
Energiförbrukningen avgöras i vardagsrummet

Energislöseriet ökar i värmeisolerade byggnader jämfört med oisolerade. Den totala energiförbrukningen fortsätter 

att minska i takt med att fastigheternas energibesparingar förbättras. Men effekten på användarna och deras 

benägenhet att slösa energi ökar. Detta resultat framkom i Tysklands största studie av energieffektivitet i fastigheter 

som har utförts av professorn Dr Clemens Felsmann. Hans slutsats blev följande: Ju mer energibesparande ytskikt 

byggnaderna hade, desto mindre bekymrade sig invånarna om sin värmeförbrukning. Av den här anledningen 

anser forskaren att man bör tillämpa individuell mätning av värmekostnaden i välisolerade fastigheter. Studien visar 

också på en större möjlighet att minska CO2-utsläppen genom värmefakturan.
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Felsmann presenterar Tysklands största studie hittills av effekterna med individuell 

mätning och kostnadsfördelning i förhållande till fastigheters energibesparande 

egenskaper. Professorn i byggnadsenergi och värmeförsörjning föreläser på institutet 

för elkraftteknik vid det tekniska universitetet i Dresden. Institutet är mycket väl 

ansett och utför ofta uppdrag åt den tyska regeringen. Kooperativet som för statistik 

över fördelningen av värme- och vattenkostnaderna (Arbeitsgemeinschaft Heiz- und 

Wasserkostenverteilung e.V.) har uppgett anonymiserade mätdata från 3,3 miljoner 

hem till Felsmann. Det finns totalt 18 miljoner hushåll i flerbostadshus i Tyskland.

Studien bekräftar också den stora möjligheten att minska kostnaden för att minska 

CO2-utsläpp genom en post på värmefakturan. Sedan den här faktureringen blev  

obligatorisk 1981 har cirka 350 miljoner ton CO2 sparats. Detta är de mest energief-

fektiva åtgärder som vidtagits för att minska CO2-utsläppskostnaderna. Men med 

individuell kostnadsfördelning för uppvärmning kan vi spara nära 200 euro per ton 

minskat CO2-utsläpp! ”Det finns ingen annan jämförbar åtgärd (t.ex. tilläggsisolering) 

med så låga kostnader som individuell mätning och kostnadsfördelning” säger 

Felsmann. Enligt hans beräkningar är värmefakturor mer effektivt än lågenergilampor 

och kan till och med jämföras med modernisering av alla gamla en- och tvåfamiljshus.

Analysen visar att den uppmätta rumstemperaturen i två tredjedelar av alla hushåll 

som tillfrågades i flerbostadshuserna var avsevärt lägre än den teoretiska normen  

på 20 °C. Hälften av alla var till och med under 19 °C. Konsumenterna i äldre 

fastigheter är mycket mer energimedvetna än man tidigare trott och deras beteende 

har också större inverkan på den totala förbrukningen än vi tidigare förutsatt. Den 

uppmätta energiförbrukningen i äldre fastigheter är i genomsnitt mycket lägre än de 

krav som vi har räknat med i enlighet med EnEV. Det innebär att de potentiella be-

sparingarna genom energirelaterade åtgärder för byggnadsytskikt och andra tekniska 

lösningar har överskattats.

Felsmann-studien visar att den genomsnittliga rumstemperaturen ökar kraftigt  

i takt med att fastighetens energibesparingsegenskaper förbättras. Hem som 

byggdes mellan 1958 och 1967 hade i genomsnitt en rumstemperatur på 18,1 °C! 

Fastigheter från åren 1978 till 1995 hade marginellt högre temperaturer. Fastigheter 

som byggts mellan 1996 och 2001 hölls emellertid mycket varmare, runt 19,4 °C. 

Fastigheter som konstruerats med standarden EnEV 2002 var ännu varmare, runt 

20 °C. I fastigheterna som uppfyller senaste EnEV var rumstemperaturen ännu högre.

Ett annat resultat av studien visade att byggnadsskicket inte hade någon påverkan  

på energibehovet för uppvärmning av vatten. Den relativa andelen av den totala 

värmeförbrukningen ökar däremot i takt med att fastighetens energibesparingsegen-

skaper förbättras. I nyare fastigheter var andelen över 30 %. Felsmann använde 

omfattande data vid framräkningen av en genomsnittlig energiförbrukning på 

26 kW-timmar per kvadratmeter och år (kWh/(m2 a)) för vattenuppvärmning. Denna 

förbrukning är mer än dubbelt så mycket som energibehovet på 12,5 kWh/(m2 a)  

som förutsätts i DIN V 18599, del 10. I äldre fastigheter, byggda före 1977, kan  
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sL u t s at s

Energiförbrukningen i bostadshus beror till stor del på 

energibehovet för deras uppvärmning och varmvatten. 

Vid kvantifiering av möjligheten till energibesparande 

påverkan ligger fokus på påverken av användarnas be-

teende i sin energiförbrukning utöver byggnadens fy-

siska attribut (energibehovet) och förutsättningar för 

vitvaror (energieffektivitet). Uppvärmningsbehovet av 

ett rum, till exempel, beror i hög grad på byggnadskon-

struktionen och kan – förutsatt normala användnings-

mönster och väderförhållanden – räknas ut med fast-

ställda beräkningsmetoder (t.ex. DIN V 18599). Men 

den verkliga driften av hushållet ger ofta stora variatio-

ner i förbrukning, som till stor del beror på användarens 

beteende. Undersökningar har också visat att byggna-

der med samma konstruktion kan ha stora skillnader i 

energiförbrukning om de har likartade användningsom-

råden men drivs på olika sätt. Användarna har alltså en 

stark och kontrollerbar påverkan på förbrukningen, bå-

de av uppvärmning och varmvatten.

Med förbättrade energibesparingsegenskaper i 

byggnadernas ytskikt och maskinell utrustning blir denna 

påverkan ännu starkare. Erfarenheter visar att användar-

specifik kostnadsfördelning för uppvärmning är en myck-

et effektiv åtgärd för att påverka användarnas beteen-

de, och minska värmeförbrukningen och CO2-utsläppen. 

Användarnas beteende kan till stor del  påverkas av indi-

viduell mätning av värmekostnader och kan ses till ex-

empel i minskad eller behovsbaserad uppvärmning (läg-

re rumstemperatur eller endast delar av hemmet värms 

upp), förändringar i sättet att vädra och minskad förbruk-

ning av varmvatten. En avgörande faktor är om, och i vil-

ken utsträckning, en användare kan uppmuntras att 
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cirka 17 % av värmeförbrukningen härledas till vattenuppvärmning. I fastigheter byggda 

efter standarden EnEV 2002 är den så mycket som 28 %. I individuella fall kan 

energiförbrukningen som uppstår av vattenuppvärmning vara så hög som 50 %. Av 

denna anledning rekommenderar Felsmann att tillämpningen av förbrukningsbaserad 

kostnad för uppvärmning och varmvatten utökas till nya fastigheter och energiopti-

merade äldre hus för att stimulera energibesparing. 

Eftersom beräkningsgrunden (DIN V 18599) förutsätter olika underliggande antaganden 

kan inte den beräknade energiförbrukningen uppnås i nya fastigheter. Men det visade 

sig att potentiella besparingar i äldre fastigheter endast kan förutses exakt om  

den nuvarande förbrukningen undersöks i varje enskilt fall. Påverken av energiföre-

skrifterna i EnEV har överskattats för nya fastigheter, och även för äldre fastigheter. 

Forskaren hävdar att användarnas beteende är huvudorsaken till detta. Särskilt i 

nya fastigheter med lågt energibehov förbrukar användare mer värme än beräknat för 

deras uppvärmning och ventilation.

Användarnas beteenden är en avgörande faktor. Det krävs att användarna vet hur 

mycket energi de förbrukar för att tänka om och ändra sina energiförbrukningsvanor. 

Det krävs att de tänker om för att de ska ändra sitt beteende. Enligt Felsmann kan 

detta medföra att en del rum värms upp mindre eller endast delvis, bara vädras när 

det behövs och att mindre varmvatten används.
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ändra sitt beteende och sina vanor – dvs. att använda en-

ergi på ett mer medvetet sätt – genom individuell mät-

ning av värmekostnaden. I de aktuella undersökningarna 

har användarnas beteenden även extrapolerats från fak-

tiska energiförbrukningsvärden. Uppgifterna användes 

också för att analysera effekterna av användarbeteendet 

vid energiförbrukning i byggnader med energibesparan-

de konstruktion.

Till dags dato har anonymiserade energiförbruk-

ningsuppgifter registrerats av olika elmätningsleverantö-

rer från över 320 000 byggnader med över 3,3 miljoner 

lägenheter och cirka 283 miljoner kvadratmeters rums-

yta. Denna mängd datamaterial i en studie är den hit-

tills största i Tyskland. De insamlade uppgifterna utvär-

derades med hjälp av energicertifikat och bearbetades 

för vidare användning. Detta gjordes separat, efter fast-

igheternas storlek eller antal enheter och byggår, eller ef-

ter energisparande egenskaper på byggnadernas ytskikt. 

Fastigheterna delades även in efter uppvärmning med 

fjärrvärme och uppvärmning med en värmepanna.

Som undersökningsmetod för systematisk under-

sökning av sambandet mellan individuell mätning av 

värmekostnader och energibesparande egenskaper på 

fastigheterna, samt en möjlig extrapolering av resulta-

ten, användes en byggnadssimulering. Byggnadsmo-

dellerna skapades med ett simuleringsprogram för si-

mulering av termiska byggnader och vitvaror.

En liknande åtskillnad gjordes också med indelning 

efter fastigheternas storlek och ålder när modellerna 

skapades. Fyra olika byggnadsstorlekar skapades, var 

och en med fem olika energistandarder. Modellerna 

validerades genom jämförelse mot insamlade förbruk-

ningsdata. De användes sedan för att kartlägga använ-

darnas beteende utifrån de energibesparande egenska-

perna i fastigheternas ytskikt.

Med dessa simuleringar kunde vi dra slutsatsen att 

förbättrad värmeisolering och den medföljande minsk-

ningen av energibehovet gör att användare tenderar slö-

sa mer energi. I de energisparande bostadshusen med 

flera hushåll kan detta ställas inför faktum att även små 

avvikelser i beteendet hos enskilda användare (t.ex. in-

ställning av högre rumstemperatur) har en stor inver-

kan på hur förbrukningen fördelas. Av detta kan vi dra 

slutsatsen att individuell mätning av värmekostnaden 

fortsätter spela en viktig roll i framtiden. Inte bara för 

att försäkra en rättvis kostnadsfördelning, utan också 

för realisera de möjligheter till energibesparing som pla-

neras genom att konstruera energisparande byggnader. 

Den relativt låga investeringskostnaden för inrättande 

av individuell mätning är också till hjälp.

Erfarenheterna av individuell kostnadsfördelning 

för uppvärmning, som har publicerats i flera studier, till-

låter oss att extrapolera genomsnittliga energiförbruk-

ningsbesparingar på 20 % som resultat efter införan-

de och genomförande av den tyska förordningen om 

fördelning av uppvärmningskostnaden. Denna studie vi-

sar att ännu större besparingar kan uppnås, även i nya 

byggnader. På grundval av detta beräknas minskningen 

av CO2-utsläpp uppgå till 348 miljoner ton sedan infö-

randet av uppvärmningskostnadsförordningen 1981 till 

2012. De besparingar som kan genereras med individu-

ell mätning av värmekostnader skulle ge ytterligare 95 

miljoner ton minskade CO2-utsläpp fram till 2020. Åt-

gärdskostnaden för minskning av CO2-utsläppen med 

till exempel individuell mätning uppgick till 195 EUR/t 

CO2 2010. Därmed representerar de en finansiell av-

kastning och kan betraktas som mycket fördelaktiga 

jämfört med andra energibesparande åtgärder i fastig-

hetssektorn.
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