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Sammanfattning 
Detta projekt har som syfte att analysera en kommande renovering av en kontorsbyggnad i Boden 

under Fortifikationsverkets ägo. Projektet använder sig av programvarorna IDA Indoor Climate and 

Energy och Revit för att simulera byggnaden som den kommer att se ut efter att renoveringen är 

utförd. På detta sätt kan Fortifikationsverket utvärdera den utförda renoveringen med referensvärden 

tillhandahållna av detta projekt.  

Projektet introducerar läsaren till Revit samt simuleringsprogrammet IDA ICE och visar hur 

energianvändning kan simuleras för byggnader man önskar renovera. Ritningar, en energibesiktning av 

huset och uppmätta värden för tidigare år utgör underlaget för simuleringen och där värden inte finns 

tillgängliga görs antaganden. Den stundande renoveringen består av ett nytt ventilationssystem och 

strikta riktlinjer satta av Fortifikationsverket följs då renovering utförs. Renoveringen kommer att 

beröra tätning av byggnaden, sänkning av rumstemperaturer, effektivisering av belysning samt 

installation av effektivare fläktar, kylaggregat och värmeväxlare. 

Projektet finner att den stundande renoveringen sänker byggnadens årliga energianvändning med ca 

31 %, uppvärmning och elförbrukning ingår i denna energianvändning och sänks med ca 29 % 

respektive 33 %. Byggnadens årliga uppvärmning och elförbrukning efter renovering fås till 409 009 

kWh respektive 446 905 kWh. 

Av renoveringens olika åtgärder finner projektet att värmeåtervinning i ventilationssystemet hade 

överlägset störst verkan på uppvärmningen. Angående elförbrukningen hade effektivare belysning och 

effektivare fläktar störst verkan. 
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Abstract 
The purpose of this project is to analyze an upcoming renovation of an office building in Boden, owned 

by Fortifikationsverket. The project makes use of the software IDA Indoor Climate and Energy and 

Revit to simulate the building as it will function after completed renovation. This way 

Fortifikationsverket has a reference value to use when evaluating the actual performance of the 

building. 

The project introduces the reader to Revit as well as to the simulation program IDA ICE and shows how 

energy consumption may be simulated when one wishes to renovate a building. Drawings, an energy 

report and measured energy consumption act as the basis for the simulation and where values are not 

available assumptions are made. The upcoming renovation consists of a new HVAC system and rules 

set forth by Fortifikationsverket which are to be followed when a building under their regime is 

renovated. These rules consists of reducing air leakage, lowering room temperature and installing 

more effective lightning, fans, heat exchangers and air cooling. 

The project finds that the upcoming renovation lowers the yearly energy consumption of the building 

by approximately 31 %, heating and electricity are included in this energy consumption and are 

lowered by approximately 29 % and 33 % respectively. The yearly use of heating and electricity is 

found to be 409 009 kWh and 446 905 kWh respectively. 

Of the various measures taken by the renovation the heat recovery is found to be the most effective. 

The electricity consumption was lowered most by more effective lightning and fans.  
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1 Inledning 
Det miljötänk som finns idag sätter stora krav på energieffektiva byggnader. Energislukande 

kontorshus som byggts under tidigare decennier renoveras i rasande fart och hårdare krav ställs på 

nybyggnationer. Ibland är endast minskningen av uppvärmnings- och elkostnad nog incitament för ett 

företag att investera i en renovering men ett problem som kan uppstå är att veta vilken byggnad som 

bör renoveras.  

Det finns olika vägar att gå för att hitta rätt byggnad att renovera. Beräkningar med kalkylprogram har 

länge varit sättet att räkna ut energikrav men under senare år finns fler och fler programvaror som kan 

simulera en byggnads energikrav under en längre tid. En av dessa programvaror är IDA Indoor Climate 

and Energy skapat av EQUA Simulation AB. Med denna programvara kan en byggnad simuleras i detalj 

och små ändringar kan lätt implementeras. 

Detta projekt har använt sig av Revit 2013 och IDA ICE 4.6.2 för att simulera en byggnad kallad 

Kontorsbyggnad 1, Kontorsbyggnad 1 är en byggnad i Boden som ägs av Fortifikationsverket. 

Byggnaden är uppförd under 1960-talet och har inte fått en större renovering hittills under sin livstid.  

Byggnaden är ansluten till Bodens Kommuns fjärrvärmenät och har i uppförandeskedet varit ansluten 

till lokal panncentral inom fastighetsbeståndet. Värmen i fastigheten har distribuerats via 

fönsterapparater i huvudsak. Radiatorer har förekommit i delar av byggnaden där rumsplacering icke 

har haft förutsättningar till fönsterapparater, i källaren har all värme distribuerats med radiatorer. 

Ventilationen består av 2 stycken FT-aggregat och ett aggregat typ FTX med vätskekopplad 

återvinning. Totala luftmängderna är utan återvinning 1575 l/s och är med återvinning 4390 l/s. Denna 

byggnad skall renoveras grundligt, bl.a. ventilationssystemet skall byggas om. Fortifikationsverket har 

vissa riktlinjer som skall gälla vid renoveringar, t.ex. vissa temperaturkrav. Dessa riktlinjer samt BBR 

eftersträvas och man projekterar med dessa som primära mål. Renoveringen som är planerad har 

blivit godkänd att utföras och projekteringen är redan klar, det finns dock ett behov av att kunna 

analysera renoveringen framåt i tid.  

Detta projekt har utgått ifrån rapporter angående värme- och elanvändning under tidigare år. 

Riktlinjer för renovering upprättade av Fortifikationsverket, Ritningar över byggnaden och en 

energibesiktning utförd november 2008 har även funnits tillgängliga. Renoveringen som skall utföras 

berör tätning av byggnaden, sänkning av rumstemperaturer, effektivisering av belysning samt 

installation av effektivare fläktar, kylaggregat och värmeväxlare. 
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1.1 Syfte 

Syftet för detta projekt är att analysera den kommande renoveringen för Kontorsbyggnad 1 och ge 

Fortifikationsverket ett referensvärde som kan användas vid en framtida utvärdering. Genom 

resultatet för detta projekt kan Fortifikationsverket alltså bättre analysera vilka 

energibesparingsåtgärder som har gett positiva resultat. 

Projektet har även som syfte att ge läsaren en introduktion i hur IDA ICE och Revit kan användas för att 

analysera energikrav hos byggnader. Projektarbetet kan på detta sätt utgöra en kunskapskälla där 

läsaren får insikt i hur dessa program är att arbeta med. Det finns idag relativt få tredjeparskällor som 

talar om IDA ICE och förklarar hur ett arbete kan se ut med denna programvara, detta projektarbete 

har som syfte att fungera som en sådan källa. 

1.2 Mål 
Projektets mål är att tillhandahålla en energisimulering av Kontorsbyggnad 1 i programvaran IDA ICE. 

Redovisning av simuleringen sker i största del med hjälp av grafer och tabeller över energikrav före 

och efter utförd renovering och skall redogöra för totala energikrav under ett år.  

Projektets mål är även att undersöka vilka åtgärder har de största effekterna för minskat energikrav, 

t.ex. vad installation av frånluftsvärmeväxlare åstadkommer. 

För att uppnå syftet att fungera som en kunskapskälla för de som skall använda IDA ICE i framtiden har 

projektet som mål att förklara grunderna med IDA ICE och Revit. Projektet skall även rekommendera 

passande litteratur för läsaren som vill förkovra sig. 

1.3 Begränsningar 
Projektet begränsas till viss del av tiden det tar för simuleringarna att köras. En stor byggnad med 

många fönster och rum gör att simuleringen blir avancerad, detta visar sig i tiden det tar för 

simuleringen att färdigställas. På grund av detta tidskrav kan den differens som framstod mellan den 

årliga initiala simuleringen och det årliga uppmätta värdet inte minskas till fullo då injustering utförs.  
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2 Teori 
För att förstå projektet och dess resultat bör läsaren ha förståelse för hur byggnaders energikrav beror 

av klimatskalet och andra faktorer. I denna del av rapporten ges en kort repetition i hur en byggnads 

utformning kan påverka dess energikrav samt hur IDA ICE och Revit fungerar.  

2.1 Värmeförluster genom byggnaders klimatskal 

En byggnads klimatskal (ibland kallad klimatskärm) utgör den omslutande arean av byggnaden, alltså 

ytterväggar, tak och golv och skyddar inomhusklimatet från utomhusklimatet (Petersson, 2013, s. 23). 

Förluster genom klimatskalet kan delas upp i transmissionsförluster, ventilationsförluster och förluster 

genom avlopp (Bo Bättre, 2007 ; Jensen, 2001, s. 4 ; Warfvinge & Dahlblom, 2010, s. 4:9).  

Förutom förluster så finns även gratisvärme i byggnader, gratisvärmen genereras av människor, 

solinstrålning, elapparater, belysning osv. Gratisvärmen för en byggnad är ofta inte känd men 

ungefärliga värden kan ofta användas för att uppskatta gratisvärmen från solinstrålning och personer. 

Värmen genererad av elapparater och belysning är egentligen köpt el men brukar räknas till 

gratisvärmen (Jensen, 2001, s. 6). 

2.1.1 Transmissionsförluster 

Transmissionsförlusterna utgör stor del av värmeförlusterna i en byggnad (Petersson, 2013, s. 41). 

Warfvinge & Dahlblom (2010) definierar transmission som: ”[…] värmeflöde genom golv, väggar, tak, 

fönster etc men också genom köldbryggor som bildas i anslutning mellan byggnadsdelar eller vid t ex 

rörgenomföringar”. Det finns flertalet strategier som tillämpas för att minska transmissionsförlusterna 

hos en byggnad men tilläggsisolering av väggar och tak samt byte av fönster kan ofta vara lösningar 

som är effektiva (Bo Bättre, 2007).  

2.1.2 Ventilationsförluster 

Ventilationsförluster består av frivillig och ofrivillig ventilation, den frivilliga ventilationen utgörs av 

luftutbytet i ventilationssystemet och den ofrivilliga utgörs av otätheter i byggnaden (Hasan, 2010).  

Genom att bättre återvinna värmen i utgående luft eller genom att minska inomhustemperaturen kan 

förlusterna hos den frivilliga ventilationen minskas (Jernkontoret, 2015 ; Petersson, 2013, s. 134). Att 

återvinna värmen i utgående luft är ett populärt sätt att energieffektivisera byggnader och kan halvera 

energiförlusterna (Petersson, 2013, s. 41). Minskning av inomhustemperaturen är oftast endast 

aktuellt då tilläggsisolering av byggnaden redan genomförts, detta då tilläggsisolering ger en ökning av 

den operativa temperaturen.  

Luftläckage genom en byggnad kan ibland vara svåra att mäta. Öppnade fönster och dörrar skapar 

stora luftläckage och då dessa är beroende av brukarbeteende kan det vara svårt att uppskatta deras 

effekt, desto lättare är det att mäta otätheter i byggnaden. Med otätheter menas det läckage som 

sker genom fönsterlister, dörrlister, ventilationssystem och dylikt. Luftläckaget gör ventilationen 

okontrollerbar och då värmeåtervinning finns blir denna mindre effektiv (Warfvinge & Dahlblom, 

2010, s. 2:81). Genom tätning av dörrar, fönster, tak och anslutningar mellan byggnaden 

konstruktionsdelar kan denna ofrivilliga ventilation minskas (Petersson, 2013, ss. 134-135). 
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2.1.3 Förluster genom avlopp 

Förluster genom avlopp behandlas ej i detta projekt men det kan sägas att vid tvättning, diskning och 

dusch förloras mycket värme i spillvattnet. Det finns lösningar som återvinner denna värme men dessa 

är inte lika brett implementerade lösningar som tilläggsisolering och tätning. 

2.2 Beräkning av värmeförluster 
Det finns flertalet strategier ingenjören kan använda för att beräkna förluster genom klimatskalet, 

denna del av teorin beskriver några vanliga sätt. I detta projektarbete utförs ej beräkningar men 

läsaren uppmanas här att repetera sina kunskaper för att bättre ta till sig resultatet av projektet. 

2.2.1 Värmegenomgångskoefficient 

Transmissionsförluster genom klimatskalet anges ofta med en värmegenomgångskoefficient. I IDA ICE 

används denna värmegenomgångskoefficient flitigt och även om inga beräkningar görs av användaren 

är det viktigt att förstå hur programvaran fungerar och hur värmegenomgångskoefficienten fungerar. 

Värmegenomgångskoefficienten anges ofta med ”U” (kallas därför ofta U-värde) och definieras som 

(Petersson, 2013, s. 247): 

𝑈 = 1/𝑅𝑇 [W/m²K]     (1) 

Där RT (ibland skrivet som Rtot) är det totala värmemotståndet i konstruktionen och skrivs som 

(Petersson, 2013, s. 245): 

𝑅𝑇 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝛴𝑅𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 [m²K/W]    (2) 

Där Rsi [m²K/W] och Rse [m²K/W] är övergångsmotstånd för innerytor respektive ytterytor hos 

konstruktionen, dessa värden antas ofta till 0,13 [m²K/W] respektive 0,04 [m²K/W] (Petersson, 2013, s. 

245). ΣRi är summan av värmemotstånden för materialen i konstruktionen, vardera av dessa motstånd 

definieras i sin tur som (Petersson, 2013, s. 244): 

𝑅 = 𝑑/𝜆 [m²K/W]     (3) 

Där d [m] är tjockleken för materialet och λ [W/mK] är värmeledningsförmågan för materialet 

(Petersson, 2013, s. 245). Värmeledningsförmågan för ett material finns ofta angivet i tabeller eller i 

produktblad (ISOVER, 2015 ; Soleimani-Mohseni, Bäckström, & Eklund, 2014, ss. 530,531). 

Värmeflödet genom en byggnad kan bestämmas med hjälp av värmegenomgångskoefficienten och 

sambandet (Petersson, 2013, s. 247): 

𝑄 = 𝑈 × (𝑇𝑖 − 𝑇𝑒) × 𝐴 [W]     (4) 

Där Ti [K] och Te [K] är temperaturerna hos inneluften respektive uteluften (Petersson, 2013, s. 247). 

Variabeln A [m²] är materialets yta om värmeflödet genom ett specifikt material beräknas, skulle 

värmeflödet genom hela konstruktionen beräknas används ytan för konstruktionen (Petersson, 2013, 

s. 247). 

Sammanfattningsvis beror alltså värmeflödet genom ett material av värmegenomgångskoefficienten, 

temperaturskillnaden och arean hos materialet i fråga. 
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2.2.2 Beräkning av förluster i frivillig ventilation 

Angående förluster i ventilationssystemet skriver Petersson (2013, s. 134) följande: ”Med 

ventilationen följer värmeförluster som motsvarar uppvärmningen av den uteluft som kommer in och 

som sedan ventileras ut”. Dessa förluster kan räknas ut på olika sätt, antingen kan skillnaden mellan 

uteluftens och rummens temperaturer användas eller skillnaden mellan uteluftens och avluftens 

temperaturer. I denna del av rapporten visas hur ventilationsförluster för den inkommande luften 

beräknas (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Ofta är tilluften något undertemperad då den tillförs rummen i byggnaden, tilluften måste värmas upp 

av rummet och förluster uppstår. Förlusterna kan skrivas som (Warfvinge & Dahlblom, 2010, s. 4:11): 

𝑃𝑣,𝑟𝑢𝑚 = 𝑄𝑣 × (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙) [W]    (5) 

Där Tinne [K] och Ttill [K] är inneluftens respektive tilluftens temperatur. Qv [W/K] är specifik effekt för 

värmning av ventilationsluft (även kallad ”Ventilationens specifika värmeförlustfaktor” av Warfvinge & 

Dahlblom (2010, s. 4:10)) och beror av sambandet (Warfvinge & Dahlblom, 2010, s. 4:10): 

𝑄𝑣 = 𝜌 × 𝑐𝑝 × 𝑞𝑣 [W/K]     (6) 

Där ρ [kg/m³] är luftens densitet, cp [J/kgK] är specifik värmekapacitet för luften och qv [m³/s] är 

ventilationsflödet. 

Effekten som behövs för att värma kall uteluft som leds genom ett värmebatteri kan beräknas med 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010, s. 4:11): 

𝑃𝑣,𝐿𝑣 = 𝑄𝑣 × (𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 − 𝑇å) [W]     (7) 

Där Qv [W/K] är specifik effekt för värmning av ventilationsluft förklarad i ekvation 6. Ttill [K] är tilluftens 

temperatur och Tå [K] är temperaturen hos luften in i värmebatteriet efter potentiell 

värmeåtervinning. Skulle återvinning ej finnas i ventilationssystemet kommer Tå vara samma som 

uteluftens temperatur. 

2.2.3 Beräkning av förluster i ofrivillig ventilation 

Effektförlusten som fås av luftläckage genom otätheter i klimatskalet beräknas med (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010, s. 4:12): 

𝑃𝑜𝑣 = 𝑄𝑜𝑣 × (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) [W]    (8) 

Där Tinne [K] och Tute [K] är inneluftens respektive uteluftens temperatur. Qov [W/K] är specifik 

läckageförlust och beror av sambandet (Warfvinge & Dahlblom, 2010, s. 4:12): 

𝑄𝑜𝑣 = 𝜌 × 𝑐𝑝 × 𝑞𝑜𝑣 [W/K]     (9) 

Där ρ [kg/m³] är luftens densitet, cp [J/kgK] är specifik värmekapacitet för luften och qv [m³/s] är 

oavsiktligt ventilationsflöde. 

Oavsiktlig ventilation kan beräknas genom att trycksätta byggnaden och mäta luftflöde (Persson, 2012, 

s. 30). 
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2.3 IDA ICE 

IDA Indoor Climate and Energy är en programvara som har som uppgift att simulera en byggnads 

energianvändning under olika tidsperioder. Byggnaden som skall simuleras ritas upp i IDA ICE eller 

importeras i formatet IFC (Industry Foundation Classes), exempel på hur en importerad byggnad kan 

se ut visas i figur 1. 

 

Figur 1. Import av IFC-fil till IDA ICE sedd i 3D-vy. 

Då en digital ritning sparas i formatet IFC finns det vissa saker användaren bör tänka på. Utplacering av 

rum är en viktig aspekt för att IDA ICE skall kunna placera ut zoner, detta görs i Revit med funktionen 

”Room” som kan ses i figur 2. Användaren bör även vara noga med raka väggar, konsistent tjocklek 

hos väggarna och generellt sett okomplicerad utformning av byggnaden (till den grad detta är möjligt). 

Genom att göra byggnaden mindre komplicerad minskas risken för fel som kan uppstå senare i arbetet 

efter att filen importerats till IDA ICE (CAD-QUALITY I SVERIGE AB, 2011). 

 

Figur 2. Funktionen "Room" i Revit som visar IDA ICE rummets utformning. 

Efter att en byggnad ritats upp eller importerats skapas zoner i byggnaden. Zonerna har till uppgift att 

avskärma rum i byggnaden för att dessa skall kunna kontrolleras enskilt. Exempelvis kan tidsscheman 

för belysning, utrustning och personal anges enskilt för varje zon. Fönster, dörrar och öppningar kan 

läggas till i zonerna manuellt eller i den IFC-fil som skall importeras. 

Användaren kan även ändra vindprofil, infiltration, ventilationssystem, värmesystem m.m. i IDA ICE. 

Förinställda värden finns för stora delar av simuleringen och därför kan användaren själv välja 

noggrannheten i simuleringen. Användaren bör vara medveten om vilka uppskattningar som görs av 

IDA ICE och vilken effekt dessa uppskattningar har för simuleringen. För en grundlig genomgång av 

programvaran rekommenderas användarhandboken till IDA ICE version 4.5 (EQUA Simulation AB, 

2013). I figur 3 får läsaren ett exempel på hur användargränssnittet hos IDA ICE ser ut. I figuren visas 

fliken ”General” där olika invärden kan ändras, zonerna listas i denna flik och diverse information om 

dessa finns här att få. I figur 3 kan läsaren se en länk kallad ”Defaults”, figur 4 visar hur denna del av 

programvaran ser ut. Under ”Defaults” kan användaren ändra egenskaper för väggar, tak, golv, 

fönster, dörrar och hur värme, kyla och tappvarmvatten förses. 
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Figur 3. Exempelbild över fliken "General" i IDA ICE. 

 

Figur 4. "Building Defaults" under fliken "General" behandlar material som används till zonernas ytor. 

Till simuleringen använder IDA ICE klimatdata som importeras från en extern databas. Med hjälp av 

klimatdata, zonerna och den uppritade byggnaden fås en detaljerad simulering. I 3D-vyn kan resultatet 

ses i realtid (se figur 1 för exempel på denna 3D-vy) men rapporter kan exporteras i formatet ”docx” 

och information om byggnaden och dess zoner kan exporteras i formatet ”xlsx”. Mycket av resultatet 

från simuleringen fås i färgade grafer och i tabeller. 
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2.4 Revit 

I detta projekt användes Revit endast till att modellera arkitekturen hos Kontorsbyggnad 1 och därför 

kommer fokus inte att ligga på Revit, denna del av projektet ger dock en introduktion i vad Revit 

innebär. Önskas mer information än vad som presenteras här hänvisas läsaren till kapitel 5.5, där 

rekommenderas kurslitteraturen ”Revit Architecture 2013 Grundkurs”. 

Revit 2013 är en mjukvara skapad av Autodesk och är ett program för 

byggnadsinformationsmodellering (Autodesk, 2015). Programmet kan användas på många olika sätt 

och mer än en byggnads arkitektur kan modelleras, t.ex. kan även el- och ventilationssystem utformas.  

Huvudpoängen med Revit och liknande program är att samla information om en byggnad på ett ställe. 

I Revit har alla objekt information kopplat till sig, denna information berör objektets placering, 

objektets typ (eller grupp), objektets utformning, text och bilder (WITU, 2012, s. 9). Genom att binda 

denna information till ett objekt i modellen kan många olika aspekter av byggnaden och dess ingående 

element modelleras. 

2.4.1 Översikt 

Figur 5 visar en översikt över hur Revits gränssnitt ser ut. De verktyg som Revit använder sig av delas 

upp i många olika flikar mycket likt de flikar som ordbehandlingsprogram, exempelvis Word, använder. 

Revit har flikar så som ”Infoga”, ”Granska”, ”Visa”, och ”Modifiera” men också de centrala flikarna 

”Arkitektur”, ”Struktur” och ”System”. I dessa centrala flikar kan användaren kontrollera byggnadens 

arkitektur (visuella aspekter), struktur (byggnadskonstruktionen) samt funktion (VVS- och elsystem). 

Flikarna presenteras närmare i figur 6, 7 och 8. 

Revits flikar är gjorda så att de reagerar på det användaren gör. Flikarnas verktyg förändras beroende 

på objektet som är markerat, därför kan figurerna 6, 7 och 8 antyda att det finns få verktyg när det i 

verkligheten finns många fler än så.  

 

Figur 5. Översikt över Revits gränssnitt. 
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Figur 6. Fliken "Architecture" där verktyg för att kontrollera modellens arkitektur finns. 

 

Figur 7. Fliken "Structure" där verktyg för att kontrollera modellens bärande byggnadskonstruktion finns. 

 

Figur 8. Fliken "Systems" där verktyg för att kontrollera modellens VVS- och elsystem finns. 

2.4.2 Vyer 

Revit har ett gränssnitt som bygger på olika vyer, dessa vyer är antingen två- eller tredimensionella 

och kan skräddarsys till användarens preferenser. För att få en känsla av hur dessa vyer kan se ut 

hänvisas läsaren till figur 5 och figur 9. I dessa figurer kan läsaren se en tredimensionell respektive en 

tvådimensionell vy. Dessa och andra vyer kan skapas, raderas och redigeras i rutan ”Project browser” 

som kan synas längst ner till vänster i figur 5, det är i denna ruta man navigerar mellan olika vyer. I 

figur 10 ser läsaren rutan ”Project browser” närmare, förutom vyer hanteras här även objektgrupper, 

byggnadsritningar och listor över objekt i modellen.  

 

Figur 9. Exempel på Revits tvådimensionella planvy, här presenteras byggnadens markplan. De långa svarta linjerna med blåa 
ringar i ändarna är utplacerade sektionsvyer. 
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Figur 10. Rutan "Project browser" där olika vyer, listor, objektgrupper och byggnadsritningar kan skapas, raderas och 
kontrolleras. 

2.4.3 Egenskaper 

Rutan ovanför ”Project browser” i figur 5 kallas ”Properties” och här finns egenskaperna hos föremål i 

modellen, här kan storlek, positionering och annat ändras. En del av informationen som finns 

tillgänglig här kan även ändras i vyerna men här kan användaren ändra uppgifter. Figur 11 visar ett 

exempel på vad som finns i denna ruta, just i figur 11 visas en vägg och dess egenskaper. Förutom 

kategorierna ”Constraints” och ”Structural” finns även ”Dimensions”, ”Identity data”, ”Phasing” samt 

”IFC Parameters”. 

 

Figur 11. Rutan "Properties" där ett objekts egenskaper kan kontrolleras.
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3 Metod och utförande 
Läsaren bör i denna del av rapporten göras medveten om hur den genomgående planen för projektet 

ser ut. Tanken är att först simulera byggnaden så som den ser ut innan renovering genomförts. Till 

detta används ritningar och uppgifter försedda av Fortifikationsverket. Bland dessa uppgifter finns 

värden för energianvändning under november månad år 2012 och modellen i simuleringen justeras så 

att dessa värden nås. November månad används istället för hela året för att injusteringen av 

simuleringsmodellen skall gå fortare. När simuleringen stämmer överens med värden för total 

energianvändning uppmätta under november månad 2012 ändras modellen så att ett helt år 

simuleras.  

Då justering av simuleringsmodellen färdigställts ändras modellen så att Fortifikationsverkets riktlinjer 

uppnås, installationer ändras till hur de ser ut efter renoveringen. Nu fås det värde hos totalt 

energikrav som renoveringen åstadkommer.  

För att få en mer detaljerad inblick i utförandet av detta projekt följer en längre förklaring. 

3.1 Revit-modell 

Projektet inleds med att med hjälp av diverse ritningar rita upp byggnaden i Revit. I Revit ritas inner- 

och ytterväggar, golv, tak, fönster och dörrar. Rum markeras och sedan exporteras den nu digitala 

ritningen till formatet IFC och vidare importeras den till IDA ICE. Läsaren hänvisas till figur 12, figur 13 

och figur 14 som visar hur Revit-ritningen såg ut då färdig för export. Figur 15 visar exempel på hur 

planritningarna såg ut i Revit-modellen, planritningen som visas är från markplan i nordöstra hörnet. I 

figur 15 kan läsaren se markeringarna av rummen samt dörrar och fönster. 

 

Figur 12. Färdig Revit-modell med topografi sedd från öst. 

 

Figur 13. Färdig Revit-modell utan topografi sedd från öst. 
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Figur 14. Färdig Revit-modell utan topografi sedd från väst. 

 

Figur 15. Planritning över nordöstra hörnet av markplan. 

3.2 IDA ICE-modell 

Då ritningen importerats börjar arbetet med att lägga in zoner i IDA ICE. För att underlätta det senare 

arbetet med att finjustera zonernas energianvändning grupperas rummen efter deras användning 

(t.ex. sätts kontorsrum i gruppen ”KONT” och toaletter i gruppen ”WC”). Med hjälp av denna 

gruppering kan mallar skapas. I mallarna anges information angående belysning, närvaro av personal, 

utrustning, värme och kyla. Mängden personal/ockupanter räknas ut genom att räkna antalet 

kontorsrum och dela detta på ytan för alla kontorsrum. Belysning och utrustning approximeras för att 

senare justeras om så skulle behövas. Se bilaga 1 och bilaga 2 för mer information om vilka grupper av 

rum som finns och hur mallarna ser ut för dessa grupper, i denna bilaga presenteras även totala ytan 

av varje grupp.  

3.2.1 Ytor 

När mallar är klara sätts fokus till zonernas ytor, inkluderingen av dörrar och fönster i Revit-ritningen 

gör att de alla har samma värde i IDA ICE, nämligen ”default”. Detta värde kan ändras globalt då det 

faller sig så att alla glasrutor installerade i Kontorsbyggnad 1 har samma U-värde. Dörrarna ges rimliga 

värden, hälften av ytterdörrarna är av glas och andra hälften av metall.  
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Innerdörrarna ges ett förinställt värde från IDA ICE. Innerdörrar antas vara öppna 4 timmar varje 

vardag då stor del av personalen har dörrarna öppna under hela arbetsdagen, ytterdörrar antas vara 

öppna 1 h varje vardag som följd av personal som kommer och går. Fönstren antas stängda dygnet 

runt. 

Förutom dörrar och fönster skall zonerna även innehålla öppningar. I byggnadens trapphus läggs det 

in öppningar för att IDA ICE skall förstå att luften rör sig fritt genom trapphusen. 

Väggar, tak och golv ges U-värden enligt ritningarna, där U-värden inte finns antas värden som justeras 

senare. Då U-värden för väggar och tak ändras i IDA ICE är det värmeledningsförmåga och tjocklek 

användaren ändrar (se ekvation 3). Dessa förändringar leder i sin tur till ändrade U-värden (se ekvation 

1 och 2). Förändringarna som görs här har stor betydelse för det slutliga resultatet då ytorna för tak 

och väggar är en stor del av värmeflödet genom en byggnad (se ekvation 4). 

Köldbryggorna i byggnaden sätts till ett typiskt värde från IDA ICE, detta värde justeras efter simulering 

om så skulle behövas. 

3.2.2 Installationer 

Då modellens zoner är färdiga sätts fokus till byggnadens installationer, dessa ges värden efter 

information försedd av Fortifikationsverket. I de fall värden inte finns till hands antas värden som 

justeras i ett senare skede. 

Mängden ofrivillig ventilation sätts till det förinställda värdet som används i IDA ICE för att sedan 

kunna justeras. Ekvation 9 och vidare ekvation 8 visar hur viktigt flödet hos den ofrivilliga ventilationen 

är för den slutliga energianvändningen, genom att justera det ursprungliga värdet kan ett flöde uppnås 

som ligger närmare det verkliga. 

3.2.3 Klimatdata 

Klimatdata som används i simuleringen tas från ASHRAE (2005) och är tagna från Kallax, Luleå. 

Vindprofil för förort används och byggnaden anges som delvis skyddad, detta då det finns en 

närliggande skog som blockerar viss vind. Generellt sett är det viktigt att klimatdata som används är 

nära det faktiska klimatet som byggnaden befinner sig i. Som kan ses i ekvation 4, 5, 7 och 8 har 

utetemperaturer stor betydelse för byggnadens slutliga energianvändning. 

3.2.4 Färdig modell 

IDA ICE-modellen, då färdig, ser ut som visas i figur 16. 

 

Figur 16. Färdig IDA ICE-modell. Här är den importerade Revit-modellen gömd och modellen som utgörs av zonerna i IDA ICE 
kan observeras. 
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3.3 Simulering av nuvarande byggnad 

Med IDA ICE-modellen färdig simuleras värmelast och elförbrukning för november månad 2012. Bilaga 

3 innehåller värden givna av Fortifikationsverket som används i IDA ICE, i bilagan är både värden och 

källor för element av byggnaden angivna. Bilaga 4 innehåller antagna värden för simuleringen. 

Först simuleras en dag under november för att testa modellen, efter att denna dag simulerats och fel 

åtgärdats sätts tidsperiod till hela november månad. 

3.4 Justering av initial simulering 

Efter att november månad år 2012 simulerats ändras värden så att rapporterna över 

energianvändning erhållna av Fortifikationsverket stämmer överens med simuleringen. De värden som 

ändras är sådana som är antagna, se bilaga 4 för en översikt av dessa värden. Då ingångsvärden ändras 

utförs en ny simulering, bilaga 5 visar värden hos denna simulering med justerade värden.  

Med justerade ingångsvärden kan nu en simulering för hela år 2012 genomföras. Denna simulering 

används som referensvärde då simuleringen efter genomförd renovering utvärderas och används till 

att undersöka felkällor hos simuleringsmodellen.  

För att kunna bedöma storleken av fel i simuleringsmodellen jämförs resultatet av simuleringen med 

rapporterna över energianvändning. Den procentuella skillnaden mellan simuleringens erhållna värde 

och det som fås från rapporterna kan användas för att få en uppfattning om hur nära den slutliga 

simuleringen (den över renoverad byggnad) ligger det värde en verklig renovering skulle ge. Detta 

procentuella värde, som kallas ”simuleringsdifferens” i denna rapport, kan alltså användas om ett 

värde över energianvändning i kWh efter renovering önskas och inte ett värde över procentuell 

förbättring. 

3.5 Simulering av byggnad efter utförd renovering 
Då justering av simulering är färdig ändras värden till att stämma överens med hur byggnaden 

förväntas se ut efter genomförd renovering. Bilaga 6 visar en sammanfattning av dessa värden. För att 

förtydliga förändringarna visar bilaga 6 även en jämförelse mellan simuleringsmodellens invärden 

innan och efter utförd renovering. 

Simulering av byggnaden efter utförd renovering utförs och tidsperiod sätts till hela år 2012.  
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4 Resultat 
Efter simuleringarna är utförda fås resultaten som presenteras i denna del av rapporten. 

4.1 Jämförelse med verklig och simulerad energianvändning innan renovering 

Efter att simulering av byggnaden skett över november månad 2012 och hela året 2012 jämförs 

erhållna värden med historiska värden, i tabell 1 kan värden för november månad skådas och i tabell 2 

kan värden för hela året skådas. Tabellerna 1 och 2 visar historiska värden över energianvändning, 

simulerad energianvändning, en kvot mellan dessa och kvoten omvandlad till procent. Kvoten visar 

vilken simuleringsdifferens som finns i simuleringen, kvoten fås genom att dividera simulerad 

energianvändning med historisk energianvändning. 

Tabell 1. Jämförelse av simulering av nuvarande byggnad och historisk energianvändning, november månad. 

Element av 

energianvändning i 

byggnaden 

Historisk 

energianvändning 

[kWh] 

Simulerad 

energianvändning 

[kWh] 

Kvot Simuleringsdifferens 

[%] 

Uppvärmning 67 570 63 027 0,9327 6,73 

Elförbrukning 56 711 54 602 0,9628 3,72 

 
Tabell 2. Jämförelse av simulering av nuvarande byggnad och historisk energianvändning, helt år. 

Element av 

energianvändning i 

byggnaden 

Historisk 

energianvändning 

[kWh] 

Simulerad 

energianvändning 

[kWh] 

Kvot Simuleringsdifferens 

[%] 

Uppvärmning 618 720 572 292 0,9249 7,50 

Elförbrukning 652 542 665 311 1,0196 1,96 

4.2 Simulering av byggnad efter renovering 

Efter att värden hos simuleringsmodellen ändras till att efterfölja Fortifikationsverkets riktlinjer (se 

värden i bilaga 6) fås efter utförd simulering de värden som presenteras i tabell 3. Dessa värden visar 

alltså byggnadens energianvändning efter utförd renovering. 

Tabell 3. Simulering av byggnad efter renovering. 

Element av energianvändning i byggnaden Simulerad energianvändning helår [kWh] 

Uppvärmning 409 009 

Elförbrukning 446 905 
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4.3 Jämförelse av simuleringar 

Tabellerna 2 och 3 jämförs med varandra i tabell 4. Läsaren kan här se det slutliga målet med detta 

projekt, den procentuella förbättring som åstadkoms av renovering. Figur 17 illustrerar värden från 

tabell 5. 

Tabell 4. Jämförelse av simuleringar över hela året. 

Element av 

energianvändning i 

byggnaden 

Energianvändning 

innan renovering 

[kWh] 

Energianvändning efter 

renovering [kWh] 

Procentuell förbättring 

som åstadkoms av 

renovering [%] 

Uppvärmning 572 292 409 009 28,53 

Elförbrukning 665 311 446 905 32,83 

 

 

Figur 17. Energianvändning för byggnaden före och efter renovering. 
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4.4 Skillnader i detalj 

För att bättre kunna utvärdera resultatet av simuleringarna presenteras här delar av 

energianvändningen hos byggnaden. Tabell 5 presenteras elförbrukningen i årssimuleringarna innan 

och efter renovering uppdelad i kategorierna ”ljuskällor”, ”kylning” och ”fläktar”. I denna tabell visas 

även den procentuella förbättringen i elförbrukning som renoveringen åstadkom. Störst procentuella 

skillnad fås från effektivisering av ljuskällor och kylaggregat men de effektiviseringar som minskar 

energianvändningen mest då man ser till mängd kWh är de som berör ljuskällor och fläktar. 

Tabell 5. Jämförelse av uppdelad elförbrukning för årssimuleringar. 

Uppdelad elförbrukning Innan renovering 

[kWh] 

Efter renovering 

[kWh] 

Procentuell förbättring 

som åstadkoms av 

renovering [%] 

Ljuskällor 142 143 47 546 66,55 

Kylning 41 045 14 633 64,35 

Fläktar 223 753 126 355 43,53 

Tabell 6 presenterar värmeåtervinningen i ventilationssystemen innan och efter renovering. Tidigare 

var endast ett ventilationssystem utrustat med värmeväxlare men efter renovering har alla system 

värmeväxlare. Det system som hade värmeväxlare från början har fått en ny, mer effektiv, 

värmeväxlare med verkningsgrad på 80 %. Det skall tilläggas att de två ventilationssystem som ej har 

värmeåtervinning innan renovering presenteras som samma ventilationssystem för enkelhetens skull. 

Tabell 6. Jämförelse av ventilationssystemens värmeåtervinning. 

Ventilationssystem Innan renovering [kWh] Efter renovering [kWh] 

Ventilationssystem med 

återvinning vid båda tillfällena 

487 643 496 991 

 

Ventilationssystem med 

återvinning endast efter 

renovering 

0 81 430 
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Den ofrivilliga ventilationen, d.v.s. luftläckaget, presenteras i tabell 7. Här kan läsaren se den ofrivilliga 

ventilationen innan renovering samt efter renovering. Tabellen visar volymflödet som uppstår då man 

trycksätter byggnaden till 50 Pa övertryck. 

Tabell 7. Ofrivillig ventilation innan och efter renovering. 

Ofrivillig ventilation Innan renovering [l/s] Efter renovering [l/s] 

Vid 50 Pa tryck 1 916,9 1 203,7 
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5 Diskussion 
Denna del av rapporten diskuterar förhållandena kring resultatet och projektet. Felkällor, 

begränsningar, och vidare undersökning av Kontorsbyggnad 1 diskuteras även. För den intresserade 

läsaren rekommenderas litteratur för vidare läsning och fördjupning i slutet av detta kapitel. 

5.1 Resultat 

Efter att simuleringar genomförts och presenterats kan man se en tydlig förbättring i byggnadens 

energianvändning. En årlig uppvärmning på 409 009 kWh och en årlig elförbrukning på 446 905 kWh 

motsvarar en besparing på runt 29 % och 33 % hos uppvärmningen respektive elförbrukningen. En så 

stor minskning av energianvändningen kan tillskrivas olika faktorer men i synnerhet 

värmeåtervinningen samt effektiviseringen av fläktar och ljuskällor. 

5.1.1 Minskad värmeförlust 

Installationen av värmeväxlare i de system som tidigare inte hade värmeväxlare gör mycket gott för 

byggnadens slutliga energianvändning. En besparing på 81 430 kWh per år är avsevärd. Detta kopplat 

med bytet av den ursprungliga värmeväxlaren gör att man genom renovering av ventilationssystemet 

sparar 115 854 kWh per år. Detta utgör mer än hälften av den besparing man ser efter renoveringen, i 

tabell 4 ser man att den totala uppvärmningen minskar med 163 283 kWh. Det är uppenbart att 

Pettersson (2013) har rätt när han säger att det är ett effektivt sätt att effektivisera byggnader. 

De kvarvarande 47 429 kWh av minskad uppvärmning tillskrivs minskad ofrivillig ventilation och lägre 

inomhustemperaturer, som läsaren kan se i tabell 7 minskas luftläckaget i byggnaden med 713,2 l/s 

vid 50 Pa tryck. 

5.1.2 Minskad elförbrukning 

Den minskade elförbrukningen som renoveringen åstadkommer kan tillskrivas i största del den 

effektivare belysningen och effektivare fläktar. Det är klart att gamla fläktar ger stor möjlighet till 

förbättring, det som skulle kunna diskuteras är effektiviseringen av belysningen. Under justeringen 

ökades belysningens eleffekt men frågan är om något annat skulle ökats för att nå historiska värden 

för elförbrukning.  

5.1.3 Simuleringsdifferens 

Simuleringsdifferensen fås till 6,73 % och 3,72 % för uppvärmningen respektive elförbrukningen hos 

simuleringen över en månad. Simuleringen över ett år får en simuleringsdifferens på 7,50 % samt 1,96 

% för uppvärmningen respektive elförbrukningen. Läsaren bör ha i åtanke att simuleringen efter 

renovering, som kan skådas i tabell 3 och 4, kan skilja med samma mängd (7,50 % respektive 1,96 %) 

mot det verkliga värde som fås efter den faktiska renoveringen är utförd.  

Skillnaden hos simuleringsdifferenserna för uppvärmningen tros bero av den ökade 

simuleringsdifferensen hos elförbrukningen i byggnaden. Med ökad elförbrukning fås mer gratisvärme 

och byggnaden behöver inte värmas lika mycket. Det kan även vara så att man antagit ett för lågt 

värde hos kylaggregatet och därför får byggnaden mer gratisvärme från denna. Under 

sommarnätterna rör sig värmen från det under dagen uppvärmda kylaggregatet genom byggnaden 

och byggnaden håller sig varm något längre. 
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Skillnaden hos simuleringsdifferenserna för elförbrukningen tros bero av antagna värden för 

kylaggregatet, ett för lågt COP-värde för kylaggregatet gör att elförbrukningen blir högre då 

sommarmånaderna simuleras och därför stiger elförbrukningen så pass att simuleringsdifferensen 

ändras från att ligga 3,72 % under det historiska värdet till att ligga 1,96 % över. I simuleringsmodellen 

är fönster stängda hela tiden men i verkligenheten öppnas säkerligen fönster, detta medför att 

kylaggregatet förbrukar mindre el i verkligheten jämfört med vad som förbrukas i simuleringen. 

Avsaknaden av vädring av fönster och dörrar samt COP-värdet får alltså elförbrukningen i modellen att 

öka något jämfört med historiska värden. 

5.2 Felkällor 

Flertalet värden och antaganden agerar som felkällor i projektet och dess resultat, de allvarligaste 

felkällorna diskuteras i denna del. 

5.2.1 Ofrivillig ventilation 

Den ofrivilliga ventilationen innan renovering är antagen och har justerats för att den första 

simuleringen ska nå rapporterade värden, detta antagande av luftläckaget utgör en felkälla för 

beräkningen av byggnadens förbättring av energianvändning. Som kan ses i tabell 7 minskas läckaget 

rejält efter utförd renovering, om detta är genomförbart är svårt att uppskatta. En renovering av 

ventilationssystemet och tätning i fönster och dörrar gör stor skillnad men om värdena i tabell 7 

uppnås är svårt att säga. 

5.2.2 U-värden 

De flesta U-värden i simuleringarna var uppskattade, fönstrens U-värden var givna men annars skedde 

här många antaganden. Dessa antaganden utgjorde en viss felkälla för slutlig energianvändning, vid 

justering av den första simuleringen skulle andra värden kunnat ändras istället för U-värden för 

köldbryggor, tak och golv. T.ex. skulle luftläckaget i byggnaden inte behövt vara lika stor om U-värden 

varit större, detta hade medfört att förbättringen hos luftläckaget som kan skådas i tabell 7 varit 

mindre. Den totala förbättringen hos energianvändning skulle varit lika det den är nu (givet att 

energianvändning för november 2012 följts) men däremot skulle fördelningen av energianvändning 

varit annorlunda. 

5.2.3 Väderdata och vind 

Väderdata som använts i simuleringarna är, som sagt i kapitel 3.2, tagna från Kallax, Luleå. Då Kallax 

ligger vid kusten och Boden är ca 4 mil inland stämmer väderdata inte riktigt med det verkliga klimatet 

som byggnaden utsätts för. Vinddata är även det taget från Kallax och samma problem infinner sig 

även här, annorlunda data gör att simulerade värden inte riktigt stämmer överens med verkligheten. 

Angående byggnadens vindprofil, den som sattes till ”delvis skyddad” och sedan ”oskyddad”, kan det 

sägas att den inte heller nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten. 

Det kan tilläggas att även om väderdata, vinddata och vindprofil inte stämmer överens med 

verkligheten uppnås ändå syftet med projektet. Då syftet var att analysera den kommande 

renoveringen och ge ett referensvärde är en skillnad hos energianvändning det man önskar. Även om 

dessa data skiljer sig mot verkligheten är det samma data som används i båda simuleringarna och 

därför får man en skillnad hos energianvändning, precis som man önskar. 
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5.2.4 Brukardata 

I bilaga 1, 2 och 4 listas det brukardata som antogs för simuleringarna. Uppskattningen av tiden då 

innerdörrar och ytterdörrar är öppna är tagen ur egna erfarenheter och bygger inte på några 

undersökningar, detta utgör så klart felkällor men då det är så stora siffror för värmeförlusten i 

byggnaden borde dessa antagna värden inte göra stor skillnad. Vad som däremot gör skillnad är 

närvaron av personal, tid då belysning är påslagen, användning av kök, datorer och annan utrustning. 

Även om elförbrukning nås med en simuleringsdifferens på 1,96 % skulle fördelningen av elanvändning 

kunna vara annorlunda. En annan fördelning av elanvändning skulle kunna göra att vissa rum värms 

upp mer än andra och på så vis måste de kylas. Det skulle även kunna vara så att en annan fördelning 

får rum med sämre isolerande förmåga att värmas upp mer vilket ökar värmeförluster till 

omgivningen. 

5.2.5 Köldbryggor 

Köldbryggor i huset uppskattades och fick justeras då simuleringen inte nådde historiska värden om 

energiförbrukning. Köldbryggorna låg vid färdig justering på ”dåliga” enligt IDA ICE förinställda värden. 

Precis som med förlusten genom väggar, tak och golv skapar dessa antaganden om köldbryggornas 

storlek viss osäkerhet vad gällande fördelningen av energianvändning i byggnaden. Då historiska 

värden följts och värden som användes efter renovering var givna gör antagandet av köldbryggornas 

värde ingen större skillnad på slutlig energianvändning. 

5.2.6 Distributionsförluster 

Byggnadens distributionsförluster, som kan observeras i bilaga 4, gavs antagna värden. Dessa värden 

var förinställda i IDA ICE och förklaras som förlusten som sker i kanaler och rör som går genom 

byggnaden. För enkelhetens skull räknar man ofta med att framledningsförluster i kanaler och rör 

tillför alla förluster som värme till byggnaden. Det kan dock vara så att en temperaturökning i väggen 

som rören leds intill gör att värmeövergången ökar. Ett rör med en temperatur på t.ex. 60°C kommer 

att öka den närliggande väggens temperatur och därmed uppstår större förluster. 

5.2.7 Förluster hos radiatorer och fönsterapparater 

I IDA ICE-modellen användes perfekta fönsterapparater och radiatorer, därmed kan en liten 

procentuell förlust kännas rimlig för verkliga apparater och radiatorer. Varmvattenkretsarna i 

byggnaden värms av fjärrvärmenätet och man kan anta att det inte är en överföring som sker perfekt. 

Rummet med undercentralen värms och därmed tappar man värme till omgivningen (större skillnad i 

temperatur mellan ute och inne ger större värmeövergång). Att just 4 % användes berodde på 

antaganden och i efterhand kan tänkas att denna siffra var för stor, ett värde på 1-2 % kan tänkas ligga 

närmare den verkliga förlusten som fås i undercentralen. 

5.3 Begränsningar 
Tiden simuleringarna tog att genomföra gjorde att de simuleringsdifferenser som uppkom inte kunde 

reduceras till fullo. Simuleringsdifferenser på 7,50 % och 1,96 % erhölls och skulle tiden varit 

obegränsad hade så klart dessa kunnat minskas ännu mer. Dock anser skrivande att med kända 

differenser kan resultat ändå användas som referensvärde. Den procentuella minskningen av 

elförbrukningen och uppvärmningen är konstant, de faktiska värden som erhölls efter simuleringarna 

skiljde med upp till 7,50 %. 
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5.4 Vidare utredning av Kontorsbyggnad 1 med IDA ICE 

Detta projekt ger Fortifikationsverket ett referensvärde som kan användas för en framtida utvärdering 

av den kommande renoveringen av Kontorsbyggnad 1. Om det skulle finnas intresse av att fortsätta på 

detta projekt nämns i denna del förslag på utredningar: 

 Förluster i avlopp. 

o Med en så stor kontorsbyggnad förloras säkerligen mycket värme i avloppet. En 

undersökning av möjligheterna till att återvinna denna värme skulle kunna ge 

intressanta resultat. 

 Tilläggsisolera 

o En utredning av möjligheten av tilläggsisolering skulle kunna ge mycket positiva 

resultat, stor del av värmen försvinner genom vägg och köldbryggor, en ny fasad med 

tjockare isolering skulle kunna minska detta svinn. 

 Ytterligare tätning. 

o Tätning av byggnaden gav resultat, en undersökning av vad ytterligare tätning ger för 

resultat skulle kanske vara av intresse. 
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5.5 Förslag till studier  

Skulle detta projekt ha väckt intresse hos läsaren och om mer information om ämnet önskas 

rekommenderas här relevant litteratur: 

 Warfvinge, C., & Dahlblom, M. (2010). Projektering av VVS-installationer. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

o En bok som behandlar grundläggande beräkningssätt och strategier gällande 

uppvärmning och ventilering av byggnader. 

 Alvarez, Henrik (2006). Energiteknik del 1. Lund: Studentlitteratur AB. 

o Bok som härleder många av de ekvationer som används för att beräkna 

värmeförluster. I denna bok förklaras termodynamiken och olika energisystem. 

 Petersson, B.-Å. (2013). Tillämpad Byggnadsfysik. Lund: Studentlitteratur. 

o Här förklaras grundligt byggnaders energihushållning, byggnadsmaterial, fukt och 

värme. Denna bok rekommenderas även till den som bara vill veta mer om 

byggnaders klimatskal och funktion men inte letar efter förklaringar till beräkningar. 

 EQUA Simulation AB. (Februari 2013). User Manual IDA Indoor Climate and Energy. Hämtat 

från Equa Online: http://www.equaonline.com/iceuser/pdf/ICE45eng.pdf (Hämtad 2015-05-

17). 

o Beskrivning och introduktion till programvaran IDA Indoor Climate and Energy, 

rekommenderas starkt för den som vill lära sig använda IDA ICE. 

 WITU. (2012). Revit Architecture 2013 Grundkurs. Göteborg: WITU. 

o Ett häfte som har som syfte att lära ut grunderna i Revit 2013. Här får läsaren 

modellera ett hus och får då prova på olika metoder för att rita tak, fönster, väggar 

och annat. Skrivande rekommenderar starkt detta häfte till den som vill lära sig 

använda Revit. 

 ÅF Energi & Miljöfakta. (2010). Energifaktaboken. Stockholm: Elanders Sverige AB. 

o Denna bok förklarar energianvändning på industriell skala och förklarar olika 

energikällor, rekommenderas starkt till den som har intresse för energiförsörjning på 

global och nationell nivå. 

 Tonnquist, Bo. (2012). Projektledning. Stockholm: Sanoma Utbildning AB. 

o Bo Tonnquist beskriver arbetet med ett projekt och visar vilka vägar man kan gå i 

planering, genomförande, avslutning och uppföljning. Denna bok passar utmärkt för 

den som planerar att genomföra ett projekt antingen på egen hand eller i grupp. 
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6 Slutsats 
Simuleringsprogram kan, som visats i detta projekt, vara ett kraftfullt hjälpmedel när man skall 

kalkylera energianvändning i en byggnad. Detta projekt har med hjälp av ett simuleringsprogram 

simulerat en byggnad med hjälp av fysiska ritningar och data nedskrivet på papper. Med hjälp av 

litteratur och exempelvärden kan uppvärmning och elförbrukning för en byggnad simuleras, små 

förändringar kan göras och deras effekter kan studeras. Dessa digitala verktyg som vi har idag är 

fantastiska i sin förmåga att underlätta och påskynda men även i sin förmåga att lära ut. 

Projektet hade som mål och syfte att tillhandahålla en simulering av Kontorsbyggnad 1 och undersöka 

vilka åtgärder hade störst effekt. Efter presentation av dessa mål i tabeller och diskussion hållits kan 

det sägas att renoveringen, som ger en förbättring med ca 31 %, ger stora energibesparingar för 

byggnaden. Fortifikationsverket kan, när det är dags för utredning av renoveringen, använda de 

värden som presenterats under kapitel 4 som referensvärden. Med hjälp av dessa värden kan 

slutsatser dras om den verkliga energianvändningen i byggnaden, man bör ej glömma bort att räkna 

med en simuleringsdifferens på 7,50 % och 1,96 % för uppvärmningen respektive elförbrukningen. 

Syftet med projektet var även att introducera läsaren till IDA ICE samt Revit och öppna läsarens ögon 

för hur simuleringsprogram kan användas när man önskar veta en byggnads energianvändning. 

Det finns flertalet sätt man kan förbättra Kontorsbyggnad 1 ytterligare och det finns byggnader över 

hela landet som är i desperat behov av att renoveras. Skrivande hoppas att du som läser denna 

rapport har fått större insikt i hur arbetet med att effektivisera byggnader kan se ut och hur 

simuleringsprogram kan hjälpa en på vägen. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Rumsgruppernas mallar i IDA ICE del 1 

Zon-grupper Förklaring Värme Kyla Ockupant/
m² 

Schema ockupant 

KONT Kontorsliknande förhållanden, 
d.v.s. skrivbord med dator, en 
person per rum antas vara 
närvarande största delen av 
arbetsdagen. 

JA JA 0,070562 Närvarande 7 h 30 
min varje vardag. 

WC Toalett. JA NEJ 0,5 Närvarande två 
timmar varje vardag. 

FRD Förråd. JA NEJ 0,1 Närvarande 1 h per 
vardag. 

MATSAL Matsal, här antas många 
ockupanter under lunch och fika. 

JA NEJ 0,2 Närvarande 1,5 h 
per vardag (lunch 
och fika). 

KÖK Här antas stort eleffektkrav 
under lunch. 

JA NEJ 0,2 Närvarande 1,5 h 
per vardag (lunch 
och fika). 

KORR Korridor, här antas få 
ockupanter under dagen men 
kontinuerligt. 

JA NEJ 0,01 Närvarande 
vardagar 7.30 till 
16.30. 

ST Städrum. NEJ NEJ 0 Aldrig närvarande. 

SKYDDSRUM Tomt skyddsrum. JA NEJ 0 Aldrig närvarande. 

SIDOINGÅNG Sidoingång från byggnadens 
sydöstra och nordöstra sida till 
källarplan. 

JA NEJ 0 Aldrig närvarande. 

TRPHUS Liten spiraltrappa genom hela 
byggnaden. 

JA NEJ 0,01 Närvarande 
vardagar 7.30 till 
16.30. 

TRAPPHUS Stor spiraltrappa genom hela 
byggnaden. 

JA NEJ 0,01 Närvarande 
vardagar 7.30 till 
16.30. 

MOTION Motionsrum med maskiner och 
vikter. 

JA NEJ 0,1 Närvarande 30 min 
per vardag. 

OMKLÄD Omklädningsrum med skåp. JA NEJ 0,1 Närvarande 10 min 
per vardag. 

DUSCH Duschrum med fyra duschar. JA NEJ 0,1 Närvarande 10 min 
per vardag. 

BASTU Bastu, antas avstängd hela 
dagen (få bastar). 

NEJ NEJ 0 Aldrig närvarande. 

VALV Rum med tjocka väggar och 
ingen ockupant, värme eller kyla. 

NEJ NEJ 0 Aldrig närvarande. 

KONFERENS Konferensrum JA NEJ 0,2 Närvarande 1 h per 
vardag. 

PLOTTER Rum med skrivare, antas 
liknande ett kontor (d.v.s. 
samma mängd utrustning) 

JA NEJ 0,1 Närvarande 30 min 
per vardag. 
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8.2 Bilaga 2 – Rumsgruppernas mallar i IDA ICE del 2 

Zon-grupper Utrustning/
m² 

Schema 
utrustning 

Ljuskällor
/m² 

Schema ljuskällor Total golvyta 
[m²] 

KONT 0,5 Aktivt 
vardagar 
7.30 till 
16.30. 

0,1 Aktivt vardagar 7.30 till 
16.30. 

1 552,59 

WC 0 Aldrig aktivt. 0,5 Aktivt två timmar varje 
vardag. 

52,13 

FRD 0 Aldrig aktivt. 0,1 Aktivt 1 h per vardag. 431,07 

MATSAL 0 Aldrig aktivt. 0,1 Aktivt 1,5 h per vardag 
(lunch och fika). 

102,86 

KÖK 0,5 Aktivt 1 h per 
vardag 
(lunch). 

0,1 Aktivt 1,5 h per vardag 
(lunch och fika). 

45,18 

KORR 0,01 Aktivt 
vardagar 
7.30 till 
16.30. 

0,1 Aktivt vardagar 7.30 till 
16.30. 

503,46 

ST 0 Aldrig aktivt. 0 Aldrig aktivt. 28,78 

SKYDDSRUM 0 Aldrig aktivt. 0 Aldrig aktivt. 107,80 

SIDOINGÅNG 0 Aldrig aktivt. 0 Aldrig aktivt. 24,46 

TRPHUS 0 Aldrig aktivt. 0,1 Aktivt vardagar 7.30 till 
16.30. 

19,14 

TRAPPHUS 0 Aldrig aktivt. 0,1 Aktivt vardagar 7.30 till 
16.30. 

349,84 

MOTION 0 Aldrig aktivt. 0,1 Aktivt 30 min per 
vardag. 

15,35 

OMKLÄD 0 Aldrig aktivt. 0,1 Aktivt 10 min per 
vardag. 

38,80 

DUSCH 0 Aldrig aktivt. 0,1 Aktivt 10 min per 
vardag. 

20,62 

BASTU 0 Aldrig aktivt. 0 Aldrig aktivt. 15,37 

VALV 0 Aldrig aktivt. 0 Aldrig aktivt. 34,41 

KONFERENS 0,5 Aktivt 1 h per 
vardag. 

0,1 Aktivt 1 h per vardag. 55,96 

PLOTTER 0,5 Aktivt 2 h per 
vardag. 

0,1 Aktivt 30 min per 
vardag. 

10,70 
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8.3 Bilaga 3 – Värden erhållna av Fortifikationsverket 

Element av byggnadens energikalkyl Givet värde Källa 

U-värde för fönster 1,2 W/m²K Ritningar försedda av 

Fortifikationsverket. 

Rumstemperatur i kontorsrum 23°C Energibesiktning försedd av 

Fortifikationsverket. 

Rumstemperatur hygienutrymmen 23°C Energibesiktning försedd av 

Fortifikationsverket. 

Rumstemperatur motionssalar 17°C Energibesiktning försedd av 

Fortifikationsverket. 

Rumstemperatur varmförråd 20°C Energibesiktning försedd av 

Fortifikationsverket. 

Rumstemperatur matsalar 23°C Energibesiktning försedd av 

Fortifikationsverket. 

Ytterväggarnas uppbyggnad Fasadelement 70 mm; 

isolering 75 mm; 

betong 70 mm 

Ritningar försedda av 

Fortifikationsverket. 

Mängd ventilerad luft 5965 l/s Information försedd av 

Fortifikationsverket. 

Mängd luft återvunnen i värmeväxlare 4390 l/s Information försedd av 

Fortifikationsverket. 

Drifttid för ventilationssystem med 

värmeåtervinning 

Kontinuerligt Energibesiktning försedd av 

Fortifikationsverket. 

Drifttid för ventilationssystem utan 

återvinning 

Må-fr 6-22 Energibesiktning försedd av 

Fortifikationsverket. 

Värmeåtervinning i ventilationssystem  65 % Energibesiktning försedd av 

Fortifikationsverket. 

Specifik fläkteffekt för 

ventilationssystem med återvinning 

Tilluft: 3,06 kW/m³/s; 

Frånluft: 2,5 kW/m³/s 

Energibesiktning försedd av 

Fortifikationsverket. 

Specifik fläkteffekt för 

ventilationssystem utan återvinning 

0,99 kW/m³/s Energibesiktning försedd av 

Fortifikationsverket. 
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8.4 Bilaga 4 – Antagna värden för simulering 

Element av byggnadens 

energikalkyl 
Antaget värde Källa 

Köldbryggor Extern vägg till intern 

betongplatta: 0,05 W/K/(m 

brygga); 

Extern vägg till intern vägg: 

0,03 W/K/(m brygga); 

Husknut: 0,08 W/K/(m 

brygga); 

Fönsterkant: 0,03 W/K/(m 

brygga); 

Dörrkant: 0,03 W/K/(m 

brygga); 

Tak till yttervägg: 0,09 

W/K/(m brygga); 

Extern vägg till extern 

betongplatta: 0,14 W/K/(m 

brygga); 

Extern platta till intern 

vägg: 0,03 W/K/(m brygga); 

Tak till intern vägg: 0,03 

W/K/(m brygga); 

 

IDA ICE förinställt värde för typiska 

köldbryggor. 

Ytterväggarnas U-värde Fasadelement: 0,90 

W/m²K; 

isolering: 0,04 W/m²K;  

Betong: 0,90 W/m²K 

Isoleringens värde är tagen av 

Soleimani-Mohseni, Bäckström, & 

Eklund (2014, s. 530) och betongens 

värde är från Soleimani-Mohseni, 

Bäckström, & Eklund (2014, s. 531). 

Fasadelementet är givet samma värde 

som betongen då ett ungefärligt värde 

för väggarna i flerbostadshus under 60-

talet är 0,41 W/m²K (Soleimani-

Mohseni, Bäckström, & Eklund, 2014, s. 

580), detta nås approximativt. 
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Ytterdörrarnas U-värde 2,0 W/m²K Dörrarna antas motsvara gamla dörrar 

då dessa är av metall eller glas 

(Energimyndigheten, 2008). 

Takets U-värde 0,172 W/m²K IDA ICE förinställt värde för tak. 

Golvets U-värde 2,9 W/m²K IDA ICE förinställt värde för betonggolv. 

Ofrivillig ventilation 0,5 oms/h vid 50 Pa tryck IDA ICE förinställt värde. 

Innerdörrar öppna 4 h varje vardag Uppskattat värde. 

Ytterdörrar öppna 1 h varje vardag Uppskattat värde. 

Fönster öppna Aldrig öppna IDA ICE förinställt värde. 

COP-värde för kylaggregat 

i ventilationssystemen 

3 IDA ICE förinställt värde. 

Smärttröskel för 

kylaggregat 

25°C IDA ICE förinställt värde. 

Temperatur under natt Kontor: 19°C; 

Hygienutrymmen: 20°C; 

Motionssalar: 17°C; 

Andra utrymmen: 18°C 

Uppskattat värde då rumstemperatur 

under dagtid enligt energibesiktning är 

2°C över värde angivet i riktlinjer 

upprättade av Fortifikationsverket 

(Nordling, Öberg, & Eriksson, 2013). 

Aktivitetsnivå hos 

personal/ockupanter 

MET = 1,7 Värde för kontorsaktivitet enligt IDA ICE. 

Distributionsförluster för 

varmvattenledningar 

0,5 W/(m² golvyta)  IDA ICE förinställt typiskt värde. 50 % av 

förlusterna går till närvarande zoner. 

Värmeförlust hos 

fönsterapparater och 

radiatorer 

4 % av levererad värme IDA ICE förinställt typiskt värde. 50 % av 

förlusterna går till närvarande zoner 

Distributionsförluster för 

ventilationssystemen 

1 W/(m² golvyta) IDA ICE förinställt typiskt värde. 50 % av 

förlusterna går till närvarande zoner 
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8.5 Bilaga 5 – Justerade värden för grundsimulering 

Element av byggnadens 

energikalkyl 
Givet värde Källa 

Utrustningens effekt i kontor 

och förråd 

75 W/m² från 32,5 W/m² Antaget värde för att bättre 

stämma överens med given 

elförbrukning. 

Belysningens effekt i rum 

förutom WC 

25 W/m² från 10 W/m² Antaget värde för att bättre 

stämma överens med given 

elförbrukning. 

Ofrivillig ventilation 0,7 oms/h vid 50 Pa tryck Antaget värde. 

Golvets U-värde 3,29 W/m²K Antaget värde. 

Takets U-värde 0,278 W/m²K Antaget värde. 

Vindprofil Från delvis skyddad till 

oskyddad 

Antaget värde för att bättre 

stämma överens med givet 

värmekrav. 

Köldbryggor Extern vägg till intern 

betongplatta: 0,24 W/K/(m 

brygga); 

Extern vägg till intern vägg: 

0,24 W/K/(m brygga); 

Husknut: 0,32 W/K/(m brygga); 

Fönsterkant: 0,128 W/K/(m 

brygga); 

Dörrkant: 0,128 W/K/(m 

brygga); 

Tak till yttervägg: 0,4 W/K/(m 

brygga); 

Extern vägg till extern 

betongplatta: 0,4 W/K/(m 

brygga); 

Extern platta till intern vägg: 

0,24 W/K/(m brygga); 

Tak till intern vägg: 0,24 

W/K/(m brygga); 

IDA ICE förinställt värde för dåliga 

köldbryggor. 
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8.6 Bilaga 6 – Värden efter renovering 

Element av byggnadens 

energikalkyl 

Värde innan 

renovering 

Värde efter 

renovering 
Källa 

Rumstemperatur 

kontorsrum 

Dag: 23°C; 

Natt: 19°C 

Dag: 21°C; 

Natt: 17°C 

Nordling, Öberg, & 

Eriksson (2013). 

Rumstemperatur 

hygienutrymmen 

Dag: 23°C; 

Natt: 20°C 

Dag: 21°C; 

Natt: 18°C 

Nordling, Öberg, & 

Eriksson (2013). 

Rumstemperatur 

motionssalar 

Dag och natt: 17°C Dag och natt: 15°C Nordling, Öberg, & 

Eriksson (2013). 

Rumstemperatur 

varmförråd 

Dag: 20°C; 

Natt: 18°C 

Dag: 18°C; 

Natt: 16°C 

Nordling, Öberg, & 

Eriksson (2013). 

Rumstemperatur matsalar Dag: 23°C; 

Natt: 18°C 

Dag: 21°C; 

Natt: 17°C 

Nordling, Öberg, & 

Eriksson (2013). 

Lufttäthet (Infiltration) 0,70 oms/h vid 50 

Pa tryck 

0,43 oms/h vid 50 Pa 

tryck 

Nordling, Öberg, & 

Eriksson (2013). 

Värmeåtervinning i 

ventilationssystem  

65 % i ett system 80 % i alla tre system Nordling, Öberg, & 

Eriksson (2013). 

Specifik fläkteffekt för 

ventilationssystem med 

återvinning innan 

renovering 

Tilluft: 3,06 

kW/m³/s; 

Frånluft: 2,5 

kW/m³/s 

Till- och frånluft: 1,5 

kW/m³/s 

Nordling, Öberg, & 

Eriksson (2013). 

Eleffekt belysning Kontor: 25 W/m²; 

Korridor: 25 W/m²; 

Källare: 25 W/m² 

Kontor: 9 W/m²; 

Korridor: 5 W/m²; 

Källare: 3 W/m² 

Nordling, Öberg, & 

Eriksson (2013). 

COP-värde för kylaggregat i 

ventilationssystemen 

3 5 Nordling, Öberg, & 

Eriksson (2013). 

 


