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Brukarrelaterad energianvändning 
 
Genom mätningar och analys av energianvändning i 1000 lägenheter kan det 
konstateras att det vid projektering och uppföljning av lågenergihus, är 
väsentligt att ha kunskap om brukarnas användning av tappvarmvatten och 
hushållsel. Skillnader i hushållsel och tappvarmvatten är stora och de har 
stark påverkan på det slutliga resultatet. Vid projektering bör 
känslighetsanalyser med låg- och höganvändare alltid utföras och vid 
uppföljning behöver dessa poster mätas. 
 
För att kunna projektera välfungerande lågenergihus och för att kunna bedöma om lågenergihus 
fungerar som tänkt i drift är det mycket viktigt att ha kunskap om brukarrelaterad energianvändning, 
dvs. hushållsel och tappvarmvatten. Brukarrelaterade energiposter som hushållsel och 
tappvarmvatten utgör en stor del av den totala energianvändningen i lågenergihus, medan de i äldre 
hus utgör en mycket mindre del. Lågenergihus utformas för att effektivt kunna utnyttja värmetillskott 
från personer, hushållsel och sol och den ytterligare energi som behöver tillföras för uppvärmning av 
byggnaden blir därmed liten. Därutöver behövs energi för uppvärmning av tappvarmvatten, vilken i 
medeltal är minst lika stor som energin för att värma byggnaden. Storleken på uppvärmningsenergin 
är direkt beroende av hushållselanvändningen och tillsammans med tappvarmvattenanvändning har 
detta en avgörande betydelse på byggnadens energiprestanda.   
 

Mätningar ger svar 
 
För att tillhandahålla referensdata på användning av hushållsel och tappvarmvatten och för att 
möjliggöra analyser utifrån olika aspekter som är viktiga att tänka på för att bygga lågenergihus har 
mätningar gjorts i mer än 1 000 lägenheter i flerfamiljshus i under en sexårsperiod. 
 

Skillnaderna i hushållsel och tappvarmvatten är påtagliga 
 
Skillnaderna på hur mycket hushållsel och tappvarmvatten som används är stora, även med hänsyn 
tagen till storleken på lägenheterna. De 10 procent lägenheter som använder mest respektive minst 
hushållsel har en skillnad per kvadratmeter BOA på en faktor över 4. För tappvarmvatten är 
motsvarande faktor nästan 14. Trots att det är mycket stor absolut skillnad mellan hög- och 
låganvändare är karakteristiken, alltså när på dygnet användningen ökar respektive minskar, likadan 
oavsett om det gäller hög- eller låganvändare.  
I figur 1 kan man se hur användningen av hushållsel varierar under dygnet för helgdagar under 
vintern. Definitionen på olika användare är de 10 % högsta respektive lägsta samt de 10 % som ligger 
närmst mediananvändningen. Vid närmre studier av hushållselanvändningens variation kan en 
identifiering av värmetillskott under dygnet fastställas. Höganvändare använder lika mycket 
hushållsel under natten, dvs. då i regel minst hushållsel används, som mittenanvändare gör under 
kvällstid, dvs. då i regel mest hushållsel används. Höganvändare använder i genomsnitt mer än 
4 W/m2

BOA under 21 av dygnets 24 timmar, låganvändare kommer aldrig upp i 4 W/m2
BOA och endast 

under 4 timmar överstiger deras hushållselanvändning 2 W/m2
BOA. 

Foto framsida: Åsa Wahlström 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 1 Variation i användning av hushållsel under helgdagar i november till och med februari. 
 
På motsvarande sätt syns i figur 2 hur variationen av tappvarmvatten ser ut under vinterhelgdagar.  
 
 

 
Figur 2 Variation i användning av tappvarmvatten under helgdagar i november till och med februari. 
 
Medelvärdet för den årliga hushållsel- och tappvarmvattenanvändningen baserat på samtliga 
studerade lägenheter har varierat med 1,3 kWh/m2

BOA för hushållsel och 0,07 m3/m2
BOA för 

tappvarmvatten vardera under de sex åren. Hushållselanvändningen har under dessa år minskat 
medan tappvarmvattenanvändningen ökat. 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
Som framgår av figur 1 och 2 finns stora skillnader mellan hög och låganvändare inom såväl 
hushållsel som tappvarmvatten. Är användningen av hushållsel hög är tappvarmvattenanvändningen 
inte nödvändigtvis också hög. I figur 3 visas energi för tappvarmvatten som en funktion av 
hushållselen för alla de 1 000 studerade lägenheterna för år 2011. Av figuren framgår att bland 
brukare med liten hushållselanvändning förekommer både fall med hög respektive låg 
tappvarmvattenanvändning. Detsamma gäller för det omvända fallet, när hushållselanvändningen är 
hög förekommer både fall med hög respektive låg tappvarmvattenanvändning. Dock finns ett svagt 
samband mellan ökad hushållselanvändning och ökad tappvarmvattenanvändning.   
 
 

 
 
Figur 3 Energianvändning för tappvarmvattenuppvärmning i förhållande till hushållselanvändning. 

 
 
Resultaten varierar från år till år och från fall till fall 
 
I enskilda lägenheter och även på byggnadsnivå förekommer stora skillnader i användning mellan på 
varandra följande år. Skillnaden i årsanvändningen för hushållsel är i 50 % av lägenheterna större än 
8 kWh/m2

BOA, på byggnadsnivå är motsvarande skillnad 3,4 kWh/m2
BOA. För uppvärmning av 

tappvarmvatten är skillnaden på lägenhetsnivå också större än 8 kWh/m2
BOA i 50 % av lägenheterna 

och på byggnadsnivå är motsvarande siffra 3,7 kWh/m2
BOA. 

Både i enskilda lägenheter och på byggnadsnivå varierar användningen av hushållsel och 
tappvarmvatten mellan på varandra följande år i sådan storleksordning att specifik energianvändning 
påverkas mer av detta än av variationen i uteklimat mellan olika år.  

 
  



 
 

 

Finns den typiska användaren? 
 
Alla mätningar och de analyser som utförts talar för svårigheter att beskriva en typisk användare av 
hushållsel och tappvarmvatten. En hög hushållselanvändning och låg tappvarmvattenanvändning 
kommer att resultera i lågt specifikt energibehov. På samma sätt kommer en låg 
hushållselanvändning och hög tappvarmvattenanvändning att resultera i ett högt specifikt 
energibehov. Energianvändningen för uppvärmning av byggnaden och det totala 
uppvärmningsbehovet och därmed den specifika energianvändningen kommer i stor utsträckning 
påverkas av vem som bor i byggnaden. Detta är viktiga parametrar att ta hänsyn till vid projektering 
och utvärdering av byggnader. De uppmätta användningarna av hushållsel- och 
tappvarmvattenanvändning i lägenheterna visar att kombinationerna an hushållsel och 
tappvarmvatten är i stort sett lika många som antalet lägenheter.  

 
Olika brukarbeteende har lika stor påverkan på uppvärmningsenergin 
som storleken på uppvärmningsenergin i ett passivhus  
 
De olika kombinationerna har använts som indata till energisimuleringar av uppvärmning. Skillnaden i 
uppvärmningsenergi som olika användning av hushållsel innebär är i en passivhuslägenhet 8,5 
kWh/m2

BOA om man bortser från de 5 % med högst respektive lägst uppvärmningsenergi. Vid 
motsvarande energisimuleringar där indata för hushållselanvändning hålls konstant på 
medelanvändning av hushållsel som uppmätts blir den absoluta uppvärmningsenergin 8 kWh/m2

BOA.  
Det är alltså samma storleksordning på den absoluta uppvärmningsenergin som på skillnaden som 
olika lägenheters användning av hushållsel innebär, och då är inte de 5 % högsta respektive lägsta 
värdena inkluderade. Skillnaden som de olika brukarna har på uppvärmningsenergin motsvarar 
skillnaden mellan en fönsteryta på 10 % och en på 30 % eller skillnaden mellan en 
temperaturverkningsgrad på 55 % och en på 85 %. Variationer i hushållselsanvändning påverkar 
uppvärmningsenergin i passivhuslägenheter mer än vad rimliga osäkerheter i byggnadsparametrar 
som fönsterarea, U-värde och temperaturverkningsgrad gör. Om specifik energianvändning exklusive 
el studeras, är skillnaden mellan olika lägenheter och därmed brukare 40 kWh/m2

BOA, fortfarande 
med de 5 % högsta och lägsta användningarna exkluderade. Huvuddelen av denna skillnad beror på 
skillnader i tappvarmvatten. Resultaten visar alltså att det är angeläget att mäta 
tappvarmvattenanvändningen om denna ska ingå i en byggnads energiprestanda, för att kunna 
bedöma uppvärmningsdelen i byggnaden. I lågenergihus är det dessutom viktigt att även 
hushållselen mäts för att möjliggöra en korrekt bedömning av uppvärmningen i byggnaden. 

 
  



 
 

 

Närvarograd har ingen koppling till brukarrelaterad energianvändning 
 
Eftersom användning av hushållsel och tappvarmvatten till stor del bedöms vara brukarrelaterat är 
ett naturligt antagande att närvaron också har en koppling till användningarna. En högre närvaro 
borde därmed resultera i en högre användning. Genom elektroniska närvarodagböcker har närvaron 
mätts under ett par veckor i 78 av lägenheterna. Resultatet som syns i figur 4 visar förvånansvärt 
svaga samband mellan medelnärvaro och användning av hushållsel respektive tappvarmvatten. 
Medelnärvaro kan innebära ett visst antal personer i en lägenhet konstant såväl som det dubbla 
antalet personer under hälften av tiden. Om användningen jämförs mot antalet personer som bor i 
lägenheterna ges inte heller några starka samband. Vid samma medelnärvaro och vid samma antal 
boende är det stor variation i användning. Det visade sig alltså att närvaron eller antalet boende inte 
är en parameter som tydligt förklarar en hög eller låg användning av varken hushållsel eller 
tappvarmvatten. Det är troligtvis andra parametrar i beteende som inte enkelt låter sig mätas fysiskt 
som bättre skulle förklara skillnader i användning.  
 
 

 
 
Figur 4 Hushållselanvändning som funktion av närvaron (till vänster) och 
tappvarmvattenanvändningen som funktion av närvaron (till höger). 
 
 
Närvaron är en internvärmekälla som särskilt i moderna lågenergihus kan utgöra en betydande andel 
av den internvärme som under stora delar av året värmer upp huset. Under natten när inget 
värmetillskott finns från solen och då temperaturskillnaden mellan inne och ute typiskt är som störst 
är internvärmen från personer lika stor som internvärmen från hushållsen. Det innebär att om 
uppvärmningen i ett lågenergihus ska utvärderas eller dess energiprestanda verifieras är närvaron en 
angelägen post att ha kunskap om. 
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Hur kan resultatet användas i 
praktiken?   
 
I lågenergihus har olika användning av hushållsel och  
tappvarmvatten mycket stor påverkan på uppvärmning och 
specifik energianvändning. Under projektering måste 
byggnaden därför designas för att kunna fungera med olika 
typer av brukare. När energianvändning beräknas kan man 
inte bara använda medelvärden för att beskriva brukarna 
eftersom det finns stora variationer från ett fall till ett annat, 

trots att man bortser från extremvärden åt båda håll. Genom att beräkna och redovisa 
uppvärmningsenergi och specifik energianvändning för olika typer av brukande av hushållsel och 
tappvarmvatten kan man redan under projekteringen ha en uppfattning om hur mycket olika brukare 
kan förväntas påverka energianvändningen.  
När en byggnad sedan utvärderas är det angeläget att kunna härröra eventuella avvikelser från 
förväntade värden till brukarna eller till byggnaden för att på så sätt kunna avgöra om åtgärder 
behöver göras på byggnadsnivå, dess installerade system eller om avvikelsen helt enkelt beror på en 
användning av hushållsel och tappvarmvatten som det inte beräknades för.  
I projektet har hushållselbrukandet delats in i tre grupper, en för låganvändare, en för höganvändare 
samt en för mittenanvändare. Dessa tre grupper kan vara lämpliga att används som exempel på olika 
brukande av hushållsel i samband med en projektering. 
Det är, som projektet visat, förutom att ta hänsyn till fysikaliska egenskaper och influenser, även 
viktigt att ta hänsyn till hur brukare påverkar en byggnads energibalans. Vid projektering av ett 
lågenergihus har det visat sig att korrigeringar behövs för 
skillnader i hushållselanvändning och 
tappvarmvattenanvändning mellan olika år, lika mycket 
som korrigeringar för skillnader i uteklimat mellan olika 
år behövs.   
 
 

Läs mer 
Den fullständiga rapporten, ”Brukarrelaterad energianvändning – Mätningar och analys av hushållsel 
och tappvarmvatten”, finns för nedladdning på www.laganbygg.se.  
 

 
  

Det är lika viktigt att korrigera för 
skillnader i brukande som för 

skillnader i uteklimat 
Vid uppföljning av lågenergihus bör 

man mäta: 

 Tappvarmvattenanvändning 

 Hushållsel 

 Närvaro 
 

Gör känslighetsanalyser med låg- 
och höganvändare vid beräkning av 
energianvändning vid projektering. 

 

http://www.laganbygg.se/thuva__26
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Energimyndigheten, Boverket, Sveriges Byggindustrier, Västa Götalandsregionen, Formas, 

byggherrar, entreprenörer och konsulter med syfte att öka byggtakten av lågenergibyggnader. 
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