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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete var att studera skillnader mellan de tre energi- och 

klimatsimuleringsprogrammen IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE), VIP-Energy (VIP) och 

IES Virtual Environment (IES) med avseende på funktioner, användarupplevelse och 

simuleringsresultat. 

Av dessa tre olika alternativ för jämförelse lades störst vikt vid simuleringsresultat. En byggnad 

ritades upp i programmen med samma indata så långt det var möjligt där resultaten för 

byggnadens specifika energianvändning (BSE), enligt definition av Boverkets Byggregler (BBR), 

och årlig energianvändning kartlades. Utöver denna simulering gjordes en känslighetsanalys av 

indata där flera parametrar ändrades stegvis och resultat för BSE jämfördes med 

grundsimuleringen.  De parametrar som testades var bl.a. U-värden för klimatskalets samtliga 

delar, rumstemperatur, ventilationsflöden samt även programspecifika inställningar. 

Resultat från simulering av årlig energianvändning visade att IDA ICE och VIP båda räknade med 

en total energianvändning på ca 129 MWh per år med jämlik fördelning både för tillförd och 

avgiven energi. IDA ICE beräknade BSE till 101,4 [kWh/(m2 år) Atemp] medan VIP räknade med 

102,9 [kWh/(m2 år) Atemp]. Att det blev en skillnad i detta resultat trots att den årliga 

energianvändningen var samma berodde på att VIP räknade med en lägre andel återvunnen 

energi från ventilationsaggregatets värmeväxlare vilket gjorde att mer köpt energi lades till. 

Känslighetsanalysen visade att U-värde för väggar, golv och tak gav stort utslag på resultatet. Detta 

berodde på att de stod för ca 30 % vardera av byggnadens totala omslutande area. Val av 

rumstemperatur visade på en ökning/minskning med ca 5 % per grad. Ventilationsflöde visade 

sig vara en viktig parameter. Detta då all luft som tillförs byggnaden måste värmas från 

utomhusluft till önskad rumstemperatur vilket kräver mycket energi. För de programspecifika 

inställningarna visade resultaten att inställning för skuggberäkningar i VIP är viktig och likaså 

inställning av köldbryggor i IDA ICE. 

IDA ICE är ett energi- och klimatsimuleringsprogram som lämpar sig väl för beräkning av 

effektbehov för värme och kyla, årligt energibehov, klimatsimuleringar m.m. Programmet är 

användarvänligt trots att det är ett avancerat program. 

VIP är ett energiberäkningsprogram som lämpar sig väl för beräkning av årligt energibehov. 

Programmet är lättanvänt men lider av en del nackdelar, bl.a. avsaknad av grafisk visualisering av 

byggnaden, dålig kompabilitet med certifieringar m.m. 

IES är ett energi- och klimatsimuleringsprogram. Programmet har en hög inlärningströskel och 

låg användarvänlighet och fick tyvärr exkluderas från simuleringsjämförelserna pga. 

tidsbegränsning i detta arbete. 

För ingenjörskonsulter som jobbar med energi- och klimatsimuleringar av byggnader drogs 

slutsatsen att IDA ICE är det bäst lämpade programmet av de tre undersökta. 
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Abstract 
The aim of this work was to determine differences between the building energy simulation 

softwares IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE), VIP-Energy (VIP) and IES Virtual 

Environment (IES) with respect to functions, user experience and results from simulations. 

Of the three options for comparison the focus of this work was put on simulation results. A 

building was modelled in the softwares with identical input parameters where it was possible. 

Simulation results of the buildings total energy usage were analyzed. Sensitivity analyses of input 

parameters such as U-values, air flows, room temperature etc. were also performed. 

The results of the simulations showed that both IDA ICE and VIP calculated a total energy usage 

of 129 MWh per year for the building. IDA ICE calculated a specific energy usage, defined by 

Boverkets Byggregler (BBR), to 101.4 [kWh/(m2 year) heated area] while VIP calculated a usage 

of 102.9 [kWh/(m2 year) heat area]. The reason for the different results was that VIP calculated a 

smaller part of the heat recovered from the ventilation heat exchanger which led to a higher 

addition from the heating system. 

The sensitivity analysis showed that the U-value of walls, floor and roof were significant 

parameters. The reason for that was because they each stood for about 30 % of the total envelope 

area. The specific energy usage changed about 5 % when the room temperature changed with 1℃. 

Other significant settings and parameters were ventilation flow, shadow calculation settings in 

VIP and settings for the thermal bridges in IDA ICE. 

IDA ICE is an energy and climate simulation software well suited for calculation of power demand 

for heating and cooling, yearly energy demand, climate simulations etc. The software is user-

friendly even though it is quite complex. 

VIP is an energy simulation software well suited for calculation of yearly energy demand. The 

software is easy to use but suffers from a few major disadvantages such as no graphical view of 

the building, poor compatibility with certifications etc. 

IES is an energy and climate simulation software. The software has a high learning curve and poor 

usability and had to be excluded from the simulations due to the time limitation of this work. 

It was concluded that for engineering consultants that works with energy and climate simulations 

of buildings, IDA ICE is the best choice. 
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Förord 
Detta examensarbete på 30 högskolepoäng är den avslutande delen i min utbildning till 

Civilingenjör i Energiteknik vid institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik på Umeå 

universitet. Arbetet utfördes under våren 2015 på WSP i Umeå. 

Jag vill rikta ett stort tack till mina två handledare: Annelie Hansson på WSP och Jimmy 

Westerberg vid Umeå universitet. Jag vill även tacka Mark Murphy vid Umeå universitet för hjälp 

med IDA ICE. Ett stort tack riktas även till Anders Attefjord på WSP för möjligheten att få göra 

examensarbetet hos WSP. 

Avslutningsvis vill jag tacka övriga medarbetare på WSP för det varma välkomnandet och de 

intressanta diskussioner som förts under arbetets gång. 

 

 

 

Thomas Gulliksson 

Umeå, juni 2015 
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1 Inledning 
Detta kapitel innehåller arbetets bakgrundsbeskrivning, syfte och mål, tidigare genomförda 

arbeten samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
EU har satt upp mål om att minska utsläpp och spara energi samt infört regler för utsläppshandel. 

Det övergripande målet är att bromsa den globala uppvärmningen och undvika att jordens 

medeltemperatur ökar med två grader jämfört med tiden innan industrialiseringen [1]. 

Medlemsländerna i EU har enats om 4 mål som ska vara uppfyllda fram till år 2020. Dessa brukar 

benämnas 20-20-20-målen och innebär följande [1]: 

 Växthusgasutsläppen ska minskas med minst 20 %, jämfört med 1990 års nivåer 

 Energiförbrukningen ska minskas med 20 % 

 Andelen energi från förnybara källor ska vara 20 % av den totala energikonsumtionen 

 Andelen biobränsle för transporter ska höjas till 10 % 

I början av 2014 lade EU-kommissionen fram förslag till klimat- och energipolitiken fram till år 

2030. Det Europeiska rådet tog senare samma år beslut om mål som ska uppnås till år 2030 som 

innebär följande [1]: 

 Växthusgasutsläppen ska minskas med minst 40 %, jämfört med 1990 års nivåer. Målet är 

bindande på EU-nivå. 

 Andelen energi från förnybara källor ska vara 27 % av den totala energikonsumtionen. 

Målet är bindande på EU-nivå. 

 Energieffektivitet ska öka med minst 27 %. Målet är vägledande och ska ses över senast 

2020, med ambitionen att nå ett mål på 30 % på EU-nivå. 

Utöver dessa mål har EU ställt en del andra krav t ex. att vid produktion av energiförbrukande och 

energirelaterade produkter ska tillverkaren av dessa ta med energianvändning och miljöpåverkan 

i beräkningen vid design av nya produkter. Vitvaror har fått effektivitetskrav och en 

energimärkning med skala från A till G med pilar från grönt till rött, där A är bäst. Kylar och frysar 

kan också märkas med A+ och A++ för att ytterligare särskilja de som är bäst för miljön. Byggnader 

ska energideklareras som ger information om byggnadens energianvändning och förslag till 

förbättringar för att öka energieffektiviteten [1]. 

Sveriges totala energianvändning uppgick år 2011 till 379 TWh varav 144 TWh förbrukades i 

Bostads- och servicesektorn. Bostads- och servicesektorn består av bostäder och lokaler, areella 

näringar och övrig service. Bostäder och lokaler stod för ungefär 90 % av andelen förbrukad 

energi i denna sektor varvid nästan 60 % gick till uppvärmning av ytor och varmvatten [2]. Totalt 

sett innebär detta att av Sveriges energianvändning år 2011 gick drygt 20 % till uppvärmning av 

ytor och varmvatten i bostäder och lokaler. Detta gör energianvändningen i byggnader till ett 

högintressant område vid önskan om en minskad energiförbrukning. 

Vid nyproduktion och ombyggnation av byggnader utförs energiberäkningar för att säkerställa att 

kraven från BBR och eventuella certifieringar uppfylls. Ett av energiingenjörens starkaste 

arbetsverktyg för detta är olika typer av energiberäkningsprogram. 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete var att testa och utreda skillnader mellan energi- och 

klimatsimuleringsprogrammen IDA ICE, VIP och IES. Det som undersöktes var följande punkter: 

 Funktioner hos programvarorna 

 Skillnader i resultat vid simulering av en byggnads årliga energianvändning 

 Känslighetsanalys av indata såsom U-värden, inomhustemperatur, ventilationsflöden, 

ventilationsaggregat samt även programspecifika inställningsmöjligheter 

 Programvarornas beräkningsmodeller för transmission genom väggar, fönster och mark 

samt solinstrålning och luftläckage 

 Kompabilitet mot krav från BBR och certifieringar från Sweden Green Building Council 

(SGBC) 

 Användarupplevelse 

Målet med arbetet var att utreda vilket program som är bäst lämpat utifrån en 

energiingenjörskonsults synvinkel. Störst vikt lades vid känslighetsanalys av indata. Detta beror 

på att en konsult som jobbar med energi- och klimatsimuleringar ofta får göra ingenjörsmässiga 

antaganden, både på generella parametrar och programspecifika inställningar. Att få en förståelse 

för vilka parametrar som kräver stor noggrannhet och vilka parametrar som inte kräver någon 

noggrannhet alls är därför viktigt. Användarvänlighet och kompabilitet med krav och 

certifieringar är också viktiga egenskaper för ett energi- och klimatsimuleringsprogram då det är 

önskvärt att få ut så många indikatorer som möjligt ur en och samma modell. 

1.3 Avgränsningar 
Följande avgränsningar ingår i detta arbete: 

 Samtliga simuleringar utförs på en byggnad med samma ort, placering och klimatfil 

 Driftparametrar i modellen testas inte med t.ex. tidsstyrning utan endast konstant drift 

 Programmens beräkningsmodeller beskrivs endast övergripande 

 Kompabilitetskontroll mot LEED görs inte då certifieringen saknar svensk manual samt 

att WSP i Umeå inte jobbar med LEED i dagsläget 

1.4 Tidigare arbeten 
Burman [3] jämförde simuleringsresultat från IDA ICE och VIP mot en verklig byggnad med 

uppmätta värden över byggnadens energianvändning. Överlag ansågs det vara svårt att jämföra 

simuleringsresultat mot uppmätta värden då det är svårt att utreda de specifika energiflödena i 

byggnaden från endast ett fåtal mätpunkter. Burman anser att VIP är väl lämpad för 

energikartläggningar tack vare bra anpassning mot årsenergiberäkningar, lägre inlärningströskel, 

kort beräkningstid m.m. Skillnader i resultat mellan energiberäkningsprogram anses mer bero på 

val av indata och handhavande av programmen än respektive programs beräkningsmodeller. 

Ardalani och Holm [4] jämförde IES och Enorm m.a.p. årlig simulering av en projekterad byggnad 

samt användarupplevelse. Författarna belyser svårigheter med att jämföra dessa program då de 

hanterar viss indata väldigt olika t.ex. solinstrålning genom fönster, varmvattenförbrukning m.m. 

IES anses ha en fördel då det är ett omfattande program med många olika moduler för bl.a. 

skuggberäkningar, flödesberäkningar för infiltration, värme- och ventilationsaggregat m.m. 

medan Enorm är ett enklare program. En nackdel hos IES anses vara att det inte är anpassat efter 

svenska krav såsom BBR utan är mer inriktat mot den internationella marknaden. 
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Energiberäkningsprogrammen Ecotect Analysis, Green Building Studio och VIP jämfördes av 

Olsson [5], där användarvänlighet och kompabilitet med Revit Architecture undersöktes. Ecotect 

Analysis och Green Building Studio fungerade bra med Revit Architecture medan VIP inte 

fungerade alls. Detta beror på avsaknad av grafisk visualisering av byggnaden i VIP. 

Användarvänlighet ansågs vara högst hos Green Building Studio och VIP. Inget program ansågs 

vara simpelt nog för att kunna användas utan relevant bakgrund inom energiområdet i allmänhet 

och energiberäkningar i synnerhet. 

Jansson och Wetterstrand [6] jämförde Enorm, VIP, Leca Energy och en handberäkningsmetod. 

Två verkliga byggnader simulerades där resultat jämfördes med uppmätta värden. Även 

användarvänlighet diskuterades. Resultatet visade att för dessa typer av byggnader, som kan 

anses vara av simpel karaktär, förekom endast små skillnader mellan programmen och det är först 

vid större och mer komplexa byggnader som avancerade program krävs. Jansson och 

Wetterstrand anser att metoder för energiberäkningar bör standardiseras så långt det är möjligt 

för att energideklarationer från olika användare ska kunna anses vara jämförbara. 

Crawley et al. [7] sammanställde ett större arbete där jämförelse mellan ett 20-tal 

energiberäkningsprogram, bl.a. IDA ICE och IES, genomfördes. Författarnas lärdom efter studien 

var att många användare av dessa program förlitar sig på endast en programvara. Detta ansågs 

vara till nackdel då det i ett tidigt skede av ett projekt ofta räcker med ett enklare program för att 

sedan gå över till ett mer avancerat längre fram. De rekommenderade därför innehav av en 

portfölj av flera program. Studien utgick ifrån information från utvecklarna varför det var svårt 

att säga något om hur väl programmen utför funktionerna. 

Bergsten [8] gjorde en jämförelse mellan 11 st. energiberäkningsprogram som då existerade på 

den nordiska marknaden, främst i Sverige, Norge och Danmark. Jämförelsen fokuserade på 

funktioner och användarupplevelse och inte resultat från simuleringar. IDA ICE fick bra betyg 

medan VIP lämnade mer att önska. Upplägget i rapporten var 16 st. frågeställningar. 
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2 Energibalans i en byggnad 
En byggnads energibalans kan sammanfattas enligt [9]: 

Energi in: 
 

Energi ut: 
 

 Värmesystem 
 Solinstrålning 
 Internvärme 
 Värmeåtervinning ventilation 

 

 Transmission 
 Ventilation 
 Infiltration 

 

P.g.a. en byggnads termiska tröghet kan det momentant uppstå obalans i till- och bortförsel av 

energi men sett till över en längre tidsperiod, t.ex. ett år, bör det jämna ut sig och summan av dessa 

vara nära noll. Figur 1 illustrerar ungefärlig distribution av energiförlusterna i ett hus. 

 

Figur 1. Standardiserad distribution av energiförlusterna i ett hus [10]. 

2.1 Värmesystem 
En byggnads värmesystem är det som oftast står för den största delen av tillförd energi. Det kan 

bestå av allt ifrån en biobränslepanna med radiatorer till en bergvärmepump kopplad mot 

golvvärme. Värmesystemet kan även innefatta tillskottsvärme i ett ventilationsaggregat för att 

uppnå önskad tilluftstemperatur. 

Byggnadens årsenergibehov beror till stor del av värmesystemets verkningsgrad. Verkningsgrad 

definieras som andel till värmesystemet tillgodogjord energi av tillförd energi. För 

förbränningspannor kan årsverkningsgraden variera från ca 50 % upp till 91 % beroende på 

ålder, bränsle och teknik [11]. För värmepumpar används begreppet COP (Coefficient Of 

Performance) istället för verkningsgrad. Detta eftersom värmepumpar nyttjar en viss del fri 

värme från t.ex. luft, vatten och mark varför den tillgodogjorda energin blir högre än den köpta 

energin [9]. Det tillsammans med lägre inköpskostnader är några av anledningarna till en ökad 

försäljning av värmepumpar de senaste årtiondena [12]. 

2.2 Solinstrålning 
Solens elektromagnetiska strålning sträcker sig över ett brett band där den mesta energin som 

når jordens yta ligger enligt SS-EN 410 [13] inom intervallet 300-2500 nanometer. Det intervallet 

innefattar ultraviolett ljus, synligt ljus och infrarött ljus. För ungefärlig energidistribution se Figur 

2.  
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Figur 2. Energidistribution av solens strålning [14]. 

I Sverige varierar storleken på den årliga energin från solen från ca 800 kWh/m2 i norr till ca 1000 

kWh/m2 i söder på en horisontell yta. Denna energi kan nyttjas i byggnader genom t.ex. solfångare, 

solceller eller instrålning genom fönster. Under sommarmånaderna har Sverige lika hög 

solinstrålning mot en lutande yta som medelhavsområdet tack vare de långa dagarna [15]. 

Sveriges energibehov är högst på vintern och därför vore det en utopi att kunna lagra solenergi 

upptagen under sommaren för att sedan nyttjas när den bättre behövs. I dagsläget finns ingen 

kommersiell teknik för detta men forskning pågår inom området, bl.a. en teknik kallat Molecular 

Solar Thermal som går ut på att speciellt framtagna molekyler lagrar solens energi kemiskt för att 

sedan kunna avge den i form av värme och eventuellt elektricitet [16]. 

Eftersom de flesta byggnader saknar solfångare och solceller är det solinstrålning genom glasytor 

som står för den största delen av tillgodoräknad solenergi i en byggnads energibalans. När solens 

strålar träffar en glasyta kommer en del reflekteras, en del absorberas och en del transmitteras. 

Hur mycket värmeenergi som går igenom fönstret definieras som fönstrets g-värde, se Figur 3 för 

illustration. Alla dessa parametrar har ett våglängdsberoende varför t.ex. transmittans brukar 

delas upp på andel av totalt ljus och ljus inom det synliga området i energi- och klimatsimuleringar 

[17]. 
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Figur 3. Solinstrålning genom ett treglasfönster där I är total inkommande energi, SR är andel som 
reflekteras, SA är andel som absorberas, ST är andel som transmitteras och g är andel värmeenergi genom 

fönstret [18]. 

Fönstrets solfaktor, g, består både av direkt transmitterad strålning samt den andel absorberad 

strålning som återstrålas in mot rummet. I en rekommendation från Energimyndigheten bör 

minst 63 % av det synliga ljuset och minst 52 % av den inkommande värmeenergin släppas 

igenom för att tillgodose god inomhusmiljö och energihushållning [19].  

2.3 Internvärme 
Internvärme, även kallat ”gratisvärme”, är ett samlingsnamn för den värme som tillgodoses 

byggnaden från interna laster såsom belysning, elapparater, personer och eventuellt 

tappvarmvatten [9]. Vid en energiberäkning måste tillskottet från dessa poster värderas eftersom 

de är en viktig parameter i byggnadens årliga energianvändning. I Tabell 1 redovisas några 

exempel på storleksordningen av dessa. 

Tabell 1. Exempel på överslagsvärde från interna laster [9]. 

Verksamhet Personvärme 
[W/m2 Atemp] 

Belysning 
[W/m2 Atemp] 

Elapparater 
[W/m2 Atemp] 

Bostäder 1,5 4 3 
Förskolor 6 8 2 
Kontor 4 8 10 
Skolor 12 10 6 

 

2.3.1 Elförbrukning 

En byggnads elförbrukning delas upp i följande poster [20]: 

 Driftel (fastighetsel) 

El för fastighetsdrift så att byggnadens installationer och funktioner ska kunna drivas. 

Detta avser exempelvis el till fläktar, pumpar, hissar, belysning i gemensamma utrymmen 

etc. Driftel inräknas i BSE. 

 Hushållsel (hyresgästel) 

Den el som används för hushållsändamål t.ex. spis, kyl, frys, belysning, datorer etc. 

Hushållsel räknas inte med i BSE.  

 Verksamhetsel 
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Den el som används för verksamheten i lokaler t.ex. belysning, datorer, kopiatorer m.m. 

Verksamhetsel räknar inte in i BSE. 

 Processel 

Processel är en del av verksamhets- eller hushållsel som för byggnadstypen kan anses som 

ovanlig. Processel ingår ej i beräkning av kravnivå för energianvändning i byggreglerna, 

dvs. ej inbegrips i den luftflödesberoende delen. 

Andelen av denna el som går byggnaden tillgodo i form av värme är svår att bestämma. För 

hushållsel rekommenderar Sveby ett beräknat tillskott på 70 % till byggnadens uppvärmning 

under uppvärmningssäsongen. Fastighetsel kan även ges denna rekommendation men ofta sitter 

sådan utrustning på t.ex. vindar och källare varför den värmen ventileras bort och kan då inte 

tillgodoräknas [20]. Rekommendationen om 70 % baseras på ett flertal undersökningar och 

rapporter [21] [22] [23] [24]. 

2.3.2 Personvärme 

I en människa omvandlas kontinuerligt energi intagen via maten till värme i kroppen. Denna 

värme måste transporteras bort för att undvika överhettning. Avledning av värme från en 

människa sker genom konvektion från luftrörelser närmast huden, strålning mot omgivande ytor, 

avdunstning genom utandning och svettning samt ledning från kroppen till ytor i direktkontakt. 

Värmeproduktionen varierar kraftigt från ca 60 W/m2 kroppsyta hos en stillasittande vuxen 

person till ca 450 W/m2 vid stor kroppsansträngning. Värmealstring vid en viss aktivitetsgrad kan 

anges i enheten MET, där 1 MET motsvarar 60 W/m2 kroppsyta [9].   

Vid energiberäkningar används enligt Sveby ofta värdet 100 W värmeavgivning för vuxna 

personer och 60 W för barn. Ett medelvärde på 80 W per person anses därför lämpligt. Hur mycket 

värme som går byggnaden tillgodo beror förutom av avgiven effekt också på hur många personer 

som vistas i byggnaden samt närvarotid. I ett projekt [25] undersöktes bland annat hur många 

personer som bor per lägenhet vid olika lägenhetsstorlekar. Resultatet presenteras i Tabell 2.  

Tabell 2. Rekommenderat antal boende per lägenhet [20]. 

Lägenhetsstorlek Antal boende 

1 rum och kokvrå 1,42 
1 rum och kök 1,42 
2 rum och kök 1,63 
3 rum och kök 2,18 
4 rum och kök 2,79 
5 rum och kök 3,51 
6+ rum och kök 3,51 

 

Närvarotid undersöktes i en studie [26] där de boende i 179 hushåll själva fick anteckna sina 

vanor i en dagbok. Resultatet visade att närvarotiden i snitt var 14,76 timmar på vardagar och 

15,5 timmar på helgdagar. I en annan liknande studie [27] var varje person hemma i genomsnitt 

15,8 timmar per dygn. 

Med stöd från dessa undersökningar rekommenderar Sveby en värmeeffekt från människor på 80 

W per person med närvarotid 14 timmar per dygn vid energiberäkningar. Antal personer tas från 

Tabell 2 och all personvärme antas tillgodoräknas i byggnadens energibalans om värmebehov 

finns [20]. 
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2.3.3 Tappvarmvatten 

Tappvarmvattenförbrukning ingår i en byggnads specifika energianvändning [28] och bedöms 

ligga på ca 25 kWh/m2 och 20 kWh/m2 för flerbostadshus respektive småhus [20]. En byggnads 

varmvattensystem ger upphov till förluster p.g.a. relativt hög temperaturskillnad mellan 

varmvattnet och rumsluften systemet befinner sig i. Förlusterna minskas med isolering av t.ex. 

varmvattenberedare, rörledningar etc.  Huruvida förlusterna kan tillgodoräknas som internvärme 

i byggnadens energibalans tvistas det om. Enligt [29] bör 20 % av användningen tillgodoräknas 

men eftersom det också går åt energi till att värma kallvatten i t.ex. WC-cisterner till 

rumstemperatur är det möjligt att det går jämnt ut. I en rapport [30] gjordes detta antagande. Fler 

undersökningar behövs för att säga något definitivt. 

2.4 Transmission 
Transmission sker genom byggnadens s.k. klimatskal som består av väggar, tak, fönster, dörrar 

och golv mot mark. Klimatskalets uppgift är att skydda byggnaden mot väder och vind samt 

säkerställa en god inomhusmiljö. Värmetransport sker genom strålning och konvektion på in- och 

utsida samt ledning genom skiktet., se Figur 4 för illustration. 

 

Figur 4. Värmetransport genom klimatskal av ett skikt där punkt 1-4 är olika temperaturnivåer och d är 
skiktets tjocklek. 

Det totala specifika värmeflödet från in- till utsida kan beräknas med stöd från Figur 4 enligt [31] 

�̇� =
(𝑇1 − 𝑇4)

𝑅𝑡𝑜𝑡
 [

𝑊

𝑚2], 
(1) 

𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝑅1→2 + 𝑅2→3 + 𝑅3→4  [
𝑚2 ∙ 𝐾

𝑊
], 

(2) 

𝑅1→2 =
1

ℎ𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎
, 

(3) 

𝑅2→3 =
𝑑

𝑘
, 

(4) 

𝑅3→4 =
1

ℎ𝑢𝑡𝑠𝑖𝑑𝑎
, 

(5) 

 

där Rx är termisk resistans för de olika stegen, hx är kombinerad värmetransportskoefficient för 

strålning och konvektion och k är materialets värmeledningskoefficient. Om klimatskalet består 

av flera skikt adderas det en extra termisk resistans per extra skikt enligt ekvation (4) till ekvation 

(2).  



9 
 

Vid energiberäkningar är de termiska resistanserna för kombinerad strålning och konvektion på 

in- och utsida svår att bedöma. Enligt SS-EN ISO 6946 [32] rekommenderas värdena 0,10 
𝑚2∙𝐾

𝑊
 för 

insidan respektive 0,04 
𝑚2∙𝐾

𝑊
 för utsidan.  

Ett mer vedertaget begrepp inom byggbranschen är U-värde som definieras enligt  

𝑈 =
1

𝑅𝑡𝑜𝑡
 [

𝑊

𝑚2 ∙ 𝐾
]. 

(6) 

 

U-värde ger ett mått på hur mycket värme som flödar genom skiktet per kvadratmeter och °C i 

temperaturskillnad på in- och utsida. Ju lägre värde desto bättre isolerande egenskaper har 

skiktet. Totalt värmeflöde genom en byggnadsdel ges slutligen av 

�̇� = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) [𝑊], (7) 

där A är byggnadsdelens area [m2]. 

2.4.1 Fönster 

Fönster i byggnader består ofta av konstruktioner med två eller tre glas. Utrymmet mellan glasen 

är täta och de är ofta fyllda med en ädelgas, t.ex. argon, för att minska värmeförlusterna. Detta 

eftersom ädelgaser i regel leder värme sämre än luft [33]. 

Värmeflöde genom fönster ges av en omskrivning av ekvation (7) enligt 

�̇�𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 ∙ 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒). (8) 

U-värdet kan beräknas enligt ekvation (2) och (6) med antagandet att gasen mellan glasskivorna 

endast har värmeledande egenskaper. Detta är dock en förenkling eftersom det i verkligheten 

uppstår både konvektion och strålning även på insidan av glasen. Önskas högre noggrannhet vid 

beräkning av fönstrets U-värde bör instruktion enligt SS-EN 673:2011 användas då standarden 

tar hänsyn till detta. Uppgifter om U-värde ges oftast av fönsterleverantören. 

2.4.2 Golv 

Energiförlust mot mark sker konstant över hela året eftersom temperaturen i marken redan vid 

ca 3 meter ligger kring luftens årsmedeltemperatur för orten. Marken är stor och tung och 

innehåller mycket fukt, både ånga och fritt vatten. Detta gör att marken har god 

värmelagringskapacitet vilket dämpar inverkan från luftens temperatursvängningar på markens 

temperatur. Efter en byggnad har uppförts kan det ta flera år innan någorlunda jämvikt uppstår i 

markens energibalans [34].  

Värmeflödet mot mark kan förenklat beräknas med en omskrivning av ekvation (7) enligt 

�̇�𝑔𝑜𝑙𝑣 = 𝑈𝑔𝑜𝑙𝑣 ∙ 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑚𝑎𝑟𝑘). 

 

(9) 

För en mer noggrannare beräkning finns olika alternativ listade i SS-EN ISO 13370 [35]. 



10 
 

2.4.3 Väggar 

En byggnads ytterväggar ska klara av klimatiska påfrestningar från regn, vind, solstrålning, 

temperaturvariationer, biologisk påverkan samt vara väl isolerade för att minska värmeförluster 

[34].  

Värmeflöde genom en yttervägg ges med en omskrivning av ekvation (7) enligt 

�̇�𝑣ä𝑔𝑔 = 𝑈𝑣ä𝑔𝑔 ∙ 𝐴𝑣ä𝑔𝑔 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒). (10) 

2.4.4 Tak 

Takets uppgift i en byggnad är av samma karaktär som ytterväggarna. Värmeflödet genom taket 

ges förenklat med en omskrivning av ekvation (7) enligt 

�̇�𝑡𝑎𝑘 = 𝑈𝑡𝑎𝑘 ∙ 𝐴𝑡𝑎𝑘 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒). (11) 

2.4.5 Dörr 

Dörrar i en byggnad ska stå emot väder, vind och kyla. Värmeflödet genom en dörr ges med en 

omskrivning av ekvation (7) enligt 

�̇�𝑑ö𝑟𝑟 = 𝑈𝑑ö𝑟𝑟 ∙ 𝐴𝑑ö𝑟𝑟 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒). (12) 

2.4.6 Köldbryggor 

En köldbrygga definieras som en del av klimatskalets konstruktion där värmemotståndet 

förändras till följd av [34]: 

 Material med högre värmeledningsförmåga helt eller delvis tränger genom konstruktion 

med lägre värmeledningsförmåga 

 Ändrade tjocklekar i delar av klimatskalet 

 Ökade ytor mot kallare sidan, såsom vid hörn och anslutningar mellan vägg, tak och golv 

Köldbryggor delas upp i två kategorier: linjära och punktformiga. Linjär köldbrygga uppstår vid 

anslutningar mellan olika byggnadsdelar t.ex. vägg och tak, vägg och fönster, vägg och platta på 

mark etc. Linjär köldbrygga benämns ofta i litteraturen med bokstaven Ψ [
𝑊

𝑚∙𝐾
]. Med punktformig 

köldbrygga menas det flerdimensionella värmeflöde som uppstår vid anslutningar mellan t.ex. två 

ytterväggar och tak. Vanligtvis uppstår punktformiga köldbryggor i skärningspunkter mellan två 

linjära köldbryggor. Punktformig köldbrygga benämns ofta i litteraturen med bokstaven 𝜒 [
𝑊

𝐾
]. 

Hur köldbryggor bör beräknas finns beskrivet i standarderna SS-EN ISO 14683 [36] för en enklare 

beräkning eller SS-EN ISO 10211 [37] för en mer detaljerad beräkning. Köldbryggornas bidrag till 

transmissionsförlusterna ges av 

�̇�𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟 = (𝛴𝑖𝜓𝑖 ∙ 𝑙𝑖 + 𝛴𝑗𝜒𝑗) ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) [𝑊], (13) 

där ψi är värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan i, li är längden mot 

uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan i och χj är värmegenomgångskoefficienten för den 

punktformiga köldbryggan j. 
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Med en allt bättre isoleringsstandard i byggnader har det på senare tid blivit mer viktigt att ta 

hänsyn till köldbryggors bidrag till energiförlusterna eftersom dess andel av de totala förlusterna 

blivit allt större [38].  I en undersökning [39] beräknades köldbryggors inverkan på tre olika 

byggnaders årliga energianvändning. Det visade sig att den totala energianvändningen, inklusive 

el, ökade med mellan 2-21 % och transmissionsförlusterna ökade med mellan 5-39 %. 

2.5 Ventilation 
För att hålla god inomhusmiljö måste luften i en byggnad bytas ut kontinuerligt. Detta för att föra 

bort föroreningar såsom koldioxid, lukt, fukt, radon m.m. Den vanligaste föroreningen i byggnader 

där människor befinner sig är koldioxid. Uteluftens halt av koldioxid ligger kring 400 ppm medan 

utandningsluften hos människor ligger kring 40 000 ppm. Ett vanligt missförstånd är att det är 

syrebrist i luften när luften börjar ”kännas tung” medan det egentligen beror på att andelen 

koldioxid ökar. Koldioxid hindrar blodet att ta upp syre från luften och inandningsluftens förmåga 

att föra bort koldioxid från kroppen minskar. Redan vid 1 000 ppm börjar luften kännas dålig och 

vid koldioxidhalter på kring 20 000 ppm uppstår huvudvärk, ökad andningsfrekvens etc. 

Koldioxid används vanligen som ett mått på luftkvalité, både för att den är relativt enkel och billig 

att mäta samt att andra föroreningar orsakad av människor ökar i samma takt [9]. 

Det finns olika tekniker för ventilation. I Sverige förekommer vanligtvis något av följande tre 

huvudtyper och tillhörande undersystem: 

 Självdrag, S-system 

Förstärkt självdrag, FFS-system 

 Frånluft, F-system 

Frånluftssystem kompletterat med frånluftsvärmepump, FVP-system 

 Till- och frånluft med värmeåtervinning, FTX-system 

FTX-system utan värmeåtervinning, FT-system 

FTX-system med konstant eller variabelt luftflöde, CAV- respektive VAV-system 

För- och nackdelar med respektive system redovisas i Tabell 3 [9]. 
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Tabell 3. För- och nackdelar för olika ventilationssystem. 

System Fördelar Nackdelar 

S  Drar ingen fläkt-el 
 Inget fläktljud som kan 

störa 
 Inget fläktrum krävs 
 Litet underhållsbehov 
 Billig installation 

 Svårt att fördela luftfördelning i och 
mellan lägenheter 

 Svårt att klara ventilationskrav  
 Risk för överventilering vintertid 
 Ingen möjlighet att återvinna 

värmen i frånluften 
 Ljud utifrån kan tränga in genom 

uteluftsventiler 
F  Måttligt utrymmesbehov 

 Möjligt att återvinna 
värmen i frånluften 

 Ventilationsflödet kan 
kontrolleras 

 Fläkten skapar ett 
stabiliserande undertryck 

 Funktionen är känslig för ändringar 
av frånluftsdonens strypning 

 Ljud utifrån kan tränga in genom 
uteluftsventiler 

 Fläkten drar el 
 Fläkten kräver en viss tillsyn 
 Eventuell frånluftsvärmepump 

kräver underhåll och skötsel 
 Medför hög energianvändning för 

byggnaden p.g.a. högre värmebehov 
FTX  Värme i frånluften 

återvinns 
 Stora möjligheter att 

styra luftväxlingen 
 Uteluften kan filtreras 
 Möjlighet till dragfri 

tillförsel av 
ventilationsluft 

 Fläktarna kräver el 
 Risk för buller från fläkt och luftdon 
 Utrymmeskrävande 
 Ökat underhållsbehov 
 Dyr installation 
 Risk för övertryck inom klimatskalet 

 

Energiförlust från ventilationen sker när avluften från ventilationsaggregatet är högre än 

uteluften och ges av [9] 

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝑐𝑝,𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∙ (𝑇𝑎𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) [𝑊], (14) 

där 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 är luftens densitet [
𝑘𝑔

𝑚3], 𝑐𝑝,𝑙𝑢𝑓𝑡 är luftens specifika värmekapacitet [
𝐽

𝑘𝑔∙𝐾
], �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 är 

den kontrollerade luftens flöde [
𝑚3

𝑠
], 𝑇𝑎𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡 är luftens temperatur från ventilationsaggregatet 

och 𝑇𝑢𝑡𝑒 är utomhusluftens temperatur. 

2.5.1 Värmeåtervinning ventilation 

Värmeförluster via ventilation är i de flesta fall en stor andel av de totala förlusterna. Dessa 

förluster kan minskas drastiskt om värmen i luften tas tillvara på innan den lämnar byggnaden. 

Den energi som krävs för att värma utomhusluft till önskad tilluftstemperatur ges av [9] 

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 = 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝑐𝑝,𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∙ (1 − ƞ) ∙ (𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) [𝑊], (15) 

där ƞ är ventilationaggregatets energiverkningsgrad som anger hur stor andel av den tillförda 

energin som kommer från värmeåtervinning av frånluften. Om ƞ är noll så finns ingen 

värmeåtervinning och all energi måste tillföras i t.ex. ett värmebatteri.  
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Det finns olika typer av värmeväxlare i ventilationsaggregat. De vanligaste för centrala aggregat 

är plattvärmeväxlare och roterande värmeväxlare, se Figur 5 och Figur 6. För- och nackdelar för 

de olika teknikerna redovisas i Tabell 4 [9]. 

 

 

Figur 5. Roterande värmeväxlare. Luft flödar genom en rotor av tunna metallplåtar som tar upp värme från 
frånluften och avger den till uteluften. 

 

Figur 6. Plattvärmeväxlare. Luft flödar genom tunna metallplåtar med hög värmeledningsförmåga. Frånluft 
och uteluft strömmar i varannan spalt så värmeöverföring kan ske effektivt. Kallas även 

korströmsvärmeväxlare. 

 

Tabell 4. För- och nackdelar för roterande och plattvärmeväxlare. 

Typ Fördelar Nackdelar 

Roterande 
värmeväxlare 

 Hög verkningsgrad  Risk för överföring av gaser, fukt 
och partiklar från frånluften 



14 
 

 Små 
avfrostningsförluster 

 Relativt lågt tryckfall 
 Vissa typer kan fungera 

som kylåtervinning 
sommartid 

 Till- och frånluftskanaler måste 
dras till samma rum 

 Rörliga delar skapar risker för fel 

Platt-
värmeväxlare 

 Minimal överföring av 
föroreningar 

 Inga rörliga delar 

 Relativt högt tryckfall 
 Relativt låg verkningsgrad 
 Till- och frånluftskanaler måste 

dras till samma rum 
 

2.6 Luftläckage 
Luftläckage, även kallat ofrivillig ventilation, är luft som transporteras genom klimatskalets 

otätheter p.g.a. tryckdifferens mellan in- och utsida. Detta luftflöde är svårt att kontrollera och 

beräkna utan en täthetsmätning av huset. Luftläckage kan uppstå både genom infiltration, d.v.s.. 

luft läcker in i byggnaden, eller exfiltration, d.v.s.. luft läcker ut ur byggnaden. Oavsett om det 

handlar om infiltration eller exfiltration så leder det till energiförluster eftersom värmd luft som 

lämnar byggnaden måste ersättas med ny och kall luft som tränger in i byggnaden måste värmas. 

Rent byggnadstekniskt är exfiltration sämst eftersom varm och relativt fuktig luft tränger igenom 

klimatskalet vilket kan leda till kondensering och på längre sikt mögelpåväxt i väggar etc. Detta är 

varför byggnader dimensioneras för att upprätthålla ett undertryck relativt utsidan [34]. 

Den tryckdifferens som ger upphov till luftläckage består av tre delar: vind, termik och 

ventilationssystem. Vinden ger upphov till att luft tränger in i byggnaden på lovartsidan och ut ur 

byggnaden på läsidan, se tryckfördelning i Figur 7. 

 

Figur 7. Tryckfördelning kring en byggnads klimatskal till följd av vind där den lila pilen avser vindriktning 
[40]. 

Tryckdifferens som uppstår p.g.a. termik uppstår eftersom när luft värms blir den lättare och 

stiger. Detta leder till ett övertryck i byggnadens övre delar och undertryck i de nedre. Effekten 

kallas ibland ”skorstenseffekt”. Se tryckfördelning till följd av detta i Figur 8. 
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Figur 8. Tryckfördelning kring en byggnads klimatskal till följd av termik [40]. 

Tryckdifferens som uppstår p.g.a. ventilationssystemet, även kallad mekanisk tryckdifferens, ser 

olika ut beroende på vilket system det är. För självdragsventilation är det vanligt, speciellt 

vintertid, att tryckfördelning liknar den som i Figur 8, vid frånluftsventilation är det vanligt med 

undertryck i hela byggnaden, se Figur 9, och om det är till- och frånluftsventilation blir 

tryckdifferensen liten. 

 

Figur 9. Tryckfördelning kring en byggnads klimatskal vid frånluftsventilation [40]. 

Alla dessa tre ger en slutlig tryckbild kring klimatskalet. Hur stort läckageflödet blir beror förutom 

på tryckskillnaden även på byggnadens täthet. Det totala luftläckageflödet ges av  

�̇�𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 = 𝐶 ∙ Δ𝑝𝛽  [
𝑘𝑔

𝑠
], 

(16) 

där 𝐶 är flödeskoefficient [
𝑘𝑔

𝑠∙𝑃𝑎
], Δ𝑝 är total tryckdifferens från vind, termik och ventilation [𝑃𝑎] 

och 𝛽 är en dimensionslös flödesexponent. Flödesexponentens storlek kan uppskattas 

experimentellt. I en studie från KTH [41] sammanställs olika studier i ämnet som rekommenderar 

att sätta flödesexponenten till ungefär 0,67. I en finsk studie [42] simulerades fristående 

byggnader på olika platser i Finland med IDA ICE där förhållandet mellan lufttäthet, luftläckage 

och energiförbrukning undersöktes. Resultatet visade att den genomsnittliga flödesexponenten 

låg kring 0,73. Studien visade också att energiförbrukning och luftläckage ökade näst intill linjärt 

med byggnadens täthetskonstant. Flödeskoefficienten, 𝐶, är ett mått på byggnadens täthet och 

kan uppskattas t.ex. med provtryckning av byggnaden. Vid en provtryckning stängs alla eventuella 

ventiler, fönster och dörrar och en fläkt placeras i en öppning, t.ex. ytterdörren, och upprätthåller 
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en tryckskillnad mellan insida och utsida varefter flödet genom fläkten mäts. Den totala 

tryckdifferensens olika delar kan beskrivas enligt [40] som: 

Δ𝑝 = Δ𝑝𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑘 + Δ𝑝𝑣𝑖𝑛𝑑 + Δ𝑝𝑚𝑒𝑘𝑎𝑛𝑖𝑠𝑘  [𝑃𝑎], (17) 

Δ𝑝𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑘 = (𝜌2 − 𝜌1) ∙ 𝑔 ∙ 𝑧  [𝑃𝑎], (18) 

Δ𝑝𝑣𝑖𝑛𝑑 = (𝑐𝑦𝑡𝑡𝑟𝑒 − 𝑐𝑖𝑛𝑟𝑒) ∙
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑛𝑑

2  [𝑃𝑎],  (19) 

där 𝜌𝑥 är luftens densitet vid referenspunkterna [
𝑘𝑔

𝑚3], 𝑔 är tyngdaccelerationen  [
𝑚

𝑠2], 𝑧 är 

höjdskillnad mellan referenspunkterna, 𝑐𝑥 är formfaktorer på in- och utsida av byggnaden och 

𝑣𝑣𝑖𝑛𝑑 är vindens hastighet. Formfaktorn, 𝑐, är ett sätt att förenkla beräkning av tryckdifferensen 

till följd av vind eftersom den beror på vindhastighet, anblåsningsvinkel och byggnadens form. 

Definitionsmässigt är formfaktorn positiv vid övertryck och negativ vid undertryck. Formfaktorn 

sätts oftast till att vara negativ på insidan av byggnaden. Formfaktorn finns ofta tabellerad som då 

går att använda till praktiska beräkningar [34].  

Det finns en något mer förenklad metod för att bestämma luftläckageflödet. I en studie av Kronvall 

och Persily [43] jämfördes luftläckageflöde vid trycktest med 50 Pa tryckskillnad och luftläckage 

mätt med spårgas i ett flertal hus i New Jersey och Sverige. Resultat visade att förhållandet går att 

beskriva enligt 

�̇�𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒,𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =
�̇�𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒@50 𝑃𝑎

20
 [

𝑚3

𝑠
], 

(20) 

där �̇�𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒@50 𝑃𝑎 är luftläckageflödet vid 50 Pa tryck differens. Detta förhållande har sedan 

dess kommit att användas som en tumregel vid energiberäkningar. I en annan källa [34] 

rekommenderas medelluftläckageflödet att sättas till 4 % av luftläckageflödet som uppstår vid 50 

Pa tryckskillnad. 
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3 Klimatdata 
Vid energi- och klimatsimuleringar spelar den klimatfil som simuleringsprogrammet använder sig 

av väldigt stor roll, särskilt med tanke på att klimatet i Sverige är kraftigt varierande med skillnad 

i årsmedeltemperatur från ca -3°C till +8°C för den nuvarande normalperioden 1961-1990, se 

Figur 10. Med normalperiod avses den av världsmeteorologiska organisationen (WMO) bestämda 

period som ska användas vid klimatbeskrivningar. Dessa är framtagna för att vid jämförelse av 

klimat mellan olika orter måste mätvärdena vara beräknade från samma period. 

Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1961-1990 är den nu gällande 

standardnormalperioden. Den tidigare normalperioden var 1931-1960 och den efterföljande 

kommer vara 1991-2020 [44]. De vanligaste klimatfilerna som brukar följa med olika 

energiberäkningsprogram presenteras i Tabell 5. 

 

Figur 10. Klimatkarta över årsmedeltemperatur för normalperioden 1961-1990 [45]. 
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Tabell 5. Vanligt förekommande klimatfiler i energiberäkningsprogram. 

Namn Gjord av Beskrivning 

IWEC ASHRAE Innehåller timvisa värden framtagen för 227 orter 
utanför USA och Kanada. Baseras på mätdata från 
perioden 1982-1999 där 12 typiska månader valdes 
ut. [46] 

IWEC 2 ASHRAE Innehåller timvisa värden framtagen för 3012 orter 
utanför USA och Kanada. Baseras på mätdata från 
mellan 12-25 års mätningar. [47] 

1977 SMHI Framtagen på 80-talet till programvaran VIP+. 
Innehåller timvisa värden för ett 10-tal orter i 
Sverige. Baseras på mätdata från 1977 som ansågs 
vara ett representativt år. [48] 

 

I dagsläget ställs inga krav på den klimatfil som används i en energiberäkning vid jämförelse mot 

BBR eller andra krav. Energiberäkningsprogram levereras oftast med klimatfiler för en eller flera 

orter i Sverige med data över t ex. temperatur, vindhastighet och riktning, relativ fuktighet, 

solstrålning m.m. En klimatfil består av en simpel textfil vilket gör det möjligt att relativt enkelt 

skapa egna klimatfiler med data hämtad från t ex. SMHI för att sedan mata in i programmen. Detta 

i kombination med avsaknad av riktlinjer utgör en risk för stor variation i resultat vid 

simuleringar.  

Burman och Karlsson [48] jämförde ett antal olika klimatfiler m.h.a. IDA ICE. Två modeller ritades 

upp, ett flerbostadshus med 13 lägenheter och en kontorsbyggnad på ca 2700 kvadratmeter med 

ca 130 kontor. Flerbostadshuset simulerades utan möjlighet till kylning medan kontorsbyggnaden 

simulerades med kylning. Klimatfilerna som användes var Bromma 1977, Arlanda-ASHRAE 

(IWEC) samt två klimatfiler för Bromma perioderna 2000-2009 och 1961-1990 framtagna m.h.a. 

programmet Metenorm. De olika klimatfilerna visade sig ge relativt stora skillnader både i värme- 

och kylbehov. Det årliga energibehovet för uppvärmning enligt Arlanda-ASHRAE var 44 % högre 

än vad Bromma 1961-1990 kom fram till. Författarna uttrycker en önskan om att standardisera 

och ställa krav på vilken klimatfil som används vid energiberäkningar för att förbättra byggnaders 

energiprestanda i framtiden [48]. 

3.1 Nya klimatfiler för energiberäkningar 
I ett steg mot att standardisera användning av klimatfiler vid energi- och klimatsimuleringar har 

bygg- och fastighetsbranschens utvecklingsprogram Sveby i ett projekt [49] anlitat SMHI för att 

ta fram representativa klimatdata på timbasis att användas i energiberäkningsprogram. 

Klimatfiler har tagits fram för 11 orter i Sverige som ska representera ett genomsnittligt klimat ur 

värme- och kylbehovsperspektiv för perioden 1981-2010. Detta är också samma 30-årsperiod 

som SMHIs nya normalperiod för Graddagar och EnergiIndex [50].  

Framtagandet av de timvisa värdena utgår från standarden SS-EN ISO 15927-4 [51]. Kortfattat går 

det ut på att välja de statistiskt mest representativa månaderna från mätserien. Det innebär t.ex. 

att januari kan vara tagen från 1981 medan februari kan vara tagen från 2004. Månaderna rankas 

från de ingående parametrarna temperatur, relativ fuktighet och globalstrålning. En modifikation 

gjordes genom att ge temperatur och globalstrålning dubbelt så stort genomslag som relativ 

fuktighet för att göra det mer anpassat till klimatet i Sverige.  
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Följande väderparametrar togs fram i projektet: 

 Vindriktning [°] 

 Vindhastighet [m/s] 

 Lufttemperatur [°C] 

 Relativ fuktighet [%] 

 Total molnighet [8-delar] 

 Globalstrålning mot horisontell yta [W/m2] 

 Direkt strålning mot horisontell yta [W/m2] 

 Diffusstrålning mot horisontell yta [W/m2] 

De olika energiberäkningsprogrammen skiljer sig en del i vilka parametrar som krävs och det är 

därför upp till användaren av dessa klimatfiler att anpassa värdena till respektive program. T ex. 

använder VIP endast vindhastigheten utan riktning medan IDA ICE använder vindhastigheten 

uppdelad på horisontell och vertikal riktning. Även solstrålningen hanteras olika där VIP 

använder globalstrålning medan IDA ICE använder direkt och diffus strålning. Utvecklaren till VIP 

har anpassat klimatfilerna till programmet och rekommenderar att de används vid 

energiberäkningar [52]. 

De nya klimatfilerna jämfördes mot de tidigare framtagna filerna ASHRAE IWEC 2 och SMHI 1977. 

Resultatet visade att de nya klimatfilerna bl. a. har något högre utomhustemperatur och 

solstrålning vilket leder till minskat värmebehov på vintern och ökat kylbehov på sommaren. Årlig 

energianvändning simulerades med IDA ICE 4.6 för en kontorslokal och ett bostadshus där detta 

verifierades. 

Klimatfiler togs fram för följande orter: 

 Malmö 

 Göteborg 

 Växjö 

 Eskilstuna 

 Stockholm 

 Karlstad 

 Mora 

 Sundsvall 

 Östersund 

 Umeå 

 Jokkmokk 

I projektet följer det med en lista på alla kommuner i Sverige med vilken klimatfil som ska 

användas beroende på i vilken kommun beräkningsobjektet ligger. Listan finns att tillgå i sin 

helhet i [49]. 
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4 Krav och certifieringar 
Detta kapitel sammanställer information och krav från BBR samt certifieringssystemen 

GreenBuilding, Miljöbyggnad och BREEAM. 

4.1 Boverkets Byggregler (BBR) 
Enligt BBR ska byggnader utformas så att energianvändningen begränsas genom låga 

värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning samt effektiv elanvändning. Om 

byggnaden värms med el ställs särskilt höga krav på byggnadens energiegenskaper. Detta 

eftersom el är en extra värdefull energiform och ska i första hand användas till annat än värmning 

och kylning av byggnader. Regler för energihushållning i en byggnad bestäms enligt Plan och 

Byggförordningen och finns att tillgå i avsnitt 9 av BBR [53]. 

Kraven på en byggnads energiprestanda är olika beroende på var i Sverige den är placerad. Detta 

pga. stora variationer i klimatet mellan norr och söder. Landet delas upp i 4 klimatzoner enligt 

BBR 22 [28]: 

Klimatzon I Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 
 

Klimatzon II Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och 
Värmlands län. 
 

Klimatzon III Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, 
Södermanlands, Örebro, Västmanlands, 
Stockholms, Uppsala, Gotlands läng samt 
Västra Götalands län utom kommunerna 
Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och 
Öckerö. 
 

Klimatzon IV Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt 
i Västra Götalands län kommunerna Göteborg, 
Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö. 

 

4.1.1 Bostäder 

Bostäder ska vara utformade så att BSE, installerad effekt för uppvärmning och genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient (Um) för de byggnadsdelar som omsluter byggnaden (Aom) högst 

uppgår till de värden som anges BBR kap 9. I Tabell 6 och Tabell 7 presenteras krav för kategorin 

småhus [28]. Med specifik energianvändning avses hur många kWh som under ett normalår går åt 

till uppvärmning, komfortkyla, varmvattenförbrukning och byggnadens driftel dividerat med 

golvyta inom klimatskalet som värms till mer än 10° C. Garage eller andra liknande utrymmen 

räknas inte med. Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient definieras enligt 

𝑈𝑚 =
(∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖 + ∑ 𝐼𝑘𝑘 + ∑ χj

𝑝
𝑗=1

𝑚
𝑘=1

𝑛
𝑖=1 )

𝐴𝑜𝑚
 [

𝑊

𝑚2 ∙ 𝐾
], 

(21) 

 

där 𝑈𝑖  är värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel 𝑖 [
𝑊

𝑚2∙𝐾
], 𝐴𝑖  är arean för byggnadsdelens 

totala yta mot uppvärmd inneluft [𝑚2], 𝑘 är värmegenomgångskoefficient för den linjära 

köldbryggan 𝑘 [
𝑊

𝑚∙𝐾
], 𝑙𝑘 är längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan 𝑘 [𝑚], χj är 
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värmegenomgångskoefficient för den punktformiga köldbryggan 𝑗 [
𝑊

𝐾
] och 𝐴𝑜𝑚 är sammanlagd 

area för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft [𝑚2]. Med omslutande 

byggnadsdelar avses sådana byggnadsdelar som begränsar uppvärmda delar av bostäder eller 

lokaler mot det fria, mot mark eller mot delvis uppvärmda utrymmen. 

Tabell 6. Bostäder - småhus med annat uppvärmningssätt än elvärme. 

Klimatzon I II III IV 

Byggnadens specifika energianvändning 
[kWh per m2 Atemp och år] 

130 110 90 80 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 
[W/m2 K] 

0,40 0,40 0,40 0,40 

 

Tabell 7. Bostäder – småhus med elvärme. 

Klimatzon I II III IV 

Byggnadens specifika 
energianvändning 
[kWh per m2 Atemp och år] 

95 75 55 50 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 
[W/m2 K] 

0,40 0,40 0,40 
 

0,40 

Installerad eleffekt för 
uppvärmning [kW] 
 
+ tillägg då Atemp är större än 130 
m2 

5,5 
 

0,035(Atemp – 

130) 

5,0 
 

0,030(Atemp – 
130) 

4,5 
 

0,025(Atemp – 
130) 

4,5 
 

0,025(Atemp – 
130) 

 

En byggnad klassas som elvärmd om den installerade effekten för eldrivet uppvärmningssystem 

överstiger 10 W/m2 (Atemp). Installerad eleffekt avsedd för reserv- eller stödvärme, t.ex. elpatron i 

en vedpanna, räknas inte med.  

4.2 Sweden Green Building Council 
SGBC är en ideell förening som ägs av medlemmarna och är öppen för alla företag och 

organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt 

byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. 

SGBC verkar bland annat för: 

 Tillhandahålla, utveckla och marknadsföra certifieringssystem som möjliggör 

benchmarking ur nationellt såväl som internationellt perspektiv. 

 Tillhandahålla certifieringar, kurser och seminarier/kongresser för att sprida, 

implementera och utveckla kunskap för ett hållbart byggande. 

 Vara en tung opinionsbildare och som sådan bidra till att lagstiftningen främjar grönt 

byggande. 

 Nå ett tillstånd där samtliga berörda parter premierar hållbara byggnader. 

SGBC grundades i juni 2009 av 13 svenska företag och organisationer: Akademiska hus, DTZ, 

Fastighetsägarna Sverige, Husvärden, IVL, NCC, Malmö Stad, SEB, Skanska, Stockholm Stad, Sweco, 
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Vasakronan och White. SGBC är sedan oktober 2011 fullvärdig medlem i World Green Building 

Council och har i skrivande stund 247 medlemmar. 

SGBC har som mål att så många byggnader som möjligt i Sverige skall miljöcertifieras och därmed 

bidra till ett hållbart samhälle. En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar 

en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess 

miljöprestanda. SGBC har valt ut fyra certifieringssystem som passar olika typer av byggnader och 

fastighetsägare. De är samtidigt de mest använda systemen i Sverige [54].  

I detta arbete sammanställs information om GreenBuilding, Miljöbyggnad och BREEAM. Systemet 

LEED behandlas inte enligt arbetets avgränsningar. Fullständig information om alla system finns 

på SGBC´s hemsida [55].  

4.3 GreenBuilding 
Systemet GreenBuilding är ett EU-initiativ som lanserades 2004 och har snabbt blivit ett starkt 

varumärke i Europa. Den första byggnaden i Sverige certifierades 2006. 

GreenBuilding riktar sig till företag och organisationer som vill energieffektivisera sina lokaler. 

Systemet går att använda för både nya och befintliga lokaler och går att söka som fastighetsägare, 

fastighetsutvecklare samt även långsiktiga hyresgäster [56]. 

4.3.1 Krav 

De grundläggande kraven för att få sin lokalbyggnad certifierad enligt GreenBuilding för 

nyproducerad respektive befintlig byggnad lyder enligt [57] och [58]: 

Vid nyproduktion krävs 

 att energianvändningen kan minskas med 25 % jämfört med energikraven i BBR. 

 en beskrivning och redovisning av energiberäkning som visar att energikraven uppfylls. 

 att det finns en plan för årlig återrapportering av energianvändningen. 

Vid befintlig byggnad krävs 

 att energiprestanda enligt energideklarationens definition sänks med 25 % (Metod 1). 

 att sista energibesparande åtgärd genomförs senast ett år efter beslutsdatum (Metod 2). 

 alternativt att energianvändningen reduceras med 25 % jämfört med energikravet i BBR 

som är giltig vid föranmälan (Metod 3). 

 redovisning av åtgärder, beräkningar och/eller mätningar för att klara energikraven. 

 att det finns en plan för årlig återrapportering av energianvändningen. 

Vidare finns en del andra krav som har mer att göra med själva ansökan varför de inte tas upp i 

denna rapport. 

4.4 Miljöbyggnad 
Systemet Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden som ett enkelt och kostnadseffektivt 

sätt att certifiera byggnader som håller hög kvalitet. Systemet driver marknaden mot en mer 

effektiv energianvändning, en sundare innemiljö samt tydliga krav på de byggmaterial som 

används. Systemet utgår enbart från själva byggnaden och tar inte hänsyn till andra externa 

faktorer. 
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Systemet gör bedömning inom områdena energi, innemiljö och byggmaterial. 

Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader – bostäder, lokaler och 

handelsbyggnader. En byggnad kan uppnå betyget Brons, Silver eller Guld. I nya byggnader ska 

resultatet verifieras efter två år. Certifieringen håller i 10 år. 

Certifieringen kan ansökas av fastighetsägare och fastighetsutvecklare oavsett storlek, ägar- och 

förvaltningsform.  

Certifieringsprocessen går i stora drag till enligt Figur 11. 

 

Figur 11. Moment i certifieringsprocess Miljöbyggnad [59]. 

Enligt en undersökning [60] bland fastighetsägare som använt eller kommer använda 

Miljöbyggnad anser de flesta tillfrågade att systemet är kostnadseffektivt och väl anpassat till 

svenska regler och byggsätt. Det är däremot dåligt anpassat till specialbyggnader såsom sjukhus 

och forskningsanläggningar och det finns önskemål om fler tilldelade frågor att ställa till SGBC. 

Vidare anser de flesta att systemet måste behålla sin relativa enkelhet jämfört med t ex BREEAM 

och LEED för att även i framtiden vara intressant att använda. 

4.4.1 Indikatorer 

I Miljöbyggnad används begreppet ”indikatorer” för de faktorer som kvantifierar byggnadens 

miljökvaliteter. Begreppet ”aspekt” förekommer också men används sällan i praktiken. I Tabell 8 

redovisas Miljöbyggnads alla indikatorer, aspekter och områden samt vilka som krävs vid 

nybyggnation, ombyggnation och befintlig byggnad [59]. 
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Tabell 8. Indikatorer inom Miljöbyggnad. 

# Indikator Aspekt Område Ny- Om- Bef- 

1 Energianvändning 
Energi-
användning 

Energi 

X X X 

2 Värmeeffektbehov 

Effektbehov 

X X X 

3 Solvärmelast X X X 

4 Energislag Energislag X X X 

5 Ljudmiljö Ljudmiljö 

Innemiljö 

X X X 

6 Radon 

Luftkvalitet 

X X X 

7 Ventilationsstandard X X X 

8 Kvävedioxid X X X 

9 Fuktsäkerhet Fukt X X X 

10 Termiskt klimat vinter 

Termiskt klimat 

X X X 

11 
Termiskt klimat 
sommar 

X X X 

12 Dagsljus Dagsljus X X X 

13 Legionella Legionella X X X 

14 
Dokumentation av 
byggvaror 

Dokumentation 
av byggvaror 

Material 

X X  

15 
Utfasning av farliga 
ämnen 

Utfasning av 
farliga ämnen 

X X  

16 
Sanering av farliga 
ämnen 

Sanering av 
farliga ämnen 

 X X 

  

4.4.2 Betyg 

Varje indikator får ett betyg från 4 möjliga betygsnivåer som generellt beskrivs enligt [59]: 

 KLASSAD visar att indikatorn är bedömd men att den inte uppfyller Miljöbyggnads 

grundkrav. 

 BRONS motsvarar i stort nivån på krav från till exempel Boverket, Arbetsmiljöverket 

m.fl. 

 SILVER motsvarar en högre ambitionsnivå. 

 GULD visar den miljömässigt bästa tillgängliga tekniken. Betyget ska vara möjligt att nå 

men inte utan ansträngning. 



25 
 

I Miljöbyggnad används en metod som kallas betygsaggregering när indikatorernas betyg ska 

sammanvägas till ett betyg för hela byggnaden. Aggregeringen sker i tre eller fyra steg beroende 

på om indikatorn bedöms från rumsnivå eller byggnadsnivå. Stegen ser ut enligt följande: 

𝑅𝑢𝑚𝑠𝑏𝑒𝑡𝑦𝑔 → 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑏𝑒𝑡𝑦𝑔 → 𝐴𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑏𝑒𝑡𝑦𝑔 → 𝑂𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑠𝑏𝑒𝑡𝑦𝑔 → 𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑏𝑒𝑡𝑦𝑔 

En GULD-byggnad behöver inte ha uppnått GULD på alla indikatorer, däremot får inte någon 

indikator erhållit betyget BRONS. Liknande resonemang gäller för en SILVER-byggnad men där 

tillåts en del BRONS-indikatorer beroende på var de är placerade. 

4.5 BREEAM 
Bre Environment Assessment Method (BREEAM) är utvecklat i Storbritannien och lanserades år 

1990. Systemet är omfattande med många indikatorer och har ett internationellt fokus. Det 

betecknas som världens mest ambitiösa miljöklassning och introducerades anpassat till den 

svenska marknaden 2013. Certifieringen kan sökas av fastighetsägare och fastighetsutvecklare 

med kommersiella kontor och handelsfastigheter [61]. 

4.5.1 Indikatorer 

Bedömning görs inom områdena projektledning, energianvändning, inomhusklimat, 

vattenhushållning, avfallshantering, markanvändning, påverkan på närmiljön, byggmaterial och 

föroreningar samt byggnadens läge i förhållande till allmänna kommunikationsmedel [61].  

I systemet bedöms en byggnad inom följande 10 områden [62]: 

1. Ledning och styrning 

2. Hälsa och innemiljö 

3. Energi 

4. Transporter 

5. Vatten 

6. Material 

7. Avfall 

8. Mark och ekologi 

9. Föroreningar 

10. Innovation 

Inom varje område finns flera indikatorer som ej kommer beskrivas utförligt i denna rapport p.g.a. 

den stora omfattningen. Utförlig information om dessa finns att läsa i manualen till BREEAM [62]. 

I Tabell 9 redovisas en sammanfattning av områdena med respektive ämnesinriktningar samt 

antal indikatorer inom parentes. 
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Tabell 9. Områden och ämnesinriktningar i BREEAM. Antal indikatorer i varje område inom parentes. 

Ledning och styrning (15) 
 Idrifttagning 
 Påverkan från byggarbetsplats 
 Brukarvägledning 
 Fuktsäkerhet 

Material (8) 
 Livscykelvärdering av material 
 Återanvändning av material 
 Ansvarsfulla inköp 
 Robusthet 
 Utfasning av farliga ämnen 

Hälsa och innemiljö (15) 
 Dagsljus 
 Termisk komfort 
 Ljudmiljö 
 Luft- och vattenkvalitet 
 Belysning 

Avfall (6) 
 Byggavfall 
 Återanvändning av fyllnadsmaterial 
 Utrymme för återvinning 

Energi (10) 
 Energianvändning 
 CO2 utsläpp 
 Koldioxidsnål energiförsörjning 
 Delmätning av energi 
 Energieffektivt klimatskal 

Mark och ekologi (6) 
 Platsval 
 Skydd av ekologiska särdrag 
 Förbättrat ekologiskt värde 

Transporter (8) 
 Närhet till kollektivtrafiken 
 Underlätta för fotgängare och cyklister 
 Tillgänglighet till servicefaciliteter 
 Tidtabeller och reseinformation 

Föroreningar (8) 
 Köldmedier, typ och läckage 
 Översvämningsrisk 
 NOx utsläpp 
 Förorening av vattendrag 
 Ljus- och bullerstörning utomhus 

Vatten (8) 
 Vattenförbrukning 
 Läckageindikering 
 Återanvändning av vatten 

Innovation (1) 
 Mönstergill nivå 

 

4.5.2 Betyg 

Varje indikator har ett visst antal poäng som sedan används för att göra en bedömning på hela 

byggnaden. Vissa indikatorer har minimikrav för samtliga betygsnivåer. De betygsgränser som 

gäller för nyproduktion, större ombyggnader och för byggnadsinredning i BREEAM presenteras i 

Tabell 10 [62]. 

Tabell 10. Poäng och betyg i BREEAM-SE vers 1.0  

BREEAM-betyg % uppnådda 
poäng 

PASS ≥30 
GOOD ≥45 
VERY GOOD ≥55 
EXCELLENT ≥70 
OUTSTANDING*) ≥85 

*) Notera tilläggskravet för OUTSTANDING, se nedan. 

De olika områdenas poänguppfyllnad viktas procentuellt mot varandra och ger sedan ett 

helhetsbetyg på byggnaden. Tabell 11 visar hur de olika områdena viktas, Tabell 12 visar 

minimikrav för respektive betyg och Tabell 13 visar ett beräkningsexempel för en byggnad [62]. 
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Tabell 11. Viktning per område i BREEAM. 

BREEAM-område 
Nybyggnad, tillbyggnad och 

större ombyggnad [%] Endast inredning [%] 

Ledning och styrning 12 13 
Hälsa och inomhusmiljö 15 17 
Energi 19 21 
Transport 8 9 
Vatten 6 7 
Material 12,5 14 
Avfall 7,5 8 
Mark och ekologi 10 Ej tillämpbart 
Föroreningar 10 11 
Innovation 10 10 

 

Tabell 12. Minimikrav i BREEAM. 

Indikator 

Minimikrav på poäng för 
respektive betyg 
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E
X

C
E
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L
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O
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T
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T
A

N
D
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G

 

Man 1 – Idrifttagning av byggnaden - - - 1 2 
Man 3 – Påverkan från byggplats - - - 1 2 
Man 4 – Brukarvägledning - 1 1 1 1 
Hea 4 – Högfrekvent belysning 1 1 1 1 1 
Ene 1 – Energianvändning - - - 5 9 
Ene 2 – Delmätning av betydande energianvändning - - 1 1 1 
Ene 5 – Energiförsörjning med låga koldioxidutsläpp - - - 1 1 
Wat 1 – Vattenförbrukning - - 1 1 2 
Wat 2 – Vattenmätare - - - 1 1 
Wst 3 – Utrymme för avfallshantering - - - 1 1 
LE 4 – Påverkan på ekologiska värden - - - 2 2 
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Tabell 13. Beräkningsexempel betygssättning av byggnad i BREEAM. 

BREEAM-område E
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Ledning och styrning 7 17 41 % 0,12 4,94 % 
Hälsa och inomhusmiljö 11 17 64 % 0,15 9,70 % 
Energi 10 25 40 % 0,19 7,60 % 
Transport 5 9 55 % 0,08 4,44 % 
Vatten 4 9 44 % 0,06 2,66 % 
Material 6 15 40 % 0,125 5,00 % 
Avfall 3 7 43 % 0,075 3,21 % 
Mark och ekologi 4 10 40 % 0,10 4,00 % 
Föroreningar 5 12 42 % 0,10 4,17 % 
Innovation 1 10 10 % 0,10 1,00 % 

Byggnadens BREEAM-poäng 46,74% 
Byggnadens BREEAM-betyg GOOD 

 

Minimistandard för betyget GOOD Uppnådd? 

Hea 4 – Belysning och högfrekvensdon  
Man 4 – Brukarvägledning  

 

För att uppnå helhetsbetyget OUTSTANDING krävs följande: 

 Byggnaden ska uppnå 85 % eller mer av totalt antal möjliga poäng. 

 Minimikraven enligt Tabell 12 ska vara uppfyllda. 

 Informationsmaterial ska tas fram för produktion och publicering av projektet enligt 

mall från SGBC. 
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5 Energiberäkningsprogram 
Detta kapitel innehåller information om de program som jämförs i detta arbete. Avsnitten 

innefattar allmän information, steg-för-steg guide vid en energiberäkning samt information om 

programmens beräkningsmodeller. 

5.1 IDA Indoor Climate and Energy 
IDA ICE lanserades för första gången år 1998 av utvecklaren Brisdata, numera EQUA Simulation 

AB, med finansiellt stöd från staten och företag inom bygg- och fastighetsbranschen [63].  

IDA ICE är ett dynamiskt energi- och klimatsimuleringsprogram som kan simulera byggnader på 

rumsnivå, även kallat zoner. Programmet beräknar värme- och masstransport mellan zonerna och 

mot utomhusklimat. IDA ICE har beräkningsmodeller för konvektion, ledning, strålning, luftflöden 

m.m. Förutom årligt energibehov går det också att beräkna effektbehov, solvärmelast, solljus, CO2-

koncentration, termisk komfort etc. När en modell skapas sammanställer programmet ett enda 

stort ekvationssystem bestående av icke-linjära ordinära differentialekvationer för alla processer 

i byggnaden. Beräkningstiden ökar i princip linjärt med problemstorleken varför det i manualen 

är rekommenderat att slå ihop flera identiska objekt, t.ex. fönster, till ett stort. För varje zon som 

ritas upp adderas ungefär 2000 variabler till ekvationssystemet [17]. 

IDA ICE finns tillgänglig i tre nivåer [17]: 

 Wizard  

Enklaste nivån där användaren kan rita upp en zon och göra en simulering eller 

vidarebefordra informationen till standard-nivån. Den första versionen heter IDA Room 

wizard och den senaste versionen heter IDA ESBO. Båda versionerna ingår i programvaran 

och IDA Room wizard finns också tillgänglig gratis via internet [17].  

 Standard 

I denna nivå ges användaren möjlighet att definiera geometri, material, laster, tidscheman 

etc. Årligt energibehov, effektbehov, termiskt klimat m.m. kan simuleras i denna nivå. 

Även om det går att göra mycket i denna nivå så är den lätt att använda och mycket hjälp 

finns att tillgå t.ex. steg-för-steg instruktioner etc. 

 Advanced 

I den avancerade nivån ges använderan möjlighet att bygga upp modellen enligt ett 

blockschema istället för dialogrutor. Här kan datakoden för beräkningarna undersökas 

och med Expert-versionen går det också att redigera och skriva egen kod. Samtliga 

variabler i programmet går att logga för att studera närmare. 

 

IDA ICE är validerat och certifierat enligt ASHRAE 140 [64], CEN Standard EN 15255 och 15265 

[65], CEN Standard EN 13791 [66], International Energy Agency SHC Task 34 [67], Technical 

Memorandum 33 [68], LEED och BREEAM [69] samt DGNB [70]. 

IDA ICE är välanvänt inom den akademiska världen där det simulerats lägenheter med inglasade 

balkonger [71], analys av värmepump [72], kalibrering av modell från mätdata [73], CO2-

koncetration [74] m.fl. 
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5.1.1 Modelluppbyggnad 

När IDA ICE startas för första gången möts användaren av en komma-igång-guide där alla steg 

som krävs för att göra en simulering är listade. Utöver detta finns också guider för varje steg med 

länk till videoklipp, se Figur 12 för del av denna guide. Notera att många av dessa moment har fler 

än ett sätt att utföras på och i denna rapport visas oftast endast ett av dessa. Denna guide är inte 

helt komplett utan är tänkt att ge en översikt hur en simulering i IDA ICE Standard går till. 

Skärmdumpar från programmet används med godkännande från utvecklaren.  

 

Figur 12. Komma-igång-guide IDA ICE. ©EQUA Simulation AB 

Första steget är att definiera geometrin på byggnaden. Detta kan göras på flera olika sätt eftersom 

IDA ICE både har en 2D- och 3D-vy. Utöver att rita upp den direkt i programmet går det också att 

importera BIM (.ifc), ritningar från CAD(.dwg, .dwf m.fl.), bilder m.m. Byggnadens utsida ritas upp, 

här kallat Building Body. I Figur 13 presenteras den i 3D-vy.  
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Figur 13. Byggnadskropp IDA ICE. ©EQUA Simulation AB 

Nästa steg är att definiera väggar, fönster etc. I General-fliken finns knappen Defaults där 

ytterväggar, innerväggar, golv, tak, fönster m.m. definieras. Här går det också att ställa in från 

vilken källa energin kommer ifrån och eventuell COP-faktor på värmepump, se Figur 14 och Figur 

15. 

 

Figur 14. Fliken General  IDA ICE. ©EQUA Simulation AB 
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Figur 15. Default-inställningar IDA ICE. ©EQUA Simulation AB 

Med programmet följer redan definierade objekt men det går också att definiera egna, se Figur 16 

och Figur 17 för exempel på yttervägg och fönster. För väggar, tak, golv och dörrar beräknar 

programmet själv ut U-värdet medan för fönster ställer användaren själv in U-värde, g-värde och 

transmittans. Om något material fattas går det att definiera nya material med information om 

värmeledningsförmåga, densitet och specifik värmekapacitet genom att klicka på Material.  

 

Figur 16. Definiering av yttervägg IDA ICE. ©EQUA Simulation AB 
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Figur 17. Definiering av fönster IDA ICE. ©EQUA Simulation AB 

Nästa steg är att rita upp fönster och dörrar. Detta kan göras direkt på byggnadskroppen i 3D-vyn 

enligt Figur 18. 

 

Figur 18. Fönster och dörr IDA ICE. ©EQUA Simulation AB 

Rummen, eller zonerna, kan definieras på flera sätt. Ett sätt att göra detta är att gå in i 2D-vyn och 

skapa en zon. När en zon skapas känner programmet av om ytterkanterna av zonen vetter mot 

insida eller utsida och anger då själv om det rör sig om en ytter- eller innervägg samt ytter- eller 

innertak. I detta exempel skapas endast en zon, se Figur 19 för 2D-vyn och Figur 20 för 3D-vyn. 
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Figur 19. Zonuppbyggnad i 2D-vy IDA ICE. ©EQUA Simulation AB 

 

Figur 20. 3D-vy efter att zon har ritats upp. ©EQUA Simulation AB 

Inställning av ventilationsflöden, belysning, elapparater, personnärvaro m.m. för zonen kan direkt 

göras från General-fliken där alla zoner listas med den information som krävs för en simulering, 

se Figur 21. 
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Figur 21. Inställningar för zonerna via General-fliken. ©EQUA Simulation AB 

Under General-fliken finns knappen Site shading and orientation där användaren kan ställa in 

byggnadens orientering mot väderstreck. Det går också att sätta in skuggande objekt, t.ex. 

närliggande byggnader, som programmet tar hänsyn till vid beräkning av solinstrålning. Det krävs 

också information om byggnadens position i form av longitud, latitud, tidzon och höjd över havet. 

Detta ställs in under Location i General-fliken. Även designdagar för värme och kyla ställs in här 

med information om utetemperatur etc., se Figur 22. 
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Figur 22. Inställningar för byggnadens position och designdagar för värme och kyla IDA ICE.  
©EQUA Simulation AB 

Väderdata för årlig energi- och klimatsimulering ställs in under Climate i General-fliken. Det ingår 

en del klimatfiler men fler går att ladda ner via programmet från IWEC 2 eller skapa egna med 

data från t.ex. SMHI. Klimatdata innehåller parametrarna utetemperatur, relativ fuktighet, direkt 

normal solstrålning, diffus horisontell solstrålning, vindriktning och vindhastighet. Alla dessa med 

timvis upplösning över ett helt år. Dessa går snabbt att visualisera genom att trycka på View data 

under Climate. Figur 23 visar exempel på detta med utetemperaturen från klimatfil Kalmar-1968 

som ingår i programmet. 
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Figur 23. Utetemperatur över ett år från klimatfil Kalmar-1968 IDA ICE. ©EQUA Simulation AB 

Ventilationsaggregatet ställs in genom att klicka på Air Handling Unit i General-fliken. Systemet är 

uppbyggt av tilluft, frånluft, värmeväxlare, tillskott av värme eller kyla till tilluften samt till- och 

frånluftsfläkt. Det går att ställa in tilluftstemperatur, verkningsgrad hos värmeväxlare, tryck som 

fläktarna jobbar mot samt styrning t.ex. konstant, tidsstyrd etc., se Figur 24. 

 

Figur 24. Inställning av ventilationsaggregat IDA ICE. ©EQUA Simulation AB 

Uppvärmningssystemet ställs in under Plant i General-fliken. Systemet består av en värmare och 

en kylare. Det går att definiera kapacitet, cirkulationspump, styrning, varmvattenproduktion etc., 

se Figur 25. 
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Figur 25. Värme- och kylsystem IDA ICE. ©EQUA Simulation AB 

Infiltrationsförluster ställs in under Infiltration i General-fliken. Det går att ställa in konstant flöde 

eller flöde drivet av tryckdifferenser över klimatskalet, se Figur 26. Om infiltrationen baseras på 

tryckdifferenser måste formfaktorer, som beskrivet i avsnitt 2.6, definieras kring byggnaden. 

Detta görs under Pressure coefficients i General-fliken, se Figur 27.  

 

Figur 26. Inställning för infiltrationsförluster IDA ICE. ©EQUA Simulation AB 
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Figur 27. Formfaktorer kring byggnadskroppen IDA ICE. ©EQUA Simulation AB 

Inställning för köldbryggor ligger under Thermal bridges i General-fliken. Programmet identifierar 

vad det finns för köldbryggor i byggnaden och användaren ställer in storleken på respektive 

värmegenomgångskoefficient. Om dessa värmegenomgångskoefficienter är okända går det att 

med ett reglage ställa in dessa godtyckligt med skala från None till Very poor, se Figur 28. 

 

Figur 28. Inställning för köldbryggor IDA ICE. ©EQUA Simulation AB 

Vilken markmodell som ska användas och vad marken består av ställs in under Ground properties 

i General-fliken, se figur 29. Det finns två modeller att välja på: ISO-13370 och Ice3, mer om dessa 

i avsnitt 5.1.2. 
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Figur 29. Markinställning IDA ICE. ©EQUA Simulation AB 

Varmvattenförbrukning och ytterligare förluster från t.ex. varmvattencirkulation, 

ventilationskanaler etc. ställs in under Extra energy and losses i General-fliken, se Figur 30. 

 

Figur 30. Varmvattenförbrukning och extra förluster IDA ICE. ©EQUA Simulation AB 

När modellen med all relevant indata är färdig är nästa steg att köra en simulering. Programmet 

tillåter simulering för värmeeffektbehov, kyleffektbehov, årlig energianvändning och egen 

definierad simulering. Det är också möjligt att skapa en avancerad modell, se Figur 31. 
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Figur 31. Val av simuleringstyp IDA ICE. ©EQUA Simulation AB 

Programmet levererar utförligt med resultat från en simulering bl.a. rapport över levererad 

energi, energitillskott och förluster m.m. I Figur 32 presenteras Delivered energy report där 

levererad energi, U-medel, byggnadens areor och volym etc. går att utläsa. Det är också möjligt att 

studera alla av programmet uträknade variabler mer ingående på timbasis om så önskas. 

 



42 
 

 

Figur 32. Levererad energi vid årlig energiberäkning IDA ICE. ©EQUA Simulation AB 

5.1.2 Beräkningsmodeller 

De matematiska ekvationer som ligger till grund för koden IDA ICE använder finns publicerad i en 

rapport från 1999 [75]. All datakod för beräkningar är öppen att utforska i den avancerade nivån 

av IDA ICE med formatet NMF. Exempel på hur det ser ut presenteras i Figur 33.  
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Figur 33. NMF-kod IDA ICE. Här visas urklipp från ventilationsaggregatets värmeväxlare. 
 ©EQUA Simulation AB 

I detta arbete beskrivs beräkningsmodellerna med utgångspunkt från rapporten och kod i 

programmet. Eftersom rapporten är 16 år gammal finns det risk att vissa modeller uppdaterats 

varför informationen bör ses som vägledande. De modeller som inkluderas är transmission genom 

yttervägg, fönster och mark samt solinstrålning, luftläckage och ventilationsaggregat. 

5.1.2.1 Transmission yttervägg  

Värmebalans genom en yttervägg sker generellt i två steg:  

1. Ledning genom väggen  

2. Strålning och konvektion från utsida av vägg till omgivningen 

Konduktion genom vägg beräknas med en modell kallad BDFWALL som är uppbyggd enligt ett 

system med termiska resistanser och värmelagring i väggen mellan yttemperatur på väggens båda 

sidor. Systemet liknar en elektrisk RC-krets, se Figur 34 för visualisering. 

 

Figur 34. Värmetransport med termisk resistans och värmelagringskapacitet. Ta är väggens yttemperatur vid 
punkt a, Qa är värmeflöde från punkt a till punkt 1, R1 är termisk resistans mellan punkt a och punkt 1, C1 är 

det första väggskiktets värmelagringskapacitet och index b är väggens yttemperatur vid punkt b. 

Värmeflöde från punkt n till n+1 ges av 

�̇�𝑛 = 𝐴 ∙
(𝑇𝑛+1 − 𝑇𝑛)

𝑅𝑛+1
 [𝑊], 

(22) 
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där den termiska resistansen beräknas enligt ekvation (4). 

Värmebalans mellan utsidan av vägg och omgivningen beskrivs av en modell kallad TQFACE. 

Konvektion beräknas enligt 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝑐 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑎𝑖𝑟 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙) [𝑊], (23) 

där ℎ𝑐 är värmeövergångskoefficient för konvektion [
𝑊

𝑚2∙𝐾
], 𝐴 är väggens area [𝑚2], 𝑇𝑎𝑖𝑟 är luftens 

temperatur [℃] och 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙 är väggens yttemperatur [℃]. ℎ𝑐 beräknas enligt 

ℎ𝑐 = 5,678 ∙ [𝑎 + 𝑏 ∙ (
�̇�𝑤𝑎𝑙𝑙

0,3048
)

𝑛

] [
𝑊

𝑚2 ∙ 𝐾
], 

(24) 

där �̇�𝑤𝑎𝑙𝑙 är vindstyrka vid ytan [
𝑚

𝑠
], 𝑎, 𝑏 och 𝑛 är konstanter som beror av storleken på �̇�𝑤𝑎𝑙𝑙 enligt 

�̇�𝑤𝑎𝑙𝑙 < 4,88: {
𝑎 = 1,09
𝑏 = 0,23
𝑛 = 1,00

, �̇�𝑤𝑎𝑙𝑙 ≥ 4,88: {
𝑎 = 0,00
𝑏 = 0,53
𝑛 = 0,78

 [
𝑚

𝑠
] . 

(25) 

 

�̇�𝑤𝑎𝑙𝑙 beräknas olika för lovartsida och läsida. För lovartsida är �̇�𝑤𝑎𝑙𝑙 = 0,5 [
𝑚

𝑠
] om den ostörda 

vindens hastighet, d.v.s.. vindhastighet från klimatfil, är mindre än 2 [
𝑚

𝑠
 ] och 0,25 ∙ �̇�𝑤𝑖𝑛𝑑 annars, 

där �̇�𝑤𝑖𝑛𝑑 är den ostörda vindens hastighet. För läsida beräknas �̇�𝑤𝑎𝑙𝑙 enligt  

�̇�𝑤𝑎𝑙𝑙 = 0,3 + 0,05 ∙ �̇�𝑤𝑖𝑛𝑑  [
𝑚

𝑠
]. (26) 

 

Absorption från solstrålning beräknas enligt 

�̇�𝑎𝑏𝑠 = 𝛼 ∙ 𝐴 ∙ (𝐼𝑑𝑖𝑟 + 𝐼𝑑𝑖𝑓𝑓) [𝑊], (27) 

där 𝛼 är absorptionsfaktor [𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠], 𝐴 är väggens area [𝑚2], 𝐼𝑑𝑖𝑟 är direkt solstrålning [
𝑊

𝑚2] och 

𝐼𝑑𝑖𝑓𝑓 är diffus solstrålning [
𝑊

𝑚2]. 

Den långvågiga strålningen mellan ytterväggens yta och mark samt himmel beräknas enligt 

�̇�𝑙𝑤,𝑠𝑘𝑦 = 𝐹𝑠𝑠 ∙ 𝜖 ∙ 𝜎 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑠𝑘𝑦
4 − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒

4 ) [𝑊], (28) 

�̇�𝑙𝑤,𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 = 𝐹𝑠𝑔 ∙ ϵ ∙ 𝜎 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑
4 − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒

4 ) [𝑊], (29) 

där 𝐹𝑠𝑠 är vinkelfaktor mellan vägg och himlen [𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠], 𝐹𝑠𝑔 är vinkelfaktor mellan vägg och 

mark [𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠], 𝜎 är Stefan-Boltzmanns konstant [
𝑊

𝑚2∙𝐾4], 𝜖 är ytterväggens emissivitet 

[𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠], 𝐴 är väggens area [𝑚2] och 𝑇𝑥 är temperaturer [𝐾]. 

Den totala värmebalansen mellan utsida av yttervägg och omgivningen ges därmed av 

�̇�𝑤𝑎𝑙𝑙 = �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 + �̇�𝑎𝑏𝑠 + �̇�𝑙𝑤,𝑠𝑘𝑦 + �̇�𝑙𝑤,𝑠𝑘𝑦 [𝑊]. (30) 
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5.1.2.2 Transmission fönster 

Transmission genom fönster beräknas i en modell kallad CEWIND. Förutom transmission 

beräknas även strålning genom fönstret i denna modell, mer om det i avsnitt 5.1.2.4. 

Transmission genom fönstrets glasyta ges av 

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠,𝑔𝑙𝑎𝑠𝑠 = 𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠𝑠 ∙ 𝑈𝑔𝑙𝑎𝑠𝑠 ∙ (𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛) [𝑊], (31) 

där 𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠𝑠 är fönstrets glasarea [𝑚2], 𝑈𝑔𝑙𝑎𝑠𝑠 är glasytans U-värde [
𝑊

𝑚2∙𝐾
], 𝑇𝑜𝑢𝑡 är utsidans 

yttemperatur [℃] och 𝑇𝑖𝑛 är insidans yttemperatur. 

Transmission genom fönstrets ram ges av 

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠,𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 = 𝐴𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 ∙ 𝑈𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 ∙ (𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛) [𝑊]. (32) 

Total transmission genom fönstret ges därmed av 

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠,𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 = �̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠,𝑔𝑙𝑎𝑠𝑠 + �̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠,𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 [𝑊]. (33) 

5.1.2.3 Transmission mark 

Som beskrivet i avsnitt 5.1.1 finns det två modeller att välja på i IDA ICE: Ice3 och ISO-13370. 

Information om Ice3 saknas i både kod och rapport varför den inte beskrivs i detta arbete. Modell 

ISO-13370 följer instruktioner från standarden SS-EN ISO 13370 [35]. I denna standard finns flera 

accepterade tillvägagångssätt för beräkning av värmetransport genom mark och i bilaga D 

beskrivs applicering av standarden i dynamiska simuleringsprogram.  

Värmeflöde genom mark karaktäriseras av: 

 Värmeflöde relaterat till arean och konstruktion av golvet 

 Värmeflöde relaterat till köldbryggor vid kanterna av golvet 

 Periodiskt värmeflöde över året relaterat till markens termiska tröghet 

Årligt värmeflöde genom mark ska beräknas med en av följande metoder: 

a) En fullständig tredimensionell numerisk beräkning för det specifika fallet. Beräkning ska 

göras enligt SS-EN ISO 10211 [37] 

b) En tvådimensionell numerisk beräkning med ett golv som är oändligt långt och har en 

bredd samma som golvets karaktäristiska längd. Beräkning ska göras enligt SS-EN ISO 

10211 [37] 

c) En beräkning med det golvarearelaterade värmeflödet samt en tvådimensionell beräkning 

vid kanterna enligt SS-EN ISO 10211 [37] 

d) En beräkning med det golvarearelaterade värmeflödet samt beräkning vid kanterna med 

tabellvärden från SS-EN ISO 14683 [36] 

Standarden beskriver hur transmission genom mark ska beräknas för följande byggnadsgrunder: 

 Platta på mark 

 Krypgrund 

 Uppvärmd källare 
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 Icke uppvärmd källare 

 Delvis uppvärmd källare 

Enligt bilaga D i standarden beräknar modellen ett totalt U-värde för golvet och marken som en 

komponent och består av golvets samtliga lager, 0,5 meter av marklagret samt ett virtuellt lager. 

Det virtuella lagret inkluderas så att det årliga medelvärmeflödet genom marken blir korrekt. Det 

virtuella lagret har ett värmemotstånd och försumbar värmelagringsförmåga. Temperaturen 

under det virtuella lagret är i princip luftens årsmedeltemperatur med viss periodisk variation. 

Hur detta appliceras i IDA ICE går inte att studera i koden, däremot går det att studera vad det blir 

för totalt U-värde i programmet. I Figur 35 presenteras U-värde vid definiering av golv mot mark 

och i Figur 36 presenteras totalt U-värde för golv och mark från Input data report.  

 

Figur 35. U-värde vid definiering av golv mot mark IDA ICE. ©EQUA Simulation AB 
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Figur 36. Totalt U-värde för mark IDA ICE. ©EQUA Simulation AB 

5.1.2.4 Solinstrålning 

Solinstrålning genom fönster beräknas i modellen CEWIND. Modellen är omfattande då den 

beräknar direkt strålning, diffus strålning, absorption i ramen m.m. där samtliga kan ske i båda 

riktningar d.v.s. både från utsida till insida och tvärtom. Modellen tar också hänsyn till skuggande 

objekt såsom solskydd.  

5.1.2.5 Luftläckage 

Luftläckage mellan zoner och mot utsidan beräknas i en modell kallad CELEAK. Modellen beräknar 

luftläckageflöde, energiförlust, förorening och fukt. Förhållandet mellan massflöde och 

tryckdifferens över läckområdet ges, om tryckdifferensen är positiv, av  

där 𝑑𝑝 är tryckdifferens över öppningen, c är flödeskoefficient och n är flödesexponent som 

beskrivet i avsnitt 2.6. Om tryckdifferensen är negativ ges massflödet av 

Om beloppet av tryckdifferensen är mindre än ett givet gränsvärde, 𝑑𝑝0, beräknas massflödet 

linjärt enligt 

där 𝑐0 är en konstant. Tryckdifferensen ges av  

där 𝑃𝑖𝑛 och 𝑃𝑜𝑢𝑡 är tryck vid golv och mark [𝑃𝑎], 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑧 är tryckdifferens vid öppningens höjd och 

𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑑𝑧 är tryckdifferens inuti öppningen. 

Flöden för energi, kontaminering och fukt ges av 

�̇�𝑙𝑒𝑎𝑘 = 𝑐 ∙ 𝑑𝑝𝑛  [
𝑘𝑔

𝑠
],  

(34) 

�̇�𝑙𝑒𝑎𝑘 = −𝑐 ∙ |𝑑𝑝|𝑛  [
𝑘𝑔

𝑠
]. 

(35) 

�̇�𝑙𝑒𝑎𝑘 = 𝑐0 ∙ 𝑑𝑝 [
𝑘𝑔

𝑠
], 

(36) 

𝑑𝑝 = (𝑃𝑖𝑛 − 𝜌𝑖𝑛 ∙ 𝑔 ∙ 𝑧𝑟𝑖𝑛) − (𝑃𝑜𝑢𝑡 − 𝜌𝑖𝑛 ∙ 𝑔 ∙ 𝑧𝑟𝑜𝑢𝑡) − 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑑𝑧 [𝑃𝑎],  (37) 
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där ℎ𝑎𝑖𝑟 är luftens entalpi [
𝐽

𝑘𝑔
], 𝑥 är kontamineringsfaktor [𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙] och ℎ𝑢𝑚 är fuktighet [𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙]. 

Om flödesriktningen sker in i byggnaden tas värdena från uteluftens tillstånd och tvärtom vid 

motsatt riktning. 

5.2 VIP-Energy 
VIP är ett energiberäkningsprogram utvecklat av StruSoft AB och har funnits tillgänglig på 

marknaden i över 20 år [76]. Om inget annat anges är informationen nedan tagen från manualen 

till VIP [77]. 

VIP beräknar energibehov för värme och kyla i byggnader utifrån faktorer som är kända eller 

mätbara. Programmet är uppbyggt kring en dynamisk beräkningsmodell med timvis upplösning 

och beräknar en byggnads energibehov över en längre tidsperiod, oftast ett år, men även kortare 

tidsperioder är möjliga att studera. De energiflöden som beräknas illustreras i Figur 37. 

�̇�𝑙𝑒𝑎𝑘 = �̇�𝑙𝑒𝑎𝑘 ∙ ℎ𝑎𝑖𝑟 [𝑊], (38) 

�̇�𝑙𝑒𝑎𝑘 = �̇�𝑙𝑒𝑎𝑘 ∙ 𝑥 [
𝑘𝑔

𝑠
], 

(39) 

ℎ𝑢𝑚𝑙𝑒𝑎𝑘 = �̇�𝑙𝑒𝑎𝑘 ∙ ℎ𝑢𝑚 [
𝑘𝑔

𝑠
], 

(40) 



49 
 

 

Figur 37. Energiflöden VIP. ©StruSoft AB 

VIP är optimerat för beräkning av total energianvändning och lämpar sig inte för dimensionering 

av effektbehov för värme och kyla. Detta har även påverkat vilka parametrar som användaren kan 

ställa in och vilka som är förvalda i programmet. 

Det är möjligt att dela upp en byggnad i flera zoner där användaren definierar hur de är placerade 

i förhållande till varandra. Programmet beräknar därefter ut energibehovet för varje zon separat 

och slår sedan ihop resultatet. 

VIP är validerat enligt IEA-BESTEST, ASHRAE-BESTEST och CEN-15265 [76]. 

5.2.1 Modelluppbyggnad 

Till skillnad från IDA ICE dyker det inte upp någon komma-igång-guide när VIP öppnas utan det 

som visas är programmets huvudsida, se Figur 38. Skärmdumpar från programmet används med 

godkännande från utvecklaren. 
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Figur 38. Huvudsida VIP. ©StruSoft AB 

VIP saknar grafisk visualisering av byggnaden varför uppbyggnad helt sker i dialogrutor. Innan 

ytor av väggar, fönster etc. ritas upp bör respektive byggnadsdel definieras. Detta görs genom att 

klicka på 𝐼𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎 → 𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑 → 𝐹ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑉ä𝑔𝑔𝑎𝑟, se Figur 39 för uppbyggnad av vägg, tak 

och bjälklag och Figur 40 för uppbyggnad av fönster, dörrar och ventiler. 

 

Figur 39. Uppbyggnad av väggar, tak och bjälklag VIP. ©StruSoft AB 



51 
 

 

Figur 40. Uppbyggnad av fönster, dörrar och ventiler VIP. ©StruSoft AB 

Väggar, tak och bjälklag byggs upp av materialdata innehållande värmeledningsförmåga, densitet, 

specifik värmekapacitet och tjocklek. U-värdet beräknas av programmet men det finns möjlighet 

att korrigera det med Delta-U. Otäthetsfaktor för skiktet ställs in med enhet [
𝑙

𝑠∙𝑚2 @50 𝑃𝑎] som 

sedan används vid luftläckageberäkningar. Fönster, dörrar och ventiler byggs inte upp av material 

utan de definieras av andel glas, g-faktor, transmittans, U-värde och otäthetsfaktor. För dörrar 

sätts andel glas, g-faktor och transmittans till 0 och för ventiler sätts otäthetsfaktor till ett väldigt 

högt värde medan övriga parametrar sätts till 0. Programmet levereras med en katalog av 

fördefinierade byggnadsdelar men det går också att definiera och namnge egna. 

Köldbryggor definieras på ett liknande sätt genom att klicka på 𝐼𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎 → 𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑 → 2 −

𝐷𝑖𝑚 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 3 − 𝐷𝑖𝑚 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟. Användaren ritar själv grafiskt upp hur köldbryggan ser ut med 

materialdata, mått etc., se Figur 41 för 2D-köldbrygga och Figur 42 för 3D-köldbrygga. Storlek på 

värmegenomgångskoefficienterna beräknas ut av programmet. 

 

Figur 41. 2-dimensionell köldbrygga VIP. ©StruSoft AB 
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Figur 42. 3-dimensionell köldbrygga VIP. ©StruSoft AB 

Byggnadens mått går att definiera direkt i VIP men ett enklare tillvägagångssätt är att använda 

tilläggsprogrammet VIP-Area. Alla byggnadsdelar definieras med namn, mått, orientering och 

vilken byggnadstyp som avses, d.v.s.. det som definieras enligt Figur 39 - Figur 42. För exempel 

hur uppbyggnad i VIP-Area ser ut, se Figur 43. 

 

Figur 43. VIP-Area huvudsida. ©StruSoft AB 

Inställning för hushållsel, fastighetsel, personnärvaro, etc. ställs in under 𝐼𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎 →

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑠𝑐ℎ𝑒𝑚𝑎 → 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠𝑘𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔 enligt Figur 44.  
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Figur 44. Driftfallskatalog VIP. ©StruSoft AB 

Inställning för klimatfil etc. ställs in under 𝐼𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎 → 𝐾𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑎𝑙𝑙𝑚ä𝑛𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎. Klimatfilen 

innehåller utetemperatur, solstrålning, vindhastighet och relativ fuktighet. Kringliggande 

skuggning ställs in enligt en horisontvinkel mot 8 sektorer som anger vinkel mellan skuggande 

objekt och horisontalplanet, se Figur 45. Vindhastighet över klimatskalet ställs in som andel av 

klimatfilens vindhastighet i respektive väderstreck. Det ingår klimatfiler för ett antal orter men 

fler går att mata in med data från t.ex. SMHI. Figur 46 illustrerar denna dialogruta.  

 

Figur 45. Horisontvinkel i VIP. ©StruSoft AB 
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Figur 46. Klimat och allmänna indata VIP. ©StruSoft AB 

Ventilationsaggregatet ställs in under 𝐼𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎 → 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑠𝑡𝑦𝑟𝑑 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. Här anges 

ventilationsflöden, tryck som fläktar jobbar mot, effektivitet etc. Figur 47 visar körschemat och 

Figur 48 visar uppbyggnad av aggregatet. Det går även att ställa in temperaturstyrd ventilation. 
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Figur 47. Inställning tidstyrd ventilation VIP. ©StruSoft AB 

 

Figur 48. Inställning ventilationsaggregat VIP. ©StruSoft AB 
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Uppvärmningssystemet ställs in under 𝐼𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎 → 𝑉ä𝑟𝑚𝑒 𝑜𝑐ℎ 𝑘𝑦𝑙𝑎. Det går att simulera solvärme, 

olika värmepumpar, passiv kyla etc., se Figur 49. 

 

Figur 49. Inställning värme och kyla VIP. ©StruSoft AB 

Infiltrationsförluster beräknas från tryckdifferenser över klimatskalet. Vindens bidrag till 

tryckdifferensen beräknas med vindstyrka och otäthetsfaktor för respektive byggnadsdel, mer om 

beräkningsmodellerna i avsnitt 5.2.2. För detta krävs formfaktor som ställs in under 

𝐾𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑑𝑎𝑡𝑎 → 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟 enligt Figur 50. 

 

Figur 50. Formfaktorer VIP. ©StruSoft AB 

Vilken marktyp som antas ställs in under 𝐼𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎 → 𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑 → 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑔𝑒𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝𝑒𝑟 med 4 möjliga 

alternativ: 

 Lera, dränerad sand, dränerat grus 

 Silt, icke dränerad sand, grus, morän 

 Sprängsten 

 Berg 

Mer om dessa i avsnitt 5.2.2. 

Simulering av årligt energibehov utförs genom att klicka på knappen 𝐵𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎. Resultat kan 

presenteras med lite olika alternativ: enkel presentation enligt BBR, energibalans med upplösning 

från timvis till månadsvis, eget valda energiposter m.m., se Figur 51, Figur 52 och Figur 53. 
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Figur 51. Resultat jämfört med BBR VIP. ©StruSoft AB 

 

Figur 52. Anpassad resultatredovisning VIP. ©StruSoft AB 

 

Figur 53. Energibalans VIP. ©StruSoft AB 

5.2.2 Beräkningsmodeller 

VIP har ett flertal beräkningsmodeller bl.a. värmelagring i byggnadsstomme, luftflöden, 

solstrålning genom fönster, värmepumpar, solfångare, transmission m.m. Till skillnad från IDA 
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ICE går det inte att studera datakoden i VIP utan information om beräkningsmodellerna finns 

endast i manualen till VIP vilken inte redovisar alla ekvationer som ligger till grund för 

beräkningarna. Beskrivning av modellerna nedan får anses vara vägledande. 

5.2.2.1 Transmission yttervägg 

Information saknas. 

5.2.2.2 Transmission fönster 

Information saknas. 

5.2.2.3 Transmission mark 

Vid transmission mot mark tar VIP hänsyn till uteluftens dämpning och fördröjning av markens 

termiska tröghet. Beräkningsmodellen simulerar ett stabilt tillstånd som först inträffar flera år 

efter byggnaden uppförts. 

Golv mot mark definieras beroende på typ av grund och avstånd till ytterkant för att ge olika 

mycket dämpning och fördröjning. Tabell 14 redovisar ungefärligt hur marktemperaturen 

fördröjs och dämpas i förhållande till uteluftens temperatur. 

Tabell 14. Marktemperaturens dämpning och fördröjning för olika orienteringar mot mark där KV är 
källarvägg, PPM är platta på mark och KG är källargolv. 

Orientering Amplitud 
[%] 

Fördröjning 
[dygn] 

KV 0-1 m 90-95 4-8 
KV 1-2 m 85-90 25-40 
KV > 2 m 45-55 50-90 
PPM 0-1 m 70-100 11-13 
PPM 1-6 m 45-55 50-90 
PPM > 6 m 25-40 85-125 
KG 0-6 m 45-55 50-90 
KG > 6 m 25-40 85-125 

 

Modellen beräknar ett totalt U-värde för marken. Även om det inte går att hitta information om 

hur det görs går det att studera vad det blir för totalt U-värde i programmet. I Figur 54 presenteras 

U-värde vid definiering av golv mot mark och i Figur 55 presenteras totalt U-värde för markens 

delar 0-1 [m] och 1-6 [m]. U-värdet beror också av vilken marktyp som väljs under 

Markegenskaper där siffran i slutet av varje typ troligen är värmeledningskoefficienten. Vilket 

djup på marken som används vid beräkning av totalt U-värde redovisas inte. 
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Figur 54. U-värde vid definiering av golv mot mark VIP. ©StruSoft AB 

 

Figur 55. Totalt U-värde för mark VIP. ©StruSoft AB 

5.2.2.4 Solinstrålning 

Beräkning av solstrålning baseras på en metod framtagen av Hay, Davis, Klucher och Reindl, även 

kallad HDKR-modellen. Modellen delar upp global horisontalstrålning på direkt strålning och 

olika typer av diffus strålning.  

Indata till modellen utgörs av uppmätt globalstrålning vid markytan, strålning in mot atmosfären, 

solens position i förhållande till byggnaden m.m. Modellen tar även hänsyn till skuggande objekt. 
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Solstrålning mot väggar och tak påverkar värmeflödet genom att yttemperaturen höjs. Detta beror 

av solstrålningens värmeeffekt, infallsvinkel och ytans absorptionskoefficient.  

Transmittans genom fönster är beroende av infallsvinkel mot glaset och andel glas. 

5.2.2.5 Luftläckage 

Modellen för luftläckage följer en metod beskriven i [78]. Luftflödet genom en ytteryta ges av 

där k är läckflödeskoefficient [
𝑙

𝑠∙𝑚2∙𝑃𝑎
], 𝐴 är byggnadsdelens area [𝑚2], 𝑑𝑝 är tryckskillnad [𝑃𝑎] 

och 𝛽 är flödesexponent. 

Värdet på flödesexponenten varierar från 0,5 – 1,0 beroende på grad av turbulens där 1,0 avser 

helt laminärt flöde. I VIP sätts 𝛽 till 0,65 för samtliga byggnadsdelar förutom ventiler där den sätts 

till 0,5. 

Tryckdifferensen beror av vind, termik och inverkan från fläktar som beskrivet i avsnitt 2.6. 

5.3 IES Virtual Environment 
IES är utvecklat av det brittiska företaget Integrated Environmental Solutions Limited [79]. Om 

inget annat anges är all information tagen från deras hemsida [80]. 

IES är precis som IDA ICE ett dynamiskt multizonsprogram som kan simulera både 

energianvändning och inomhusklimat. Programmet har inriktning både mot arkitekter och 

ingenjörer. IES är ett omfattande program uppbyggt av ett flertal olika moduler beroende på vad 

användaren önskar studera. För ingenjörer finns följande moduler: 

 Model Building 

ModelIT: Används till att bygga upp modellen i 3D från grunden eller importera från 

annat 3D CAD program. 

 Solar 

Suncast: Beräknar solens position på himlen, solinsläpp genom ytskikt samt 

skuggberäkning. 

 Energy/Carbon 

ApacheSim: Beräknar energianvändning bland annat. 

 Light 

RadianceIES: Detaljerat 3D simuleringsverktyg designat till att förutse dagsljus och 

utseende på interna ytor innan konstruktion. 

FlucsPro: Simuleringsverktyg för naturligt och artificiellt ljus och dimmkontroll för detta. 

FlucsDL: Erbjuder endast dagsljusfunktionen från FlucsPro. 

LightPro: Används för att placera ut ljuskällor som sedan analyseras med FlucsPro eller 

RadianceIES. 

 Climate 

VE Gaia: Analys av klimat och naturresurser i ett tidigt skede. Ökar 

modelleringseffektivitet och noggrannhet. 

 HVAC 

ApacheHVAC: Använder flexibelt komponentbaserad tillvägagångssätt för att bygga upp 

HVAC system. 

�̇�𝑙𝑒𝑎𝑘 = 𝑘 ∙ 𝐴 ∙ 𝑑𝑝𝛽  [
𝑙

𝑠
],  

(41) 
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ApacheLoads: Beräknar värme- och kylbehov baserat på ASHRAE Heat Balance metod 

och länkar till Suncast och ApacheHVAC moduler. 

ApacheCalc: Beräknar värmeförluster och tillskott baserat på CIBSE Guide. 

 Airflow 

MacroFlo: Simulerar luftflöde driven av vind och flytkrafter m.h.a. snabb multizon 

beräkning. 

MicroFlo: Beräknar interna eller externa luftflöden och värmestudier m.h.a. CFD. 

 UK & Ireland Regulations 

Ett antal insticksmoduler för Storbritannien och Irland. 

 LEED 

Ett antal insticksmoduler som är till hjälp vid certifiering enligt LEED. 

 Global Comliance 

Ett antal moduler för globala överensstämmelser. 

 Value/Cost/Environment/Impact 
Bedömer värde, kostnad etc. för ekonomi och miljö. 

 Egress 
Siumlex: Används för att simulera hur människor vistas och rör sig i en byggnad och hur 
evakuering vid en nödsituation skulle se ut. 

I en studie av Kamaruzzaman et al. [81] har IES modul FlucsPro använts för att simulera naturligt 
och artificiellt ljus i en historiskt klassad byggnad som numer används som kontor. Syftet var att 
se om det naturliga ljuset var tillräckligt i vissa delar av byggnaden. Det visade sig att i en del 
kontor skulle den räcka medan i andra krävs det artificiell belysning. Från simuleringen går det 
att ta fram styrning till dimmkontroller för belysningen vilket skulle spara el. Författarna anser 
att IES är ett bra verktyg. 

I en fallstudie av Schwartz och Raslan [82] där målet var att jämföra olika 
energiberäkningsprograms, bl.a. IES, resultat mot en exempelbyggnad och dess inverkan på betyg 
i LEED och BREEAM framgick det att det kan bli stora skillnader i resultat mellan programmen 
trots att samma indata i så lång utsträckning som möjligt använts. Författarna misstänker att det 
mestadels beror på skillnader i algoritmer vid beräkning, skillnad i nödvändig indata samt den 
mänskliga faktorn. Studien visade även att betygen i LEED och BREEAM inte berördes så mycket 
de kunde tro mellan programmen trots stora skillnader i energiberäkningsresultaten. 

IES är validerat enligt ASHRAE 140, USBG/LEED, BEST TEST, CIBSE TM33, EU EN13791 m.fl. 
Fullständig lista finns att tillgå på utvecklarens hemsida [83]. 

5.3.1 Modelluppbyggnad 

IES är som tidigare nämnt uppbyggt av moduler och när programmet öppnas visas de moduler 

som användaren beställt i en lista till vänster, se Figur 56. Notera att många av dessa moment har 

fler än ett sätt att utföras på och i denna rapport visas oftast endast ett av dessa. Denna guide är 

inte helt komplett utan är tänkt att ge en översikt hur en simulering i IES går till. 
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Figur 56. IES vid uppstart. ©IES 

Byggnadens geometri kan definieras på flera olika sätt. Förutom att rita den direkt i programmets 

modul ModelIT går det också att importera en byggnad från SketchUp som har en insticksmodul 

till IES. I ModelIT går det att importera ritningar från CAD (.dwg m.fl.), BIM (.ifc) m.m. Figur 57 

visar 3D-vy av uppritad byggnad i ModelIT. 

 

Figur 57. 3D-vy av byggnad IES. ©IES 

Definiering av byggnadsdelar såsom väggar, fönster etc., görs via 

𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 → 𝐴𝑃𝑐𝑑𝑏. Det följer med en katalog med byggnadsdelar men det 
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går också att definiera egna. Se Figur 58 för hur en yttervägg definieras och Figur 59 där samtliga 

byggnadsdelar tilldelas byggnadstyper.  

 

Figur 58. Definiering av yttervägg IES. ©IES 

 

Figur 59. Tilldelning av byggnadstyper IES. ©IES 

IES saknar inställning för köldbryggor varför det ska tas hänsyn till vid beräkning av U-värde på 

övriga byggnadsdelar genom att göra dessa något sämre. 

När byggnaden är definierad är det dags att gå över till modul ApacheSim för inställning av 

ventilationsflöden, internlaster, inneluftstemperatur etc. görs via 

𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟 → 𝑇ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 som skapar en mall för projektet.  

Inställning för position och klimatfil ställs in i 𝐴𝑝𝑎𝑐ℎ𝑒 𝑤𝑒𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟/𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟. 

Programmet levereras med få orter för Sverige men det går att lägga in fler med data från t.ex. 
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SMHI eller klimatfiler köpt från tredje part. Klimatfilerna innehåller lufttemperatur, relativ 

fuktighet, atmosfärstryck, direkt normal solstrålning, diffus horisontell solstrålning, vindriktning, 

vindstyrka samt molntäthet. Figur 60 visar hur detta ställs in. 

 

Figur 60. Inställning för placering och klimatdata IES. ©IES 

Ventilationsaggregat kan ställas in i ApacheSim men det går också att modellera mer avancerat i 

insticksmodulen ApacheHVAC där hela värme- och ventilationssystemet ritas upp i ett 

blockschema, se Figur 61 för exempel på ett ventilationsaggregat. 
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Figur 61. Exempel på ventilationssystem uppritad i ApacheHVAC. Här med tilluft, frånluft, värmeåtervinning, 
förvärme och fläktar. ©IES 

Solstrålning och skuggor beräknas i tilläggsmodul Suncast som sedan används i energisimulering. 

Se Figur 62 och Figur 63 för inställning och beräkning av solstrålningen och se Figur 64 där 

byggnaden med solens bana över himlen visas i Model Viewer 2. 

 

Figur 62. Beräkning solstrålning och skuggor i Suncast. ©IES 
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Figur 63. Resultat från Suncast. ©IES 

 

Figur 64. Byggnad och solens position på himlen i Model Viewer 2. ©IES 

Luftläckage kan endast ställas in som ett konstant flöde i IES till skillnad från IDA ICE och VIP där 

luftläckageflödet kan beräknas av tryckdifferenser över klimatskalet. Luftläckaget ställs därför in 

på samma sätt som de vanliga ventilationsflödena. 

Energisimulering startas genom att trycka på 𝐴𝑝𝑎𝑐ℎ𝑒𝑆𝑖𝑚 (𝐷𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) där en 

dialogruta dyker upp med valmöjlighet av konvektionsmodell, resultatredovisning, koppling till 

andra insticksmoduler m.m., se Figur 65. 
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Figur 65. Dialogruta för simulering IES. ©IES 

Resultat presenteras i modulen Vista. Det finns många olika sätt att presentera resultaten på, både 

numeriskt och grafisk. Se Figur 66 för exempel på månadsmedelvärden av energianvändning och 

Figur 67 för exempel på tillförd energi i värmesystemet tillsammans med utetemperatur över året. 

 

Figur 66. Energianvändning månadsmedelvärden IES. ©IES 
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Figur 67. Tillförd energi till värmesystem och utetemperatur IES. ©IES 

5.3.2 Beräkningsmodeller 

De matematiska ekvationer och numeriska metoder som IES använder sig av finns väl beskriven 

i manualen ApacheSim Calculation Methods som finns tillgänglig på utvecklarens hemsida [84].  

I detta arbete kommer beräkningsmodellerna ej att sammanställas. Detta då det under projektet 

beslutades att utesluta IES från simuleringsjämförelsen. Mer om detta i avsnitt 9.1.3. 
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6 Beräkningsobjekt och indata 
I detta avsnitt presenteras simulerad byggnad och all indata för simulering i programmen. 

6.1 Simulerad byggnad 
Byggnaden som används för all simuleringsjämförelse är ett flerbostadshus byggt på 70-talet. Den 

består av två våningsplan med 5 lägenheter per plan varav tre st. 3 ROK och två st. 1 ROKV. För 

allmän data över byggnadens mått, se Tabell 15. I Bilaga A visas planritningar och fasadritning för 

byggnaden. 

Tabell 15. Allmän data byggnadsobjekt. 

Post Värde % av Aom 

Takhöjd [𝑚] 2,5 - 
Volym [𝑚3] 1975 - 

Golvarea (Atemp) [𝑚2] 790 - 

Väggarea [𝑚2] 386,9 30,3 
Fönsterarea [𝑚2] 84,5 6,6 

Dörrarea [𝑚2] 17,6 1,4 

Takarea [𝑚2] 395 30,9 

Golv mot mark [𝑚2] 395 30,9 

Omslutande area (Aom) [𝑚2] 1279 100 

6.1.1 Yttervägg 

Yttervägg för fasad som vetter mot norr och söder skall vara utformad enligt Tabell 16 och fasad 

som vetter mot öster och väster enligt Tabell 17. Yttersta skiktet med tegel tas inte med eftersom 

det normalt är en ventilerad luftspalt efter teglet vilket gör att det i princip är utomhustemperatur 

där. I IDA ICE får vägg norr/söder U-värde 0,326 [
𝑊

𝑚2∙𝐾
] och vägg öster/väster får U-värde 0,3357 

[
𝑊

𝑚2∙𝐾
]. 

Tabell 16. Materialdata ytterväggar mot norr och söder. 

Material [in-ut] Konduktivitet 
[W/(m K)] 

Densitet 
[kg/m3] 

Värmekapacitet 
[J/(kg K)] 

Tjocklek 
[m] 

Gips 0,22 970 1090 0,013 
Betong 1,7 2300 880 0,15 
Mineralull 0,04 80 840 0,11 

 

Tabell 17. Materialdata ytterväggar mot öster och väster. 

Material [in-ut] Konduktivitet 
[W/(m K)] 

Densitet 
[kg/m3] 

Värmekapacitet 
[J/(kg K)] 

Tjocklek 
[m] 

Gips 0,22 970 1090 0,013 
Mineralull 0,04 80 840 0,11 
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6.1.2 Fönster 

Fönster sätts till data enligt Tabell 18. 

Tabell 18. Data för fönster. 

U-värde 
[W/(m2 K)] 

g-faktor Transmittans Andel glas 

2,0 0,68 0,6 0,9 
 

6.1.3 Tak 

Taket definieras enligt byggnadstyp från [85] enligt Tabell 19. Taket ritas upp t.o.m. sista 

isoleringen eftersom vindsplanet är ventilerat. I IDA ICE får denna takkonstruktion U-värde 

0,2506 [
𝑊

𝑚2∙𝐾
]. 

Tabell 19. Materialdata tak. 

Material [in-ut] Konduktivitet 
[W/(m K)] 

Densitet 
[kg/m3] 

Värmekapacitet 
[J/(kg K)] 

Tjocklek 
[m] 

Betong 1,7 2300 880 0,12 
Mineralull 0,04 80 840 0,15 

 

6.1.4 Golv mot mark 

På bottenvåning definieras innergolv till mark enligt Tabell 20 [85] vilket i IDA ICE ger ett U-värde 

på 0,5521 [
𝑊

𝑚2∙𝐾
]. 

Tabell 20. Materialdata golv mot mark. 

Material [in-ut] Konduktivitet 
[W/(m K)] 

Densitet 
[kg/m3] 

Värmekapacitet 
[J/(kg K)] 

Tjocklek 
[m] 

Linoleum 0,17 1200 1400 0,0025 
Betong 1,7 2300 880 0,15 
Lättklinker 0,13 700 900 0,20 

 

6.1.5 Dörrar 

Balkong- och ytterdörrar byggs upp enligt Tabell 21 vilket i IDA ICE ger ett U-värde på 1,131 

[
𝑊

𝑚2∙𝐾
]. 

Tabell 21. Materialdata balkong- och ytterdörrar. 

Material [in-ut] Konduktivitet 
[W/(m K)] 

Densitet 
[kg/m3] 

Värmekapacitet 
[J/(kg K)] 

Tjocklek 
[m] 

Trä 0,14 500 2300 0,10 
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6.2 Driftinställningar 
Driftinställningar för grundfallet presenteras i Tabell 22. 

Tabell 22. Driftinställningar grundfall. 

Post Värde Enhet Källa 

Ventilationsflöde 0,35 l/(s m2) Atemp  BBR 6:251 
Fläkttryck, tilluft 600 Pa -- 
Fläkttryck, frånluft 500 Pa -- 
Elverkningsgrad, fläktar 60 % -- 
Verkningsgrad VVX 60 % -- 
Tilluftstemperatur 17 ℃ -- 
Rumstemperatur 21 ℃ SVEBY  
Infiltration 0,6 l/(s m2) Aom @50 Pa BBR 9:4 
Personvärme 1 W/m2 Atemp SVEBY 
Hushållsel 30 kWh/m2 Atemp och år SVEBY 
Driftel (fastighetsel) 15 kWh/m2 Atemp och år SVEBY  
Tappvarmvatten 25 kWh/m2 Atemp och år SVEBY 
Tillgodogjord värme från 
personvärme 

100 % SVEBY 

Tillgodogjord värme från 
hushållsel 

70 % SVEBY 

Tillgodogjord värme från 
driftel 

70 % SVEBY 

 

I övrigt gäller även följande för grundfallet: 

 Klimatskal enligt avsnitt 0 

 Värmekälla för uppvärmning och varmvatten är fjärrvärme 

 Ingen kylanläggning finns installerad 

 Ingen skuggning simuleras eftersom funktionen skiljer sig kraftigt mellan programmen 

 Inga köldbryggor simuleras eftersom funktionen skiljer sig kraftigt mellan programmen 

 Klimatfil till programmen är Umeå 1981-2010 som finns beskriven i avsnitt 3.1 
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7 Metod 
Från sammanställning av de tidigare arbetena i avsnitt 1.4 drogs slutsatsen att det i huvudsak 

finns tre metoder att välja mellan vid jämförelse av energiberäkningsprogram:  

 Funktioner 

 Användarvänlighet 

 Simuleringsresultat 

I detta arbete användes samtliga metoder vid jämförelse men absolut störst vikt lades vid 

jämförelse av simuleringsresultat, både årlig energianvändning samt även känslighetsanalys av 

indata. Jämförelse av funktioner och användarvänlighet utfördes mer övergripande.  

7.1 Funktioner 
För denna jämförelse valdes signifikanta funktioner, inställningar och kompabiliteter ut där 

resultatet endast presenteras i form av om programmet stödjer det eller ej utan någon 

djupdykning i hur det utförs eller hur väl det fungerar. Det som undersöktes redogörs i Tabell 23. 

Tabell 23. Funktions- och kompabilitetsjämförelse. 

Indata 

Geometrimodellering: 
Import DWG 
Import IFC 
Externt uppritande av modell 
Manuell inmatning av areor för byggnadsdelar 
Geometri kan skapas och ändras i programvaran 
Modell visualiseras i 2D 
Modell visualiseras i 3D 
Multizonsmodellering 
 
Byggnadsdelar: 
Materialbibliotek 
Möjlighet till definiering av nya material 
Möjlighet till definiering av nya byggnadsdelar 
U-värde beräknas automatiskt av programmet 
U-värde kan ställas in manuellt för samtliga byggnadsdelar 
Funktion för köldbryggor 
 
Klimatdata: 
Utomhustemperatur 
Relativ fuktighet 
Direkt solstrålning 
Diffus solstrålning 
Global solstrålning 
Vindstyrka 
Vindriktning 
 
Ventilationstyper: 
Självdrag 
F 
FX 
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FT 
FTX 
Frikyla 
 
Ventilationsstyrning: 
CAV 
VAV 
 
Internlaster: 
Hushållsel 
Driftel 
Belysning 
Personvärme 
Möjlighet att ange hur mycket av internlaster som ger värme 
 
Kompabilitet mot BBR och certifieringar 

BBR: 

Byggnadens specifika energianvändning  

U-medel  
Installerad eleffekt för uppvärmning  

 

GreenBuilding: 

Byggnadens specifika energianvändning 

 
Miljöbyggnad: 

Ind. 1: Energianvändning 

Ind. 2: Värmeeffektbehov 

Ind. 3: Solvärmelast 

Ind. 10: Termiskt klimat vinter 
Ind. 11: Termiskt klimat sommar 

Ind. 12: Dagsljus 

 

BREEAM: 

Hea 1: Dagsljus 

Hea 10: Termisk komfort 

Ene 1: Energianvändning 
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7.2 Årlig energianvändning 
För jämförelse mellan programmen undersöktes skillnader i resultat när samma indata matades 

in i respektive program. Jämförelsen omfattar resultat för BSE samt energibalans enligt 

beskrivning från avsnitt 2. Då programmen hanterar vissa inställningar olika var en del 

förenklingar nödvändiga. 

7.2.1 IDA Indoor Climate and Energy 

Byggnaden ritades upp i programmets 2D- och 3D-vy. Mått på byggnaden togs ut genom att 

importera plan- och fasadritningarna till AutoCAD. Modellen begränsades till två zoner, en för 

varje våning. Balkonger ritades inte upp eftersom motsvarande skuggning skulle vara svår att 

åstadkomma i VIP. Se Figur 68 för modellen i 3D-vy. 

 

Figur 68. Modell 3D-vy IDA ICE. ©EQUA Simulation AB 

Plats valdes till Umeå med Latitud 63,82° N och Longitud 20,26° Ö. Klimatfil för Umeå togs fram 

med data från projektet beskrivet i avsnitt 3.1. Klimatdata bearbetas manuellt med Microsoft 

Excel för att anpassas till programmet med rätt variabler och struktur. 

Formfaktor kring klimatskalet för luftläckage ställdes in enligt Figur 27. 

Markmodell valdes till ISO-13370. 

Förlust från varmvatten- och värmesystem sattes till 0. 

Övrig indata och tillvägagångssätt enligt beskrivning från avsnitt 5.1.1 och 0. 

7.2.2 VIP-Energy 

Byggnaden ritades upp enligt beskrivning från avsnitt 5.2.1. Eftersom VIP saknar grafisk 

visualisering av byggnaden användes utskrivna plan- och fasadritningar som stöd där varje 

byggnadsdel ströks från ritningen efter den definierats i programmet. Detta för att minska risk att 

en byggnadsdel ritas upp flera gånger eller missas helt. 

Klimatfil som användes var Umeå 1981-2010 framtagen i projektet beskrivet i avsnitt 3.1. Manuell 

bearbetning krävdes inte eftersom utvecklaren anpassat dessa klimatfiler till programmet och 

publicerat dessa på dennes hemsida. 
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Med utgångspunkt från Figur 46 sattes horisontvinkel till 0, vindhastighet till 70 %, lufttryck till 

1000 hPa, solreflektion från mark till 20 %, golvarea till 790 m2 och övriga värden till 0. 

Formfaktor kring klimatskalet för luftläckage ställdes in enligt samma inställning som i IDA ICE. 

Marktyp sattes till Silt, icke dränerad sand, grus, morän. 

Förlust från varmvatten- och värmesystem sattes till 0. 

Övrig indata och tillvägagångssätt enligt beskrivning från avsnitt 5.2.1 och 0. 

7.2.3 IES Virtual Environment 

Byggnaden ritades upp i SketchUp med stöd från planritning och tidigare framtagna mått från 

AutoCAD. Färdig modell importerades till IES med den inbyggda insticksmodulen. 

P.g.a. hög inlärningskurva för programmet och svårigheter med simulering togs beslutet att 

utesluta IES från simuleringsjämförelserna. Mer om detta i avsnitt 9.1.3. 

7.3 Känslighetsanalys 
Utöver jämförelse i resultat mellan programmen vid inmatning av samma indata undersöktes 

också hur resultatet för BSE i programmen varierade när delar av indatat ändrades stegvis. Varje 

parametertest utgick från grundfallet och endast en parameter åt gången testades. De flesta 

parametrar testades i samtliga program men även en del programspecifika inställningar testades.  

Det som testades för samtliga programvaror var: 

 U-värde väggar, ökning med 0,1 [
𝑊

𝑚2∙𝐾
] per steg 

 U-värde fönster, ökning med 0,1 [
𝑊

𝑚2∙𝐾
] per steg 

 U-värde tak, ökning med 0,1 [
𝑊

𝑚2∙𝐾
] per steg 

 U-värde golv mot mark, ökning med 0,1 [
𝑊

𝑚2∙𝐾
] per steg 

 U-värde dörrar, ökning med 0,1 [
𝑊

𝑚2∙𝐾
] per steg 

 Rumstemperatur, ökning från 18-23℃ med 1℃ per steg 

 Ventilationsflöde, ökning med 0,1 [
𝑙

𝑠∙𝑚2] per steg 

 Luftläckage, ökning av läckagefaktor med 0,1 [
𝑙

𝑠∙𝑚2 @50 𝑃𝑎] 

 Verkningsgrad värmeväxlare ventilation, ökning från 0-100 % med steglängd 10 % 

Det som testades specifikt för IDA ICE var: 

 Inställning för köldbryggor stegvis enligt Figur 28 

 Val av de två olika markmodellerna 

 Simuleringstidens beroende av antalet zoner där en enkel byggnad med 6 fönster ritades 

upp och antal zoner ökades från 1-10 med steglängd 1, se Figur 69 för 3D-vy av denna 

modell. 
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Figur 69. Byggnadskropp vid test av simuleringstid i IDA ICE med mått 10x10x2,5 [m]. ©EQUA Simulation AB 

Det som testades specifikt för VIP var: 

 Horisontvinkel, ökning med 15° från 0-90°, illustrerad i Figur 45 

 Vindhastighet, ökning med 10 % från 0-100 % 

 Val av de 4 olika marktyperna 
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8 Resultat 

8.1 Funktioner 
I Tabell 24 redovisas om programmen hanterar undersökta funktioner och kompabiliteter. 

Tabell 24. Resultat funktions- och kompabilitetsjämförelse. 

Indata IDA ICE VIP IES 

Geometrimodellering:    
Import DWG    
Import IFC    
Externt uppritande av modell    
Manuell inmatning av areor för byggnadsdelar    
Geometri kan skapas och ändras i programvaran    
Modell visualiseras i 2D    
Modell visualiseras i 3D    
Multizonsmodellering    
    
Byggnadsdelar:    
Materialbibliotek    
Möjlighet till definiering av nya material    
Möjlighet till definiering av nya byggnadsdelar    
U-värde beräknas automatiskt av programmet    
U-värde kan ställas in manuellt för samtliga byggnadsdelar    
Funktion för köldbryggor    
    
Klimatdata:    
Utomhustemperatur    
Relativ fuktighet    
Direkt solstrålning    
Diffus solstrålning    
Global solstrålning    
Vindstyrka    
Vindriktning    
    
Ventilationstyper:    
Självdrag    
F    
FX    
FT    
FTX    
Frikyla    
    
Ventilationsstyrning:    
CAV    
VAV    
    
Internlaster:    
Hushållsel    
Driftel    
Belysning    
Personvärme    
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Möjlighet att ange hur mycket av internlaster som ger värme    
    
Kompabilitet mot BBR och certifieringar IDA ICE VIP IES 

BBR:    

Byggnadens specifika energianvändning     

U-medel     

Installerad eleffekt för uppvärmning     

    

GreenBuilding:    

Byggnadens specifika energianvändning    

    

Miljöbyggnad:    

Ind. 1: Energianvändning    

Ind. 2: Värmeeffektbehov    

Ind. 3: Solvärmelast    

Ind. 10: Termiskt klimat vinter    

Ind. 11: Termiskt klimat sommar    

Ind. 12: Dagsljus    

    

BREEAM:    

Hea 1: Dagsljus    

Hea 10: Termisk komfort    

Ene 1: Energianvändning    
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8.2 Årlig energianvändning 
Figur 70 och Figur 71 visar total tillförd energi till byggnaden vid simulering av årlig 

energianvändning. Energi från värmesystem har delats upp i andel som tillförts förvärmare i 

ventilationsaggregatet och andel som tillförts i rummen.  

 

Figur 70. Tillförd energi grundfallsjämförelse. 

 

Figur 71. Fördelning av tillförd energi grundfallsjämförelse. 

Total tillförd energimängd beräknades till 129 MWh i båda programmen. Även fördelningen är 

väldigt lik. VIP tillför en större mängd energi till uppvärmning av ytor vilket jämnas ut av att IDA 

ICE tillför en större mängd energi i ventilationsaggregatet. Total andel tillförd energi från 

värmesystemet blev 38 % för båda programmen. Att tillförd energi från internlaster i princip är 
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identisk mellan programmen är inte förvånande eftersom de ställs in som kontinuerliga effekter 

utan beroende av t.ex. klimatdata. Solinstrålning ligger väldigt nära vilket kan förklaras av att 

effekter från skuggning försummades. Den största anledningen till att programmens resultat kom 

så pass nära varandra är troligen att samma klimatdata användes vid simuleringarna. 

Resultat för BSE presenteras i Tabell 25. 

Tabell 25. Resultat byggnadens specifika energianvändning. 

Programvara Värde Enhet 

VIP 102,9 
kWh/m2 och år 

IDA ICE 101,4 
 

Varför detta resultat skiljer sig mellan programmen när andel tillförd energi inte gjorde det beror 

till största del på att IDA ICE räknar med ett högre tillskott från värmeåtervinning i 

ventilationsaggregatet. Detta leder till att VIP måste tillföra mer energi från värmesystemet vilken 

räknas som köpt energi medan återvinning i ventilationsaggregatet inte gör det. 

Figur 72 och Figur 73 visar avgiven energi från byggnaden vid simulering av årlig 

energianvändning. 
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Figur 72. Avgiven energi grundfallsjämförelse. 

 

 

Figur 73. Fördelning avgiven energi grundfallsjämförelse. 

Även här är det små skillnader mellan programmen. I VIP går det inte att redovisa hur mycket av 

transmissionsförlusterna som gick via väggar, fönster etc. varför det är svårt att säga var den 

posten skiljer sig. Troligen skiljer det en del för transmissionsförluster via mark eftersom 

programmen hanterar markförluster på olika sätt. Infiltrationsförlusterna blev näst intill 
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förklaras av att IDA ICE återvinner en större mängd energi i ventilationsaggregatets värmeväxlare 

vilket leder till mindre förluster.  

8.3 Känslighetsanalys 
Nedan presenteras resultat från känslighetsanalysens simuleringar där resultat från tester 

utförda i båda programmen sammanfattas i avsnitt 8.3.1 och samtliga resultat redovisas i detalj i 

avsnitt 8.3.2-0.  

Enhet på byggnadens specifika energianvändning är [kWh/m2 Atemp och år] men för att underlätta 

läsbarheten presenteras istället enheten [kWh] i detta avsnitt. 
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8.3.1 Sammanfattning 

Resultat från känslighetsanalys av tester utförda i båda programmen sammanfattas i Tabell 26. 

Tabell 26. Förändring av byggnadens specifika energianvändning vid ökning av inparametrar. 

Parameter Programvara Ändring av BSE Enhet 

U-värde väggar 
VIP 5,69 

kWh per 0,1 W/(m2 K) 
IDA ICE 5,78 

U-värde fönster 
VIP 1,16 

kWh per 0,1 W/(m2 K) 
IDA ICE 1,18 

U-värde tak 
VIP 5,07 

kWh per 0,1 W/(m2 K) 
IDA ICE 5,96 

U-värde golv 
VIP 5,33 

kWh per 0,1 W/(m2 K) 
IDA ICE 0,57 

U-värde dörrar 
VIP 0,28 

kWh per 0,1 W/(m2 K) 
IDA ICE 0,26 

Rumstemperatur 
VIP 5,00 

kWh per 1°C 
IDA ICE 5,00 

Ventilationsflöde 
VIP 7,40 

kWh per 0,1 l/(s m2) 
IDA ICE 7,94 

Luftläckage 
VIP 0,91 

kWh per 0,1 l/(s m2) @50 Pa 
IDA ICE 0,98 

Verkningsgrad VVX 
VIP -5,64 

kWh per 10 % 
IDA ICE -6,02 

 

Resultatet visar att beroendet mellan de flesta parametrar och BSE ligger någorlunda nära 

programmen emellan. Det som sticker ut är U-värdet för golv mot mark där beroendet nästan är 

10 gånger större i VIP jämfört med IDA ICE, mer om detta i avsnitt 8.3.5.  

För klimatskalets U-värden dominerar beroendet för väggar, golv mot mark och tak. Den främsta 

förklaringen till det är att dess areor står för ca 30 % vardera av byggnadens totala omslutande 

area medan fönster och dörrar står för 6,6 % respektive 1,4 %, se Tabell 15. 

Båda programmen visar att rumstemperaturen är en viktig parameter. Detta beror på att 

förlusterna för transmission, luftläckage och ventilation alla är proportionellt beroende av 

temperaturskillnaden mellan inne och ute enligt beskrivning från avsnitt 2.4, 2.5 och 2.6. 

Beroendet av ventilationsflöde visar sig vara högt i båda programmen. Detta eftersom all luft som 

tillförs byggnaden måste värmas från uteluftstemperatur till önskad rumstemperatur. Den valda 

steglängden i simuleringararna motsvarar en höjning av ventilationsflödet med ca 30 % per steg 

jämfört grundfallet vilket också förklarar det stora beroendet. 

Beroendet av luftläckagekonstant ligger någorlunda nära programmen emellan. Skillnaden kan 

förklaras av att vindhastigheten modelleras olika i programmen, mer om det i avsnitt 8.3.9. 

Beroendet av verkningsgrad hos ventilationsaggregatets värmeväxlare är negativt eftersom 

behov av köpt energi minskar när verkningsgraden ökar. I VIP var detta beroende linjärt i hela 

intervallet medan för IDA ICE avtog minskningen vid 70 % varför siffran här avser intervallet 0-

70 %, mer om detta i avsnitt 8.3.10. 
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8.3.2 U-värde väggar 

Förändring av BSE vid ändring av ytterväggars U-värde presenteras i Figur 74, Figur 75 och Figur 

76. 

 

Figur 74. Förändring av BSE vid ökning av ytterväggars U-värde. 

 

 

Figur 75. Förändring av BSE vid ökning av ytterväggars U-värde VIP. 
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Figur 76. Förändring av BSE vid ökning av ytterväggars U-värde IDA ICE. 

Figurerna visar att BSE ökar linjärt med ytterväggarnas U-värde hos båda programmen. Detta är 

väntat med referering till ekvation (10). Varför beroendet är stort relativt andra delar av 

klimatskalets U-värde beror på att area för ytterväggar står för ca 30 % av total omslutande area, 

se Tabell 15. 

Lutningen på graferna visar att IDA ICE har ett lite större beroende än VIP. Då det endast rör sig 

om ca 1,6 % anses det inte vara signifikant nog för vidare analys. 

8.3.3 U-värde fönster 

Förändring av BSE vid ändring av fönstrens U-värde presenteras i Figur 77, Figur 78 och Figur 79. 

 

Figur 77. Förändring av BSE vid ökning av fönstrens U-värde. 
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Figur 78. Förändring av BSE vid ökning av fönstrens U-värde VIP. 

 

Figur 79. Förändring av BSE vid ökning av fönstrens U-värde IDA ICE. 

Figurerna visar att BSE ökar linjärt med fönstrens U-värde hos båda programmen. Detta är väntat 

med referering till ekvation (8). Varför beroendet är litet relativt andra delar av klimatskalets U-

värde beror på att area för fönster endast står för ca 6,6 % av total omslutande area, se Tabell 15.  

Lutningen på graferna visar att IDA ICE har ett lite större beroende än VIP. Då det endast rör sig 

om ca 1,2 % anses det inte vara signifikant nog för vidare analys. 
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8.3.4 U-värde tak 

Förändring av BSE vid ändring av takets U-värde presenteras i Figur 80, Figur 81 och Figur 82. 

 

Figur 80. Förändring av BSE vid ökning av takets U-värde. 

 

Figur 81. Förändring av BSE vid ökning av takets U-värde VIP. 
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Figur 82. Förändring av BSE vid ökning av takets U-värde IDA ICE. 

Figurerna visar att BSE ökar linjärt med takets U-värde hos båda programmen. Detta är väntat 

med referering till ekvation (11). Varför beroendet är stort relativt andra delar av klimatskalets 

U-värde beror på att area för taket står för ca 31 % av total omslutande area, se Tabell 15.  

Lutningen på graferna visar att IDA ICE har ett beroende större än VIP på ca 17,5 %. Vad detta 

beror på är svårt att säga då detaljerad information om bakomliggande beräkningar saknas. 

8.3.5 U-värde golv mot mark 

Förändring av BSE vid ändring av U-värde för golv mot mark presenteras i Figur 83, Figur 84 och 

Figur 85. 

 

Figur 83. Förändring av BSE vid ökning av U-värde för golv mot mark. 
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Figur 84. Förändring av BSE vid ökning av U-värde för golv mot mark VIP. 

 

Figur 85. Förändring av BSE vid ökning av U-värde för golv mot mark IDA ICE. 
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Tabell 27. Ändring av totalt U-värde genom mark när U-värde golv ändras IDA ICE. 

Ökning U-värde 
[W/(m2 K)] 

U-värde golv 
[W/(m2 K)] 

U-värde golv 
inkl. mark 

[W/(m2 K)] 

0,0 0,5521 0,27 
0,1 0,6521 0,30 
0,2 0,7521 0,30 
0,3 0,8521 0,34 
0,4 0,9521 0,36 
0,5 1,0521 0,37 

 

Tabellen visar att det totala U-värdet genom marken inte alls ändras i samma takt som U-värdet 

för golv. Detta verkar vara anledningen till den stora skillnaden i resultaten mellan programmen.  

8.3.6 U-värde dörrar 

Förändring av BSE vid ändring av fönstrens U-värde presenteras i Figur 86, Figur 87 och Figur 88. 

 

Figur 86. Förändring av BSE vid ökning av U-värde för dörrar. 
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Figur 87. Förändring av BSE vid ökning av U-värde för dörrar VIP. 

 

Figur 88. Förändring av BSE vid ökning av U-värde för dörrar IDA ICE. 

Figurerna visar att BSE ökar linjärt med U-värde för dörrar hos båda programmen. Detta är väntat 

med referering till ekvation (12). Varför beroendet är litet relativt andra delar av klimatskalets U-

värde beror på att area för dörrar endast står för ca 1,4 % av total omslutande area, se Tabell 15.  

Lutningen på graferna visar att VIP har ett lite större beroende än IDA ICE. Då det endast rör sig 

om ca 6,6 % anses det inte vara signifikant nog för vidare analys. 

8.3.7 Rumstemperatur 

Förändring av BSE vid ändring av rumstemperatur presenteras i Figur 89, Figur 90 och Figur 91. 
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Figur 89. Förändring av BSE vid ökning av rumstemperatur. 

 

Figur 90. Förändring av BSE vid ökning av rumstemperatur VIP. 
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Figur 91. Förändring av BSE vid ökning av rumstemperatur IDA ICE. 

Figurerna visar att BSE ökar linjärt med vald rumstemperatur hos båda programmen. Detta är 

väntat då förlusterna för transmission, ventilation och luftläckage alla beror proportionellt med 

temperaturskillnaden mellan inne och ute. Det är också därför detta beroende är relativt stort 

jämfört andra parametrar.  

Lutningen på graferna visar att VIP har ett lite större beroende än IDA ICE. Då det endast rör sig 

om ca 0,2 % anses det inte vara signifikant nog för vidare analys. 

8.3.8 Ventilationsflöde 

Förändring av BSE vid ändring av ventilationsflöde presenteras i Figur 92, Figur 93 och Figur 94. 

 

Figur 92. Förändring av BSE vid ökning av ventilationsflöde. 
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Figur 93. Förändring av BSE vid ökning av ventilationsflöde VIP. 

 

Figur 94. Förändring av BSE vid ökning av ventilationsflöde IDA ICE. 

Figurerna visar att BSE ökar linjärt med ventilationsflöde hos båda programmen. Detta är väntat 

med referering till ekvation (14). Varför denna parameter har störst beroende beror på att valet 

av steglängd för testet motsvarar en ökning med ca 30 % jämfört med grundfallets inställning. All 

luft som tillförs byggnaden måste värmas från uteluftstemperatur till önskad rumstemperatur 

vilket kräver en hel del energi.  

Lutningen på graferna visar att IDA ICE har ett lite större beroende än VIP. Då det endast rör sig 

om ca 7,3 % anses det inte vara signifikant nog för vidare analys. 
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8.3.9 Luftläckage 

Förändring av BSE vid ändring av luftläckagekonstant presenteras i Figur 95, Figur 96 och Figur 

97. 

 

Figur 95. Förändring av BSE vid ökning av luftläckagekonstant. 

 

Figur 96. Förändring av BSE vid ökning av luftläckagekonstant VIP. 

102,9 103,8 104,7 105,6 106,5 107,5
101,4 102,4 103,3 104,4 105,3 106,3

0

20

40

60

80

100

120

140

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

S
p

e
ci

fi
k

 e
n

e
rg

ia
n

v
ä

n
d

n
in

g
 [

k
W

h
/

m
2
]

Ökning luftläckagekonstant [l/s m2 @50 Pa]

VIP IDA ICE

y = 9,1429x + 102,88
R² = 0,9997

0

20

40

60

80

100

120

140

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

S
p

e
ci

fi
k

 e
n

e
rg

ia
n

v
ä

n
d

n
in

g
 

[k
W

h
/

m
2
]

Ökning luftläckagekonstant [l/s m2 @50 Pa]

VIP



96 
 

 

Figur 97. Förändring av BSE vid ökning av luftläckagekonstant IDA ICE. 

Figurerna visar att BSE ökar linjärt med luftläckagekonstant hos båda programmen. Detta är 

väntat med referering till ekvation (34) och (41). Beroendet för denna parameter är liten jämfört 

med t.ex. ventilationsflöde trots att ökningen är densamma. Att tänka på för denna parameter är 

att det inte är en inställning för konstant flöde utan luftläckagekonstanten beskriver vilket flöde 

som uppstår vid en tryckdifferens på 50 [Pa] mellan inne och ute. Det är en relativt stor 

tryckskillnad så oftast är flödet mycket mindre.  

Lutningen på graferna visar att IDA ICE har ett lite större beroende än VIP. Då det endast rör sig 

om ca 7,2 % anses det inte vara signifikant nog för vidare analys. 

8.3.10 Verkningsgrad värmeväxlare ventilation 

Förändring av BSE vid ändring av verkningsgrad hos ventilationsaggregatets värmevälxare 

presenteras i Figur 98, Figur 99 och Figur 100. 
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Figur 98. Förändring av BSE vid ökning av verkningsgrad för ventilationsaggregatets värmeväxlare. 

 

Figur 99. Förändring av BSE vid ökning av verkningsgrad för ventilationsaggregatets värmeväxlare VIP. 
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Figur 100. Förändring av BSE vid ökning av verkningsgrad för ventilationsaggregatets värmeväxlare IDA ICE. 

Figurerna visar att BSE minskar linjärt med verkningsgraden vilket är väntat med referering till 

ekvation (15). I VIP minskar BSE linjärt inom hela intervallet medan för IDA ICE avtar 

minskningen av BSE vid mellan 70-80 %. Figur 100 visar därför en linjär regression från 0-70 % i 

IDA ICE.  

Efter studering av datakoden för värmeväxlaren i IDA ICE visar det sig att värmeväxlingen beror 

av till- och frånlufternas flöde, temperatur, entalpi, fukthalt m.m. Det finns också kontroller så att 

inte frånluftens daggpunkt inträffar. Hur VIP utför beräkningar går inte att studera men då det är 

ett enklare program än IDA ICE får antaget göras att beräkningarna för värmeväxlingen inte är 

lika noggrann. 

8.3.11 Köldbryggor IDA ICE 

Förändring av BSE vid ändring av köldbryggor i IDA ICE presenteras i Figur 101. 
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Figur 101. Förändring av BSE vid ändring av köldbryggor IDA ICE. 

De inställningar som testats här refererar till reglage i Figur 28. Resultatet visar att det är först vid 

Poor som BSE börjar skena iväg och för Very poor är ökningen väldigt stor. Vad det beror kan 

undersökas genom att se hur alla köldbryggors värmegenomgångskoefficienter ändras vid val av 

inställning på reglagen, se Figur 102. 

 

Figur 102. Köldbryggornas värmeövergångskoefficients beroende av steg på reglage IDA ICE. 
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Här syns tydligt att de olika köldbryggornas värmegenomgångskoefficienter har en svag ökning 

från None till Typical för att sedan öka markant mot Poor och Very poor. Ökningen är alltså inte 

linjär varför funktionen bör användas med försiktighet. 

8.3.12 Markmodell IDA ICE 

Förändring av BSE vid val av markmodell i IDA ICE presenteras i Figur 103. 

 

Figur 103. Förändring av BSE vid val av markmodell IDA ICE. 

Resultatet visar att ICE3 ger ett något högre resultat än ISO-13370. Vad detta beror på är svårt att 

säga då beräkningsmetodik ej är specificerat för någon av modellerna, dock kan det antas att ISO-

1337 är bättre då den följer en ISO-standard. 

8.3.13 Simuleringstidens beroende av antal zoner IDA ICE 

Längd för simulering vid ändring av antalet zoner i IDA ICE presenteras i Figur 104. 
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Figur 104. Längd för simulering vid ökning av antalet zoner IDA ICE. 

Lutningen på grafen visar på ett linjärt beroende mellan simuleringstid och antal zoner. För denna 

simpla modell ökar simuleringstiden med ca 5-6 sekunder per tillagd zon. För en mer avancerad 

modell är denna siffra troligen mycket större varför antalet zoner bör begränsas i en modell för 

att vinna tid. 
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8.3.14 Horisontvinkel VIP 

Förändring av BSE vid ändring av horisontvinkel i VIP presenteras i Figur 105 och Figur 106. 

 

Figur 105. Förändring av BSE vid ändring av horisontvinkel VIP. 

 

Figur 106. Förändring av BSE vid ändring av horisontvinkel VIP, linjär regression. 

Figurerna visar ett linjärt beroende med störst ökning från 0-45° för att sedan ge en svagare 

ökning. Skillnaden mellan att sätta 45° istället för 0° medför en ökning av BSE på ca 15 %. Denna 

inställning kan vara svår att uppskatta varför den bör användas med försiktighet. 
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8.3.15 Vindinställning VIP 

Förändring av BSE vid ändring av vindinställning i VIP presenteras i Figur 107 och Figur 108. 

 

Figur 107. Förändring av BSE vid ändring av inställning till vindhastighet VIP. 

 

Figur 108. Förändring av BSE vid ändring av inställning till vindhastighet VIP, kvadratisk regression. 

Figur 107 visar att BSE har ett väldigt svagt beroende av denna inställning. Skillnad mellan att 

sätta 100 % istället för 0 % medför en ökning av BSE med endast ca 1,5 %. Figur 108 visar på ett 

kvadratiskt beroende vilket är väntat då luftläckageflöde har ett kvadratiskt beroende av 

vindhastighet enligt ekvation (19). 
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8.3.16 Marktyp VIP 

Förändring av BSE vid ändring av marktyp i VIP presenteras i Figur 109. 

 

Figur 109. Förändring av BSE vid val av marktyp VIP. 

Resultatet visar att val av marktyp ger relativt små skillnader av BSE, dock kan de vara stora nog 

för att uppnå olika resultat i krav eller certifieringar. 
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9 Diskussion 
Detta kapitel delas upp i avsnitt pga. arbetets omfattning. 

9.1 Energiberäkningsprogram 
Här diskuteras programmen allmänt men avsnittet innehåller också jämförelse av 

användarupplevelse mellan programmen. Denna del av jämförelsen placerades i detta avsnitt då 

det är en ren subjektiv bedömning av programmen utifrån författarens egna upplevelser och 

tankar. 

9.1.1 IDA Indoor Climate and Energy 

Modelluppbyggnad är snabbt att komma igång med och det är lätt att förstå metodiken, både i 2D- 

och 3D-vyn. Det finns flera sätt att bygga sin modell på, både i programmets egna verktyg men 

även i externa program såsom SketchUp där både byggnadskropp och zoner kan ritas upp. Att rita 

upp i SketchUp är en klar fördel om byggnaden har en form som inte är en fyrkantig låda. Där har 

programmets egna verktyg en klar nackdel. Det finns möjlighet att ändra takets form men det är 

tidskrävande och svårt att få till bra.  

IDA ICE är ett avancerat program med näst intill oändliga möjligheter för användaren att ändra 

och välja indata till modellen. Detta är både bra och dåligt eftersom det ställer högre krav på 

användarens kunskap och erfarenhet. Det går relativt snabbt att komma igång med 

energiberäkningar om byggnaden är någorlunda simpel men om det handlar om både energi- och 

klimatsimuleringar för större byggnader med olika driftinställningar för olika rum krävs en hel 

del träning för att bli duktig på programmet. En viktig färdighet att lära sig är hur mycket en 

modell kan förenklas utan att resultatet blir lidande. Detta eftersom en simulering i IDA ICE kan 

ta väldigt lång tid med tanke på det starka beroende mellan simuleringstid och antal zoner i 

modellen. För en byggnad av storleksordningen 1000 m2 kan det handla om några minuter i 

simuleringstid men om det är en större byggnad med komplex geometri och olika 

driftinställningar för olika rum kan simuleringstiden röra sig om flera timmar, ibland dagar, om 

modellen byggs upp utan förenklingar. Att göra förenklingar av modellen är relativt enkelt då det 

går att definiera en zon och sedan ange hur många likadana zoner som finns. 

Trots sin komplexitet är IDA ICE ett användarvänligt program med logiskt och lättförståeligt 

användargränssnitt. Möjligheten till både enkla och avancerade simuleringar gör det extra 

användbart för en konsult med varierande detaljkrav mellan olika uppdrag. 

IDA ICE är ett bra verktyg för effektbehovsberäkningar för värme och kyla, årsenergiberäkningar, 

klimatsimuleringar m.m. Det är väl anpassat till BBR andra certifieringar. Eftersom utvecklaren 

är svensk antas det att programmet nu och i framtiden kommer vara väl anpassat till svenska 

regler och krav. 

9.1.2 VIP-Energy 

Modelluppbyggnad i VIP går snabbt att komma igång med då det är en relativt simpel process. 

Tilläggsprogrammet VIP-Area bör användas eftersom det programmet själv subtraherar arean 

från en vägg när t.ex. ett fönster ritas in på den väggen. Så är inte fallet om det ritas upp direkt i 

VIP utan användaren måste då själv räkna ut arean för väggen inklusive avdrag för fönster, dörrar 

etc. Då VIP saknar grafisk visualisering av byggnaden är det rätt omständligt att hålla reda på vad 

som ritats in och inte, särskilt om byggnaden är stor och komplex. Det är också väldigt svårt, och 
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framförallt tidskrävande, att felsöka en byggnadsmodell i efterhand av denna anledning. Detta är 

en stor nackdel jämfört med andra program som har denna funktion. 

Funktionen för köldbryggor i VIP är möjligtvis bra men den är svår att jobba med och väldigt 

tidskrävande. Givetvis ger övning färdighet men då det skulle gå snabbare att beräkna 

köldbryggor för hand anses funktionen vara undermålig. Det vore bättre om det gick att ange 

värmegenomgångskoefficienternas storlek manuellt för att sedan måttsättas precis som övriga 

byggnadsdelar. Ett sätt att frångå denna funktion men ändå ta med köldbryggors inverkan på 

transmissionsförlusterna är att försämra U-värdena för samtliga byggnadsdelar med en viss 

procent. 

Jämfört med t.ex. IDA ICE får VIP anses vara ett enkelt program med mindre utrymme för 

användaren att ändra och välja indata. Detta är både bra och dåligt då det ställer mindre krav på 

användaren vilket innebär att en bredare grupp snabbt kan lära sig att utföra energiberäkningar 

med gott resultat. Det är också begränsande då det inte går att simulera klimat eller 

effektdimensioneringar. Det går heller inte att studera variabler i modellen i detalj som det går att 

göra i t.ex. IDA ICE.  

En klar fördel med VIP jämfört med IDA ICE är simuleringstiden. Oavsett storlek på byggnaden tar 

en beräkning endast ett fåtal sekunder. Detta är väldigt bra när olika driftfall och parametrar ska 

testas. 

Gränssnittet i VIP tar ett tag att vänja sig med men det finns en röd tråd i logiken varför det blir 

lätt att använda efter lite övning.  

VIP är ett bra verktyg för årsenergiberäkningar av mindre avancerade byggnader med någorlunda 

homogena driftparametrar i byggnadens olika rum. Det är väl anpassat till BBR och passar bra för 

bygglovsansökningar och enklare certifieringar såsom GreenBuilding. Eftersom utvecklaren är 

svensk antas det att programmet nu och i framtiden kommer vara väl anpassat till svenska regler 

och krav. 

9.1.3 IES Virtual Environment 

Modelluppbyggnad i IES egna verktyg är inte särskilt användarvänligt varför det uppgavs rätt 

snabbt. IES insticksmodul till SketchUp fungerar dock väldigt bra där det är lätt att rita upp 

byggnaden med form, fönster och dörrar. Det går även att rita upp innerväggar och bjälklag i 

SketchUp som sedan följer med till IES. Denna metod är att föredra vid uppritande av modell. 

IES är ett avancerat program där flera moduler för olika typer av simuleringar kan användas på 

samma modell. Tyvärr är användarvänligheten och logiken i användargränssnittet bristfälligt. Att 

definiera byggnadsdelar såsom väggar, fönster etc. tar ett tag att förstå var det görs och att sedan 

tilldela dessa byggnadsdelar till modellen är inte heller helt logiskt. Ventilationsaggregat och 

övriga luftflöden är svårhanterligt och även övriga driftinställningar för modellen såsom 

rumstemperatur, internlaster m.m. är svår att få till på ett bra sätt. IES har i och med detta en lång 

inlärningskurva vilket är en klar nackdel. 

Resultatredovisningen i programmet är svårbegriplig. Även om det finns goda möjligheter för att 

redovisa resultaten, både grafiskt och numeriskt, så är det svårt att studera energiflödena i detalj.  
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IES är ett bra verktyg då det är väl anpassat till BBR och andra certifieringar. Det går att använda 

en och samma modell till flera typer av simuleringar vilket är en stor fördel då flera användare 

kan simulera olika saker i samma modell. 

9.2 Metod 
Simuleringarna utfördes i IDA ICE och VIP parallellt. På detta sätt uppmärksammades vilka 

inställningar som skiljde sig för mycket mellan programmen för att inkluderas t.ex. 

skuggberäkningar och köldbryggor. Till en början fanns inte klimatfilerna beskrivna i avsnitt 3.1 

tillgängliga för programmen varför programmens egna klimatfiler användes. Detta visade sig vara 

ett problem då det fanns skillnader mellan filerna. När de nya filerna introducerades kunde denna 

felkälla elimineras. För luftläckaget var det till en början stora skillnader i resultatet trots att båda 

programmen ställdes in att räkna med tryckdifferensdriven med samma luftläckagekonstant. Det 

visade sig att formfaktorerna spelade stor roll varför de anpassades i IDA ICE till att stämma 

överens med föreslagna värden i VIP.  

9.3 Resultat 
I detta avsnitt diskuteras intressanta delar från de olika jämförelsernas resultat. 

9.3.1 Funktioner 

Funktionsjämförelsen påvisade skillnader i programmen, framförallt när det kom till kompabilitet 

mot certifieringar där IES har ett litet försprång tack vare dess möjlighet till dagsljusberäkningar, 

något som saknas i IDA ICE i dagsläget.  

Import av IFC filer är en funktion som troligen kommer spela en större roll i framtiden. I en perfekt 

värld finns ett samspel mellan arkitekten och energiingenjören där modell kan skickas från 

arkitekten till energiingenjören, simuleringar utförs, åtgärdsförslag skickas tillbaka till arkitekten 

som sedan skickar tillbaka modellen till energiingenjören. Där är branschen inte riktigt än 

eftersom import av IFC och andra liknande filformat fungerar rätt dåligt i både IDA ICE och IES. 

Detta då minsta lilla fel i filen medför att den inte går att importera korrekt. Det finns 

programvaror utvecklade just för att förenkla import av IFC till simuleringsprogram.  

9.3.2 Simulering av energibalans 

Huvudtanken vid denna simuleringsjämförelse var att ge programmen samma indata och 

inställningar så långt det var möjligt. Detta ledde till att modellerna fick förenklas en del. Effekter 

från skuggning togs bort helt. IDA ICE, som ritar upp modellen i 3D, simulerar detta väldigt bra 

medan i VIP anges en horisontvinkel i alla riktningar för att simulera skuggeffekter. Detta gör det 

svårt att anpassa programmens inställningar mot varandra. Transmissionsförluster från 

köldbryggor togs bort helt trots att både VIP och IDA ICE har funktioner för att modellera dessa. I 

IDA ICE är detta relativt enkelt då det går att ställa in värdet på köldbryggornas 

värmegenomgångskoefficient manuellt och programmet själv identifierar och måttsätter de 

köldbryggor som finns i modellen. Tillvägagångssättet i VIP är väldigt tidskrävande eftersom 

köldbryggorna måste ritas upp manuellt utan möjlighet till ändring av 

värmegenomgångskoefficienten. Därefter måste de måttsättas på samma sätt som övriga 

byggnadsdelar såsom ytterväggar, fönster m.m.  

Resultaten från simuleringarna i VIP och IDA ICE hamnade väldigt nära varandra. De båda 

programmen beräknade ut en total årlig energianvändning på ca 129 MWh och fördelning av 
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tillförd och avgiven energi var också likvärdig mellan programmen. Anledningen till detta är flera, 

bl.a. följande: 

 Förenkling av modeller enligt beskrivning ovan 

 Noggrannhet vid uppritande av byggnadsobjektet och dess byggnadsdelar 

 Användning av samma driftparametrar för ventilationsflöden, internlaster m.m. 

 Samma klimatdata användes 

En annan anledning till de små skillnaderna i resultaten är val av programspecifika inställningar 

som inte är jämförbara mellan programmen och som inte går att utesluta. Val av markmodell är 

en av dessa. Om markmodell ICE3 skulle valts istället för ISO-13379 i IDA ICE skulle BSE öka med 

ca 4,8 %, beräknat från Figur 103, och om någon annan marktyp valdes i VIP skulle BSE 

öka/minska med ca ± 3 %, beräknat från Figur 109. Dessa val, och även andra mindre 

inställningsmöjligheter, vittnar om att slumpen också är en anledning till att resultaten blev så 

pass lika. 

Avsaknad av tydliga instruktioner för hur all indata ska användas ger upphov till stora skillnader 

i resultat vid energi- och klimatsimuleringar från användare till användare. Viktiga parametrar 

såsom val av klimatfil, hantering av luftläckage, hantering av köldbryggor m.m. bör standardiseras 

för att undvika detta. 

9.3.3 Simulering känslighetsanalys 

Resultaten visade att för klimatskalets uppbyggnad gav ändringar av U-värde för väggar, golv och 

tak störst utslag på byggnadens specifika energianvändning. Den huvudsakliga anledningen till 

detta var att de stod tillsammans för ca 90 % av den totala omslutande arean. U-värde för fönster 

gav stort utslag relativt sin storlek på bara ca 6 % av omslutande arean.  

Av alla parametrar som kunde testas i samtliga program var känsligheten högst på val av 

ventilationsflöde. Detta kan förklaras av den relativt stora ökningen per steglängd som 

motsvarade ca 30 % av grundinställningen medan för t.ex. fönstrens U-värde endast ökade med 5 

% relativt grundinställningen.  

Val av köldbryggor i IDA ICE gav stora skillnader i resultat mellan de olika stegen None – Very 

Poor. Vad som ligger till grund för bedömningen av vad som anses vara bra, normala eller dåliga 

värden på värmegenomgångskoefficienterna beskrivs inte i manualen. Denna inställning bör 

användas med försiktighet. 

Test av inomhustemperatur visade på en minskning av energianvändningen med ca 5 % per grad 

jämfört med grundinställningen för bägge programmen. Detta bekräftar ett påstående från 

energirådgivningens hemsida [86] som tipsar om en sänkning av energikostnaderna med ca 5 % 

om inomhustemperaturen sänks med en grad.  

Överlag presterar IDA ICE och VIP väldigt lika även vid förändring av indata.  
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10 Slutsatser 
I arbetet uppfylldes följande syften: 

 Funktionsjämförelse mellan samtliga program  

 Skillnader i resultat vid simulering av en byggnad för IDA ICE och VIP utreddes 

 Känslighetsanalys av indata simulerades i IDA ICE och VIP 

 Beräkningsmodeller beskrevs översiktligt för IDA ICE och VIP 

 Kontroll av kompabilitet mot BBR, GreenBuilding, Miljöbyggnad och BREEAM 

genomfördes för samtliga program 

 Användarupplevelse jämfördes för samtliga program med steg-för-steg guide 

Följande syften uppfylldes inte: 

 Samtliga simuleringar i IES 

 Redogörelse av beräkningsmodeller i IES 

IES uteslöts pga. hög inlärningströskel och projektets tidsbegränsning. 

IDA ICE är ett energi- och klimatsimuleringsprogram väl lämpat för beräkning av effektbehov för 

värme och kyla, årsenergibehov, inomhusklimat m.m. IDA ICE har låg inlärningströskel, hög 

användarvänlighet, många inställningsmöjligheter och väl anpassat mot svenska marknaden. IDA 

ICE har god kompabilitet med BBR och certifieringar från SGBC. Den största nackdelen är 

tidsåtgången vid simulering av en mer avancerad byggnad.  

VIP är ett energisimuleringsprogram väl lämpat för beräkning av årsenergibehov. VIP har låg 

inlärningströskel med hög användarvänlighet i de flesta avseenden. Tidsåtgång vid simulering tar 

inte mer än några sekunder vilket är till fördel vid test av flera fall. VIP är väl anpassat för 

beräkning mot krav i BBR. De största nackdelarna med VIP är avsaknad av grafisk visualisering 

av byggnaden, hantering av köldbryggor, begränsade möjligheter till inställningar av indata och 

att det endast kan beräkna årsenergibehov. 

IES är ett energi- och klimatsimuleringsprogram lämpat för beräkning av effektbehov för värme 

och kyla, årsenergibehov, inomhusklimat m.m. IES har hög inlärningströskel och låg 

användarvänlighet. Programmet är omfattande med många moduler vilket kan vara till fördel då 

flera användare, t.ex. både arkitekter och ingenjörer, kan använda samma program med samma 

modell för olika ändamål. IES har god kompabilitet med BBR och certifieringar från SGBC. De 

största nackdelarna med IES är den låga användarvänligheten, avsaknad av funktion för 

köldbryggor m.m. 

Resultat från energibalansberäkningen visade att IDA ICE och VIP kom fram till väldigt lika 

resultat, både för tillförd och avgiven energi. Resultat från känslighetsanalysen visade att 

parametrarna med högst känslighet var U-värde för väggar, tak och golv, val av 

inomhustemperatur, ventilationsflöde samt verkningsgrad hos värmeväxlare i 

ventilationsaggregat. Den minst känsliga parametern var vindhastighetsinställningen i VIP. Även 

U-värde för fönster och dörrar gav relativt små förändringar på resultatet men det berodde på 

deras relativt små andelar av klimatskalets totala area. 

Skillnader i resultat mellan program vid energiberäkningar beror till större del av val av indata 

och inställningar än val av program och dess beräkningsmodeller.  
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Sammanfattningsvis anses IDA ICE vara det program som bäst lämpar sig för 

energiingenjörskonsulter som jobbar med energi- och klimatsimuleringar av byggnader. För 

mindre byggnader där endast årlig energianvändning ska undersökas anses VIP passa bra. 

10.1 Framtida arbete 
Nedan följer några tips till framtida arbeten som inte upptogs i detta projekt: 

 Utökad känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen skulle kunna utökas med olika typer av byggnader, olika placeringar, 

olika klimatfiler, förändring av t.ex. fönsterarea m.m. 

 Förenkling av modell IDA ICE 

Eftersom simuleringstiden för stora och komplicerade byggnader i IDA ICE kan bli väldigt 

lång vore det bra med en utredning av hur mycket en modell kan förenklas, genom att t.ex. 

slå ihop flera fönster till ett, innan resultatet börjar variera för mycket. 

 Import av IFC-filer  

I IDA ICE finns idag en funktion för att importera en IFC-fil av en byggnad ritad av en 

arkitekt. Denna funktion fungerar däremot dåligt eftersom modell direkt från arkitekt kan 

vara felaktig och innehålla mycket onödig information som gör modellen trögjobbad. Det 

finns programvaror, t.ex. simplebim, utvecklad för att förenkla denna process där 

programmet tar bort onödiga objekt från modellen och försöker rätta till felaktigheter. En 

utredning av denna programvara kan därför vara bra. 

 

 

 



I 
 

Referenser 
 

[1]  ”EU-upplysningen,” [Online]. Available: http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-

EU-gor/Miljopolitik-i-EU/Klimatmal-for-att-stoppa-global-uppvarmning/. [Använd 18 

Mars 2015]. 

[2]  Energimyndigheten, ”Energiläget 2013,” Energimyndigheten, Stockholm, 2013. 

[3]  S. Burman, ”Energianalys av MVG-gallerian, samt en jämförelse av beräkningsprogram,” 

Umeå universitet, 2013. 

[4]  A. Ardalani och E. Holm, ”Energianalys mellan programmen IES (Integrated 

Environmental Solutions) och Enorm,” Kungliga Tekniska Högskolan, 2010. 

[5]  J. Olsson, ”Utvärdering av energiberäkningsprogram att användas i tidigt 

planeringsstadium för byggnader,” Uppsala universitet, 2013. 

[6]  J. Jansson och M. Wetterstrand, ”Jämförelse av energiberäkningsprogram med hänsyn till 

EU-direktivet om byggnaders energiprestanda,” Örebro universitet, 2005. 

[7]  D. B. Crawley, J. W. Hand, M. Kummert och B. T. Griffith, ”Contrasting the capabilities of 

building energy performance simulation programs,” Building and Environment, vol. 43, 

pp. 661-673, 2008.  

[8]  B. Bergsten, ”Energiberäkningsprogram för byggnade - en jämförelse utifrån funktions- 

och användaraspekter,” 14 Juni 2001. [Online]. Available: 

http://www.effektiv.org/pdf_filer/Rapport%202001-03.pdf. [Använd 9 Februari 2015]. 

[9]  C. Warfvinge och M. Dahlblom, Projektering av VVS-installationer, Lund: 

Studentlitteratur, 2010.  

[10]  B. Reinerdahl, ”Energimyndigheten,” [Online]. Available: 

https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/. [Använd 18 Maj 2015]. 

[11]  Energirådgivarna, ”Energirådgivarna,” [Online]. Available: 

http://www.energiradgivarna.com/show_news.php?ID=206. [Använd 16 April 2015]. 

[12]  mynewsdesk, [Online]. Available: 

http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_varmepumpforeningen/documents/foersaelj

ningsstatistik-vaermepumpar-i-sverige-1981-2012-24255. [Använd 16 April 2015]. 

[13]  SS-EN 410 Byggnadsglas - Bestämning av ljus- och soloptiska egenskaper, 2011. 

[14]  Intech, [Online]. Available: http://www.intechopen.com/. [Använd 18 Maj 2015]. 

[15]  L. Andrén, Solvärmeboken, ICA bokförlag, 2004.  



II 
 

[16]  A. Lennartson, A. Roffey och K. Moth-Poulsen, ”Designing photoswitches for molecular 

solar thermal energy storage,” Tetrahedron Letters, vol. 56, nr 12, pp. 1457-1465, 2015.  

[17]  EQUA Simulation AB, User Manual IDA Indoor Climate and Energy 4.6, 2013.  

[18]  Pilkington, ”Glasfakta 2015,” 2015. [Online]. Available: 

http://www.pilkington.com/~/media/Pilkington/Site%20Content/Sweden/0570_Glasf

akta2015_SE_1022.ashx. [Använd 17 April 2015]. 

[19]  Energimyndigheten, ”Fönster och dörrar,” [Online]. Available: 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Fonster-och-dorrar/. 

[Använd 17 April 2015]. 

[20]  Sveby, ”Brukarindata för energiberäkningar i bostäder,” 2009. [Online]. Available: 

http://www.sveby.org/wp-content/uploads/2011/06/brukarindata_bostader.pdf. 

[Använd 17 April 2015]. 

[21]  Svensson och Kåberger, Handla el-effektivt, Naturskyddsföreningen, 1991.  

[22]  L. Lövehed, ”95 ett yt- och energisnålt enfamiljshus,” Lunds universitet, 1995. 

[23]  J. Eriksson och Å. Wahlström, ”Reglerstrategier och beteendets inverkan på 

energianvändningen i flerbostadshus,” 15 Juni 2001. [Online]. Available: 

http://www.effektiv.org/pdf_filer/Rapport%202001-04.pdf. [Använd 20 April 2015]. 

[24]  E. Sandberg, ”Energideklarering av bostadsbyggnader - Underlagsrapport Systemdelar,” 

2005. 

[25]  K. Engvall, R. Corner, G. Emenius och M. Hult, ”Upplevd inomhusmiljö och hälsa i 

Stockholms flerbostadshus 2005,” 2005. [Online]. Available: 

http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/halsa/3H_rapport1_enkat.pdf

. [Använd 20 April 2015]. 

[26]  K. Ellegård, ”Lockropen kommer: Kom hem,” i Den gränslösa medborgaren - En antologi 

om en möjlig dialog, 2002, pp. 119-148. 

[27]  C. Hiller, ”Hållbar energianvändning i småhus - etapp 2,” Lunds tekniska högskola, 2007. 

[28]  Boverket, ”Boverkets författningssamling,” 24 Februari 2015. [Online]. Available: 

https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2015-3-BBR-22.pdf. [Använd 7 April 2015]. 

[29]  Boverket, Termiska beräkningar, Karlskrona, 2003.  

[30]  S. Andersson, J.-U. Sjögren, R. Östin och T. Olofsson, ”Building performance on measured 

data,” 2011. 

[31]  Y. A. Cengel och A. J. Ghajar, Heat and Mass Transfer, 2014.  



III 
 

[32]  SS-EN ISO 6946 Byggkomponenter och byggnadsdelar - Värmemotstånd och 

värmegenomgångskoefficient - Beräkningsmetod, 2007. 

[33]  C. Nordling och J. Osterman, Physics Handbook, 2006.  

[34]  B.-Å. Petersson, Tillämpad Byggnadsfysik, Studentlitteratur, 2009.  

[35]  SS-EN ISO 13370 Byggnaders termiska egenskaper - Värmeöverföring via marken - 

Beräkningsmetoder, 2007. 

[36]  SS-EN ISO 14683 Köldbryggor i byggnadskonstruktioner - Linjär 

värmegenomgångskoefficient - Förenklade metoder och schablonvärden, 2007. 

[37]  SS-EN ISO 10211 Köldbryggor i byggnadskonstruktioner - Värmeflöden och yttemperaturer 

- Detaljerade beräkningar, 2007. 

[38]  G. Mao, ”Thermal bridges, Efficient models for energy analysis in buildings,” 1997. 

[39]  G. Jóhannesson, ”Analysis of thermal bridges,” 2005. 

[40]  P. Wahlgren, ”Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar,” 2010. 

[41]  T. Weber, ”A Calculation Method for Air Infiltration Energy Loss Based on Climatic Data,” 

KTH, 2004. 

[42]  J. Jokisalo, J. Kurnitski, M. Korpi, T. Kalamees och J. Vinha, ”Building leakage, infiltration, 

and energy performance analyses for Finnish detached houses,” Building and 

Environment, vol. 44, pp. 377-387, 2008.  

[43]  A. Meyer, ”Infiltration: Just ACH50 Divided by 20?,” Home Energy, 1994.  

[44]  SMHI, ”SMHI klimatdata,” [Online]. Available: 

http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur. [Använd 15 April 2015]. 

[45]  SMHI, [Online]. Available: 

http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/normal-arsmedeltemperatur-

1.3973. [Använd 10 April 2015]. 

[46]  Energy Efficiency & Renewable Energy, ”Building Energy Software Tools Directory,” 

[Online]. Available: 

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=369/pagenam

e=alpha_list. [Använd 15 April 2015]. 

[47]  ASHRAE, ”ASHRAE,” [Online]. Available: https://www.ashrae.org/resources--

publications/bookstore/iwec2. [Använd 15 April 2015]. 

[48]  F. Karlsson och D. Burman, ”Klimatfilens inverkan på energiberäkningen,” Energi & Miljö, 

pp. 46-48, Januari 2014.  



IV 
 

[49]  SVEBY, LÅGAN, ”Nya klimatfiler för energiberäkningar,” Februari 2015. [Online]. 

Available: http://www.sveby.org/wp-content/uploads/2011/09/Rapport-Sveby-

klimatfiler-L%C3%85GAN-150209.pdf. [Använd 15 April 2015]. 

[50]  SMHI, ”Ny Normalårsperiod för SMHI Graddagar och SMHI Energi-Index 1981-2010,” 

Oktober 2014. [Online]. Available: 

http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.79614!/Menu/general/extGroup/attachmentColHol

d/mainCol1/file/Mer%20information%20om%20nya%20Normals%C3%A5rsperioder.

pdf. [Använd 15 April 2015]. 

[51]  SS-EN ISO 15927-4 Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggnader - Klimatdata - Del 

4: Timbaserade data för att bestämma årlig energianvändning för uppvärmning och 

kylning, 2005. 

[52]  Strusoft, ”VIP-Energy,” [Online]. Available: http://www.vipenergy.net/Klimatdata.htm. 

[Använd 16 April 2015]. 

[53]  Boverket, ”Energihushållning,” [Online]. Available: 

http://www.boverket.se/contentassets/55485669e531489ea9bc7df5f6296a7c/boverke

ts-byggregler-avsnitt-9-bfs-2011-6-tom-2014-3.pdf. [Använd 26 01 2015]. 

[54]  ”Sweden Green Building Council,” [Online]. Available: https://www.sgbc.se/om-oss. 

[Använd 28 Januari 2015]. 

[55]  Sweden Green Building Council, [Online]. Available: https://www.sgbc.se/. 

[56]  ”GreenBuilding info,” [Online]. Available: http://www.sgbc.se/docman/om-sweden-gbc-

2014/331-infoblad-greenbuilding-2014/file?Itemid=446. [Använd 29 Januari 2015]. 

[57]  ”GreenBuilding bedömning av nyproducerad byggnad,” [Online]. Available: 

http://www.sgbc.se/docman/certifieringssystem/183-nybyggnad-bedomningsgrund-

gb-120925-vers-2/file?Itemid=157. [Använd 2 Februari 2015]. 

[58]  ”GreenBuilding bedömning av befintliga byggnader,” [Online]. Available: 

http://www.sgbc.se/docman/certifieringssystem/180-befintlig-byggnad-

bedomningsgrund-gb-120925-vers-2/file?Itemid=157. [Använd 2 Februari 2015]. 

[59]  ”Miljöbyggnad metodik version 2.2,” [Online]. Available: 

https://www.sgbc.se/docman/miljobyggnad-2014/441-2-2-141001-mb-metodik-vers-

141017/file. [Använd 28 Januari 2015]. 

[60]  J. Berggren, ”Miljöbyggnad, GULD värt?,” Uppsala universitet, Uppsala, 2014. 

[61]  ”BREEAM info,” [Online]. Available: http://www.sgbc.se/docman/om-sweden-gbc-

2014/330-infoblad-breeam-2014/file?Itemid=446. [Använd 2 Februari 2015]. 



V 
 

[62]  ”BREEAM svensk manual för nybyggnad och ombyggnad version 1.0,” [Online]. Available: 

http://www.sgbc.se/docman/breeam-se-2014/417-breeam-se-sve-130501-v3-

pdf/file?Itemid=446. [Använd 2 Februari 2015]. 

[63]  EQUA Simulation AB, ”www.equa.se,” [Online]. Available: http://www.equa.se/en/. 

[Använd 27 April 2015]. 

[64]  Equa Simulation AB, ”Validation of IDA Indoor Climate and Energy 4.0 build 4 with 

respect to ANSI/ASHRAE Standard 140-2004,” Equa Simulation AB, Solna, 2010. 

[65]  Equa Simulation AB, ”Validation of IDA Indoor Climate and Energy 4.0 with respect to 

CEN Standards EN 15255-2007 and EN 15265-2007,” Equa Simulation AB, Solna, 2010. 

[66]  S. Kropf och G. Zweifel, ”Validation of the Building Simulation Program IDA-ICE According 

to CEN 13791”. 

[67]  P. Loutzenhiser, H. Manz och G. Maxwell, ”Empirical Validations of 

Shading/Daylighting/Load Interactions in Building Energy Simulation Tools,” 2007. 

[68]  S. Moosberger, ”IDA ICE CIBSE-Validation,” HTA Luzern, Horw, 2007. 

[69]  EQUA Simulation AB, ”IDA Indoor Climate and Energy 4.2 and higher conformance to 

BREEAM Global and ASHRAE 90.1-2007 G2.2.1, G2.2.2, G2.2.3, G2.3 and G2.4,” 2 Juli 2012. 

[Online]. Available: 

http://www.equaonline.com/iceuser/certificates/EQUA_LEED_BREEAM%20certificate.p

df. [Använd 3 Februari 2015]. 

[70]  EQUA Simulation AB, ”IDA Indoor Climate and Energy 4.2 und alle höheren 

Programmversionen erfüllen folgende in DGNB Kriterium SOC1.1- thermischer Komfort 

festgelegten Anforderungen,” 1 Mars 2013. [Online]. Available: 

http://www.equaonline.com/iceuser/certificates/EQUA_DGNB%20certificate.pdf. 

[Använd 3 Februari 2015]. 

[71]  K. Hilliaho, J. Lahdensivu och J. Vinha, ”Glazed space thermal simulation with IDA-ICE 

4.61 software - Suitability analysis with case study,” Energy and Buildings, vol. 89, pp. 

132-141, 2015.  

[72]  E. M. Ryan och T. F. Sanquist, ”Implimentation and validation of simplified heat pump 

model in IDA-ICE energy simulation environment,” Energy and Buildings, vol. 49, pp. 132-

141, 2012.  

[73]  J. Vesterberg, S. Andersson och T. Olofsson, ”Robustness of a regression approach, aimed 

for calibration of whole building energy simulation tools,” Energy and Buildings, vol. 81, 

pp. 430-434, 2014.  

[74]  V. Pavlovas, ”A case study for existing Swedish multifamily buildings,” Energy and 

Buildings, vol. 36, pp. 1029-1034, 2004.  



VI 
 

[75]  A. Bring, P. Sahlin och M. Vuolle, ”Models for Building Indoor Climate and Energy 

Simulation,” 1999. 

[76]  StruSoft AB, ”VIP-Energy,” [Online]. Available: http://www.strusoft.com/products/vip-

energy. [Använd 4 Maj 2015]. 

[77]  ”VIP-Energy Manual version 3.0.0,” [Online]. Available: 

http://www.vipenergy.net/Manual.htm. [Använd 5 Februari 2015]. 

[78]  P. O. Nylund, ”Räkna med luftläckning, Rapport R1:1984,” Byggforskningsrådet, 1984. 

[79]  ”About us: IES,” Integrated Environmental Solutions Limited, [Online]. Available: 

http://www.iesve.com/about. [Använd 4 Februari 2015]. 

[80]  Integrated Environmental Solutions, [Online]. Available: www.iesve.com. 

[81]  S. N. Kamaruzzaman, R. Edwards, E. Marinie Ahmad Zawawi och A. I. Che-Ani, ”Achieving 

energy and cost savings through simple daylighting control in tropical historic buildings,” 

Energy and Buildings, vol. 90, pp. 85-93, 2015.  

[82]  Y. Schwartz och R. Raslan, ”Variations in results of building energy simulation tools, and 

their impact on BREEAM and LEED ratings: A case study,” Energy and Buildings, vol. 62, 

pp. 350-359, 2013.  

[83]  IES, ”Software validation and approval,” [Online]. Available: 

http://www.iesve.com/software/software-validation. [Använd 5 Februari 2015]. 

[84]  Integrated Environmental Solutions, ”ApacheSim Calculation Methods,” [Online]. 

Available: 

http://www.iesve.com/downloads/help/Thermal/Reference/ApacheSimCalculationMet

hods.pdf. [Använd 4 Maj 2015]. 

[85]  C. Björk, P. Kallstenius och L. Reppen, Så byggdes husen 1880~2000, 2002, p. 90. 

[86]  Energirådgivningen, ”Energi- och klimatrådgivningen,” [Online]. Available: 

http://www.energiradgivningen.se/privatperson/tips-rad. [Använd 12 Maj 2015]. 

 

 

  



VII 
 

Bilagor 

Bilaga A 
Plan- och fasadritningar för byggnadsobjekt som användes vid simuleringar. 

 

 



VIII 
 

 


