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NYTTIGGÖRANDE AV MÄTDATA FRÅN NÄRANOLLENERGIBYGGNADER 

Förord 

E2B2s vision är en resurs- och energieffektiv byggd miljö.  

Bebyggelsesektorn svarar för cirka en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och en effektivare 
energianvändning är en viktig del av utvecklingen av energisystemet. I E2B2 arbetar forskare och 
andra aktörer tillsammans för att utveckla samhällets byggande och boende och effektivisera 
energianvändningen.  

E2B2 är ett forsknings- och innovationsprogram från Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är 
koordinator. Programmets andra programperiod pågår mellan 2018 och 2021. 

Syftet med E2B2 är att ta fram ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar 
energi- och resursanvändning i bebyggelsen. Det läggs därför stor vikt vid samverkan mellan nä-
ringsliv, samhälle och akademi och programmet ska bidra till och vara ett verktyg för att länka samman 
behovsägare med projektutförare. 

Nyttiggörande av mätdata från nära-nollenergibyggnader – analyser och visualisering är ett av 
projekten som har genomförts i programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det 
har letts av Lunds universitet och har genomförts i samverkan med WSP Sverige AB, Helsingborgshem 
AB, Swegon Group AB, Saint Gobain Sweden AB, SenseAir, PSIDAC AB, Primeproject AB, Ömangruppen 
Svenska AB, OCO Nordic AB, AirSon Engineering AB och Nibe AB. 

Projektet har utifrån en grund i ett 40-tal mätningar av nära-nollenergibyggnader, som genomförts av 
Energimyndigheten, analyserat, statistiskt beskriva och visualisera mätdata. Forskarna har i 
samverkan med olika aktörer identifierat behov, önskemål, erfarenheter och analysförslag och även 
tittat på hur framtida mätdata kan samordnas och nyttiggöras. 

Stockholm, 25 januari 2022 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
Energimyndigheten tar ställning till framförda slutsatser, resultat eller eventuella 
åsikter. 
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Sammanfattning 

Energimyndigheten tillhandahåller data från genomförda mätningar i ett 30-tal nära-
nollenergibyggnader. I varje byggnad finns mellan 12 och 114 mätpunkter med mätningar i upp till 
fyra år. Mätningarna utgör ett unikt material och olika analyser och statistik baserat på materialet kan 
vara av stort värde för samhällsbyggnadssektorn som helhet såväl som för olika aktörer som arbetar 
med att utveckla energieffektiva byggnader och produkter med målet att samhället ska nå mål om låg 
energianvändning och en omställning av energisystemet. För att tillgängliggöra datamaterialet har det 
inom projektet utvecklats en struktur och systematik för att tillgängliggöra data vilket innebär att 
framtida projekt kan få en kort startsträcka för att direkt kunna arbeta med olika analyser och ta fram 
resultat. I rapporten presenteras en överblick över det totala materialet. Styrkor och svagheter som 
identifierats exemplifieras utifrån olika variabler för att skapa en förståelse och för att ge råd och 
erfarenheter inför nya mätprojekt. Ett antal olika analyser har genomförts utifrån olika 
frågeställningar som kopplar till olika aktörers behov samt mätdatamaterialets egenskaper i form av 
tillgänglig data, mängden av mätserier av olika variabler samt kvalitén på mätdata. Cirka hälften av 
byggnaderna använder mer specifik energianvändning än projekterat och hälften av byggnaderna 
använder mindre. I genomsnitt använder dock byggnaderna cirka 30% mer specifik energi än 
projekterat. Flera av analyserna hanterar brukarrelaterade parametrar och resultatet visar liksom 
andra studier på en stor spridning mellan olika byggnader och lägenheter. Den tillgängliga mätdatan 
och analysresultaten är viktiga tillskott till andra mätdata- och referensmaterial genom att det är 
resultat från näranollenergibyggnader och det är mätningar från nutid vilket är ett viktigt 
komplement. Erfarenheterna både från analysarbetet med mätdata i detta projekt och från workshop, 
intervjuer och diskussioner med olika aktörer visar att det är viktigt att det finns en kvalitetssäkrad 
process så att mätutrustning och mätdata kan användas som avsett. Det är också viktigt med fortsatt 
forskning som mäter specifika parametrar som ändrar sig med tiden och som varierar mellan olika 
byggnader och brukare så att det finns bra statistiska underlag för rätt projektering och bra 
optimering. Att med det befintliga datamaterialet som grund och erfarenheterna kring dess styrkor 
och svagheter över tid systematiskt komplettera med nya byggnader skulle innebära att det kan 
skapas en värdefull källa som över tid är relevant för både återkoppling och nya referensdata. 

 

 

Mätdata, näranollenergibyggnader, databas, brukarbeteende, projektering, optimering 
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Summary 

The Swedish Energy Agency provides data from measurements carried out in about 30 near-zero 
energy buildings. In each building there are between 12 and 114 measurement points with 
measurements for up to four years. The measurements constitute a unique material and various 
analyses and statistics based on the material can be of great value to the built environment sector as a 
whole as well as to various actors working to develop energy-efficient buildings and products with the 
goal of achieving low energy use and a transformation of the energy system. In order to make the data 
material available, a structure has been developed to make data available, which means that future 
projects have a short starting distance in order to be able to work directly with various analyses and 
produce results. The report presents an overview of the total material. Strengths and weaknesses 
identified are exemplified based on various variables to create an understanding and to provide advice 
and experience for new measurement projects. A number of different analyses have been carried out 
based on different issues that link to the needs of different actors and the properties of the 
measurement data with regard to for example available data, the amount of measurement series of 
different variables and the quality of measurement data. About half of the buildings use more specific 
energy than the design value and half of the buildings use less. On average, however, the buildings use 
about 30% more specific energy than design values. Several of the analyses are on user-related 
parameters and the results, like other studies, show a large spread between different buildings and 
apartments. The available measurement data and analysis results are important additions to other 
measurement data and reference materials in that they are results from near-zero energy buildings 
and are measurements from the present, which is an important complement. Experiences both from 
the analysis work with measurement data in this project and from workshops, interviews and 
discussions with various stakeholders show that it is important that there is a quality-assured process 
so that measurement equipment and measurement data can be used as intended. It is also important 
to continue research that measures specific parameters that change over time and that vary between 
different buildings and users so that there are good statistical data for correct design and good 
optimization. Using the existing data material as a basis and the experiences of its strengths and 
weaknesses to over time systematically supplementing it with new buildings would mean that a 
valuable source can be created that over time is relevant for both feedback and new reference data. 

Near zero energy buildings, measurements, optimisation, design, energy use 
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1 Inledning och bakgrund 
1.1 Bakgrund 
De svenska byggreglerna speglar den politiska riktningen för vårt samhälle bland annat med avseende 
på byggnaders energianvändning och har på senare år tagit allt större kliv i riktning mot målet 2020 
att 50 % av all energi skall vara förnybar. Striktare krav leder exempelvis till bättre klimatskal och mer 
effektiva värmeväxlare etc. men på grund av att vi nu nått så långt i det avseendet har även ett annat 
problem blivit allt mer avgörande. Det är ett faktum att indata, framförallt för brukare, blivit allt 
viktigare i energisimuleringar vid projektering på grund av att dess relativa inverkan på byggnadens 
energi- och effektanvändning blir större och större ju bättre klimatskal byggnaderna får. Samtidigt 
visar det sig att endast 19 procent av de byggnader som energiklassats uppfyller 
energianvändningskraven för byggnader färdigställda efter 2014 [10]. 

Behovet av mätdata går att hitta i alla faser då en byggnad ska uppföras. I projekteringsskedet ligger 
fokus på att förutspå exempelvis byggnadens energi- och effektanvändning och att med så stor 
säkerhet som möjligt se till att det framtida inneklimatet är bra för dem som ska vistas i byggnaden. 
För att förutsäga framtiden behöver vi verktyg som kan simulera en byggnad i drift och för att simulera 
ett trovärdigt scenario behövs indata till modellen. Dessa indata bör vara skapade med utgångspunkt 
i uppmätta referensdata. När byggnaden tagits i drift finns det verkliga data som kan jämföras med de 
predikterade. För att summera de viktigaste anledningarna så möjliggör mätningar i byggnader:  

1) Verifiering och utvärdering av den projekterade byggnaden [1]. Vad som ingår i dessa begrepp är 
att identifiera vad som skiljer projekteringen från det verkliga utfallet. Är det skillnad i indata, hur 
styrning och drift är modellerade jämfört med verkligheten eller hur den faktiska funktionen är i 
verkligheten kontra simuleringen (exempelvis temperaturverkningsgrad på värmeväxlaren). I 
verifieringen ingår det att jämföra simuleringsmodellen med uppmätta värden och för att göra detta 
krävs en normalårskorrigering av indata och då behöver motsvarande data ha mätts. Exempel på 
sådana indata är hushållsel och tappvarmvatten [2, 3].  

2) Funktionen i byggnaden, dvs blev inneklimatet det som eftersträvades i projekteringsskedet med 
avseende på termisk komfort [4] och luftkvalitet [5]. I förlängningen kan mätdata från byggnader även 
ge ett större underlag för skapandet av referensvärden och indata för framtida projektering.  

3) För förvaltare eller ägare som driver byggnader kan nyttan av mätningar även kopplas till 
felsökning [6], dels kopplat till en kvalitetssäkring av det man har köpt men också för att snabbt 
identifiera och åtgärda saker som blir ett problem för dem som vistas i byggnaden eller problem som 
leder till hög energianvändning.  

I dagens allt mer digitaliserade samhälle återfinns begreppet ”smart grid” vilket förenklat handlar om 
att byggnaders undercentral kommunicerar med kraftleverantörer på olika sätt [7-9]. Detta kan till 
exempel vara kopplat till effektreglering där byggnaden ombeds att göra en ändring i sitt effektuttag 
och för att göra detta på ett bra och säkert sätt behöver det finnas information om byggnaden i form 
av mätdata tillgänglig för undercentralen.  
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Mätningar av olika variabler eller parametrar för analys är ett av de vanligaste och mest traditionella 
sätten att forska om och undersöka hur en byggnad fungerar. Gemensamt för dessa mätningar och de 
som nämns i texten ovan är att mycket av resultaten presenteras utifrån ett forskarperspektiv och 
presenteras väldigt olika beroende på praxisen i landet eller vilken ämnesgren man företräder. Ett 
annat problem som återfinns i litteraturen är kvaliteten på mätdata alternativt att tidsupplösningen 
för densamma är otillräcklig kopplat till den analys man önskar göra. Mottagarnas perspektiv skulle 
behövas i processen då analys och visualisering görs samt för att identifiera nya potentiella aktörer 
som kan använda sig av data. Exempel på aktörer är fastighetsägare, konsulter, material- och 
systemtillverkare och mätföretag men ur ett samhälls- och systemperspektiv finns sannolikt många 
ytterligare aktörer som i sin verksamhet skulle ha nytta av denna typ av data eller resultat från den för 
att göra val och fatta beslut som är i linje med att uppnå ett hållbart samhälle. En dialog med mottagare 
skulle öka möjligheterna för att data når ut och får allt större spridning. Det finns troligtvis olika 
perspektiv på behovet av mätdata där man kan exempelvis kan vara intresserad av att titta väldigt 
djupt på en enskild byggnad och utvärdera den som ett fall, titta på en enskild parameter uppmätt i 
många byggnader eller på hur en produkt som exempelvis en värmepump fungerar. 

Energimyndigheten tillhandahåller data från genomförda mätningar i ett 30-tal nära-
nollenergibyggnader. De genomförda mätningarna och den tillgängliga mätdatan kan innebära ett 
stort värde för samhället. Många olika aktörer som arbetar med att skapa hållbara energieffektiva 
byggnader med bra inneklimat skulle kunna använda mätdatan i sin verksamhet, men för att aktörerna 
ska ha nytta av mätdatan behöver den finnas tillgänglig i en användbar form för olika analyser, 
statistiska beskrivningar etc. eller i form av statistik och resultat och tillgängliggöras på ett tillämpbart 
sätt.  

Projektets samfinansiärer bidrar i form av egna analyser, erfarenheter och behov till projektet utifrån 
sina olika roller inom samhällsbyggnadssektorn. Samfinansiärerna har identifierat att de kan ha nytta 
av den insamlade mätdatan om den kan analyseras och presenteras utifrån deras behov och de 
kommer därför under projektets gång kunna ge konkreta förslag och återkoppling. I gruppen finns 
representanter för områdena fastighetsförvaltning, byggprojektering, installations- och VVS-
projektering, mätutrustning, mätdatahantering, materialtillverkare och komponent- och 
systemtillverkare: Saint-Gobain, WSP, Swegon, Nibe, Helsingborgshem, Primeproject, Airson, OCO, 
Ömangruppen, Senseair, Psidac och IC-meter. 

1.2 Syfte och mål 
Målet med detta projekt är att Energimyndighetens genomförda mätningar av nära-
nollenergibyggnader ska komma samhället till nytta på bästa sätt för att möjliggöra skapandet av 
morgondagens hållbara och energieffektiva byggnader med bra inneklimat. Detta uppnås genom att 
projektet tillgängliggör mätdatamaterialet och olika statistik, resultat och analyser baserade på 
mätdatamaterialet utifrån olika aktörers behov. Projektets samfinansiärer representerar ett brett 
nätverk av aktörer och kommer tillsammans med projektets forskargrupp att identifiera hur och i 
vilken form Energimyndighetens data och andra liknande data kan användas inom olika 
organisationer för att projektera nya byggnader, utveckla produkter och komponenter, göra 
systemval, ställa krav, förvalta etc. Resultatet blir att Energimyndighetens genomförda mätningar av 
nära-nollenergibyggnader kan nå ut brett i samhället och många olika aktörer kan få nytta av 
mätningarna i sin verksamhet. Medan ett syfte med projektet är att tillgängliggöra datamaterialet och 
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genomföra olika analyser är ett annat syfte att skapa en förståelse för datamaterialets styrkor och 
svagheter för att olika framtida användare av materialet ska ha en bra utgångspunkt samt för att kunna 
ge råd och presentera erfarenheter för utveckling av mätningar i byggnader.  
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2 Genomförande 
Under projektets gång har workshop, diskussioner och intervjuer med företagsrepresentanter för 
olika aktörskategorier genomförts för att inhämta information. Det har handlat om information som 
använt som underlag för val och prioriteringar av analyser av datamaterial men även information om 
olika aktörers nutida och framtida behov kopplat till mätningar.  

Ett första steg i projektet var att granska datamaterialets djup och bredd med avseende på parametrar, 
kvalitet och antal mätpunkter. Utifrån det kunde olika möjligheter för arbete med materialet 
analyseras och en första prioritering tas fram utifrån behov och önskemål som inhämtats på workshop 
med företagen i projektet. En stor samstämmighet fanns kring att det är angeläget att analysera hur 
byggnaderna presterar energiprestandamässigt. Det sågs som en viktig bakgrund för att sedan kunna 
relatera olika analysresultat till. Utifrån den övergripande frågeställningen startade arbetet med 
datamaterialet och fortlöpande under projektets gång har prioriteringar av analyser gjorts utifrån 
olika frågeställningar som kopplar till olika aktörers behov samt mätdatamaterialets egenskaper i 
form av tillgänglig data, mängden av mätserier av olika variabler samt kvalitén på mätdata. Generellt 
har analyser som kan göras utifrån mätdata från flera objekt och som därför innebär ett större 
statistiskt underlag prioriterats framför analyser av mätdata som endast finns från ett enstaka objekt. 

I rapportens resultatkapitel presenteras analyser av datamaterialet gällande: 

• Projekterad och uppmätt specifik energianvändning 
• Inomhustemperatur under vintermånader och sommarmånader 
• Inkommande kallvattentemperatur 
• Temperatur i tappkallvattensystem 
• Hushållsel, variation i användning under dygnet 
• Hushållsel, årlig användning 
• Relativ fuktighet under vintermånader och sommarmånader 
• Värmemängd tillfört tappvarmvatten 
• Kallvatten för uppvärmning 
• Värmemängd per volym tappvarmvatten 
• Värmemängd per volym tappvarmvatten i relation till kallvattentemperatur 
• Inomhustemperatur som förklaring till skillnad mellan projekterad och uppmätt specifik 

energianvändning 

Specifik metod för de olika analyserna presenteras i början av respektive resultatkapitel. Varje 
analys har föregåtts av kontroll av mätdata (identifiering av orimliga/oförklarliga värden, kontroll av 
mätdatabortfall etc.) vilket gett kunskap om datamaterialets egenskaper, styrkor och svagheter. För 
de olika huvudkategorierna och kopplat till olika analyser exemplifieras och visualiseras olika 
typiska problem som upptäckts i mätdata. På så sätt skapas en medvetenhet om materialets 
egenskaper och vilka styrkor och svagheter som finns men det ger också värdefulla erfarenheter som 
samlade är viktig kunskap för att planera nya mätningar och mätkampanjer. 
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Det tillgängliga datamaterialet fanns i olika filer med olika filformat och det krävdes samordning 
mellan ett flertal dokument för att en viss mätdataserie skulle ge mening och vara möjlig att analysera. 
Det fanns ett behov av struktur och samordning för att möjliggöra ett effektivt arbete med 
datamaterialet och därför utvecklades en databas som använts i projektet och som nu kan användas i 
kommande projekt. I och med det har tillgängligheten till datamaterialet ökat och det finns bättre 
möjlighet för nyttiggörande av mätdatan. Struktureringen och sammanställningen av 
mätdatamaterialet är en del av projektets resultat och beskrivs i ett inledande underkapitel i 
Resultatkapitlet.  

I underkapitel i Resultatkapitlet hanteras de stora huvudkategorierna som mätdata sorterats inom. 
För varje huvudkategori presenteras vilka underkategorier det finns mätserier för och i vilken 
omfattning. För olika underkategorier, exempelvis Temperatur inomhus, exemplifieras mätdata 
gällande styrkor och svagheter såsom rimlighet i uppmätta värden och bortfall. Vidare presenteras 
resultat från olika analyser av mätserierna. 
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3 Resultat 
3.1 Mätdatamaterialet och utveckling av databas 

3.1.1 Övergripande beskrivning av mätdatamaterialet 
Datamaterialet innehåller mätningar från 30 byggnader av varierande typ och användning. För varje 
byggnad finns det mellan 12 och 114 mätpunkter, se Figur 1, med registrerade data av något slag med 
ett medianvärde på strax under 40 mätpunkter. Mätdata härrör från perioden april 2015 till maj 2019 
med olika startpunkter för byggnaderna vilket kan antas bero på när de togs i drift. 

 
Figur 1 Antal mätpunkter i de 30 objekten i stigande ordning från lägst antal mätpunkter till flest antal. 

I Figur 2 presenteras antalet byggnader inom olika kategorier av byggnadstyper utifrån den 
information som finns i filer med metadata om byggnaderna. Det tre större kategorier av 
byggnadstyper som finns i materialet är flerbostadshus, småhus och lokaler. Tre byggnader är 
flerbostäder till största delen men har också en viss andel med annan typ av verksamhet. Två 
byggnader saknar metadata som defienierar byggnadstyp och information om verksamhet. I Figur 3 
presenteras de huvudkategorier som olika mätserier finns sorterade under. I figuren framgår hur 
många underkategorier som respektive huvudkategori har. I följande kapitel presenteras fördelningen 
mellan underkategorierna för en huvuddela av materialet och olika underkategorier studeras i detalj. 
Det finns 13 olika variabler under Benämning i materialet med olika omfattning med avseende på hur 
ofta det är uppmätt. De fem variabler som mätts i alla eller nästan samtliga byggnader rör Elenergi, 
Relativ fuktighet, Temperatur, Värmemängd och Volym.  

 

Mätobjekten sorterade I storleksordning utifrån antalet mätpunkter 
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Figur 2 Antalet olika byggnadstyper i datamaterialet så som angivet i metadatafilerna.  

 
Figur 3 Samtliga benämningar eller kategorier som finns i data materialet och i hur många mätobjekt respektive 
benämning finns. 
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3.1.2 Utveckling av databas 
För att få en överblick över den data som fanns och snabbt kunna arbeta med den på ett effektivt sätt 
behövdes data bearbetas och omstruktureras och systematiseras vad gäller hur den tillgängliggörs. 
Mätdata levererades i en mappstruktur där varje byggnad fått varsin mapp. I denna fanns sen excelfiler 
med mätdata. Dessa i sin tur var uppdeleda på år och ibland i flera filer per år beroende på antalet 
mätpunkter, se Figur 4. I dessa mätdatafiler fanns rådata med tidsangivelse och en kod som index för 
respektive mätserie. För att förstå koden och få mer information om mätpunkten behövdes ytterligare 
en fil med mätpunktsinformation, se exempel i Tabell 1. Sammanlagt var det 30 mappar innehållande 
över 200 excelfiler med variarande omfattning och innehåll som behövde sammanställas. Vidare fanns 
det i dessa filer ingen metadata om byggnaderna i vilka mätningarna gjorts. Sådana data fick istället 
hämtas från separata pdf- eller wordfiler med information om byggnaderna.  

 
Figur 4 Exempel på struktur för rådatafilerna med mätningar i excel-format, uppdelat på år och i tre delar på 
grund av antalet mätpunkter. 

För att hantera stora mängder data på ett enkelt och smidigt sätt samt för att på ett automatiserat sätt 
göra analyser och visualisering användes beräkningsprogrammeringsspråket MATLAB. I 
bearbetningen med att överföra data till ett format som enkelt kan användas i MATLAB kopplades alla 
de olika filerna för respektive byggnad samman till en fil innehållande alla mätdata tillsammans med 
mätpunktsinformation uppdelade i undergrupper beroende på storhet, se Figur 5. För att exemplifiera 
detta så finns nu alla data under benämningen Temperatur i en byggnad under en flik där man kan se 
alla mätningar som finns och data för respektive givare för hela mätperioden finns i anslutning till 
detta, istället för utspritt i flera filer, se Figur 6. Styrkan med detta är att det snabbt ger en total och 
samlad bild av omfattningen av mätningarna för en byggnad med hjälp av en överblick 
(metaperspektiv) för mätningarna. 
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Figur 5 Exempel på ny struktur i MATLAB-format. Metaperspektiv för en byggnad med exempel på information 
om byggnadstyp, Atemp och byggår som egna kategorier. Samtliga mätningar för denna byggnad är samlad här 
och insorterad i olika kategorier från Elenergi till Volym. 

 

 

 
Figur 6 Exempel på hur mätdata är strukturerad under respektive kategori, här är temperatur exemplifierad. 
Nu finns mätpunktsinformationen kopplad till respektive dataserie som dessutom nu innehåller hela mätserien. 

Vidare kan man också använda den generella indexeringen dvs benämningarna som finns i 
rådatafilerna för att ta fram statistik över mätpunkterna som finns i hela (alla 30 byggnader) 
materialet på ett snabbt sätt.  

Förutom strukterering och och kombinering av mätdatafiler har varje byggnadsfil också kompletterats 
med metadata för byggnaden inhämtat från pdf- eller wordfiler där detta finns angivet. Då möjliggörs 
att snabbt och automatiserat kunna göra analyser där mätdata kopplas samman med denna 
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information, exempelvis golvarea eller klimatzon.  Detta förfarande reducerade också behovet av 
lagringsutrymme till ca en tredjedel av vad det var från början.  

Mätdatan från varje byggnad är strukturerad med hjälp av en mätpunktsfil där varje mätpunkt ges en 
mängd information, se exempel i Tabell 1. Denna struktur finns för samtliga byggnader. Koden som 
anges i första kolumnen är den information som kopplar ihop faktiska data i mätdatafilerna med den 
övriga informationen i mätpunktsfilen. Varje byggnad har därefter varierande antal mätdatafiler – 
beroende på omfattning av mätpunkter men också uppdelat på olika år då mätningar gjorts. Kolumnen 
Benämning är den indexering som är mest kontinuerlig i hela materialet och har används för att sortera 
och strukturera all data i MATLAB för vidare arbete. Beskrivningen under Namn  är den information 
som sedan använts för att sortera ut information beroende på vad man vill undersöka. 
Rumsidentifikation anger någon form av fysisk position för mätaren i bästa fall. Hur beskrivningen ser 
ut under denna punkt vareriar mellan olika mätpunktsfiler. 

Tabell 1. Utdrag ur en fil för mätpunktsinformation. 

Kod LokaltID Namn Serie-
nummer 

Rums-
identifikation 

Benämning Enhet 

VS01-
GT1 

met.m18e-
suptemp.cm 

Temperatur 
VS fram 54160011 

 
Temperatur °C 

VS01-
GT2 

met.m18e-
rettemp.cm 

Temperatur 
VS retur 54160011 

 
Temperatur °C 

VS01-
VM2 met.m18e.met.y 

Värme till 
värmesystem 54160011 

I apparatrum 
Värmemängd kWh 
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3.2 Projekterad och uppmätt specifik energianvändning 
I det tillgängliggjorda materialet finns det i olika dokument redovisat projekterad energianvändning 
och uppmätt energianvändning som är normalårskorrigerad. Detta ser ut att ha gjorts av konsulter 
(olika konsulter för olika byggnader) som har haft tillgång till mer data om byggnaderna än vad som 
finns tillgängligt i materialet från Energimyndigheten, sannolikt för att säkerställa anonymiteten för 
mätobjekten. Det finns ingen tidigare tillgänglig sammanställning över projekterad och uppmätt 
specifik energianvändning för dessa objekt. 

Av de 30 byggnader som det finns tillgängliga mätdata för fanns det både projekterad och uppmätt 
energianvändning för 17 stycken. I dessa 17 byggnader var den uppmätta energianvändningen i 
genomsnitt 30 % högre än den projekterade energianvändningen. I Figur 7Fel! Hittar inte 
referenskälla. presenteras energianvändningen för de småhus samt flerbostadshus som ingår i 
materialet. 

 
Figur 7 Specifik energianvändning (årlig) i småhus till vänster och i flerbostadshus till höger uppdelat i 
projekterade och uppmätta värden. 

Tre småhus använde mer än projekterat och fyra mindre än projekterat. I genomsnitt använde 
småhusen 43 % mer energi än projekterat. För de fyra småhus som använde mindre än projekterat 
var avvikelsen mellan 2 och 8 kWh/(m²·år) från projekterat eller 8-25 %. För de tre som använde mer 
än projekterat var avvikelsen 29-52 kWh/(m²·år) eller 70-200 %. Två småhus saknar data för uppmätt 
energianvändning. Fyra flerbostadshus använde mer energi än projekterat och två använde mindre än 
projekterat. I genomsnitt använde flerbostadshusen 25 % mer energi än projekterat. För de två 
flerbostadshus som använde mindre än projekterat var avvikelsen 1-6 kWh/(m²·år) från projekterat 
eller 2-12 %. För de fyra som inte uppfyllde projekteringen var avvikelsen 7-37 kWh/(m²·år) eller 15-
77 %. Ett av flerbostadshusen saknar uppmätt energianvändning och två saknar både uppmätt och 
projekterad energianvändning. 
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Figur 8 Specifik energianvändning (årlig) i lokaler uppdelat i projekterade och uppmätta värden. 

I Figur 8 presenteras energianvändningen för de lokaler som ingår i materialet. Tre byggnader 
använde lokalbyggnaderna 22 % mer än projekterat. För de byggnader som använde mindre än 
projekterat var avvikelsen 6-16 kWh/(m²·år) från projekterat eller 13-47 %. För de tre som inte 
uppfyllde projekteringen var avvikelsen 5-25 kWh/(m²·år) eller 42-125 %. En av lokalbyggnaderna 
saknar data för projekterad energianvändning. 

Spridningen för uppmätt energianvändning är 18-116 kWh/(m²·år) och för projekterad 
energianvändning 12-68 kWh/(m²·år) för de byggnader där dessa båda värden finns. Boverkets 
byggregler 2013 hade krav på 130, 110, 90 respektive 90 kWh/(m²·år) för de fyra klimatzonerna som 
visas i Figur 9. 

 
Figur 9 Uppmätt och projekterad specifik energianvändning uppdelat på klimatzon. 

I BBR 2016 hade kraven sänkts ytterligare till 115, 100, 80 respektive 75 kWh/(m²·år). Att detta är 
lågenergibyggnader indikeras av att ambitionsnivån (projekterad energianvändning) är väsentligt 
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lägre än Boverkets krav. Medelvärden för den projekterade energianvändningen för klimatzon I-III/IV 
från Figur 9 är 42, 56, 30 respektive 44 kWh/(m²·år). Motsvarande medelvärden för uppmätt 
energianvändning är 52, 68, 44 respektive 47 kWh/(m²·år). 
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3.3 Temperatur 
Under indexet temperatur finns mätserier för alla 30 byggnader och under detta finns det olika index 
som beskrev vilken temperatur som mätts vilket visas i Figur 10 nedan. Den helt dominerande variabel 
som mätts är inomhustemperaturen (Temperatur inomhus) där det finns närmare 250 mätpunkter 
spridda i de flesta av de 30 byggnaderna. I detta kapitel visualiseras ett antal av dessa underkategorier 
kopplade till variabeln Temperatur med fokus på dem med största antalet mätpunkter som existerar 
i materialet. Namnen för de olika variablerna som visas i figuren är hämtade från de metadata som 
fanns till mätningarna i rådatafilerna. Gällande indexering under paraply-begreppet temperatur är det 
tydligt att en mängd olika typer av mätningar hamnat under samma begrepp. Dessa skulle kunna delas 
upp i en rad olika kategorier, exempelvis vilket medium som det mäts i, eller vilken funktion man avser 
undersöka. Exempelvis är temperaturen i inomhusluften relevant för komfortanalys. Mätningar av 
fram- och returtemperatur i värmesystemet kan tillsammans med flödet användas för att räkna ut 
energianvändningen för värmesystemet medan temperaturen i exempelvis takkonstruktionen skulle 
kunna användas tillsammans med mätningar av RF för att identifiera risk för mögelpåväxt. I de senare 
fallen är det tydligt att det behövs kompletterande mätningar eller kopplas ihop med mätningar under 
andra variabler för att man ska kunna använda mätningarna för det önskade syftet. 
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Figur 10 Under begreppet Temperatur finns det ca 30 olika underkategorier vilka här redovisas tillsammans 
med hur många sådana mätserier det finns i hela materialet. 
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3.3.1 Temperatur inomhus – kontroll av mätdata 
Den största mätposten under begreppet temperatur avser mätningar av inomhustemperaturen i 
byggnaderna. Mätdata för inomhustemperaturen finns för 28 av de 30 byggnaderna. I Figur 11 visas 
exempel från rådatamaterial från mätningarna i flerbostadshusen. Det är för denna byggnadstyp som 
inomhustemperaturmätningar saknas för två byggnader. I figuren visas till vänster exempel på bra 
mätdataserier utan oförklarliga avvikelser. Varje mätserie är här visualiserad med en egen graf med 
tid på x-axeln och temperatur på y-axeln. Detta innebär att det i denna byggnad fanns sex mätningar 
av inomhustemperatur och namnen som visas i figuren hänvisar till det index som fanns under 
Rumsidentifikationen till respektive mätare i Mätpunktsfilerna. Med detta i åtanke är det tydligt att de 
två övre graferna avviker mycket från dem som kan förmodas vara uppmätta i lägenheterna. 
Temperaturen varierar mycket kraftigt mellan årstiderna mellan 15-30°C. Det vill säga denna plats 
motsvarar en yta inom Atemp men har en lägre temperatur under uppvärmningssäsongen än vad 
lägenheterna visar. Till höger i figuren visas exempel på mätdata som är av en mer problematisk natur. 
Vid en jämförelse med mätserierna i figurens vänstra del är det uppenbart att det saknas mätdata för 
flera av mätpunkterna, i varierande omfattning. Ytterligare ett problem i dessa mätserier är att de 
värden som saknas i själva verket inte anges som saknade i rådatafilen utan med timvärden med 
temperaturen 0°. 

 
Figur 11 Exempel på temperaturmätningar inomhus med god kvalitet till vänster och med dålig kvalitet till 
höger. 

Presentationen i Figur 12 kan användas som ett sätt att visualisera omfattningen av mätdata på en 
tidsaxel. För att göra detta används månadsmedeltemperaturen för byggnaden, vilken bygger på 
månadsmedeltemperaturen för samtliga mätpunkter i respektive byggnad, för att åskådliggöra vilka 
månader från april 2015 till maj 2019 som det finns mätdata för. Av figuren framgår att för tre 
flerbostadshus finns mätdata från tidig sommar 2015 till tidig sommar 2019, det vill säga nästan 4 år. 
För åren 2016-2018 finns mätdata för hela året sammanhängande i dessa tre byggnader. I de andra 
tre flerbostadshusen startar mätningarna mellan 2016 och början på 2017 och innehåller 2 år av 
sammanhängande mätningar. 
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Figur 12 Översikt av inomhustemperaturmätningar för flerbostadshusen representerade som 
månadsmedeltemperaturer för småhus till vänster, flerbostadshus i mitten och lokaler till höger. 

För småhusen finns mätdata från alla objekten i varierande omfattning. Fyra har sammanhängande 
mätdata från början av mätperioden 2015 till maj 2019 medan fyra börjar i mitten av 2016 fram till 
början av 2017. Av dessa senare fyra saknas också mätdata i slutet av mätperioden vilket ger att för 
en av serierna finns inget helt år av sammanhängande data, en serie med ett år och två med två års 
sammanhängande data. För ett objekt finns mätdata mellan maj 2015 och feb 2017 men med två 
stora perioder av databortfall. Data i figuren illustrerar också ett problem med vilken temperatur det 
är man har mätt och vad man har önskat analysera. I byggnad S5 kan man se att 
månadsmedeltemperaturen inomhus är klart lägre än i de andra byggnaderna under vintern, vid en 
närmare analys är det svårt utifrån Rumsidentifikationen (hur mätpunkternas placering beskrivits i 
rådatamaterialets metadata) att helt förklara varför dessa mätpunkter ger temperaturer som skiljer 
sig åt från övriga byggnaders medeltemperatur. Där finns en placering som är beskriven som 
varmloft vilket skulle kunna vara inom Atemp men inte i rum där man vistas. Det finns dock 
ytterligare en mätning med ungefär samma temperaturvariation som endast beskrivits som plan2. I 
den sista kolumnen som beskriver byggnad S9 uppträder ett väldigt avvikande temperaturmönster 
med höga temperaturer under vintermånaderna. Detta kan förklaras utifrån beskrivningen av 
mätarnas placering. En av mätarna som är indexerad under inomhustemperatur mäter faktiskt 
temperaturen i tilluften som man då kan anta värmts upp vilket ger detta genomslag på 
månadsmedeltemperaturen. 

Lokalerna har tämligen kontinuerlig data från 2015-2019 bortsett från två serier som har avbrott på 
4 respektive 5 månader. För lokalbyggnaderna har Rumsidentifikationen och antalet mätpunkter varit 
det som varierat mest. I flera byggnader är placeringen av givaren okänd och indexerad i metadata 
som okänd, exempelvis står det ”Okänd placering” och ”Placering oklar” där finns också index med 



 

 

 

25 

NYTTIGGÖRANDE AV MÄTDATA FRÅN NÄRANOLLENERGIBYGGNADER 

bokstäver och nummer som kan antas härröra till rumsbeteckningen i byggnaden men som är svårt 
att avgöra utan mer kunskap. Vidare varierar antalet mätpunkter kraftigt mellan byggnaderna från 
lägst en till 11 stycken, detta i byggnader med Atemp mellan ca 1000-10000 m² vilket också gör det 
svårt fastslå dessa data representativa för inomhustemperaturen i hela byggnaderna. 

 

3.3.2 Temperatur inomhus – Analys 
Inomhustemperaturen har analyserats avseende sommar- och vintertemperaturer. Respektive period 
har valts att representeras av månaderna januari och februari respektive juni och juli. För dessa 
perioder har samtliga data på timnivå för varje byggnad används för att visa hur spridningen ser ut 
och för att ta fram medelvärden. I Tabell 1 presenteras olika nyckeltal för de tre byggnadstyperna. I 
Figur 13 visas denna spridning för respektive byggnadstyp. För normalfördelade variabler anger 
avståndet mellan de streckade linjernas ytterändar det område inom vilket cirka 98 % av värdena är.  

Tabell 1 Nyckeltal avseende temperatur inomhus för det tre byggnadstyperna. 

  Vintermedeltemp (jan-feb) / C°   Sommartemp (jun-jul) / C° 
 Percentil Flerbostadshus Småhus Lokaler   Flerbostadshus Småhus Lokaler 

25 20,6 20,5 20,8 25 23,2 22,4 22,5 
median 21,3 21,4 21,6 median 23,8 23,4 23,1 

75 21,9 22,5 22,4 75 24,7 24,6 23,8 
medel 21,3 21,8 21,6 medel 24,0 23,7 23,4 

 

 

 
Figur 13 Spridningen i inomhustemperatur för alla småhus, till vänster, och flerbostadshus, till höger, under 
sommar respektive vinter. 
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3.3.3 Kallvattentemperatur – Kontroll av mätdata 
Den näst största mätposten under begreppet temperatur avser mätningar av kallvattentemperatur. 
Som finns för 24 av de 30 byggnaderna. I Figur 14 exemplifieras mätdata som ser bra ut. Mätdata finns 
för hela mätperioden från 2015-2019 utan avbrott, indexeringen ifrån Rumsidentifikationen anger 
också att det är inkommande kallvatten och att mätaren är i teknikrummet på entré-plan. Mätdata ser 
också ut att ha rimliga temperaturvärden mellan 5-20°C som varierar beroende på säsong med höga 
temperaturer på sommaren och de lägre på vintern. Vidare exemplifieras två mätserier av mer 
problematisk natur i Figur 15. Den ena av dessa mätserier startar i slutet på 2015 men registrerar bara 
värdet 0 under flera år. Först efter årsskiftet 2018-2019 börjar mätningarna anta andra värden men 
ger då temperaturer på mellan 600 C°- 2000 C°. Den andra mätserien registrerar inledningsvis rimliga 
data mellan 2015 och sommaren 2016, därefter sker något och temperaturen börjar stiga för att landa 
på ett stationärt värde på 272 C° under ett år för att därefter registrera nollor.  

 
Figur 14 Exempel på mätdata för kallvattentemperatur med god kvalitet. 
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Figur 15 Exempel på mätdata för kallvattentemperatur med dålig kvalitet eller oförklarliga värden. 

Presentationen i Figur 16 kan användas som ett sätt att visualisera omfattningen av mätdata på en 
tidsaxel. För att göra detta används månadsmedeltemperaturen för byggnaden, vilken bygger på 
månadsmedeltemperaturen för samtliga mätpunkter i respektive byggnad, för att åskådliggöra vilka 
månader från april 2015 till maj 2019 som det finns mätdata för. I Figur 16 redovisas inte mätserier 
som innehåller uppenbara felaktigheter motsvarande exempel i Figur 15.  

 
Figur 16 Översikt av kallvattentemperaturmätningar för småhus till vänster, flerbostadshus i mitten och lokaler 
till höger representerade som månadsmedeltemperaturer för småhus till vänster, flerbostadshus i mitten och 
lokaler till höger. 
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För småhusen finns mätdata från 8 av de 9 byggnaderna i materialet. För fyra av husen finns mätdata 
från nästa hela perioden från 2015-2019 medan fyra mätningar påbörjades senare och i två fall saknas 
mätdata på slutet. Byggnaden med ID 135 har tydligt avvikande värden. Och visas här för att 
åskådliggöra problematiken med att avgöra om en mätdataserie är orimlig, felaktig eller inte. 
Temperaturerna i denna mätserie skiljer sig ca 5°C från närmaste mätdataserie som är byggnad S4 
som i sin tur avviker ett par grader från nästa serie. I tre av flerbostadshusen saknas data för kallvatten 
helt vilket gör att endast fyra byggnaders data redovisas. Av dessa har två data från 2015-2019 medan 
två har lite kortare mätserier med början i mitten på 2016 respektive början på 2017. Man kan i denna 
figur tydligt se att data från byggnad ID 137 avviker kraftigt från de andra tre. Vid en närmare analys 
av dessa mätdata består dessa av 7 separata mätserier indexerade som olika hus. En av dessa serier 
avviker dessutom kraftigt från övriga och har i denna visualisering tagits bort på grund av att 
temperaturerna varierade mellan 20-50°C. Ett antagande som kan göras i detta falla är att dessa 
flerbostadshus är av en mindre karaktär med få lägenheter i varje hus vilket medför att de uppträder 
mer som småhus. I lokalbyggnaderna saknas data för en byggnad och två byggnader redovisas inte i 
figuren eftersom det saknas data för större delen av perioden och för att data var konstant ca 6°C hela 
mätperioden. Tre av byggnaderna har data för nästan hela perioden 2015-2019 medan data för en 
byggnad endast finns mellan 2015-2017. Byggnad L8 har också helt konstanta värden på 1,9°C de tre 
sista månaderna vilket kan antas vara felaktigt. För lokalerna uppträder fenomenen som sannolikt kan 
kopplas till vilken typ av verksamhet som finns i lokalerna. I byggnad L3 och L8 där temperaturerna 
är lägre kan det vara rimligt att anta en verksamhet där tappvatten nyttjas i större utsträckning och 
det motsatta i byggnad L1 och L7.  

3.3.4 Kallvattentemperatur - Analys 
Resultatet av kontrollen av mätdata leder till flera frågor. Exempelvis: Är det kallvatten som har mätts 
i alla fallen? Är det uppmätt på fel sätt? Är kallvattnet faktiskt alldeles för varmt? För att ta denna 
analys vidare är det också intressant att betänka hur man mäter inkommande kallvatten och hur man 
använder vatten i byggnader. Kallvatten strömmar endast då det finns ett uttag av kallvatten i 
byggnaden från något av tappställen, annars står det still i rören och värms således upp kanske till 
rumstemperaturen beroende på var rören är förlagda. Hur snabbt detta går beror på hur välisolerad 
rören är. Oavsett om mätaren sitter utanpå ledningen eller mäter temperaturen på vattnet så beror 
temperaturen man får i hög grad på när den mäts. Om det görs en momentan mätning varje timme så 
beror temperaturen bland annat på hur länge det var sedan senaste tappningen och hur omfattande 
tappningen var. Detta kan förklara skillnaderna mellan flerbostadshus och småhus där det i 
flerbostadshus är betydligt större sannolikhet att någon vid en given tidpunkt använder vatten 
eftersom fler tappställen är anslutna till samma inkommande kallvattenledning. Detta medför att den 
uppmätta medeltemperaturen på kallvattnet borde vara lägre i flerbostadshusen.  

I Figur 17 visas det högsta och lägsta uppmätta timvärdet samt dygnsmedelvärdet för två 
flerbostadshus och för två småhus för varje dygn. Här är det tydligt att kallvattentemperaturen i 
småhusen faktiskt är låg om man tittar på den timme då den är som lägst och då man kan anta att flödet 
är som högst. Man ser också att medeltemperaturen för kallvatten i flerbostadshus ligger närmare den 
lägsta uppmätta temperaturen respektive dygn vilket kan kopplas till att det tappas vatten under 
större andel av dygnet och mer kontinuerligt i flerbostadshus. I småhusen ligger medeltemperaturen 
snarare med samma avstånd till de högsta och lägsta temperaturerna respektive dygn. Baserat på detta 



 

 

 

29 

NYTTIGGÖRANDE AV MÄTDATA FRÅN NÄRANOLLENERGIBYGGNADER 

antas inkommande kallvattentemperatur representeras av respektive dygns lägsta uppmätta värde. 
Detta antagande bygger givetvis på att kallvattnet som levereras inte varierar kraftigt över dygnet. 

 
Figur 17  Varje dygns högsta och lägsta uppmätta timvärdet på kallvattentemperatur samt dygnsmedelvärdet 
för två flerbostadshus till vänster och två småhus till höger.  

Kallvattentemperaturen har analyserats avseende sommar- och vintertemperaturer. Respektive 
period har valts att representeras av månaderna januari och februari respektive juni och juli. För dessa 
perioder har varje dygns minsta uppmätta värde använts för att beskriva vad som kan bedömas vara 
inkommande kallavattentemperatur för varje byggnad och dessa värden har använts för att visa hur 
spridningen ser ut och för att ta fram medelvärden. I Tabell 2 presenteras olika nyckeltal för de tre 
byggnadstyperna. I Figur 18 visas denna spridning för respektive byggnadstyp. För normalfördelade 
variabler anger avståndet mellan de streckade linjernas ytterändar det område inom vilket cirka 98 % 
av värdena är.  
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Tabell 2 Nyckeltal avseende kallvattentemperatur för det tre byggnadstyperna. 

  Kallvattentemp (jan-feb) / C°   Kallvattentemp (jun-jul) / C° 
 Percentil Flerbostadshus Småhus Lokaler   Flerbostadshus Småhus Lokaler 

25 7,8 9,4 2,8 25 12,2 15,0 12,3 
median 8,8 11,5 8,2 median 13,3 17,7 15,3 

75 9,9 15,0 10,2 75 14,5 21,0 22,5 
medel 8,5 12,5 8,4 medel 13,8 18,3 17,4 

 

 

 

Figur 18  Spridningen i kallvattentemperatur under sommar respektive vinter för flerbostadshus till vänster 
och småhus till höger. 

 

 
Figur 19  Samtliga uppmätta temperaturer för kallvatten i alla byggnadstyper redovisade som en 
fördelningsfunktion med storlekssorterade värden 

För att studera temperaturen i kallvattensystemet generellt och inte inkommande 
kallvattentemperatur specifikt presenteras i Figur 19 samtliga uppmätta kallvattentemperaturer. Av 
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Figur 19 framgår att cirka 15 % av alla mätningar (mätningar på timnivå) i samtliga byggnader har en 
uppmätt kallvattentemperatur på 25°C eller högre och 21 % har en uppmätt kallvattentemperatur på 
24°C eller högre. Boverket anger att installationer ska utformas på ett sådant sätt att kallvattnet ska 
kunna vara stillastående i 8 timmar utan att överstiga 24°C. Mätresultatet indikerar att det finns 
anledning att undersöka temperaturer i kallvattensystem ytterligare. 
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3.4 Elenergi 
Mätningar under indexet elenergi fanns för alla 30 byggnader och under detta fanns de olika index 
som beskrev vilken elenergi som mätts vilket visas i Figur 20nedan. De två dominerande variablerna 
som mätts är el till hushåll och el till övrig fastighetsdrift där det finns ca 70 mätningar vardera. I detta 
kapitel visualiseras ett antal av dessa underkategorier kopplade till variabeln Elenergi med fokus på 
dem med största antalet mätpunkter som existerar i materialet.  Namnen för de olika variablerna som 
visas i figuren är hämtade från de metadata som fanns till mätningarna i rådatafilerna. Gällande 
indexering under paraply-begreppet Elenergi är det tydligt att en mängd olika typer av mätningar 
hamnat under samma begrepp. Dessa skulle kunna delas upp i en rad olika kategorier, exempelvis 
vilket system, exempelvis till ventilation, elpatron, kyla eller solel, eller vilken typ av byggnad som de 
kopplar till, exempelvis hushållsel och verksamhetsel som kopplas till bostäder respektive lokaler. 
Vidare kan man se att vissa av indexeringarna behöver mer information för att kunna tolkas mer 
korrekt. Exempelvis El till belysning som skulle kunna vara verksamhetsel i en lokal men också 
fastighetsel för ett flerbostadshus. Vid närmare anblick kan man också se att det finns fyra 
indexeringar som skulle kunna falla under begreppet hushållsel. Två av dessa är indexerade med 
hushållsel men med ett tillägg med adressen där mätningarna gjorts, vilket maskerats med X och Y i 
figuren. Vidare finns en post med index el till lägenhet som skulle kunna avse mätning av hushållsel. 

 
Figur 20 Under det övergripande indexet Elenergi finns det cirka 20 olika underkategorier (namn i 
mätpunktsinformationsfilen) vilka redovisas här tillsammans med hur många sådana mätserier det finns i hela 
materialet. 
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3.4.1 El till hushåll – Kontroll av mätdata 
Den största mätposten under begreppet elenergi avser mätningar av hushållsel. Mätdata för hushållsel 
finns för 8 av de 30 byggnaderna (av definitionsskäl endast i flerbostadshus och småhus). I Figur 21 - 
Figur 23 visas exempel från rådatamaterial från mätningarna i flerbostadshusen. I Figur 21 finns 
mätdata för mätperioden 2017-2019 med kortare avbrott, indexeringen ifrån Rumsidentifikationen 
saknas men data får antas härröra från lägenheterna. I denna byggnad finns över 30 lägenheter men 
av utrymmesskäl visas endast 10 grafer. Mätdata från denna byggnad är exempel på välfungerande 
och omfattande mätning. I Figur 22 visas rådata för en annan fastighet och här tolkas indexeringen 
som att hushålselanvändningen är uppdelad på olika byggnaderna som tillhör fastigheten och 
förmodligen inte på enskilda hushåll. Denna mätdata innehåller plötsliga samtida minskningar över 
mätserierna vilka inte kan förklaras och som försvårar analyser. I Figur 23 visas en annan serie med 
stora avvikelser i slutet av mätperioden då mätvärdena plötsligt ändras två tiopotenser och börjar 
oscillera kraftigt. Om man i dessa mätserier tar bort de sista månaderna får man resultat som i högra 
delen av figuren som har ett mer förväntat och rimligt utseende.  

 
Figur 21  Exempel på rådata för hushållsel med god kvalitet men med kortare avbrott vid tre tillfällen. 
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Figur 22  Exempel på rådata för hushållsel med sämre kvalitet eller oförklarliga/orimliga avvikelser. 

 

 
Figur 23  Exempel på rådata för hushållsel med sämre kvalitet eller oförklarliga/orimliga avvikelser (till 
vänster) och samma rådata men med bortsorterade oförklarliga/orimliga avvikelser (till höger). 

Sammantaget exemplifierar detta att det krävs individuell kontroll, rimlighetsbedömning och olika 
former av handpåläggning innan data i mätserierna kan användas för olika analyser. Detta försvårar 
systematisk och automatiserad analys av datamaterialet oerhört. 

3.4.2 El till hushåll – Analys 
Av rådatafilerna framgår att mätningarna av hushållsel är kumulativa vilket medför att de behöver 
bearbetas för att kunna urskilja mönster i användning över dygnet. Detta kan göras genom att titta på 
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differensen mellan två på varandra följande mätningar vilket genererar resultat som exemplifieras i 
Figur 24 baserat på samma rådata som presenterats tidigare i Figur 21 för byggnad ID 128. Samtliga 
mätdata har enheten kWh/h dvs mängden hushållsenergi uppmätt under en timme. Mätarnas 
upplösning är generellt 1 kWh. Dvs mätaren registrerar bara ett mätvärde när 1 kWh använts. Detta 
innebär att det skulle kunna användas 99 W kontinuerligt i 10 timmar men registreras först den elfte 
timmen. En analys av materialet visar att 60 % av årets timmar inte har någon hushållsel registrerad. 
För att kunna göra detaljerade studier av hushållsel nu och i framtiden kan det vara angeläget att 
använda mätutrustning med bättre upplösning, särskilt eftersom mer energieffektiva ljuskällor etc. 
används i hushåll.  

 
Figur 24  Exempel där den kumulativa energimängden gjorts om till direkt användning av hushållsel varje 
timme. 

Om mätserier från flera lägenheter aggregeras ger dessa mätdata profiler över hur hushållsel används 
under dygnet som överensstämmer med andra studier. Dessa dygnsprofiler redovisas för 
flerbostadshusen som presenterar i olika percentiler i Figur 25 - Figur 29. I den vänstra grafen i 
figurerna har hushållselen normerats med uppvärmd area och till höger med antalet lägenheter 
(antalet mätserier). Vidare visar Figur 25 aggregerad användning och spridning för 35 lägenheters 
dygnsprofil för ca 700 dygn. Konsekvensen av den låga upplösningen är att 5-percentilen visar 0. För 
byggnaderna i Figur 25 och Figur 25Figur 26 kan det vara rimligt att anta dels att den uppvärmda 
arean Atemp till stora delar består av bostäder då effekten normerad efter denna korrelerar väl med 
referensdata från andra studier och dels att antalet mätserier representerar antalet lägenheter. För 
byggnaderna i Figur 27 Figur 28 kan det vara rimligt att anta att den uppvärmda arean Atemp till stora 
delar består av bostäder men vad gäller samband mellan antalet lägenheter och antalet mätserier så 
är eleffekten normerad per mätserie cirka en tiopotens högre än i föregående fall och ger orimligt höga 
effekter för en lägenhet. Detta indikerar att dessa mätningar inte är gjorda per lägenhet utan sannolikt 
är aggregerad hushållsel för ett antal bostäder eller möjligen att någon form av värmare är inkopplad 
på hushålselen. För byggnaden ID 141 fanns bara en mätserie för hushållsel vars dygnsprofil redovisas 
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i Figur 29. När data för denna mätserie normerats på area är det tydligt att det antingen inte mätts i 
samtliga lägenheter utan kanske bara i en av flera lägenheter då graferna till höger i figuren har 
liknande nivå som för byggnaderna i Figur 25 och Figur 26. 

 

 
Figur 25  Hushållselanvändning presenterad som dygnsprofiler för olika percentiler, från ovan 100-, 95-, 75-, 
50-, 25-, 5- och 0-percentilen. För 0-och 5-percentilen är värdena 0. Till vänster visas hushållselen normerad på 
Atemp och till höger på antal lägenheter (mätserier). 
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Figur 26  Hushållselanvändning presenterad som dygnsprofiler för olika percentiler, från ovan 100-, 95-, 75-, 
50-, 25-, 5- och 0-percentilen. För 0-och 5-percentilen är värdena 0. Till vänster visas hushållselen normerad på 
Atemp och till höger på antal lägenheter (mätserier). 

 

 
Figur 27  Hushållselanvändning presenterad som dygnsprofiler för olika percentiler, från ovan 100-, 95-, 75-, 
50-, 25-, 5- och 0-percentilen. För 0-och 5-percentilen är värdena 0. Till vänster visas hushållselen normerad på 
Atemp och till höger på antal lägenheter (mätserier). 
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Figur 28  Hushållselanvändning presenterad som dygnsprofiler för olika percentiler, från ovan 100-, 95-, 75-, 
50-, 25-, 5- och 0-percentilen. För 0-och 5-percentilen är värdena 0. Till vänster visas hushållselen normerad på 
Atemp och till höger på antal lägenheter (mätserier). 

 

 
Figur 29  Hushållselanvändning presenterad som dygnsprofiler för olika percentiler, från ovan 100-, 95-, 75-, 
50-, 25-, 5- och 0-percentilen. För 0-och 5-percentilen är värdena 0. Till vänster visas hushållselen normerad på 
Atemp och till höger på antal lägenheter (mätserier). 
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I Tabell 3 presenteras den uppmätta årliga hushållselanvändningen i form av nyckeltalet hushållel per 
Atemp och år. Tre av byggnaderna har värden som är i jämförbar storleksordning som föreslagen 
hushållselanvändning i BEN 2 vilken anges till 30 kWh/(m²·år). En av byggnaderna har mer än dubbelt 
så hög användning. Varför det är så går inte att svara på utifrån den information som finns tillgänglig 
men exempelvis skulle någon form av uppvärmning av bostaden kunna bestå i hushållsel såsom ett 
luftvärmebatteri eller golvvärme. För en av byggnaderna är hushållselanvändningen nästan en 
tredjedel av föreslaget värde i BEN 2. Kanske kan förhållandet mellan boyta och uppvärmd area vara 
en del av förklaringen. Förklaringen kan också vara variationer i brukarnas beteende.  

Tabell 3. Nyckeltal för årlig hushållselanvändning i olika byggnader. 

Byggnad Hushållsenergi/(kWh/år) Atemp/m² Hh/Atemp/(kWh/(m²år)) 
ID 128 94533 3497 27,0 
ID 129 82645 3554 23,3 
ID 133 34281 1157 29,6 
ID 137 77664 1074 72,3 
ID 140 32906 2738 12,0 
ID141 1771 8442 0,2 
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3.5 Relativ fuktighet 
Mätningar under indexet elenergi finns för nästan alla 30 byggnader och under detta övergripande 
index finns det 12 olika index som beskrev vilken relativ fuktighet som mätts vilket visas i Figur 30. 
Den helt dominerande variabeln som mätts är Relativ fuktighet inomhus där det finns ca 170 
mätningar. Namnen för de olika variablerna som visas i figuren är hämtade från de metadata som fanns 
till mätningarna i rådatafilerna.  De mätningar som finns under paraplybegreppet Relativ fuktighet  
skulle kunna delas upp i en rad olika fack exempelvis vilket system (såsom exempelvis ventilation) 
eller var i byggnaden de gjorts, exempelvis inomhus, utomhus, på vinden eller i takkonstruktionen. Det 
finns två olika indexeringar som skulle kunna falla under begreppet relativ fuktighet utomhus.  



 

 

 

41 

NYTTIGGÖRANDE AV MÄTDATA FRÅN NÄRANOLLENERGIBYGGNADER 

 
Figur 30  Under det övergripande indexet Relativ fuktighet finns det 12 olika underkategorier (namn i 
mätpunktsinformationsfilen) vilka redovisas tillsammans med hur många sådana mätserier det finns i hela 
materialet. 

3.5.1 Relativ fuktighet inomhus – Kontroll av mätdata 
Den största mätposten under begreppet relativ fuktighet avser mätningar av relativ fuktighet inomhus. 
Mätdata för relativ fuktighet finns för 25 av de 30 byggnaderna. Figur 31 Figur 32 och visar exempel 
från rådatamaterialet. I Figur 31 finns mätdata för mätperioden 2015-2019 med vad som kan anses 
god kvalitet utan avbrott, indexeringen ifrån Rumsidentifikationen anger också var mätningen är gjord. 
I vänstra delen av Figur 32 visas rådata för en annan byggnad över perioden 2017-2019 med några 
kortare avbrott men i övrigt av god kvalitet. För denna byggnad är indexeringen sådan att det inte med 
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enkelhet framgår var mätningen är gjord. I högra delen av Figur 32 visar en annan serie med stora 
bortfall vilket omöjliggör eller försvårar många analyser. 

 
Figur 31  Exempel på rådata för relativ fuktighet inomhus med god kvalitet. 

 
Figur 32  Exempel på rådata för relativ fuktighet inomhus med några kortare avbrott (till vänster) och med 
stora bortfall (till höger). 

3.5.2 Relativ fuktighet inomhus – Analys 
I Figur 33 presenteras den uppmätta relativa fuktigheten inomhus i de olika byggnaderna. I figuren 
redovisas samtliga mätningar för respektive byggnad. Den relativa fuktigheten inomhus varierar 
typiskt under året till stor del beroende på att ånghalten i uteluften varierar under året. Figur 34 
presenterar den uppmätta relativa fuktigheten inomhus i de olika byggnaderna under 
sommarmånaderna och Figur 35 för vintermånaderna. I figurerna kan det för respektive byggnad 
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utläsas medianvärde, 25- och 75-percentil samt max- och minvärde. Under vintermånaderna är den 
relativa fuktighetens medianvärde lägre än 25 % i ett av flerbostadshusen och tre av småhusen.  

 
Figur 33  Spridning i relativ fuktighet i samtliga byggnader för hela året.. Den färgade rektangeln avser 
spridningen för halvan närmast medianen (interkvartilavståndet). 

 

 
Figur 34  Spridning i relativ fuktighet i samtliga byggnader för sommarmånaderna juni, juli och augusti. Den 
färgade rektangeln avser spridningen för de 50 procenten närmast medianen (interkvartilavståndet). 



 

 

 

44 

NYTTIGGÖRANDE AV MÄTDATA FRÅN NÄRANOLLENERGIBYGGNADER 

 
Figur 35  Spridning i relativ fuktighet i samtliga byggnader för vintermånaderna december, januari och februari. 
Den färgade rektangeln avser spridningen för de 50 procenten närmast medianen (interkvartilavståndet). 
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3.6 Värmemängd 
Mätningar under indexet värmemängd fanns för nästan alla 30 byggnader och under detta fanns det 
21 olika index som beskrev vilken värmemängd som mätts vilket visas i figur 5.1. De tre dominerande 
variablerna som mätts är Tillförd värme totalt, tillfört varmvatten och värme till värmesystemet där det 
finns mellan 15-25 mätningar. I detta kapitel visualiseras kategorin tillfört varmvatten då en 
sammanlänkande analys också görs med mätningar av volymen kallvatten som ska bli varmvatten.  
Namnen för de olika variablerna som visas i figuren är hämtade från de metadata som fanns till 
mätningarna i rådatafilerna.  För att enklare hantera programspråket har svenska bokstäverna å, ö och 
ö ersatts av a och o. Gällande indexering under paraply-begreppet värmemängd finns det 21 olika 
underkategorier är det tydligt att en mängd olika typer av mätningar hamnat under samma begrepp. 
Dessa skulle kunna delas upp i en rad olika fack exempelvis vilket system, exempelvis till ventilation, 
värmesystemet, tappvatten eller från solvärmeanläggningen. Vidare finns också några kategorier 
innehållande mätningar av el. Man kan också likt tidigare se att vissa av indexeringarna ofta kan antas 
handla om samma typ av mätning men indexerats olika (namngivits olika).   Exempelvis kanske man 
kan anta att tillförd värme totalt borde vara samma som tillförd fjärrvärme. Det finns också olika 
indexering för värmning av ventilationsluften.  
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Figur 36  Under begreppet värmemängd finns det 21 olika underkategorier (namn i 
mätpunktsinformationsfilen) vilka redovisas tillsammans med hur många sådana mätserier det finns i hela 
materialet. 
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3.6.1 Tillfört varmvatten – Kontroll av mätdata 
En underkategori för värmemängd är ”Tillfört varmvatten” vilken är en av de största mätposterna och 
den valdes för vidare analys utifrån olika aktörers intresse och prioriteringar av analyser. Mätdata för 
tillfört varmvatten finns för 14 av de 30 byggnaderna och fokus läggs på bostadsbyggnaderna där det 
finns mätningar i 11 byggnader. I Figur 37 - Figur 40 visas exempel från rådatamaterial från 
mätningarna. I Figur 37 presenteras mätdata från ett flerbostadshus för mätperioden 2017-2019 med 
vad som kan anses god kvalitet med endast kortare avbrott, indexeringen från Rumsidentifikationen 
anger dock inte vart mätningen är gjord. I Figur 38 - Figur 40 presenteras mätserier av sämre kvalitet 
med olika typer av problem. I Figur 38 redovisas data från ett flerbostadshus där värdet 0 registrerats 
under långa perioder följt av en momentan ändring till ett mycket högt värde. De kumulativa 
mätningarna ser också ut att ha börjat om under våren 2018. I Figur 39 redovisas data från ett 
flerbostadshus med nästintill konstant värde över hela mätperioden och i Figur 40 visas data från ett 
småhus med omfattande bortfall. 

 
Figur 37  Exempel på rådata för värmemängd med god kvalitet men med några kortare avbrott. 



 

 

 

48 

NYTTIGGÖRANDE AV MÄTDATA FRÅN NÄRANOLLENERGIBYGGNADER 

 

 
Figur 38  Exempel på rådata för värmemängd med sämre kvalitet eller oförklarliga avvikelser. I detta fall med 0 
användning registrerad över långa perioder samt med plötsliga förändringar. 

 

 

 
Figur 39  Exempel på rådata för värmemängd med vad som bedöms vara orimligt lågt kontinuerligt värde. 
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Figur 40  Exempel på rådata för värmemängd med sämre kvalitet i form av långa avbrott. 

 

3.6.2 Tillfört varmvatten – Analys 
Efter att dataserier med problem beskrivna i föregående kapitel sorterats bort återstår mätningar från 
sex byggnader som kan analyseras avseende tillförd värmemängd till varmvatten. Eftersom denna 
energi till mycket stor del beror på brukarna är den intressant att studera för att utöka 
referensmaterialet inom området. I Figur 41 presenteras energi till tappvarmvatten för de sex 
byggnaderna och för de år som det finns mätdata. De två byggnaderna för vilka data presenteras till 
vänster i figuren är flerbostadshus vilka haft kontinuerliga mätningar mellan 2017-2018. Värdena för 
dessa är också tämligen nära det värde på 25 kWh/(m2·år) som antas vid normalt brukande enligt 
BEN2. För småhusen finns det mellan 1 och 4 års mätningar. De absoluta värdena är i detta fall mellan 
en fjärdedel och hälften av vad som anses normalt enligt BEN2. Arean som energimängden är 
normerad efter är Atemp vilka också presenteras i figuren. För de byggnader där det finns mätningar 
för mer än ett år minskar energi till tappvarmvatten med tiden i alla utom en byggnad. 
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Figur 41  Energi till tappvatten för de sex byggnader med kontinuerliga mätningar över minst ett kalenderår 
redovisad som kWh/(m2·år) 

  

Atemp:3497 m2 

Atemp:3554 m2 

Atemp:172 m2 

Atemp:205 m2 

Atemp:195 m2 

Atemp:183 m2 



 

 

 

51 

NYTTIGGÖRANDE AV MÄTDATA FRÅN NÄRANOLLENERGIBYGGNADER 

3.7 Volym 
Mätningar under indexet volym finns för nästan alla 30 byggnader och under detta finns det 7 olika 
index som beskriver vilken volym som mätts vilket visas i Figur 42. Den helt dominerande variabeln 
som mätts är Volymmätare kallvatten för uppvärmning där det finns 40 mätningar.  Namnen för de 
olika variablerna som visas i figuren är hämtade från de metadata som fanns till mätningarna i 
rådatafilerna.  Olika indexeringarna kan ofta antas handla om samma typ av mätning men de har 
indexerats olika (namngivits olika).   

 
Figur 42  Under begreppet volym finns det 7 olika underkategorier (namn i mätpunktsinformationsfilen) vilka 
redovisas tillsammans med hur många sådana mätserier det finns i hela materialet. 
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3.7.1 Kallvatten för uppvärmning – Kontroll av mätdata 
Den största mätposten under begreppet volym avser mätningar av volymen kallvatten för 
uppvärmning i byggnaderna. Mätdata för volymen kallvatten för uppvärmning finns för 18 av de 30 
byggnaderna. I Figur 43 och Figur 44 visas exempel från rådatamaterial från mätningarna. I vänstra 
delen av Figur 43 finns mätdata för mätperioden 2015-2019 med till största delen av vad som kan 
anses god kvalitet med korta avbrott men med avvikelse i början av mätperioden. Indexeringen ifrån 
Rumsidentifikationen anger också var mätningen är gjord. I högra delen av figuren visas rådata för en 
annan byggnad över perioden 2017-2019 med endast några kortare avbrott men i övrigt av god 
kvalitet. För denna byggnad är indexeringen sådan att det inte framgår var mätningen är gjord. Figur 
44 visar mätdata från en byggnad med kontinuerliga data men med avvikelser i form av momentan 
minskningar.  

 
Figur 43  Exempel på rådata för vattenvolym med god kvalitet men med avvikelse i början och med ett kortare 
avbrott (till vänster) och god kvalitet men med kortare avbrott vid tre tillfällen (till höger). 
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Figur 44  Exempel på rådata för vattenvolym med sämre kvalitet med ett kortare avbrott och momentana 
sänkningar i vattenanvändning. 

3.7.2 Kallvatten för uppvärmning – Analys 
Årlig volym kallvatten för uppvärmning presenteras i Figur 45 för flerbostadshus och i Figur 46 för 
småhus. Data presenteras för de byggnader där det finns hela kalenderår med mätdata som inte 
innehåller uppenbara orimliga värden. Av de 18 byggnader som volymen kallvatten för uppvärmning 
mätts i återstår 13 som uppfyller de nämnda kraven, sex flerbostadshus och sju småhus. Volymen 
kallvatten redovisas både som absolut volym för ett år, till vänster i figurerna och normerad på 
tempererad area, till höger i figurerna. 
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Figur 45  Volym kallvatten för uppvärmning för de sex flerbostadshus med kontinuerliga mätningar över minst 
ett kalenderår redovisad som m3 per år och som m3 per tempererad area och år. 
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Figur 46  Volym kallvatten för uppvärmning för sju småhus med kontinuerliga mätningar över minst ett 
kalenderår redovisad som m3 per år och som m3 per tempererad area och år. 

 

3.8 Energi till varmvatten per volym vatten 
Ofta används ett schablonvärde om 55 kWh·m-3 för att uppskatta energi för uppvärmning av 
tappvarmvatten. I och med att datamaterialet innehåller både mätningar av energi tillfört varmvatten 
och volym kallvatten för uppvärmning finns möjligheten att analysera vilken energimängd som 
tillförts per kubikmeter kallvatten för byggnaderna i datamaterialet. Med tanke på att schablonvärdet 
avser beräkning av årlig energianvändning snarare än under kortare tidsperioder, då en under året 
varierande inkommande kylvattentemperatur kan påverka väsentligt, behövs mätserier som är från 
ett sammanhängande år. Denna analys exemplifierar dels hur kombinationer av olika uppmätta 
parametrar kan analyseras för att besvara ytterligare frågeställningar som inte är möjliga att besvara 
annars men även hur olika problem i datamaterialet begränsar omfattningen av analysen.  

I mätdatamaterialet finns 21 bostadshus (12 flerbostadshus och 9 småhus). Av dessa finns energin 
mätt i 11 (5 flerbostadshus och 6 småhus) och vattenvolymen i 18 (9 flerbostadshus och 9 småhus). 
Efter att mätserierna kontrollerats avseende orimliga eller oförklarliga värden återstår mätserier med 
energi för 7 byggnader och med vattenvolym för 14 byggnader. Av dessa är det 6 byggnaders om har 
ett helt kalenderårs mätningar av energi och 13 som har det för vattenvolym. Det innebär att slutligen 
finns det totalt 6 byggnader (2 flerbostadshus och 4 småhus) som analysen är möjlig för. Det beskrivna 
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exemplifierar ett generellt problem och motsvarande bortfall av studieobjekt är relevant för många 
analyser som inbegriper mer än en variabel.  

Den uppmätta årsenergianvändningen för tappvarmvatten för respektive byggnad har dividerats med 
volymen kallvatten för uppvärmning vilket ger den energi som använts för att värma upp en 
kubikmeter kallvatten i genomsnitt under ett år. Resultatet presenteras i Tabell 4 och det framgår att 
alla byggnaderna använder mellan 27 och 66 kWh·m-3. Flerbostadshusen använder i medeltal  56 
kWh·m-3 och småhusen använder i medeltal 41 kWh·m-3 under 2018. De högre siffrorna för 
flerbostadshus jämfört med för småhusen skulle kunna förklaras av energi för att täcka förluster i 
varmvattencirkulationen om sådan används i flerbostadshusen. 

 

Tabell 4. Energibehovet för att värme 1 m³ tappvarmvatten 

  Energibehov / kWh·m-3 
Byggnad 2015 2016 2017 2018 
ID 128     61 63 
ID 129     65 66 
ID 136       40 
S1 47 46 47 47 
S4   52 51 49 
S9   29 29 27 

 

Skillnaden i den uppmätta energianvändningen för att värma 1 m3 varmvatten skulle kunna vara den 
inkommande kallvattentemperaturen. Inkommande kallvattentemperatur har studerats i ett tidigare 
kapitel. För de fem byggnader där dessa båda mätvärden finns presenteras i Figur 47 
energianvändningen för att värma 1 m3 varmvatten som funktion av inkommande 
kallvattentemperatur. Kallvattentemperaturen är medelvärdet av varje dygns lägsta uppmätta 
timmvärde för respektive byggnads totala tillgängliga mätperiod och energianvändningen per m3 
vatten är medelvärdet under samma mätperiod. Resultatet i figuren indikerar ett samband men antalet 
objekt är få och variationen är stor. Dock är det tydligt att byggnaden som har högst energianvändning 
även har den lägsta inkommande kallvattentemperaturen och byggnaden som har högst inkommande 
kallvattentemperatur har den lägsta energianvändningen. I figuren är objekten en blandning av 
flerbostadshus och småhus. De tre objekt som har de tre högsta inkommande 
kallvattentemperaturerna är småhus och för dessa tre objekt är sambandet mellan variablerna 
inkommande kallvattentemperatur och energi för att värma 1 m3 varmvatten ett i stort sett perfekt 
linjärt samband. Ett sådant samband är förväntat med tanke på att det i småhus inte finns någon 
varmvattencirkulation och värmeförlusterna från en modern varmvattenberedare kan antas vara små 
eller av samma storleksordning i de olika småhusen. 
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Figur 47  Energibehov per m3 varmvatten som funktion av inkommande  kallvattentemperatur för fem 
byggnader. 
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3.9 Förklarar inomhustemperaturen skillnader mellan projekterad och uppmätt 
specifik energianvändning? 

I tidigare kapitel i rapporten presenteras projekterad och uppmätt specifik energianvändning  och 
uppmätta inomhustemperaturer i byggnaderna. Resultatet visar att det inom alla byggnadskategorier 
förekommer byggnader som använder både mer och mindre specifik energianvändning än 
projekterat. En förklaring till högre eller lägre användning än den projekterade kan vara att den 
faktiska inomhustemperaturen avviket från den projekterade. En hypotes som kan testas med hjälp av 
de data som finns tillgängliga är alltså att de byggnader som har en högre användning än den 
projekterade även har en högre uppmätt inomhustemperatur än den projekterade och att det motsatta 
skulle gälla för byggnader som har en lägre uppmätt energianvändning än projekterat.  

I Figur 48 och Figur 49 presenteras projekterad och uppmätt (normalårskorrigerad) specifik 
energianvändning för flerbostadshus och småhus samt skillnaden mellan uppmätt 
inomhustemperatur vintertid och en generell projekterad temperatur om 21 °C. I Figur 48 har de 
byggnader som använder mer energi än projekterat samlats och i Figur 49 har de byggnader som 
använder mindre energi än projekterat samlats.  

 
Figur 48  Specifik energianvändning, projekterad i blå staplar och uppmätt i röda staplar 
(normalårskorrigerad), i flerbostadshus (vänster) och småhus (höger) som har högre uppmätt användning än 
projekterad och uppmätt inomhustemperatur vintertid i relation till en generell designtemperatur om 21 °C. 
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Figur 49  Specifik energianvändning, projekterad i blå staplar och uppmätt i röda staplar 
(normalårskorrigerad), i flerbostadshus (vänster) och småhus (höger) som har lägre uppmätt användning än 
projekterad och uppmätt inomhustemperatur vintertid i relation till en generell designtemperatur om 21 °C. 

För de byggnader där hypotesen kan testas finns inget som pekar på att skillnaden mellan den 
uppmätta inomhustemperaturen och en generell designtemperatur förklarar skillnaden mellan 
projekterad och uppmätt specifik energianvändning. Bland byggnader som har väsentligt högre 
energianvändning än projekterat förekommer både de som har en högre och lägre uppmätt 
inomhustemperatur och samma gäller för byggnader som har lägre uppmätt energianvändning än 
projekterat. Avvikelserna mellan projekterad och uppmätt specifik energianvändning är av sådan 
storleksordning att de uppmätta inomhustemperaturernas avvikelser från ett generellt designvärde 
inte kan förklara skillnaden i energianvändning. Genom att inomhustemperaturerna mätts i dessa 
byggnader ges möjligheter att förklara vad en avvikelse mellan projekterad och uppmätt 
energianvändning beror på. När det baserat på mätningarna kan konstateras att 
inomhustemperaturen inte förklara den största delen av skillnaden mellan projekterad och uppmätt 
energianvändning ges viktig information när det i ett konkret fall ska utredas vad en hög 
energianvändning beror på och möjligheten att identifiera orsaker till avvikelsen ökar när mätningar 
av olika variabler som är viktiga för byggnadens energibalans finns tillgängliga.  
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3.10 Olika aktörers erfarenheter och behov 
Olika aktörers erfarenheter och behov har kartlagts genom workshop, intervjuer och diskussioner 
med aktörer inom olika roller som kopplar till energieffektiva och hållbara byggnader och 
mätutrustning/system. Diskussionerna har utgått från hur man arbetar med data idag och vilka behov 
man ser i framtiden. Behoven kan röra både parameterval, tillgång till mätdata, ägarformer, 
analysmetoder, aggregerade nivåer och visualisering och spridning. Aktörskategorierna som har 
fokuserats på är tillverkare av mätutrustning, tillverkare av komponenter och system, fastighetsägare 
och konsulter. Nedan presenteras det sammantagna resultatet. 

Parameterval påverkas av vilken typ av byggnader som man jobbar med. Komplexiteten i fritidshus 
och industribyggnader kan vara väldigt olika, med småhus, flerbostadshus, skolor och kontor 
däremellan. Tillgång till mätdata berör både hur man själv arbetar för att erhålla mätdata och hur man 
kan få in data från andra. Ägarformer avgör hur data kan och får användas. Analysmetoder är 
avgörande för vilka slutsatser som går att dra av data och hur data kan appliceras. Aggregerade data 
är ett sätt att förenkla behovet av data. Visualisering och spridning är ett sätt att ge kunden, ägaren 
eller brukaren information om data och eventuellt påverka brukarens beteende för att minska 
energianvändningen.  

Ett exempel kan vara innetemperaturer. Dessa behövs för att göra simuleringar av energianvändning 
men också för att projektera värmesystemet så att inneklimatet blir bra. Parametrar som måste mätas 
då är givetvis innetemperatur, men man måste också för att få rätt projektering och prognos veta om 
de mätta temperaturerna avser vad brukarna i de mätta byggnaderna verkligen vill ha. Dessutom 
påverkas innetemperaturerna av exempelvis luftflöde och temperaturverkningsgrad i 
ventilationssystemet, läckage, vädring och användning av hushållsel. Innetemperaturer som mäts på 
en viss plats i en lägenhet var femte minut behöver analyseras och aggregeras för att underlätta 
användningen i normalt använda simuleringsprogram. Man kan då tänka sig att skapa årsmedelvärde, 
vilket troligen är för trubbigt, eller kanske timmedelvärde, eller skapa någon annan form av 
uppdelning som ger bra prognos och projektering. Dessutom varierar olika innetemperaturer även om 
brukarna får dem som de vill ha dem. Denna variation måste beskrivas på ett sätt som kan hanteras i 
olika beräkningar.  

Diskussionerna med aktörerna om hur de använder data och vilka behov de ser visade generellt att 
man saknar en samordning av dataformat och strukturer mellan olika komponenter och system. Allt 
från värmepumpar till lampor kommunicerar med nätet men på olika sätt och med olika protokoll och 
det är ett eget konsultuppdrag att försöka samla all information till en helhet. Å andra sidan innebär 
en gemensam syn på alla data kopplade till en byggnad en komplex process. Annan industri har helt 
eller delvis löst detta, men då är det ofta komponenter som produceras i större antal.  

Tillverkare av komponenter och system ser två olika typer av mätningar i sin befintliga verksamhet. 
Den ena typen avser mätningar i laboratorium för att säkerställa kvalitet på produkter, kunna göra 
kataloger och datablad samt för att kunna utveckla produkter. För dem är detta en omfattande 
mätverksamhet och man har utmärkt ordning på data. Beroende på om det är katalogdata eller ej så 
är man inte intresserad av att dela med sig av dessa. Den andra typen av data mäts ofta i byggnader i 
drift för att få erfarenhet av hur komponenter och system fungerar i sina tillämpningar. Denna typ av 
mätningar görs i varierande grad men inte särskilt omfattande skala och det varierar hur de används. 
Det kan vara så att produkterna i sig samlar in data men att de insamlade data inte används särskilt 
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mycket till att utveckla produkterna eller hjälpa branschen i övrigt, men de används ofta till felsökning 
och reklamationer. Något som lyfts är att man skulle behöva jobba mer med att elprojekteringen tar 
med försörjning av mätutrustning som sedan tillverkarna av komponenter och system vill ha in i ett 
senare skede.  

Tillverkare av mätutrustning har ett egenintresse i mätsystem och förser kunder med givare och 
insamlingssystem. Det finns både med tanke på enskilda givare, något som forskare är intresserade av, 
eller till felsökning, och större system som har rutiner för driftuppföljning och kommunikation. Det är 
viktigt att det är ordning och reda på vilka givare som mäter vad och hur skalningar och omvandlingar 
sker. Möjligheterna har ökat med tiden och inte minst har väldigt många byggnader idag trådlösa nät 
eller motsvarande vilket var tveksamt för femton år sedan. Strukturen finns alltså ofta, men 
samordningen mellan olika system kräver handpåläggning.  

Fastighetsägare är ofta ägare till mätdata som uppstår i byggnader i drift, och det är inte ovanligt att 
fastighetsägaren med hjälp av data får driva reklamationer och felärenden. Dock begränsar sig ofta 
insamlad data till sådant som rör räkningar för energier och flöden. Det är väldigt olika beroende på 
byggnadstyp och intresse där villaägare har mindre intresse än nya komplexa lokalbyggnader. Om 
konsult eller entreprenör eller tillverkare behöver hjälp med data för att utreda problem måste dessa 
ofta begäras av fastighetsägaren, vilket normalt inte är något problem, men görs i varje fall.  

Projekterande konsulter ser ett behov av brukarrelaterad data som är korrekt och från forskningshåll 
inser man att det behöver vara en statistisk representation för att inte bara beskriva medelbrukare. 
Konsulter använder data mycket baserat på erfarenhet och rutiner. Om man verkligen behöver data 
på något i exempelvis en energiberäkning så kan man mäta själv eller samordna en mätning, men ofta 
tas data direkt från BEN eller liknande källa. Vad gäller parametrar som exempelvis 
varmvattenanvändning och hushållsel så ser man ett stort behov av kontinuerliga mätningar eftersom 
sådana siffror ändrar sig med tiden. Konsulter hade haft nytta av ett annat betraktelsesätt och att man 
hade mer omfattande statistiksammanställningar av sådana data. Konsulter som jobbar mycket med 
energiåtgärder är i stort behov av mätsystem och jobbar därmed för att få sådana att fungera. Det är 
då vanligt att det inte fungerar från början utan kräver justering och handpåläggning.  

Det mäts en hel del, mer och mer efterhand som åren har gått, och det har blivit billigare att mäta, inte 
minst ofta. Dock är det inte alltid man utnyttjar potentialen i data, eller att data ens är fullständiga, 
vilket kan innebära ett omfattande arbete med att kontrollera och sortera data. Det kan till och med 
vara så att det inte med säkerhet framgår exakt var en givare har varit placerad, vad det är för givare 
och vilken noggrannhet den har eller om data från den har skalats på rätt sätt. Det finns ett stort behov 
av att säkra processerna kring skalning, mätpunkter, kvalitet och insamling eftersom man inte alltid 
vet i förväg vad mätdata kan användas till. En erfarenhet är att det fungerar om en och samma person 
är ansvarig både för visionen att mäta, införandet och planerandet av mätutrustningen och analysen 
och användandet av data. Exempel på där detta fungerar bra är tillverkningsindustrin, där mätningar 
är ett krav för att göra kataloger, följa standarder etc. Om den person som startar den processen 
försvinner under processens gång är risken stor att det inte fungerar på ett eller flera sätt. Det borde 
fungera även om inte samma person ansvarar för hela processen, vilket leder till hypotesen att det ofta 
saknas intresse av att mätdata faktiskt används. Det innebär att det finns ett behov av forskning och 
utveckling som automatiserar denna process så långt det är rimligt så att data finns tillgängliga på rätt 
format och med rätt information när de behövs. Forskargruppen har utfört mätningar i många år och 
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erfarenheten är densamma som för branschaktörerna. Bäst fungerar mätutrustning som man själv 
bygger och förvaltar. I många projekt har data från befintliga system använts, men det följer då också 
normalt med en rad begränsningar och ett behov av en omfattande datakontroll.  
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4 Diskussion 
Ett antal analyser av mätdata har genomförts. Resultatet innebär att det finns exempel på olika energi- 
och inneklimatrelaterade parametrar i dessa näranollenergibyggnader. I genomsnitt använder 
byggnaderna 30 % mer specifik energi än projekterat och det förekommer både byggnader som 
använder mer och mindre energi än projekterat. Flera av analyserna hanterar brukarrelaterade 
parametrar och resultatet visar liksom andra studier på en stor spridning mellan olika byggnader och 
lägenheter. Även om materialet innehåller data från ett trettiotal byggnader så är det olika kategorier 
av byggnader (småhus, flerbostadshus och lokaler) som innebär att antalet inom en viss kategori är 
lägre och för många variabler har olika bortfall och andra problem med kvalitén på mätdata inneburit 
att antalet objekt som statistik kan grundas på begränsats. Men trots det så innebär den insamlade 
mätdatan och analysresultaten ett viktigt tillskott till tillgängliga mätdatamaterial och resultat för 
näranollenergibyggnader och mätningar från nutid vilket är ett viktigt komplement till referensdata 
och resultat från andra mätdatamaterial. Att med det befintliga datamaterialet som grund och 
erfarenheterna kring dess styrkor och svagheter över tid systematiskt komplettera med nya 
byggnader skulle innebära att det kan skapas en värdefull källa för både återkoppling och nya 
relevanta referensdata. 

Strukturen som mätdata och information om mätdata och byggnaderna hade vid starten av detta 
projekt innebar att det var svårt att få en överblick över vilken data som fanns och det var en ordentlig 
startsträcka för att komma till en punkt där själva mätdatan kunde analyseras. Bristen på överblick 
och startsträckan som krävdes innan data kunde analyseras innebar att tillgängligheten till mätdatan 
var låg och det försvårade en systematisk analys. Information om mätdata (vad som mätts) var 
separerad från mätdatafilerna (som inte definierade vad som redovisades i filen) och det krävdes 
samordning mellan flera dokument för att definieras vad som mätts och var det mätts samt 
information om byggnaden som det mätts i. En viktig del i projektet som nu tillgängliggör mätdatan på 
ett överblickbart sätt är utvecklingen av en databas där all mätdata finns sammanställd och tillgänglig 
på ett konsekvent sätt per byggnad tillsammans med information om mätdata och byggnad. Nu kan 
data användas i nya projekt som blir mer effektiva genom att varje projekt inte behöver startsträckan 
utan kan nyttja den utvecklade strukturerade databasen och därmed fokusera på olika analyser av 
mätdatan.  

För att kunna göra djupare analyser och jämförelser mellan olika byggnader och dra slutsatser hade 
mer metadata kring byggnaderna varit fördelaktigt att ha tillgång till. Det som fanns, var redovisat i 
separata material i Wordfiler. I dessa fanns visserligen bra och viktig metadata såsom exempelvis Atemp 
och klimatzon, men för en bättre förståelse av olika mätdatavärden hade mer detaljerad data om 
byggnaderna och mätningarna varit fördelaktigt. Exempelvis antal lägenheter, fönsterarea, antal 
våningar, U-värde på olika konstruktioner eller för byggnaden i medeltal, boarea, yta för allmänna 
utrymmen, ort etc. Om anonymitet för byggnaden är en viktig aspekt bör man undersöka vad som kan 
redovisas utan att äventyra anonymiteten samtidigt som värdet av mätdata kan ökas. Ett antal 
mätserier är mycket specifika, exempelvis ”temperatur i norrfasad” vilken kan antas vara mätt på 
samma plats som mätserien ”RF i norrfasad”. Dessa två mätserier kan ge värdefull och viktig kunskap 
om hur en specifik byggteknik fungerar om placeringen antas vara relevant för analysen. Men, när det 
för denna typ av objektspecifika mätserier saknas information kring exempelvis den aktuella 
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konstruktionen, uteklimatet och frågeställningen som legat som grund för de specifika mätningarna 
är mätserierna av begränsat värde utan ytterligare bakgrundsinformation. 

När resultat från flera byggnader sammanställts har det identifierats att mätserier med samma 
variabel har benämnts olika i olika byggnader. Av benämningarna generellt framgår att ambitionen 
har varit att använda samma benämningar för alla byggnader men det har ändå visat sig inte fungera 
hela vägen. Detta är framförallt viktigt när det totala mätdatamaterialet ska användas för att 
sammanställa statistik och det är sannolikt ett mindre problem om en enstaka byggnad studeras. 
Exempelvis finns för hushållsel fyra olika benämningar. Ett annat problem som också har påträffats är 
att den faktiska mätningen inte avser det som benämningen säger. Ett exempel på en sådan felaktighet 
är att en mätning som benämnts inomhustemperatur i själva verket var inblåsningstemperaturen 
(efter luftvärmebatteriet). I detta fall gick det att upptäcka vid en granskning av mätdatan men det 
kräver analysarbete och skapar merarbete samtidigt som det minskar möjligheten till systematik och 
automation av mätdatahanteringen. En korrekt och entydig benämning av variabler förenklar kontroll 
och identifikation av fel och orimligheter. I flera fall saknades beskrivning av mätplats och i flera fall 
var mätplatsen angiven som ”placering okänd” vilket självklart introducerar osäkerheter i 
analysarbetet och försvårar kvalitets och rimlighetsbedömningar. 

I en mer generell analys av den faktiska kvaliteten på mätdatapunkterna i materialet är ett vanligt 
förekommande problem avbrott. Kortare sådana under en väldigt lång mätperioderna kan vara 
hanterbart beroende på vilken analys som data ska användas till men när 30-50 % saknas blir det 
svårare. Gällande energimätningar har kortare bortfall kunnat hanteras relativt enkelt då den 
kumulativa förändringen är korrekt även om inte varje tidssteg under tiden för avbrottet inte 
registrerats. Den visuella granskningen har visat att det förekommer en mängd olika avvikelser som 
bedöms som orimliga. Det kan vara värden som registrerats som 0, orimligt höga värden eller kraftiga 
momentana ändringar. Dessa är svårare att hantera och det går utifrån denna studie inte att förklara 
varför vissa ser ut som de gör. I vissa fall ser det ut som att värdet noll registreras vid avbrott 
(programmerat) och detta borde undvikas och någon annan metod användas eftersom värdet noll ju 
faktiskt kan förekomma för flera variabler utan att det behöver vara ett orimligt värde. 

Erfarenheterna både från analysarbetet med mätdata i detta projekt och från workshop, intervjuer och 
diskussioner med olika aktörer visar att det är viktigt att det finns en kvalitetssäkrad process så att 
mätutrustning och mätdata kan användas som avsett. Det är också viktigt med fortsatt forskning som 
mäter specifika parametrar som ändrar sig med tiden och som varierar mellan olika byggnader och 
brukare så att det finns bra statistiska underlag för rätt projektering och bra optimering. Annan viktig 
forskning i framtiden är att kontinuerligt mäta verkliga byggnader av olika typ i drift för att möjliggöra 
utvärdering och återkoppling till byggbranschens aktörer såväl som kravställande myndigheter om 
hur komponenter och system, såväl som hela byggnaden, fungerar i sin verkliga tillämpning. 
Återkoppling kring enskilda byggnader till olika aktörer som varit inblandade i projektering, 
byggnation och förvaltning är i sig viktigt men ur ett samhälls- och sektorsperspektiv är det angeläget 
med återkoppling på en övergripande nivå som kan hantera syntes och statistik på ett sätt som inte 
går att göra i uppföljning av enskilda objekt. 
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5 Slutsatser 
Energimyndigheten tillhandahåller data från genomförda mätningar i ett 30-tal nära-
nollenergibyggnader. I varje byggnad finns mellan 12 och 114 mätpunkter med mätningar i upp till 
fyra år. Mätningarna utgör ett unikt material och olika analyser och statistik baserat på materialet kan 
vara av stort värde för samhällsbyggnadssektorn som helhet såväl som för olika aktörer som arbetar 
med att utveckla energieffektiva byggnader och produkter med målet att samhället ska nå mål om låg 
energianvändning och en omställning av energisystemet.  

I rapporten presenteras resultat från ett antal analyser baserade på mätdatamaterialet vilket innebär 
att det nu finns olika exempel med beskrivningar av energi- och inneklimatrelaterade parametrar i 
dessa näranollenergibyggnader. I genomsnitt använder byggnaderna 30 % mer specifik energi än 
projekterat och det förekommer både byggnader som använder mer och mindre energi än projekterat. 
Flera av analyserna hanterar brukarrelaterade parametrar och resultatet visar liksom andra studier 
på en stor spridning mellan olika byggnader och lägenheter.  

En viktig del i projektet som nu tillgängliggör mätdatan på ett överblickbart sätt är utvecklingen av en 
databas där all mätdata finns sammanställd och tillgänglig på ett konsekvent sätt per byggnad 
tillsammans med information om mätdata och byggnad. Nu kan data användas i nya projekt som blir 
mer effektiva genom att varje projekt inte behöver startsträckan utan kan nyttja den utvecklade 
strukturerade databasen och därmed fokusera på olika analyser av mätdatan.  

Erfarenheterna både från analysarbetet med mätdata i detta projekt och från workshop, intervjuer och 
diskussioner med olika aktörer visar att det är viktigt att det finns en kvalitetssäkrad process så att 
mätutrustning och mätdata kan användas som avsett. Det är också viktigt med fortsatt forskning som 
mäter specifika parametrar som ändrar sig med tiden och som varierar mellan olika byggnader och 
brukare så att det finns bra statistiska underlag för rätt projektering och bra optimering. Annan viktig 
forskning i framtiden är att kontinuerligt mäta verkliga byggnader av olika typ i drift för att möjliggöra 
utvärdering och återkoppling till byggbranschens aktörer såväl som kravställande myndigheter om 
hur komponenter och system, såväl som hela byggnaden, fungerar i sin verkliga tillämpning. Att med 
det befintliga datamaterialet som grund och erfarenheterna kring dess styrkor och svagheter över tid 
systematiskt komplettera med nya byggnader skulle innebära att det kan skapas en värdefull källa för 
både återkoppling och nya relevanta referensdata. 
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