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

Förord 

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

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

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

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

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

 

Stockholm, 18 april 2018 

Anne Grete Hestnes, 

 

Ordförande i E2B2 

Professor vid Tekniskt-Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim, Norge 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
E2B2 har tagit ställning till innehållet. 
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BRUK ARN AS P ÅVERK AN P Å ENERGI ANV ÄNDNING OCH EFFEKTBEHOV I  NNE -BYGGN ADER 

Sammanfattning 

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

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

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

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

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

Nyckelord: Energianvändning, Effektbehov, Hushållsel, Tappvarmvatten, Flerbostadshus, NNE-
byggnader
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BRUK ARN AS P ÅVERK AN P Å ENERGI ANV ÄNDNING OCH EFFEKTBEHOV I  NNE -BYGGN ADER 

Summary 

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

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

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

Key words: Energy use, Power demand Domestic electricity, Domestic hot water, residential buildings, 
nZEB
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BRUK ARN AS P ÅVERK AN P Å ENERGI ANV ÄNDNING OCH EFFEKTBEHOV I  NNE -BYGGN ADER 

1 Inledning och bakgrund 

Snart ska allt som byggs i Sverige vara Nära-Noll-Energi-byggnader (NNE). Byggreglernas krav på 
energianvändning har under senare år skärpts successivt för att år 2020 nå en nivå som i en svensk 
kontext definieras som nära noll. I lågenergibyggnader är energianvändning för uppvärmning av 
tappvarmvatten i samma storleksordning som energianvändningen för uppvärmning av byggnaden 
samtidigt som de brukarrelaterade energiposterna hushållsel och tappvarmvatten kommer att vara 
utslagsgivande för byggnadernas energiprestanda i NNE-byggnaderna. Även effektbehovet, som är 
viktigt att hålla nere med tanke på omställningen till förnybar energiförsörjning, kommer i framtiden 
att till allt större del bero på brukarrelaterade parametrar. Det är därför uppenbart att det, för att 
kunna prediktera, optimera och verifiera både specifik energianvändning, uppvärmning och 
effektbehov i en byggnad, är viktigt att ha god kännedom om de brukarrelaterade parametrarna. För 
att möjliggöra en bra projektering av lågenergibyggnader är det därför mycket viktigt att branschen 
har tillgång till statistiskt beskriven referensdata som är anpassad för olika ändamål. Det behövs också 
en effektiv metodik för att hantera statistiska spridningar i referensdata i samband med faktiska 
projekteringar och uppföljningar. 

I föreliggande rapport används ett stort material med mätvärden av användning av hushållsel och 
tappvarmvatten insamlade under sex år i cirka 1300 lägenheter med mätningar varje timme. 
Materialet analyseras för att studera olika aspekter som relaterar till hur de brukarrelaterade 
energianvändningarna påverkar energiprestandan och effektbehovet i NNE-byggnader för svenska 
förhållanden.  

Brukare är komplexa och inte enkelt deterministiskt beskrivbara. Exempelvis kan två brukare som har 
samma årsmedelanvändning av hushållsel använda energin vid olika tider under året och vid olika 
tider under dygnet. Det kommer att resultera i att uppvärmningsenergin och effektbehovet blir olika. 
Figur 1.1 visar ett exempel på mätt hushållselanvändning under 24 timmar för en av lägenheterna. I 
figuren är förutom det aktuella dygnets 24 timmedeleffekter även lägenhetens dygnsmedelprofil för 
det aktuella året, samt som horisontella linjer, det aktuella dygnets medeleffekt och lägenhetens 
årsmedeleffekt. Det framgår i figuren att varken dygnsmedelprofilen, dygnsmedelvärdet eller 
årsmedelvärdet särskilt bra beskriver det enskilda dygnets användning under olika delar av dygnet. 
En fråga som man direkt ställer sig är hur olika former av förenklingar av beskrivningen av 
hushållselanvändningen som blir internvärme påverkar ett beräknat uppvärmningsbehov eller 
effektbehov. Om respektive mätserie studeras framgår att det finns perioder av olika längd, från någon 
dag till flera veckor, när hushållselen är på en låg nivå samtidigt som det inte finns någon användning 
av tappvarmvatten vilket indikerar att lägenheten har stått tom. Det kan bero på exempelvis 
semesterresa eller byte av hyresgäst. Dessa två exempel visar att varje dygn är mer eller mindre unikt 
och att varje mätserie är unik avseende olika perioder av frånvaro under olika delar av året. Det är 
egenskaper och unikheter som är svåra att beskriva med standardprofiler, medelvärden etc. Däremot 
kan egenskapernas påverkan på beräkningar av energianvändning och effektbehov beskrivas 
statistiskt om ett tillräckligt stort material med mätdata från olika lägenheter används i storskaliga 
beräkningar. Då kommer varje lägenhets unikhet avseende de faktiska effekterna vid olika tidpunkter 
att kunna analyseras och riktvärden på osäkerheter tas fram vilket inte skulle vara praktiskt möjligt i 
enskilda projekteringar. 
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Figur 1.1 Hushållselanvändning under 24 h från en lägenhet ur datamaterialet redovisad med olika 
tidsupplösning och som en dygnsmedelprofil vilket visar att den faktiska effekten en viss timme kan skilja stort 
mot dygns- och årsmedeleffekter och dygnsmedelprofil. 

Målet med projektet är att analysera vad variationer, både i tid och mellan olika brukare, i 
brukarrelaterade energianvändningar leder till vad gäller uppvärmningsbehov och effektbehov i NNE-
byggnader. Resultatet kan leda till energiberäkningar som bättre stämmer överens med uppmätt 
energianvändning och därigenom bidrar till att samhället når mål om låg energianvändning. I projektet 
finns tillgång till sex års uppmätta tim-värden på användning av hushållsel och tappvarmvatten i cirka 
1300 lägenheter och testbäddar i form av nybyggnadsprojekt hos Kronetorp Park och LKAB. Projektet 
har genomförts i samarbete mellan Lunds Tekniska Högskola, Uppsala universitet, RISE, LKAB 
Fastigheter och Kronetorp Park AB. I samarbetet har företagen tillfört kompetens kring olika aspekter 
på beställarrollen, byggherrerollen och förvaltarrollen. Företagen äger de projekt som har fungerat 
som testbäddar Båda företagen har pågående och i närtid kommande storskaliga exploateringar där 
de har och kommer att utveckla, bygga och förvalta bostäder. Det gör att projektets resultat kan 
implementeras och vara del i att möjliggöra bra byggnader med rätt prestanda. 

Följande personer har ingått i projektgruppen: 
Projektledare: Hans Bagge, PhD, Universitetslektor, Byggnadsfysik LTH 
Biträdande projektledare: Dennis Johansson, Docent, Avdelningsföreståndare, Installationsteknik LTH 
Forskare: Carolina Hiller, Projektledare på Samhällsbyggnad – Energi och cirkulär ekonomi, RISE 
Forskare: Kristina Mjörnell, PhD, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad, RISE 
Forskare: Jesper Rydén, Docent, Matematisk statistik, Uppsala universitet 
Doktorand: Victor Fransson, Installationsteknik, LTH 
Företagsrepresentanter från LKAB 
Företagsrepresentanter från Kronetorp Park AB 
 
En mer omfattande redovisning av projektet görs i E2B2 rapporten Brukarnas påverkan på 
energianvändning och effektbehov i NNE-byggnader – Bakgrundsrapport. 
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2 Genomförande 

Arbetet har genomförts av en projektgrupp bestående av personer från Lunds universitet, Uppsala 
universitet, RISE, LKAB Fastigheter och Kronetorp Park AB. Inledningsvis genomfördes workshops 
och möten inom projektgruppen för att utifrån projektets mål och tillgängliga datamaterial definiera 
frågeställningar relaterade till brukarnas påverkan på energianvändning och effektbehov i NNE-
byggnader. Frågeställningarna som diskuterades var av olika karaktär och kopplade till olika aktörer 
i branschen och olika skeden av planering, projektering och förvaltning. I projektet har sju delprojekt 
genomförts. Frågeställningarna har ofta spänt över flera delprojekt vilket gjort att flertalet delprojekt 
genomförts integrerat i olika utsträckning. I vissa fall har uppkomna behov under projektets gång 
gjort att nya uppgifter och analyser tillkommit i olika delprojekt. I delprojekten har metoder 
utvecklats för att möjliggöra analys av storskalig data med syftet att besvara frågeställningarna. 

Projektet baseras på ett material med uppmätta värden på användning av hushållsel och 
tappvarmvatten. Mätningarna gjordes varje timme under sex år i cirka 1300 lägenheter. 
Datamaterialet har granskats och verifierade mätserier har använts för att ta fram statistik och för 
att göra analyser. Delar av datamaterialet har tidigare presenterats (H.  Bagge, Lindstrii & Johansson, 
2012; H. Bagge, Johansson & Lindstrii, 2015). Värdena på användningen av hushållsel och 
tappvarmvatten kommer från debiterande värden i hyreslägenheter i Karlstad.  Tidigare har resultat 
från datamaterialet presenterats där data hanterats på lägenhetsnivå. Syftet med datahanteringen i 
föreliggande rapport är i huvudsak att aggregera och kombinera mätdata på olika nivåer. Rådata och 
bearbetad data har använts i storskaliga simuleringar för att analysera hur olika brukare påverkar 
energi och effektbehov i NNE-byggnader. De storskaliga simuleringarna har utförts på generiska 
byggnader av olika storlek och på testbäddar av olika storlek i Kiruna och Malmö. Generiska 
byggnader av olika storlek har skapats och verifierats i testbäddarna. Resultatet från simuleringarna 
har analyserats med olika metoder som utvecklats med syftet att besvara frågeställningarna i 
projektet.  

Byggnadsmodeller av generiska byggnader och testbäddar av olika storlek har byggts upp i 
beräkningsverktyget IDA-ICE (EQUA, 2014). De generiska byggnaderna har mellan 2 och 64 
lägenheter där antalet lägenheter ändrats i multipler av två vilket innebär att det blir sex olika 
byggnadsstorlekar som har mellan 2 och 8 våningar. Byggnadsteknikens och installationsteknikens 
egenskaper har valts för att byggnaderna ska representera energieffektiva byggnader (H. Bagge et al., 
2015; Boverket, 2018; FEBY, 2018; Janson, 2010). Figur 2.1 visar modeller på generiska byggnader 
med fyra respektive 64 lägenheter och figur 2.2 visar foton och modeller på testbäddar i Malmö och 
Kiruna. 
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Figur 2.1 En byggnad med 64 lägenheter och en byggnad med 4 lägenheter modellerade i simuleringsprogrammet 
IDA-ICE. 

 

 

Figur 2.2 Testbäddar i Malmö och Kiruna samt modeller av testbäddarna från simuleringsverktyget IDA-ICE. 

Årssimuleringar av flerbostadshusen med olika antal lägenheter har gjorts för de tre orterna Malmö, 
Stockholm och Kiruna. Simuleringarna för varje ort och byggnadsstorlek har gjorts med 300 slumpade 
brukarkombinationer från mätdatamaterialet. Varje uppsättning slumpningar utgör en 
brukarsammansättning i en byggnad av en viss storlek. Genom att göra en mängd uppsättning 
slumpningar för samma byggnadsstorlek kommer en fördelning av olika brukarkombinationers 
brukarrelaterade energianvändningar erhållas. Det representerar olika kombinationer av brukare 
som kan flytta in i byggnaden. Metoden som använts kallas för ”bootstrap” eller dragning med 
återläggning. För simuleringar och beräkningar av energianvändning och effektbehov har 
programvaruverktyget IDA-ICE (EQUA, 2014) använts.  För att hantera indata och slumpningar av 
brukarsammansättningar samt hantering, strukturering och analys av utdata har MATLAB 
(MathWorks, 2017) använts. Att simulera årsanvändningen för olika brukarsammansättningar har för 
de större byggnaderna tagit åtskilliga dygn att beräkna, 80-85 timmar per byggnad och ort. Det visar 
värdet av att presentera resultat från denna typ av storskaliga simuleringar.  Det finns inte utrymme i 
en enskild projektering att göra motsvarande för att studera olika möjliga kombinationer. För varje 
byggnadsstorlek och ort har 1500 helårssimuleringar utförts, totalt 36 000 helårssimuleringar.  
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3 Resultat och diskussion 

De exempel på resultat som ges här representerar de olika delområden som studerats och analyserats 
i projektet. Det ger en uppfattning om helheten i projektet samtidigt som konkreta resultat och värden 
presenteras. Samtliga resultat gäller för lågenergihus enligt beskrivningen i kapitlet Genomförande. 
Fler resultat presenteras i E2B2 rapporten Brukarnas påverkan på energianvändning och effektbehov i 
NNE-byggnader – Bakgrundsrapport. 
 

Resultaten som presenteras i detta kapitel svarar på följande frågeställningar: 

• Hur mycket varierar hushållselanvändning och tappvarmvattenanvändning i byggnader med 
olika antal lägenheter? 

• Hur mycket kan byggnaders uppvärmningsenergi och specifika energianvändning variera på 
grund av olika brukare? 

• Hur fel blir det om man räknar med ett årsmedelvärde på hushållselen? 
• Hur varierar maxeffektbehovet för uppvärmning på grund av olika brukare? 
• Hur varierar typiska brukares användning vid olika tidpunkter under dygnet? 
• Hur beror tappvarmvattenanvändning och hushållsel på antalet personer som bor i en 

lägenhet? 

3.1 Hushållsel och tappvarmvatten i flerbostadshus 
Figur 3.1 visar hur en byggnads totala användning av hushållsel och tappvarmvatten kan variera 
beroende på vilka som bor i byggnaden för byggnader av olika storlek. Statistiken presenteras i 
figurerna som en ”boxplot” där medianen anges som en röd horisontell linje och interkvartilavståndet 
markeras av en blå box. Interkvartilavståndet avser det område inom vilket de 50 mittersta procenten 
av datamaterialet ligger, dvs mellan 25- och 75-percentilen. För en normalfördelning motsvarar 
spridningen mellan sluten på de vertikala streckade linjerna 97,5 % av alla data. Data som ligger 
utanför detta intervall kan i statiska sammanhang beskrivas som ”outliers” och markeras i figurerna 
som röda plustecken.  
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Figur 3.1 Statistik för användning av hushållsel (till vänster) och tappvarmvatten (till höger) för olika 
brukarsammansättningar i byggnader av olika storlek. Röd linje redovisar medianen, blå ruta beskriver 
värdena mellan mellan 25- och 75 percentilen, dvs 50 % av värdena finns inom detta område. 

Av resultatet i figur 3.1 är det tydligt att när antalet lägenheter i en byggnad ökar så minskar 
spridningen i användning för de olika brukarsammansättningarna samtidigt som medianvärdet är i 
stort sett samma. För en byggnad med 2 lägenheter har 50 % av de olika brukarsammansättningarna 
en årlig hushållselanvändning inom ett intervall på 10 kWh/m² medan motsvarande intervall för en 

byggnad med 64 lägenheter är på 3 kWh/(m²·år). För tappvarmvatten är motsvarande spridningar 15 

kWh/(m²·år) i byggnader med 2 lägenheter och 5 kWh/(m²·år) år för en byggnad med 64 lägenheter. 
Figur 3.1 visar tydligt att vilka som flyttar in i byggnaden kommer att påverka byggnadens 
energianvändning för uppvärmning och den specifika energianvändningen.  

3.2 Energianvändning för uppvärmning med olika brukare 
När en byggnads energianvändning beräknas behöver det tas hänsyn till att det är okänt vilka som 
kommer att flytta in i byggnaden och vilka som kommer att bo i byggnaden över tid. Figur 3.2 visar 
den beräknade uppvärmningsenergin (till vänster) och den beräknade energin för uppvärmning och 
tappvarmvatten (till höger) för de 300 olika brukarsammansättningarna i de olika 
byggnadsstorlekarna. 
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Figur 3.2 Uppvärmningsenergi (till vänster) och summan av energi för uppvärmning och tappvarmvatten (till 
höger) för 300 olika brukarsammansättningarna för samtliga byggnadsstorlekar och de tre orterna. De 
horisontella strecken på varje stapel anger min och max värde samt 25- och 75 percentilerna, krysset anger 
medianen.  

När antalet lägenheter i byggnaden ökar så minskar spridningen i uppvärmningsenergi och det är 
tydligt att det kalla klimatet i Kiruna innebär en väsentligt högre energianvändning för uppvärmning 
jämfört med Stockholm och Malmö. För samtliga orter är spridningen för byggnaden med 64 
lägenheter cirka ±2,5 kWh/m² vilket innebär en variation på uppvärmningsenergin om 5 kWh/m². I 
Kiruna där uppvärmningsenergin i medeltal är 30 kWh/m² för byggnaden med 64 lägenheter innebär 
det ±8 % medan det i Malmö innebär ±30 %. På orter med klimat som ger kort uppvärmningssäsong 
blir den relativa påverkan störst. Både i Stockholm och Malmö är det minst en faktor 2 mellan det 
lägsta respektive högsta värdet i uppvärmningsenergi som beror på olika brukarsammansättningar 
för ett flertal av byggnadsstorlekarna. Det visar att de som bor i huset har stor påverkan på byggnadens 
energiprestanda. Värdena som presenteras i figur 3.2 kan användas för att uppskatta storleken på 
osäkerheten i beräkningen av uppvärmningsenergi som orsakas av olika brukarsammansättningars 
användning av hushållsel.  

Ur ett värmeperspektiv är det av intresse att inte bara titta på uppvärmningsenergin för att värma 
byggnaden utan även att inkludera energin för att värma tappvarmvatten. Dessa två energimängder 
tillsamman motsvarar den specifika energianvändningen exklusive fastighetsel. I figur 3.2 
(diagrammet till höger) presenteras summan av uppvärmningsenergin och uppvärmningen av 
tappvarmvatten för samtliga byggnadsstorlekar och orter i. Spridningen minskar med ökat antal 
lägenheter. För samtliga orter är spridningen i energibehov för uppvärmning och tappvarmvatten i 
byggnaden med 64 lägenheter cirka 20 kWh/m². Denna spridning utgör i Kiruna drygt 30 % av 
medelvärdet och i Malmö är motsvarande värde strax under 60 %. I lågenergihus är 
uppvärmningsbehovet för tappvarmvattnet den största andelen av den specifika energianvändningen. 
Även i stora byggnader med 64 lägenheter är det en stor spridning i användning av tappvarmvatten 
för olika brukarsammansättningar. Det visar hur viktigt det är att kunna separera energin som behövs 
för att värma byggnaden från den som behövs för att värma tappvarmvattnet för att det ska vara 
möjligt att bedöma byggnadens energiprestanda. Annars kommer osäkerheten som finns kring hur 
stor tappvarmvattenanvändningen är att omöjliggöra en bedömning av byggnadens energianvändning 
för uppvärmning.  
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När beräkningar av energianvändning görs används ofta förenklingar. En vanlig förenkling är att 
brukarnas användning av el beskrivs som ett medelvärde och inte som de faktiska värdena som är 
varje timma. Ibland används profiler som beskriver hur användningen i medeltal varierar under året 
eller dygnet men de beskriver inte de faktiska användningen som exemplifieras i figur 1.1. Det är 
mycket viktigt att det finns kunskap och förståelse för hur olika förenklingar påverkar resultatet. De 
omfattande simuleringarna som utförts i projektet har använts för att analysera hur mycket olika 
förenklingar påverkar beräkningsresultatet. I figur 3.3 presenteras den beräknade uppvärmnings-
energin för en byggnad i Kiruna med 64 lägenheter, för beräkningar utförda med olika tidsupplösning 
på hushållselen för 300 olika brukarsammansättningar. Uppvärmningsenergin för respektive 
brukarsammansättning presenteras som en funktion av brukarsammansätningens årsanvändning av 
hushållsel.   

 

Figur 3.3 Uppvärmningsenergin som funktion av hushållselanvändningen för byggnaden med 64 lägenheter 
placerad i Kiruna, för de 1500-simuleringarna innehållande de fem olika tidsupplösningarna. 

Som förväntat är det generellt så att en högre årsanvändning av hushållsel ger en lägre årlig beräknad 
användning av energi för uppvärmning. Det framgår att uppvärmningsenergin beräknad med 
hushållselen beskriven med ett årsmedelvärde resulterar i en högre beräknad användning jämfört 
med om andra tidsupplösningar använts. Olika brukarsammansättningar med samma 
årsmedelanvändning av hushållsel har olika beräknad uppvärmningsenergi vilket visar sig genom att 
för samma årsmedelanvändning av hushållsel finns det en spridning i y-led för samtliga 
tidsupplösningar. I fallen för årsmedelvärdet kan denna spridning i y-led endast bero på var i 
byggnaden, dvs. i vilken lägenhet, de olika brukarna blev placerade i slumpningen. För de övriga 
tidsupplösningarna är det en större spridning i y-led och detta förklaras av att det spelar roll för 
beräkningen av uppvärmningsenergi när hushållsel används vilket ju inte hanteras med ett 
årsmedelvärde. Resultatet visar att om hushållselen beskrivs som ett årsmedelvärde istället för med 
de faktiska värdena i respektive lägenhet varje timma överskattas den beräknade energin för 
uppvärmning med mellan 0,5 och 0,8 kWh/m2, beroende på ort och byggnadsstorlek. Detta är en liten 
absolut skillnad. Men, vid samma årsmedelanvändning av hushållsel kan den beräknade 
uppvärmningsenergin variera på grund av att de olika brukarna använder hushållselen vid olika 
tidpunkter. Den osäkerheten går inte att beräkna baserat på någon genomsnittlig profil som beskriver 
användningen vid olika tidpunkter utan den måste baseras på faktiska uppmätta användningar och 
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hur de påverkar den beräknade uppvärmningsenergin.  För en byggnad med 8 lägenheter kan 
beräkningsosäkerheten ge en skillnad på 2,5 kWh/m². Det är lika mycket som en sänkning av 
innetemperaturens börvärde med 2°C ger. 

3.3 Effektbehov med olika brukare 
För samtliga byggnadsstorlekar och samtliga orter har maxeffekter för uppvärmning av byggnader 
beräknats med 300 olika brukarsammansättningars användning av hushållsel som internlast. Figur 
3.4 presenterar det beräknade maxeffektbehovet för de 300 brukarsammansättningarna för 
byggnader i Kiruna storlekssorterat (heldragna linjer) och det beräknade maxeffektbehovet för 
uppvärmning utan någon internlast från hushållsel. Skillnaden däremellan kan representera en 
överdimensionering av värmesystemet. Resultatet får ses som ett exempel då det baseras på resultat 
från ett års klimat och inte för dimesionerande utetemperaturer. I samtliga fall är maxeffektbehovet 
större när beräkningarna har gjorts utan internlast från hushållsel. Det kan tyckas givet men teoretiskt 
skulle det kunna finnas tider på året då det i samtliga lägenheter vid samma tidpunkt är tomt eller 
väldigt låg användning. Sannolikheten att samtliga eller många lägenheter är tomma eller har låg 
hushållselanvändning vid samma tidpunkt är större i byggnader med få lägenheter och det framgår av 
resultaten i figurerna. Skillnaden mellan maxeffektbehovet med- och utan internlast från hushållsel är 
minst för fallet med två lägenher och ökar med antal lägenheter. 

 
Figur 3.4 Maxeffektbehov för uppvärmning från 300 simuleringar för byggnader i Stockholm, sorterat i 
storleksordning, för varje byggnadsstorlek ( heldragna linjer) och  maxeffektbehovet utan internlast från 
hushållel (streckade linjer).  

Skillnaden mellan maxeffekten med och utan internlast från hushållselen kan ses som den mängd 
installerad effekt som potentiellt inte behövs. Ytterligheterna i fördelningarna för maxeffektbehovet 
är kombinationer av brukare som antingen ger högst eller lägst maxeffektbehov men sannolikheten 
att dessa kombinationer av brukare ska inträffa är låg, i detta fall 1/300 vardera. Beroende på vilken 
risk eller sannolikhet som man anser vara tillräckligt säker att dimensionera installerad maxeffekt 
efter skiljer sig storleken på den effekt som man potentiellt kan spara. Om det skulle dimensioneras 
efter 90-percentilen av brukarsammansättningar skulle det innebära att för 30 av 300 
brukarsammansättningar skulle det behövas en högre installerad effekt under den timme under året 
som har högst effektbehov för uppvärmning. Det har visats av Fransson (2017) att för en hörnlägenhet 
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i ett flerbostadshus med byggnadsteknik enligt passivhusstandard och tung stomme så minskar 
innetemperaturen med ungefär 1 grad Celsius efter att värmesystemet varit helt avstängt under fyra 
timmar. Att då sakna några enstaka watt under en timme kommer inte påverka inomhustemperaturen 
märkbart. Om det skulle dimensioneras utifrån 90-percentilen av brukarsammansättningarnas 
maxeffektbehov för det klimatår som beräkningarna gjorts för finns en potential för minskad 
installerad effekt på mellan 2,5 % och 22 %. För byggnader med 64 lägenheter är potentialen för 
minskad installerad effekt mellan 13 % och 22 % beroende på vilken ort byggnaden finns på. 

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

Varje mätseries dygnsmedelprofil har granskats visuellt och tilldelats ett index som beskriver hur 
användningen varierar under dygnet. Vid den visuella granskningen och indexeringen görs en 
kvalitativ bedömning av vilken schematisk profil som bäst beskriver mätserien. Till vänster i figur 3.5 
visas de schematiska dygnsprofiler som använts för att kategorisera de olika mätserierna. Varje 
schematisk profil har ett tvåsiffrigt nummer som används för att indexera mätseriens 
grupptillhörighet. För de flesta index anger först siffran antalet toppar och den andra siffran vilken av 
topparna som är störst. Indexering 40 används för de dygnsprofiler som inte kunde kategoriseras av 
övriga schematiska profiler.  
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Figur 3.5 (Vänster) Schematiska profiler som använts för att kategorisera mätserierna samt ovanför varje profil 
numret som anger respektive profils index. (Höger) Resultatet från index 22. De svarta kurvorna motsvarar 
dygnsmedelprofilerna för hushållsel för varje brukare med index 22 och den blå linjen medelvärdet av dem. 

För hushållsel är det de två profiltyperna 12 och 22 som är väsentligt vanligare än övriga. Tillsammans 
kategoriseras 65 % av brukarna som någon av dem. Profiltyp 22 som har två toppar varav den största 
under kvällen representerar 40 %. De tre profiltyperna 12, 22 och 33 som alla har högst användning 
på kvällen utgör tillsammans 75 %. Profiltyperna 11, 21 och 31 som har högst användning på 
morgonen representerar 7-8 %. För hushållselanvändningen är det endast ett fåtal mätserier som har 
indexerats som profiltyp 40 vilket visar att de schematiska profiltyperna har kunnat beskriva den allra 
största delen av materialet. 

Medan en majoritet av brukarna har högst användning av hushållsel på kvällen gäller det motsatta för 
användningen av tappvarmvatten och profiltyperna 11, 21 och 31 utgör tillsammans 35 %.  Profiltyper 
12, 22 och 33 utgör tillsammans 25 %. Cirka 20 % av mätserierna kategoriserades som profiltyp 40. 

Till höger i figur 3.5 visas med svarta linjer samtliga dygnsprofiler för hushållselanvändning som 
kategoriserats som profiltyp 22, det vill säga två toppar i användning under dygnet där den största 
inträffar på kvällen. I figuren markerar den blå kurvan medelvärdet för alla profiler inom profiltyp 22. 
Det framgår att för samma profiltyp kan det vara stor skillnad i absolut användning och stor skillnad i 
hur stora topparna i användning är i förhållande till en baslast. Detta är ett exempel på olika sätt att 
karakterisera brukarrelaterad användning av hushållsel och tappvarmvatten och visar att medan en 
absolut användning kan avvika mycket från en medelsanvändning så kan tiderna när hög respektive 
låg användning inträffar under dygnet vara som för majoriteten av befolkningen. Den blå kurvan som 
beskriver medelprofilen inom profiltyp 22 skulle i själva verket kategoriseras som profiltyp 12 vilket 
exemplifierar hur medelvärdesbildningar tar bort relevant information.  

3.5 Närvaro och brukarrelaterad energianvändning 
I 79 lägenheter har närvaron mätts med elektroniska närvarodagböcker under cirka två veckor. Där 
kan användningen av tappvarmvatten och hushållsel alltså relateras till närvaron och antalet som bor 
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i respektive lägenhet. Antalet personer som är i lägenheten under natten har använts för att beskriva 
hur många som bor i lägenheten.  

Figur 3.6 visar medelanvändningen av tappvarmvatten i enheten l/h för hela mätperioden som 
funktion av medelnärvaron (till vänster) respektive medelnärvaron under vardagsnätter (till höger) 
som används för att representera antal boende i lägenheterna. Det finns ett visst samband mellan 
tappvarmvattnets och närvarons medelvärden under hela mätperioden men vid samma närvaro och 
antal boende är det stor skillnad i användningen av tappvarmvatten. Enligt regressionslinjen som 
beskriver användningen av tappvarmvatten som en funktion av antalet boende (höger diagram i figur 
3.6), är varmvattenflödet 2 l/h vid en boende och ökar med 1,4 l/h vid två boende. Ett 
tappvarmvattenflöde på 2 l/h v motsvarar ett årligt energibehov på cirka 960 kWh och 1,4 l/h 
motsvarar ett årligt energibehov på ungefär 675 kWh. Det skulle innebära att ett hushåll med en 
person i genomsnitt skulle ha ett uppvärmningsbehov för tappvarmvatten på 960 kWh medan ett 
hushåll med två personer skulle ha ett behov på 1635 kWh. Men, det bör uppmärksammas att när 
antalet boende är kring två personer varierar den årliga energianvändningen för tappvarmvatten 
mellan cirka 600 kWh och drygt 2000 kWh, exklusive extremer, i olika lägenheter och generellt visar 
resultatet att vid samma antal boende i en lägenhet kan användningen av tappvarmvatten variera 
stort. Det gäller även för användningen av hushållsel. Antalet boende beskriver alltså inte storleken på 
användningarna bättre än vad storleken på lägenheten gör. Även tidigare studier har visat på stora 
spridningar i vattenanvändning (Energimyndigheten, 2009; Gill, Tierney, Pegg & Allan, 2011; Willis, 
Stewart, Giurco, Talebpour & Mousavinejad, 2013). 

 

Figur 3.6 Vänster: Medelanvändning av tappvarmvatten (l/h) för alla dagar under mätperioderna som funktion 
av medelnärvaron. Höger: Medelanvändning av tappvarmvatten (l/h) för alla dagar under mätperioderna i 
relation till medelnärvaro under vardagar nattetid (motsvarar antal boende). 
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4 Slutsatser 

Projektet har haft som syfte att utreda hur olika brukares användning av hushållsel och 
tappvarmvatten påverkar energi- och effektbehov i NNE-byggnader. Slutsatsen är att den 
brukarrelaterade energianvändningen inte endast kan beskrivas som ett medelvärde utan att 
variationen i användning mellan olika brukare måste beaktas. Om variationen inte beaktas kommer 
det i många fall att bli stor skillnad mellan beräknade och uppmätta värden på energiprestanda.  

Variationer i användning mellan olika brukare uppstår dels i den årliga användningen men även i 
variationer i användningens storlek under året, månaden, veckan och dygnet vilket påverkar 
byggnaders uppvärmningsbehov och effektbehov. De resultat och analyser, figurer och tabeller som 
presenteras i rapporten fyller olika funktioner för att i olika tillämpningar hantera brukarrelaterade 
energianvändningar och deras påverkan på energianvändning och effektbehov i NNE-byggnader.  

Ett viktigt syfte med projektet har varit att bidra till en ökad medvetenhet kring hur brukarrelaterade 
energianvändningar varierar mellan olika brukare och hur det påverkar uppvärmningsenergi och 
specifik energianvändning. En del i det är att presentera faktiska siffror som visar hur stor denna 
påverkan kan vara för att dels kunna användas av olika aktörer men även för att förtydliga 
kommunikationen mellan olika aktörer när det finns storleksordningar att förhålla sig till.  

Brukare är inte enkla att beskriva och oavsett hur mycket som mäts så kommer det finnas sådant som 
måste hanteras som osäkerheter. För att möjliggöra bra projekteringar av framtida 
lågenergibyggnader behöver storleken på osäkerheterna definieras. Exempelvis visar resultat från 
projektet att antalet personer som bor i en lägenhet har betydelse för användningen av hushållsel och 
tappvarmvatten men att variationerna är mycket stora mellan hushåll med samma antal personer. Ur 
ett primärenergiperspektiv bör den värmeenergi som alstras från användning av el i våra hushåll 
hanteras för att kunna bedöma en byggnads energiprestanda. Det är också tydligt att energin för 
uppvärmning av byggnaden måste mätas separat från uppvärmning av tappvarmvatten för att 
byggnadens energiprestanda ska kunna bestämmas utan mycket stora osäkerheter. 

Brukarna påverkar byggnaders energiprestanda. Det är därför av intresse för alla inblandade att det 
finns kunskap om och förståelse för hur brukarrelaterade energianvändningar kan hanteras. Det 
behövs för att göra korrekta och medvetna beställningar, ekonomiska kalkyler, projekteringar av 
system och komponenter, projekteringar av hållbara byggnader som fungerar över tid, optimeringar 
av driften, uppföljningar och verifieringar samt beslut under förvaltningen. 

Sammantaget visar variationerna i energianvändning som beror på brukarbeteende att det krävs en 
tillräcklig tidsupplösning på indata vid beräkningarna för att beräkningarna ska förutsäga 
verkligheten. Vad som är tillräcklig upplösning beror på vilken storhet som eftersöks. I vissa fall kan 
årsmedelvärde användas medan i andra fall behöver timvärde användas. Dataunderlaget till detta 
projekt har varit timdata och mer upplöst data än så har inte studerats. Man kan lätt tänka sig 
parametrar som kräver mycket bättre upplösning än så, exempelvis för rördimensionering, 
växlardimensionering eller kabeldimensionering. Då kan sekundupplöning vara relevant.  

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

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

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

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

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

Medveten mätning och analys: I nya byggnader är det vanligt med avancerade system för mätning och 
insamling av mätdata i både värme- och ventilationssystem. Mätningar görs ofta minst varje timme. 
Men det saknas ofta kunskap, förståelse och verktyg hos förvaltare för att använda insamlad mätdata 
i driften och optimeringen av byggnaden. Det är slöseri med resurser att installera mätutrustning och 
samla in mätdata som sedan inte används och det är en outnyttjad potential för bättre presterande 
byggnader. För att på bästa sätt utnyttja den mätdata som finns behöver det utvecklas processer, 
system, metoder och analyser. 

Klustring av byggnader: Det finns mätutrustning som kan beskriva hur en byggnad fungerar i realtid.  
I kombination med förståelse för hur byggnader påverkas av olika parametrar och med modern 
kommunikationsteknologi kan så kallade smarta nät användas för att optimera utnyttjande av energi 
och effekter. När byggnader samverkar i kluster kan effektiviseringen öka. En osäkerhet som måste 
hanteras för att smarta nät ska fungera är hur systemet tar hänsyn till brukarna och deras påverkan 
på energianvändningen, exempelvis i form av vädring, tappvarmvattenanvändning, hushållsel och 
närvaro. Det är parametrar som olika styrsystem inte kan påverka direkt. 
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