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Abstract 
This master thesis has been carried out in the spring of 2013, on behalf of Sweco 

Systems in Umeå. The aim of this work was to evaluate the possibilities of using 

any energy simulation software in the work of mapping energy usage of existing 

facilities. In this study two of the softwares that is being used in the company are 

evaluated – VIP-Energy and IDA Indoor Climate and Energy.   

Initially a mapping of the energy usage was performed on the property Odin 12 

in Umeå, which consists mainly of the mall MVG. The energy usage was then 

simulated with the two different softwares.  

The mapping of energy usage shows that the building has a low annually need 

of space heating. This is due to the fact that the consumption of electricity in the 

building is very high, which leads to very high internal loads and a low need for 

additional heating. For the same reason, a need of space cooling is present during 

the whole year. 

The evaluation of the two energy simulation softwares shows that VIP-Energy 

is a suitable program for energy mapping. The program is both simple and flexible 

which reduces the time needed for creating the model.  Considering the time for the 

actual calculations, VIP-Energy is the program that is by far the fastest. 

 

  



 
 

 

Sammanfattning 
På uppdrag av Sweco Systems i Umeå har detta examensarbete utförts under våren 

2013. Syftet var att undersöka huruvida något av de energiberäknings-program som 

används på företaget kan anses vara lämpligt vid energikartläggningar av befintliga 

fastigheter. 

Inledningsvis utfördes en energikartläggning av fastigheten Odin 12 i Umeå, 

som i huvudsak utgörs av gallerian MVG. Med resultaten från denna 

energikartläggning som grund beräknades därefter fastighetens energianvändning i 

två olika program – VIP-Energy och IDA Indoor Climate and Energy.  

Resultaten från den inledande kartläggningen visar att fastigheten har ett lågt 

behov av fjärrvärme, vilket förklaras av fastighetens höga elförbrukning. Den stora 

användningen av el genererar stora mängder internvärme som, förutom att sänka 

fjärrvärmebehovet, även medför att fastigheten under hela året har ett kylbehov. 

Utvärderingen av de två beräkningsprogrammen visar att VIP-Energy är ett 

lämpligt program att använda vid energikartläggningar. Programmet är enkelt och 

flexibelt, vilket medför att uppbyggandet av en beräkningsmodell går relativt 

snabbt. Vad gäller tidsåtgången för själva simuleringarna är också VIP-Energy det 

program som är klart snabbast. 

 

  



 
 

 

Förord 
Detta examensarbete på totalt 30 hp är en avslutande del i civilingenjörs-

utbildningen i Energiteknik vid institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik på 

Umeå Universitet. Arbetet utfördes under våren 2013 på Sweco Systems i Umeå.  

 

Under arbetets gång har jag lärt mig mycket om fastigheters energianvändning, och 

hur de system som upprätthåller ett bra inomhusklimat fungerar. Under min tid här 

på Sweco har jag lärt mig otroligt mycket, och jag vill passa på att tacka alla här på 

kontoret för ett trevligt bemötande. Ett speciellt tack till Maria Boman som ställt 

upp och svarat på alla mina funderingar rörande IDA ICE.   

 

Jag vill naturligtvis också tacka mina två handledare, Åke Bergkvist här på Sweco 

och Ronny Östin på universitetet. Stort tack för er hjälp under arbetets gång. Tack 

också till Kjell Blombäck för möjligheten att få utföra mitt examensarbete här på 

Sweco. 

 

Slutligen vill jag tacka min fru för det stöd hon både är och har varit under arbetets 

gång.  

 

 

Umeå, juni 2013 

 

 

Simon Burman 
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Nomenklatur 
 

A Area [m2] 

cp Specifik värmekapacitet luft [kJ/kg∙°C] 

cp,v Specifik värmekapacitet vatten [kJ/kg∙°C] 

L Materialskiktets tjocklek [m] 

𝑄𝑣𝑣  Förluster, varmvatten i avlopp, [kJ] 

�̇�𝑓  Värmeförlust i avluft [W]  

�̇�𝑖  Infiltrationsförlust (ofrivillig ventilation) [W] 

�̇�𝑚𝑣  Avgiven effekt markvärme [W] 

�̇�𝑡  Erforderlig uppvärmningseffekt tilluft [W] 

�̇�𝑡𝑟  Transmissionsförlust [W] 

�̇�å𝑣  Återvunnen effekt i värmeväxlare [W] 

R Termisk resistans [m2∙°C/W] 

Tav Temperatur avluft (luft efter värmeväxling) [°C] 

Tf Temperatur frånluft [°C] 

Tfr Temperatur framledning markvärme [°C] 

Ti Inomhustemperatur [°C] 

Tr Temperatur retur markvärme [°C] 

Tt Temperatur tilluft efter eftervärmning [°C] 

Tu Utomhustemperatur [°C] 

Tkv Temperatur tappkallvatten [°C] 

Tvv Temperatur tappvarmvatten [°C] 

U Värmegenomgångskoefficient [W/m2∙°C] 

𝑉𝑣𝑣  Volym, årlig varmvattenförbrukning [m3] 

�̇�𝑓  Volymsflöde frånluft [m3/s] 

�̇�𝑖  Volymsflöde infiltration (ofrivillig ventilation) [m3/s] 

�̇�𝑡  Volymsflöde tilluft [m3/s] 

�̇�𝑚𝑣  Volymsflöde markvärme [m3/s] 

λ Materialets termiska konduktivitet [W/m∙°C] 

ρ Densitet luft [kg/m3] 

𝜌𝑣  Densitet vatten [kg/m3] 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I Sverige är bostads- och servicesektorn (1) den sektor som använder mest energi 

av alla. Energianvändningen i denna sektor uppgick 2011 till 147 TWh, vilket 

motsvarar 40 % av den totala energianvändningen. En stor del av denna energi går 

till uppvärmning av lokaler.  

Energimyndigheten har i sitt projekt STIL2 (statistik i lokaler) kartlagt hur 

användningen av energi beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalen. 

Enligt projektet är handelslokaler (2) den kategori som använder mest el. Vad gäller 

total energianvändning är det endast idrottsanläggningar som använder mer energi. 

Jämfört med år 1990 har handelns energianvändning per area (2) minskat med 

50 % för uppvärmning. Detta beror bland annat på att man i dagsläget har bättre 

ventilationslösningar som återvinner energin i frånluften. Idag har det absoluta 

flertalet handelslokaler värmeåtervinning av ventilation, medan situationen år 1990 

såg annorlunda ut. Ventilationslösningar med självdrag eller endast frånluft är 

exempel på dåliga ventilationslösningar som försvunnit från handeln under de sista 

20 åren (2). Det är också rimligt att anta att byggnadernas klimatskal överlag har 

bättre värmeisolering och är lufttätare i dag än för 20 år sedan, i takt med att nya 

lokaler byggs och äldre renoveras.  

Till skillnad från den specifika värmeanvändningen så har elanvändningen i 

handelslokaler inte minskat (2). Elanvändningen i denna typ av lokaler ligger på 

172 kWh/m2∙år, vilket är en hög nivå och alltså oförändrad sedan 1990. 

Energimyndigheten (2) har uppskattat den ”tekniskt möjliga potentialen” för 

minskad elanvändning i sektorn till drygt 20 %. 

Ett första steg i arbetet med energieffektivisering är att kartlägga situationen för 

den specifika fastigheten i fråga. Hur ser energibehovet ut? Hur fördelar sig den 

tillförda energin? Med en energikartläggning kan svar erhållas på dessa frågor. Med 

en överblick över situationen har man också det utgångsläge som behövs för att 

kunna bedöma olika energiåtgärder och uppskatta ekonomisk lönsamhet i ett längre 

perspektiv. 

Som ett komplement till energikartläggningar finns olika energiberäknings-

program kommersiellt tillgängliga. Med dessa kan en byggnads värme-, kyl- och 

elbehov beräknas. Det är också möjligt att simulera vad olika energibesparande 

åtgärder får för effekt om de implementeras i den aktuella byggnaden. I dagsläget 

används energiberäkningsprogram främst vid projektering av nya byggnader, 

exempelvis för att kunna dimensionera byggnadens värme- och kylsystem. 

Energikartläggningar av redan befintliga byggnader är däremot, i de flesta fall, 

mindre projekt med en begränsad budget.  

I denna studie undersöks bland annat om energiberäkningsprogram skulle kunna 

vara användbara även vid dessa mindre projekt. Resultat från två olika 

beräkningsprogram jämförs med den aktuella fastigheten som referens. Resultaten 

jämförs även med de resultat som erhållits från den inledande energikartläggningen 

av fastigheten. Överensstämmer programmens resultat med verkligheten? Skiljer 

sig programmens resultat gentemot varandra? I denna studie värderas, förutom 

beräkningsprogrammens tillförlitlighet, även andra faktorer såsom exempelvis 

programmens gränssnitt, användarvänlighet samt hur stor arbetsinsats som krävs 

för att erhålla resultat som kan anses tillförlitliga i sammanhanget. 
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1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att utvärdera ett urval av de energiberäkningsprogram som 

används av Sweco. Är något program användbart vid energikartläggningar av 

befintliga fastigheter? Är de resultat som erhålls av tillräckligt stort värde för att 

motivera den arbetsinsats som krävs vid skapandet av modellen? Är resultaten 

tillförlitliga? För att besvara dessa frågeställningar har simuleringar med de olika 

programvarorna utförts på en och samma fastighet – gallerian MVG i Umeå. Inom 

ramen för detta projekt har även inledningsvis en energikartläggning av hela 

fastigheten utförts. Detta för att ha ett underlag till simuleringarna. 

 

1.3 Mål 
Projektets mål är att i en projektrapport samt muntlig presentation besvara följande 

frågor: 

 

Inventeringsdel 

 Hur ser energianvändningen ut för fastigheten?  

Simuleringsdel 

 Är något program användbart vid energikartläggningar av befintliga 

fastigheter?  

 På vilket sätt skiljer sig resultaten från olika beräkningsprogram? 

 Varför ger olika program olika resultat? 

 

1.4 Avgränsningar 
Då examensarbetet utförs under en begränsad tid har arbetet begränsats till att inte 

omfatta följande: 

 

 Vad gäller inventeringsdelen omfattar projektet endast en 

energikartläggning av fastigheten. Förslag och beskrivning av eventuella 

energibesparande åtgärder ingår inte i projektet. 

 De energiberäkningsprogram som kommer att jämföras är VIP-Energy och 

IDA Indoor Climate and Energy 
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2 Systembeskrivning 
Detta kapitel innehåller en övergripande beskrivning av den aktuella fastigheten 

och dess olika system. Syftet med kapitlet är att kortfattat beskriva fastigheten, för 

att förenkla läsningen av kommande delar i denna rapport.  

2.1 Allmänt om fastigheten 
Gallerian MVG ligger i centrala Umeå vid Rådhustorget. Fastigheten, med 

beteckningen Odin 12, invigdes 1969. I den största delen av byggnaden har det, 

ända sedan invigningen, bedrivits galleriaverksamhet. Ursprungligen hade gallerian 

namnet Domus, därefter Victoriagallerian. Sitt nuvarande namn erhöll gallerian 

efter att Norrporten, som förvärvade fastigheten 2003, totalrenoverat fastigheten 

mellan 2005 och 2007. I september 2012 utökades gallerian med ytterligare sex 

butiker samt en ny entré från Renmarkstorget. Fastighetsägare för dessa butiker är 

dock inte Norrporten utan Mofab. Dessa lokaler ingår därför inte i detta projekt.  

Figur 1 visar fastighetens nordöstra hörn, sett från Rådhustorget. Denna huskropp 

är byggd på 60-talet och är en av de äldsta. Huvudingången till gallerian ses till 

höger i bilden. 

 

 
Figur 1. Fastighetens nordöstra hörn – sett från Rådhustorget.  

Källa: http://www.norrporten.se/wp-content/uploads/xmlimages/325-1_big.jpg 

 

Utöver ytorna för galleriaverksamhet innehåller fastigheten kontorslokaler, 

tandläkare samt en liten del bostäder. Bruksarean uppgår till totalt 18 854 m2. Med 

bruksarea menas arean innanför klimatskalet. Innerväggar och inredning är inte 

exkluderade utan ingår i bruksarean. 

På fastigheten finns inte bara en byggnad utan flera som är sammanbyggda med 

varandra. Alla byggnader har inte heller lika många våningar. Figur 2 visar hela 

kvarteret sett från ovan. Hela kvarteret utgörs av fyra olika fastigheter där Odin 12 

är den största. I figuren har respektive byggnad på Odin 12 namngivits, detta för att 

förenkla vidare beskrivning av fastigheten.  

 

 

 

http://www.norrporten.se/wp-content/uploads/xmlimages/325-1_big.jpg
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Figur 2. Kvarteret sett från ovan. Källa: Google Earth 

Plan 1 (källarplan) utgörs av lager, fastighetsutrymmen samt även en galleriadel 

med butiker. Galleriadelen upptar dessutom hela plan 2 (bottenplan) och plan 3. På 

plan 4 återfinns Clas Ohlson’s butik, som är en enplanstillbyggnad på taket. Det 

fläktrum som markerats i figuren är även det en tillbyggnad på taket, plan 4. Övriga 

delar av plan 4 (Skopunkten, Huvudbyggnad, Siemens, Konsumhuset) utgörs av 

kontorslokaler, tandläkarlokaler samt, per dags dato, en del outhyrda lokaler. Plan 

5 i dessa hus utgörs i huvudsak av kontorslokaler, en liten del bostäder, samt även 

en del outhyrda lokaler. På plan 6 i huvudbyggnaden finns tre av fastighetens totalt 

12 ventilationsaggregat. Ytterligare tre aggregat finns i ett fläktrum på 

Konsumhuset plan 6 som i övrigt är oinredd (kallvind). Skopunkten är den tredje 

och sista byggnaden med sex plan. Där utgörs det översta planet, som är en 

tillbyggnad på det befintliga taket, av kontorslokaler. I bilaga 1 återfinns 

planritningar över respektive plan.  

 

2.2 Beskrivning av klimatskalet 
Som framgår av tidigare avsnitt utgörs fastigheten av flera olika byggnader som har 

olika typer av klimatskal. Generellt kan sägas att ju nyare byggnad desto bättre 

klimatskal. Detta gäller såväl väggar och tak som fönster och dörrar. De byggnader 

med fasad som vetter ut mot Kungsgatan, Storgatan och Rådhustorget, är de äldsta 

huskropparna. Dessa byggdes på 60-talet och har genomgående relativt dåliga 

klimatskal, medan exempelvis Clas Ohlson, som tillkom på slutet av 90-talet och 

byggdes ut 2006, har ett bättre klimatskal. Även fläktrummet mitt på fastigheten är 

förhållandevis nytt. Det tillkom vid renoveringen 2005-2007 och är relativt 

välisolerat.  
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För att förbättra klimatskalet har fastighetsägaren bytt till moderna treglasfönster 

på plan 5 i Huvudbyggnaden och Siemens samt på plan 6 i Skopunkten. En ganska 

omfattande förbättring då den totala fönsterarean på dessa plan uppgår till ca 200 

m2. Ytterligare en energieffektiviserande åtgärd som rör klimatskalet utfördes under 

renoveringen 2005-2007, då taket på Konsumhuset tilläggsisolerades. Båda dessa 

åtgärder reducerade respektive U-värden till uppskattningsvis hälften. 

 

2.3 Byggnadens värme- och kylsystem 
Byggnadens hela värmebehov tillgodoses via fjärrvärme. Kontorslokaler och 

liknande ytor värms i huvudsak via radiatorer.  Butikslokalerna värms däremot 

genom uppvärmning av tilluften via värmebatterier i ventilationsaggregaten. Den 

största delen av tiden behöver dock butikslokalerna kylas. Kylan tillförs lokalen 

genom fan-coilbatterier placerade i taket. I batteriet cirkuleras rumsluft med hjälp 

av en fläkt. Rumsluften kyls i batteriet genom att en cirkulerande köldbärare tar upp 

värme. Köldbäraren växlas mot fjärrkyla sommartid och frikyla vintertid. Antalet 

fan-coilbatterier i lokalen beror av lokalens storlek och kylbehov. 

På byggnadens tak finns tre återkylare för frikyla. Varje återkylare består av åtta 

fläktar samt värmeväxlande ytor. Då utetemperaturen är under 8°C nyttjas 

frikylasystemet. Vid högre utetemperaturer växlas istället köldbäraren mot 

fjärrkyla.  

  

2.4 Byggnadens ventilationssystem 
I byggnaden finns totalt 12 luftbehandlingsaggregat samt, utöver dessa, ett flertal 

frånluftsfläktar. Tabell 1 visar de 12 aggregaten samt dess respektive 

betjäningsområden. I tabellen är också angivet ifall aggregaten har 

värmeåtervinning. Som framgår av tabellen har flertalet aggregat värmeåtervinning 

i form av roterande värmeväxlare. Ur tabellen kan också noteras att de aggregat 

som betjänar outhyrda utrymmen i Konsumhuset inte har samma typ av beteckning 

som övriga aggregat. Dessa är ursprungliga aggregat från 60-talet, som inte 

inkluderades i renoveringen 2005-2007.  

 
Tabell 1. Översikt över fastighetens luftbehandlingsaggregat 

Aggregat Betjäningsområde Typ av ventilation 

LA110 McDonalds (kvällstid) FT 

LA120 Skopunkten plan 1 och 2 FTX (rot. vvx) 

LA410 Galleria FTX (rot. vvx) 

LA420 Galleria FTX (rot. vvx) 

LA430 Galleria FTX (rot. vvx) 

LA440 Personal/fastighetsutrymmen plan 1 FTX (korsströmsvvx) 

LA610 Galleria FTX (rot. vvx) 

LA620 Galleria FTX (rot. vvx) 

LA630 Kontor Siemens FTX (rot. vvx) 

TA60, TA61, TA63 Outhyrda utrymmen Konsumhuset FT 

 

Utöver dessa luftbehandlingsaggregat betjänas vissa lokaler endast av 

frånluftsfläktar – exempelvis tandläkarlokalen på plan 4 i Konsumhuset. Den del av 
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fastigheten som utgörs av bostäder betjänas inte av något aggregat. Dessa 

utrymmen ventileras genom självdrag. 

 

2.5 Byggnadens elsystem 
Byggnadens totala elanvändning delas upp i posterna verksamhetsel samt 

fastighetsel. Den el som förbrukas av hyresgästerna står hyresgästerna själva för.  

Fastigheten matas med 10 kV. Denna inkommande matning transformeras 

därefter ner till 400/230 V spänning med transformatorer placerade i byggnadens 

källarplan. Från dessa transformatorer fördelar sig därefter elmatningen ut till 

flertalet olika elcentraler och apparatskåp för såväl fastighetsel som verksamhetsel. 

I dessa skåp sitter säkringar och styrsystem för de enheter som skåpet betjänar. Den 

totala mängden elcentraler och apparatsskåp för fastighetsel uppgår till 46 stycken 

av varierande storlek. Två stycken av dessa matas inte på ovan nämnda sätt, utan 

från grannfastigheten Odin 11. Figur 3 visar alla elcentraler för fastighetsel. 

Figur 3. Översiktsbild över elcentraler för fastighetsel 
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3 Teori 
I kapitlet redogörs för de teoretiska samband som använts i detta arbete vad gäller 

byggnaders energianvändning. Kapitlet innehåller även en övergripande 

beskrivning av de två energiberäkningsprogrammen. 

3.1 Energianvändning i en byggnad 
I en byggnad tillförs vanligen energi i form av el och värme. Eftersom dessa poster 

är något man som fastighetsägare betalar för, har man i de flesta fall god kontroll 

på hur mycket energi av varje slag som tillförs byggnaden. Det är emellertid svårare 

att veta hur den tillförda energin uppdelas i olika poster. Den största delen av 

värmen lämnar byggnaden antingen genom transmission, luftläckage via 

byggnadens klimatskal eller via det fläktstyrda ventilationssystemet. I följande 

avsnitt beskrivs dessa poster, samt ytterligare poster som kartlagts i detta arbete. 

 

3.1.1 Värmeförluster genom byggnadens klimatskal 

En byggnads ytterhölje, det vill säga väggar, tak, grund, fönster och ytterdörrar, 

kallas för klimatskal. Syftet med klimatskalet är att skärma inomhusmiljön från 

klimatet utomhus. Transmissionsförlusterna, �̇�𝑡𝑟, genom en yta bestäms av dess 

värmegenomgångskoefficient, 𝑈𝑖, dess area, 𝐴𝑖, samt temperaturskillnaden mellan 

inom- och utomhustemperaturen. Summeras förlusterna över alla ytor som utgör 

byggnadens klimatskal fås den totala transmissionsförlusten enligt följande: (3) 

 

�̇�𝑡𝑟 = ∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖(𝑇𝑖 − 𝑇𝑢)  [1] 

 

Används årsmedeltemperaturer av inom- och utomhustemperaturen i ekvation [1] 

fås ett medelvärde på den värmeeffekt som via transmission lämnar byggnaden. 

Multipliceras denna medeleffekt med det totala antalet timmar per år kan en 

uppskattning erhållas av det årliga nettoflödet av värme genom byggnadens 

klimatskal.  

U-värden kan erhållas genom att summera termiska resistanser, enligt:  

 

𝑈 =
1

∑ 𝑅𝑖
  [2] 

 

där  𝑅𝑖 är respektive materialskikts termiska resistans (4). Resistansen beror av 

skiktets tjocklek, L, samt dess termiska konduktivitet λ, enligt följande: (4) 

 

𝑅 =
𝐿

𝜆
  [3] 

 

Observera att notationen i ovanstående ekvationer skiljer sig något från refererad 

litteratur. Termisk konduktivitet betecknas k i litteraturen, medan jag valt att 

använda den för byggnadsmaterial något mer vedertagna beteckningen λ. Jag har 

också, till skillnad från litteraturen, valt att ange den termiska resistansen per 

enhetslängd. Ekvation [2] och [3] skiljer sig därför något mot litteraturen. 

Utöver förlusterna för transmission förloras även värme genom luftläckage, så 

kallad infiltration. Storleken på dessa förluster beror på klimatskalets lufttäthet. 

Infiltrationsförlusterna fås av följande: 

 



8 (49) 

 

 

�̇�𝑖 = �̇�𝑖𝜌𝑐𝑝(𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)  [4] 

 

där �̇�𝑖 är luftläckflödet genom klimatskalet, 𝜌 luftens densitet, och 𝑐𝑝 luftens 

specifika värmekapacitet (3).  

 

3.1.2 Värmeförluster via fläktstyrd ventilation 

För att hålla en god miljö inomhus krävs ett väl fungerande fläktstyrt 

ventilationssystem. Ventilationsflödet bör inte vara onödigt stort ur energisynpunkt, 

men dock tillräckligt för att hålla en god luftkvalité i lokalen. I de fall där lokalen 

värms eller kyls genom ventilationssystemet beror flödet även på temperaturen i 

vistelsezonen (3).  

Enligt boverkets byggregler (5) bör ventilationsflödet i bostäder ligga på minst 

0,35 l/s per kvadratmeter golvarea. För både kontors- och handelslokaler krävs dock 

större flöden för att hålla en god luftkvalitét och en lämplig inomhustemperatur (3). 

Med ett system för värmeåtervinning kan energianvändningen för att värma upp 

tilluften minimeras. Värmeåtervinningen sker med hjälp av värmeväxlare i 

ventilationssystemet, antingen rekuperativt eller regenerativt. Med rekuperativ 

värmeväxling menas att värmen överförs genom en värmeväxlande yta, medan 

regenerativ värmeväxling innebär att värmeöverföring sker genom att en termisk 

massa omväxlande värms och kyls. Figur 4 visar de tre vanligaste principerna i 

dagsläget (3). 

 
Figur 4. Schematisk bild över de tre vanligaste värmeväxlarprinciperna. (3) 

Figur 4a visar ett indirekt rekuperativt system där värmen från frånluften överförs 

till en cirkulerande vätska som i sin tur värmer tilluften. Fördelarna är att från- och 

tilluftskanalerna inte behöver ligga intill varandra. Ytterligare en fördel är att 

tilluften inte kan förorenas av frånluften (3).  

I Figur 4b visas principen för ett direkt rekuperativt system. Nackdelen med 

denna lösning är att från- och tilluftskanaler måste ligga i anslutning till varandra, 

vilket är utrymmeskrävande. Det finns även en liten risk för att till- och frånluft 

blandas genom otätheter i skarvar eller vid skador, vilket gör att principen ej är 

lämplig där det ställs höga krav på luftens kvalitét (3).  

Regenerativa värmeväxlare, som visas i Figur 4c, är lämpliga vid större 

luftflöden så som exempelvis i kontor- eller handelslokaler. I den roterande delen 

sker dock en blandning mellan från- och tilluft, ibland upp mot 10 %, vilket gör att 

principen inte är aktuell för att tillvarata exempelvis frånluft ifrån köksfläktar (3).  

Vad gäller en värmeväxlares temperaturverkningsgrad finns riktlinjer för hur 

verkningsgraden bör redovisas. Detta för att kunna jämföra data från olika 
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tillverkare. Temperaturverkningsgraden ska alltid redovisas ”torr”, det vill säga 

utan kondensutfällning som annars ger en högre verkningsgrad. Vidare ska 

frånluften hålla temperaturen +25°C med en relativ fuktighet på 27 %. Uteluften 

ska hålla +5°C. Dessutom ska tillverkaren redovisa parametrar som inverkar på 

värmeväxlarens kapacitet. Exempelvis ska, för roterande värmeväxlare, 

läckageflödet från tilluftssida till frånluftssida tas med i beaktning. För rekuperativa 

växlare ska typ av avfrostning anges. Dessa krav återfinns i standarden SS-EN 

308:1997. På denna standard baseras även branschorganisationen Svensk 

Ventilations framtagna riktlinjer (6) vad gäller temperaturverkningsgrad i 

värmeväxlare. 

Tabell 2 visar i vilket intervall temperaturverkningsgraden vanligen ligger inom 

för respektive värmeväxlarprincip. Ur tabellen framgår att roterande värmeväxlare 

(regenerativa) är de värmeväxlare som vanligen har bäst verkningsgrad, medan 

indirekt rekuperativa system är de med sämst verkningsgrad. 

 
Tabell 2. Temperaturverkningsgrader för olika värmeväxlarprinciper (3) 

Värmeväxlarprincip Temperaturverkningsgrad 

Indirekt rekuperativ  0,5 - 0,6 

Direkt rekuperativ 0,6 - 0,8 

Regenerativ 0,7 - 0,8 

 

Temperaturverkningsgraden för tilluften beräknas enligt: 

 

𝜂𝑇 =
𝑇𝑡−𝑇𝑢

𝑇𝑓−𝑇𝑢
  [5] 

 

Denna ekvation förutsätter en balanserad ventilation, vilket innebär att 

volymflödena av till- och frånluft kan approximeras som lika stora. Ifall så inte är 

fallet, måste även storleken på flödena tas med i [5]. Verkningsgraden kan även 

uttryckas enligt: 

 

𝜂𝑇 = 1 −
𝑇𝑎𝑣−𝑇𝑢

𝑇𝑓−𝑇𝑢
     [6] 

 

Om verkningsgraden är känd, samt temperaturerna på tilluft, frånluft och uteluft, 

kan således avluftens temperatur beräknas enligt: 

   

𝑇𝑎𝑣 = (1− 𝜂𝑇)(𝑇𝑓 − 𝑇𝑢) + 𝑇𝑢  [7] 

 

Då utomhustemperaturen är lägre än temperaturen inomhus lämnar värme 

byggnaden med avluften. Storleken på denna effekt fås av:   

 

�̇�𝑓 = �̇�𝑓𝜌𝑐𝑝(𝑇𝑎𝑣 − 𝑇𝑢) [8] 

 

där �̇�𝑓 är frånluftsflödet, 𝜌 luftens densitet, och 𝑐𝑝 luftens specifika värmekapacitet. 

Med samband [5] kan även erforderlig värmeeffekt till tilluften bestämmas enligt:  

 

�̇�𝑡 = �̇�𝑡𝜌𝑐𝑝(𝑇𝑡 − 𝑇𝑢)(1 − 𝜂𝑇)  [9] 

 



10 (49) 

 

 

där �̇�𝑡 är tilluftsflödet. Analogt fås storleken på den värmeeffekt som återvinns 

genom: 

 

�̇�å𝑣 = �̇�𝑓𝜌𝑐𝑝(𝑇𝑓 − 𝑇𝑎𝑣)  [10] 

 

3.1.3 Förluster via avlopp 

En mindre del av en byggnads tillförda värmemängd går till att värma 

tappkallvatten till tappvarmvatten. Vid nyttjande av tappvarmvatten lämnar denna 

energimängd byggnaden via avloppet. Den totala energiförlusten över året uttrycks: 

 

𝑄𝑣𝑣 = 𝑉𝑣𝑣𝜌𝑣𝑐𝑝,𝑣(𝑇𝑣𝑣 − 𝑇𝑘𝑣)  [11] 

 

där 𝑉𝑣𝑣 är volymen varmvatten som nyttjas årligen, 𝜌𝑣 och 𝑐𝑝,𝑣 vattnets densitet 

respektive specifika värmekapacitet. Temperaturdifferensen är skillnaden mellan 

tappkallvattnets och tappvarmvattnets temperatur. 

 

3.1.4 Internvärme – värme från människor och elanvändning 

Internvärme är värme som tillförs en byggnad genom värmeförluster från belysning 

och apparater, samt från de personer som vistas i lokalen. 

Enligt Sveby, ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader”, (7) är 

det lämpligt att räkna med att 70 % av hushållselen i bostäder kommer byggnaden 

tillgodo som värme.  Vad gäller verksamhetsenergi i kontorslokaler kan däremot all 

elanvändning antas bli värme (8). Skillnaden mellan dessa två verksamheter är att 

en del av hushållselsanvändningen antas försvinna bort från bostäder genom 

vädring. Ytterligare en del av elenergin i hushållen försvinner ut via avloppet, 

exempelvis en stor del av tillförd energi till disk- och tvättmaskiner (7). 

 

3.1.5 Energi till markvärme 

För butikslokaler och andra lokaler där det är önskvärt att hålla entréer och 

ingångspartier snöfria vintertid kan vattenburen markvärme användas. Den effekt 

som avges i värmeslingan beror av aktuellt flöde och temperaturskillnaden mellan 

fram- och returledning enligt: 

 

�̇�𝑚𝑣 = �̇�𝑚𝑣𝜌𝑣𝑐𝑝,𝑣(𝑇𝑓𝑟 − 𝑇𝑟)  [12] 
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3.2 Allmänt beräkningsprogram 
I detta avsnitt beskrivs, utan att gå in på detaljer, respektive programvara samt de 

beräkningsmodeller som används i programmen. 

 

3.2.1 VIP Energy – allmänt om programmet 

Programmet bygger på en dynamisk beräkningsmodell där beräkningarna upprepas 

timme för timme under vald beräkningsperiod – vanligtvis ett år. Det som styr 

beräkningarna är i huvudsak de krav på rumstemperatur och luftväxling som 

användaren specificerat i indata (9). Användaren anger även en klimatfil som 

därefter ligger till grund för beräkningarna. I klimatfilen anges, timme för timme, 

rådande utetemperatur, luftens relativa fuktighet, vindhastigheten samt 

solinstrålningen. I programmet finns ett antal färdiga klimatdatafiler som 

användaren kan nyttja. Exempelvis finns data för 20 svenska orter, från Malmö i 

söder till Kiruna i norr. Användaren kan även skapa egna klimatfiler med hjälp av 

exempelvis programmet Meteonorm. 

Programmet beräknar energiförbrukningen i hela byggnader och är enligt 

programmets utvecklare, Strusoft, ej lämpligt att använda till exempelvis 

dimensionering av en byggnads effektbehov av värme och kyla (9). Denna 

begränsning gör också att mängden indata inte är lika stor som den skulle vara ifall 

programmet skulle räkna på rumsnivå. I programmet behandlas allt innanför 

klimatskalet som en enda enhet, där användaren specificerar kraven på 

inneklimatet. Den enda hänsyn programmet tar till innerväggar och liknande är 

mängden termisk massa som ju inverkar på dygnsvisa temperatursvängningar i 

lokalen. Användaren har möjlighet att ange innerväggars uppbyggnad och area, 

men behöver alltså inte ange placering av innerväggarna eftersom det inte är av 

värde för programmets beräkningsmodell. 

Figur 5 visar alla de energiflöden som kan inkluderas i programmet (9). I bilaga 

2 redovisas alla energiflöden mer i detalj. 

 

 
Figur 5. Energiflöden som beräknas i VIP-Energy (9) 
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I programmet finns också möjlighet att beräkna energiflöden zonvis, vilket kan vara 

lämpligt om fastigheten innehåller zoner med olika krav på exempelvis 

inomhustemperaturer, eller om verksamheten skiljer sig nämnvärt i olika delar av 

byggnaden. Användaren specificerar då indata för respektive zon samt anger på 

vilket sätt zonerna sitter ihop med varandra. Därefter beräknar programmet alla 

energiflöden för respektive zon, och summerar slutligen dessa (9). 

VIP-Energy innehåller även en funktion för att beräkna två- och 

tredimensionella värmeflöden, så kallade köldbryggor. Användaren bygger upp 

byggnadsdelen och programmet beräknar värmeflödet med finita differensmetoden 

. Programmet räknar därefter ut ett värmeledningstal för byggnadsdelen som helhet 

som sedan används i den dynamiska beräkningsmodellen (9).  

Användaren av programmet bygger upp sin modell genom att ange nödvändiga 

indata i olika dialogrutor. Programmet har alltså ingen funktion som visualiserar 

byggnaden i 3D, utan gränssnittet består uteslutande av dialogrutor. 

Resultaten av en simulering redovisas i tabellform samt grafiskt med relevanta 

diagram och grafer. Skulle användaren önska att studera någon parameter på 

detaljnivå finns möjligheten att exportera data från beräkningarna för vidare analys 

i exempelvis Excel. Användaren har vid exporten möjlighet att välja vilken storhet 

eller vilket energiflöde som ska exporteras, samt ifall utdatafilen ska innehålla 

timvärden eller summerade värden (exempelvis vecko- eller månadsvärden). 

 

3.2.2 IDA Indoor Climate and Energy – allmänt om programmet 

IDA Indoor Climate and Energy (ICE) är ett program som, till skillnad från VIP-

Energy, är avsett för att studera inomhusklimat på rumsnivå. Dessutom finns 

möjligheten att simulera årsenergiförbrukningen för hela byggnaden (10). 

I och med att programmet är avsett för simuleringar ner på rumsnivå skiljer sig 

detaljeringsgraden mot mer förenklade program som VIP-Energy. Programmet har 

förutom beräkningsmodeller för konvektion, strålning och konduktion, även ett 

flertal andra modeller för att exempelvis kunna simulera interna luftflöden, samt 

termisk komfort (Fangers modell) (11).  

Då användaren skapar en modell i IDA ICE sammanställer programmet 

ekvationer över alla processer i byggnaden till ett enda stort (ickelinjärt) system av 

differential-algebraiska ekvationer (10). Vid en simulering försöker därefter 

programmet att lösa detta ekvationssystem med hjälp av numeriska metoder. 

Programmet varierar storleken på tidsstegen vid beräkningens fortlöpande, vilket 

ger en ökad snabbhet. Genom att använda sig av flertalet algoritmer minimeras även 

antalet ekvationer i systemet, vilket även det ger en ökad snabbhet (12). Funktioner 

som dessa gör att beräkningstiden minimeras. Tiden för en beräkning växer ungefär 

linjärt med storleken på problemet, att jämföras med enklare numeriska metoder 

där beräkningstiden är kvadratiskt beroende av problemets storlek (10). 

För beräkning av årlig energiförbrukning krävs en klimatdatafil för aktuell ort. 

Klimatfilen ser i stort sett identisk ut som de klimatfiler VIP-Energy använder. Den 

innehåller timvärden på luftens utetemperatur, relativa fuktighet, vindhastighet 

samt solinstrålning. Den enda skillnaden är att IDA ICE delar upp solinstrålningen 

på två poster – direkt och diffus solinstrålning. Användaren har möjlighet att ladda 

hem klimatfiler för en stor mängd städer runt om i världen. Klimatfiler kan också 

skapas med andra program som exempelvis Meteonorm. 

IDA ICE är ett program där användaren delvis arbetar i 3D. Mycket indata anges 

i dialogrutor, men byggnadens konstruktion visualiseras tredimensionellt. IDA ICE 

stöder import av 3D-modeller (BIM). Finns inte någon 3D-modell att tillgå har 



13 (49) 

 

 

användaren möjlighet att rita upp en modell på egen hand. Detta görs då i 2D-vy. 

Genom att användaren anger höjder för alla objekt kan modellen därefter 

visualiseras i 3D. Eftersom det går att importera CAD-ritningar i 2D-vyn är det 

relativt enkelt att med dessa som grund rita upp modellen.  

Resultaten från en simulering redovisas i tabeller och grafer. Användaren har 

även möjligheten att få vissa resultat visualiserade i 3D, exempelvis hur rummens 

respektive medeltemperatur förändrar sig med tiden. Figur 6 visar ett exempel på 

en sådan visualisering. 

 

 
Figur 6. Exempelbild över programmets 3D-funktion  

Källa: http://www.equa-solutions.co.uk/images/stories/equa/i3con.pdf 
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4 Metod 
I detta kapitel redogörs för de metoder som använts i detta arbete. I det inledande 

avsnittet beskrivs arbetet med energikartläggningen. Tillvägagångssättet vid 

simuleringarna beskrivs därefter i de två följande avsnitten. 

4.1 Energikartläggning av fastigheten 
Energikartläggningens syfte är att kartlägga alla poster av tillförd energi samt 

avgiven energi. I följande avsnitt beskrivs de metoder som använts vid 

uppskattningen av respektive post.  

 

4.1.1 Beräkning av transmissionsförluster genom byggnadens klimatskal 

För att kunna beräkna byggnadens transmissionsförluster med ekvation [1], krävs 

en kartläggning av klimatskalet. Byggnadens alla väggar, golv, tak, fönster och 

dörrar kategoriserades upp och dess areor bestämdes. Detta utfördes i huvudsak 

genom att mäta på befintliga CAD-ritningar. I de tillfällen ritningar inte fanns att 

tillgå eller inte överenstämde med verkligheten uppmättes areorna på plats. I 

enstaka fall uppskattades areor genom kvalificerade gissningar. 

I de ritningar som fanns att tillgå uppgavs byggnadsmaterial för en del väggar 

och de flesta tak. U-värden för dessa delar beräknades med ekvation [2] och [3]. 

Detta gäller främst de byggnader som kommit till på senare tid. På en del av de 

äldre byggnaderna saknades data vad gäller väggars isolering. U-värden för dessa 

väggar uppskattades genom att en rimlig isolering och isolertjocklek antogs.  

Fönster och dörrar inventerades på plats. Vid inventeringen noterades fönstertyp, 

typ av karm och antal glas i fönstret. Vid tillfällen med isolerglas, där ytterligare 

information gick att avläsa i själva isolerrutan, noterades om fönstret var luft- eller 

argonfyllt, samt dess tillverkningsdatum. U-värden för fönster uppskattades 

därefter med hjälp av schablonvärden.  

Även dörrar inventerades på plats och rimliga U-värden antogs. Vad gäller 

temperatur så uppskattades inomhustemperaturen till 21°C för i stort sett hela 

byggnaden. För vissa utrymmen korrigerades temperaturen ner något, exempelvis 

fläktrum med låg tilluftstemperatur och försumbar internvärme. Som utetemperatur 

valdes 2,7°C som är normalårsmedeltemperaturen i Umeå. 

 

4.1.2 Beräkning av infiltrationsförluster genom otätheter 

Byggnadens infiltrationsförluster beräknades med ekvation [4]. Infiltrationsflödet 

antogs till 0,6 oms/h för entréplan och 0,3 oms/h för övriga plan. Luftvolymer 

uppskattades med hjälp av mått från tillgängliga ritningar. Innetemperaturen antogs 

konstant till 21°C och utetemperaturen till 2,7°C. 

 

4.1.3 Beräkning av ventilationsförluster 

Inledningsvis bestämdes medelvärden på tilluft- och frånluftstemperatur för 

respektive ventilationsaggregat. Alla aggregat är tilluftsreglerade. Börvärdet på 

tilluftstemperaturen är för vissa aggregat konstant. På några aggregat beror 

tilluftstemperaturen på aktuell utetemperatur, och på ett antal aggregat beror den på 

frånluftstemperaturen/temperaturen i rummet. För det sistnämnda fallet finns 

temperaturgivare, så kallade kompensationsgivare, som mäter temperaturen i 

rummet.  
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I dataundercentralen finns historik över kompensationsgivarna. Dessvärre fanns 

inte historik över 2012 att tillgå, utan endast för en liten del av januari 2013, samt 

för februari 2013. Figur 7 visar hur kompensationsgivare 1042 varierar under 

februari månad. Ur bilden, som är tagen ur dataundercentralen, framgår att de 

största temperaturvariationerna är mellan dag- och nattetid. 

 

 
Figur 7. Historik över kompensationsgivare 1042 

Då de aggregat som styrs med kompensationsgivare körs dagtid uppskattades, med 

grafer likt den i Figur 7 som underlag, ett medelvärde på frånluftstemperaturen 

dagtid. Med hjälp av angivna reglersekvenser (som visar tilluftstemperaturens 

beroende av temperaturen på frånluften) i dataundercentralen kunde även 

medelvärden för tilluftstemperaturer erhållas.  

Storlekarna på respektive aggregats till- och frånluftsflöde erhölls ifrån angivna 

grundflöden i dataundercentralen. I de fall där inte något flöde angivits valdes 

istället summerade totalflöden från luftflödesprotokoll. Luftflödesprotokoll från 

injusteringen av ventilationssystemet hösten 2007 fanns att tillgå.  

Uppgifter om utetemperaturens variation och varaktighet fanns tillgängligt sedan 

tidigare på Sweco. Temperaturstatistiken, från SMHI, gäller för normalårsperioden 

1962 – 1990 och visar, grad för grad, temperaturfördelningen månadsvis. 

Statistiken återfinns i bilaga 3. 

I Excel beräknades först, med temperaturstatistiken som grund, värmeväxlarens 

verkningsgrad med ekvation [5]. Därefter beräknades temperaturen på avluften med 

ekvation [7]. Beräkningarna gjordes radvis för respektive utetemperatur. Med 

nödvändiga temperaturer samt verkningsgrad kända, beräknades effektförlusten för 

respektive grad enligt ekvation [8]. Med ekvation [9] och [10] beräknades även 

effektbehovet i tilluftsflödet samt den effekt som återvinns. Genom att multiplicera 

effekterna, rad för rad, med det antal timmar utetemperaturen ligger i respektive 

intervall erhölls ett värde på de årliga energierna för respektive utetemperatur. 

Värdena multiplicerades även med andelen av årets timmar som respektive 

aggregat är i drift, se Tabell 5. Denna beräkning utfördes radvis för alla 

utomhustemperaturer. Därefter summerades den totala årliga energiförlusten med 
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avluften, det årliga energibehovet för att värma tilluft, samt den totala energi som 

återvunnits i värmeväxlaren.  

Metoden användes för alla luftbehandlingsaggregat med värmeväxlare. För 

aggregat med roterande värmeväxlare begränsades verkningsgraden till maximalt 

80 %. För aggregatet med korströmsvärmeväxlare, LA440, begränsades 

verkningsgraden till maximalt 50 %. För att undvika isbildning i korströms-

värmeväxlaren vid låga temperaturer får avluftstemperaturen inte understiga 0°C. 

Detta regleras via DUC genom att leda en viss mängd uteluft direkt till tilluften via 

en bypass, vilket innebär att verkningsgraden sjunker. Hänsyn togs även till detta 

genom att, vid de aktuella temperaturerna, sätta avluftstemperaturen till 0°C och 

därefter beräkna den termiska verkningsgraden med ekvation [6] istället för 

ekvation [5]. 

De börvärden på till- och frånluftstemperatur som användes vid beräkningarna 

redovisas i Tabell 3. 

 
Tabell 3. Medelvärden på till- och frånluftstemperaturer. 

 Temperatur 

frånluft  

[°C] 

Temperatur 

tilluft  

[°C] 

LA110 22a 16-20b 

LA120 21c 17,25d 

LA410 21c 16d 

LA420 20,5c 15,6d 

LA430 20,5c 17,75d 

LA440 20a 17e 

LA610 21c 13,75d 

LA620 21c 14d 

LA630 21c 17,75d 

TA60  18e 

TA61  18e 

TA63  17e 

LA110-FF02 22a  

1006-FF01 23f  

1022-FF01 23f  

1022-FF02 23f  

2205-FF01 21a  

1125-FF01 19f  

7003-FF01 22f  

FF62-FF71 21a  

 

  

                                                 
a Antas 
b Beror av Tu enligt reglersekvens i DUC 
c Enligt kompenseringsgivare 
d Beror av komp.givare enligt reglersekvens i DUC 
e Konstant börvärde enligt DUC 
f Börvärde temperaturstyrning – startar då temperaturen i rummet överstiger börvärdet 
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I Tabell 4 redovisas storleken på respektive aggregats till- och frånluftsflöden. 

Flödena är, i de fall där inget annat angivits, grundflöden som avlästs ur DUC. 

 
Tabell 4. Till- och frånluftsflöden för respektive aggregat 

 Flöde tilluft 

[m3/s] 
Flöde frånluft  

[m3/s] 

LA110 2,175g 1,242g 

LA120 1,818g 1,99g 

LA410 5,06 4,55 

LA420 5,4 4,5 

LA430 6,8 6,0 

LA440 0,224g 0,268g 

LA610 5,94 5,5 

LA620 4,8 6,4 

LA630 2,3 2,51 

TA60 1,75h  

TA61 0,6h  

TA63 1,03h  

LA110-FF02  0,92i 

1006-FF01  0,15j 

1022-FF01  0,1k 

1022-FF02  0,52k 

2205-FF01  0,02j 

1125-FF01  0,15j 

7003-FF01  0,15j 

FF62  0,37k 

FF63  0,694h 

FF64  1,69h 

FF65  0,57k 

FF66  0,3l 

FF67  0,15l 

FF68  0,1a 

FF69  0m 

FF70  0m 

FF71  0m 

 

För de aggregaten utan värmeväxlare och med konstant till- eller 

frånluftstemperatur användes ekvation [8] och [9] för att beräkna förluster i frånluft 

respektive energibehov till tilluft. Som utetemperatur valdes 

normalårsmedeltemperaturen i Umeå: 2,7°C. Värdena multiplicerades även med 

aktuella drifttider för respektive aggregat, som redovisas i Tabell 5. Drifttider för 

                                                 
g Summerat totalflöde enligt injusteringsprotokoll 
h Flöde enligt märkplåtar 
i Mätt med Prandtlrör 
j Angivet värde enligt V-ritning 
k Mätt med varmtrådsinstrument 
l Uppskattat värde efter fläktdiagram för aktuell fläkt 
m Fläkt i drift vid inventeringstillfället, men gick mot stängda spjäll 
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alla luftbehandlingsaggregat erhölls ur dataundercentralen. De flesta mindre 

frånluftsfläktar är temperaturstyrda och sätts i drift när temperaturen i rummet 

överstiger inställt värde. Drifttider för dessa uppskattades. 

 
Tabell 5. Drifttider för respektive enhet 

 
Drifttid 

[h/år] 

LA110 4268 

LA120 3315 

LA410 5005 

LA420 3276 

LA430 3302 

LA440 2600 

LA610 3484 

LA620 3363 

LA630 3510 

TA60-63, FF62-71 3315 

LA110 FF02 (kåpa i kök) 7631 

1006-FF01 3000 

1022-FF01 4492 

1022 FF02 3000 

2205 FF01 8760 

1125 FF01 5000 

7003 FF01 2000 

 

4.1.4 Beräkning av internvärme 

Statistik från fastighetsägaren gav den totala användningen av verksamhetsel 

fördelat per hyresgäst, samt ytor för respektive verksamhet. Det antogs att 

användningen av verksamhetsel i byggnaden inte skiljer sig nämnvärt från den i 

kontorslokaler, då ingen större energimängd antas gå förlorad genom vädring eller 

via avlopp. Andelen verksamhetsel som kommer fastigheten tillgodo sattes därför 

till 100 %. Vad gäller fastighetsel kommer dock inte all el byggnaden tillgodo som 

värme. El till frånluftsfläktar och belysning utomhus är exempel på sådan el. Enligt 

den egna kartläggningen av fastighetsel är det uppskattningsvis 71 % som kommer 

fastigheten tillgodo som värme. 

Vad gäller värmetillskottet från de personer som vistas i kontorslokaler eller 

liknande beräknades personvärmen efter schablonvärde från Boverket (13) på 8,5 

kWh/m2∙år. 

Värmetillskottet från personer i gallerian uppskattades. Enligt Norrporten hade 

gallerian 3 590 000 besökare 2012. Ett schablonvärde på 108 W/person användes 

(13). Schablonvärdet gäller personvärme i kontor. Effektavgivningen varierar med 

personernas aktivitetsgrad, men det valda schablonvärdet antogs vara applicerbart 

vid beräkning av personvärme i galleriadelen. Uppehållstiden i lokalen antogs vara 

i snitt 30 minuter per person. 
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4.1.5 Kartläggning av fastighetselförbrukningen 

För att uppskatta användningen av fastighetsel mättes effektuttaget över respektive 

säkring i respektive apparatskåp med en wattmeter av typ Chauvin Arnoux F09. I 

skåpen fanns även dokumentation över vilken last som ligger på varje säkring.  

För att uppskatta en årlig energianvändning för respektive enhet och slutligen 

erhålla ett summerat värde på fastighetens totala elanvändning krävdes en 

kartläggning av drifttider. Drifttider för tidsstyrda enheter så som exempelvis 

belysning och ventilationsaggregat erhölls genom att logga in i fastighetens 

dataundercentraler och avläsa tidsscheman. Drifttider för övriga enheter 

uppskattades. För ett antal enheter med intermittent drift loggades 

energianvändningen över ett eller flera dygn. Detta var enheter med ett kraftigt 

varierande effektuttag såsom exempelvis hissar. Loggningen utfördes med en Fluke 

434. 

Då fem av ventilationsaggregaten styrs med variabelt luftflöde (forceras vid 

behov), uppskattades den ökade elanvändningen för dessa till- och frånluftsfläktar. 

Vid forcering ökar flödet upp till cirka 50 % enligt värden ur DUC, vilket 

uppskattningsvis ökar effektuttaget med det dubbla. Fläktarna antogs vara i forcerad 

drift under de tre sommarmånaderna. Denna energivolym lades därefter till den 

totala uppmätta förbrukningen.   

 

4.1.6 Normalårskorrigering av data 

Den statistik som erhölls från Norrporten var främst för 2012. För att erhålla 

jämförbara och allmängiltiga resultat normalårskorrigerades sådan statistik. Även 

vid egna beräkningar användes alltid normalårsvärden. Exempelvis var 

årsmedeltemperaturen 2012 3,42 % varmare än ett normalår, vilket innebär att 

värdet för förbrukad fjärrvärme korrigerades upp med 3,42 %. 

Det enda undantaget, förutom sådan energianvändning som inte påverkas av 

utetemperaturen, är korrigeringen av fri- och fjärrkylanvändningen. Då fjärrkyla 

endast används sommartid korrigerades erhållen statistik ner med 3,7 %, vilket var 

normalårsavvikelsen för månaderna maj till september. 

Vad gäller frikyla förs inte någon årlig statistik, utan värdet som används i detta 

arbete är en uppskattning från ett tidigare examensarbete (2010). Denna 

uppskattning baserades på en totalmätning av energi utförd av fastighetsägaren 

samt ytterligare mätningar utförda av examensarbetaren. På grund av bristfällig 

inblick i bakgrunden till denna uppskattning vad gäller tidpunkt och tillförlitlighet 

finns inte underlag för att kunna normalårskorrigera detta värde på ett korrekt sätt. 

 

4.2 Simulering i VIP Energy 
Då den aktuella fastigheten innehåller olika verksamheter, med stora skillnader i 

interna laster, olika ventilationslösningar, etc., delades simuleringen upp i 12 olika 

zoner. Indata för dessa zoner angavs i separata filer – en för varje zon. Själva 

simuleringen utfördes dock endast en gång, genom att använda funktionen 

”zonberäkning”. Vid zonberäkningen anges på vilket sätt zonerna angränsas till 

varandra. 

Utförandet bestod av två moment innan beräkningen kunde genomföras och 

resultat erhållas. Allra först sammanställdes all nödvändig indata. Det mesta av 

informationen fanns tillgänglig från energikartläggningen, men ett visst behov av 

bearbetning fanns. Det var också viktigt med en tydlig sammanställning över all 
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indata för att simuleringarna med de båda programvarorna skulle ske med samma 

förutsättningar.  

När all nödvändig indata var sammanställd kunde inmatningen i programmet 

ske. Under delavsnitten nedan redogörs mer i detalj antaganden och 

tillvägagångssätt för respektive typ av indata.  

 

4.2.1 Indata rörande klimatskalet 

Allra först specificerades vägg-, tak-, golv-, fönster- och dörrtyper upp för 

respektive zon. För väggar görs detta genom att man lägger till materialskikt och 

anger dess tjocklek. För fönster och dörrar anger man U-värden samt ytterligare 

några parametrar, exempelvis solskärmning av fönster. De material som inte fanns 

sedan tidigare lades till i programmets materialdatabas. 

När alla klimatskalstyper specificerats anges klimatskalet i dialogrutan 

”Byggnad” genom att alla ingående delar i klimatskalet specificeras. 

Utöver själva klimatskalet anges i denna dialogruta även innerväggar och 

innergolv. I de zoner som utgjordes av fler än ett plan lades 200 mm betonggolv in 

som termisk massa, medan innerväggar försummades. 

 

4.2.2 Indata ventilation 

Då flertalet aggregat betjänar fler än en zon, sammanställdes för varje aggregat hur 

stor andel av till- respektive frånluft som går till varje zon. Detta gjordes med hjälp 

av injusteringsprotokoll samt ventilationsritningar. 

Drifttider och annan indata rörande ventilationsaggregaten är i stort avlästa från 

DUC. Vad gäller drifttider avrundades dessa till hela timmar, då inmatningen i 

programmet inte tillåter kortare intervall. 

Alla aggregat och frånluftsfläktar lades till separatvis. Vid specificeringen av 

luftflödesforcering (VAV) summerades dock alla aktuella luftflöden till ett enda. 

Endast galleriadelen simulerades med programmets VAV-funktion. 

I de zoner som ventileras med självdrag angavs ett frånluftsflöde på 0,2 l/s∙m2, 

vilket ansågs lämpligt med stöd från litteraturen (14). Därefter kompletterades 

modellen med uteluftsventiler så att undertrycket i lokalen hamnade mellan 5-10 

Pa, vilket är rimligt för självdrag. Detta tillvägagångssätt är det rekommenderade 

vid simulering av självdrag (15). 

 

4.2.3 Indata för interna laster 

För varje zon angavs interna laster samt rummets krav på inomhustemperatur. För 

galleriadelen, samt för fläktrum och andra fastighetsutrymmen skapades egna 

schabloner baserade på dess verkliga elförbrukningar. För lokaler med 

kontorsverksamhet användes schabloner från Sveby enligt (8). I de lokaler med 

tandläkarverksamhet användes även denna schablon, då de interna lasterna i dessa 

två fall antogs vara förhållandevis likvärdiga. 

För de lokaler som stått tomma under hela 2012 angavs inga internlaster. 

Temperaturkraven sänktes även jämfört med andra verksamheter. 

För bostäder användes programmets egna fördefinierade schablon ”Flerbostad 

medel”. 
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4.2.4 Övrig indata 

I programfunktionen ”Klimat och allmänna data” anges ytterligare indata. Här 

korrigerades byggnadens vridning 30° medsols. Vindhastigheten sattes till 45 % av 

klimatfilens vindbelastning i alla vindriktningar, vilket är normalvärdet för 

innerstadsbebyggelse enligt manualen (9). 

Lufttrycket sattes till 1000 hPa, och solreflektionen från mark valdes till 20 %. 

Enligt manualen är 20-50 % normala värden. Eftersom omgivningen mest består av 

mörk asfalt valdes ett lågt värde. 

Den direkta solinstrålningen genom fönster hanteras genom att man i åtta 

väderstreck anger en horisontvinkel. Är byggnaden alltid i skugga i söderläge väljs 

horisontvinkeln 90° i söder, medan vinkeln sätts till 0° ifall inget skuggar fasaden. 

Dessa horisontvinklar uppskattades godtyckligt genom att använda översiktsfoton, 

tagna från ovan, över fastighetens byggnadskroppar. Generellt angavs en högre 

vinkel för zoner på fastighetens lägre plan, medan zoner på de översta våningarna 

fick lägre horisontvinklar, då dessa är relativt fritt exponerade för solinstrålningen. 

 

4.2.5 Avgränsningar 

Programmet har möjlighet att beräkna elförbrukningen till fläktar, pumpar och 

annan fastighetsel. El som förbrukas av fastighetens värme- och kylsystem anges 

som total installerad effekt i [W], eller i [%] av värme- eller kylsystemets totala 

effekt. För fläktar i ventilationsaggregaten anges fläktens fläkttryck samt dess 

verkningsgrad. På grund av stor osäkerhet utelämnades elförbrukningen därför ur 

simuleringarna. 

Användaren har även möjlighet att vid specificerandet av ett 

ventilationsaggregat ange fläktarnas tryckökning samt verkningsgrad, för att erhålla 

dess årliga elförbrukning som resultat. Detta användes till en början, men 

utelämnades i den slutgiltiga simuleringen, eftersom elanvändningen för 

tilluftsfläktar är medräknad i den framtagna schablonen. Ifall programmet skulle 

räkna ut denna energimängd, samtidigt som den ingår bland angivna internlaster, 

så skulle värmemängden från tilluftsfläktarna räknas dubbelt. 

Ytterligare en post som utelämnades från simuleringen var energi till 

tappvarmvatten. Den anges som schablon i [W/m2] och programmet multiplicerar 

schablonen med lokalens golvyta för att erhålla ett resultat. På grund av 

beräkningsmodellens trivialitet utelämnades därför detta från simuleringen. 

 

4.3 Simulering i IDA Indoor Climate and Energy 
Simuleringen i IDA ICE skedde planvis, till trots för stora öppningar mellan planen 

i galleriadelen. Möjligheten finns att i programmet simulera öppningar mellan 

våningsplan. En sådan modell skulle dock bli mer komplex och ta längre tid för 

programmet att beräkna. Efter samråd med Hans Johnsson på Equa (programmets 

utvecklare) togs beslutet att simulera byggnaden planvis.  

Det totala antalet filer uppgick till nio stycken. Varje fil beräknades för sig och 

resultaten summerades därefter ihop för hand. Indata specificerades i varje fil för 

sig. I följande avsnitt redovisas tillvägagångssättet mer i detalj.  

Vid simuleringen i IDA ICE var redan det mesta av förarbetet gjort. I och med 

att simuleringen i VIP-Energy hade utförts tidigare fanns redan nödvändig indata 

sammanställd. Då vissa skillnader finns, programmen emellan, vad gäller 

inmatningen av indata fick vissa omräkningar göras.  
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4.3.1 Uppbyggande av klimatskal och zoner 

Varje plan ritades upp i 2D-vy med CAD-ritningar som grund. Därefter lades 

fönster och dörrar till i modellen. För att begränsa tidsåtgången och modellens 

komplexitet förenklades modellen där det var möjligt. Till exempel summerades 

identiska fönster ihop till endast ett fönster. 

Vid uppbyggandet av modellen räknar programmet själv ut en zons golvyta och 

dess respektive väggars area. Den totala golvytan är möjlig att korrigera för hand, 

vilket också gjordes så att samma golvytor användes som i kartläggningen. 

Area för fönster och dörrar angavs, medan väggarean därefter blir den 

återstående arean av väggen, det vill säga med arean för eventuella dörrar och 

fönster borträknad. Detta medförde ett problem, då tanken var att samma indata 

skulle anges i båda programmen för att göra en jämförelse möjlig. Väggareorna 

korrigerades i den mån det var möjligt genom att godtyckligt justera takhöjder. För 

en diskussion om vilken inverkan detta fick på resultatet hänvisas till avsnitt 6.3.1. 

 

4.3.2 Indata ventilation 

I och med att IDA ICE endast räknar med ett ventilationsaggregat per zon fick 

modellen anpassas. Flöden för de aggregaten med i stort sett likadana drifttider 

summerades ihop. Där drifttider inte var lika delades en zon upp i fler zoner med 

ett ventilationsaggregat vardera. På väggarna mellan dessa zoner skapades stora 

öppningar, för att möjliggöra blandning av dessa luftmängder på samma sätt som i 

verkligheten.  

I de zoner som ventileras med självdrag angavs ett från- och tilluftsflöde på 0,2 

l/s∙m2, det vill säga samma luftflöde som i VIP-Energy. 

 

4.3.3 Indata för interna laster 

Vad gäller indata för interna laster användes samma schabloner som i VIP-Energy. 

 

4.3.4 Övrig indata 

I IDA ICE anges skuggning genom att man skapar skärmande objekt, vilket Figur 

8 visar. De skuggande objekten angavs godtyckligt på samma sätt som 

horisontvinklarna i VIP-Energy. 

 
Figur 8. 3D-visualisering av plan 3 med skuggande objekt 

Vindprofilen sattes till det fördefinierade ”city center”, vilket antogs vara likvärdigt 

mot inställningarna i VIP-Energy. 
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4.3.5 Avgränsningar 

På samma sätt som i VIP-Energy begränsades simuleringen till att inte omfatta 

tappvarmvatten. I IDA ICE finns möjligheten, till skillnad från VIP-Energy, att 

beräkna elbehovet till fläktar och pumpar, utan att dessa tillförs som internlaster. 

Detta utelämnades dock även i denna simulering på grund av osäker indata. 
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5 Resultat 
Redovisningen av resultat är uppdelad i fyra avsnitt. Först presenteras resultaten 

från energikartläggningen. Därefter redovisas simuleringsresultaten för respektive 

programvara. Slutligen jämförs simuleringsresultaten och resultatet från 

energikartläggningen med varandra. 

5.1 Energikartläggning 
I detta avsnitt redovisas resultaten från arbetets inventeringsdel. Inventeringen visar 

fördelningen av den tillförda energin på olika poster. De erhållna resultaten redogör 

för 4 440 MWh av de totalt 4 840 MWh som tillförs fastigheten i form av värme. 

För en närmare förklaring av var de återstående 400 MWh tagit vägen hänvisas till 

avsnitt 6.1 i diskussionsdelen. 

Detta kapitel inleds med övergripande resultat för att sedan, under respektive 

delavsnitt, gå närmare in på resultaten från beräkningarna av energiflöden för 

ventilation respektive transmission. Slutligen redovisas nyckeltal över fastighetens 

energianvändning. 

 

5.1.1 Övergripande resultat värme 

Figur 9 visar all energi som tillförs fastigheten i form av värme. Ur figuren kan 

noteras att fjärrvärmen endast utgör en fjärdedel av den totala energitillförseln. 

Övriga 75 % utgörs av värme från internlaster, där värmen från användningen av 

verksamhetsel är den största bidragande faktorn. 

 

 
Figur 9. Fördelning av tillförd energi in till fastighet 

Tabell 6 redovisar all värme som årligen tillförs fastigheten i siffror. 

Fjärrvärmeanvändningen är normalårskorrigerad. Personvärmen för personer i 

bostadsdelen försummades. 
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Tabell 6. Tillförd energi in till  fastighet [kWh] 

Fjärrvärme 1 217 000 

Verksamhetsel 2 820 000 

Fastighetsel 594 000 

Personvärme galleria 194 000 

Personvärme kontor o tandläkare 17 000 

Totalt 4 842 000 

 

Ur tabellen framgår att fastigheten årligen tillförs nästan 5 000 MWh värme. I Figur 

10 redovisas avgivna energimängder. Med ventilation avses den energimängd som 

lämnar byggnaden med avluften, det vill säga efter eventuell värmeåtervinning. 

 
Figur 10. Fördelning av avgiven energi ut ur fastighet 

I figuren framgår att ventilationsförluster utgör en tredjedel av den årligt avgivna 

energimängden. Transmission- och infiltrationsförluster utgör ungefär en fjärdedel 

vardera. Avgiven energimängd genom avloppet utgör endast en liten del. 

Resterande 16 % kyls bort. I denna post ingår både fri- och fjärrkyla. Se Tabell 7 

för redovisning i siffror.  

 
Tabell 7. Avgiven energi ut ur fastighet [kWh] 

Ventilation 1 506 000 

Transmission 1 066 000 

Infiltration 1 123 000 

Fjärrkyla 438 000 

Frikylan 300 000 

Avlopp 119 000 

Markvärme 8 000 

Totalt 4 443 000 

 

  

                                                 
n Uppskattat värde enligt Bergsman (27) 
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5.1.2 Beräknade energimängder för respektive ventilationsaggregat  

Som framgår av Tabell 7 uppgår ventilationsförlusterna till 1 500 MWh. I Tabell 8 

redovisas förlusterna för respektive ventilationsaggregat. Dessutom redovisas den 

energimängd som behöver tillsättas för att hålla kraven på tilluftstemperaturer. I de 

fall aggregatet har värmeåtervinning anges även dess energiverkningsgrad. Med 

energiverkningsgrad avses i detta fall kvoten mellan återvunnen energimängd och 

det totala energibehovet. 

   
Tabell 8. Energivolymer per luftbehandlingsaggregat 

 Återvunnen 

energi 

Tillsatt 

energi 

Förluster 

avluft 

Totalt 

energibehov 

(återv. + tillsatt) 

Energi- 

verkningsgrad 

 

 [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]  

LA110 - 235 000 154 000   

LA120 116 000 5 500 37 000 121 000 0,95 

LA410 377 000 66 000 117 000 443 000 0,85 

LA420 239 000 62 000 73 000 301 000 0,79 

LA430 333 000 107 000 88 000 440 000 0,76 

LA440 7 100 3 800 7 300 11 000 0,65 

LA610 289 000 19 000 129 000 308 000 0,94 

LA620 245 000 0 225 000 245 000 1,00 

LA630 148 000 9 900 44 000 158 000 0,94 

TA60 - 115 000    

TA61 - 40 000    

TA63 - 63 000    

Övriga 

frånluftsfläktar 
  630 000   

Totalt 1 754 000 727 000 1 506 000 2 027 000  

 

Ur tabellen framgår att LA620 enligt beräkningarna klarar sig på den energimängd 

som finns tillgänglig i frånluften. Även LA120, LA610 och LA630 har väldigt höga 

energiverkningsgrader. Beräkningarna är dock baserade på förenklingar och bör 

därför endast anses som fingervisande. För en utförlig redogörelse av de 

förenklingar och antaganden som gjorts hänvisas till avsnitt 6.1.1 Felkällor vid 

beräkning av ventilationsförluster.  

Ytterligare en detalj som är värd att notera ur tabellen är skillnaden mellan den 

totala mängden tillsatt energi och det totala energibehovet. Utan värmeåtervinning 

skulle mängden tillförd energi till ventilationsaggregaten vara nästan tre gånger 

större än i dagsläget.  
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5.1.3 Fördelningen av transmissionsförluster 

Förluster genom transmission beräknades utgöra 1 066 MWh. Figur 11 redovisar 

var i klimatskalet som denna energimängd transporteras igenom. Ur figuren 

framgår att värmeförluster genom fönster är den största posten. Förlusterna genom 

fönster utgör nästan 40 % av de totala transmissionsförlusterna. Förluster genom 

väggar respektive tak är relativt lika och står för ungefär en fjärdedel vardera. De 

två minsta posterna är förlusterna genom dörrar och golv. 

 
Figur 11. Andel av transmissionsförlusterna fördelat på olika delar av klimatskalet. 
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5.1.4 Fastighetens elanvändning 

Mängden fastighetsel uppgick 2012 till 836 MWh. Resultatet från genomförda 

elmätningar i detta arbete visar på 90 % av denna energimängd. För resonemang 

angående de återstående 85 MWh hänvisas till avsnitt 6.1.3 i diskussionsdelen. 

Antalet elcentraler och apparatskåp för fastighetsel uppgår till 46 stycken av 

varierande storlek. I Figur 12 framgår hur elanvändningen fördelar sig mellan de 

olika funktioner som finns. Den klart största posten är fläktarnas elförbrukning som 

utgör 40 %. Belysning inomhus (allmänna ytor) utgör med sina 13 % den näst 

största posten. Värt att notera är att effektuttaget över en okänd säkring uppgår till 

11 % förutsatt kontinuerlig drift över hela året. Övrig elförbrukning fördelar sig på 

mindre poster. Se Tabell 9 för redovisning i siffror.  

 

 
Figur 12. Fördelning av fastighetselförbrukning 

 

Tabell 9. Sammanställning över årlig fastighetselanvändning, [kWh] 

Belysning inne 100 318 

Belysning ute 32 146 

Pumpar 29 389 

Fläktar tilluft 115 075 

Fläktar frånluft 119 256 

CF-fläktar (kyla) 33 675 

CA-fläktar (värme) 23 058 

Frikylfläktar och pumpar 9 198 

Rulltrappor 37 942 

Hissar 23 339 

Mark/glasvärme el 13 881 

Okänd säkring 82 198 

Övrigt 85 805 

Korrigering fläktar tilluft 23 125 

Korrigering fläktar frånluft 22 203 
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5.1.5 Nyckeltal för fastighetens energianvändning 

I Tabell 10 redovisas nyckeltal för fastighetens specifika energianvändning.  

 
Tabell 10. Nyckeltal för fastighetens specifika energianvändning, [kWh/m2∙år] 

Fjärrvärme 61 

Fjärrkyla 22 

Frikyla 15 

Fastighetsel 42 

Verksamhetsel 142 

 

Notera att nyckeltalen är beräknade mot en total yta på 19 864 m2, vilket också är 

den area som angivits i beräkningsprogrammen. Denna area är dock högre än 

fastighetsägarens angivna bruksarea.  

Vid framtagandet av nyckeltal bör Atemp användas enligt Boverket (16). Med 

Atemp menas den golvarea innanför klimatskalet som är avsedd att värmas till mer 

än 10°C. Garagearea ingår inte i Atemp. I de fall då endast bruksarean (BRA) finns 

tillgänglig, är det tillåtet att använda denna rakt av, eftersom den har 

omvandlingsfaktorn 1 (17). 

Fastighetsägaren uppger en bruksarea på 18 854 m2, men hamnar själva över 

denna i en egen sammanställning över lokalens ytor som funnits tillgänglig. Enligt 

denna sammanställning ligger bruksarean på 18 999 m2, men man har då inte räknat 

med exempelvis fläktrummen på plan 4 och plan 6, som bör ingå i bruksarean. 

Då avsikten med detta arbete är att försöka ge en så rättvis bild som möjligt, är 

det därför viktigt att använda en area som ligger nära verkligheten. Jag har valt att 

använda värdet från fastighetsägarens egen sammanställning (18 999 m2), 

korrigerat med areor från fläktrum och ytterligare några biutrymmen. Den totala 

arean uppgår då till 19 864 m2. Det är också denna area som använts i 

energiberäkningsprogrammen. Om fastighetsägarens eget värde på bruksarean 

istället används, ökar redovisade nyckeltal enligt tabell 10 med 5 %. 

 

5.2 Simulering i VIP Energy 

5.2.1 Energi som tillförs fastigheten 

Enligt simuleringen i VIP tillfördes fastigheten årligen 5 023 MWh, vilket är 7 % 

högre än resultatet från energikartläggningen. Skillnaden beror främst på att VIP 

räknar med solinstrålning (251 MWh), samt en något högre beräknad 

fjärrvärmeanvändning. Tabell 11 visar en sammanställning av den energi som 

tillförs fastigheten enligt beräkningsprogrammet. Värdena jämförs med erhållna 

värden från energikartläggningen.   

 
Tabell 11. Årlig tillförd energi till fastigheten, [kWh]. Notera att tappvarmvatten och markvärme inte ingår i 

fjärrvärmeposterna i detta fall, till skillnad från  

 Simulerings- 

resultat VIP 

Resultat från 

energikartläggning 

Avvikelse 

[%] 

Fjärrvärme 1 118 000 1 090 000 + 3 

Internlast el 3 443 000 3 414 000 + 1 

Internlast personvärme 211 000 211 000 0 

Solinstrålning 251 000 -  

Totalt 5 023 000 4 715 000 + 7 
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Enligt VIP hamnar fjärrvärmeförbrukningen 3 % högre än det faktiska värdet. 

Notera att jämförelsen av fjärrvärmeförbrukning sker mot normalårskorrigerad 

årsförbrukning för 2012, men att värdet från kartläggningen är korrigerat ner med 

energi till tappvarmvatten (119 MWh) och markvärme (8 MWh). Detta eftersom 

dessa poster utelämnats från simuleringen. 

Vad gäller internlaster ska dessa i stort sett stämma överens, eftersom dessa 

(galleria och fastighet) baseras på schablonvärden framtagna från 

energikartläggningen. Skillnaden kommer av de schabloner som inte baseras på 

energikartläggningen (bostad och kontor). 

 

5.2.2 Energi som lämnar fastigheten 

Tabell 12 visar en jämförelse mellan simuleringen och energikartläggningen vad 

gäller avgiven energi. Ur tabellen framgår att beräknat fri- och fjärrkylbehov 

stämmer väl överens med den faktiska förbrukningen. Det kan noteras att i VIP 

tillkommer 16 MWh passiv kyla. Denna mängd kommer från zoner där inte 

fjärrkyla används, men där kyla behövs för att hålla de i programmet angivna 

temperaturkraven för vistelsezonen. I verkligheten ger denna energimängd antingen 

övertemperaturer i rummet, eller så vädras den bort genom exempelvis 

fönstervädring. 

 
Tabell 12. Årlig avgiven energi från fastigheten [kWh] 

 Simulerings- 

resultat VIP 

Resultat från 

kartläggning 

Avvikelse 

[%] 

Transmission 1 235 000 1 066 000 + 16 

Ventilation 2 697 000 1 506 000  + 79 

Infiltration 343 000 1 123 000 - 227 

Fri- och fjärrkyla  732 000 738 000 - 1 

Passiv kyla 16 000 -  

Totalt 5 023 000 4 433 000 + 13 

 

Sett på respektive post för sig visar tabellen på stora avvikelser mellan 

simuleringsresultat och de erhållna resultaten från energikartläggningen, speciellt 

vad gäller infiltrationsförlusten. Möjliga förklaringar kommenteras i avsnitt 6.2.2.  

 

5.3 Simulering i IDA Indoor Climate and Energy 

5.3.1 Energi som tillförs fastigheten 

Enligt simuleringen i IDA tillförs fastigheten årligen 4 951 MWh, vilket är 5 % 

högre än resultatet från energikartläggningen. Tabell 13 visar en sammanställning 

av den energi som tillförs fastigheten enligt beräkningsprogrammet. Värdena 

jämförs med erhållna värden från energikartläggningen.  

 
Tabell 13. Årlig tillförd energi till fastigheten [kWh] 

 Simulerings- 

resultat IDA 

Resultat från 

energikartläggning 

Avvikelse 

[%] 

Fjärrvärme 979 000 1 090 000 - 10 

Internlaster  

(el + personvärme) 

3 650 000 3 625 000 + 1 

Solinstrålning 322 000 -  

Totalt 4 951 000 4 715 000 + 5 
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I IDA erhålls en lägre fjärrvärmeförbrukning jämfört med både 

energikartläggningen och simuleringen i VIP, vilket delvis kan förklaras med en 

högre beräknad energimängd från solinstrålning. En jämförelse med simuleringen 

i VIP (Tabell 11) visar på en skillnad i beräknad solinstrålning på 28 % programmen 

emellan. 

Vad gäller internlaster ska dessa även i detta fall i stort sett stämma överens, 

eftersom de baseras på schablonvärden framtagna från energikartläggningen. Även 

här förklaras skillnaden av de schabloner som ej baserats på energikartläggningen.  

 

5.3.2 Energi som lämnar fastigheten 

I Tabell 14 jämförs resultaten från simuleringen mot energikartläggningen vad 

gäller avgiven energi. Jämförelsen visar att beräknade transmissionsförluster 

stämmer väl överens med resultatet från kartläggningen. Övriga poster avviker 

mellan 20-30 % jämfört med kartläggningen. 

 
Tabell 14. Årlig avgiven energi från fastigheten [kWh] 

 Simulerings- 

resultat IDA 

Resultat från 

kartläggning 

Avvikelse 

[%] 

Transmission 1 084 000 1 066 000 + 2 

Ventilation* 2 003 000 1 506 000  + 33 

Infiltration 1 359 000 1 123 000 + 21 

Fri- och fjärrkyla  505 000 738 000 - 32 

Totalt 4 951 000 4 433 000 + 12 
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5.4 Jämförelse av erhållna resultat 
Som framgår av tidigare avsnitt (5.1-5.3) skiljer sig den tillförda energimängden åt 

i alla tre fall, vilket försvårar en direkt jämförelse. Istället för att jämföra siffror 

redovisas i detta avsnitt istället grafiska jämförelser mellan de tre fallen. För 

redovisning i siffror hänvisas till avsnitt 5.1–5.3. I detta avsnitt nämns också 

möjliga förklaringar till de skillnader som finns mellan respektive fall. Dessa 

skillnader diskuteras mer utförligt i avsnitt 6.2 och 6.3 i diskussionsdelen. 

 

5.4.1 Energi som tillförs fastigheten 

Figur 13 visar de tillförda energimängderna i respektive fall. Ur figuren framgår att 

IDA ICE beräknat fjärrvärmeförbrukningen lågt, vilket möjligen kan förklaras med 

ett högre beräknat energitillskott från solinstrålning.  

 

 
Figur 13. Tillförda energimängder i respektive fall [MWh] 

 

Det är också värt att notera storleksskillnaderna mellan posterna. Detta framgår 

även ur Figur 14 som visar fördelningen i respektive fall.  

 

 

 

 
Figur 14. Fördelning av tillförd energi i respektive fall 

 

Ur figuren framgår att internlaster utgör ungefär tre fjärdedelar av den totala 

energimängden. Solinstrålningen utgör däremot en betydligt mindre andel av den 

totala energitillförseln. Även om det finns goda möjligheter att simulera 
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solavskärmning med båda programmen, har i detta arbete endast solavskärmning 

tagits i beaktning där fasta solskärmar varit monterade på fasad (Siemens fasad mot 

söder och väster). Övrig solskärmning har försummats just på grund av att 

solinstrålningen utgör en så liten andel av den totalt tillförda energin. I tillfällen där 

solinstrålningen spelar en större roll i sammanhanget kan det däremot vara 

motiverat att lägga ner mer tid med att inventera solavskärmning. Vid sådana 

tillfällen är det en nödvändighet att använda sig av något beräkningsprogram, 

eftersom det är både omständigt och tidskrävande att räkna på solinstrålning för 

hand. 

 

5.4.2 Energi som lämnar fastigheten 

Figur 15 redovisar avgivna energimängder i respektive fall. Vad gäller 

transmissions- och ventilationsförluster ligger VIP-Energy klart högre än de två 

andra fallen. En förklaring är att just VIP-Energy räknat med störst tillförd 

energimängd. Ytterligare en förklaring är de i programmet lågt beräknade 

infiltrationsförlusterna, vilket också framgår ur figuren. Den stora mängden 

internvärme leder till övertemperaturer inomhus, vilka måste ledas bort från 

byggnaden för att de angivna temperaturkraven ska hållas. Dessa övertemperaturer 

leder till större transmissionsförluster, större ventilationsförluster på grund av 

forcering, och slutligen ett något högre beräknat kylbehov. Med IDA ICE är det 

lättare att i programmet ange infiltrationsförluster, vilket förklarar att inte samma 

problem uppstått i detta fall.  

 Skillnaden i ventilationsförluster relativt kartläggningen beror på att det i 

kartläggningen ej togs hänsyn till forcering av variabla luftflöden.  

Vad gäller beräknade kylbehov hamnar VIP-Energy nära verkligheten, medan 

IDA ICE beräknar kylbehovet betydligt lägre. En förklaring till detta är de i IDA 

ICE högt beräknade infiltrationsförlusterna. Utöver de angivna förlusterna (samma 

värde som kartläggningen) tillkommer det även ytterligare infiltrations-förluster. 

Dessa uppkommer exempelvis i fall med obalanserad ventilation för att jämna ut 

de tryckdifferenser som obalansen förorsakar (10). Detta förklarar den högt 

beräknade infiltrationsförlusten, vilket i sin tur förklarar det lägre kylbehovet. 

 

 
Figur 15. Avgivna energimängder i respektive fall [MWh] 
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Resonemangen ovan bekräftas också i Figur 16 som visar fördelningen i respektive 

fall. Den största avvikelsen vad gäller beräkningen i VIP-Energy är fördelningen 

mellan infiltrations- och ventilationsförluster. Vad gäller IDA ICE föreligger den 

största avvikelsen i det lågt beräknade kylbehovet, vars orsak nämnts tidigare. 

 

 

 

 
Figur 16. Fördelning av avgiven energi i respektive fall 

 

 

  

Kartläggning                VIP-Energy              IDA ICE 
    4 316 MWh                         5 023 MWh                 4 951 MWh 

 



35 (49) 

 

 

6 Diskussion 
Detta kapitel har jag valt att dela upp i fyra delavsnitt. Det första avsnittet avhandlar 

energikartläggningen. Därefter följer en diskussion av resultaten från respektive 

simulering i delavsnitt 6.2 och 6.3. Kapitlet avslutas med en övergripande reflektion 

och jämförelse mellan de två beräkningsprogrammen, där exempelvis frågan 

belyses om huruvida något program kan anses vara lämpligt att använda vid 

energikartläggningar. 

 

6.1 Energikartläggning 
I energikartläggningen redogörs ej för 8 % av den tillförda energin, vilket motsvarar 

400 MWh. Finns då några poster som förbisetts i energikartläggningen, eller är det 

befintliga poster som underskattats? En viss energimängd har förbisetts då inte 

luftridåer vid entréer tagits i beaktning. Enligt Sveby (8) förbrukar en ridåvärmare 

ungefär 4 MWh per år. Räknat på fem entréer skulle detta motsvara ungefär 20 

MWh, eller 0,4 % av den totala mängden tillförd energi. Den huvudsakliga 

förklaringen till skillnaden ligger alltså inte häri.   

Förluster genom infiltration baseras på antaganden om ofrivillig luftväxling. 

Denna post är emellertid relativt väl tilltagen då hänsyn togs till exempelvis det 

faktum att entrédörrar alltid hålls öppna vid varmare utetemperaturer. 

Den post som mycket väl skulle kunna fylla upp kvoten av avgiven energi är 

ventilationsförlusterna. Vid beräkningen räknades endast på grundflöden, fastän ett 

flertal ventilationsaggregat har möjligheten till forcering av luftflöden, vid hög 

temperatur eller CO2-halt. Med ökade luftflöden fås ökade ventilationsförluster, 

som alltså inte har tagits i beaktning vid beräkningarna. Det är således troligt att 

ventilationsförlusterna är högre i verkligheten än vad mina beräkningar visar. De 

åtta procenten av tillförd energi som ej redogörs för i kartläggningen skulle alltså, 

mest troligt, kunna vara förluster genom fläktstyrd ventilation. 

Det skulle alternativt kunna vara så att det är fler poster än ventilationen som 

delar på de återstående procenten. Beräkningarna av respektive delpost är grundade 

på flertalet antaganden, vilket ger en osäkerhet i resultatet. I följande avsnitt 

beskrivs några av de antaganden som gjorts samt andra felkällor som inverkat på 

resultatet. 

 

6.1.1 Felkällor vid beräkning av ventilationsförluster  

Som nämnts i föregående avsnitt är förenklingen att endast räkna på grundflöden 

en stor felkälla, troligen den största. Ytterligare antaganden vad gäller temperaturer 

på till- och frånluft för respektive aggregat är också en felkälla. I verkligheten är 

inte till- och frånluftstemperaturer statiska. Vid beräkningarna har medelvärden 

antagits. Även om antagandena inte saknar grund, utan oftast baseras på 

information från dataundercentralen eller annan information, är de i slutändan ändå 

just antaganden. 

Antagandet om konstant frånluftstemperatur (i de flesta fall 21°C) innebär också 

att det vid beräkningarna av värmebehov alltid funnits en stor energimängd att 

återvinna. I verkligheten är det däremot ofta så att det just är vid tidpunkter med 

låga interna laster som tilluften behöver tillföras stora värmemängder, det vill säga 

samtidigt som frånluftstemperaturen sjunker på grund av det låga interna 

värmetillskottet. Detta resonemang innebär att de energiverkningsgrader som 

återfinns i Tabell 8 i verkligheten torde vara lägre. 
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Ytterligare en felkälla är att jag vid beräkningarna inte tagit hänsyn till 

dygnsvariationer i temperaturen. Den statistik som jag grundade 

ventilationsberäkningarna på angav fördelningen av årets alla timmar. Det fanns 

inte någon möjlighet att skilja på de timmar som infallit på natten och de som infallit 

dagtid. Eftersom det ofta är varmare dagtid, då ventilationsaggregaten är i drift, 

leder denna felkälla till ett högre beräknat energibehov jämfört med verkligheten. 

Denna felkälla får alltså motsatt effekt än antagandet om konstant 

frånluftstemperatur, som ju ledde till för höga energiverkningsgrader och alltså för 

lågt beräknat energibehov. 

En uppskattning av hur stor inverkan dessa felkällor har på resultatet är svår att 

göra. Det är emellertid viktigt att ha i åtanke, vid studerandet av de erhållna 

resultaten från denna energikartläggning såväl som från andra energi-

kartläggningar, att resultaten ger något av en fingervisning av energiläget och bör 

inte tolkas som absoluta sanningar. 

 

6.1.2 Felkällor vid beräkning av transmissionsförluster 

Beräkningarna av fastighetens transmissionsförluster krävde en stor arbetsinsats, på 

grund av byggnadens storlek och dess många till- och påbyggnader. Inledningsvis 

genomfördes en sammanställning av alla väggar, dörrar, fönster, golv och tak. Då 

sammanställningen var fullständig återstod arbetet med att bestämma varje dels U-

värde samt area. 

Bestämningen av areor genomfördes till största delen genom mätning på 

befintliga ritningar (A-ritningar samt några fasadritningar). Felaktiga mätningar 

eller misstag kan naturligtvis vara en felkälla, men är troligtvis inte den största i 

sammanhanget. Antagna areor – där inte ritningsunderlag fanns att tillgå och 

mätningar inte heller kunde utföras – är en felkälla av större signifikans. På grund 

av att de allra flesta areor kunde fastställas genom mätningar är dock inte heller 

denna felkälla den största i sammanhanget. 

Den största felkällan finner vi i kartläggningen av transmissionsförlusternas sista 

moment – kartläggningen av U-värden. U-värden för väggar, golv och tak 

bestämdes genom beräkning av materialskiktens sammanlagda termiska resistans. 

U-värden för fönster och dörrar uppskattades med stöd av schablonvärden från 

litteraturen. För de nyare huskropparna (exempelvis fläktrummet och Clas Ohlsson 

på plan 4) fanns detaljerad information om väggarnas uppbyggnad på de 

tillgängliga ritningarna. På de äldre huskropparna var informationen däremot 

bristfällig och antaganden om isolering fick göras för en del vägg-, golv- och 

taktyper. Felaktiga antaganden rörande isolering inverkar stort på U-värdet i fråga 

och är den felkälla med störst signifikans i sammanhanget. 

Det är emellertid värt att notera att dessa avvikelser från verkligheten inte 

inverkar på jämförelsen mellan de två beräkningsprogrammen. Eftersom båda 

programmen får samma indata vad gäller klimatskalet, sker simuleringarna med 

samma förutsättningar. Då de handräknade transmissionsförlusterna också 

beräknats med samma förutsättningar är det fullt möjligt med en jämförelse av 

resultaten, som då alla innehåller samma systematiska fel relativt verkligheten.  
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6.1.3 Kartläggningen av fastighetsel 

Kartläggningen av fastighetselanvändningen omfattar 90 % av den totala 

årsförbrukningen. De 10 % som saknas motsvarar 85 MWh. Detta förklaras till 

största delen av att det saknas en del poster som inte var i drift vid 

inventeringstillfället. Dessa poster är exempelvis:  

 

 Elvärmekabel för avvattning (troligen hängrännor och stuprör) 

 Julbelysning 

 Utebelysning (viss del mättes, men inte allt) 

 Pumpar för drift av fjärrkylsystemet 

 

Dessa poster var av förklarliga skäl ej möjliga att mäta under inventeringen i 

februari månad, men torde utgöra en relativt stor del av de återstående procenten.  

Vid inventeringen mättes effektuttagen över respektive säkring. För att erhålla 

en årlig energimängd måste denna effekt multipliceras med drifttiden. Drifttider för 

de flesta poster kunde erhållas från DUC, men för övriga fick kvalificerade 

antaganden göras. Där det var svårt att anta drifttider loggades energiförbrukningen 

över ett eller flera dygn. Antaganden om drifttider samt mätningar av momentana 

effektuttag är två felkällor som har en inverkan på resultatet. Ytterligare en felkälla 

är uppskattningen av den ökade energi-förbrukningen för fläktar sommartid på 

grund av forcering av luftflöden. 

För att erhålla ett bättre resultat över fastighetens elförbrukning, bör en liknande 

mätning som denna utföras under sommarhalvåret. Detta faller dock utanför 

tidsramen för detta projekt.  

Värt att uppmärksamma vad gäller elförbrukningen är det stora effektuttaget (9,1 

kW) över en omärkt säkring. Detta effektuttag loggades också under ett dygn för 

att kontrollera ifall uttaget var intermittent eller kontinuerligt. Medeleffekten under 

denna loggning var 9,4 kW, vilket alltså inte ger någon indikation på intermittent 

drift. En möjlighet är dock att effektuttaget är styrt över säsong, men eftersom 

säkringen är omärkt går det inte att dra någon slutsats om detta. Förutsätts 

kontinuerlig drift över hela året innebär detta att 82 000 kWh årligen försvinner till 

något okänt. En vidare undersökning av detta faller utom ramen för detta projekt, 

men rekommenderas till fastighetsägaren för vidare utredning.   

 

6.1.4 Erhållna nyckeltal i jämförelse med STIL2 

Slutligen några ord om de framtagna nyckeltalen. Nyckeltalens främsta syfte är att 

på ett enkelt sätt kunna jämföra olika byggnaders energiprestanda. 

Energimyndigheten har under flertalet år i sina STIL-studier (STIL1 och STIL2) 

inventerat energianvändningen i lokaler med olika typer av verksamhet. I Tabell 15 

jämförs de erhållna nyckeltalen i denna rapport med nyckeltal från dessa studier. 

 
Tabell 15. Specifika nyckeltal för hela fastigheten Odin 12, jämfört med värden från Energimyndighetens 

utredning STIL2, [kWh/m2∙år] 

 Odin 12 Gallerior  Livsmedel  Kontor 

  STIL2 (2) STIL2 (2) STIL1 (18) 

Fjärrvärme 61 86 57 94 

Kyla 37 21,7 0,7 7 

El totalt 184 149 322 94 
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I STIL2 har livsmedelsbutiker i gallerior exkluderats i inventeringen. Därför 

redovisas även värden för livsmedelsbutiker då Odin 12 innehåller en sådan av 

betydande storlek. 

Vid en jämförelse med de tre kategorierna från STIL-projekten framgår att Odin 

12 har en relativt låg specifik fjärrvärmeförbrukning. Detta har sin främsta orsak i 

att internvärmen som genereras från elförbrukningen ger ett minskat värmebehov 

och ett ökat behov för kyla. Att så är fallet framgår också av den specifika 

kylanvändningen som ligger väldigt högt över genomsnittet. 

 

6.2 Simulering i VIP-Energy 

6.2.1 Beräknat värmebehov – avvikelse från faktiskt värde 

Ur Tabell 11 framgår att den beräknade förbrukningen av fjärrvärme ligger 3 % 

över det faktiska värdet, vilket i sammanhanget kan ses som ett bra resultat. Det 

värde som jämförs mot är normalårskorrigerad fjärrvärmeförbrukning. Värdet är 

korrigerat ner motsvarande den energimängd som uppskattas gå till tappvarmvatten 

och till markvärme. Denna uppskattade korrigering gör att det inte går att slå fast 

exakt hur nära programmet kommit verkligheten. I detta avsnitt diskuteras vidare 

olika faktorer som inverkar på simuleringsresultatet.   

Till skillnad från energikartläggningen så tar VIP-Energy hänsyn till vindens 

inverkan på byggnadens värmebehov.  En byggnad som är utsatt för vind kräver 

mer värme än en byggnad i vindskyddat läge. En jämförelse utfördes där 

vindstyrkan istället sattes till 0 % av klimatdatafilen jämfört med de 45 % som 

rekommenderas i manualen till VIP-Energy. Försöket visade att vindstyrkan i detta 

fall har marginell inverkan på byggnadens energibalans. Notera dock att den 

slutsatsen endast gäller i detta fall, medan det i andra fall vid platser med högre 

vindhastigheter och byggnader med en större mängd otätheter kan vara av 

signifikans för resultatet. 

En faktor som däremot har en stor inverkan på beräknat värmebehov, är att jag 

godtyckligt förlagt en andel av de interna lasterna nattetid. I simuleringen antas att 

10 % av elförbrukningen i gallerian sker utanför dess ordinarie öppettider. Enligt 

Sveby (8) är fördelningen mellan internlaster dag- och nattetid uppskattningsvis 

50/50 för livsmedelsbutiker, 90/10 för restauranger och 99/1 för butiker. 

Huvuddelen av gallerian består av butiker, men den inrymmer även en relativt stor 

livsmedelsbutik samt en restaurang (McDonalds), som dessutom håller öppet 

utanför gallerians ordinarie öppettider.  

Förhållandet 90/10 antogs vara representativt för gallerian som helhet. Men ifall 

andelen av elförbrukningen nattetid höjs till 20 % sjunker det beräknade behovet 

av fjärrvärme till 1000 MWh, vilket är 8 % under det faktiska värdet. Hur 

användaren anger de interna lasterna är således av stor betydelse för 

simuleringsresultatet. I många fall kan det emellertid vara svårt att undvika att 

värden på denna typ av indata baseras på antaganden av större eller mindre 

noggrannhet.  Generellt kan sägas att ju större de interna lasterna är, desto större 

inverkan har detta antagande på resultatet. 

Ytterligare en faktor som är värd att nämna, även om jag inte tror att det är den 

felkällan med störst inverkan, är att beräkningsprogrammet ofta verkar räkna just 

värmebehovet högt. Enligt resultaten från valideringen (19) med standard EN 

15265–2007 hamnar VIP-Energy systematiskt mellan 2-6 % högre än referens. 

Någon liknande systematisk avvikelse finns inte för kyla. 
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6.2.2 Avgiven energi – avvikelser från kartläggningsresultat 

Vid första anblicken av Tabell 12 verkar resultatet från simuleringen vara mycket 

dåliga, med stora avvikelser för respektive post. Som nämnts i avsnitt 5.3 är den 

huvudsakliga förklaringen att det i fastigheten genereras stora mängder 

internvärme, vilket leder till övertemperaturer inomhus. Denna överskottsvärme 

måste ledas bort från byggnaden för att de angivna temperaturkraven ska hållas.  

I energikartläggningen har det antagits att en stor del av denna energi försvinner 

ut igenom entréer och andra otätheter i klimatskalet. I VIP-Energy beräknas dock 

endast den ofrivilliga ventilationen igenom klimatskalets väggar samt dess stängda 

fönster och dörrar, genom att användaren anger en otäthetsfaktor för varje del av 

klimatskalet (med otäthetsfaktorn avses det luftläckage i [l/s∙m2] som uppkommer 

över exempelvis väggen, vid en tryckskillnad på 50 Pa). I programmet finns 

möjlighet att lägga till ytterligare otätheter mot uteluften. Detta gjordes vid 

simuleringen av zoner med självdragsventilation, men inga ytterligare otätheter 

lades till, då det är svårt att uppskatta hur exempelvis dörrar hålls öppna. 

Ett lågt resultat på infiltrationsdelen leder i sin tur till att mer överskottsvärme 

måste ledas bort via ventilationssystemet, alternativt kylas bort. Summeras posterna 

ventilation, infiltration samt posterna för kyla i Tabell 12 blir skillnaden mot 

energikartläggningen 13 %, det vill säga i samma storleksordning som 

transmissionsförlusterna (16 %). 

Vad gäller transmissionsförlusterna beror skillnaden även här på den stora 

mängden interna laster som ger höga temperaturer. I energikartläggningen räknades 

med en konstant inomhustemperatur på 21°C i de flesta utrymmen. 

Medeltemperaturen i simuleringen ligger på 21,3°C sett till alla zoner. Tas endast 

de tre största zonerna i betraktning fås en ännu högre temperatur på 22,4°C. Detta 

förklarar varför transmissionsförlusterna ligger högre i simuleringen. 

Eftersom VIP-Energy räknar med en 7 % högre energitillförsel jämfört med 

energikartläggningen, är det också rimligt att resultatet ligger 7 % högre. Till detta 

tillkommer även de 8 % som ej redogörs för i energikartläggningen. Sammantaget 

bör alltså resultatet från simuleringen ligga runt 15 % högre än värdena från 

energikartläggningen, vilket de också gör. 

Det finns två möjligheter i VIP-Energy att korrigera infiltrationen, och på så sätt 

få resultat som närmare stämmer överens med energikartläggningsresultaten. 

Antingen kan byggnadsdelarnas otäthetsfaktor korrigeras, alternativt ytterligare 

otätheter läggas till i klimatskalet. Detta tillvägagångssätt är dock omständligt i fall 

likt detta. Om infiltrationsflödet antas till låt säga 0,3 oms/h måste användaren för 

hand räkna om detta till motsvarande otäthetsfaktorer q50 (byggnadsdelens 

luftläckage i [l/s∙m2] vid 50 Pa tryckskillnad) och areor på eventuella otätheter. 

Detta tillvägagångssätt tillåter inte heller någon form av tidsstyrning.  

Ett annat sätt, vilket också är det sätt som utvecklarna själva förespråkar (15), är 

att lägga till ett ytterligare ventilationsaggregat som man kallar för ”vädring”. 

Användaren får då anta ett rimligt vädringsflöde och rimliga tidsintervall för 

vädringen.  

Problemet med det sistnämnda tillvägagångssättet är att man då ”gömmer” en 

del av infiltrationen i posten för ventilation. Att tillämpa denna lösning i detta fall 

skulle endast ge ett ännu högre värde på ventilationsförlusterna. Det hade därför 

varit önskvärt om VIP-Energy hade haft en ytterligare möjlighet för användaren att 

i en dialogruta för indata specificera ett antaget infiltrationsflöde, som då också 

skulle redovisas som en separat post i de erhållna resultaten.  
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Vad gäller vädring finns det en osäkerhet hur denna ska hanteras vid simuleringar. 

Eftersom den är brukarrelaterad är det svårt att föra allmängiltiga resonemang och 

komma fram till generella lösningar. Medan utvecklarna av VIP-Energy (15) 

förordar ett extra ventilationsflöde och avråder ifrån att i efterhand lägga till ett 

schablonmässigt energipåslag, rekommenderar Sveby (7) istället just detta.  

NCC (7) använder vid sina beräkningar en förhöjd otäthetsfaktor på 1,4 l/s∙m2 

vid 50 Pa för att kompensera för vädring. Värdet är dock inte empiriskt framtaget, 

utan är ett ingenjörsmässigt antagande. Vid simuleringen i VIP-Energy har jag 

angivit en otäthetsfaktor på 1,6 l/s∙m2 för alla väggar, som är ett normvärde för 

lokaler enligt manualen (9). Detta implicerar att det i den aktuella modellen redan 

tas viss hänsyn till ökade värmeförluster till följd av vädring.  

 

6.3 Simulering i IDA Indoor Climate and Energy 

6.3.1 Beräknat värmebehov – avvikelse från faktiskt värde 

Det beräknade fjärrvärmebehovet ligger 10 % lägre än det faktiska värdet. Då 

internlaster har angetts på samma sätt som i VIP-Energy, kan det låga värdet ej 

förklaras av internlasternas variation över dygnet.  

Det som delvis kan förklara avvikelsen är, som nämnts tidigare, det höga 

beräknade energitillskottet från solinstrålningen (322 MWh jämfört med 251 MWh 

i VIP-Energy, vilket bland annat beror på olika sätt att ange skuggning). Denna 

högre energimängd borde emellertid även ge ett högre kylbehov i zoner med stora 

internlaster – vilket inte är fallet enligt Tabell 14. 

Problematiken med att vägg- och takareor inte går att korrigera har nämnts 

tidigare i metodavsnittet. En summering av hela klimatskalet visar att simuleringen 

i IDA ICE räknat med 1 % mindre area än vid kartläggningen. Detta kan förklara 

en del av det lågt beräknade fjärrvärmebehovet. För att hålla nere arbetsinsatsen 

kontrollerades totalsummor av väggar, fönster, etc. i respektive modell. En kontroll 

av varje väggarea för sig är alltför tidsödande. Eftersom olika väggars U-värden 

skiljer sig åt är det möjligt att detta problem genererat en avvikelse större än endast 

areaavvikelsen. För att kontrollera detta jämfördes klimatskalens medel-U-värde i 

de bägge fallen. 

Jämförelsen visar att medel-U-värdet vid kartläggningen ligger på 0,53 W/m2∙K, 

medan det i IDA ICE är 0,52 W/m2∙K – en skillnad på 2 %. Sammantaget innebär 

detta en förbättring på 3 % gentemot energikartläggningen, vilket naturligtvis har 

en inverkan på beräknat fjärrvärmebehov. 

Ett bättre klimatskal borde leda till lägre transmissionsförluster. En jämförelse 

av transmissionsförlusterna i de båda fallen visar dock på att så inte är fallet (Tabell 

14). Av detta kan slutsatsen dras att rumsmedeltemperaturen i simuleringen ligger 

högre än de 21°C som använts i energikartläggningen. 

I programmet har angetts rimliga temperaturintervall (termostatinställningar) för 

respektive zon, beroende på typ av verksamhet. Dessa temperaturintervall kan 

naturligtvis avvika mot verkligheten, vilket skulle kunna förklara skillnaden i 

resultat. Men eftersom VIP-Energy – med samma indata – beräknar 

fjärrvärmebehovet högt, är dock inte detta en sannolik förklaring. 

Det erhållna resultatet visar på att man, vid användande av beräkningsprogram, 

kan komma att hamna relativt långt ifrån verkligheten. Ju mer komplex byggnad 

som simuleras desto större avvikelser torde kunna förväntas. Enligt Harrysson (20), 

professor i byggteknik vid Örebro universitet, är avvikelser på ±10 % rimligt att 

förvänta sig vid numeriska beräkningar av en byggnads energibehov. Detta till trots 
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för exakta värden på indata och stor noggrannhet i uppbyggnad av 

beräkningsmodell.   

 

6.3.2 Avgiven energi – avvikelser från kartläggningsresultat 

Avvikelserna i resultat vad gäller avgiven energi har redan avhandlats något i 

avsnitt 5.4.2. Som nämnts tidigare beror avvikelserna främst på den inbördes 

fördelningen mellan respektive förlustpost. I VIP-Energy gav de lågt beräknade  

infiltrationsförlusterna upphov till stora ventilationsförluster. Även i detta fall 

förklaras avvikelserna främst av infiltrationen. I IDA ICE gav de högt beräknade 

infiltrationsförlusterna lägre ventilationsförluster och framförallt ett lägre 

kylbehov.  

Resultaten från denna studie visar något av den angivna infiltrationens inverkan 

på byggnadens energibalans vid simuleringar. Även värdet från kartläggningen är 

en uppskattning baserat på antaganden om luftväxling. Just infiltration är svårt att 

skatta och ger, oavsett metod, en osäkerhet i resultaten. 

Tidigare studier (21) belyser detta problem. I studien jämförs luftläckageflödets 

inverkan vid beräkningar i bland annat IDA ICE. I studien har två olika byggnader 

studerats (ett verkligt fall och en ”testbyggnad”) och angivet läckageflöde varierats 

mellan 0,2-2,3 oms/h (vid 50 Pa) i de båda fallen. Värdena baseras på 70 stycken 

täthetsmätningar av byggnader av varierande slag som Sveriges tekniska 

forskningsinstitut (SP) utfört. Resultatet av studien, som enbart studerat 

uppvärmningsbehovet, visar att beräknat värmebehov ökar med 7 % respektive 8 

% då infiltrationen höjs från 0,2 till 2,3 oms/h.  

Persson (21) menar vidare att det inte går att utröna ett samband mellan 

byggnadstyp och storlek på luftläckaget, vilket innebär att schablonvärden inte kan 

användas. Storleken på infiltrationen är således svår att uppskatta. I de fall där 

storleken på luftläckaget har stor betydelse kan provtryckning av byggnaden 

utföras. 

Det luftläckage som sker igenom klimatskalet och dess stängda dörrar och 

fönster, bör dessutom korrigeras med de flöden som uppkommer på grund av 

vädring, vilket ger ytterligare osäkerhet i beräkningarna. 

 

6.3.3 Problem vid simuleringen 

Vid simuleringen av exempelvis ett galleriaplan som betjänas av fler än ett 

ventilationsaggregat delades planet in i ett flertal zoner med ett aggregat vardera, 

som nämnts tidigare i metoddelen. Denna oönskade ökning av antalet zoner med 

samma typ av verksamhet påverkar modellens komplexitet, vilket leder till en ökad 

tidsåtgång vid beräkningarna.  

Detta problem fick också till följd att det vid beräkningarna av en del zoner 

genererades varningsmeddelanden om stora tryckskillnader mellan zoner. Eftersom 

zonernas storlek antogs godtyckligt uppkom skillnader i specifika luftflöden 

[l/s∙m2], vilket förklarar dessa tryckskillnader. Det är möjligt att dessa 

tryckskillnader har lett till större beräknade infiltrationsflöden än ifall alla zoner 

skulle haft samma specifika luftflöde.  

 

6.4 Jämförelse mellan beräkningsprogrammen 
I detta avsnitt jämförs de två beräkningsprogrammen mot varandra vad gäller dess 

användargränssnitt, tidsåtgång, vilka styrkor respektive svagheter respektive 
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program besitter. Den genomgående frågan i följande avsnitt nedan är huruvida 

något av programmen kan anses vara lämpligt att använda vid energikartläggningar. 

Innan denna jämförelse torde det dock vara på sin plats med en motivering av 

varför valet fallit på att bedöma just dessa två program. På marknaden finns ett 

flertal energiberäkningsprogam att tillgå. På Sweco används i huvudsak fyra olika 

program – BV2, VIP-Energy, Riuska och IDA ICE. Då arbetet utförts åt Sweco var 

det naturligt att välja något av de fyra befintliga programmen. 

BV2 står för ”Byggnadens Värmebalans i Varaktighetsdiagram” och är ett enkelt 

program som påminner något om VIP-Energy. I programmet finns dock inte 

möjligheten att ange fler än ett ventilationsaggregat, varför VIP-Energy sågs som 

ett bättre alternativ. 

Riuska är ett program som, i likhet med IDA ICE, visualiserar byggnaden i 3D. 

I likhet med IDA ICE finns även möjligheten att dimensionera effektbehov på 

rumsnivå. Riuska är ett enklare program än IDA ICE i det avseendet att man som 

användare har färre valmöjligheter. Dessutom är beräkningsmodellen enklare vilket 

gör att beräkningarna i Riuska tar mycket kortare tid än i IDA ICE.  

Nackdelen med Riuska är att det inte finns möjlighet att rita upp en byggnad i 

själva programmet, utan det krävs en import av en befintlig IFC-fil, vilket i detta 

arbete skulle ha lett till ytterligare ett arbetsmoment. Personligen var jag också mer 

motiverad att ta mig an IDA ICE – dels på grund av programmets möjligheter, dels 

för att det är ett mer utbrett program än Riuska. 

 

6.4.1 Användargränssnittet i de två programmen 

Den stora skillnaden i användargränssnitt är möjligheten till visualisering i 3D i 

IDA ICE. Detta förenklar momentet att specificera klimatskalet. I VIP-Energy fås 

ingen visualisering utan där specificeras klimatskalet i listform. Vid större 

byggnader kan därför användaren av VIP-Energy behöva någon form av 

kompletterande verktyg för att hålla ordning på alla ingående delar av klimatskalet, 

så att inte någon del förbises. Den inledande inventeringen gjorde att jag i detta 

arbete hade klimatskalet kategoriserat i ett excelark – vilket medförde att jag hade 

kontroll över all data. Eftersom jag i detta arbete även arbetade med IDA ICE, 

använde jag faktiskt det programmets 3D-funktion medan jag arbetade i VIP-

Energy. Detta tycker jag åskådliggör en svaghet i VIP-Energy, men som ändå 

relativt enkelt kan lösas genom nyttjande av kompletterande verktyg. 

Vad gäller övrig indata är strukturen i VIP-Energy enkel att förstå, och all indata 

är samlad på ett och samma ställe. Detta förenklar också för en 

förstagångsanvändare. I IDA ICE finns däremot möjligheten att ändra samma 

indata på flera olika platser i programmet. Detta är säkert praktiskt för en van 

användare, medan det för en oerfaren endast verkar förvirrande. 

Eftersom IDA ICE är ett mycket mer avancerat program än VIP-Energy, med 

fler funktioner, är det inte så underligt att uppbyggnaden är mer komplex och att 

inlärningströskeln är högre. Där simulering av årsenergibehov är mer något av en 

tilläggsfunktion i IDA ICE, är det den huvudsakliga funktionen i VIP-Energy. Det 

är därför inte så förvånande att gränssnittet i VIP-Energy känns mer tillrättalagt för 

årsberäkningar.  

 

6.4.2 Arbetsinsats och tidsåtgång 

Vid en energikartläggning av en byggnad krävs inledningsvis en omfattande 

inventering av fastigheten som, beroende på byggnadens storlek och komplexitet, 
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tar olika lång tid. Detta avsnitt belyser inte tidsåtgången i detta moment, utan istället 

den ytterligare tid som en eventuell simulering skulle medföra. Vid en simulering 

krävs stora mängder indata, som dock oftast redan finns tillgängliga efter en utförd 

inventering.  

Tidsåtgången för en simulering kan delas in i två delar. Dels tar inmatningen av 

indata och uppbyggandet av beräkningsmodellen tid, dels tar själva simuleringen 

och sammanställningen av erhållna resultat tid. 

Vad gäller det förstnämnda är VIP-Energy det program som kräver minst tid av 

de två jämförda programvarorna. Programmets enkelhet, och flexibilitet vid 

inmatning av indata, gör inmatningen av indata enkel och relativt tidseffektiv. För 

en van användare kan nog även uppbyggandet av en modell i IDA ICE göras relativt 

tidseffektivt. Det krävs dock en större mängd indata i IDA ICE.  

Ytterligare en svaghet, som även nämnts i tidigare i metoddelen, är att IDA ICE 

endast hanterar ett ventilationsaggregat per zon. Man har inte heller, likt VIP-

Energy, möjligheten att välja enhet på luftflöden ([l/s], [l/s∙m2], [oms/h]) vilket 

krävde ytterligare en omräkning för hand innan inmatning kunde ske. Det kan te sig 

som en detalj i sammanhanget, men för större byggnader med många 

ventilationsaggregat där varje enhet har olika drifttider, olika min- och maxflöden, 

osv. medför avsaknaden av denna flexibilitet i IDA ICE en ökad tidsåtgång.  

Då uppbyggnaden av en modell är färdig återstår tiden för simuleringarna. Som 

framgår av tidigare avsnitt är det många olika faktorer som inverkar på de resultat 

som erhålls – vare sig det är VIP-Energy, IDA ICE, eller något annat beräknings-

program som används. Det är således i varje enskilt fall av intresse att få en 

övergripande bild över hur stor inverkan respektive indata har på det slutliga 

resultatet. Ett effektivt sätt att erhålla en sådan uppfattning är att genomföra ett 

flertal simuleringar med ändringar på respektive faktor för sig. En förutsättning för 

att detta ska vara genomförbart är då att tidsåtgången för beräkningarna och 

sammanställningen av erhållna resultat hålls på en rimlig nivå.  

I detta arbete uppgick den totala beräkningstiden i IDA ICE till 42 minuter med 

en ordinär dator (Intel Core 2 Duo 3,16 GHz, 4 GB RAM). Detta är alltså endast 

tiden för beräkningarna. Dessutom tillkommer ytterligare tid för sammanställning 

av de resultat som är av intresse, vilket i IDA ICE kräver en viss handpåläggning. I 

detta arbete hamnar därför den totala tiden, från start av simulering till resultat, i 

IDA ICE på något under en timme. I VIP-Energy uppgick beräkningstiden till ca 

30 sekunder med samma dator. I VIP-Energy är det också lättare att plocka ut de 

data som är relevant i energikartläggningssyfte, vilket gör att den totala tiden 

hamnar på endast ett par minuter. 

Beräkningsprogrammens styrka, jämfört med en energikartläggning för hand, är 

enkelheten att, i befintlig modell, på ett snabbt och effektivt sätt se vad olika 

energieffektiviserande åtgärder får för konsekvenser för det årliga energibehovet. 

För att enkelt kunna jämföra olika scenarion är det naturligtvis av intresse att 

tidsåtgången för beräkningarna är så låg som möjligt. 

Sett till tidsåtgång och arbetsinsats visar alltså de erfarenheter och de resultat 

som erhållits i detta arbete att VIP-Energy är att föredra vad gäller arbetsinsats 

kontra de resultat som erhålls. Det ska emellertid nämnas att IDA ICE har stöd för 

import av 3D-modeller. Vid tillfällen där en sådan modell finns tillgänglig bör 

naturligtvis IDA ICE väljas, eftersom man då får stora mängder indata ”gratis”. Det 

torde dock höra till ovanligheterna att man vid arbete med energikartläggningar 

stöter på befintliga 3D-modeller.  
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6.4.3 Resultatens tillförlitlighet 

Då de erhållna simuleringsresultaten i detta arbete stundtals visar på stora 

avvikelser gentemot varandra är det rimligt att reflektera över hur tillförlitliga 

resultat som egentligen kan erhållas vid användande av olika 

energiberäkningsprogram. 

Det finns ett flertal olika verifieringsstandarder för beräkningsprogram. Då olika 

standarder testar beräkningsfunktioner på olika sätt och det inte finns något 

heltäckande test, anser jag att ett bra beräkningsprogram bör vara validerat mot 

minst ett par olika standarder.  

VIP-Energy är validerat enligt två olika standarder (Ashrae 140-2007 och EN 

15265-2007), medan IDA ICE är validerat med sex standarder (bland annat Ashrae 

140-2004 och EN 15265-2007). Med dessa valideringar bekräftas att programmens 

beräkningsmodeller ger acceptabla resultat. Bra resultat vid valideringar är en 

grundförutsättning för att programmen överlag ska anses ge tillförlitliga resultat. 

Valideringarna utgör däremot ingen garanti mot avvikelser som har sin grund i 

dåliga indata. 

Som nämnts tidigare menar Harrysson (20) att avvikelser på ±10 % är rimliga 

att förvänta sig vid numeriska beräkningar av en byggnads energibehov, på grund 

av det faktum att alla beräkningsprogram baseras på förenklingar av verkligheten. 

Detta påstående bekräftas också vid en jämförelse av valideringsresultaten (19) (22) 

enligt EN 15265-2007  för de båda programmen. Valideringsrapporterna visar dock 

generellt på lägre avvikelser än 10 %, även om avvikelser runt 10 % förekommer. 

Man ska dock ha i åtanke att valideringsstandarderna är konstruerade för att vara 

utslagsgivande. Huruvida det medför mindre avvikelser i verkliga fall låter jag dock 

vara osagt. 

 Utöver osäkerheten i beräkningsmodellerna tillkommer avvikelser på grund av 

osäkerhet i indata. Till skillnad från det förstnämnda är detta något som man både 

kan och bör arbeta aktivt för att minimera. I detta arbete är det främst indata rörande 

infiltrationen som resulterat i stora avvikelser. 

Det är svårt att dra några generella slutsatser rörande vilka indata som är de mest 

osäkra, då dessa kan skilja sig åt från fall till fall. Brukarstyrd indata är i de flesta 

fall den indata med störst osäkerhet. Däremot förefaller det som om dessa indata 

har en begränsad inverkan på beräknat energibehov. Sveby fastställer i sin rapport 

”Energiprestandaanalys 10” (23) att brukarstyrda parametrar endast har en 

begränsad påverkan på byggnadens energiprestanda, medan skillnad i faktisk och 

antagen inomhustemperatur är en faktor med mycket större betydelse.  

En studie vid Lunds universitet (24) visar på liknande resultat. I studien 

undersöks tio fastigheter i Bo01-området i Västra hamnen i Malmö, med stora 

avvikelser mellan projekterad och verklig energiförbrukning. För de flesta 

fastigheter har beräknat värmebehov legat 40-60 % lägre än det verkliga. Orsaken 

ligger bland annat i en för lågt antagen innetemperatur och försummande av 

köldbryggors inverkan på energibehovet – inte på brukarstyrda parametrar. 

Ytterligare en studie (25) över samma fastigheter, undantaget en, slår fast att det 

är energi för uppvärmning som genererat den största avvikelsen, och inte 

brukarrelaterad användning som exempelvis användningen av hushållsel och 

tappvarmvatten.  

För att minimera avvikelser på grund av osäkerhet i indata är det, som nämnts 

tidigare, lämpligt att utföra fler än en beräkning för att få en uppfattning över de 

avvikelser osäkerheten för respektive indata ger. Enligt Bergsten (26) bör man 

innan beräkningen värdera all indata utifrån två aspekter – hur osäkra de är samt 
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hur stor dess påverkan är på slutresultatet. Därefter väljer man ut de indata som 

hamnat sämst i bedömningen och genomför särskilda beräkningar för dessa.  

I detta arbete hade det varit intressant att lägga ner mer tid på att försöka 

korrigera infiltrationen, så att dessa poster blir lika i de båda programmen. Då hade 

sannolikt ett mer rättvisande resultat erhållits. Dessutom hade det varit önskvärt att 

fler indata baserats på faktiska mätningar och inte på antaganden. Tyvärr har, på 

grund av bristande tid och resurser, dessa förbättringar inte kunna utföras inom 

ramen för detta projekt. Dessa brister är dock inte något som inverkar på 

bedömningen om huruvida något av programmen kan anses vara lämpliga att 

använda vid energikartläggningar. 

En tredje källa till avvikelser är slarvfel och misstag vid inmatning av indata. Då 

stora mängder indata ska matas in, finns alltid risken att något värde matas in fel. 

Då det i programmen är svårt att härleda en avvikelse i resultaten till ett specifikt 

värde i indata, anser jag att det alltid bör finnas någon form av 

kvalitetssäkringssystem för att minimera risken för fel av sådan art.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



46 (49) 

 

 

7 Slutsatser 
Den inledande energikartläggningen visar att fastigheten Odin 12, som till sin 

huvudsakliga del utgörs av gallerian MVG, har en specifik fjärrvärmeanvändning 

på 61 kWh/m2∙år. Den i sammanhanget låga fjärrvärmeförbrukningen förklaras av 

en hög specifik elanvändning på sammanlagt 184 kWh/m2∙år, varav 

verksamhetselen utgör 142 kWh/m2∙år. Denna höga elanvändning genererar stora 

mängder internvärme som, förutom att sänka fjärrvärmebehovet, även medför att 

fastigheten under hela året har ett kylbehov. Kylbehovet uppgår till 37 kWh/m2∙år, 

där fjärrkyla står för 22 kWh/m2∙år och resterande behov täcks av frikyla. 

Vad gäller jämförelsen mellan beräkningsprogrammen är slutsatsen att VIP-

Energy är ett lämpligt program att använda vid energikartläggningar. Programmet 

har ett enkelt gränssnitt som är tillrättalagt för årsberäkningar av energibehov. 

Programmets snabbhet vid beräkningarna möjliggör också fler beräkningar med 

varierad indata, vilket är en nödvändighet för att kunna säkerställa resultatets 

tillförlitlighet. Beräkningarnas korta tidsåtgång förenklar även ett eventuellt fortsatt 

arbete med simulering av energibesparande åtgärder och dess effekter på 

byggnadens energibalans.  

IDA ICE är ett mer avancerat program med betydligt fler möjligheter än VIP-

Energy. Detta medför dock ett mer omständligt gränssnitt och långsammare 

beräkningar, vilket gör det till ett mindre lämpligt program för energi-

kartläggningar.  

Med de erfarenheter som erhållits i detta arbete kan även den slutsatsen dras att 

skillnader i resultat mellan beräkningsprogram mer beror på skillnader i vilka 

möjligheter användaren har att specificera indata, än på eventuella skillnader i 

programmens beräkningsmetoder. För att erhålla tillförlitliga resultat är det 

viktigare att minimera osäkerheten i indata, än att välja ett program med mer 

avancerade beräkningsmodeller.  
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Bilaga 1. A-ritningar över fastigheten 
Följande sidor innehåller planritningar från ombyggnationen 2005. Varje plan är 

uppdelat i två delar – ”norr” och ”söder”. Observera att plan 1 är källarvåning 

och att bottenplan således är plan 2. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Figur 1. Plan 1 norr 



 

 

 
Figur 2. Plan 1 syd 



 

 

 
Figur 3. Plan 2 norr 



 

 

 
Figur 4. Plan 2 syd 



 

 

 
Figur 5. Plan 3 norr 



 

 

 
Figur 6. Plan 3 syd 



 

 

 
Figur 7. Plan 4 norr 



 

 

 
Figur 8. Plan 4 syd 



 

 

 
Figur 9. Plan 5 norr 



 

 

 
Figur 10. Plan 5 syd 



 

 

  
Figur 11. Plan 6 norr 



 

 

 
Figur 12. Plan 6 syd



 

 

Bilaga 2. Energiflöden i VIP-Energy (9) 



 

 

Bilaga 3. Temperaturfördelning normalår – Umeå flygplats 
SMHI - Miljö             

Antal timmar av    Temperatur i grader C                                      

Station:          14048   UMEÅ FLYGPLATS                                      

Period: 19620101 - 19901231          kl:  0 - 23          

              

     Från -    Till        Jan   Feb   Mar   Apr   Maj   Jun   Jul   Aug   Sep   Okt   Nov   Dec   

    35.00 -                     

    34.00 -   34.99             

    33.00 -   33.99             

    32.00 -   32.99             

    31.00 -   31.99             

    30.00 -   30.99             

    29.00 -   29.99       0,22 0,11     

    28.00 -   28.99       0,66 0,11     

    27.00 -   27.99      1,55 1,55 0,33     

    26.00 -   26.99      2,43 2,21 0,78     

    25.00 -   25.99     0,22 2,54 4,31 1,11     

    24.00 -   24.99     0,11 5,53 7,19 2,1 0,11    

    23.00 -   23.99     0,66 8,29 10,51 4,98 0,22    

    22.00 -   22.99     1,11 9,84 15,37 6,09 0,22    

    21.00 -   21.99     2,88 14,82 22,78 12,52 0,56    

    20.00 -   20.99     3,32 17,92 31,08 19,38 0,67    

    19.00 -   19.99     5,43 24,55 46,45 25,14 1,23    

    18.00 -   18.99     6,31 27,32 50,54 33,12 1,91    

    17.00 -   17.99    0,22 8,75 36,72 59,83 43,09 4,38    

    16.00 -   16.99    0,33 10,85 37,71 69,46 57,71 9,76 0,11   

    15.00 -   15.99    0,44 18,49 48,55 77,2 64,8 14,59 0,55   

    14.00 -   14.99    0,55 20,49 54,64 76,31 79,53 25,93 1,33   

    13.00 -   13.99    2,21 25,8 64,04 74,1 89,83 49,95 3,21   

    12.00 -   12.99    2,88 28,57 62,05 57,51 69,45 65,77 6,2 0,22  



 

 

    11.00 -   11.99    4,98 35 64,37 42,25 56,49 68,91 10,3 0,11  

    10.00 -   10.99 0,11  0,55 6,75 40,98 53,31 33,4 44,75 69,36 22,81 0,22  

     9.00 -    9.99   0,55 10,4 45,96 51,65 24 40,87 68,35 36,1 1,11  

     8.00 -    8.99 0,44  3,21 10,96 54,04 43,13 17,03 28,69 57,24 48,62 1,77  

     7.00 -    7.99 0,44 0,55 2,77 21,25 55,48 30,19 9,29 20,38 55,11 54,71 5,53 1,73 

     6.00 -    6.99 1,55 2,52 4,87 25,9 58,36 22,56 5,53 13,51 48,71 60,58 11,4 2,07 

     5.00 -    5.99 2,66 4,61 7,08 30,54 62,02 15,04 3,21 12,74 46,02 68,22 20,02 3,22 

     4.00 -    4.99 2,88 5,16 10,95 39,73 60,91 9,84 1,33 7,42 32,32 62,68 37,95 5,52 

     3.00 -    3.99 5,76 9 17,7 57,33 50,72 6,75 0,66 4,21 28,28 59,47 44,25 21,86 

     2.00 -    2.99 14,17 12,4 23,68 73,48 39,54 2,32  3,1 19,08 58,14 50,45 36,47 

     1.00 -    1.99 28,9 18,88 44,81 94,84 36,1 1,66  1 14,93 51,72 55,98 47,17 

     0.00 -    0.99 42,19 37,76 80,21 80,79 22,59 0,22  0,33 10,33 42,86 55,21 41,99 

    -1.00 -   -0.01 44,18 38,64 73,9 72,49 21,82 0,44  0,33 8,53 43,41 51,44 46,71 

    -2.00 -   -1.01 35,21 30,63 63,17 49,03 12,07    5,5 31,01 46,24 39 

    -3.00 -   -2.01 35,66 32,93 58,52 38,29 8,64    5,95 25,69 45,69 39 

    -4.00 -   -3.01 33 34,36 47,9 24,9 4,32    3,7 17,94 41,6 41,99 

    -5.00 -   -4.01 35,54 39,19 41,6 18,92 1,77    1,23 12,96 40,49 41,3 

    -6.00 -   -5.01 34,88 29,2 39,83 17,26 0,33    0,79 9,52 34,74 37,16 

    -7.00 -   -6.01 28,68 30,19 32,08 10,07 0,22    0,22 4,32 28,54 34,28 

    -8.00 -   -7.01 31,78 27,44 27,88 7,97 0,11     3,77 26 28,53 

    -9.00 -   -8.01 26,35 25,69 27,44 5,87      2,21 23,68 24,96 

   -10.00 -   -9.01 29,34 28,43 21,24 3,98     0,11 2,1 16,71 29,57 

   -11.00 -  -10.01 28,24 25,58 16,82 3,21      1,33 16,37 27,73 

   -12.00 -  -11.01 26,91 23,49 16,26 1,99      0,78 11,28 24,16 

   -13.00 -  -12.01 27,79 24,04 12,17 1,55      0,33 12,94 22,09 

   -14.00 -  -13.01 21,81 22,83 10,73 0,55      0,11 8,74 19,33 

   -15.00 -  -14.01 19,6 19,54 10,51 0,22      0,11 6,08 18,18 

   -16.00 -  -15.01 21,37 18,55 9,51 0,11      0,22 6,53 17,95 

   -17.00 -  -16.01 18,93 16,68 8,08       0,22 6,75 13,46 

   -18.00 -  -17.01 18,82 16,25 6,64       0,22 3,21 15,07 

   -19.00 -  -18.01 21,7 16,47 6,75        2,88 13,81 

   -20.00 -  -19.01 17,61 15,59 4,43       0,11 3,1 9,66 



 

 

   -21.00 -  -20.01 15,61 13,28 3,65        1,66 9,2 

   -22.00 -  -21.01 15,17 10,1 1,88        0,77 7,82 

   -23.00 -  -22.01 11,85 10,98 2,54         7,36 

   -24.00 -  -23.01 9,63 7,13 1,77        0,33 5,87 

   -25.00 -  -24.01 7,97 6,81 0,77         3,34 

   -26.00 -  -25.01 5,98 4,06 0,33         1,96 

   -27.00 -  -26.01 4,76 3,95 0,44         1,61 

   -28.00 -  -27.01 4,54 2,2 0,33         1,15 

   -29.00 -  -28.01 3,65 1,65 0,33         1,04 

   -30.00 -  -29.01 3,1 1,21 0,11         0,58 

   -31.00 -  -30.01 1,88 0,77          0,12 

   -32.00 -  -31.01 1,33 0,66           

   -33.00 -  -32.01 0,66 0,44           

   -34.00 -  -33.01 0,78 1,32           

   -35.00 -  -34.01 0,44 0,33           

   -36.00 -  -35.01 0,11 0,33           

   -37.00 -  -36.01             

   -38.00 -  -37.01  0,11           

   -39.00 -  -38.01  0,11           

   -40.00 -  -39.01             

          -  -40.01             

             

 Antal Obsar        6719 6122 6725 6506 6718 6510 6727 6717 6415 6718 6508 6467 

 Minimum            -35,4 -38,2 -29,5 -15,1 -7,2 -1 3 -0,3 -9,8 -20 -24 -30,4 

 Datum min          19660104 19780215 19810307 19770405 19760501 19710609 19780718 19870816 19750920 19681028 19691130 19731209 

 Medel              -9,2 -8,72 -4,16 1,09 7,16 13,09 15,36 13,57 8,67 3,54 -2,57 -6,6 

 Maximum            10 7,7 10,2 17,3 25 27,9 29,2 29 24 16 12,8 7,9 

 Datum max          19710110 19900223 19730329 19840430 19710531 19720630 19880719 19800801 19680906 19721009 19751109 19701211 

 Standardavvikelse  8,21 7,93 5,96 4,24 5,07 4,68 3,99 4,09 4,3 4,5 5,75 7,27 

 

 

 


