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The significance of Building 

planning in energy streamlining 

Abstract 
The residence and service sector stand for 40 % of the total energy use in Sweden. 90 % of 

this energy is used for households and facilities, which means that its energy use is only 

surpassed by that of the industry.  

An appropriate solution for a national reduction in use of energy is therefore to streamline the 

energy efficiency for existing and planned buildings.  

The aim for this academic work is to examine how different methods of streamlining energy 

use is affected by building planning. Two real life buildings are to be compared and analysed. 

The buildings have identical outer dimensions and construction, and one of them has a 

comparatively more open building plan. 

Five different streamlining solutions are going to be simulated in the software EQUA IDA 

ICE; a lowering of the room temperature, an increased efficiency on the heat exchanger in the 

air handling unit, a decreased U-value (a Swedish building standard in energy transmission) 

for the windows, a decreased U-value for the roof and lastly a change from a proportional 

control system to a proportional integrating on the heating and cooling system.  

The results show that: 

A lowering of the room temperature by 2 ˚C, lessens the heating load for the air handling unit 

by 42,5 % in the building with a more open building plan, whilst the less open building sees a 

decrease of 35,8 %.  

The effect of an increased efficiency from 0,6 to 0,9 on the heat exchanger in the air handling 

is unaffected by a buildings planning.  

A lowered U-value for the windows from 1,8 to 1,1 W/m2,K increases the cooling load for 

the air handling unit by 130 % on the building with the more open planning. And at the same 

time the building with the less open planning is unaffected by the streamlining.  

A lowered U-value for the roof from 0,09 to 0,05 W/m2,K gives an increased performance on 

the heating load for both the heating system and air handling unit on the building with the 

more open planning, compared to that of the less open building.  

If the control system of the heating and cooling systems changes from a proportional 

integrating to a proportional one, the cooling load for the cooling system increases by 4,1 % 

on the building with the more open planning, whilst it increases by 17,1 % on the less open 

building.  

Streamlining the energy use of ventilation, cooling and heating systems has a bigger impact 

on buildings with a more open planning compared to those with a less open building plan. 

A less open building plan is better affected by the streamlining of the energy transmission 

trough the construction compared to a more open planning.  
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Sammanfattning 
I Sverige står bostad och servicesektorn för cirka 40 % av den totala energianvändningen. 90 

% av denna energi används till hushåll och lokaler, vilket betyder att dess energianvändning 

endast överstigs av industrins.  

En god strategi för en minskad nationell energianvändning är därför att energieffektivisera 

både befintliga byggnader och nyproduktion. 

Detta arbete har i syfte att undersöka hur olika typer av energieffektiviseringar påverkar 

kontorsbyggnader ur en energisynpunkt beroende på deras planlösning. Arbetet kommer att 

jämföra två verkliga byggnader som har samma yttre dimension och konstruktion, men där en 

av byggnaderna har en jämförelsevis öppnare planlösning.  

Fem olika energieffektiviseringar kommer att simuleras utifrån programvaran EQUA IDA 

ICE; en sänkning av inomhustemperaturen, en ökad verkningsgrad på 

luftbehandlingsaggregatets värmeväxlare, ett minskat U-värde på fönster, Ett minskat U-värde 

på tak samt en ändring av värmesystemets styrsystem till proportionell från proportionellt 

integrerande.  

Resultatet visar att: 

 En sänkning av inomhustemperaturen med 2 ˚C minskar behovet av värme till 

luftbehandlingsaggregatet för den öppna byggnaden med 42,5 %, och 35,8 % för den mindre 

öppna.  

Effekterna av en ökad verkningsgrad från 0,6 till 0,9 på värmeväxlaren i 

luftbehandlingsaggregatet, är oberoende av en byggnads planlösning.  

Vid ett minskat U-värde på fönster från 1,8 till 1,1 W/m2,K så ökas den tillförda kylan till 

luftbehandlingsaggregatet med 130 % för byggnaden med den öppna planlösningen, och för 

den mindre öppna byggnaden så påverkas inte behovet.  

Vid ett minskat U-värde på taket från 0,09 till 0,05 W/m2,K så har byggnaden med den öppna 

planlösningen en bättre prestanda för tillförd värme till både värmesystem och 

luftbehandlingsaggregat.  

När styrsystemet för värmesystemetet ändras till proportionellt från proportionellt 

integrerande, så ökar kylbehovet för värmesystemet för byggnaden med den öppnare 

planlösningen med 4,1 %, och den mindre öppna byggnaden får en större ökning på 17,7 %.   

En mindre öppen planlösning får en större påverkan av energieffektiviseringar på ventilation- 

och värmesystem i jämförelse med en mer öppen.   

En öppen planlösning får en större påverkan av energieffektiviseringar som minskar U-värdet 

på konstruktionen i jämförelse med en mindre öppen planlösning.  
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1. Inledning 
Jordens resurser har alltid varit omstridda av konflikter mellan alla dess arter. Politiska 

debatter kring hur och vem som ska nyttja dessa resurser har - och kommer alltid att äga rum. 

Historia upprepar alltid sig själv, vilket betyder att en del av dessa debatter kommer att sluta i 

beväpnad konflikt.  

Jorden är värd till en mångfald av resurser, varav en står för byggstenarna för alla andra – 

energi. Våra förfäder dyrkade solen för alla mirakel som dess strålning medförde, och redan 

då visste man att mänskligheten kommer stupa utan en tillförlitlig energikälla. Det är av 

samma anledning som energifrågan alltid kommer att vara av högsta betydelse för en 

fortsättning av det mänskliga släktet.  

För att hantera den ständigt ökande energianvändningen så finns det tre alternativ: att 

producera mer, använda mindre, eller effektivisera användningen.   

Sverige har idag uppdelat den totala energianvändningen i tre sektorer; industri, inrikes 

transporter samt bostäder och service. Enligt energimyndigheten (2017) så uppgick 

energianvändningen för 2015 inom bostads- och servicesektorn till 143 TWh, vilket 

motsvarar cirka 40 % av den totala användningen.  

Av den energi som bostads- och servicesektorn använder så går ungefär 90 % till hushåll och 

lokaler, vilket betyder att dess energianvändning endast överstigs av industrins. Som den näst 

största användaren av energi i Sverige, så är en god strategi för en minskad nationell 

energianvändning, att energieffektivisera både befintliga byggnader och nyproduktion. Krav 

på nyproducerade byggnader ställs av det statliga verket ”boverket” i form av dess byggregler 

(BBR). Befintliga byggnader har däremot samma energikrav som när de byggdes, och 

energieffektiveras i princip endast om det är ekonomiskt försvarbart.  

Lösningar som har förbättrat energiprestandan på byggnader i Sverige är bland annat; ökad 

användning av värmepumpar, ersättning av oljepannor med el eller fjärrvärme, användning av 

moderna ventilationssystem, bättre styrsystem och självklart minskade transmissionsförluster 

genom ökad isolering och bättre fönster (energimyndigheten 2017).  

Med hjälp av nya programvaror så kan man innan, under och efter byggnationen av en 

byggnad beräkna dess energianvändning och utifrån det simulerade resultatet ge förslag till 

energioptimeringar i konstruktionen och dess ventilation- och värmesystem (EQUA, u.å.). En 

av dessa programvaror; IDA ICE kommer att användas i detta arbete.   

Detta arbete har i syfte att undersöka hur olika energibesparande åtgärder påverkar byggnader 

olika beroende på deras planlösning. Arbetet kommer att jämföra två verkliga byggnader; 

”NA” som består till cirka hälften av mindre rum som används som kontor med resterande del 

öppna kontorslandskap, och ”NB” vars planlösning bestås uteslutande av mindre kontor och 

förråd.  

En stor anledning till varför detta arbete utförs, är att inga tidigare studier inom detta specifika 

ämne har funnits av författaren och därav gör arbetet unikt.  
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Arbetet handleds och utfärdas av intuitionen för tillämpad fysik och elektronik på Umeå 

universitet.  

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att med hjälp av programvaran IDA ICE undersöka hur en byggnads 

planlösning påverkar effektiviteten av olika energieffektiviseringar.  

Målet är att jämföra effekterna som olika energieffektiviserande åtgärder har på byggnaderna 

NA respektive NB, som båda ingår som byggnadsdelar i naturvetarhuset beläget på Umeå 

universitetscampus.  

För att uppnå målet så kommer följande frågeställningar att behandlas:  

• Hur påverkas byggnaderna ur en energisynpunkt om inomhustemperaturen sänks? 

• Hur påverkas byggnaderna ur en energisynpunkt vid en ökad verkningsgrad på 

luftbehandlingsaggregatets värmeväxlare? 

• Hur påverkas byggnaderna ur en energisynpunkt vid ett minskat U-värde på fönsterna? 

• Hur påverkas byggnaderna ur en energisynpunkt vid ett minskat U-värde på taket? 

• Hur påverkas byggnaden ur en energisynpunkt om värmesystemets styrsystem ändras 

från PI till P?  

1.2 Begränsningar 

Läsaren av denna rapport ska alltid komma ihåg att detta arbete bygger på antagandet att IDA 

ICE simulerar ”verkligheten”. I det verkliga fallet så skiljer sig IDA ICE mot verkligheten då 

det oundvikligen inte kan simulera alla komplexa beteenden som påverkar byggnaderna.  

Endast fem energieffektiviseringar kommer att simuleras för respektive byggnad på grund av 

arbetets tidsplan. De fem olika åtgärderna har arbetats fram med handledaren prof. Thomas 

Olofsson och har i åtanke att representera de olika områdena av energieffektivisering i en 

byggnad.  

Endast våning fyra och fem i byggnaderna NA och NB kommer att jämföras, eftersom de 

tydligt då representerar en öppen respektive sluten planlösning.  

Eftersom det finns flera detaljer i konstruktionsritningarna som saknas, så kommer 

konstruktionsdelarna fönster, dörrar och innerväggar att bestämmas utifrån 

standardinställningar i programvaran IDA ICE samt utifrån att få tydligare resultat.  

Ytan av övergångarna som finns mellan naturvetarhuset och närliggande hus, samt den 

påverkan de har på intilliggande konstruktioner, kommer inte att beaktas.  

Den verkliga mänskliga närvaron av byggnaden kommer inte att beaktas, då detta endast antas 

skala ner resultatet.  

Styrsystemet för ventilation- och värmesystemet i byggnaderna kommer att sättas till ett 

förinställt alternativ i simuleringsprogramvaran. Anledningen till detta är att det verkliga 

styrsystemet skiljer sig mellan byggnaderna samt att uppgifter om hur styrsystemet är 

programmerat saknas.  

Golvytan för byggnadens elcentraler räknas ej med, då de antas att inte vara anslutna till 

värme- och ventilationssystemet.  
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Belysning, maskiner och närvaro sätts till aktiva under timmarna 8–17 för alla dagar i veckan. 

Enligt information från förvaltaren, så är närvaron av lokalerna cirka 80 % under vardagar och 

10 % under helger. Detta kommer ej att beaktas då det endast antas skala ner resultatet.  

Väggen på våningen fem överlappar med väggen från våning fyra, vilket gör att väggen på 

våning fem har en ökad tjocklek på 300 mm de första 670 mm från våning fems start. Mellan 

dessa överlappande väggar så finns det en bred luftspalt som antas vara välventilerad. Och 

med detta antagande så försummas den ökade tjockleken. 
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2. Teori 
Teori kring de simulerade byggnaderna, ventilation och värmesystem samt 

transmissionsförluster redovisas nedan under separata rubriker. 

2.1 Simuleringsobjektet 

NA och NB är flyglar till byggnaden ”naturvetarhuset” som är beläget på Umeå 

universitetscampus, se figur 1. Dessa byggnader är lika i storlek på ytterväggar, fasad och tak. 

Byggnaderna insida är däremot olika, särskilt våning fyra och fem. Dessa våningar i NA 

består till cirka hälften av mindre rum som används som kontor och arbetsrum, och resterande 

del är öppna kontorslandskap, labbsalar samt fläktrum. NB:s planlösning är uteslutande 

mindre kontor och förråd. Alltså; NA har ett litet antal rum i förhållande till byggnadens 

markareal jämfört med byggnaden NB. Detta benämns i rapporten som att NA har en ”öppen 

planlösning” och NB har en ”sluten planlösning”.  

 

Figur 1, visar Naturvetarhuset beläget på Umeå universitetscampus. Den översta flygeln har 

benämningen NA, den mellersta NB och den nedersta NC. Byggnaden längst till vänster som 

kopplar ihop flyglarna är benämnd N. Källa: Umeå universitet.  

2.2 Ventilation- och värmesystem 

Den totala energin som måste tillföras till en kontorsbyggnad varierar stort mellan olika fall. 

Faktorerna som påverkar det totala energibehovet är: uppvärmning, varmvatten, 

verksamhetsel, fastighetsel och komfortkyla (Warfvinge, 2010, s. 4:13-22). 

Den största delen av en byggnads energibehov går till uppvärmning. Den tillförda värmen 

används till både värmesystemet och luftbehandlingsaggregatet. Behovet av tillförd energi 

minskar vid ökad solinstrålning, personvärme och användning av elektriska maskiner samt 

belysning.  

Energiåtgången till uppvärmning och komfortkyla kan genom klimatdata samt ventilation- 

och konstruktionsritningar beräknas med programvaror som IDA ICE. Däremot så är det 

svårare att uppskatta faktorer som är knutna till mänsklig användning och närvaro. Eftersom 

belysning, elektriska apparater, varmvatten och utstrålad värme från mänskliga kroppar 
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påverkas av hur en byggnad används, så behövs det ofta utföras mätningar av dessa variabler 

för att få ett mer verklighetstroget resultat av en simulering eller beräkning. Dessa mätningar 

medför en ökad arbetsinsats, vilket gör att de ofta inte utförs och värden på dessa tas istället 

från tidigare erfarenheter eller schabloner.  

För att minska den tillförda energin till både kyla och värme i luftbehandlingsaggregatet så 

kan en värmeväxlare användas (Warfvinge, 2010, s. 2:53-2:58). En sådan värmeväxlare 

använder frånluftens energiinnehåll för att värma uteluften när den är kallare än börvärdet och 

för att kyla när den är varmare. Graden till hur mycket energi som kan utvinnas ur frånluften 

bestäms utifrån värmeväxlarens verkningsgrad. En högre verkningsgrad medför en högre grad 

återvunnen energi som betyder att mindre energi måste tillföras byggnaden utifrån.  

Genom att sänka inomhustemperaturen på en byggnad så kan man drastiskt minska dess 

energianvändning. En temperaturskillnad är drivkraften för transmissionsförluster, och en 

högre skillnad medför en högre drivkraft, som i detta fall är effektförluster mot omgivningen 

(Warfvinge, 2010, s. 4:3-4:22). Vid en sänkning av lufttemperaturen i ett rum, så sänks också 

i princip alltid börvärdet för tilluften, det gör att den tillförda värmen till både värmesystemet 

och luftbehandlingsaggregatet minskar.  

Ventilation- och värmesystem regleras alltid utifrån ett styrsystem. Det finns flera typer av 

styrsystem där proportionellt och proportionellt integrerande är två av de vanligaste (Thomas, 

2016, s. 54–64). Dessa system ger ifrån sig en styrsignal beroende på storleken av ett 

reglerfel, som är skillnaden mellan det verkliga värdet och en börvärdet av en variabel, till 

exempel temperaturen i ett rum. Styrsignalen används till exempel för att reglera 

shuntregleringar och ventiler.  

Ett proportionellt styrsystem ger ifrån sig en styrsignal som är proportionellt med reglerfelet, 

det vill säga ett litet reglerfel ger ifrån sig en liten styrsignal och ett stort fel ger ifrån sig en 

stor styrsignal. Nackdelen med ett proportionellt styrsystem är att det inte kan reglera snabbt 

och stabilt samtidigt, utan bara en kan väljas. Det finns också en risk att det blir kvarstående 

reglerfel.  

Ett proportionellt integrerande system fungerar som ett proportionellt system med den extra 

funktionen att den lägger integralen av reglerfelet ovanpå styrsignalen. Det gör att 

styrsignalen ökar med tiden så länge reglerfelet kvarstår. Fördelen med detta system är att det, 

i förhållande till ett proportionellt system, kan både vara snabbt och stabilt, samt att det 

undviker kvarstående fel.  

2.3 Byggnadens transmissionsförluster 

Energi kan transporteras på tre olika sätt (Sandin, 2010, s. 24–33): 

Om två material har kontakt med varandra så leds värme ifrån materialet med den högre 

temperaturen till den lägre. Detta kallas ledning. En högre temperaturdifferens av materialen 

medför en högre värmeöverföring. För att minska värmeöverföringen genom ledning så har 

man två val; att byta materialen till mindre ledande, eller öka tjockleken. Värmeöverföring 

igenom väggar och tak sker i huvudsak igenom ledning, vilket gör att en ökad 

isoleringstjocklek nästan alltid är det bästa sättet att minska energiförlusterna genom dessa.  
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När en vätska eller gas tillför eller bortför värme till/från en yta så sker konvektion. Detta sker 

inom byggsammanhang på ytskiktet av väggar, tak och luftspalter med mediet luft. Vid en 

ökad temperaturdifferens, yta eller hastighet på mediet så ökar värmeöverföringen.  

Material som har en temperatur över 0 K strålar ut energi i form av strålning. Ytor tar emot 

samtidigt som de själva strålar ut energi på detta sätt. Om en ett objekt tar emot mer strålning 

än det strålar ut, så värms det upp. Byggnader avger och tar emot strålning genom sina 

ytterväggar och tak. Fönsterna på en byggnad släpper däremot igenom nästan all 

solinstrålning samtidigt som det blockerar all utgående strålning från byggnadens insida. Det 

gör att byggnaden konstant värms upp när solen skiner, precis som ett växthus.   

De tre formerna av värmeöverföring finns i alla byggnader. Inom byggbranschen så förenklar 

man strålning och konvektion till ledning och slår ihop alla tre till ett värde på ledning 

(Sandin, 2010, s. 39). Detta nya förenklade värde kallar man för U-värde, och är 

sammanställning av alla de transmissioner som orsakar energiförluster genom byggnaden. Ett 

högt U-värde medför en högre transmission och därmed högre energiförluster.  

Den höga värmeöverföringen genom glas och luftläckage är faktorer till varför fönster är den 

byggnadsdel med det högsta U-värdet. En ökad fönsteryta i ett rum kan förutom högre 

energianvändning, medföra högre rumstemperaturer under timmar med aktiv solstrålning på 

grund av växthusfenomenet.  

2.4 IDA ICE 

Programvaran IDA ICE är ett simuleringsverktyg som exakt kan bygga upp modeller av en 

byggnad, dess system och styrsystem – allt för att kunna minimera energianvändningen och 

säkerhetsställa den bästa möjliga komforten för dess invånare (EQUA, u.å.). 

I programvaran så ritar man upp enskilda zoner för varje rum som byggnaden har. Det går att 

rita zonerna på frihand om användaren vet måtten. Men för större byggnader så är det lättaste 

sättet att importera en 3D BIM fil och låta programmet själv avgöra hur zonerna ska byggas 

upp, och sedan i efterhand manuellt ändra eventuella fel. Om en 3D BIM fil inte finns för 

byggnaden så är det näst snabbaste sättet att importera en CAD eller vektor fil. Om inga av 

dessa filer finns för byggnaden, så kan en ritning i bildformat importeras till programmet och 

läggas i bakgrunden av arbetsytan. Arbetssättet är då likt hur man kalkylerar en bild från ett 

papper till ett annat genom att fästa upp de på ett fönster eller en annan bakgrundsbelyst yta.  

Eftersom förvaltare ofta endast har tillgång till de uppgifter som givits från konsulterna som 

gjort ritningarna och modellerna, så saknas det nästan alltid både 3D BIM och CAD filer. I 

fallen där förvaltarna har tillgång till dessa så är de ofta skrivskyddade för att skydda 

konsulternas arbete. IDA ICE kan inte hantera skrivskyddade filer, vilket gör att personer som 

inte är ansvarig konsult för byggnaden ofta måste rita zonerna på frihand eller med en ritning i 

bakgrunden av arbetsytan.  

När alla zoner har ritats upp, och rätt mått angivits, så kan man ange värden för flertalet 

variabler individuellt eller som en standard för alla. Om ett värde på en variabel inte manuellt 

anges så anger programvaran ett standardvärde, användaren uppmanas att inte ändra flertalet 

av dessa värden utan god vetskap av vad det innebär. Vanliga variabler är konstruktioner som 

väggar och fönster, börvärden för ventilation och värmesystem, samt scheman för användning 

av belysning och närvaro.  
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Simuleringens noggrannhet av det verkliga fallet måste alltid vägas mot simuleringstiden. 

Antalet zoner, fönster, dörrar och öppningar har en direkt påverkan på tiden det tar att 

simulera fallet. Det har även en påverkan på hur snabbt programmet svarar på inmatning. För 

att minska simuleringstiden så kan flera zoner eller fönster slås ihop till en och samma, vid 

användning av denna funktion så påverkas noggrannheten av simuleringen negativt.  

Om inget annat anges, så beräknar IDA ICE att energi till lampor och utrustning i ett rum 

kräver mindre energi per m2 med ökad golvyta.  
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3. Metod 
Detta arbetet utförs med hjälp av programvarorna IDA ICE av EQUA och DWG TrueView 

2019 av Autodesk, samt så dokumenteras arbetet med hjälp av Microsoft Excell och Word.  

De fem olika energieffektiviserande åtgärderna utgår utifrån ett grundfall per byggnad. Nedan 

beskrivs grundfallet samt vilka ändringar av grundfallet som de olika åtgärderna medför under 

separata rubriker.  

På grund av simuleringstid, instabilitet och skuggbildningar så byggs byggnaderna NA och 

NB upp separat i simuleringsprogrammet, det vill säga i två olika filer.  

När uppbyggnaden av ett simuleringsunderlag är klart så simuleras det över ett år genom att 

trycka på ”run” bredvid ”energi” på tabben ”simulation”. Resultatet presenteras sedan under 

tabbarna ”summary” och ”details”, efter 3–4 timmars simulering.  

Resultatet som kommer att presenteras i tabellform för varje byggnad och 

energieffektivisering är; den totala tillförda energin, den tillförda energin fördelat på golvytan, 

den högst förekommande effekten, värmen som tillförs till värmesystemet respektive 

luftbehandlingsaggregatet och kylan som tillförs till värmesystemet respektive 

luftbehandlingsaggregatet. För energieffektiviseringarna så kommer dessa värden att jämföras 

procentuellt med grundvärdet för byggnaden i fråga.  

3.1 Grundfall 

Nedan så beskrivs de inställningar som gjorts för att simulera grundfallet för NA och NB. 

Endast nya inställningar i programvaran redovisas, vilket betyder att alla inställningar som 

inte nämns har det värdet som är programvaran anger som standard. Den aktuella versionen 

av programvaran vid tidpunkten av arbetet är 4.8.  

Arkitekt- och konstruktionsritningar över våning fyra och fem på naturvetarhuset i Umeå 

universitetscampus hämtas från förvaltaren och statliga bolaget Akademiska hus.  

3.1.1 Uppbyggnad 

Uppbyggnaden av byggnaderna NA och NB sker på samma sätt, men utifrån olika 

arkitektritningar, se bilaga 1–4 för arkitektritningarna.   

Först så ställs orienteringen av byggnaden om så att norr pekar åt väst för att stämma överens 

med arkitektritningarna. Detta åstadkoms genom att öppna ”site shading and orientation” 

under tabben ”general” och sedan markera kompassen och ändra värdet för ”orientation” till 

270˚.  

Eftersom arkitektritningarna är skrivskyddade av konsulteringsfirman WSP så konverteras de 

till formatet JPEG. Arkitektritningarna, som nu är i ett bildformat, importeras in i 

programvaran som en barkund till arbetsytan genom att trycka på ”import” och sedan 

”bitmap” under tabben ”floor plan”. Arkitektritningarna importeras på rätt plan genom att 

ange höjden på planet med ”level” under tabben floor plan. För att få samma skala på 

arkitektritningarna och programvaran så mäts en ytterväggs mått på ritningen i DWG 

TrueView och sedan så ritas en zon med samma mått i IDA ICE. Om zonen inte har samma 

storlek som ytterväggen på den importerade ritningen, så ändras ritningens skala i 

programvaran genom att först markera ritningen och sedan ändra storleken under ”Size” med 
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”picture aspect ratio” markerat. Detta upprepas med olika värden på ”Size” tills dess att 

samma skala uppnås.  

Höjden av de olika planen fås genom att mäta på konstruktionsritningarna. Alla mått på 

ritningarna sker genom måttverktyget i programvaran DWG TrueView 2019. Våning fyra och 

fem har höjden 6,55 respektive 9,91 m, med den första våningens golv som nollpunkt. 

När nivåerna för arkitektritningarna är rätt, så ritas en byggnadskropp som hittas i 

verktygsfältet under ”insert”, ”new object”, ”building body”. Byggnadskroppen visar var 

gränsen för ytterväggen går på byggnaden och ritas på insidan ytterväggarna. Eftersom våning 

fem har en mindre yttre gräns än våning fyra på byggnaderna i fråga, så måste två 

byggnadskroppar med tillhörande höjd och mått för varje plan ritas. När byggnadskropparna 

är angivna så kan zonerna ritas genom att trycka ”new zone” under tabben ”floor plan”. Varje 

zon representerar ett rum och gränserna för de ritade zonerna dras på insidan av varje vägg, 

vilket gör att det finns ett mellanrum mellan varje zon. De zonerna som gränsar mot utsidan 

av byggnaden överlappar en eller två av sina gränser med gränsen av byggnadskroppen.  

När gränserna för varje zon på båda våningarna har dragits, så benämns de med namnet som 

framgår i arkitektritningarna genom att högerklicka på zonen och markera ”rename”. Varje 

rum är märkt med ett nummer och text som visar vilken byggnad och våning den tillhör samt 

vad den används till, till exempel L4-14-03 LÄROSAL. Zonerna grupperas också in i grupper 

genom att ändra ”group” till ”plan 4” eller ”plan 5” under listan av zoner på tabben ”general”.  

Höjden för varje zon anges under tabben ”general” där alla zoner kan hittas i en lista. Zonerna 

sorteras utifrån namn då det delar upp våningarna. Genom att markera värdet ”room height” 

för alla zoner på en våning så kan alla ändras samtidigt. Alla zoner på våning fyra har höjden 

3,03 m. På våning fem så har rummen och korridorerna längst ut mot långsidorna rumshöjden 

2,7 m. Rummen som befinner sig i mitten av byggnaden och mellan de två korridorgångarna 

har rumshöjden 2,88 m.  

Ett fönster placeras ut på varje våning genom att gå till 3D vy av projektet och sedan markera 

ytterväggen som det ska placeras på. Fönstret placeras genom att markera ”palette” under 

verktygsfältet och sedan dra ut ”window” på arbetsytan. Genom att dubbelklicka på fönstret 

och sedan markera tabben ”geometry” så kan mått och placering anges på fönstret. Fönster på 

våning fyra har bredden och höjden 2,28 respektive 1,52 m, fönstret placeras på höjden 1,1 m. 

Vid trappuppgångarna har fönstren bredden och höjden 3,3 respektive 3,03 m och placeras på 

höjden 0 m. På våning fem anges bredden och höjden till 1,06 respektive 1,145 m, samt 

placeras på höjden 0,85 m. Vid trappuppgångarna har fönstren bredden och höjden 3,3 

respektive 1,145 m och placeras på höjden 0,85 m. När ett fönster av varje sort finns, så 

används kopieringskommandot för att placera ut resterande. Detta görs i den vanliga 

tvådimensionella vyn.  

Dörrar placeras ut på samma sätt som fönsterna genom att dra ut ”opening” istället för 

”window”. Höjden på alla dörrar antas vara 2 m. Bredden på varje dörr bestäms genom att 

anpassa måttet tills det överensstämmer med arkitektritningen.  

Öppningar utan dörrar skapas där två zoner går ihop i varandra utan en vägg. Detta åstadkoms 

genom att dubbelklicka på en öppning med en dörr och ändra ”construction” till ”opening 

without door”. Måtten bestäms utifrån höjden på zonerna och längden som de går ihop med 

varandra.  
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Balkonger läggs till på våning fem i NA och våning fyra i NB genom att gå till en 

tredimensionell vy och sedan dra ”balcony” från ”palette” under verktygsfältet. Bredden och 

höjden anges till 6 m respektive 1 m.  

De färdiga tredimensionella modellerna för NA och NB kan ses i bilaga 5 respektive 6.  

Det är viktigt att vara medveten om att för varje zon, dörr och fönster som ritats så blir 

programvaran långsammare på att hantera inmatning, vilket gör att ändringar kan överbelasta 

programvaran som sedan stängs ner och gör att den sparade filen blir korrupt. För att undgå 

detta så borde backupper av arbetet göras med jämna intervaller.  

3.1.2 Generell indata 

Inställningar för samtligt följande data kan hittas under tabben ”General”.  

Den geografiska platsen av byggnaden sätts till Umeå genom att ändra ”location” till Umeå. 

För att få Umeå som en valbar enhet, så måste den laddas ned från IDA location download 

center genom att välja ”download” och sedan hitta Umeå under ”Sweden”. Klimatprofilen 

sätts då också automatiskt till Umeå. 

Byggnadens värme- och kylproduktion sätts till fjärrvärme genom att markera ”district” för 

samtliga under ”generator efficiencies for standard plant and ideal heaters and coolers” som 

finns under ”building defaults”.  Under denna inställning så finns det ytterligare en som heter 

”energy ms”, för ”district" så sätts ”heating” till ”district heating” och ”cooling” till ”district 

cooling”.  

Köldbryggor sätts till typiska värden genom att ändra samtliga sliders under ”thermal bridges” 

till ”typical”.  

Förluster för distributionen av värme och kyla inom värmesystemet, samt för tilluft i 

ventilationskanalerna sätts till typiska värden genom att ändra samtliga sliders till ”typical” 

under ”extra energy and losses”.  

3.1.3 Konstruktionsdelar 

Alla konstruktionsdelar ändras under ”defaults” om inget annat nämns. Eftersom standarden 

på modellen ändras genom detta, så appliceras den angivna informationen automatiskt till 

konstruktionsdelar sam har eller kommer att placeras i modellen.  

För att skapa en ny standard för ett konstruktionselement, så anges ”new resource” ur listan av 

val. Den nya standarden namnges och information som tjocklek och typ av material ges till 

lagren inom konstruktionen. Eftersom en specifikation av materialens egenskaper som 

lambda-värde och densitet inte finns i konstruktionsritningarna så kommer dessa anges som 

standardvärdet enligt programvaran.  

Ytterväggarna består från insida till utsida av lagren: 0,18 m betong, 0,1 m isolering och 0,12 

m lättbetong. Den totala tjockleken är 0,4 m.  

Innerväggarna består från insida till utsida av lagren: 0,026 m gips, 0,054 m luftgap, 0,03 m 

isolering, 0,054 m luftgap och 0,026 m gips. Denna vägg är satt som standard utifrån 

programmet. Väggen ska efterlikna en vägg med dubbelgips på en 95 mm ram och 30 mm 

isolering. Hur väggen är uppbyggd i verkligheten framgår inte av konstruktionsritningarna.  
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Väggarna som delas med byggnaden N vid våning fyra är egentligen helt öppna, se bilaga 1 

och 3. För att approximera detta så sätts värmeresistansen genom väggen i modellen till ett 

stort värde, vilket gör att värmetransporten igenom dessa väggar kommer att vara nära noll. 

Detta görs genom att byta ut betongmaterialet i dessa väggar till ett material med samma 

egenskaper, förutom värmeledningen som sätt till 0,0001 W/m2,K Nya material skapas 

genom att markera ”new resource” under ”material”. För att endast väggarna i fråga ska ha 

denna egenskap så skapas en identisk vägg med det nya materialet istället för betong. 

Väggarna som gränsar mot N markeras i den tredimensionella vyn och vägtypen ändras till 

den nya i listan ”for external constructions” under tabben ”advanced”.  

Invändiga golv består från insida till utsida av lagren: 0,005 m golvbeläggning, 0,065 m 

lättbetong, 0,3 m betong. Golvet har en total tjocklek på 0,37 m. Det invändiga golvet på 

våning fem agerar också som invändigt tak på våning fyra. 

Programvaran antar att golvet på våning fyra gränsar till utsidan eftersom det inte finns 

zonerna under denna våning. För att approximera scenariot där ytterligare en våning finns 

under våning fyra så sätts värmeresistansen till ett högt tal för detta golv. Detta görs på samma 

sätt som för väggarna mot N, se stycket två steg ovan.  

Taket består från insida till utsida av lagren: 0,013 m gips, 0,028 28x70 s400 glespanel, 0,39 

m isolering och 0,0045 m spånplatta (k-board). Utanpå dessa lager så finns det ett 

parallellfackverk och ett yttre tak. Men eftersom det är välventilerat mellan det inre och yttre 

taket så räknas inte yttertakets värmeresistans med.  

U-värdet för fönsterglaset sätts till 1,8 W/m2,K U-värdet för fönsterkarmen sätts till 1,8 

genom att markera ”windows” i listan av zoner och sedan ändra värdet för ”frame U” till 1,8 

för samtliga fönster. Eftersom U-värdet för fönsterna inte specificeras i uppgifterna om 

byggnaderna, så sätts det till ett värde som ger goda förutsättningar för tydliga 

simuleringsresultat.  

3.1.4 Ventilation- och värmesystem 

Luftbehandlingssystemet ändras till ett system med värmeväxlare samt med värmare och 

kylare som matas med fjärrvärme och fjärrkyla. Detta åstadkoms genom att lägga till ”sep. 

setpoints for hc, cc, hx” under ”hvac sytems” och sedan ta bort det andra 

luftbehandlingssystemet som redan finns under samma rubrik. Börvärdet för värmeväxlaren, 

värmaren och kylaren sätts till 20 ˚C. Fläkten har satts till att konstant (oberoende av 

motoreffekt) öka tilluftstemperaturen med en 1 ˚C.  

Under listan av zoner så ändras börvärdet för värmning av rummet till 22 ˚C genom att ändra 

”heat setp” till 22. Börvärdet för kyla ändras till 25 ˚C genom att ändra ”cool setp” till 25 ˚C. 

Det verkliga värdet för inomhustemperatur i byggnaderna är 21 ˚C. Men för att få tydligare 

resultat av en temperatursänkning så kommer 22 ˚C användas istället.  

Alla zoner sätts till att använda det inställda luftbehandlingsaggregatet genom att ange ”sep. 

setpoints for hc, cc, hx” under ”AHU” för varje zon.  

För att simulera ett ventilationssystem med en varierbar lufthastighet som är kontrollerat 

utifrån rummets temperatur, så anges ”VAV, temp. control” för varje zon under ”system” i 

listan över zonerna.  
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Belysning, maskiner och närvaro sätts till aktiva under timmarna 8–17 för alla dagar i veckan. 

Dessa ändras genom att välja ”load from database” och sedan markera ”8–17 every day” för 

”occup. schedule”, ”light schedule” och ”equipm. schedule” som hittas i listan av zonerna.   

3.2 Sänkt inomhustemperatur 

För att simulera en temperatursänkning i byggnaderna så sänks börvärdet (setpoint) för 

temperaturen i rummen från 22 ˚C till 20 ˚C. Börvärdet för tilluften sätts till 18 ˚C. Börvärdet 

innan kylning tar effekt i rummen kommer att förbli den samma på 25 ˚C. Rummen är 

benämnda ”zones” och hittas under tabben ”generals”.  

 

3.3 Ökad verkningsgrad på värmeväxlare 

Verkningsgraden för värmeåtervinnaren som sitter över till- och frånluften ändras från 60 till 

90 %. Värmeåtervinnaren hittas i ventilationssystemet ”HVAC Systems” under tabben 

”general”. 

3.4 Minskat U-värde på fönster 

Det totala u-värdet för fönstret, det vill säga ram och glas, ändras till 1,1 från 1,8. Glasets u-

värde ändras genom att modifiera standardenheten (default) för glas som finns under tabben 

”general”. Ramens u-värde justeras genom att ändra värdet för ”frame U” för varje enskilt 

fönster som kan hittas genom att markera rubriken ”windows” under tabben ”general”.  

3.5 Minskat U-värde på tak 

U-värdet på taket ändras från 0,09 till 0,05 W/m2,K För att efterlikna detta så ändras 

isoleringens tjocklek på taket från 0,39 till 0,7 m genom att ändra värdet för detta på ”roof” 

som hittas i ”defaults” under tabben ”general”. 

3.6 Proportionellt värmesystem 

Styrsystemet för värmesystemet ändras från proportionell integrerande till proportionell. 

Inställningen för styrsystemet görs genom att ändra ”controller” till ”Proportional” för varje 

rumsenhet under rubriken ”details” i tabben ”general”.  
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4. Resultat 
Endast resultatet av simuleringarna kommer att redovisas. För inställningar och uppbyggnad 

av simuleringsunderlaget se avsnitt 3 ”metod”.  

Resultatet för grundfallet samt energieffektiviseringarna redovisas separat under respektive 

nedanstående rubriker.  

Energianvändning definieras som den energin som måste tillföras externt till byggnaden, 

vilket i detta fall innefattar köpt el samt fjärrvärme/kyla. Denna definition gäller i 

fortsättningen av denna rapport.   

Om en variabel som nämns under grundfallet inte redovisas under en energieffektivisering, så 

har de samma värde.  

Byggnaderna använder sig endast av fjärrvärme/kyla som tillförd energi till sitt värmesystem 

och luftbehandlingsaggregat.  

4.1 Grundfall 

Byggnadsdelen NA har under grundutförandet en total energianvändning på 217,4 MWh per 

år, se tabell 1. 68 MWh av denna energin går till värme i värmesystemet samt 12,1 MWh till 

kyla. 51,1 MWh och 4,6 MWh tillförs som värme respektive kyla till 

luftbehandlingsaggregatet. Den totala energianvändningen fördelat på golvytan är 90,1 

kWh/m2, och den högsta totala effekten som förekommer under ett simulerat år uppgår till 

197,7 kW. Byggnadens totala golvyta är 2412 m2. 8,3 % av den utvändiga arean består av 

fönster och det genomsnittliga U-värdet på bygganden 0,31 W/m2K.  

Byggnadsdelen NB har under grundutförandet en total energianvändning på 232,5 MWh per 

år, se tabell 1. 64,6 MWh av denna energin går till värme i värmesystemet samt 12,4 MWh till 

kyla. 54,8 MWh och 4,7 MWh tillförs som värme respektive kyla till 

luftbehandlingsaggregatet. Den totala energianvändningen fördelat på golvytan är 97,9 

kWh/m2, och den högsta totala effekten som förekommer under ett simulerat år uppgår till 

201,2 kW. Byggnadens totala golvyta är 2374 m2. 7,8 % av den utvändiga arean består av 

fönster och det genomsnittliga U-värdet på bygganden 0,31 W/m2K. 

Tabell 1, visar på årsbasis för respektive byggnad ”NA” och ”NB”; den totalt tillförda 

energin till byggnaden, den tillförda energin som går till värme i värmesystemet, energin som 

tillförs som kyla till värmesystemet, den energin som går till värme i ventilationsaggregatet, 

energin som tillförs som kyla till ventilationsaggregatet, den totalt tillförda energin fördelat 

på varje kvadratmeter av byggnaden samt den högsta totala effektförbrukningen som 

förekommit under det simulerade året. NA är en byggnad som har en mer öppen planlösning i 

jämförelse med NB.  

  NA NB 

Tillförd energi [MWh] 217,4 232,5 

Specifik tillförd energi [MWh/m2] 90,1 97,9 

Toppvärde effekt [kW] 197,9 201,2 

Värmesystem tillförd värme [MWh] 68 64,6 

Värmesystem tillförd kyla [MWh] 12,1 12,4 

Ventilation tillförd värme [MWh] 51,1 54,8 

Ventilation tillförd kyla [MWh] 4,6 4,7 
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4.2 Sänkt inomhustemperatur 

Byggnadsdelen NA har, efter en sänkning av rumstemperaturen på 2 ˚C, en total 

energianvändning på 184,8 MWh per år, vilket är en minskning på 15 % jämfört med 

grundfallet, se tabell 2. 54 MWh av denna energin går till värme i värmesystemet samt 11,2 

MWh till kyla, vilket ger en minskning på 20,6 respektive 7,4 %. 32,8 MWh och 9,3 MWh 

tillförs som värme respektive kyla till luftbehandlingsaggregatet, det gör att den tillförda 

värmen har minskat med 35,8 % och den tillförda kylan har ökat med 102,2 %. Den totala 

energianvändningen fördelat på golvytan är 76,6 kWh/m2, och den högsta totala effekten som 

förekommer under ett simulerat år uppgår till 195,7 kW, vilket är en minskning med 1,1 %.  

Byggnadsdelen NB har, efter en sänkning av rumstemperaturen på 2 ˚C, en total 

energianvändning på 194,3 MWh per år, vilket är en minskning på 16,4 % jämfört med 

grundfallet, se tabell 2. 50,8 MWh av denna energin går till värme i värmesystemet samt 11 

MWh till kyla, vilket ger en minskning på 21,4 respektive 11,3 %. 31,5 MWh och 9,6 MWh 

tillförs som värme respektive kyla till luftbehandlingsaggregatet, det gör att den tillförda 

värmen har minskat med 42,5 % och den tillförda kylan har ökat med 104,3 %. Den totala 

energianvändningen fördelat på golvytan är 81,9 kWh/m2, och den högsta totala effekten som 

förekommer under ett simulerat år uppgår till 196,2 kW, vilket är en minskning med 2,5 %.  

Tabell 2, visar på årsbasis för respektive byggnad ”NA” och ”NB”; den totalt tillförda 

energin till byggnaden, den tillförda energin som går till värme respektive kyla i 

värmesystemet, den energin som går till värme respektive kyla i ventilationsaggregatet, den 

totalt tillförda energin fördelat på varje kvadratmeter av byggnaden samt den högsta totala 

effektförbrukningen som förekommit under det simulerade året. Tabellen jämför även varje 

givet värde med grundvärdet innan effektiviseringen, se tabell 1 för grundvärden.  

  NA Skillnad grundfall [%] NB Skillnad grundfall [%] 

Tillförd energi [MWh] 184,8 -15,0 194,3 -16,4 

Specifik tillförd energi [MWh/m2] 76,6 -15,0 81,9 -16,3 

Toppvärde effekt [kW] 195,7 -1,1 196,2 -2,5 

Värmesystem tillförd värme [MWh] 54 -20,6 50,8 -21,4 

Värmesystem tillförd kyla [MWh] 11,2 -7,4 11 -11,3 

Ventilation tillförd värme [MWh] 32,8 -35,8 31,5 -42,5 

Ventilation tillförd kyla [MWh] 9,3 102,2 9,6 104,3 

 

4.3 Ökad verkningsgrad på värmeväxlare 

Byggnadsdelen NA har, efter en ökad verkningsgrad från 0,6 till 0,9 på 

luftbehandlingsaggregatets värmeväxlare, en total energianvändning på 179,1 MWh per år, 

vilket är en minskning på 17,6 % jämfört med grundfallet, se tabell 3. 68 MWh av denna 

energin går till värme i värmesystemet samt 12,1 MWh till kyla, vilket inte ger någon skillnad 

från grundfallet. 13 MWh och 4,6 MWh tillförs som värme respektive kyla till 

luftbehandlingsaggregatet, det gör att den tillförda värmen har minskat med 74,6 % och den 

tillförda kylan är den samma som grundfallet. Den totala energianvändningen fördelat på 

golvytan är 74,3 kWh/m2, och den högsta totala effekten som förekommer under ett simulerat 

år uppgår till 197,2 kW, vilket är en minskning med 0,4 %.  

Byggnadsdelen NB har, efter en ökad verkningsgrad från 0,6 till 0,9 på 

luftbehandlingsaggregatets värmeväxlare, en total energianvändning på 190,5 MWh per år, 



 

15 

 

vilket är en minskning på 18,1 % jämfört med grundfallet, se tabell 3. 64,6 MWh av denna 

energin går till värme i värmesystemet samt 12,4 MWh till kyla, vilket inte ger någon skillnad 

från grundfallet. 12,9 MWh och 4,6 MWh tillförs som värme respektive kyla till 

luftbehandlingsaggregatet, det gör att den tillförda värmen och kylan har minskat med 76,5 

respektive 2,1 %. Den totala energianvändningen fördelat på golvytan är 80,2 kWh/m2, och 

den högsta totala effekten som förekommer under ett simulerat år uppgår till 200,5 kW, vilket 

är en minskning med 0,3 %.  

Tabell 3, visar på årsbasis för respektive byggnad ”NA” och ”NB”; den totalt tillförda 

energin till byggnaden, den tillförda energin som går till värme respektive kyla i 

värmesystemet, den energin som går till värme respektive kyla i ventilationsaggregatet, den 

totalt tillförda energin fördelat på varje kvadratmeter av byggnaden samt den högsta totala 

effektförbrukningen som förekommit under det simulerade året. Tabellen jämför även varje 

givet värde med grundvärdet innan effektiviseringen, se tabell 1 för grundvärden. 

  NA Skillnad grundfall [%] NB Skillnad grundfall [%] 

Tillförd energi [MWh] 179,1 -17,6 190,5 -18,1 

Specifik tillförd energi [MWh/m2] 74,3 -17,5 80,2 -18,1 

Toppvärde effekt [kW] 197,2 -0,4 200,5 -0,3 

Värmesystem tillförd värme [MWh] 68 0,0 64,6 0,0 

Värmesystem tillförd kyla [MWh] 12,1 0,0 12,4 0,0 

Ventilation tillförd värme [MWh] 13 -74,6 12,9 -76,5 

Ventilation tillförd kyla [MWh] 4,6 0,0 4,6 -2,1 

 

4.4 Minskat U-värde på fönster 

Byggnadsdelen NA har, efter ett minskat U-värde på samtliga fönster från 1,8 till 1,1, en total 

energianvändning på 200,7 MWh per år, vilket är en minskning på 7,7 % jämfört med 

grundfallet, se tabell 4. 46,5 MWh av denna energin går till värme i värmesystemet samt 12,4 

MWh till kyla, det gör att den tillförda värmen har minskat med 31,6 % och den tillförda 

kylan har ökat med 2,5 %. 54,2 MWh och 10,6 MWh tillförs som värme respektive kyla till 

luftbehandlingsaggregatet, det gör att den tillförda värmen och kylan har ökat med 6,1 

respektive 130,4 %. Den totala energianvändningen fördelat på golvytan är 83,2 kWh/m2, och 

den högsta totala effekten som förekommer under ett simulerat år uppgår till 189,3 kW, vilket 

är en minskning med 4,3 %.  

Byggnadsdelen NB har, efter ett minskat U-värde på samtliga fönster från 1,8 till 1,1, en total 

energianvändning på 217 MWh per år, vilket är en minskning på 6,7 % jämfört med 

grundfallet, se tabell 4. 44,4 MWh av denna energi går till värme i värmesystemet samt 12,9 

MWh till kyla, det gör att den tillförda värmen har minskat med 31,3 % och den tillförda 

kylan har ökat med 4,0 %. 57,6 MWh och 4,7 MWh tillförs som värme respektive kyla till 

luftbehandlingsaggregatet, det gör att den tillförda värmen har ökat med 5,1 och kylan är den 

samma som grundfallet. Den totala energianvändningen fördelat på golvytan är 91,4 kWh/m2, 

och den högsta totala effekten som förekommer under ett simulerat år uppgår till 193,5 kW, 

vilket är en minskning med 3,8 %.  
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Tabell 4, visar på årsbasis för respektive byggnad ”NA” och ”NB”; den totalt tillförda 

energin till byggnaden, den tillförda energin som går till värme respektive kyla i 

värmesystemet, den energin som går till värme respektive kyla i ventilationsaggregatet, den 

totalt tillförda energin fördelat på varje kvadratmeter av byggnaden samt den högsta totala 

effektförbrukningen som förekommit under det simulerade året. Tabellen jämför även varje 

givet värde med grundvärdet innan effektiviseringen, se tabell 1 för grundvärden. 

  NA Skillnad grundfall [%] NB Skillnad grundfall [%] 

Tillförd energi [MWh] 200,7 -7,7 217 -6,7 

Specifik tillförd energi [MWh/m2] 83,2 -7,7 91,4 -6,6 

Toppvärde effekt [kW] 189,3 -4,3 193,5 -3,8 

Värmesystem tillförd värme [MWh] 46,5 -31,6 44,4 -31,3 

Värmesystem tillförd kyla [MWh] 12,4 2,5 12,9 4,0 

Ventilation tillförd värme [MWh] 54,2 6,1 57,6 5,1 

Ventilation tillförd kyla [MWh] 10,6 130,4 4,7 0,0 

 

4.5 Minskat U-värde på tak 

Byggnadsdelen NA har, efter ett minskat U-värde på taket från 0,09 till 0,05, en total 

energianvändning på 212,7 MWh per år, vilket är en minskning på 2,2 % jämfört med 

grundfallet, se tabell 5. 62,5 MWh av denna energi går till värme i värmesystemet samt 12,1 

MWh till kyla, det gör att den tillförda värmen har minskat med 8,1 % och den tillförda kylan 

förblir den samma som grundfallet. 51,4 MWh och 4,6 MWh tillförs som värme respektive 

kyla till luftbehandlingsaggregatet, det gör att den tillförda värmen har ökat med 0,6 % och 

kylan är den samma som grundfallet. Den totala energianvändningen fördelat på golvytan är 

88,2 kWh/m2, och den högsta totala effekten som förekommer under ett simulerat år uppgår 

till 194,6 kW, vilket är en minskning med 1,7 %.  

Byggnadsdelen NB har, efter ett minskat U-värde på taket från 0,09 till 0,05, en total 

energianvändning på 232,9 MWh per år, vilket är en ökning på 0,2 % jämfört med 

grundfallet, se tabell 5. 61 MWh av denna energi går till värme i värmesystemet samt 12,4 

MWh till kyla, det gör att den tillförda värmen har minskat med 5,6 % och den tillförda kylan 

förblir den samma som grundfallet. 58,3 MWh och 4,6 MWh tillförs som värme respektive 

kyla till luftbehandlingsaggregatet, det gör att den tillförda värmen har ökat med 6,4 % och 

kylan har minskat med 2,1 %. Den totala energianvändningen fördelat på golvytan är 98,1 

kWh/m2, och den högsta totala effekten som förekommer under ett simulerat år uppgår till 

197,8 kW, vilket är en minskning med 1,7 %.  
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Tabell 5, visar på årsbasis för respektive byggnad ”NA” och ”NB”; den totalt tillförda 

energin till byggnaden, den tillförda energin som går till värme respektive kyla i 

värmesystemet, den energin som går till värme respektive kyla i ventilationsaggregatet, den 

totalt tillförda energin fördelat på varje kvadratmeter av byggnaden samt den högsta totala 

effektförbrukningen som förekommit under det simulerade året. Tabellen jämför även varje 

givet värde med grundvärdet innan effektiviseringen, se tabell 1 för grundvärden. 

  NA Skillnad grundfall [%] NB Skillnad grundfall [%] 

Tillförd energi [MWh] 212,7 -2,2 232,9 0,2 

Specifik tillförd energi [MWh/m2] 88,2 -2,1 98,1 0,2 

Toppvärde effekt [kW] 194,6 -1,7 197,8 -1,7 

Värmesystem tillförd värme [MWh] 62,5 -8,1 61 -5,6 

Värmesystem tillförd kyla [MWh] 12,1 0,0 12,4 0,0 

Ventilation tillförd värme [MWh] 51,4 0,6 58,3 6,4 

Ventilation tillförd kyla [MWh] 4,6 0,0 4,6 -2,1 

 

4.6 Proportionellt värmesystem 

Byggnadsdelen NA har, efter en ändring från PI till proportionellt reglerat värmesystem, en 

total energianvändning på 227,5 MWh per år, vilket är en ökning på 4,6 % jämfört med 

grundfallet, se tabell 6. 75 MWh av denna energin går till värme i värmesystemet samt 12,6 

MWh till kyla, det gör att den tillförda värmen och kylan har ökat med 10,3 respektive 4,1 %. 

52,6 MWh och 4,6 MWh tillförs som värme respektive kyla till luftbehandlingsaggregatet, det 

gör att den tillförda värmen har ökat med 2,9 % och kylan är den samma som grundfallet. Den 

totala energianvändningen fördelat på golvytan är 94,3 kWh/m2, och den högsta totala 

effekten som förekommer under ett simulerat år uppgår till 197,3 kW, vilket är en minskning 

med 0,3 %.  

Byggnadsdelen NB har, efter en ändring från PI till proportionellt reglerat värmesystem, en 

total energianvändning på 244,8 MWh per år, vilket är en ökning på 5,3 % jämfört med 

grundfallet, se tabell 6. 71,8 MWh av denna energin går till värme i värmesystemet samt 14,6 

MWh till kyla, det gör att den tillförda värmen har minskat med 4,3 % och den tillförda kylan 

har ökat med 15,9 %. 57,4 MWh och 4,6 MWh tillförs som värme respektive kyla till 

luftbehandlingsaggregatet, det gör att den tillförda värmen har ökat med 4,7 % och kylan har 

minskat med 2,1 %. Den totala energianvändningen fördelat på golvytan är 103,1 kWh/m2, 

och den högsta totala effekten som förekommer under ett simulerat år uppgår till 202,3 kW, 

vilket är en ökning med 0,5 %.  
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Tabell 6, visar på årsbasis för respektive byggnad ”NA” och ”NB”; den totalt tillförda 

energin till byggnaden, den tillförda energin som går till värme respektive kyla i 

värmesystemet, den energin som går till värme respektive kyla i ventilationsaggregatet, den 

totalt tillförda energin fördelat på varje kvadratmeter av byggnaden samt den högsta totala 

effektförbrukningen som förekommit under det simulerade året. Tabellen jämför även varje 

givet värde med grundvärdet innan effektiviseringen, se tabell 1 för grundvärden. 

  NA Skillnad grundfall [%] NB Skillnad grundfall [%] 

Tillförd energi [MWh] 227,5 4,6 244,8 5,3 

Specifik tillförd energi [MWh/m2] 94,3 4,7 103,1 5,3 

Toppvärde effekt [kW] 197,3 -0,3 202,3 0,5 

Värmesystem tillförd värme [MWh] 75 10,3 71,8 11,1 

Värmesystem tillförd kyla [MWh] 12,6 4,1 14,6 17,7 

Ventilation tillförd värme [MWh] 52,6 2,9 57,4 4,7 

Ventilation tillförd kyla [MWh] 4,6 0,0 4,6 -2,1 

 

För att vidare undersöka skillnaderna runt den proportionella styrningen, så har 

temperaturstatistik tagits från simuleringen för rummen L5-36-15 och C5-36-15 som tillhör 

byggnaderna NA respektive NB, se tabell 7 och 8. Rummen är båda belägna på den femte 

våningen och är belägna på liknande placering längst den södra fasaden. L5-36-15 har 

golvytan 10, 9 m2 och C5-36-15 har golvytan 10,7 m. Rummen har 2,7 m takhöjd och samma 

andel fönsteryta.  

Tabell 7, visar för varje månad den genomsnittliga lufttemperaturen för rummet L5-36-15 i 

byggnaden NA. ”Proportionellt” står för fallet där en proportionell styrning används för 

värmesystemet. ”Grundfall” står för grundfallet där en proportionellt integrerande styrning 

används för värmesystemet. Samtliga temperaturer är utryckta i ˚C. Skillnaden mellan det 

proportionella och grundfallet visas som % i kolumnen längst till höger.  

  Proportionellt Grundfall Skillnad [%] 

Januari 22,7 22,68 0,1 

Februari 23,09 23,19 -0,4 

Mars 23,42 23,59 -0,7 

April 23,82 24,07 -1,0 

Maj 24,14 24,44 -1,2 

Juni 24,51 24,85 -1,4 

Juli 24,65 25 -1,4 

Augusti 24,52 24,85 -1,3 

September 24,06 24,33 -1,1 

Oktober 23,63 23,81 -0,8 

November 22,92 22,95 -0,1 

December 22,61 22,57 0,2 
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Tabell 8, visar för varje månad den genomsnittliga lufttemperaturen för rummet C5-36-15 i 

byggnaden NB. ”Proportionellt” står för fallet där en proportionell styrning används för 

värmesystemet. ”Grundfall” står för grundfallet där en proportionellt integrerande styrning 

används för värmesystemet. Samtliga temperaturer är utryckta i ˚C. Skillnaden mellan det 

proportionella och grundfallet visas som % i kolumnen längst till höger.  

  Proportionellt Grundfall Skillnad [%] 

Januari 22,75 22,31 2,0 

Februari 23,16 22,8 1,6 

Mars 23,48 23,18 1,3 

April 23,88 23,66 0,9 

Maj 24,19 24,09 0,4 

Juni 24,56 24,66 -0,4 

Juli 24,7 24,82 -0,5 

Augusti 24,56 24,63 -0,3 

September 24,11 24 0,5 

Oktober 23,68 23,4 1,2 

November 22,99 22,56 1,9 

December 22,26 22,19 0,3 
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5. Diskussion 
Resultatet för grundfallet samt för varje enskild energieffektivisering, redovisas separat under 

respektive nedanstående rubriker.  

5.1 Grundfall 

Om man lägger ihop all den energi som tillförs som kyla eller värme i värmesystemet och 

ventilationsaggregatet separat för båda byggnaderna, så är de 136 och 137 MWh för NA 

respektive NB. Vilket tyder på att i grundfallet så skiljer sig inte den tillförda energin för 

uppvärmning/kylning mellan byggnaderna. Den största anledningen till att jämförelsen mellan 

den totala energianvändningen och den tillförda energin till värmning/kylning inte tyder på 

samma slutsats, är att NB har en högre andel energi som går till belysning och maskiner.  

Eftersom lampor och maskiner alstrar värme vid drift, så ”hjälper” de till med uppvärmningen 

av byggnaden. Det tyder på att NB har ett högre krav på uppvärmning än NA, men att en del 

av det mättas av gratisvärmen från belysning och maskinerna. Eftersom IDA ICE baserar 

energianvändningen till belysning och maskiner proportionellt med golvytan av ett rum, så 

borde en ny simulering göras där effekterna och användningsschemat anges för belysningen 

och maskinerna i varje rum. Att användningen av maskiner och belysning per kvadratmeter 

blir mindre med en ökad golvyta går att rättfärdiga med att större rum kan utnyttja belysning 

och maskiner på ett mer effektivt sätt, varje person behöver inte sin egen belysning, fläkt, 

dator med mera i ett kontorslandskap vilket enskilda kontor kräver. Men för att få trovärdigare 

resultat så borde det undersökas ytterligare hur energianvändningen av belysning och 

maskiner skalar med golvytan i NA och NB, samt hur andra variabler som användning och 

närvaro är inblandade.  

Något som är intressant är att fastän NB har en högre total användning så har den samtidigt en 

mindre användning av värme till sitt värmesystem än NA. Anledningen till detta är troligtvis 

den ökade ”gratisvärmen” i NB. Eftersom användningen av elektriska apparater och belysning 

agerar som ett separat värmesystem, så behöver NB mindre energi till sitt egentliga system.  

NA kräver mindre värmeenergi till sitt luftbehandlingsaggregat i jämförelse med NB, en 

anledning är antaglig den större mängden innerväggar och avgränsning av rum i NB. I större 

rum så kan tilluften lätt spridas jämt i rummet och vidare till nästa för att slutligen anlända till 

frånluftsdonen. Om det finns flera mindre rum som kräver tilluft av en viss temperatur så 

behövs det ytterligare kanaler som alla medför värmeförluster. En annan anledning kan vara 

att eftersom ventilationen är styrd utifrån ett rums temperatur, så medför det att ett rum som är 

varmt kräver mer tilluft och om uteluften då är kall, så behöver mer köpt värme tillföras 

tilluften. En byggnad som NB med hög interngenererad värme har en tendens att snabbt höja 

rumstemperaturen vid närvaro, vilket då ger ett större luftflöde vilket medför högre 

användning av värme till luftbehandlingsaggregatet.  

Användningen av kyla till både luftbehandlingsaggregatet och värmesystem är likande i båda 

fallen. En anledning till detta kan vara att kylda medier i system ofta har en lägre 

temperaturdifferens med omgivningen än varma medier. Och eftersom värmeförluster skalas 

med temperaturdifferensen så borde varma medier ge ifrån sig mer energi än kalla. Det kylda 

mediet som levereras till värmesystemet är 15 ˚C och för ventilationssystemet är det 20 ˚C, 

vilket gör att det inte skiljer sig mycket från omgivningens temperatur som i detta fall är den 

av betongstrukturen eller rummen. Om man däremot antar som i stycket ovan att NB har ett 
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högre tilluftsflöde på grund av en högre interngenererad värme, så borde NB använda sig av 

mer kyla än NA under sommaren då rumstemperaturen fortfarande är högre och uteluften 

måste kylas för att nå börvärdet. Det kan vara så att timmarna som kylbehovet blir märkbart 

större för NB är få. En vidare undersökning borde göras för att se hur stora tilluftsflöden som 

byggnaderna använder sig av under uppvärmning- och kylningssäsongen.  

5.2 Sänkt inomhustemperatur 

Något som skiljer sig från grundfallet är att, vid en sänkning av inomhustemperaturen med 2 

˚C , så har NB en större skillnad av den värme som måste tillföras till 

luftbehandlingsaggregatet i förhållande till NA. NB har en minskning på 42,5 % och NA har 

en minskning på 35,8 %, en av anledningarna är precis som i grundfallet – att NB har längre 

tilluftskanaler. Och eftersom de totala kanalförlusterna är proportionella mot längden av 

kanalerna samt temperaturskillnaden av tilluften och omgivningen, så är det naturligt att NB 

borde se en större förbättring än NA. Det är med säkerhet flera andra faktorer som är 

inblandade i detta beteende förutom kanallängd, men de är svårare att se utan vidare arbete 

och analys. Det går däremot att förutse detta beteende utifrån grundfallet, eftersom grundfallet 

för NB har en mycket högre användning av värme till luftbehandlingsaggregatet än NA, så 

borde det infalla att en ”effektivisering” av ventilationen borde ha en proportionellt större 

effekt på just NB.  

Kylan som tillförs till värmesystemet har en mindre skillnad mellan byggnaderna, NA med en 

minskning på 7,4 % och NB med en minskning på 11,3 %. Anledningen till detta kan vara att 

NB har en större tröghet i att fördela lufttemperaturen jämt igenom hela byggnaden på grund 

av ökade hinder som väggar och dörrar. Och att när lufttemperaturen sänks med 2 ˚C, så 

skapas det en större marginal innan kylning av rummen påbörjas, vilket gör att rummen 

rymmer sig inom marginalerna för värmning och kyla under längre intervaller. Det kan också 

vara så att även fast en skillnad i % finns, så är det initiala värdet lågt, vilket betyder att en 

mindre skillnad i megawattimmar ger en stor skillnad i % som kan vara missvisande.  

NB har en marginellt större skillnad från grundfallet jämfört med NA på alla andra variabler, 

vilket gör det svårt att dra ytterligare slutsatser. Det trovärdigaste antagandet är att dessa inte 

påverkas av olika planlösningar.  

5.3 Ökad verkningsgrad på värmeväxlare 

Vid en ökning av verkningsgraden från 0,6 till 0,9 på värmeväxlaren i 

luftbehandlingsaggregatet, så är den största skillnaden mellan NA och NB på den tillförda 

värmen och kylan till luftbehandlingsaggregatet. Denna skillnad är för både kylan och värmen 

2 %, vilket är en liten marginal att skapa godtyckliga slutsatser utifrån.  

Skillnaderna för de andra variablerna är inom 1 %, vilket kan tolkas som ingen skillnad.  

Eftersom ingen skillnad kan ses, så kan man anta att luftbehandlingsaggregatet och 

ventilationssystemet innan det, påverkas likadant för båda byggnaderna.  

Anledningen till varför ingen skillnad kan ses, är för att en ändrad verkningsgrad endast skalar 

upp eller ner den tillförda värmen och kylan till luftbehandlingsaggregatet med en faktor. 

Vilket betyder att förhållandet mellan grundfallet och effektiviseringen för båda byggnaderna 

är de samma.  
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5.4 Minskat U-värde på fönster 

NB har, vid fallet av ett minskat U-värde från 1,8 till 1,1 på sina fönster, en motvänd 

karaktäristerik på den totala tillförda energin jämtemot grundfallet och de flesta andra 

åtgärderna. I detta fall så visar NB på en mindre skillnad från grundfallet än NA. I de andra 

fallen när en minskning av energianvändning skett så har NB ofta en till 2 % större förbättring 

till grundfallet än NA och i detta fall så visar NA en förbättring över NB på 1 %. En ledtråd 

till detta betande kan fås ur användningen av kyla till ventilationen; NB har den samma 

användning som grundfallet och NA har en ökad användning på 130 %. NA har alltså ett 

värmeöverskott som måste kylas bort. Uteluften har samma temperatur oavsett 

energieffektivisering, och börvärdet för kyla är fortfarande 20 ˚C som grundfallet. En av 

anledningarna kan vara att frånluften är för varm för att värmeväxlas med uteluften under ett 

större antal timmar på året. Om uteluften är varmare än 20 ˚C  när den passerat värmeväxlaren 

så används fjärrkyla istället, vilket är vad som kan ske i större utsträckning i detta fall. En 

rimlig anledning till varför frånluften är så varm är att byggnaden släpper in stora andelar 

solstrålning genom sina fönster under vissa sommardagar. Det nya lägre U-värdet på 

fönsterna förhindrar denna värme från att lämna byggnaden lika snabbt som i grundfallet.  

Men frågan är; varför kan man inte se denna effekt på byggnaden NB? Ytan av fönster och 

orienteringen är den samma för båda byggnaderna vilket gör att mängden solstrålning är den 

samma. En rimlig anledning har att göra med det större antalet innerväggar och dörrar. 

Eftersom NB har små kontor hela vägen kring ytterväggarna, så kan dessa agera som ett 

motstånd till att sprida vidare värmen längre in i byggnadens mitt. Denna skillnad kan ses om 

man jämför arkitekturritningarna för plan fyra, se bilaga 1 och 3. Även fast detta är en möjlig 

anledning så borde då kylbehovet för NB öka från grundfallet, vilket det inte har gjort. Vidare 

studier med syfte av att jämföra temperaturerna i byggnaderna behövs för att se samband 

mellan temperatur och ökat kylbehov.  

Man kan tänka sig att det ökade kylbehovet för ventilationen i NA är på grund av ett högre 

luftflöde, eftersom det direkt påverkar mängden tillförd kyla. Luftflödet är styrt utifrån ett 

rums temperatur, vilket gör att om det blir för varmt eller kallt, så kan flödet ökas upp till sju 

l/s,m2 för rummet. Men frågan om varför NA skulle ha en högre rumstemperatur kvarstår 

fortfarande. Vidare studier där luftflödena analyseras för byggnadernas rum borde göras för 

att se definitiva resultat kring denna tes.  

Båda dessa teser baseras på att rumstemperaturerna måste ökas. Men om rumstemperaturen 

ökar, så borde även den tillförda kylan till värmesystemet öka i samma takt, vilket inte 

stämmer med NA. Vid 25 ˚C så börjar kyla tillföras rummet från värmesystemet, vilket gör att 

det finns ett mellanrum mellan 22 ˚C – 25 ˚C där ventilationen ökar sitt flöde för att behålla 

rumstemperaturen och då kylsystemet inte är aktivt. Det finns en chans att det minskade U-

värdet på fönsterna håller NA under detta intervall under en längre tid vid 

uppvärmningssäsongen och då medför ett högre behov av kyla till luftbehandlingsaggregatet.  

Värmare och kylare överdimensioneras nästan alltid för att effektbehovet med säkerhet ska 

kunna nås. Eftersom större rum producerar mindre tillskottsenergi i form av maskiner, 

människor och belysning, så dimensioneras också kylenheterna för en mindre effekt per 

kvadratmeter golvyta än ett mindre rum. Vid detta fall så har de mindre rummen en större 

”extrakylningseffekt” som de kan bruka i jämförelse med större rum. Vilket gör att de bättre 
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kan hantera extra tillförd energi som solenergi. I resultatet så uppges NB använda 4 % mer 

kyla till värmesystemet än grundfallet och NA 2,5 %, vilket stödjer detta argument.  

5.5 Minskat U-värde på tak 

I fallet av ett minskat U-värde på taket från 0,09 till 0,05, så har NB en marginellt större total 

användning av energi, och NA minskar sin med 2 %. Denna skillnad är troligen på grund av 

att NA har en större minskning av tillförd värme till värmesystemet samt en mindre ökning av 

tillförd värme till ventilationen.  

NA har en ökning på 0,6 % för den tillförda värmen till luftbehandlingsaggregatet och NB en 

ökning på 6,4. NA:s resultat ryms inom felmarginaler, men NB:s ökning är mer drastisk och 

intressant. Eftersom luftbehandlingsaggregatet har en värmeväxlare och ett börvärde på 

tillufttemperaturen som är 20 ˚C, så betyder det att en minskad frånluftstemperatur eller ökat 

luftflöde är orsaken. Kan det vara så att programvaran antar att ventilationskanalerna är 

placerade på vinden? I det fallet så skulle en ökad isoleringstjocklek av taket orsaka en 

temperatursänkning av vindsutrymmet och högre värmeförluster skulle finnas på både till och 

frånluftskanaler, vilket gör att mer värme måste tillföras i aggregatet. Det verkar inte sannolikt 

att detta är orsaken, då ventilationskanaler ofta isoleras om de förläggs i kalla utrymmen.  

Båda byggnaderna har samtidigt en sänkning av den tillförda värmen till värmesystemet, NA 

med 8,1 % och NB med en mindre ändring på 5,6 %. Att värmesystemen kräver mindre 

tillförd värme är en självklarhet vid ett minskat U-värde på taket. Skillnaden mellan 

byggnaderna kan vara att NB har flera innerväggar som verkar som en ökad isolering mot 

taket. Vilket gör att ytterligare isolering av taket inte gör en större skillnad där innerväggarna 

redan är placerade. Det kan också vara på grund av att NB:s högre interngenererade värme 

”döljer” den verkliga ändringen – att minskningen av gratisenergi som går till förlust inte 

redovisas och därmed skalar ner den procentuella ändringen av levererad värme.  

Vid vidare studier av denna punkt, så borde U-värdet sättas längre ifrån varandra, så att det 

blir en större skillnad. Om det initiala värdet sätts till ett högre, så kan väldigt låga U-värdet 

undvikas, eftersom de i detta fall verkar ha gjort resultaten svåra att tyda.  

5.6 Proportionellt värmesystem 

Efter en ändring från ett PI till ett proportionellt reglerat värmesystem så är den största 

skillnaden mellan NA och NB den tillförda kylan på värmesystemet, med en 4,1 respektive 

17,7 % ökning. Eftersom toppvärdet på effekten inte skiljer sig mycket från grundfallet så kan 

det antas att regleringen av kylan sker på liknande sett i de olika byggnaderna. Ett 

proportionellt styrsystem kan inte vara både snabbt och stabilt. Ovan tyder på att systemet är 

stabilt vilket betyder att det är inte lika snabbt som det integrerande. Ett långsamt system 

medför att styrsignalen är svag och verkar under en längre tid innan reglerfelet är borta.  

Vid beaktning av figurerna 2–3 på sidorna 17–18, så kan man se att medellufttemperaturerna 

för rummet C5-36-15 i NB har vid fallet av en proportionell styrning en lägre temperatur 

under juni till augusti i jämförelse med grundfallet. Under resterande månader så har den en 

högre medellufttemperatur. Detta tyder på att det proportionella systemet tillför mer värme 

under uppvärmningssäsongen och mer kyla under kylsäsongen, vilket också kan tydas ifrån 

tabell 6. Rummet L5-36-15 i NA har en lägre lufttemperatur under februari till november i 

förhållande med grundfallet. Vilket tyder på att den under alla månader underreglerar värmen 

och därmed sänker temperaturen, det gör också att det finns en högre marginal innan kylning 
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blir aktiv och kan därmed vara en förklaring till varför NA använder mindre kyla till 

värmesystemet. Däremot så överreglerar den värmen för december och januari vilket gör att 

föregående förklaring blir tveksam.  

Anledningen till det ökade kylbehovet av NB ligger begravt djupare i resultaten av 

simuleringen och/eller i mer avancerad teori. Därför föreslås framtida studier till denna 

diskussion. En djupare analys där flertalet rum i både NA och NB undersöks, och där 

skillnader i max-, genomsnittliga och minimivärden samt effektkurvor sammanställs. För att 

vidare se vilka variabler som påverkas av den proportionella styrningen och hur de skiljer sig 

mellan en öppen och sluten planlösning.  

Alla andra variabler rymmer sig inom en till 2 % skillnad vilket tolkas som ingen skillnad.   

5.7 Övergripande diskussion 

Fönsterna verkar tyda på att en öppen planlösning har en tendens att påverkas mer av en 

ändring i konstruktionen jämfört med en sluten. Vid ett minskat U-värde på taket så kan det 

samma antydas, men skillnaden är att det sker en mindre ökning av den tillförda energin till 

den slutna planlösningen, inte en minskning som i det öppna fallet. Eftersom ett minskat U-

värde på taket borde innebära en minskning av tillförd energi i båda fallen, så blir resultatet 

svårare att tolka. En tes om att en öppen planlösning har en större påverkan av ett minskat U-

värde på konstruktionen jämtemot en sluten, kan rättvisas med att en sluten planlösning borde 

ha ett större initialt värmemotstånd mellan golvytorna då fler innerväggar förekommer. En 

vidare simulering där tak, väggar och golv mot utsida analyseras noggrannare borde göras för 

att tydligare se om det finns något samband mellan lösningar som innebär en förbättring av U-

värdet i konstruktionen.  

För alla energiåtgärder, förutom minskning av U-värde på tak och fönster, så har jämförelsen 

mellan värden på NB och grundfallet en trend att vara cirka 1 % större än de mellan NA och 

grundfallet. Frågan är om man ska tolka detta som att energieffektiviseringar utanför 

konstruktionen i sig har en större påverkan på en sluten planlösning? Eftersom åtgärderna för 

fönster och tak hade den motsatta påverkan, så är detta med större sannolikhet sant då ett 

upprepande fel borde förekomma i alla åtgärder. Vidare så borde flera rum innebära en mer 

svårventilerad golvyta då luften måste nå flera separata rum, ett större och mer komplicerat 

system innebär större energiåtgång (vilket resultaten tyder på) och det är då naturligt att 

ändringar av systemets prestanda borde ha större påverkan på en mer sluten planlösning.  

Eftersom byggnadernas beteende till amplituden av en energieffektivisering är med största 

trolighet av en exponentiell karaktär, så kan en jämförelse med procent vara missvisande. För 

att få en större säkerhet så borde varje energiåtgärd plottas utifrån en varierande amplitud, det 

vill säga i fallet av en temperaturändring så är temperaturen amplituden och vid en minskning 

av U-värdet på ett fönster så är U-värdet amplituden. Om detta genomförs så kan man se hur 

byggnaderna förhåller sig till varandra vid olika amplituder på effektiviseringen, det vill säga 

om det är samma procentuella skillnad oberoende av åtgärdens storlek. Detta medför en 

avsevärd längre simuleringstid och är anledningen till att genomförandet inte utfördes på det 

viset.  

I denna rapport så har elanvändning och gratisvärme från belysning, utrustning och närvaro 

beaktas väldigt lite. Anledningen är att de antas vara lika stora oavsett om en energiåtgärd 

görs på byggnaden. Men det finns en chans att grundfallet av dessa skiljer sig stort från 
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programvarans antagande, vilket kan påverka resultatet av simuleringen. För att vara säker på 

att detta inte sker, så borde vidare mätningar om hur belysning och maskiner används samt 

hur stor närvaron är i de olika byggnaderna.   

Diskussionen innehållet i princip enbart teser om varför byggnaderna påverkas olika av 

energieffektiviseringar. Varje enskilt fall skulle kunna behandlas i samma utsträckning som 

hela detta arbete. Och det gör att detta arbete kan kännas otillräckligt och tunt vid 

diskussionen av dessa. Men eftersom inget liknande arbete hittades innan att bygga vidare på, 

så har detta arbete blivit mer av en indikator av vad framtida studier kan behandla.  

5.8 Felkällor 

Alla mått på byggnaderna har ett visst fel, eftersom de är ritade för hand utifrån 

programvaran. Storleken av dessa fel är små och det är lika stor chans att en linje ritades 

utanför som innanför, vilket gör att dessa endast har en mindre påverkan på resultaten.  

Alla köldbryggorna är inställda som ”typiska” i programvaran. Det är osäkert om 

byggnaderna har de typiska värdena för köldbryggor som programvaran antar. Detta kan ge 

en påverkan på resultatet då alternativet som representerar en sluten planlösning har mer 

innerväggar än den öppna, som i sin tur kan medföra en större mängd köldbryggor.  

Dörrar inomhus är just nu ställda till ”alltid stängda”. Det kan vara värt att undersöka hur 

mycket en dörr i genomsnitt är öppen för att göra resultaten mer exakta.  

All information som inte framgått från förvaltaren av byggnaderna har förblivit det 

förinställda värdet i programvaran IDA ICE. Det betyder att mycket information som gått in 

simuleringen är approximationer, vilket naturligt gör att informationen som gått ut också är 

approximationer.  

På våning fem i NB så finns det två kontor med separata namn som saknar en innervägg 

mellan dem. Detta är antagligen ett misstag som gjordes vid ritningen av byggnaden, men 

oavsett så ger detta en minimal effekt på resultaten.  

Vindprofilen och närliggande skuggbildande objekt har approximerats med ”urban” i 

programvaran. De finns ingen ytterligare information vad detta betyder. För att förbättra 

resultaten så borde vindprofilen samt skuggbildningen på fasaderna och taket uppmätas.  

Vindhastigheter och riktningar är tagna från givet klimatdata för Umeå genom programvaran. 

För flera orter så är informationen taget från SMHI:s väderdata, men för Umeå så är det enligt 

organisationen ASHRAE. Det finns ingen ytterligare information vilken källa ASHRAE har 

tagit detta data ifrån.  

Eftersom det inte finns information över hur mycket och var byggnaden ventileras, så har 

varje rum det förinställda värdet på 7 l/s,m2 på både till och frånluft. I en verklig byggnad så 

varierar tilluften beroende på vad rummet används till, och till- och frånluftsdon placeras 

nästan alltid i separata rum. Det är svårt att säga hur stor skillnad detta gör, eftersom 

programmet inte säger hur den hanterar denna inställning, simulerar den till och frånluftsdon i 

samma rum? Eller placerar den ut de på typiska intervaller? För att ge resultat med större 

trovärdighet, så borde luftflödet mätas upp och placering av don borde säkerhetsställas. 

Rummen har angivits i simuleringen att använda sig av ventilation med varierbart luftflöde, 

alltså så borde systemet reglera ner luftflödet när det inte används, vilket gör att det givna 

luftflödet på 7 l/s,m2 inte borde göra en skillnad.  
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Ett lager av ytterväggens konstruktion har satts till fel material. Istället för murbruk på utsidan 

av byggnaden så har lättbetong angivits. Lättbetongen har en värmeledning på 0,15 W/m2,K, 

och gör att ytterväggen får ett totalt U-värde på 0,260 W/m2,K. Murbruket har en 

värmeledning på 0,58 W/m2,K och gör att ytterväggen får ett totalt U-värde på 0,307 W/m2,K 

. Hur detta skulle påverka resultaten är svårt att säga. Utifrån tidigare diskussion så kan det 

ses en möjlig tendens att konstruktionsrelaterade energieffektiviseringar påverkar öppna 

planlösningar mer än en sluten. Om detta är sant så kommer en ny simulering med murbruk 

istället för lättbetong visa en mindre energianvändning på samtliga fall för byggnaden NA i 

jämförelse med NB, vilket kan skapa en förskjutning av värdena. Det kan också vara så att de 

energieffektiviseringarna som har med konstruktionen att göra, kommer få en större inverkan 

då det genomsnittliga U-värdet är högre för byggnaderna. Denna felkälla är också en av de 

anledningarna till varför byggnaderna har en anmärkbart låg energianvändning.  

Värme och kylsystemen i rummen är satta som ideella. Det betyder att placeringen av dem i 

rummet inte har specificerats. Det framgår ingen information om programmet automatiskt 

placerar dessa under fönster för att förhindra kallras och för att fördela tilluften bättre. Men 

eftersom IDA ICE är en erkänd programvara som används av många konsulteringsfirmor, så 

är det med största säkerhet programmerat utifrån att få det mest verklighetstrogna 

simuleringsresultatet.  

  



 

27 

 

6. Slutsats 
En sänkning av inomhustemperaturen, påverkar en sluten planlösning bättre än en öppen ur 

synpunkten av värmen som måste tillföras till luftbehandlingsaggregatet samt kylan som 

måste tillföras till värmesystemet.  

Vid en ökning av verkningsgraden på värmeväxlaren i luftbehandlingsaggregatet, så kan man 

inte se någon skillnad mellan en öppen eller sluten planlösning.   

Vid ett minskat U-värde på fönster, så får en öppen planlösning en större minskning av 

tillförd energi än en sluten. Behovet av tillförd kyla till luftbehandlingsaggregatet ökar också 

jämförelsevis högt för den öppna planlösningen.  

Vid ett minskat U-värde på taket, så får en öppen planlösning en större minskning av den 

tillförda värmen till sitt ventilation- och värmesystem i jämförelse med en sluten planlösning. 

När styrsystemet för värmesystemet ändras från proportionellt integrerande till proportionellt, 

så får en sluten planlösning en större ökning av tillförd kyla till sitt värmesystem i jämförelse 

med en öppen planlösning.  

En öppen planlösning har generellt en högre behov av värme till sitt värmesystem och ett 

mindre behov av värme till sitt luftbehandlingsaggregat i jämförelse med en sluten.  

En sluten planlösning har en högre användning av belysning och maskiner än en öppen, vilket 

gör att den totala energianvändningen blir högre i det slutna fallet.  

En sluten planlösning får en större påverkan av energieffektiviseringar på ventilation- och 

värmesystem i jämförelse med en öppen planlösning.  

En öppen planlösning får en större påverkan av energieffektiviseringar som minskar U-värdet 

på konstruktionen i jämförelse med en sluten planlösning.  
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Bilaga 1, Arkitektritning över byggnaden NA våning fyra. 
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Bilaga 2, Arkitektritning över byggnaden NA våning fem. 
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Bilaga 3, Arkitektritning över byggnaden NB våning fyra. 
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Bilaga 4, Arkitektritning över byggnaden NB våning fem. 

 
 



 

V 

 

Bilaga 5, Tredimensionell översikt för byggnadsmodellen NA i IDA ICE. 
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Bilaga 6, Tredimensionell översikt för byggnadsmodellen NB i IDA ICE. 

 


