumpar som cirkulerar värmemediet i 

fjärrvärmenätet och i byggnadens värmesystem. 

 

3.1.2 Förbrukningen av fjärrvärmeenergin i flerbostadshus 

Fjärrvärmen överförs till byggnaderna genom värmecentralens värmeväxlare. Det vanligaste 

är att det finns en värmecentral i varje bostadsområde. Den totala fjärrvärmeenergin som 

kommer från fjärrvärmenätet till kundens värmesystem användas till uppvärmning av 

bostaden och tappvarmvattenbredning.  

Av den totala levererade fjärrvärmeenergin går cirka 20-25 % till uppvärmning av 

tappvarmvattnet (se avsnitt 4.2) och återstående delen går till att uppfylla kraven på 

inomhustemperaturerna, se Figur 3. Den termiska drivkraften som drivs av temperaturskillnad 

gör att det ständigt uppstår värmeenergiförluster genom byggnadens klimatskal. I Sverige är 

det kallare utomhus än den önskade inomhustemperaturen under större delen av året. Detta 

medför att det uppstår en värmeenergiförlust som måste kompenseras med tillförd 

värmeenergi från t.ex. fjärrvärme.  

 

Figur 3: Fördelning av fjärrvärmeförbrukning i flerbostadshus

20 - 25 % Tappvarmvatten

75 -80 % Uppvärmning
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4. Värmeenergibehov i flerbostadshus 
Klimatskärmen d.v.s. väggar, fönster och ytterdörrar skärmar av utomhusklimatet och skapar 

ett inomhusklimat och en inomhusmiljö. För att uppfylla kraven på innetemperaturen och 

inneklimatsmiljön i ett bostadshus (se kap 2) måste bostadshuset värmas upp när 

utetemperaturen är lägre än den önskade innetemperaturen och den dåliga inneluften måste 

bytas mot frisk uteluft. Den termiska driftkraften gör att den tillförda värmen i huset läcker ut 

dels genom väggar, fönster och ytterdörrar (värmetransmission) samt med frånluften genom 

ventilationen och läckage genom byggnadens otätheter.  

De faktorer som påverkar värmeenergiåtgången i ett flerbostadshus är bl.a. 

 Klimatskärmens uppbyggnad (tjocklek, ingående material, ytstorlek m.m.) 

 Luftomsättningsmängd 

 Värmeåtervinningssystem 

 Inne- och utetemperaturskillnaden 

 Förbrukning av tappvarmvatten 

Bra anpassning av dessa olika faktorer bidrar till en lägre total värmeenergiförbrukning i 

byggnaden.  

Nedanstående uttryck anger behovet av värmeeffekt [8] för uppvärmning av en byggnad i ett 

normalfall. 

 P = (K · A + (1 − ƞ)(n · ρ · c · V)(Tinne – Tute )  (2) 

Där:  

P = Värmeeffekt     [ W ] 

K = Värmegenomgångstal     [ W/m
2
·K ] 

A = Area av ytterväggar     [ m
2 
] 

n = Luftsättningstal     [ l/h ] 

ρ = Luftens densitet     [ kg/m
3
 ] 

c = Luftens värmekapacitet    [ Wh/kg·K ] 

V = Innesluten luftvolym     [ m
3 
] 

η = Verkningsgrad för eventuell värmeväxlare 

Tinne = Önskad innetemperatur    [ °C ] 

Tute = Aktuell utetemperatur    [ °C ] 

Uttrycket ovan tar inte hänsyn till störfaktorer i form av bl.a. solinstrålning och vind som 

påverkar byggnadens värmebalans.   
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4.1 Normalårskorrigering 

Det finns olika faktorer som påverkar mängden tillförd värmeenergi i en byggnad och 

utomhusklimatet är den största faktorn. Ett kallare år kräver en byggnad mer värmeenergi än 

ett varmt år. För att jämföra värmeförbrukningen årsvis och månadsvis behöver den 

levererade mängden energi göras oberoende av klimatets variationer, detta görs genom 

normalårskorrigering [9]. När normalårskorrigeringen är utförd visar skillnaderna på 

värmeenergianvändningen en förändrad värmekonsumtion hos byggnadens brukare.  

Idag används två metoder för normalsårskorrigering, graddagsmetoden och energisignatur [9]. 

Enligt [9] kan normalårskorrigeringen på årsbasis göras med bägge metoderna men vid 

månadskorrigering är energisignatur att föredra. Enligt [10] ska nyare byggnader inte 

normalårskorrigeras med graddagsmetoden på grund av de att satta gränsvärdena (se avsnitt 

4.1.1) inte stämmer överens med nyare byggnaders verkliga värden. 

I det här examensarbetet har enbart äldre byggnader (byggda under åren 1960 – 1990) 

studerats och normalårskorrigeringen utförs med graddagsmetoden.   

 

4.1.1 Graddagsmetoden 

Graddagsmetoden baseras på en bestämd inomhustemperatur samt en eldningsgräns, dessa 

värden kallas också för gränsvärden. Med eldningsgräns [10] avses den utetemperatur då 

soltillskottet täcker värmebehovet upp till den bestämda inomhustemperaturen d.v.s. att 

värmeenergi inte längre behöver tillföras. Eldningsgränsen är satt till 11 °C. Den bestämda 

inomhustemperaturen är satt till 17 °C då man antagit att ett gratisvärmetillskott från interna 

källor täcker behovet upp till önskad innetemperatur.  

 

4.1.2 Normalårskorrigering med graddagsmetoden 

Vid normalsårskorrigering med graddagsmetoden ska den klimatoberoende 

värmeanvändningen först urskiljas. Till den klimatoberoende värmeanvändningen i 

flerbostadshus hör i huvudsak tappvarmvatten och varmvattencirkulation [9]. 

Normalsårskorrigering med graddagsmetoden görs enligt (3).  

 Qkorrigerad = Qko + (Qtot − Qko ) ∙
GD normal år

GD aktuell
  (3) 

Där:  

Qkorrigerad = Normalsårskorrigerad värmeanvändning   [ kWh ] 

Qko = Den klimatoberoende delen av värmeanvändningen  [ kWh ] 

Qtot = Den totala värmeanvändningen    [ kWh ] 

GDnormalår = Antal graddagar under ett normalår   [ °C·d ] 

GDaktuell = Antal graddagar under aktuellt år   [ °C·d ] 

Flerbostadshusen som vi har analyserat i det här arbetet har normalsårskorrigerats årsvis med 

antal graddagar för Växjö som vi har fått från VEAB. Tillstånd saknas för att redovisa antalet 

graddagar i det här arbetet.  
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4.2 Tappvarmvatten 

Varmvatten användas för personhygien, diskning, städning, tvättning m.m. i ett bostadshus.  

Hushållen står för drygt 20 % av den totala vattenförbrukningen i Sverige [5]. Det motsvarar 

cirka 160 liter per person och dygn. Varmvattnet står för cirka en tredjedel av den totala 

vattenförbrukningen. 

För att värma upp vatten krävs det energi. Effektformeln (4) kan användas för att beräkna 

effektåtgången för uppvärmning av vattnet [5]. 

 Pvv = ρ · cp · qs,vv · (T2– T1)   (4) 

Där:  

ρ = Vattnets densitet     [ kg/m
3 
] 

cp = Vattnets specifika värmekapacitet    [ J/kg·°C ] 

qs,vv  = Sannolikt varmvattenflöde    [ m
3
/s ] 

T2 = Varmvattnets temperatur    [ °C ] 

T1 = Kallvattnets temperatur    [ °C ] 

Med hjälp av effektformeln beräknas energiåtgången för den vattenmängden som förbrukas i 

hushållen. För att reducera tiden det tar för att få varmvatten till tappställen, minska 

vattenförbrukningen och förhindra legionellarisken installera man en cirkulationsledning för 

varmvatten, ett VVC-system. Detta leder till energiförluster som är beroende av ledningarnas 

isolering, längd m.m. 

Eftersom förbrukning av tappvarmvatten varierar med de boendes vattenkonsumtionsvana, ny 

vattensnålteknik, typer av ledningar, ledningslängder m.m. är värmeenergiåtgången för denna 

post svår att uppskatta. I Tabell 3 redovisas några olika uppskattningar på 

värmeenergiåtgången till tappvarmvatten.  

Tabell 3: Uppskattning av värmeenergiförbrukning till tappvarmvatten 

Dahlblom & Warfvinge [5] 50 – 100 W/lgh 

Göteborgsenergi [9] 30 % av den totala 

värmeenergiförbrukningen 

Aronsson 1996 [9] 20 – 25 % av den totala 

värmeenergiförbrukningen 

Växjöhem AB [11] 20 % av den totala 

värmeenergiförbrukningen 

IV Produkt [12] 2500 kWh /lgh, år 

 

4.3 Den styrda ventilationen  

För att skapa en god inomhusmiljö som inte skapar olägenhet för människors hälsa ställs krav 

på inomhusmiljön och luftkvalitén (se kap. 2). För att klara av dessa krav behöver förorenad 

luft bytas mot ren, frisk luft. Inomhusluft förorenas med damm, koldioxid, emissioner från 

byggnadsmaterial, matos m.m. [5]. Genom byggnadens ventilationssystem uppstår ett utbyte 

av förorenad luft och ren luft. Den förorenade luften som ska lämna byggnaden kallas för
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frånluft, den rena luften som ska tillföras byggnadens kallas uteluft. De vanligaste typerna av 

ventilationssystem i svenska byggnader är självdrag, frånluft och till- och frånluft med 

värmeåtervinning.  

Den friska uteluften som tillförs byggnaden måste värmas om uteluftens temperatur är lägre 

än önskad tillluftstemperatur. Uppvärmning av uteluften i ett till- och frånluftsystem sker i ett 

luftbehandlingsaggregat, ofta med värmeåtervinning m.h.a. frånluften. I självdrag- och 

frånluftsystem tas uteluften direkt in i byggnaden genom uteluftsdon och den tillkommande 

uteluften värms upp av radiatorer i husen efter att den har tillförts byggnaden. 

Ventilationen i byggnader är inte enbart styrd av byggnadens ventilationssystem, i byggnader 

förekommer också en hel del otätheter, så kallad ofrivillig ventilation. Värmeenergi-

förbrukningen för ventilationen uppstår när varmluft lämnar byggnaden och ny kalluft tas in. 

Värmeenergibehovet kan beräknas m.h.a. handberäkning med gradtimmar eller med olika 

avancerade datorbaserade beräkningar, alla med olika noggrannhet. 

I det här arbetet används handberäkning med gradtimmar och är den metod som presenteras.  

 

4.3.1 Gratisvärmetillskott 

Bostadsbyggnader har ett gratisvärmetillskott från solinstrålning, belysning, elektriska 

apparater m.m. se Tabell 4. 

Tabell 4: Överslagsvärden på internt värmetillskott i bostäder [5] 

Personvärme 

(W/m
2
·Atemp) 

Belysning 

(W/m
2
·Atemp) 

Elapparater 

(W/m
2
·Atemp) 

1.5 4 3 

 

Solinstrålning varierar kraftig under året. Under sommaren kan solinstrålningen mot ett 

vertikalt fönster bli upp till 750 W/m
2 

fönsteryta [5]. Det totala värmetillskottet per år varierar 

från 3000-9000 kWh för lägenheter och småhus [13]. Om gratisvärmetillskottet är känt kan 

gratisvärmeeffekten beräknas med (5). 

Pgratis =
Egratis

8760
    (5) 

Där:  

Pgratis = Gratis värmeeffekten    [ W ] 

Egratis = Gratis värmeenergitillskott    [ Wh ] 

8760 = Antal timmar under ett år    [ h ] 

 

4.3.2 Gränstemperaturen 

Eftersom byggnader har ett gratisvärmetillskott som ökar temperaturen inomhus behöver inte 

uteluften värmas upp till önskad inomhustemperaturen utan endast till gränstemperaturen. När 

man tillgodoser sig värmetillskottet från belysning, datorer, människor m.m. sänks



Andreas Briggert & Dennis Fredhav, Linnéuniversitetet VT 2012 

 

  

 25 

värmeenergibehovet. Gränstemperaturen d.v.s. den temperatur uteluften ska värmas upp till 

kan beräknas med ekvation 6 [13]. 

Tg = Tinne −
Pgratis

Ptot
     6  

Där:  

Tg = Gränstemperaturen     [ °C ] 

Tinne = Den verkliga inomhustemperaturen   [ °C ] 

Pgratis = Gratis värmeenergitillskott     [ W/°C ] 

Ptot = Den totala specifika värmeeffektförlusten   [ W ] 

I den totala specifika värmeeffektförlusten ingår transmissions-, ventilations och 

läckageförluster.  

I äldre bostäder är gränstemperaturen satt till 17 °C. På grund av tjockare isolering, tätare 

klimatskal och värmeåtervinnig i nya byggnader är 17 °C ett för högt värde och 

gränstemperaturen kan i dessa vara så låga som 5°C eller mindre [5].  

 

4.3.3 Grundformel för värmeenergibehovs beräkningar med gradtimmar 

För att beräkna värmeenergibehovet under ett år används ekvation 7 [11].  

E = Ptot ∙  (Tgåret
− Tute ) dt   (7) 

Där: 

E = Värmeenergibehovet     [ Wh ] 

Ptot = Värmeeffekten     [ W ] 

Tute = Utomhustemperaturen    [ °C ] 

 

4.3.4 Varaktighetsdiagram och gradtimmar 

Ett varaktighetsdiagram är ett diagram där temperaturen är en funktion av tiden. Om 

varaktighetsdiagrammet kompletteras med gränstemperaturen, Tg, bildar temperaturen ute, 

Tute, och gränstemperaturen, Tg en areayta som benämns gradtimmar (°Ch) se Figur 4. 

 

Figur 4: Varaktighetsdiagram, där det streckade området är antalet gradtimmar [11] 
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Gradtimmar kan beräknas med ekvation 8 och är integralen av ekvation 7, dvs. det streckade 

området i figur 4. 

 Gt =   (Tgåret
− Tute )dt    (8) 

Där: 

Gt = Summagradtimmar     [ °Ch ] 

 

4.3.5 Gradtimmar som funktion av årets normaltemperatur 

Summa gradtimmar, som funktion av årets normaltemperatur i °C (se bilaga 2) används för 

att bestämma hur mycket energi det årligen går åt för att kompensera för värmeförlusterna 

genom ventilationen i flerbostadshus. För att kunna läsa tabellen behövs kännedom om 

normaltemperaturen för området (se bilaga 3) samt gränstemperaturen. När dessa två faktorer 

är kända kan summa gradtimmar läsas ur tabellen i bilaga 2. 

 

4.3.6 Värmeenergibehovs beräkning med gradtimmar 

När summa gradtimmar är känd kan den årliga värmeenergianvändningen för det styrda 

ventilationsflödet, Event, bestämmas med ekvation 9. 

Event =  Gt ∙ q ∙ Cp     (9) 

Där: 

Event = Den årliga värmeenergianvändningen för ventilationen  [ kJ/år ] 

Gt = Summagradtimmar     [ °Ch/år ] 

q = Uteluftsflöde per timma    [ kg/h ] 

Cp = Luftens specifika värmekapacitet    [ kJ/kg·°C ] 

 

4.4 Värmeenergiförluster 

I Sverige är utetemperaturen under större delen av året kallare än önskad 

inomhustemperaturen. Därför måste man ständigt tillföra bostadsbyggnaderna värmeenergi 

under den kalla perioden för att bevara den önskade inomhustemperaturen.  

Värmetillförseln medför temperaturskillnader mellan inre- och yttrebyggnadsdelar. 

Temperaturskillnader [8] i byggnadsdelar ger upphov till en energitransport så att 

temperaturskillnaden ska utjämnas.  

Energitransporten sker genom ledning, strålning och konvektion i en byggnad vilket leder till 

transmissionsförluster, se Figur 5.  Värmeförluster förekommer också när man ska byta den 

uppvärmda förorenade inneluften mot friskuteluft. Läckage genom otätheter medför också 

värmeförluster. 
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Figur 5: Värmeenergiförluster genom transmission och ventilation [17] 

 

4.4.1 Transmissionsförluster 

Transmission betyder överföring, i det här fallet överföring av värmeenergi från varm- till 

kallplats vilket drivs av den termiska driftkraften och värmeledningsförmågan hos materialet 

som ingår i byggnadens klimatskärm. Den termiska driftkraften är beroende av hur stor 

temperaturskillnaden, ∆T, är mellan den kalla och varma platsen. Värmeledningsförmågan är 

beroende av materialets uppbyggnadsstruktur på atomnivå.  

Storleken på transmissionsförlusterna i ett flerbostadshus är beroende av vilka material som 

ingår i husets klimatskärm, dess tjocklek och ytstorlek samt inne- och 

utetemperaturskillnaden.  

Vid anslutningar mellan byggnadskomponenter, exempelvis mellan ytterväggar och 

mellanbjälklag, förekommer att isolertjockleken reduceras vilket orsakar större 

transmissionsförluster, se Figur 6. Den sammanlagda längden på anslutningar som med den 

reducerade isolertjockleken i byggnaden kan bli stor och bildar så kallade köldbryggor. 

Köldbryggor orsakar en stor del av de totala transmissionsförlusterna. Det är mycket viktigt 

att beräkna och ta hänsyn till alla dessa extra värmeförluster i projekteringen. En bra och 

lönsam detaljutformning vid projektering och en noggrant arbetsutförande på byggnadsplatsen 

reducerar köldbryggorna vilket i sin tur minskar energiförbrukningen för uppvärmningen. 

 

Figur 6: Exempel på en vanligt förekommande köldbrygga och hur den kan åtgärdas med 

utvändig isolering 

Med hjälp av (10) kan transmissionsförlusterna för en byggnadsdel med hänsyn till 

byggnadsdelars uppbyggnad och köldbryggor beräknas [5]. 
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Qt =  Ui · Ai + n
i=1  ψ

k
· lk + 

m

k=1
 Xj

p

j=1
  (10) 

Där: 

Qt = Den totala värmeförlusten för en byggnadsdel   [ W/K ] 

Ui = Värmegenomgångstal för en byggnadsdel   [ W/m
2
·K ] 

Ai = Byggnadsdelens invändiga area    [ m
2
 ] 

Ψk = Värmegenomgångstal för linjärköldbrygga   [ W/m·K ] 

lk = Linjära köldbryggans längd    [ m ] 

χj = Värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga  [ W/K ] 

 

4.4.2 Förluster genom otätheter 

Det uppstår värmeenergiförluster genom den luft som läcker ut genom otätheter i 

bostadshusen. Värmeförlusterna genom luftläckage kan minskas genom att byggnaden görs 

lufttät.  

Värmeförlusten som uppstår genom otätheter kan beräknas [5] med hjälp av (11). 

 

 Pv,rum =  Qv · ( Tinne − tute )    (11) 

Där: 

Pv,rum = Ventilationsförluster    [ W ] 

Qv  = ρ · cp · qv     (12) 

Där: 

ρ = Luftens densitet     [ kg/m
3
 ] 

cp = Luftens specifika värmekapacitet    [ J/kg·K ] 

Qv = Luftflöde     [ m
3
/s ] 

Tinne = Innelufts temperatur    [ °C ] 

Tute = Tilluftens temperatur    [ °C ] 

 

4.5 Energiförbrukningen i byggnader i framtiden 

After andra världskriget rådde det stora brister på bostäder i Sverige på grund av stora 

inflytningar till städer. För att besvara bostadsbristen byggdes tusentals flerbostadshus runtom 

i Sveriges storstäder. I dåvarande byggnormer bestämdes vissa krav på värmeisolering i 

bostadsbyggnader av komfortskäl. I normerna ställdes krav på inomhusklimatet och 

inomhustemperaturen så att det skulle vara acceptabelt för boenden. Det ställdes inga 

särskilda krav på hur mycket energi en byggnad får förbruka för uppvärmning, 

tappvarmvatten och hushållsel.  

Nästan alla flerbostadshusen värmdes upp genom oljeldning. Oljekriserna under 1970-talet 

orsakade stora oljeprishöjningar och man började använda andra energikällor som, biobränsle,
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eldning avfall m.m. än olja för uppvärmning av husen. Miljöfrågor under 1990-talet började 

ändra tankarna om energiförbrukningen i samhället.  

Idag bestäms kraven på bostädernas värmeisolering av energihushållningsaspekter. Man 

måste bygga så att energiförbrukningen blir så liten som möjligt. Kraven på låg 

energiförbrukning i bostäder har ständigt ökat från de ansvariga myndigheterna och kommer 

att fortsätta öka.   

Idag finns det ett EU-direktiv om byggnaders energiprestanda där ställs krav på att alla nya 

byggnader efter sista december 2020 [20] ska vara nära- noll energibyggnader. Detta innebär 

att energiförbrukningen i nybyggda byggnader ska halveras jämfört med dagens krav från 

Boverket. Den låga energimängden som tillförs byggnaden ska komma från förnybara 

energikällor som produceras genom solceller, vindkraft m.m. på plats eller i närheten av 

byggnaden. 

I befintliga flerbostadshusen finns det flera poster där kan man genomföra en rad förbättring 

och åtgärdning för att minska energiförbrukningen. Tilläggsisolering, installation av 

vattensnåla kranar och värmeåterviningssytem, byte av fönster och ytterdörrar mot fönster och 

ytterdörrar som har låga U-värde är några av de åtgärderna som kan genomföras för att 

minska energianvändningen. Hur åtgärden går till kommer inte att redovisa i det här 

examensarbetet utan hänvisning sker till gällande litteraturer och specialister inom området. 



 

 



Andreas Briggert & Dennis Fredhav, Linnéuniversitetet VT 2012 

 

  

 31 

 

 

 

5. Analys av värmeenergiförluster i flerbostadshus 
För att göra en rättvis bedömning av byggnadernas värmeenergiförluster samt se vad nya 

energisparande byggnadstekniska åtgärder har medfört har tre bostadsområden uppförda 

under 1960 - talet och ett bostadsområde byggt under 1990 - talet analyserats. Alla fyra 

områden förvaltas av Växjöhem AB och ligger i Växjö tätort. Varje område har en 

fjärrvärmecentral som försörjer byggnaderna på området. Alla byggnader på områdena har ett 

frånluftventilationssystem.  

 

5.1 Bostadsområdet Graniten 

Graniten är ett bostadsområde som består av fem stycken flerbostadshus och innehåller totalt 

136 stycken lägenheter fördelade på 1RoK, 2RoK, 3RoK samt cirka 160 m
2 

lokalyta.  Husen 

är byggda under åren 1963-65. 

 

Figur 7: Graniten 

Efter platsbesök samt samtal med Anders Jansson, energisamordnare på Växjöhem AB har 

byggnadernas boarea och antal lägenheter fastställts enligt Tabell 5.  

Tabell 5: Området Granitens fördelning av lägenheter per byggnad samt boarea 

Byggnad 

Antal 3RoK  

(79m
2
) 

Antal 2RoK 

(47m
2
) 

Antal 1RoK 

(40m
2
) 

Boarea 

(m
2
) 

1 18 st     1422 

3 24 st     1896 

74 30 st 1 st 9 st 2777 

76 30 st     2370 

78 24 st     1896 

Summa 126 st 1 st 9 st 10361 
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Enligt [11] är den totala boarean och lokalarean på 10604 m
2
. 

 

5.1.1 Normalårskorrigering av fjärrvärmeförbrukningen 

Området Graniten har en gemensam fjärrvärmecentral vilket medför att den levererade 

mängden fjärrvärme gäller för hela området. Figur 8 visar den verkligt levererade mängden 

fjärrvärme under åren 2007-2011 (se bilaga 4) samt den normalårskorrigerade 

fjärrvärmeanvändningen. Normalårskorrigeringen har utförts med hjälp av (3). Den 

klimatoberoende delen av värmeenergiförbrukningen har uppskattats till 20 % av den totala 

fjärrvärmeanvändningen (se avsnitt 4.2).  

 

Figur 8: Den verkliga och den normalårskorrigerade fjärrvärmeanvändningen i kWh/år 

När normalårskorrigeringen är utförd tas ett medeltal av dessa värden vilket ger en 

genomsnittlig fjärrvärmeanvändning för åren 2007-2011 på 1625449 kWh/år.  

 

5.1.2 Fjärrvärmeförbrukning till uppvärmning av intagen uteluft 

Då informationen om det styrda ventilationsflödet saknas har dagens gällande krav på 0,35 l/s, 

m
2
och byggnadernas boarea används för beräkning av värmeenergianvändning till det styrda 

ventilationsflödet. I beräkningarna har vi inte tagit hänsyn till lokalytans luftomsättning då vi 

har antagit att lokalerna inte värms och ventileras i samma utsträckning som bostäderna och 

endast är en liten yta i förhållande till boarean. Med hjälp av ekvation 9 har 

värmeenergianvändningen för den styrda ventilationsluften beräknats, se Tabell 7. 
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Tabell 7: Värmeenergimängd till uppvärmning av inkommande uteluft till den styrda 

ventilationen 

Graniten  

Normaltemperatur, Växjö [°C] 

Bilaga1 

6,4 

Summagradtimmar [°C·h/år] 

Bilaga 2 

107940 

Luftflöde [kg/h] 15666 

Värmeenergimängd till uteluft [kWh/år] 469714 

 

5.1.3 Fjärrvärmeförbrukning till uppvärmning av tappvarmvatten 

Av den totala fjärrvärmeanvändningen går cirka 20 % till uppvärmning av tappvarmvatten (se 

avsnitt 4.2). I Tabell 8 redovisas värmeenergianvändningen till byggnadernas tappvarmvatten. 

 

5.1.4 Sammanställning av fjärrvärmeförbrukningen för området Graniten 

Av den totala fjärrvärmeförbrukningen används en del till tappvarmvatten, en del till 

uppvärmning av inkommande uteluft via den styrda ventilationen. Den kvarvarande 

värmeenergianvändning är värmeenergiförluster som sker via transmission och otätheter 

genom byggnadens klimatskal. Tabell 8 redovisar områdets genomsnittliga 

fjärrvärmeförbrukning under ett normalår, värmeenergianvändning till den styrda 

ventilationen, värmeenergianvändning till tappvarmvatten och värmeenergiförlusterna. 

Tabell 8: Sammanställning av fjärrvärmeförbrukningen, kWh/år, för området Graniten 

Graniten  

Genomsnittlig förbrukn. 

[kWh/år] 

1625449 

Styrd ventilation 

[kWh/år] 

469714 

Tappvarmvatten 

[kWh/år] 

325090 

Värmeenergiförluster 

[kWh/år] 

830645 

Resultatet för Graniten visar att ungefär 51 % av den totala fjärrvärmeenergianvändningen går 

förlorad via transmission och otätheter genom byggnadens klimatskal.  

 

5.2 Bostadsområdet Skiffern  

Bostadsområdet Skiffern är byggt under året 1966. På området finns 5 stycken 

bostadsbyggnader. Skiffern har totalt 90 bostadslägenheter fördelat på 2RoK, 3RoK samt 

4RoK (se bilagor 8-11). 
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Figur 9: Skiffern 

I Tabell 9 redovisas områdets fördelning av lägenheter per byggnad samt boarea. Alla 

byggnader på Skiffern är identiska.  

Tabell 9: Lägenhetsfördelning och boarea för bostadsområdet Skiffern i Växjö 

Byggnad 

Antal 4RoK  

(78m
2
) 

Antal 3RoK 

(71m
2
) 

Antal 2RoK 

(64m
2
) 

Boarea 

(m
2
) 

4, 6, 8, 10, 12 6 st 9 st  3 st 1297 

Summa 30 st 45 st 15 st 6485 

Enligt [11] är den totala boarean och lokalarean 6515 m
2
. 

 

5.2.1 Sammanställning av fjärrvärmeförbrukningen för området Skiffern 

Vid beräkning har samma antagen gjorts för området Skiffern som för bostadsområdet 

Graniten. D.v.s. dagens gällande krav legat till grunden för beräkningar av ventilationsluften 

samt värmeenergiåtgången till tappvarmvatten har uppskattats till 20 % av den totala 

fjärrvärmeanvändningen. I Tabell 10 redovisas resultatet från beräkningar. För att se den 

totala levererade fjärrvärmemängden till området under 2007-2011 se bilaga 5. 

Tabell 10: Sammanställning av fjärrvärmeförbrukningen, kWh/år, för Skiffern 8 

Skiffern  

Genomsnittlig förbrukn. 

[kWh/år] 

1137332 

Styrd ventilation 

[kWh/år] 

293996 

Tappvarmvatten 

[kWh/år] 

227446 

Värmeenergiförluster 

[kWh/år] 

615890 

Resultatet för Skiffern visar att ungefär 54 % av den totala fjärrvärmeenergianvändningen går 

förlorad via transmission och otätheter genom byggnadens klimatskal. 
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5.3 Bostadsområdet Magistern 8  

Magistern 8 består av fyra stycken flerbostadshus . Området färdigställdes år 1963. 

Byggnaderna är tre våningar höga och området innehåller totalt 120 stycken lägenheter. 

Lägenhetstyperna variera från 2 t.o.m. 5RoK (se bilagor 12-18). Den totala boarean för 

området är 8793 m
2
 (se bilagor 12-18). 

 

Figur 10: Magistern 8
 

5.3.1 Sammanställning av fjärrvärmeförbrukningen för området Magistern 8
 

Vid beräkning har samma antagen gjorts för området Magistern 8 som för bostadsområdet 

Graniten. D.v.s. dagens gällande krav legat till grunden för beräkningar av ventilationsluften 

samt värmeenergiåtgången till tappvarmvatten har uppskattats till 20 % av den totala 

fjärrvärmeanvändningen I Tabell 11 redovisas resultatet från beräkningar. För att se den totala 

levererade fjärrvärmemängden till området under 2007-2011 se bilaga 7. 

Tabell 11: Sammanställning av fjärrvärmeförbrukningen, kWh/år, för Magistern 8 

Magistern 8  

Genomsnittlig förbrukn. 

[kWh/år] 

1743410 

Styrd ventilation 

[kWh/år] 

398629 

Tappvarmvatten 

[kWh/år] 

348682 

Värmeenergiförluster 

[kWh/år] 

996099 

Värmeenergiförlusten blir för Magistern 8 ungefär 57 % av den totala 

fjärrvärmeanvändningen.  

 

5.4 Bostadsområdet Strandsnäckan 

Bostadsområdet Strandsnäckan består av fyra stycken flerbostadshus. Området färdigställdes 

år 1992. Lägenhetstyperna varierar från 2 t.o.m. 5RoK. Det är två stycken 3 

våningsbyggnader, ett styck 4 våningsbyggnad och ett styck 5 våningsbyggnad. Totalt finns 

det 47 stycken lägenheter på området. Den totala boarean är 4812 m
2.

 (se bilagor 19-22).



Andreas Briggert & Dennis Fredhav, Linnéuniversitetet VT 2012 

 

 

 36 

 

Figur 11: Strandsnäckan 

 

5.4.1 Sammanställning av fjärrvärmeförbrukningen för området Strandsnäckan 

Vid beräkning har samma antagen gjorts för området Strandsnäckan som för bostadsområdet 

Graniten D.v.s. dagens gällande krav legat till grunden för beräkningar av ventilationsluften 

samt värmeenergiåtgången till tappvarmvatten har uppskattats till 20 % av den totala 

fjärrvärmeanvändningen I Tabell 12 redovisas resultatet från beräkningar. För att se den totala 

levererade fjärrvärmemängden till området under 2007-2011 se bilaga 6. 

Tabell 12: Sammanställning av fjärrvärmeförbrukningen, kWh/år, för Strandsnäckan 

Strandsnäckan  

Genomsnittlig förbrukn. 

[kWh/år] 

623967 

Styrd ventilation 

[kWh/år] 

218151 

Tappvarmvatten 

[kWh/år] 

124793 

Värmeenergiförluster 

[kWh/år] 

281023 

Värmeenergiförlusten blir för Strandsnäckan ungefär 45 % av den totala 

fjärrvärmeanvändningen.  
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6. Resultat 
Analysen av bostadsområdena visar att den största delen av värmeförbrukningen i 

flerbostadshus går åt till att täcka de värmeenergiförlusterna som uppstår genom 

byggnadernas klimatskal. För att ta fram nyckeltal på värmeenergiförlusterna måste hänsyn 

tas till byggnadsår, läge, m.m. Tabell 13 redovisar, i procent, andelen av den totala 

värmeförbrukningen som används för att täcka värmeenergiförlusterna för kontrollerade 

områden byggda under 1960 - talet.  

Tabell 13: Värmeenergiförluster i procent av den totala värmeförbrukningen för 

kontrollerade områden byggda under 1960 – talet 

 

Bostadsområde        Byggår 

Värmeenergiförlust i procent av 

den totala värmeförbrukningen 

Graniten                    1965 51 % 

Skiffern                     1963 54 % 

Magistern 8               1966 57 % 

De tre bostadsområdena byggda under 1960 – talet visar att värmeenergiförlusten för 

flerbostadshusen är mellan 51-57 % av den totala fjärrvärmeanvändningen.  

Vidare analyserades ett bostadsområde byggt under 1990 – talet. Resultatet för detta område 

visar en minskning av värmeenergiförlusterna i flerbostadshusen. I Tabell 14 redovisas 

resultatet från beräkningarna för bostadsområdet Strandsnäckan.  

Tabell 14: Värmeenergiförluster i procent av den totala värmeförbrukningen för 

kontrollerade områden byggda under 1990 – talet 

 

Bostadsområde        Byggår 

Värmeenergiförlust i procent av 

den totala värmeförbrukningen 

Strandsnäckan          1992 45 % 

Strandsnäckan visar att flerbostadshus byggda under 1990 – talet har en värmeenergiförlust på 

45 % av den totala värmeanvändningen.  

Nyckeltalen till IV Produkt ges i Tabell 15. Då information har saknats om flerbostadshus 

byggda under 1970- och 1980 – talet presenteras nyckeltal enbart för flerbostadshus byggda 

under 1960 – och 1990 – talen. 

Tabell 15: Nyckeltal för värmeenergiförlusterna i flerbostadshus 

 

Byggnadsår 

Värmeenergiförlust i procent av 

den totala värmeförbrukningen 

1960 - talet 54 % 

1990 – talet 45 % 
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Enligt vår bedömning är nyckeltalen enbart representativa för områden med liknande 

karaktär. För att ge IV Produkt möjligheten att ge deras kunder en mera korrekt offert på 

kostnaden för värmeenergianvändningen kan Blankett 1(se Figur 12) användas för att ta fram 

just det valda flerbostadshusets värmeenergiförluster. 

 

Figur 12: Förslag på framarbetet blankett för att förenklat beräkna värmeenergiförlusterna, 

se bilaga 1 
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7. Diskussion och slutsats 
Värmeenergiförluster för de flerbostadshusen som vi har analyserat är väldigt individuella. 

Ser vi på bostadsområdena byggda under 1960 – talet visar resultatet att 

värmeenergiförlusterna i flerbostadshusen är på 51-57 % av den totala värmeförbrukningen. 

Att värmeenergiförlusterna för byggnaderna byggda under samma period variera beror dels på 

konstruktionen av klimatskalet.  

Jämför vi objekten byggda under 1960 – talet med objektet byggt under 1990 – talet ser vi att 

värmeenergiförlusterna har minskat. Strandsnäckan som byggdes under 1990 – talet har enligt 

vår beräkning en värmeenergiförlust på 45 % av den totala värmeförbrukningen. Att resultatet 

visar en minskning av värmeenergiförlusterna var väntat p.g.a. att kraven för byggnaders 

specifika energianvändning skärptes efter oljekriserna på 1970 - talet. Kraven har ständigt 

skärpts under åren och idag ställs betydligt högre krav på den specifika energianvändningen i 

byggnader än vad som gjordes för 20 år sedan. Det har medfört att högre krav också ställs på 

byggnadens klimatskal idag än vad som ställdes för 20 år sedan.  

I det här examensarbetet har vi gjort en stor förenkling av byggnaders värmeenergiförluster 

och antagit att alla värmeenergiförluster sker via byggnadernas klimatskal eftersom vi enbart 

sökt efter nyckeltal på värmeenergiförlusterna i en typ byggnad. I flerbostadshus anslutna till 

fjärrvärmenätet uppstår värmeenergiförluster i byggnadernas fjärrvärmecentraler. Vidare sker 

värmeförluster i områdets ledningar som överför värmen till övriga byggnader på området 

anslutna till samma fjärrvärmecentral. Det här är bara ett exempel på var värmeenergiförluster 

uppstår inom ett bostadsområde.  

På grund av byggnaders varierande uppbyggnad av klimatskalen rekommenderar vi att 

nyckeltalen som vi tagit fram enbart används som stöd vid enklare uppskattningar av den 

totala värmeenergianvändningen. Då IV Produkt skall ge en kund en kalkylerad kostnad anser 

vi att IV Produkt inte ska använda sig av nyckeltalen. Nyckeltal som är representativa för alla 

flerbostadshus saknas då värmeenergiförlusterna i dessa kraftigt varierar.  

Då nyckeltal som är representativa saknas valde vi att istället ge IV Produkt verktyget att 

själva ta fram värmeenergiförlusten för en byggnad/område. Målet för verktyget var att det 

ska gå fort att fylla i, enkel att arbeta med och att resultatet ska vara representativt för den 

byggnaden/området som de ska analysera. Det här resulterade i att Blankett 1 togs fram. 

Enligt vår mening ger Blankett 1 möjligheten till en rättvisare kostnadsberäkning för den 

byggnadens eller det områdets värmeenergiförbrukning.  

Det finns många flerbostadshus av liknande karaktär som de vi analyserat. Att cirka 50 % av 

flerbostadshusens totala värmeförbrukning går åt till att täcka de värmeenergiförluster som 

uppstår är för oss en för hög siffra för att uppnå myndigheternas mål med en sänkning av 

energianvändningen inom byggnadssektorn med 50 % till år 2050 jmf med 1995 års nivåer. 

År 2006 kom Lagen om energideklaration som är ett steg i ledet att komma till rätta med
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äldre byggnaders energiförbrukning. För att man ska klara målen anser vi att man behöver 

använda sig av fler liknande verktyg för att uppnå dessa mål
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[18] Figur 6: 

http://www.isover.se/konstruktioner/bbr/krav+vid+%C3%A4ndring+av+befintlig+byggnad 

[19] Figurer 7,9-11: www.vaxjohem.se  

[20]: http://www.energi-miljo.se/aktuellt/senaste-nytt/regeringsskrivelse-om-nara-

nollenergibyggnader/ (2012-05-03) 

http://www.vaxjohem.se/
http://www.energi-miljo.se/aktuellt/senaste-nytt/regeringsskrivelse-om-nara-nollenergibyggnader/
http://www.energi-miljo.se/aktuellt/senaste-nytt/regeringsskrivelse-om-nara-nollenergibyggnader/


Andreas Briggert & Dennis Fredhav, Linnéuniversitetet VT 2012 

 

 

 43 

Bilagor 

Bilaga 1: Framtagen Blankett 1………………………………………………………………44 

 

Bilaga 2: Summa gradtimmar per år………………………………………………………….45 

 

Bilaga 3: Normaltemperatur i °C……………………………………………………………..46 

 

Bilaga 4: Fjärrvärmeförbrukningen 2007-2011, Graniten……………………………………47 

 

Bilaga 5: Fjärrvärmeförbrukningen 2007-2011, Skiffern…………………………………….48 

 

Bilaga 6: Fjärrvärmeförbrukningen 2007-2011, Strandsnäckan……………………………...49 

 

Bilaga 7: Fjärrvärmeförbrukningen 2007-2011, Magistern 8………………………………...50 

 

Bilaga 8-11: Lägenhetsfördelning för bostadsområdet Skiffern…………………………51-53 

 

Bilaga 12-18: Lägenhetsfördelning för bostadsområdet Magistern 8…………………….54-60 

 

Bilaga 20-23: Lägenhetsfördelning för bostadsområdet Strandsnäckan……………….…61-64 

 



Andreas Briggert & Dennis Fredhav, Linnéuniversitetet VT 2012 

 

 44 

Bilaga 1 

Blankett 1 

Värmeenergiförluster för byggnad/område _____________________________________ 

 

 

År 

Den verkliga värmeförbrukningi  

(Qtot) 
0,2 · 𝑄𝑡𝑜𝑡 + (𝑄𝑡𝑜𝑡 − 0,2 · 𝑄𝑡𝑜𝑡 ) ·

𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝐺𝐷𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙
 

 

 

 

                                             kWh 

 

                                                                   kWh 

 

 

 

                                             kWh 

 

                                                                   kWh 

 

 

 

                                             kWh 

 

                                                                   kWh 

 

 

 

                                             kWh 

 

                                                                   kWh 

 

 

 

                                             kWh 

 

                                                                   kWh 

Genomsnittlig värmeförbrukningen (Qko):   kWh 

 

Luftflöde bostäder
1) 

 

                                                                   kg/h 

 

Luftflöde lokaler
2)

 

 

                                                                   kg/h 

 

Totalt luftflöde (qtot) 

 

                                                                   kg/h 

 

Summagradtimmar (Gt)
3)

 

 

                                                                   °Ch 

Värmeenergiåtgång till styrd ventilation 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 =
𝐺𝑡 ·𝑞𝑡𝑜𝑡 ·𝑐𝑝𝑙𝑢𝑓𝑡

3600

4) 

 

                                                                   kWh 

meenergiåtgång till 

tappvarmvatten𝑄𝑡𝑎𝑝𝑝 = 0,2 · 𝑄𝑘𝑜  

 

                                                                   kWh 

 

Värmeenergiförluster 

𝑄𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 =  𝑄𝑘𝑜 − 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 − 𝑄𝑡𝑎𝑝𝑝  

 

                                                                   kWh 

 

 

 
1) Då luftflöde för bostäder saknas använd 0,35 l/s per m

2 
boarea

 

𝑞𝑏𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑 = 0,35 · 𝑚2 · 4,32kg/h 
2) Då luftflöde för lokaler saknas använd 7 l/s per person + 0,35 l/s per m

2
 lokalarea

 

3) Inomhustemperatur på 20 °C i Växjö ger Gt = 107940 °Ch
 

4) cpluft = 1.0 kJ/kg· 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
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Bilaga 7 
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Bilaga 8 
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Bilaga 9 
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Bilaga 10 
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Bilaga 11 
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Bilaga 12 
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Bilaga 13 
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Bilaga 14 
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Bilaga 15 
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Bilaga 16 
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Bilaga 17 
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Bilaga 18 
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Bilaga 19 
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Bilaga 20 
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Bilaga 21 
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Bilaga 22 
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