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KARTLÄGGNING AV VVC FÖRLUSTER I  FLERBOSTADSHUS 

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 energi-
användningen.  

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 närings-
liv, samhälle och akademi och programmet ska bidra till och vara ett verktyg för att länka samman 
behovsägare med projektutförare. 

Kartläggning av VVC förluster i flerbostadshus är ett av projekten som har genomförts i programmet 
med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av NCC Sverige AB och har genomförts 
i samverkan med Energimyndigheten, Gunnar Karlsen AB, NCC Sverige AB, WSP Sverige AB, Bengt 
Bergqvist Energianalys AB, Projektengagemang Energi & Klimatanalys i Stockholm AB, Lunds univer-
sitet, Övriga UoH.  

Projektet har kartlaggt och analyserat VVC-förluster i 200 flerbostadshus för att få ett statistikt un-
derlag att använda för att vässa träffsäkerheten i energiberäkningar för både renoverings- och nybygg-
nadsprojekt. 

Stockholm, 30 juni 2021  

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

Det övergripande syftet med projektet är att underlätta för byggbranschen att hantera varmvattencir-
kulation (VVC)-förluster på ett mer statistiskt korrekt sätt. Mer specifikt syftar projektet till att; öka 
kunskapen om hur stora VVC-förlusterna är i byggnader idag, ta fram kunskap om samband mellan 
isolertjocklek av VVC-rör, VVC längd och byggnadsår, samt ge råd för hur man kan bättre uppskatta 
energianvändning av VVC.  

VVC-förluster antas ofta vara mellan 4-5 kWh/m2 och år när man utför energiberäkningar, men tidi-
gare studier visar på att detta antagande kan vara en underskattning. I denna studien har korttidsmät-
ningar av VVC-förluster genomförts i 160 objekt, tillsammans med fem långtidsmätningar. Insamlad 
data visar att medelvärdet på VVC-förlusten i flerbostadshus från olika tidsperioder är cirka 15 
kWh/m2 och år. Som jämförelse används data från 51 nyare flerbostadshus byggda av Skanska och 
NCC mellan 2016 och 2019 vilka visade ett medelvärde på VVC-förlusten om cirka 5 kWh/m2 och år.   

Som en del i mätningarna utförde även mätning av nivåer av Legionella i varmvattnet. En oväntat stor 
andel av byggnaderna hade sådana nivåer av uppmätt Legionella att vidare utredning av orsaker kräv-
des. 

Den fördjupningsstudie av ett fåtal objekt som genomfördes inom projektet visade att problem eller 
brister med VVC-system är vanligt även i hus med en lägre VVC-förlust. Till exempel visade utred-
ningen att en låg VVC-förlust inte betyder att varmvatten (VV)-systemet fungerar enligt BBR-krav gäl-
lande övriga krav så som VV-temperatur, VVC-temperatur och framledningstid. Identifierade brister i 
VVC-systemet härleds från flera skeden i byggprocessen, både när det gäller projektering, utförande, 
samt underhåll. 

En slutsats från studien är att flera av orsakerna till avvikelser i mätvärden kan undvikas om mätning-
arna utförs innan byggnaden tas i drift. Varvid en rekommendation är att det i framtiden bör ställas 
krav på att kontrollmäta prestandan av VVC-kretsen innan byggnaden tas i drift, för att minska felkäl-
lor och identifiera avvikelser i byggnadens energiprestanda tidigt.  

Nästa steg är att hitta och dokumentera olika typer av brister som kan uppstå i projekt och som kan 
leda till en hög VVC-förlust. Framtida arbete bör även fortsätta med att dokumentera erfarenheter från 
tidigare projekt. En del i framtida arbete bör även vara att försöka implementera krav i Boverkets 
byggregeler på att genomföra kvalitetskontroller genom mätning i nybyggda projekt avseende VVC-
förlust, VV-temperatur, VVC-temperatur samt framledningstid. Ett sådant krav bör minska risken för 
fel i systemet och problem med Legionella. Samma arbetssätt bör även användas innanför renove-
ringar för att kartlägga VVC-förlusten samt visa på energibesparingspotentialen.  

VVC förluster, flerbostadshus, Legionella, energi, tappvarmvatten
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Summary 

The overall purpose of the project is to make it easier for the construction industry to handle hot water 
circulation (HVAC) losses in a more statistically correct way. More specifically, the project aims to; 
increase knowledge of how large the HVAC losses are in buildings today, develop knowledge about the 
relationship between insulation thickness of HVAC pipes, HVAC length and year of construction, and 
provide advice on how to better estimate the energy use of HVAC.  

HVAC losses are often assumed to be between 4-5 kWh/m2 and year when performing energy calcu-
lations, but previous studies show that this assumption can be an underestimation. In this study, short-
term measurements of HVAC losses were performed in 160 objects, together with five long-term meas-
urements. Collected data shows that the average value of the HVAC loss in apartment buildings from 
different time periods is approximately 15 kWh/m2 and year. For comparison, data from 51 newer 
apartment buildings built by Skanska and NCC between 2016 and 2019 are used, which showed an 
average value of the HVAC loss of approximately 5 kWh/m2 and year.  

Legionella levels in the hot water were also measured in the project. An unexpectedly large proportion 
of the buildings had levels of Legionella that required further investigation.  

An in-depth study of a few objects carried out within the project showed that problems or shortcom-
ings with HVAC systems are common even in houses with a lower HVAC loss. For example, the inves-
tigation showed that a low HVAC loss does not mean that the hot water (HVAC) system works accord-
ing to BBR requirements regarding other requirements such as HVAC temperature, HVAC temperature 
and flow time. Identified shortcomings in the HVAC system are derived from several stages in the con-
struction process, both in terms of design, execution, and maintenance.  

One conclusion from the study is that several of the causes of deviations in measurement values can 
be avoided if the measurements are performed before the building is put into operation. A recommen-
dation is that in the future there should be a requirement to control the performance of the HVAC 
circuit before the building is put into operation, in order to reduce sources of error and identify devi-
ations in the building's energy performance early.  

The next step is to find and document different types of deficiencies that can occur in projects and that 
can lead to a high HVAC loss. Future work should also continue to document experiences from previous 
projects. Part of future work should also be to try to implement requirements in Boverket's building 
regulations to carry out quality controls by measuring in newly built projects regarding HVAC loss, 
HVAC temperature, HVAC temperature and lead time. Such a requirement should reduce the risk of 
system failures and problems with Legionella. The same approach should also be used within renova-
tions to map the HVAC loss and show the energy saving potential. 

 

Domestic hot water circulation losses, Legionella, energy 
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1 Inledning och bakgrund 
EU-direktivet 2010/31/EU ställer krav på nära-nollenergi (NNE) för alla nya byggnader och alla bygg-
nader som genomgår större renoveringar. För att nå dit krävs en rad olika åtgärder samt noggranna 
och korrekta energiberäkningar tillsammans med energiuppföljning för att säkerställa att åtgärderna 
får önskad effekt. Dagens energieffektiva byggnader projekteras redan enligt principen om välisolerat 
och lufttätt klimatskal. Att även uppnå hög värmeåtervinning i ventilationssystemet kan anses som en 
självklarhet idag. Ju lägre totalt energibehov som kan uppnås i en byggnad desto större procentuell 
påverkan får de parametrar som ej förbättrats. En sådan är ofta varmvattencirkulationsförlusterna 
(VVC-förlusterna). 

1.1 Utveckling av lagkrav gällande VVC-system 
Krav på längst tillåtna framledningstid och lägsta varmvattentemperatur har funnits sedan 1970. Vat-
ten och avlopps (VA) -byggnormen 1970 hade krav på maximalt 10 sekunders framledningstid. I 
Svensk byggnorm (SBN) version 80 §51:155 var kravet på maximal framledningstid 10 sekunder, och 
varmvattnet skulle hålla en temperatur mellan 45 och 65 ˚C (PFS, 1980). I Nybyggnadsregler (NR) 
1998 (BFS 1988:18, §5:11) ställs samma krav på temperatur som i VA-byggnormen, men kravet på 
längsta framledningstid ökades till maximalt 20 sekunder för flerbostadshus och maximalt 40 sekun-
der för småhus (§5:13). I Boverkets byggregler (BBR) 1 (BFS 1993:57) ändrades kravet på lägsta till-
låtna temperaturen till 50 ˚C vid tappstället (§6:612) med en framledningstid om maximalt 30 sekun-
der (§6:613) (Boverket, 1989). Det var inte förrän BBR 12 (BFS 2006:12) som kraven relaterade till 
tappvarmvatten uppdaterades igen (Boverket, 2006). Samma krav gäller än i dag, det vill säga att tem-
peraturen vid tappstället ska vara mellan 50–60 ˚C på grund av risken för tillväxt av Legionella 
(§6:612) och att framledningstiden ska vara maximalt 10 sekunder. För enbostadshus finns inget krav 
på framledningstid (Larsson, 2006).  

1.2 VVC-förluster i energiberäkningar 
I Sveby anges att man i energiberäkningar för nya flerbostadshus kan använda ett schablonvärde om 
25 kWh per m2 Atemp och år för tappvarmvattenanvändning, exklusive VVC-förluster (Andréasson, I. et 
al. 2012). Sveby har inget riktvärde för VVC-förlusternas storlek i bostadshus men påpekar att den kan 
bli stor. Den enda rekommendationen Sveby ger gällande VVC-förluster är att ett påslag om 2 eller 3 
kWh per m2 och år används för kontorsbyggnader. 

1.3 Erfarenhet från tidigare studier och arbetsliv  
NCC:s erfarenhet från energiuppföljningar i nybyggnationer har visat att VVC-förlusterna många 
gånger har varit mycket större än vad som anges i beräkningsunderlag. Detta har lett till att VVC-för-
luster har uppmärksammats mer och mer under senare år. Tre rapporter på ämnet—två gällande fler-
bostadshus och en för lokaler—har redovisat uppmätta VVC-förluster i byggnader (Alros, 2015; Ber-
gqvist, 2015, 2016). Det var dock relativt få objekt som undersöktes för att kunna utgöra statistiskt 
underlag, däremot undersöktes objekten mer noggrant. 

I de studier som har genomförts har det visat sig att VVC-förlusterna kan variera i betydligt högre grad 
än de cirka 4 kWh per m2 och år som ofta antas som schablonvärde vid energiberäkningar (JM, 2018). 
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Alros (2015) uppmätte 11 och 37 kWh per m2 Atemp och år i sina två objekt. I Bergqvist, (2015) har 
VVC-förluster kartlagts i 12 flerbostadshus och resultaten visar på variationer från 2,3 till 23 kWh per 
m2 Atemp och år, där de största förlusterna uppmättes i två nyproducerade byggnader. En möjlig anled-
ning till att VVC-förlusterna i dessa undersökningar verkar vara större i nyproducerade byggnader, 
kan vara att längden på VVC-ledningarna ökar då de dras hela vägen fram till varje lägenhet (på grund 
av hårdare krav på längsta framledningstid). 

En mer omfattande studie med 8 500 mätpunkter har genomförts av Lindencrona och Lindsköld 
(2014), dock gjordes flera antaganden och förenklingar som kan ha påverkat resultatet. En förenkling 
var att all uppmätt värmeenergi under tre sommarnätter (mellan kl. 04–05) användes som underlag 
för VVC-förlusten. Det är oklart huruvida mätvärden loggades under den timmen eller om endast ett 
mätvärde togs ut. Mätningen hade erhållits från Fortum Värme och gällde hela värmesystemet, inte 
bara VVC-systemet. Eftersom inga platsbesök gjordes kan vissa felkällor ha inkluderats i mätningarna, 
såsom värmeförluster i undercentral, aktivt värmesystem eller aktiv cirkulationspump (antogs vara 
avstängt), eller om VVC- och VV-systemet var funktionellt och uppfyllde BBR-krav på temperaturer 
och framledningstid. Dessutom ignorerades VVC-förluster som uppmättes utanför intervallet 5–50 
kWh per m2 och år, då dessa antogs bero på mätfel. Rapporten klargör inte hur många sådana objekt 
som fanns. Medelvärdet för deras uppmätta VVC-förluster var 17,4 kWh per m2 och år. (Lindencrona 
and Lindsköld, 2014) 

1.4 Mål och nyttan med undersökningen 
Det övergripande målet med projektet är att underlätta för byggbranschen att hantera VVC-förluster 
på ett mer statistiskt korrekt sätt. Mer specifikt syftar projektet till att: 

• Kartlägga hur stora VVC-förlusterna är i byggnader i dag. 

• Kontrollera samband mellan isolertjocklek av VVC-rör, VVC-längd och byggnadsår. 

• Mäta om det finns Legionella i ett begränsat antal byggnader som undersöks.  
Genom att inkludera över 165 objekt i mätningen ges ett bra statistiskt underlag för att kunna dra 
välgrundade slutsatser gällande VVC och dess förluster. Detta är något som behövs eftersom det i dag 
räknas mycket utifrån schabloner då det inte finns någon tillförlitlig statistik. 

Förhoppningen är att byggbranschen kan använda informationen i rapporten för att bättre uppskatta 
VVC-förlusterna för flerbostadshus, både vid energiberäkningar och i praktiken, speciellt vid renove-
ringar. Resultaten kan även användas som underlag till nyare probabilistiska energiberäkningsme-
toder med riskanalys som behöver sannolikheter på indata för att göra en riskbedömning för en bygg-
nad. 

1.5 Projektorganisation 
Projektet har letts av Stephen Burke, Tekn. Dr., NCC Teknik och Hållbarhet som är expert inom energi- 
och byggnadsfysik. Stephen har bidragit till projektet genom artikelskrivande, utvärdering av mätdata, 
projektledning, ekonomisk uppföljning, projektansökan samt rapportering. 

I arbetsgruppen ingår även:  
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• Tomas Ekström, Tekn. Dr. inom energi- och byggnadsdesign, NCC Teknik och Hållbarhet. Tomas 
var biträdande projektledare och har bidragit till projektet genom artikel- och rapportskrivande, 
utvärdering av mätdata samt ekonomisk uppföljning vid behov. 

• Jonatan Von Seth, GK, var ansvarig för att alla mätningar genomfördes och skickades till LTH. Jo-
natan har också bidragit till slutrapporten och artiklarna.  

• Stefan Carlsson, GK, expert inom energikartläggning och energimätning i byggnader. 

• Rickard Larsson, GK, expert inom mätteknik, energiutredningar och energideklarationer.  

• Magnus Wiktorsson, Lunds universitet, är Docent i Matematiska Statistik och var ansvarig för all 
dataanalys. Magnus har också bidragit till slutrapporten.  

• Christoffer Maljanovski, NCC Teknik och Hållbarhet, är byggnadsingenjör inom byggteknik och ar-
kitektur och har hjälpt till i projektet med skrivande och granskning. 

Till projektet finns en referensgrupp för att säkerställa förankring och spridning av projektresultaten. 
Referensgruppen består av:  

• Bengt Bergqvist, Bengt Bergqvist Energianalys AB (Konsult) 

• Anders Lindholm, Lindholmsvärme (Installatör) 

• Dennis Johansson, Installationsteknik LTH, (Avdelningschef) 

• Ebba Lindencrona, Aktea (Konsult) 

• Hampus Svensson, Vasakrona (Bostadsägare) 

• Hanna Åkerlund, Skanska (Gruppchef Energigruppen Stockholm/Göteborg) 

• Hans Söderström/Johan Sjölund, Installatörsföretagen (Installatör) 

• Henrik Bergman, Heimstaden (Bostadsägare) 

• Jan-Erik Puurula, International Water Treatment (Legionella) 

• Jens Åkervall, Nordtec Instrument AB (Mätutrustning)  

• Kaisa Nordh, Skanska (Konsult/Entreprenör)  

• Karl Knutsson, Aktea (Konsult) 

• Lasse Angelhammar, Midroc (Installatör) 

• Magnus Fluur, Omniprocess (Mätutrustning) 

• Magnus Pålsson, Stena (Bostadsägare) 

• Patrik Persson, SGS Studentbostäder (Bostadsägare) 

• Per Levin Sveby. Projektengagemang Energi & klimatanalys (Konsult) 

• Per Kempe, Projektengagemang Energi & klimatanalys (Konsult)  

• Roland Jonson, WSP (Konsult) 

• Yngve Green, Svenska Bostäder (Bostadsägare)  
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2 Genomförande 
Arbetet i detta projekt var uppdelat i flera delar. Första delen var en litteraturstudie för att under-
söka hur andra har undersökt VVC-förluster i byggnader och vilka resultat som framkommit. Andra 
delen i projektet fokuserade på insamling av mätdata, både genom korttidsmätning av VVC förluster 
och långtidsmätningar, i objekt över hela Sverige. Den tredje delen var en fördjupningsstudie av ett 
fåtal objekt för att identifiera orsaker till prestandaavvikelse, både bättre och sämre. Den sista delen 
var analys av data för att utröna samband och dra slutsatser om hur problemet med hög VVC-förlust 
kan undvikas i framtiden samt vad som behöver utredas ytterligare. 

2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien genomfördes genom att söka igenom litteraturen efter projekt där man mätt VVC 
förlusten. Sökningen skedde via Google, Researchgate.net (nätverk av forskare som delar på publikat-
ioner/arbete) samt artikeldatabaser på Lunds universitet (inklusive examensarbete databasen DIVA). 

2.2 Insamling av data 
Flera kategorier av data samlades in för varje mätobjekt från olika källor, utöver mätdata så har även 
ritningar, samt beskrivningar och information från fastighetsägarna använts. Denna data användes 
som en del av underlaget i analysen och kommer inte redovisas i sin helhelt. För mer information om 
vilket data har samlats in, se Bilaga 1.  

2.3 Mätningar 
I denna studie har följande metoder för mätning av VCC förluster använts, se nedan. Även de mätosä-
kerheter som metoderna medför diskuteras. Mätningar av Legionella genomfördes för att säkerställa 
att systemet uppfyller sitt funktionskrav. 

2.3.1 Mätning av VVC-förluster 
Mätning av VVC-förluster i alla projekt är baserad på ekvation 1 där man loggar tre parametrar, (1) 
VVC-temperaturen,(2) vattenflödet vid returen till värmeväxlaren eller tappvarmvattenberedaren 
samt (3) temperaturen på varmvattnet (VV) från värmeväxlaren eller tappvarmvattenberedaren. Två 
olika mätmetoder har använts. När en STAD-ventil har funnits tillgänglig har vattenflödet och tempe-
raturen av VVC (retur) uppmätts direkt. När en STAD-ventil inte fanns tillgänglig gjordes istället flö-
desmätningar med ultraljud. Se ekvation 1 nedan:  

 

𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
(𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉−𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)∙𝑐𝑐𝑝𝑝∙𝜌𝜌∙𝑞𝑞𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉∙𝑡𝑡

𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝
    (Ekv. 1) 

Där: 

• ETVV är energi för TVV i kWh/(m2 ·år) 

• TVV är temperaturen av varmvattnet efter värmeväxlaren (˚C)  
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• TVVC är temperaturen av returen innan värmeväxlaren (˚C)  

• Cp är den specifika värmekapaciteten av vatten, 4,186 kJ/(kg·˚C) 

• ρ är densiteten av vatten, 0,985 kg/l (vid 55 ˚C) 

• qVVC är vattenflödet in i värmeväxlaren i l/s innan värmeväxlaren  

• t är tidskonvertering för att konvertera från mätperiod till helårsbasis 

• Atemp är den uppvärmda golvytan av huset enligt BBR:s definition. 
Användning av ekvation 1 och de två mätmetoderna innebär att vissa antaganden behöver göras vid 
korttidsmätning. Ett antagande är att VVC-systemets energianvändning och vattenflöde är konstant 
under hela året. Ekvationen tar inte heller hänsyn till om energi kommer byggnaden till godo eller inte, 
utan redovisar endast den totala energiförlusten per år från systemet. Endast långtidsmätningar kan 
visa om det finns en variation av den totala energin som uppvärmningssystemet behöver tillföra för 
att kompensera för den värmeförlust som sker i VVC-systemet och säkerställa att önskad temperatur 
i systemet inte påverkas av uteklimat och dess säsongsvariation. 

Vid temperaturmätningar har röret slipats innan temperatursensorn monterats. En kontaktpasta har 
applicerats på rören för att få bra värmeflöde till sensorn. Utsidan av temperatursensorn har sedan 
isolerats med cellgummi-isolering för att minska påverkan av omgivningstemperatur.  

Fältarbetet är uppdelat i två delar: 

1. korttidsmätning med momentanmätning och loggning under ett dygn i 160 objekt, 
och 

2. långtidsmätning som sträcker sig över ett år i fem objekt. 

Syftet med kombinationen av kort- och långtidsmätningar är att se om det finns någon säsongsvariat-
ion av VVC-förlusten över året. Med informationen från långtidsmätningarna kan de momentana mät-
ningarna utvärderas på ett mer korrekt sätt. 

Korttidsmätningarna genomfördes under fyra eller fem dagar. Mättiden innebar att VVC-systemets 
energianvändning kunde mätas under tre 24-timmars-perioder mellan 00:00 och 23:59. Resultatet 
extrapoleras till årsenergianvändning enligt ekvation 1. Kortidsmätning genomfördes i undercen-
tralen och är baserat på både flöde och temperaturerdifferensen. På grund av projektstorleken var det 
inte möjligt att mäta VVC-förlusterna på stamledningsnivå. Därför mättes det i undercentralen. Om 
VVC-systemet har varit samisolerat har det gjorts en notering om det, även om samisolering kan bidra 
till att VVC-temperaturen är högre i undercentralen genom att intern värmeöverföring sker från VV-
ledningen. Beräkning av VVC-förlusterna har då använt temperaturmätningen i undercentralen för att 
upprätthålla en konsekvent beräkning och kunna jämföra förluster mellan olika objekt. 

För långtidsmätningarna monterades utrustningen på VVC-kretsen med inbyggd pulsutgång som läs-
tes av med uppkopplad loggutrustning vilken kunde läsas av och följas dagligen. Den uppkopplade 
loggutrustningen anslöts till en flödes- och temperaturlogger. Långtidsmätningarna pågick samtidigt i 
fem olika byggnader i Sverige. Resultatet av loggningen lästes av kontinuerligt och exporterades sedan 
till Excel för bearbetning. 
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2.3.2 Mätutrustningens osäkerhet 
Flödesmätning gjordes med en ultraljudmätare, en Fluxus F601 med en osäkerhet på ±1,6 %. Denna 
osäkerhet kan reduceras till ±1,2 % med en utökad kalibrering eller ±0,5 % med fältkalibrering (Fluxus 
F601 product information, 2021). 

Temperaturmätning genomfördes med två ”Tinytag Ultra 2” med externa temperatursensorer. Tem-
peratursensorerna var monterade direkt på vattenrören, enligt tidigare beskrivning. Temperatur-
sensorns osäkerhet är ±0,45 ˚C (Tinytag Ultra 2 – extern temperatur produkt information, 2021). 

Mätinstrument har kalibrerats innan och under projektets gång för att säkerställa att mätningen ger 
korrekta värden. Trots det kan det uppstå mätfel på grund av själva mätmetoden. På stället där man 
mäter temperaturen utanpå rören (med isolering utanpå) så kommer det finnas en liten temperatur-
avvikelse mellan temperaturen i vätskan och röret. Detta mätfel kommer dock finnas på både VV- och 
VVC-mätningen. För uträkning av energiförluster är det skillnaden mellan dessa två som är relevant, 
så samma fel bör ta ut varandra. Därför anses denna avvikelse ha försumbar inverkan på resultatet. 

2.3.3 Legionellamätningar 
Legionellaproverna togs med en ”Single Syringe Legionella Test Kit”, tillverkade av Hydrosense. Meto-
den för provtagning finns på leverantörens hemsida (Hydrosense, 2021).  

Testet tar cirka 30 minuter att genomföra och ett positivt resultat betyder att vattnet har minst 100 
Colony-forming unit (CFU) per liter Legionella pneumophila serogroup (Sg) 1. Metoden använder en 
”Lateral Flow Immunochromatographic Assay (LFICA)”. Lateral Flow Tests används mycket i andra 
sammanhang (till exempel graviditetstest och Covid snabbtest). Det innebär att provet transporterar 
sig kapillärt längs en förberedd provpapp där Legionella Sg 1 bakterier reagerar med ett specifikt en-
zym. Eventuella Legionellabakterier inklusive enzym fastnar senare (cirka 25 minuter i detta fall) vid 
en provlinje som fångar upp bakterierna. Enzymet skapar då linjen som redovisar ett positiv resultat. 
Kontrollinjen är bara vatten som tar med sig en annan indikator för att visa att vattnet har kommit 
förbi provlinjen. 

2.4 Fördjupade undersökningar 
Under projektets gång har det tillkommit flera frågor som referensgruppen ansåg var viktiga att un-
dersöka närmare. Antal korttidsmätningar minskades därför ner till 160 istället för tidigare planerat 
190 objekt. Istället valdes sex objekt ut av arbetsgruppen för mer detaljerad analys; två objekt med de 
högst uppmätta VVC-förlusterna, två slumpmässigt utvalda objekt (inga uppenbara fel hittades i mät-
data), ett objekt med låg VVC-förlust samt ett objekt med annorlunda tekniska lösningar. 

I dessa objekt genomfördes fördjupade mätningar, okulära besiktningar och en mer noggrann ritnings-
granskning för att utvärdera objekten och dess tekniska lösningar samt mätresultaten. 
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3 Resultat 
I detta kapitel redovisas en sammanfattning av resultaten från projektet. För en komplett bild av samt-
liga resultat, se SBUF rapport #13631.  

3.1 Uppmätta VVC-förluster 
Denna del presenterar både de mätresultat som tagits fram i denna studie samt en kontrollgrupp av 
interna mätningar från Skanska och NCC. 

3.1.1 Korttidsmätningar 
En sammanfattning av alla VVC-mätningar presenteras i figur 1. Mätresultatet för VVC-förlusten i kWh 
per m2 och år för 160 objekt presenteras sorterat från lägst till högst. Endast 29 % av alla uppmätta 
objekt hade en VVC-förlust lägre än 6 kWh per m2 och år. Dagens energiberäkningar använder ofta ett 
schablonvärde om cirka 4–6 kWh/m2 och år (grönt område i Figur 1). Observera att detta resultat inte 
visar om VVC-systemet uppfyller BBR-kravet på temperatur eller väntetid , utan enbart den beräknade 
energi som krävs för att kompensera för den uppmätta temperatursänkningen i VVC-systemet under 
mättiden (3 dagar) extrapolerat till ett årsvärde. 

 
Figur 1: Sammanfattning av korttidsmätningar från alla 160 byggnader sorterat i storleksordning samt uppdelat 
i intervall baserat på kategorier som identifierats i litteraturstudien . 

3.1.2 Underlag från Skanska och NCC 
NCC och Skanska gör kontinuerligt energiuppföljningar i sina projekt. Dock mäts inte alltid VVC-för-
luster separat, utan de inkluderas ibland i uppvärmningsbehovet. För att bidra med ytterligare mät-
ningar till projektet har NCC och Skanska samlat in resultat från 51 objekt. Mätningarna används för 
att jämföra mot korttids- respektive långtidsmätningarna som genomförts i detta projekt. Objekten 
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redovisas i figur 2 och visar både mätningsresultaten och, i vissa fall, beräkningsresultaten från pro-
jekteringsskedet. 

 
Figur 2: Beräknade och uppmätta VVC-förluster i hus från NCC och Skanska byggda mellan 2016–2019. Mätdata 
kommer från NCC och Skanskas egna energiuppföljningar. 

Resultaten visar att VVC-förlusten från energiberäkningen oftast hamnade mellan 1–5 kWh per m2 och 
år, vilket stämmer överens med det värde som man brukar ange i energiberäkningar. Medelvärdet av 
den uppmätta VVC-förlusten för dessa 51 objekt blev 5,7 kWh per m2 och år. Av de objekt som hade en 
VVC-förlust inlagd i energiberäkningen, hade ca 46 % en högre uppmätt VVC-förlust än beräknat. Flera 
objekt hade en mycket lägre VVC-förlust än det som har använts i energiberäkningen. Tjugo av alla 
objekt låg över 4 kWh per m2 och år, med det högsta värdet på 25 kWh per m2 och år. 

3.1.3 Långtidsmätningar 
Långtidsmätningar har loggat VV-temperaturen, VVC-temperaturen och VVC-flödet under ett år. Re-
sultatet från långtidsmätningarna redovisas i tabell 1. Resultatet redovisas som medelvärde för den 
uppmätta VVC-förlusten under året (mätperioden). 

Tabell 1: Sammanfattning av mätresultat från långtidsmätningarna. 

Ort Byggår Atemp [m2] VVC förlust [kWh/(m2 ·år)] 

Kalmar 2017 2 465 20,7 
Landskrona 1970 1 250 25,3 

Luleå 1929 6 483 14,6 
Solna 1985 15 728 3,6 

Värnamo 2012 4 651 8,9 
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3.2 Legionella 
Legionellaprover har tagits i 111 objekt under projektets gång. Av de 111 visade proverna vid 14 ob-
jekt positivt resultat, det vill säga indikerade en högre nivå än tillåtet enligt krav.  

3.3 Fördjupningsstudie 
I fördjupningsstudien valdes sex objekt ut för vidare undersökning; två objekt med högst uppmätt 
VVC-förlust (objekt ID08 och ID55), två slumpmässiga utvalda objekt (ID01 och ID02) (inget uppen-
bart fel hittades i mätdata), ett objekt med låg VVC-förlust (ID17), och ett objekt med annorlunda tek-
niska lösning (ID149). Fel och avvikelser identifierades i samtliga utvalda objekt.  

Byggnad ID01, hade en VVC-förlust på 12,6 kWh/m2 och år, byggdes 1925 och renoverades med helt 
nya VV-, VVC-, och kallvatten (KV)-ledningar 1998. År 2010 och 2016 hade fastigheten problem att 
säkerställa kravställda VV- och VVC-temperaturer i systemet. Det visade sig att det var blandare utan 
backventiler (till tvättmaskiner) som orsakade temperatursänkning i systemet. Trots installation av 
nya blandare 2020 så kvarstår problemet då även de nya blandarna saknar backventiler. 

Byggnad ID02 byggdes år 1978 och består av 28 lägenheter. Under första besöket uppmättes ett högt 
VVC-flöde om 0,78 l/s och VVC-förlusten uppmättes vid korttidsmätningen till 24,6 kWh/m2 och år. 
Vid besiktning av tre kopplingsbrunnar (ej utfört vid första besöket) upptäcktes att vatten samlades i 
samtliga brunnar eftersom dräneringen var igensatt eller hade nedsatt funktion. KV-röret var lägst i 
alla brunnar och låg under vattenytan vid besiktning. VV-rören låg delvis under vattenytan, och kyls 
då ned av vattnet som i sin tur kyls ned av KV-röret. Isoleringen på både KV- och VV-rören var troligtvis 
vattenmättad och i samtliga fall kunde man mäta en temperatursänkning vid brunnarna. Vattenmär-
ken i brunnarna visade att vattennivån vid någon tidpunkt hade överstigit en meters djup. Problemet 
med vattensamling i brunnarna åtgärdades innan den andra mätningen. Innan återbesöket hade VVC-
flödet justerades ner till 0,24 l/s och VVC-förlusterna uppmättes till 8,4 kWh/m2 och år vilket innebär 
en sänkning med 66 %. 

Objekt ID08 och ID55 använde ett Quattro kulvertsystem. Båda objekten hade problem med att hålla 
kravställda VV- och VVC-temperaturer. VVC-förlusten i ID08 var 58 kWh/m2 och år, och 25 kWh/m2 
och år för delen med Quattro kulvert i ID55. För ID08 var systemet dessutom felkopplat enligt leve-
rantörens anvisningar. Undersökningen visade att värme transporterades från VV och VVC-system till 
VS-primär och sekundärsystem då värmesystemet var ett lågtemperaturssystem. 

Objekt ID17 består av 44 lägenheter och hade en VVC-förlust på ca 2,9 kWh/m2 och år. Objektet fick 
positiv Legionellaprov och hade problem med lång framledningstid innan VV-temperaturen var 50 ˚C 
(30+ sekunder). Det visade sig att VVC gick tillbaka väldigt tidigt i systemet, till och med innan det 
första schaktet. Det innebär att ingen lägenhet i praktiken hade en VVC-ledning utan enbart VV-huvud-
stamledning. 

Byggnad ID 149 bestod i verkligheten av 16 byggnader, men med en och samma undercentral. VVC-
kretsen hade låga temperaturer (26 – 44 ̊ C) samt fick svagt Legionellautslag  vid provtagning och hade 
en VVC-förlust på 11,5 kWh/m2 och år. Det visade sig att fastigheten saknade möjlighet att justera 
flödet till varje byggnad. Det innebär i praktiken att vattnet tar den lättaste vägen genom systemet. 
Dessutom hade vissa stamledningar felinstallerade STAD-ventiler vilket påverkar justeringsmöjlighet-
erna samt oisolerade rördragningar genom bjälklaget.  
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4 Diskussion 
Den här studien visar att det finns en stor variation i VVC-förlusterna i byggnader. Korttidsmätningar 
visar att VVC-förlusterna kan variera från nästan noll till över 80 kWh per m2 och år, medan långtids-
mätningar visade på VVC-förluster mellan 4 – 25 kWh/m2 och år. Mätningar visar även att variat-
ionen i VVC-förluster från nyare hus (byggda 2006-2020) är i samma storlek som i äldre hus. Data 
från NCC och Skanska visar att de flesta projekten i underlaget uppnår verklig prestanda i nivå med 
vad som beräknats i energiberäkningen. Men beroende på utforming och utförande finns det en risk 
för att de verkliga VVC-förlusterna hamnar mellan 15–20 kWh per m2 och år. 

Halvvägs i projektet insåg både projekt- och referensgruppen att enbart mätningar av energianvänd-
ningen inte är tillräckligt för att avgöra om ett VVC-system fungerar som det ska eller inte. Utifrån 
insamlad data går det inte att identifiera om VVC-förlusterna har någon statistisk koppling till bygg-
nadsår, isolerings typ, isolerings mängd, eller Legionella-utslag. Istället verkar det finnas en mer sig-
nifikant parameter som inte inkluderats i studien men som påverkar resultatet mer. Ett oväntat lågt 
värde på VVC-förlusten kan vara en indikator på att systemet inte uppfyller sina funktionskrav. I stu-
dien identifierades fastigheter med väldigt låga energiförluster, vilket från ett energiperspektiv var 
bra, men som istället hade brister i VVC-utformning vilket medförde att väntetiden var mer än 30 se-
kunder och det i vissa fall uppmättes en risk för Legionella. Därmed är en slutsats att separata mät-
ningar av VVC-systemet är en viktig indikator på om systemet uppfyller sina funktionskrav. Vid låga 
värden bör ytterligare utredningar utföras för att säkerställa systemets funktion. Andra fastigheter 
hade istället över 50 kWh/m2 och år men kunde hålla sina temperaturkrav och hade inte problem 
med Legionella. Det visade sig att VVC-förlusten berodde på hur en individuell byggnad är projekte-
rat, byggd, och dess underhåll. Den mänskliga faktorn skapar förutsättningar för ojämnt resultat. 

VVC-förluster är ett stort problem som har konstaterats men orsaken till låga/höga resultat förblir 
svår att entydigt peka på. Ta till exempel en stamledning i en byggnad som skiljer sig från andra ge-
nom högre temperaturskillnader och kallare VVC. Vad beror det på? Är rören i schaktet inte isole-
rade? Är schaktet ventilerat? Går schaktet mot en yttervägg? Är det låga flöden? Har någon boende 
installerat en handukstork på egen hand? Har någon boende installerat en tvättmaskin i duschen och 
låter blandaren stå på 50 % kall/varm hela tiden? Utan en omfattande utredning i varje objekt är det 
oftast väldigt svårt att identifiera orsaken till avvikelsen. 

För att undvika flera av de möjliga orsakerna till avvikelse så är en slutsats från denna studie att re-
kommendera att alla nya fastigheter testar och mäter den verkliga prestandan på sina VVC- och VV-
system innan byggnaden levereras. Ett exempel på hur det kan göras finns i Lågan-rapporten ”Steg-
vis verifiering av delsystem – Exempel VVC-system” (Kempe, 2020). Innan en byggnad levereras bör 
byggandens VVC-förlust verifieras när den ännu är oberoende av användare, samt framledningstiden 
för varmvatten verifieras (tiden det tar att få 50 ˚C vid tapp-stället). 

Det är också viktigt att fortsätta kunskapsuppbyggnaden med fördjupningsstudier och dokumentat-
ionen av problemen samt tillämpa erfarenheterna i nya projekt. I detta projekt har man visat att VVC-
förluster kan bero på dålig projektering, dåligt utförande eller annan användning än vad systemet är 
designat för.  
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7 Bilaga 1 – Insamlade Data 
• Adress  

• Fastighetsbeteckning 

• Placering av undercentral 

• Byggår  

• Årtal för genomförd ombyggnation  

• Senaste typ av VVC effektivisering 

• Antal lägenheter  

• Antal trapphus  

• Atemp 

• Typ av byggnad  

• Finns det lokaler i huset  

• Antal våningsplan 

• Uppmätt vattenflöde  

• VVC rörets inner dimension (mm)  

• Beräknad vattenhastighet  

• TVV temperatur – momentan  

• VVC temperatur – momentan  

• VV isoleringstjocklek  

• VVC isolerings tjocklek (medel-
värde) 

• Antal meter utan isolering  

• Tillgodogörs VVC-förlusten (be-
dömning av inspektör på plats)  

• Byggnads höjd  

• Antal rörmeter (2D)  

• Antal rörmeter (kulvert) 

• Antal stammar 

• Effekt VVC-pump  

• Inställning VVC pump  

• Legionella prov  

• Vattenflödes mätning metod  

• Isolerade genomföringar  

• Typ av VVC och VV system (kom-
mentarer)  

• STAD på VVC  

• Inställning STAD  

• STAD i stamled  

• Ter ventil i stamled  

• Datum för mätning  

• Samisolerad och övriga kommen-
tarer  

• KV temp under 4 dagar  

• TVV temp under 4 dagar  

• VVC temp under 4 dagar  

• VVC temp längst bort 4 dagar  

• Utetemperatur 4 dagar 
 

 

 



 

 

E2B2 | info@E2B2.se | www.E2B2.se 

En tredjedel av all energi som används i Sverige 
används i bebyggelsen och en effektivare energi-
användning är en viktig del av utvecklingen av 

energisystemet.  
 
I E2B2 arbetar forskare och andra aktörer tillsammans för 
att utveckla samhällets byggande och boende och effektivi-
sera energianvändningen. I den här rapporten kan du läsa 
om ett av projekten som ingår i E2B2.  
 
E2B2 är ett forsknings- och innovationsprogram från 
Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är koordi-
nator. Läs mer på www.E2B2.se. 
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