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Abstract 
The law on energy audits for large companies was adopted by the Swedish Parliament in 2014 and 

implies that companies that answer to the law are to present a representative picture of their energy 

consumption. In addition, suggestions for cost-effective measures are to be made, that will lead to 

reduced energy consumption and more efficient use of energy. This energy audit was made in 

accordance with directives and the Swedish Energy Agency’s recommendations. It was done for 

Umeå Energy’s office building at Dåvamyrans CHP, which is their largest CHP for district heating. The 

building was completed in 2007, and is connected to the powerplant Dåva 1 by a subsurface tunnel. 

Dåva 2 was completed in 2010 to meet the increased need for heating in Umeå, and to reduce the 

share of oil in Umeå Energy's fuel mix. It is a highly energy efficient and environmentally sound 

facility for the production of district heating. 

  As an energy simulation program IDA ICE performs very well when it comes to estimating a 

building's actual energy consumption, this program will be used for the energy audit of the office. 

The energy audit separates itself to estimate the energy consumption in the building for heating, 

cooling, building electricity and business electricity and exclude the external consumptions for 

lighting and transports. 

  Measurements were taken for a week for the buildings electricity consumption. The values were 

then used together with an inventory of the effects of lighting, electrical components and 

assumptions for electricity consumption for the office part, to appreciate the building's total needs of 

business electricity. Inventories of ventilation and temperature measurements were made to get the 

heating demand for the model. Personal Attendance was also estimated, to be able to simulate the 

cooling need for which measurements are not available. The model was corrected thoroughly to 

match the estimated electric consumption and the heat consumption that had been measured, and 

corrected on the basis of boundaries for the model. 

  The results showed that the building has a total annual energy requirement of 157,5 [kWh/m2], 97 

[kWh/m2] for district heating, 55,2 [kWh/m2] for electricity consumption and 5,1 [kWh/m2] for 

district cooling . The corrected simulation according to measurements and estimates was used to 

make an energy balance for district heating, and to simulate different improvement actions that was 

later analyzed for individual and simultaneous influence on each other. 

  A conclusion was drawn that the measure which favors both district heating, district cooling and 

electricity consumption, is a combination of all limited measures including the replacement of LED 

lamps for certain areas, turning of the lights and shutting down computers after hours, as well as the 

reduction of the air handling units operating times and reducing the temperature with one degree 

for the entire building. These combined measures balance and affect each other positively, and can 

provide potential savings of between 27 000 and 37 000 [SEK] per year depending on varying energy-

prices district heating and electricity.  

  Other practical measures that should be done is conducting measurements for the hot water 

demand, cooling need and electricity consumption for the building, since they aren’t being 

conducted currently. An adjustment of the ventilation flows should also be made, this is because 

some diverging flows were detected during measurements. It should be examined how the activation 

of night cooling functions during the summer. If it would be activated during summer it would 

provide a reduced cooling requirement.  
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Sammanfattning 
Lagen om energikartläggning för stora företag antogs av Sveriges Riksdag år 2014 och innebär att 

företagen som är inräknade ska redovisa en representativ bild av sin energiförbrukning. Dessutom 

ska det lämnas in föreslag för att göra kostnadseffektiva åtgärder, som ska leda till en minskad 

energiförbrukning och effektivare användning av energi. Denna energikartläggning har gjorts enligt 

lagens riktlinjer och Energimyndighetens rekommendationer för energikartläggningar. 

Kartläggningen gjordes för kontorsbyggnaden vid Dåvamyrans kraftvärmevärk, som är Umeå Energis 

stora produktionsanläggning för fjärrvärme. År 2007 färdigställdes kontoret och ligger i anslutning till 

Dåva 1 via en tunell under jorden. Dåva 2 färdigställdes 2010 för att möta det ökade behovet av 

fjärrvärme i Umeå och för att minska andelen olja i Umeå Energis bränslemix. Den är en väldigt 

energieffektiv och miljöanpassad anläggning för produktion av fjärrvärme. 

  Eftersom energisimuleringsprogrammet IDA ICE presterar mycket bra när det kommer till att 

uppskatta en byggnads verkliga energiförbrukning, kommer detta program att användas för 

energikartläggningen av byggnaden. Energikartläggningen avgränsar sig till att endast ta med 

energiförbrukningen inom byggnaden för uppvärmning, fjärrkyla, fastighetsel och verksamhetsel. 

Från kartläggningen exkluderas den yttre förbrukningen i form av belysning, motorvärmarstolpar och 

transporter som tillkommer i verksamheten. 

  Mätningar gjordes under en vecka för elförbrukningen. Dessa användes sedan tillsammans med 

inventerade effekter för belysning, elektriska komponenter och antaganden för elförbrukningen för 

kontorsdelen till att uppskatta byggnadens totala behov av verksamhetsel. Inventeringar av 

ventilation och mätningar för temperaturer gjordes för att få uppvärmningsbehovet för modellen. 

Personnärvaro uppskattades också för att kunna simulera ett fjärrkylabehov där mätningar inte finns 

att tillgå. Modellen korrigerades grundligt för att matcha den uppskattade elföbrukningen och 

fjärrvärmeförbrukningen som hade mätts, normalårskorrigerats och korrigerats utifrån 

avgränsningar.  

  Resultatet visade att byggnaden har ett totalt årligt energibehov på 157,5 [kWh/m2], varav 97 

[kWh/m2] för fjärrvärme, 55,2 [kWh/m2] för elförbrukningen och 5,1 [kWh/m2] för fjärrkylan. 

Grundsimuleringen användes för att göra en energibalans för fjärrvärmen och simulera för olika 

förbättringsåtgärder som senare analyserades för enskild och sammanlagd påverkan på varandra.  

  Som slutsats drogs att den åtgärd som gynnar både fjärrvärme, elförbrukning och 

fjärrkylaförbrukning, är en kombination för alla begränsade åtgärder som innefattar byte av led 

lampor, släckning av belysning och avstängning av datorer efter arbetstid, reducering av 

ventilationssystemets drifttider och reducering av temperaturen i byggnaden med en grad. Dessa 

sammanlagda åtgärder balanserar och påverkar varandra positivt och kan ge en potentiell besparing 

på mellan 27 000 och 37 000 [kr] per år beroende på varierande energipris för el och fjärrvärme.  

  Andra praktiska åtgärder som framgår av metodavsnittet är att mätningar för tappvarmvatten, 

fjärrkyla och byggnadens elförbrukning borde införas eftersom sådana mätningar inte görs i nuläget. 

En injustering av ventilationsflöden borde också göras, detta eftersom avvikande flöden upptäcktes 

under mätningar. Sedan borde det undersökas hur aktiveringen av nattkyla fungerar under 

sommartid, att det ses till så att den är på, eftersom det skulle ge ett reducerat kylbehov för den 

varma perioden om den inte vore aktiverad. 

 

Nyckelord: Energikartläggning, Energieffektivisering Fjärrvärme, Elförbrukning, IDA ICE, Umeå Energi, Umeå 
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1. Inledning 
År 2014 antog Sveriges Riksdag ”Lagen om energikartläggning” i stora företag, som innebär att 

företagen de företag som omfattas av den ska redovisa en representativ bild av sin 

energiförbrukning. Dessutom ska det lämnas in föreslag för att göra kostnadseffektiva åtgärder som 

ska leda till en minskad energiförbrukning och effektivare användning av energi. Redovisningen av 

energikartläggningen kommer i sin helhet bestå av två steg. I steg 1 rapporterade företagen in med 

slutdatum den 29 januari 2015 om de omfattas av lagen och i steg 2 ska inrapporteringen av 

resultatet av energikartläggningen senaste under det första kvartalet av 2017. En ny kartläggning ska 

sedan göras vart fjärde år, där den gamla får vara till grund för den nya. [1] 

1.1 Bakgrund 
Definitionen för ett stort företag enligt Lagen om energikartläggning är att företaget har fler än 250 

medarbetare och en omsättning som överstiger 50 miljoner €, eller en balansomslutning som 

överstiger 43 miljoner € per år. Med över 340 medarbetare i Umeå och en omsättning på 1,6 

miljarder kronor per år kan Umeå Energi klassas som ett stort företag och omfattas av lagen. Umeå 

Energi är ett kommunalägt energibolag som levererar el, fjärrvärme, fjärrkyla och fiber till sina 

abbonenter. De innehar aktiemajoriteten i dotterbolagen Umeå Energi Elhandel AB, Umeå Energi 

Elnät AB, Umeå Energi UmeNet AB och Umeå Energi Sol, Vind & Vatten AB.  

 Kraftvärmeverket Dåva 1 färdigställdes år 2000 och är en mycket energieffektiv och miljöanpassad 

anläggning med en rening av föroreningar och försurande gaser på 99,5 procent. I pannan eldas 

huvudskligen avfall och har en effekt på 65 [MW] där 55 [MW] produceras till fjärrvärmenätet och 10 

[MW] i elproduktion.  År 2007 blev kontorsbyggnaden på Dåvamyran färdigt, som ligger i anslutning 

till Dåva 1 via en tunell under jorden. Dåva 2 färdigställdes 2010 för att möta det ökade behovet av 

fjärrvärme i Umeå och för att minska andelen olja i Umeå Energis bränslemix. Den har en 

fluidbäddpanna med en effekt på 105 [MW] där 75 [MW] går till fjärrvärmenätet och 30 [MW] går till 

elnätet. [2] 

  Anläggningen har en fluidbäddpanna med en effekt på 105 [MW] varav 75 [MW] är går till 

fjärrvärmenätet och 30 [MW] till elnätet. Denna energikartläggning som ska göras för detta 

examensarbete ska utföras på kontorsbyggnaden som ligger i anslutning till Dåva 1 där mätningar 

kommer att göras och IDA ICE kommer att användas som simuleringsverktyg för energibehovet. 

  IDA ICE som står för IDA Indoor Climate and Energy är ett simuleringsverktyg som har varit i 

utveckling sedan 1980 talet. Från började utvecklades IDA ICE av Avdelningen för Installations- och 

Energisystem vid Kungliga Tekniska Högskolan och Institutet för tillämpad matematik. [3] Idag 

programmet av EQUA som är ett Stockholmsbaserat företag och används vid många av Sveriges 

konsultföretag och universitet. Jämför man med andra energisimuleringsprogram presterar IDA ICE 

mycket bra i simulering gentemot en byggnads verkliga energiförbrukning. Denna energikartläggning 

kommer att utföras med hjälp av simuleringsverktyget IDA ICE.  

  Eftersom Umeå Energis avdelning Energiaffär kommer att utföra kartläggningar för Umeå Energis 

egen verksamhet och kunder som omfattas av lagen, är denna kartläggning av intresse. Sedan har 

Umeå Energi också som mål inför 2018 att bli klimatneutrala och för att uppnå det, kommer 

energikartläggning av kontor, anläggningar och verksamhet vara en viktig del.  
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1.2 Syfte och mål 
Det främsta syftet med detta examensarbete är att få en så komplett energikartläggning som möjligt 

av Umeå Energis kontor vid Dåvamyrans kraftvärmeverk. Detta kommer att göras med hjälp av 

inventeringar, mätningar av inomhustemperaturer och luftomsättningar för att sedan göra en 

insättning av data i energibalansprogrammet IDA ICE. Sedan kommer andra räknemetoder att 

användas.  

  Syftet med att använda IDA ICE är att det ger en modell av byggnaden som ger en uppskattning av 

den nuvarande energiförbrukningen. Den nuvarande energiförbrukningen för byggnaden finns redan 

att tillgå och då är tanken att modellen kan kalibreras för den förbrukningen. Sedan kan modellen 

simuleras för enskilda förbättringsåtgärder som t.ex. förbättringar för ventilationen och belysningen. 

När det sedan har gått 4 år och en ny energikartläggning behöver göras har man en 3D-modell i IDA 

ICE så att en ny energikartläggning kan göras till grund för den gamla. 

  Det övergripande målet för detta examensarbete är att få en så korrekt energibalans och  

kartläggning som möjligt av kontoret på Dåva, som sedan sammanställs i en rapport. Detta ska göras 

i enlighet med Energimyndighetens riktlinjer (se kapitel 2.6) som innefattar ett antal delmål från 

deras sida och andra delmål som är tillsatta för den vetenskapliga processen: 

 Delmål 1: Enligt energimyndigheten ska en energikartläggning innehålla uppgifter om 
byggnadens eller byggnadernas totala energianvändning, verksamhetsenergi och transporter 
exkluderas i detta fall.   

 Delmål 2: Förslag till att kostnadseffektiva åtgärder för att både minska energiförbrukningen 
och effektivisera energianvändningen ska göras.  

 Delmål 3: Uppgifterna om energianvändningen ska vara uppmätta och spårbara.  

 Delmål 4: Baseras på delmål 3, att man ska få en tydlig fördelning av byggnadens 
energiförbrukning, d.v.s. tydlig energibalans.  

 

1.3 Omfattning och avgränsning 
I sin helhet kommer avgränsningen att göras mot att inte ta med energiförbrukning för transporter, 

yttre belysning, yttre uppvärmning i form av markvärme, elförbrukning för motorvärmarstolpar och 

elförbrukning för elektrisk utrustning som inte används. Energikartläggningen kommer alltså att gälla 

för kontorets energiprestanda inom byggnadens ramar.   

1.3.1 Konstruktion 
Det som kartläggningen kommer att utgå ifrån är skapandet av en 3D modell i 

energisimuleringsprogrammet IDA ICE. Modellen kommer att göras med förenklingar för 

kontorsplanen i byggnaden där alla rum, som kontorsrummen som vätter mot utsidan inte kommer 

att tas med för enkelhetens skull. Detta görs för att förkorta tiden för konstruktion av modellen, sen 

bör en enklare modell ge en något kortare simuleringstid.  

1.3.2 Projekterade och uppmätta värden för värme och ventilation   
Mätta värden för årlig- och månadsförbrukning för fjärrvärme och elektricitet kommer att 

presenteras. Eftersom statistik för fjärrkyla inte kan erhållas kommer det simulerade värdet för 

fjärrkyla presenteras för ett år.  

  Temperaturmätningar kommer att göras för att uppskatta medeltemperaturen på planen, baserat 

på momentanmätningar under dagstid i de olika delarna av byggnaden. Sedan kommer en loggning 

av temperaturen att göras under en vecka i ett av kontorsrummen. 
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  I byggnaden finns två aggregat för ventilation där mätningar för primärt huvudflöde ska göras. Vissa 

mätningar av grenflöden kommer ske för att verifiera att de projekterade flödena stämmer med 

verkligheten, men inga omfattande. Drifttider enligt inställda värden kommer ligga till grund för 

simuleringar och projekterade flöden.   

1.3.3 Elförbrukning 
En mätning av elförbrukningen kommer att göras under en vecka för den totala lasten, eftersom 

elektricitet för belysningen och övrig verksamhetsel är svår att separera. Mätningen kommer sen 

ligga till grund i att uppskatta en årsförbrukning för elen, där antaganden för lägre bemanning och 

sommartid görs. Fastighetselen räknas ut automatiskt via IDA ICE från insatta parametrar för 

ventilation, varmvattenbehov och värmesystem.  

  För att separera verksamhetsel från fastighetsel och kunna kalibrera verksamhetsel efter mätvärden 

kommer en inventering av belysning ske (belysning tillhör verksamhetsel)  och elektriska 

komponenter (vitvaror, datorer etc.). Rundvandringar ska även göras för att uppskatta drifttider. För 

kontorsplanen har det avgränsats till att räkna med standardförbrukningar för elektriska 

komponenter.  

1.3.4 Simulering   
Alla inventerade och mätta värden ska sedan införas i den uppritade 3D-modellen i IDA ICE, där en 

simulering av energi kommer att göras för ett år. Den simuleringsmodellen ska sedan kalibreras 

utifrån uppmätt fjärrvärmeförbrukning, uppskattad elförbrukning och andra antagna/uppskattade 

parametrar som varmvattenbehov så att den stämmer mer överens med verkligheten. Den 

kalibrerade modellen simuleras och kommer att ligga som grund till simuleringar för 

förbättringsåtgärder. Simuleringen grundas på den geografiska placeringen Sundsvall (eftersom 

placeringen Umeå inte kan tillhandahållas) och klimatdata för Umeå över ett år där solinstrålning 

inkluderas.  

1.3.5 Åtgärdsanalys och energi/kostnadskalkyl   
När förbättringsåtgärder har identifierats till följd av inventeringar och grundsimuleringen, kommer 

förbättringsåtgärdena simuleras enskilt och i grupp för att kunna se deras enskilda och sammanlagda 

påverkan på energiförbrukningen och energianvändningen, samt vilken påverkan de eventuellt kan 

ha på varandra. Kostnaderna för de olika förbättringsåtgärderna kommer också att undersökas. För 

att rimligt bedöma kostnader kommer en avgränsning göras utefter en analys för vilka 

energiförbrukningar som påverkas relevant i storlek för förbättringsåtgärder. Baserat på det så kan 

en Lcc-kalkyl göras, ifall en åtgärd kan tänkas vara lönsam och kostnadseffektiv. För åtgärder där det 

kan ses en olönsamhet direkt, görs ingen Lcc-kalkyl. Inte heller för åtgärder som inte innebär någon 

högre investeringskostnad, där det istället görs en enklare beräkning för kostnadsbesparingar.    
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2. Teori 
Grundläggande teorin för energikartläggning där krav och uppgifter från Energimyndigheten, BBR 

och forskningsmaterial behandlas förutom formler och ekvationer.  

2.1 Ekvationer 
En beskrivning av grundläggande teori för en byggnads termodynamiska prestanda samt pumpar, 

fläktar och elförbrukning. IDA ICE räknar även med köldbryggor, vilket kommer att behandlas 

kortfattat i teoridelen.  

2.1.1 Grundläggande termodynamik 
Enligt termodynamikens andra huvudsats övergår värme från ett varmare medium till ett kallare. 

Detta sker genom konduktion, konvektion och strålning. Konduktion är energiöverföringen från ett 

varmare medium till ett kallare, när partiklar från dessa ytor interagerar. Begreppet konduktion 

används främst när man pratar om värmeöverföring mellan fasta ytor. Konvektion är överföringen av 

energi melan en fast yta och en fluid eller gas som är i rörelse. Den involverar den kombinerade 

effekten av en fluid i rörelse samt konduktion. Strålning är överföringen av energi från emissionen av 

fotoner (elektromagnetiska vågor). [4]  

När det kommer till solinstrålning genom fönster har det en mycket stor påverkan på husets 

energibalans. När behovet av värme är stort, bidrar solen omedelbart när den börjar skina till att 

minska värmebehovet. Värme från solinstrålning kan utgöra den helt dominerande delen av det 

dimensionerande värmeöverskottet. Fönstrens storlek och avskärmning är avgörande. [5] 

2.1.2 Byggnadens termiska energibalans 
En byggnads energibalans utgörs dels av inkommande energi i form av drift- och fastighetsel, 

fjärrvärme- och fjärrkylaförbrukning, värmeåtervinning. Det interna värmetillskottet tas hänsyn till 

från människor och apparater, samt solinstrålning som definieras som gratisvärme. Den utgående 

energin i energibalansen kommer av transmissionsförluster i klimatskal och ventilationssystem. I 

figur 1 visas en bild av systemgränserna för en byggnads energibalans. 

 

 

                                                     Figur 1 Systemgränser för en byggnads energibalans enligt Boverket. [6]  

Generell effektbalans: 

�̇�𝑡𝑜𝑡 = �̇�𝑤 + �̇�𝑔  (1) 

Där Q̇w är den värmetillförsel från aktiva komponeneter och Q̇g är gratisvärmen i [W].  
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                                          �̇�𝑡𝑜𝑡 = �̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 + �̇�𝑜𝑣                            (2) 

Q̇tot, som är summan av transmissionförluster för klimatskal, Q̇trans, förluster från 

ventilationssystem, Q̇vent, och förluster från den ofrivilliga ventilationen Q̇ov.  

(1) och (2) ger: 

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 + �̇�𝑜𝑣 = �̇�𝑤 + �̇�𝑔       (3) 

 

Transmissionförluster genom klimatskal, Q̇trans: 

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑈𝑚𝐴𝑜𝑚(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡) = 

= (∑ 𝑈𝑖 𝐴𝑖 + ∑ Ѱ𝑘𝑙𝑘 + ∑ 𝑥𝑗) (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡) = 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)   (4) 

där Um är värmegenomgångstalet [
𝑊

𝑚2𝐾
], A är arean [m2], Ѱ𝑘 är värmekonduktivitet för en linjär 

köldbrygga [
𝑊

𝑚𝐾
], 𝑙𝑘 är längden för köldbryggans värmeöverförande del och 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 är 

värmeförlustfaktorn för transmissionen [
𝑊

𝐾
].  

 

Ventilationsförluster då uteluft inte värms, Q̇vent: 

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌𝑐𝑝�̇�(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)                              (5) 

där ρ är densiteten för luft [
kg

m3], cp är luftens värmekapacitet [
J

kgK
], V̇ är volymsflöde [

m3

s
] och T är 

temperatur [K].  

 

Värme i värmebatteri efter ftx-aggregat, Q̇v,vb:   

�̇�𝑣,𝑣𝑏 =  𝜌𝑐𝑝�̇�(𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 − 𝑇𝑡å)      (6)    

Där 𝑇å som är lufttemperatur efter ftx-aggregat värms till inneluftstemperaturen 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙. 

 

Värmen Q̇v,rum för att värma luften med temperatur Ttill till Tin Q̇v,rum: 

�̇�𝑣,𝑟𝑢𝑚 = 𝜌𝑐𝑝�̇�(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙)      (7) 

 

(5) och (6) ger, Q̇vent: 

 �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = �̇�𝑣,𝑣𝑏 + �̇�𝑣,𝑟𝑢𝑚 = 𝜌𝑐𝑝�̇�(𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 − 𝑇å)                                                 (8) 
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Värmeväxlares verkningsgrad för ftx-ventilation: 

𝜂 =
𝑇å−𝑇𝑢𝑡

𝑇𝑖𝑛−𝑇𝑢𝑡
                           (9) 

(7) och (8) ger Q̇vent: 

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡(1 − 𝜂)(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)         (10) 

Värmeförluster från den ofrivilliga ventilationen:  

 �̇�𝑜𝑣 = 𝐹𝑜𝑣(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)                           (11) 

 

Total värmeförlustfaktor, Ftot: 

𝐹𝑡𝑜𝑡 = 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡(1 − 𝜂) + 𝐹𝑜𝑣       (12) 

 

Vilket ger den totala värmeförlusten, Q̇tot: 

�̇�𝑡𝑜𝑡 =[𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡(1 − 𝜂) + 𝐹𝑜𝑣](𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡) = 𝐹𝑡𝑜𝑡(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)                         (13) 

[7] 

 

2.1.3 Byggnadens energibehov 
För att kunna räkna ut en byggnads energibehov måste man veta tillförseln av gratiseffekt som 

kommer av från solinstrålning och utomhustemperatur, eller helt enkelt värmet som tillförs från 

solen. Om gratiseffekten �̇�𝑔 är given kan man räkna ut balanstemperaturen 𝑇𝑔, eftersom: 

�̇�𝑔 = 𝐹𝑡𝑜𝑡(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑔)       (14) 

�̇�𝑔 =
𝐸𝑔

8760
        (15) 

 

Där 𝐸𝑔 är den årliga tillförda gratisenergin, vilket ger att: 

𝑇𝑔 = 𝑇𝑖𝑛 −
�̇�𝑔

𝐹𝑡𝑜𝑡
        (16) 

 

Det årliga energibehovet för uppvärmning kan då räknas ut genom att 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 = ∑ 𝐹𝑡𝑜𝑡(𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑡)𝛥𝑡 = 𝐹𝑡𝑜𝑡 ∑ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑡)𝛥𝑡8760
1

8760
1     (17) 

Varaktighetsdiagrammet som figur 2 visar, baseras på förhållandet mellan balanstemperaturen 𝑇𝑔 

och utomhustemperaturen under ett år. Delen av ekvation 17,  ∑ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑡)𝛥𝑡8760
1  är en integral 

mellan dessa gränser och representeras i form av den markerade ytan för nedanstående figur 2, där 

ytan är proportioinellt mot uppvärmningsbehovet. Uppvärmningsbehovet kallas för gradtimmar och 

kallas för 𝐺𝑡[°C]. [7] 
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Figur 2 Förhållande mellan balanstemperatur och utetemperatur över ett år.  

 

 Detta ger slutligen att: 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 = 𝐹𝑡𝑜𝑡𝐺𝑡                             (18) 

𝐺𝑡, kan även hämtas ur tabell för att göra beräkningar för uppvärmningsbehovet i ett specifikt 

geografiskt område. [7] 

 

2.1.4 Normalårskorrigering av uppvärmningsbehov 
För att kunna jämföra statistik för en byggnads energiförbrukning för uppvärmning 

normalårskorrigeras statistiken med avseende på utetemperaturens årsvariationer för ett normalår 

och det aktuella året. Graddagarna är de dagar där utetemperaturen är under balanstemperaturen 

𝑇𝑔 d.v.s. när det finns ett uppvärmningsbehov. När utetemperaturen är större än 

balanstemperaturen, finns inget behov för uppvärmning. Data för graddagar, GD, under aktuellt år 

och normalår kan beställas från SMHI.  

  Eftersom varmvattenbehovet kan antas oberoende av utomhustemperatur, reduseras det från 

fjärrvärmen så att endast uppvärmningen korrigeras efter graddagar och varmvatten inkluderas 

okorrigerat för värmebehovet. Detta ger det korrigeradde totalabehovet 𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒,𝑡𝑜𝑡,𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑: 

 𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒,𝑡𝑜𝑡,𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 = 𝐸𝑣𝑣 + (𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑡𝑜𝑡 − 𝐸𝑣𝑣)
𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 å𝑟

𝐺𝐷𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡 å𝑟
                    (19) 

Där 𝐸𝑣𝑣 är tappvarmvattenuppvärmningen och 𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑡𝑜𝑡 är den totala värmeanvändningen.  

 

2.1.4 Kylning 

Värmeöverskott i en byggnad uppkommer när gratisenergi �̇�𝑔 från solinstrålning och 

utomhustemperatur, samt internvärme från energibärare (t.ex. elektrisk utrustning) värmer upp 
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inomhustemperaturen så att den överstiger komfortemperaturen. Värmeöverskottet är en viktig 

dimensionerande faktor för behovet av bortförsel av värme inom klimatskalets väggar, med andra 

ord fjärrkyla. Detta gäller först och främst för lokalbyggnader, där det är värmeöverskottet som 

dimensionerar klimatanläggningen. Det kan också definieras som den del av värmet som är internt 

utvecklat och det av rumsluften upptagna värmet från solinstrålning som inte går ut genom husets 

klimatskärm. Enligt den termiska effektbalansen så kan värmeöverskottet definieras som, om ftx-

system är förutsatt, 𝑄ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡: 

𝑄ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 = 𝑄𝑖𝑛𝑡 − 𝑄𝑡𝑜𝑡                            (20) 

Där 𝑄𝑖𝑛𝑡 är den internvärme som genereras inom klimatskalet och 𝑄𝑡𝑜𝑡 är de förluster som kommer 

av transmission genom klimatskalet och via frivillig och ofrivillig ventilation. [5] 

 

2.1.6  Solinstrålning 
De strålningsparametrar som råder för en yta är absorptansen, transmittansen, reflektansen och 

emittansen. Absorptansen är den strålning som absorberas av ytan, transmittansen är den strålning 

som passerar genom ytan och emittansen är den strålning som avges av ytan. I byggnadstekniska 

applikationer brukar man oftast sätta att absorptansen är lika med emittansen och på så vis får man 

att: 

1 = ɑ + 𝜌 + 𝜏                            (21) 

Där ɑ är absorptansen, 𝜌 är reflektansen och 𝜏 är transmittansen. Dessa fysiska parametrar är 

definierade enligt: 

ɑ =
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔
                        (22) 

𝜌 =
𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑘𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔
                        (23) 

𝜏 =
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔
                        (24) 

När solinstrålning kommer genom fönstren i en byggnad är det den transmitterade delen av 

strålningen som ger upphov till ett värmetillskott som inneklimatet tar del av. Därför är det viktigast 

att fokusera på den transmitterade strålningen, när den bidrar procentuellt mer till inneklimatets 

uppvärmning än den absorberade; den bidrar självfallet också men ur perspektivet när det gäller 

fönstrens inverkan på klimatskalet inneklimatet är transmissionen den viktigaste parametern. [7] 

2.1.7  Fläktar och ventilation 
Användningen av fläktar sker mest genom transport av gaser, där tryckökningen är låg i förhållande 

till atmosfärstrycket, som ligger runt 1013,15 hPa. Volymflödet för fläktar uttrycks ofta i [
𝑚3

𝑠
] och 

trycket i pascal med enheten [𝑃𝑎 =
𝑁

𝑚2] [7].  

Nyttig effekt för fläkten [W]: 

𝑃𝑛 = �̇�∆𝑝𝑜            (25) 

      

Där �̇� är volymflödet i [
𝑚3

𝑠
] och ∆𝑝𝑜 är totaltrycksökningen i [𝑃𝑎].  
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Omsättningen för luften i ett rum för bostäder, n = [oms/h], ska enligt BBR motsvara minst 0,35 [l/sm2] 

i rum där personer befinner sig i. För kontor, skolor och andra samlingslokaler gäller det minst 7 

[l/s,person] + 0,35 [l/sm2] (blir runt 1,5 – 2 [oms/h]), för sammanträdesrum blir detta runt 5 – 6 

[oms/h].  

Räkning för ett kontor med en person; takhöjd 2,5 meter och 10 kvadratmeter golvarea: 

𝑛 = 3600 [
𝑠

ℎ
] ∙

1

1000
[

𝑚3

𝑙
] ∗

1

25
 [𝑚3] ∙ (7 [

𝑙

𝑠,𝑝
] + (0,35 [

𝑙

𝑠,𝑚2] ∙ 10 [𝑚2])) = 1,512 [
𝑜𝑚𝑠

ℎ
]   (26) 

Verkningsgrad för fläkt, SFP värde: 

𝜂 =
𝑃𝑛

𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑
                      (27) 

Där 𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 är den tillförda elektriska effekten, alternativt axeleffekten. [7] 

 

2.1.8  Pumpar 
Användningen av pumpar är för transport och tryckökning av vätskor. Vätskor kan betrakntas som 

inkompressibla och därför är förändringen i vätskans densitet oftast försumbar.  

Pumpens uppfodringshöjd mätt i [mmvp]: 

𝐻 =
𝑃𝑢𝑡−𝑃𝑖𝑛

𝜌𝑔
+

𝑣𝑢𝑡
2 −𝑣𝑖𝑛

2

2𝑔
+ ℎ𝑢𝑡 − ℎ𝑖𝑛                   (28) 

Där 𝑃𝑢𝑡 − 𝑃𝑖𝑛 är den statiska tryckökningen i pumpen [Pa], g är tyngdaccelerationen 9,82 [m/s2], 𝑣𝑢𝑡 

och 𝑣𝑖𝑛 är vätskans hastighet vid inlopp och utlopp och ℎ𝑢𝑡 − ℎ𝑖𝑛 som är höjdskillnad mellan inlopp 

och utlopp [m]. [7] 

 

Pumpens nyttiga effekt [W]: 

𝑃𝑛 = �̇�𝜌𝑔𝐻                  (29) 

 

2.1.9  Eleffekt för komponenter 
Den huvudsakliga elförbrukningen sker via enfas växelström och trefas växelström. En trefasledning 

har en ledningarna L1, L2, L3 och nolledaren, där vardera ledares spänning är förskjuten inbördes 

med en vinkel på 120°.  

Trefaseffekt för Y-kopplad belastning, P i [W]: 

𝑃𝑌 = 3𝑈𝐹𝐼𝐿𝑌𝑐𝑜𝑠𝜑 = √3𝑈𝐻𝐼𝐿𝑐𝑜𝑠𝜑   (30) 

Där 𝑈𝐹 är fasspänning [V], 𝐼𝐿𝑌 är ström [A] genom enskild belastning som också är huvudström i 

detta fall, 𝑈𝐻 är huvudspänningen och 𝑐𝑜𝑠𝜑 är effektfaktorn.  

Effekt för D-kopplad last:   

𝑃𝑌 = 3𝑈𝐻𝐼∆𝑐𝑜𝑠𝜑 = √3𝑈𝐻𝐼𝐿∆𝑐𝑜𝑠𝜑   (31) 
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Där 𝐼∆ är fasström och 𝐼𝐿∆ är huvudströmmen [A].  

 

Skenbar effekt S [VA] och reaktiv effekt Q [VAr]: 

𝑆2 = 𝑃2 + 𝑄2                              (32) 

𝑃 = 𝑆𝑐𝑜𝑠𝜑                              (33) 

𝑄 = 𝑆𝑠𝑖𝑛𝜑     (34) 

𝑡𝑎𝑛𝜑 =
𝑄

𝑃
     (35) 

Där 𝜑 är vinkeln som beror av aktiv, skenbar och reaktiv effekt enligt figur 2 nedan. 

 

 

Figur 2 Effekttriangeln som visar vinkeln φs beroende av S, Q och P. 

 

När det gäller energi i kontorslokaler är utrustning som tillhör fastighetsel och verksamhetsel i regel 

faskompenserade när de säljs. Börvärdet för kontorsutrustning bör vara kring 0,95 för 

kontorsutrustning. [8] [9] 

 

2.1.10  Ekonomi 
Nuvärdet för en anläggning: 

𝑁 = ∑ 𝐶𝑖(1 + 𝑟)−𝑖𝑛
𝑖=1     (36) 

Där n = investeringens ekonomiska livslängd, 𝐶𝑖 = intäkter minus kostnader för år i enligt det aktuella 

priset och r = realränta d.v.s. ränta kompenserad för inflation.  

Nuvärdet av en framtida kostnad: 

𝐾𝑁 = 𝐾𝑜(1 + 𝑟)−𝑥    (37) 

Där 𝐾𝑜= kronor som åtgärden kostas om den görs nu och x = antal år tills åtgärden genomförs.  

Kapitaliseringsfaktor: 

𝑓𝑁 =  
1−(1+𝑟)−𝑛

𝑟
    (38) 

Där n = investeringens ekonomiska livslängd.  
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Nettonuvärdet: 

𝑁𝑁𝑉 = 𝑁 − 𝐺    (39) 

Där N = anläggningens nuvärde och G = grundinvesteringen.  

LCC kalkyl: 

𝐿𝐶𝐶 = −𝑁𝑁𝑉 = 𝐺 + 𝐾𝑁 − 𝐼𝑁 − 𝑅𝑁   (40) 

Nuvärdet av anläggningens restvärde: 

𝑅𝑁 = 𝑅0(1 + 𝑟)−𝑛    (41) 

 [7] 
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2.2 Uppvärmning och BBR krav för kontor 
I Boverkets regler för 2015 ställs krav på byggnader och lokaler för byggnadens specifika 

energianvändning, installerad eleffekt för uppvärming (inte rel. I detta fall), klimatskärmens 

genomsnittliga luftläckage och värmegenomgångskoefficienten (Um). För Umeå gäller specifikationer 

för klimatzon 1 som ses i tabell 1. Enligt reglerna för klimatzon 1 får en nybyggd lokal med större 

Atemp än 50 [m2], högst ha en förbrukning (för exempelvis fjärrvärme) på 105 [kWh/m2/år] och 

högsta genomsnittliga 

värmegenomgångstal på 0,6 [W/m2K]. 

Dessa krav innefattar kontorslokalen 

som ska energikartläggas om den skulle 

byggas idag. Luftläckaget för en 

tryckskillnad på 50 [Pa] får maximalt 

vara sådant att kravet på byggnadens 

specifika energianvändning uppfylls. 

[10] 

Det är vanligast för kontorslokaler att 

dessa har en uppvärmning av 

fjärrvärme. Något som kan bidra till en 

minskad energiförbrukning för 

kontorslokaler är föbättring av 

verkningsgraden för värmeväxlingen i 

ventilationssystemet, eller bara något 

så enkelt som att sänka temperaturen 

med en grad då bostäder och kontor behöver inte värmas upp till nå mycket mer än 20 – 21 °C. En 

sänkning av temperaturen i en byggnad med 1 °C ger en minskning av uppvärmningsbehovet på 5 %. 

[11] 

2.2.1 Tappvarmvattenbehov 
Enligt BBR bör tappvarmvatten minst hålla 50 °C vid tappstället och för personlig hygien får det inte 

överstiga 60 °C. För att förhindra bekteriebildning får varmvattentemperaturen får inte i någon del av 

systemet understiga 50 °C. [12] Enligt IDA ICE räknas att uppvärmningen av tappvarmvatten sker i 

värmeväxlare från 5 °C till 55 °C. Varmvattenförbrukningen per person i ett bostadshus sägs vara runt 

75 [l/person/dag], men för kontor kan detta skilja något. [7] Ett riktvärde som används för att 

beräkna avloppsförluster är att 50 % av energin från tappvarmvatten går ut från byggnadens 

klimatskal genom avloppsförluster. [13] 

2.3 Elförbrukning för kontor 
När det kommer till kontorslokaler finns det stora potentialer att spara in på elkostnaderna. Stora 

förbrukare för kontor är belysning och datautrustningen, vilka utgör ca 40 % av kontorets 

elanvändning. Under de senaste årtiondena har elenergibehovet för kontorslokaler ökat vesäntligt. 

Datorer och annan elektronisk utrustning blir allt energisnålare, men moteffekten kommer från att 

mängden elkrävande utrustning ökar. Sen går mycket av elen till vårt välbefinnande som till exempel 

luftkonditionering.  

  Att stänga av en dator helt istället för att låta den vara på i standby-läge är något som kan ge stora 

energibesparingar. I ett hushåll står standby för ca 10% av den totala elförbrukningen. Ett enkelt sätt 

att minimera standby är att koppla alla datorer, skrivare osv. till ett grenuttag med 

avstängningsknapp. Det gör det enkelt att stänga av all utrustning vid dagens slut. Genom att 

Tabell 1 Boverkets krav för byggnader i klimatzon 1. [6] 
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använda en gemensam strömbrytare kan man spara ca 47 [kWh/år] per dator, vilket är en vesäntligt 

stor besparing. [14] 

 

2.4 Personvärme 
Värmeproduktionen i kroppen för en sittande vuxen person är ca 60 [W/m2] och vid stor kroppslig 

ansträngning kan den stiga uppemot 450 [W/m2]. Kroppsytan för en typisk vuxen person är omkring 

1,8 [m2]. Värmen som kroppen alstrar kan även anges i enheten [met] där 1 [met] motsvarar 

värmeproduktionen för en sittande vuxen person. En lätt stillasittande person som arbetar 

producerar värme på omkring 1,2 – 1,5 [met], men vid stor kroppslig ansträngning kan det stiga till 

över 10 met. [12] Vid måttligt kroppsligt arbete brukar kroppens värmeproduktion ligga runt 2 – 4 

[met] som ses i figur 3. [15] 

 

Figur 3 Värmealstring för människor med olika aktivitetsnivåer. [15] 

 

2.5 Klimatanläggningen och kylbehov 
För att säkra en god rumstemperatur under sommartid används fjärrkyla. Värmetillskottet som 

alstras av personvärme, solstrålning och annan internvärme från elektriska komponenter och system, 

kyls därför bort för att få en komforttemperatur på run 21 - 22 °C. Tillförseln av värme till rummet 

bör därför variera för lokaler under kontorstid samt övrig tid. Under vissa timmar av året bildas ett 

värmeunderskott, som representerar mängden värmeenergi som måste tillföras i rummen för att 

temperaturen i rummet inte ska sjunka under lägsta tillåtna nivå. Under kontorstid kan det då under 

en varmare period och hög beläggning bildas ett värmeöverskott från internvärme från belysning, 

elektrisk utrustning, personvärme och solinstrålning. Värmeöverskottet definieras som mängden 

värme som måste föras bort från rummet för att temperaturen inte ska stiga över en acceptabel nivå. 

Klimatanläggningens drifttid för kontor brukar uppskattas att vara från 2500 till 3000 [h] per år. [5] 

  Åtgärder som går att göra för att minska fjärrkylaförbrukningen för en byggnad, kan vara att införa 

nattkyla under sommaren där byggnadens betongstomme kyls ned av den kalla utomhusluften. Detta 

kräver att byggnaden har en hög värmekapacitet som gör att det är möjligt att sänka temperaturen 

under natten. [16]  

  En annan åtgärd som kan göras för att minska fjärrkylaförbrukningen för en byggnad är att installera 

markiser eller solfilm för fönster som vätter mot söder, eftersom kylbehovet är till stor del beroende 

av solinstrålningen genom fönster. Priset för den förstnämnda sättet att avskärma solinstrålning är 

dock något dyrare. Solfilm fungerar så att det förändrar glasets transmission av solinstrålning och 

absorberar mycket av värmen i filmen för att sedan föra den åt sidan genom fönsterkarmarna, dessa 

typer av avskärmning från solstrålar ska dessutom minska byggnadens uppvärmningsbehov. [17] 
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2.6 Energimyndighetens övergripande krav på energikartläggningar för stora företag 
En energikartläggning för ett företag ska omfatta hela företagets energianvändning. Avgränsningar 

kan främst göras där företaget vistas exempelvis i hyrda lokaler och köper in transporter där de inte 

har rådighet över energianvändningen. Figur 4 visar ett översiktligt flödeschema för hur en 

energikartlläggning ska genomföras.  

 

 

 

Efter avgränsningen ska övergripande beskrivning sedan göras för att kartlägga företagets 

verksamhet i sin helhet, där all energianvändning ska ingå. Utifrån det ska en översiktig uppdelning 

på energibärare som el, fjärrvärme eller bränslen. Uppdelningen för energibärarna ska ske på olika 

energianvändare som byggnader, verksamhetsenergi och transporter.  

  Energianvändningen ska erhållas med mätningar eller beräkningar, där den totala 

energianvändningen baseras på inköpt och egenproducerad el, fjärrvärme, fjärrkyla samt bränsle. 

Den detaljerade kan genomföras inom företaget enligt miljöledningssystemet ISO 14001 eller 

energiledningssystemet ISO 50001. En energikartläggning som görs inom ramarna för 

ledningssystemet kan behöva kompletteras för att täcka in andra delar utanför ledningssystemet. 

Genom avgränsningar och prioriteringar för den detaljerade energikartläggningen, ska detta ge en 

representativ bild för företagets energianvändning. [1] 

 

  

Figur 4 Flödeschema för energikartläggning i stora drag. 
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3. Metod och Antaganden  
Den metod som används för denna energikartläggning är avgränsat enligt kap 1.3 ”Omfattning och 

avgränsningar” och kommer inte att behandla energiförbrukningen utanför byggnadsmodellen för 

redovisningen av slutresultatet och inte heller transporter för företaget.  

3.1 Mätningar 
Under processen av energikartläggningen kommer en mätning av den totala elförbrukningen av både 
fastighetsel och verksamhetsel, för byggnaden under en sjudagarsperiod att göras. Inventeringar av 
elektroniska komponenter som tillhör verksamhetsel kommer även att göras. Dessa komponenter är 
belysning och andara strömförbrukare som datorer, skrivare och vitvaror. Mätningar för temperatur 
och ventilationsflöden kommer också att göras. Under tiden skapas en 3D modell i IDA ICE för 
byggnaden och en inventering av U-värden kommer att göras från ritningar. Timvärden för 
fjärrvärme finns att tillhandahålla, samt månadsvärden, men fjärrkyla fås genom insättning av villkor 
för den i simuleringsmodellen. Eventuella korrigeringar kan sedan göras på resultatet när 3D-
modellen är färdig med insatta värden.  

3.1.1 Mätning av den totala elförbrukningen för byggnad 
I nuläget finns det ingen mätning för byggnadens totala elförbrukning, utan förbrukningen räknas 

utefter en mall för kontorsdelen på Dåvamyrans kraftvärmeverk för att separera det från 

verksamhetselen för DÅVA 1 och 2. I källaren på kontoret identifierades en mätpunkt i ett skåp för 

inkommande trefasledning, som är den stora inkommande lasten. I mekverkstaden (utanför 

byggnaden), hittades ytterliggare en mätpunkt för inkommande el för en mindre last för 

specialbelysning, som också kan matas av en back-up generator vid strömavbrott. Dessa laster 

loggades med en MITEC AT40 logger med tångamperegivare från kl 00:00:01 torsdag 26 november 

till kl 23:59:59 onsdag 2 december. 

  Mätvärdena användes sedan för att räkna upp elförbrukningen under ett år. Effektfaktor cosφ 

sattes till 0,9 för båda lasterna vid beräkningar för enkelhetens skull. Den lilla lasten hade kunnat 

tilldelas en bättre effektfaktor kring 0,95 och över, men eftersom beräkningarna baserades på en 

mängd antaganden valdes 0,9 för enkelhetens skull. Effektfaktorn bestämdes också till det den 

gjorde för att kompensera för komponenter som har högre förbrukning i reaktiv effekt som t.ex. 

pumpar och fläktar. För uträkningar som gjordes för byggnadens elförbrukning se bilaga 11. Bilaga 12 

och 13 visar en del av mätvärdena som användes för dessa.   

3.1.2 Temperaturmätningar 
Mätningar för temperatur i ett av kontoren på våning 3 i ett kontorsrum på nordsidan, samt 

utomhustemperaturen utanför kontoret gjordes med en MITEC AT40g logger och Pt-100 givare 

kopplade till loggern. Pt-100 givaren som mäter utomhustemperaturen förseddes med en plastpåse 

för att inte skadas av eventuell isbildning, detta gör att svarssteget mot förändringen i temperatur 

försämras något för mätutrustningen. Men resultatet bör ändå ej vara avvikande från verkligheten, 

eftersom mätningen visar ett medelvärde med intervall på en timme. Figur 5 visar resultatet för 

mätningarna som gjordes från onsdag den 18 november klockan 10:00 till torsdag den 27 november 

klockan 17:00, för att få timvärden under en veckas tid.  
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Figur 5 Loggning av inomhus- och utomhustemperaturer. 

I figuren ovan kan vi se att inomhustemperaturen hölls relativt stabil under en kall period när 

temperaturen var neråt -17 °C, men ökade sedan när temperaturen blev varmare. Detta beror 

troligtvis på att värmesystemet hade producerat mycket värme för att värma upp tilluft och för 

värme till radiatorerna som senare blev ett överskott när utetemperaturen ökade kraftigt till över 0 

°C. Då hann inte systemet svara snabbt nog för en börvärdesändring i effektbehov och därav den 

ökade temperaturen i rummet. Mätningarna gjordes från onsdag den 18 november klockan 10:00 till 

torsdag den 27 november klockan 17:00 för att få timvärden under en veckas tid. En annan 

temperaturmätning gjordes också, en momentanmätning av rumstemperaturerna för att få 

medeltemperatur av byggnadens zoner.  

3.1.3 Mätningar av luftflöden 
Kontorsbyggnaden förses av två aggregat, ett huvudaggregat som förser större delen av byggnaden 

med tilluft och ett som förser gym- och relaxdelen, samt den stora konferenssalen vid receptionen. 

Kontroller av luftflöden för dessa aggregat gjordes.  
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3.2 Konstruktion av 3D-modell i IDA ICE 
Kontorsbyggnaden skapades som en 3D modell i IDA ICE med hjälp av planritningar, fasadritningar 

och ritningar där tvärsnitt av byggnaden visas. Avgränsning i modellen gjordes för tunneln ansluten 

till verkstadsbyggnaden och kontrollrummet för Dåva 1, där elförbrukningen och 

fjärrvärmeförbrukningen inte ingår i byggnadens 3D modell. Figur 6 visar modellen som ritades upp 

utefter plan och fasadritningar (för planritningar se Bilaga 1 - 4). Som ses i modellen har skuggning 

uppskattats från DÅVA 1 och omkringliggande skog och entrédelen är riktad söderut.  

 

Figur 6 Den färdiga bygnadsmodellen för kontoret i IDA ICE enligt ritningar. 

3.2.1 Golv, tak och väggar 
Genom att räkna utifrån plushöjderna och rumshöjderna från sektionsritningarna för 

kontorsbyggnaden, kunde golvens tjocklek bestämmas.  

Golvet för plan 3 och 4 beräknades till 0,34 [m], den angivna höjden från golv till tak för 

sektionsritningarna är 3 [m] vilket skiljer sig från den verkliga rumshöjden som varierar mellan 2,5 – 

2,8 [m]. Därför ändrades rumshöjden för planen genom att minska den med 35 [cm], så höjden till 

innertaket blir medelvärdet av höjderna dvs. 2,65 [m]. Etersom rumshöjden minskades med 35 [cm], 

las det till ett luftgap på 35 [cm], som finns i verkligheten i innertaket mellan isoleringsplattorna och 

betonggolvet. Luftgapet varierar mellan 20 - 50 cm och medelvärdet  blev därför 35 [cm] för 

luftgapet. Denna korrektion var viktig för luftomsättningarna i zonerna som annars kommer att bli 

något för låga för de insatta värdena. Detta resulterade i att golvet för plan 3 och 4 fick en tjocklek på 

0,7 [m] och fick ett U-värde på 0,35 [W/m2K]. För trapphuset tilldelades golven standardiserade 

värden för ett betonggolv eftersom rumshöjden ligger närmare 3 m. Alla yttre dörrar antogs ha ett U-

värde på 1,5 [W/m2K].   

  Innerväggarna i byggnaden är gipsväggar och tilldelas ”standardinnerväggen för IDA ICE 

programmet vilket ger ett U-värde på 0,62 [W/m2K] för en tjocklek på 0,146 [m]. Ytterväggarna 

består av tegel, ett mellanskikt av isolering (troligtvis mineralull) och betong. Tjockleken är på 0,47 m 

och mättes från en konstruktionsritning. Från konstruktionsritningen och genom antaganden 

tilldelades lagren för väggen till 0,15 m för betongen, 0,2 m för mineralullen och 0,12 m för det yttre 

lagret av tegel. Detta resulterade i att ytterväggarna fick ett U-värde på 0,166 [W/m2K]. 

Ytterväggarna på nedre plan samt källarväggarna avviker om man ser till byggnadens konstruktion, 

men eftersom dessa väggar är inte angivna i planritningen med tjockleken av lager eller U-värden, 

tilldelades alla väggar samma tjocklek. Alla yttre dörrar antogs ha ett U-värde på 1,5 [W/m2K]. Tabell 

2 visar en sammanställning för U-värden  golv väggar, tak och dörrar och en total sumering av dessa 

(Ftot = U*A, enhet [W/K]).  
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Tabell 2 Byggnadens totala transmissionsförluster enligt IDA ICE. 

Klimatskalet Area [m2]  U [W/(m2K)]  U*A [W/K]  % av total  

Väggar ovan jord  1414.06  0.19  270.81  8.24  

Väggar under jord  334.98  0.15  50.85  1.55  

Tak 1064.48  0,37 393,86 51.36  

Golv mot mark  1028.99  0.12  122.82  3.74  

Innergolv 0.00  0.00  0.00  0.00  

Fönster 503.94  1.97  992.90  30.20  

Dörrar 16.88  1.50  25.32  0.77  

Köldbryggor    136.51  4.15  

Total  4363.33  0.75  1993 100.00  

Ovanför plan 5 i kontorsdelen finns kallvinden som är isolerad med lösull. Ovanifrån och nedåt räknat 

så består vindbjälklaget som förts in i IDA ICE: lösull 0,3 [m], L/W concrete 0,33 [m], luft 0,35 [m] och 

Light insulation 0,015 [m]. Detta gör att vindbjälklaget fick ett U-värde på 0,08 [W/m2K]. Yttertaket 

består av en råspont på insidan och korrugerad plåt på utsidan, de tilldelade värdena gjorde så att 

yttertaket fick ett värde på 2,5 [W/m2K]. Yttertaken för de övriga delarna av byggnaden har enligt 

ritningar tilldelats räknat uppifrån och ned: Korrugerad plåt 2 [mm], gips 0,05 [m], luft 0,6 [m], lösull 

0,3 [m] och gips 0,023 [m]. Detta gör att de övriga yttertaken får ett U-värde som ligger på 0,08 

[W/m2K]. Eftersom huset är relativt nybyggt antogs köldbryggorna vara typiska enligt IDA ICE 

standard. För antagna köldbryggor se bilaga 5.  

3.2.2 Fönster och dörrar 
Fönstrena antogs från början ha ett U-värde på 1,9 [W/m2K], utifrån IDA ICE värden eftersom de är 3-

glasfönster. På ritningarna var det inte angivet vilket U-värde fönstrena hade, men senare efter att 

simuleringarna gjordes sågs det att fönstrena borde ha ett U-värde på 0,9 [W/m2K]. Fast eftersom en 

kontroll av U-värden i kap 3.6.2 gjordes, vilket visade att det totala U-värdet för byggnaden stämde 

relativt bra överens med verkligheten, bedöms det första antagandet för fönstrena ha mycket liten 

inverkan på resultatet. Sedan gjordes korrigeringar för fjärrvärmeförbrukningen enligt avgränsningen 

för modellen så att simuleringens fjärrvärmeförbrukning motsvarade det uppmätta och beräknade 

värdet. Alla dörrar som vätter mot utsidan antogs ha ett U-värde på 1,5 [W/m2K]. I tabell 3 visas de 

totala transmissionsförlusterna för fönstren i modellen.   

Tabell 3 Transmissionsförluster för fönster enligt IDA ICE. 

Fönster 
Area 

[m2]  

U Glas [W/( 

m2K)]  

U Ram [W/( 

m2K)]  

U Total [W/(K 

m2)]  

U*A 

[W/K]  

Skuggfaktor  

g  

N  229.28  2.03  2.00  2.02  464.06  0.69  

Ö  35.86  2.03  2.00  2.03  72.74  0.69  

S  208.80  1.90  2.00  1.91  398.80  0.68  

V  30.00  1.90  2.00  1.91  57.30  0.68  

Total  503.94  1.97  2.00  1.97  992.90  0.69  
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3.3 Kontorets värmesystem 
Kontoret värms av inkommande fjärrvärme som går till en fjärrvärmecentral med en trestegskoppling 

i källaren. Fjärrvärmen distribueras senare till radiatorer i byggnaden, golvvärmesystem, markvärme 

och uppvärmning av tappvarmvatten. Effektiviteten för värmeväxlarna antogs vara 98 % vilket fördes 

in i IDA ICE. Tappvarmvattenbehovet baseras på personnärvaro och kommer att antas utifrån  

  En liten del av byggnadens distributionssystem för fjärrvärme visas i figur 7. På den inkommande 

delen för fjärrvärme sitter även en effektvakt. Den påverkar det maximala effektuttaget för 

fjärrvärme som kan regleras efter årstiden. På grund av att det är svårt att uppskatta effektvaktens 

inverkan på förbrukningen kommer inte något maximalt effektuttag ställas in i simuleringsmodellen.  

 

Figur 7 Del av värmesystem t.v. och effektvakt för reglering av inkommande fjärrvärme t.h. 

För att simulera värmen för kontorsrummen användes punktkällor som kallas för ”Ideal Heaters”. 

Dessa har en obegränsad effekt och anpassar uppvärmningen till börvärdet för rumstemperaturerna. 

I byggnaden sitter rumsgivare för inomhustemperaturen där personal i kontorsdelen själv kan välja 

vilken temperatur de vill ha för komfortens skull. Sedan finns även koldioxid- och tempgivare runtom 

i vissa delar av byggnaden, som påverkar värme och ventilation i rummen. 

  Rumstemperaturerna påverkas i sin tur av personnärvaro och aktivitetsnivå, förbrukning för 

elektriska komponenter och framförallt utomhustemperaturen. Under den varma perioden påverkas 

behovet av fjärrkyla av samma parametrar.  

3.3.1 Insatta temperaturer 
Temperaturmätningarna som gjordes visade att temperaturen i byggnaden varierade mycket mellan 

våningsplanen. Särskilt mellan plan 3 och 5 och plan 4, där temperaturerna var något kallare. Detta 

beror troligtvis på att många av de som jobbar på plan 4 är mycket ute i dom inre och yttre 

produktionsanläggningarna med tyngre arbete än det vanliga kontorsarbetet och vill därför ha en 

kallare rumstemperatur på närmare 20,5 °C än det vanliga 22 °C.  

  Ett klimatsystem där användaren bestämmer själv en temperatur som denne vill ha i sin ”zon” har 

oftast förinställt ett intervall, som inte är lägre än 2 °C från uppvärmningstermperaturen till den 

temperaturen där klimatsystemet börjar kyla. [18] I IDA ICE kan man inte sätta fasta temperaturer på 

rum utan temperaturerna baseras på inställningarna i klimatsystemet och iterationer hur 

gratisvärmen från olika elektriska komponenter, solinstrålning och personvärme påverkar dessa. 

Därför har temperaturer ställts in med ett intervall på 2 °C för IDA ICE modellen och  generaliserats 

enligt avvikelser från våningsplan och zoner för att erhålla representativa temperaturer. För insatta 

temperaturer se Bilaga 6. 



28 
 

3.3.2 Golvvärme 
I relaxdelen, receptionsdelen och i entrédelen är det installerat golvvärme motsvarande 9 [kW]. 

Golvvärmen täcker en yta som motsvarar ungefär 201 [m2] därför dimensionerades golvvärmen i IDA 

ICE för en effekt på 44,7 [W/m2]. Skillnaden mellan inkommande varmvatten för inkommande och 

utgående varmvatten är dimensionerat till en temperaturskillnad på ΔT = 10 °C, vilket ställdes in i 

programmet. För att se hur golvärme ritades ut i programmet se bilaga 14.  

3.3.3 Extra energiförluster  
IDA ICE ställer automatiskt in extra energiförluster för simuleringsmodellen som systemförluster för 

distributionen av varmvatten till kranar och radiatorer. Tabell 4 visar de extra energiförluster från 

simuleringsmodellen som approximerats automatiskt för den. 

Tabell 4 Extra energiförluster för distributionssystem av värme och ventilation ( IDA ICE).  

Extra energiförluster Enhet 

Varmvattenledningar 0,38 [W/m2] 

Värme till zoner 3,2 % 

Kyla till zoner 0,38 [W/m2] 

Värme från ventilationskanaler 0,68 [W/m2] 

 

3.3.4 Graddagskorrigering och varmvattenanvändning 
 Från fjärrvärmevärden för det representativa år 2013 gjordes en beräkning på det ungefärliga 

varmvattenbehovet som finns. Mätvärden för fjärrvärme korrigerades även mot normalår och 

aktuellt år för åren 2009 – 2014. Data för gradtimmar [Gt] för normalår och aktuellt år  från SMHI, 

erhålls från Umeå Energi. För dessa värden och uträkningar se bilagor 7 – 10. Som del i uträkningen i 

bilaga 10 är tabell 5 nedan, där varmvattenförbrukningen antas. Enligt Umeå Energis 

beräkningsmodell för kunderna graddagskorrigeras ej sommarmånaderna juni, juli och augusti, utan 

för de månaderna räknas varmvattenbehovet bort. Varmvattenbehovet antogs först bestå av 9 % av 

den totala fjärrvärmeanvändningen, detta gav en faktor på 0,91 som användes för beräkningar.   

 För månader där varmvattenbehovet räknades med, graddagskorrigerades fjärrvärmeförbrukningen 

för att göra den oberoende av temperaturförändringar. Sedan summerades varmvattenbehovet i 

[MWh] för att slås ut till ett värde för liter per person och dag. Eftersom IDA ICE räknar ut ett 

varmvattenbehov baserat på antalet personer i byggnaden beräknades varmvattenbehovet ut för 

108 personer i byggnaden. Uträkningen för varmvattenbehobet per person visas i tabell 5. 

Tabell 5 Uträkning av varmvattenbehov baserat på fjärrvärmestatistik. 

Uträknad varmvattenanvändning för 
fjärrvärmestatistik År: 2013     

Antaget Evv 9% 0,91          

CpH2o 4,19 [kJ/kg] Total varmv.  42,4 [MWh]  

  1 [kg/l]   0,39 [MWh/pers/år]   

Närvaro IDA ICE 108 pers         

Qvv 213,7755  [KJ] 
Antaget vv värms från 5 
till 55 °C enl. IDA ICE     

  3600 [s/h]         

  254 [arbetsdagar/år]         

Förluster i växlare 0,98           

Varmvattenförbrukning        26,1 [l/pers]   
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3.4 Kontorets elförbrukning 
För att uppskatta kontorets elförbrukning har en inventering av belysningsarmaturer gjorts, samt 

uppskattning av drifttider för dessa. För den elektriska utrustningen på kontorsplanen har 

förbrukning antagits enligt standardvärden för en beläggning av personal på 70 %. Sedan har den 

övriga elektriska utrustningen inventerats och antagits enligt vissa standardvärden. Inventeringarna 

har avgränsats till att enbart titta på förbrukningen av verksamhetsel, när IDA ICE sköter 

beräkningarna atuomatiskt beräkningarna för fastighetselen för fläktar och pumpar. Fastighetselen 

räknas genom luftflöden samt fjärrvärme- och varmvattenbehov.  

3.4.1 Belysning och scheman 
I byggnadens kontorsdel består belysningen tillmestadels av T5 lysrör, lågenergilampor och viss 

grundbelysning med spotlights. Matsalen är upplyst av lågenergilampor på 18 [W], medan 

konferensrummen har lågenergilampor, vissa specialarmaturer (på entréplan) och spotlights. 

Eftersom kontorets beläggning antas vara 70 %, fick T5 lysrören som är installerade i varje 

kontorsbås, en drifttid på 5,5 h per dag. Detta antagandet grundas på observationer av 

beläggningsgraden i byggnaden och att T5 lysrören är dimbara och närvarostyrda. Däremot är inte 

grundbelysningen av lågenergilampor i byggnaden närvarostyrda, utan den släcks efter vissa 

klockslag.    

För belysningen har det antagits värden för ljusutbytet i [lm/W]. Det som sticker ut när det gäller 

ljusutbytet för lamporna är att ljusutbytet för halogenlamporna är 5 [lm/W], när effektförbrukningen 

ligger på 35 [W]. För lysrör på 35 [W] ligger ljusutbytet på runt 90 [lm/W]. I tabell 6 presenteras en 

del av de ljustyper som återfinns i byggnaden ”fritt” och i armaturer, undantaget vissa 

specialarmaturer.     

Tabell 6 Ljusutbyte för de vanligaste belysningsgrupperna i byggnaden. 

Belysningstyp Ljusutbyte [lm/W] 

Lågenergi 2x18 [W], 206 st 44,5  

Lågenergi 28 [W], 10 st 75 

Lysrör 2x35 [W] T5, 102 st 93 

Lysrör 28 [W], 194 st 92 

Lysrör 2x24 [W], 11 st 92 

Uppljus (lysrör) 70 [W], 4 st  90 

Halogenlampor spotlights 35 [W], 48 st  5,14 

 

3.4.2 Kontorsplanens elförbrukning 
Den största delen av kontorsverksamheten ligger på plan 3,4 och 5. Varje plan har en ”kontorsyta” 

representativt för standardvärden som ligger på 420 [m2]. Till de elektriska komponenter förutom 

belysning som finns i kontorsytan är det inräknat datorer med skärmar, kopieringsmaskin och 

skrivare, fax och laddare. Serverkapaciteten är borträknad i plan 3 – 5 eftersom den är lokaliserad i 

källaren. Enligt Svebys standardvärden när det gäller brukarindata för kontor, kommer kontoret att 

ha en elförbrukning på 12,9 [kWh/m2år] under kontorstid (08:00-17:00) med en beläggning på 70 % 

där det är räknat för 2250 kontorstimmar i en ordinär modern kontorsbyggnad. För övrig tid är 

förbrukningen runt 8,1 [kWh/m2år] enligt tabell 7. [19]  
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Tabell 7 Indata för elförbrukning i kontor för beläggning på 100 % och 70 %. [19] 

 

Beräkningar gjordes för att applicera standardvärden för kontorsdelens elförbrukning. I modellen 

slogs 12,9 [kWh/m2år] ut på 250 arbetsdagar, 8 timmar per dag och en yta på 420 [m2]. Detta ger en 

effekt på 2709 [W] och utslaget på 50 elförbrukande enheter blir det en dimensionerad effekt på 

54,2 [W]. Därför får våningsplan 3,4 och 5 tilldelade sina zoner 50 enheter var där varje enhet har en 

förbrukning på 54,2 [W/enhet]. Schemaläggningen görs så att dessa enheter förbrukar 100 % av 

angiven effekt under 8 [h/dag] för att sedan gå ner på 18,3 % av angiven effekt under resterande tid. 

Detta på grund av att 8,1 [kWh/m2år] som blir energin för övrig kontorstid, utslaget på 420 [m2], 

4460 [h] och 50 enheter blir 9,94 [W/enhet]. Enligt IDA ICE så tillförs 100 % av elen från elektrisk 

utrustning som värme till rummet.  

3.4.3 Övrig elektrisk utrustning 
Kontoret har en hiss som går genom alla våningsplan. Det är en linhiss av märket KONE Monospace 

som beräknades ha en total förbrukning på 1170 [kWh/år]. Beräkningen som har gjorts av KONE 

baseras på en hastighet på 1 [m/s], last på 630 [kg], 150 000 starter, 12 [m] lyfthöjd och 5 våningar. 

[20] Deras beräkningar matchar modellen bra eftersom lyfthöjden inte skiljer så mycket. Insättandet 

av utrustningen i IDA ICE gav 400 [W] för en drifttid på 8 [h/dag] och 365 dagar, detta enbart för att 

få den totala förbrukningen i modellen på ett enkelt sätt.   

  För den nedre delen av byggnaden, entréplanet och källarplanet inventerades elektrisk utrustning 

inventeras eftersom dessa plan inte är representativa kontorsytor. På entréplan finns konferensrum, 

matsal, kök, gym och receptionsutryme där energiförbrukningen sticker ut. I källaren finns det inte 

nämnvärt många effektförbrukare som tillhör verksamhetselen. Modellen begränsades där till en 

dator som används till ventilationens styrsystem. Tabell 8 visar antagna värden för standby-

förbrukningar från Eon, där Svebys värden för kontor inte ha varit applicerbara.   
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Tabell 8 Inventerad elektrisk utrustning med standbyvärden enligt Eons standby-guide. [21]  

Zon Utrustning Antal Effekt Drifttid 

Reception (1) Projektor 
(2) Skrivare  
(3) Skärm 
(4) Dator 

1 st 
1 st 
3 st 
1 st 

1 [W] 
10 [W] 
2 [W] 
2,8 [W] 

Alltid på (eftersom 
standbyförbrukning 
är endast 
representerad) 

Konferens 20 Projektor 1 st 1 [W] Alltid på 

Konferens 21 Projektor 1 st 1 [W] Alltid på 

Konferens 22 Projektor 1 st 1 [W] Alltid på 

Kök (1) Kassasystem 
(2) Kyl och frys 
(3) Kyl 
(4) Kaffebryggare 
(5) Matvärmare 
(6) Diskmaskin 

1 st 
2 st 
1 st 
2 st 
1 st 
1 st 

12 [W] 
110 [W] 
700 [W] 
800 [W] 
2100 [W] 
10,6 [kW] 

Alltid på 
Alltid på 
Alltid på 
1 [h/arbetsdag] 
2 [h/arbetsdag] 
1 [h/arbetsdag] 

Mikrorum (1) Mikro 
(2) Kyl och frys 
(3) Kyl och frys 
(4) Kaffemaskin 

8 st 
1 st 
1 st 
1 st 

800 [W] 
120 [W] 
150 [W] 
1450 [W] 

7 [min/arbetsdag] 
Alltid på 
Alltid på 
Alltid på 

Relax 1 Tv 1 st 1 [W] Alltid på 

Bottenvåning 1 Server 1 st 1200/1040 [W] Alltid på 

Bottenvåning 2 Dator 1 st 2,8 [W] Alltid på 

 

3.4.4 Brukarbeteende 
Energiförbrukningen av verksamhetsel är beroende till stor del av brukarbeteendet när det gäller 

kontorslokaler, liksom de flesta typer av lokaler och byggnader. I den här kontorsbyggnaden där 

inventeringen har gjorts finns det en potential att minska mängden verksamhetsel. Efter att ha 

intervjuat några anställda kom det fram att det finns personer som stänger av sina datorer efter 

dagens arbete, men som det verkar så är dessa i minoritet. Många väljer att fortsätta att ha datorn i 

standby läge för att snabbare kunna återgå till jobbet på morgonen. En del uppger att de brukar 

stänga av datorn inför helgen, men det varierar från person till person. Eftersom vissa datorer har 

längre uppstartstid, kan det tyckas vara bekvämt att ha på datorn i standby-läge, men ur 

energisynpunkt är det en onödig förbrukning av verksamhetsel.  

  På grund av att belysningen i kontorsrummen är närvarostyrd, finns det ingenting att påpeka i 

brukarbeteende när det gäller användningen av T5 armaturerna. Däremot när det kommer till 

belysningsgrupper som inte släcks via närvarostyrning (t.ex. gymmet) bör de som använder lokalerna 

se till att det är släckt när ingen är närvarande. Vissa delar av belysningen i kontorslokalen går på 

tidsstyrning som på kontorsplanen där belysningen utanför kontorsrummen släcks på kvällen.  
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3.5 Personnärvaro i kontoret 
Totalt jobbar 133 människor på Affärsområde Energilösningar, men de som är mekaniker, 

drifttekniker för kraftvärme och kyla är mest ute i anläggningen och jobbar. Driftteknikerna och 

mekanikerna är 55 styrcken vilket lämnar kvar 78 personer som jobbar på kontoret. Personnärvaron i 

denna simuleringsmodell är kopplad till kylbehovet som personvärme ger upphov till, 

ventilationsbehovet i konferensrum, belysning i bland annat konferensrum och kontorsdelar, samt 

varmvattenförbrukning. Därför är det av vikt att bestämma en represantativ personnärvaro.  

  Två rundvandringar gjordes i kontorsdelen (plan 3 – 5) där antalet närvarande under kontorstid 

uppskattades till runt 51 personer. Uppskattningsvis kan man addera till den siffran 5 eller 10 

personer i entréplan, 4 ut kökspersonalen som jobbar i köket och 2 vaktmästare. Detta ger att det 

vistas antingen 67 eller 62 personer i byggnaden enligt uppskattningar. Det lägre värdet 62 personer 

användes för modellen för att kompensera för lägre bemanning under semestertider.   

3.5.1 Perssonnärvaro Konferensrum 
Antal småkonferensrum som är utritade (ett har inte tagits med i reception för förenkling av modell) 

är 6 stycken, medan tallen är ett stort konferensrum. Genom att kolla antalet bokningar för varje 

”litet” konferensrum för en vecka, i bokningssystemet som används i Outlook, så gav det ett totalt 

medelvärde på 2,75 [h/dag] för konferensrummen, vilket reducerades till 2,5 [h/vecka] för att 

kompensera för semestertid.  

Uppskattningsvis bestämdes att i varje del av de små konferensrummen fick en närvaro av 3 

personer för varje 2,5 [h/dag] som konferensrummen. Detta gör så att totalt vistas 18 personer i 

konferensrummen som har en aktivitets nivå på 1,2 [met]. Sedan gjordes det så att några 

konferensrum schemalades slumpmässigt för personnärvaro på förmiddagen och några på 

eftermiddagen.   

3.5.2 Resulterande personnärvaro för modell 
Utifrån ovanstående uppskattningar bestämdes personnärvaron för kontorsdelen och den övriga 

delen av byggnaden. Närvarorn i kontorsdelen delades upp per våningsplan. Reducerar man 1 person 

från receptionen, 18 personer i konferensrummen och 1 vaktmästare; från den uppskattade året runt 

bemanningen på 62 personer; så fås en bemanning på totalt 42 personer kontorsdelen. Delat på 3 

våningsplan blir detta 14 personer per våningsplan. Sedan gjordes en balanserad fördelning av 

personnärvaron ut i zonerna som skapades i modellen. För samtliga personer lades ett schema på 

7,25 timmar per dag mellan 07:00 och 16:00 där tiderna för fika och lunch är representerade.   

Stor del av personalen som har räknats bort för bemanningen i själva kontorsbyggnaden, äter lunch 

och fikar i matsalen. Därför har det lagts till ytterliggare 30 personer till modellen  i matsalen 

(observerat) som är närvarande och fikar mellan 08:30 – 09:00, lunchar mellan 11:00 – 11:45 och 

fikar mellan 14:00 – 14:30. I köket arbetar ytterligare  4 personer mellan 06:30 – 15:00 och i 

konferensrummet Tallen är ytterliggare 10 personer schemalagda en och en halv timme för varje 

vardag. I gymmet är 7 personer schemalagda för närvaro med en aktivitetsnivå på 9 [met]. Detta ger 

en närvaro på totalt 108 personer i byggnaden. 
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3.5 Ventilation och fjärrkyla 
Lufttillförseln för kontorsbyggnaden på Dåva sköts via 2 stycken aggregat med ftx-ventilation. Dessa 

är namngivna LA01, som förser huvuddelen av byggnaden med luft och LA02. LA02 förser gym och 

relaxdelen samt konferensrummet Tallen med luft. Figur 8 visar Aggregatet LA01 med tilluft och 

frånluftskanal och dess motsvarighet i IDA ICE.  LA01 är ett Ftx-aggregat GOLD RX, storlek 70 från 

Swegon med datoriserat styrsystem IQnomic. RX står för att system har en roterande värmeväxlare.   

 

Figur 8 Ventilationssystem LA01 t.v. och motsvarande system för IDA ICE modell t.h. 

På grund av lukt från de sopor som bränns i Dåva 1 och utsläpp som kan komma från intilligande 

anläggningar om vinden ligger fel, har båda ventilationssystem försetts med kolfilter för att rena 

tilluften. Detta bör medföra att tryckfallet kan bli något högre än vanligt och att effektiviteten för 

fläktarna minskar. Men eftersom inga andra värden för fläktarnas SFP värde visats, så är det värdena 

i tabell 9 och tabell 10 som gäller. I tabell 9 ser vi systemegenskaperna för aggregatet LA01. Båda 

aggregaten har kopplat fjärrvärme för värmning av tilluften efter värmeväxlare. Fjärrkylan för 

systemen sitter kopplat till växlare vid tilluftsaggregat som styrs efter önskad komforttemperatur och 

kan anges på givare i byggnaden.   

Tabell 9 Egenskaper för ftx-aggregat LA01. 

Ftx-Gold Aggregat LA01 Högfart Lågfart 

Frånluftsflöde 5,68 [m3/s] - 

Tryckfall frånluftssida 482 [Pa] 70 [Pa] approx 

Tilluftsflöde 5,3 [m3/s] - 

Tryckfall tilluftssida 409 [Pa] 70 [Pa] approx 

Verkningsgrad vvx 0,83 0,83 

SFP-värde 2,3 2,3  

Ventilationsschema 06:00 – 17:00 17:00 – 06:00  

 

LA02 är ett ftx-aggregat GOLD RX, storlek 20 från Swegon som också har styrsystemet IQnomic. Som 

ses i figur 9 och som storleken 20 antyder, är det ett något mindre system. Men det försörjer rum 

med stora luftmängder i byggnaden.  
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Figur 9 Ftx-aggregat LA02. 

Det mindre ventilationssystemet LA02 har ett tilluftsflöde på 1,52 [m3/s] och frånluftsflöde på 1,43 

[m3/s] vid högfart. Lågfartsflödena räknades ut efter förhållandet mellan tryckfall vid högfart och 

lågfart i IDA ICE. LA02 har samma uppbyggnad i IDA ICE som LA01. Tabell 10 visar ingående 

parametrar för ftx-aggregatet LA02.   

Tabell 10 Egenskaper för ftx-aggregat LA02. 

Ftx-Gold Aggregat LA02 Högfart Lågfart 

Frånluftsflöde 1,43 [m3/s] - 

Tryckfall frånluftssida 170 [Pa] 90 [Pa]  

Tilluftsflöde 1,52 [m3/s] - 

Tryckfall tilluftssida 120 [Pa] 60 [Pa] approx 

Verkningsgrad vvx 0,83 0,83 

SFP-värde 2,3 2,3  

Ventilationsschema 06:00 – 22:00 06:00 – 22:00  

 

3.5.1 Nattkyla 
För båda ventilationssystemen finns det en inställning för nattkyla, den är dock inte aktiverad. 

Dessutom är det svårt att se hur mycket minskar fjärrkylabehovet under den varma perioden. Därför 

är det svårt att införa funktion för nattkyla i IDA ICE utan att använda sig av några mer avancerade 

inställningar. Följande villkor ska uppfyllas för att funktionen för att nattkyla ska gå in för Swegon-

aggregaten: 

 Tilluftsbörvärde på 10 °C 

 Uteluftstemperatur över inställt börvärde under dagtid 

 Frånluftstemperatur över inställt börvärde under dagtid 

 Frånluft minst 2 °C varmare än uteluft 

 Inget värmebehov mellan kl 12:00 och 23:59  
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3.5.2 Ventilation i zoner 
För att undersöka om ventilationen i zonerna stämde överens med de projekterade flödena som är 

angivna i ventilationsritningar, så gjordes en kontrollmätning av flöden med en luftflödesmätare. 

Kontrollmätningarna gjordes på tilluftsdon i kontorsrum, frånluftsdon i toaletter och köksdelar. 

Resultatet visade att de projekterade flödena stämde ganska bra överens med verkligheten, men att 

en ny injustering av ventilationen skulle behöva göras. Vissa tilluftsdon i byggnaden ger mer luft och 

andra ger mindre, samt att vissa frånluftsdon har lösa delar.  

Zonerna i byggnaden tilldelades de projekterade flöden som angetts i ventilationsritningarna. I vissa 

zoner finns inga tilluft eller frånlufstsaggregat för att de får flöden från andra zoner. Tabell 11 visar 

ventilationen för zonerna på entréplan. Konferensrum 21 fick tilldelat VAV i modellen medan övriga 

konferensrum i modellen har ventilation som är beroende av koldioxid och temperaturgivare.  

Tabell 11 Ventilationsscheman för zoner med särskilda villkor. 

Zoner Flöde helfart [l/s] Styrning Schema 

Reception 440 CAV LA01 

Zon 14 Ingen ventilation   

Zon 15 Ingen ventilation   

Zon 16 Ingen ventilation   

Relax2 (omkl.) 93  CAV LA02 

Relax3 (omkl.) 72   

Bastu och Pool 33,8 CAV LA02 

Trappen Ingen ventilation   

Zon 17  20  CAV LA01 

Konferens 21 60 CAV LA01 

Zon 112 (WC) 40 (frånluft) CAV LA01 

Zon 113  Ingen ventilation   

Zon 114 (WC) 40 (frånluft CAV LA01 

Matsalen  900/198 VAV LA01 

 Kök 285 CAV LA01 

  

Eftersom ventilationsritningarna inte är helt kompletta antogs flöden för hela källarplan till att 

motsvara ungefär 1 [oms/h] för alla zoner. För kontorsdelen summerades alla flöden i rummen och 

varje zon, förutom toaletter och konferensrum, fick flöden för 1,4 [l/sm2]. Toaletter fick frånluft 

enligt tabell 11 på 40 [l/s] (eftersom två mindre toaletter är ihopslagna i modell, dvs 20 + 20 [l/s]).  

  Konferensrummen är beroende på personnärvaro och har tilldelats den personnärvaro och 

aktivitetsnivå som anges för i kapitel 4.3.1 ”Personnärvaro Konferensrum”. Koldioxid och tempgivare 

sitter i varje konferensrum och påverkar ventilation samt kyl- och värmebehovet för varje enskilt 

rum. Byggnadsåret för kontoret är år 2007 och därför bedöms kontoret vara relativt lufttätt och ha 

en ofrivillig ventilation som motsvarar ca 0,3 [oms/h] för byggnaden.  
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3.6 Korrigering av första simuleringen 
Resultatet av den första simuleringen över ett år var att fastighetselen för byggnaden förbrukade 

130467 [kWh] och verksamhetselen 9666 [kWh], vilket gav en total elförbrukning på 140 133 [kWh]. 

Snittförbrukningen per kvadratmeter blev 39,32 [kWh/m2]. Detta kan jämföras med mätningen över 

en vecka och den uppskattande beräkningen på årsförbrukningen av el som gjordes utifrån den, 

vilket gav en förbrukning på 55 [kWh/m2] (se kap. 5.1 El).  

  Den simulerade fjärrvärmeförbrukningen blev totalt 281 646 [kWh] vilket gav ett snitt per 

kvadratmeter på 79 [kWh/m2]. Det kan jämföras med det uppmätta värdet på fjärrvärmen som visar 

på en årsförbrukning på 140,8 [kWh/m2]. Grunden till den stora differensen visade sig ligga i 

ventilationen, varmvattenförbrukninen, samt markvärmen och tunneln vars påverkan inte hade 

dragits bort från energibalans. Mer om hur det åtgärdades kan ses i kapitel 3.6.2 - 3.6.5.   

3.6.1 Rutin för korrigering 
Eftersom fjärrkylan inte är en aspekt av energibalansen som är uppmätt antas den inte behöva 

korrigeras. För att korrigera modellen till en något högre förbrukning för fjärrvärmen finns följande 

alternativ i rangordning för det som är mest relevant att börja med till minst: 

1. Analysera U-värden 
2. Korrigera fjärrvärmeförbrukningen mot temperatur.  
3. Förlänga drifttid för ventilationen i matsalen och andra delar (ändra personnärvaro som 

påverkar bla. CO2 styrning).  
4. Göra en ny uppskattning av varmvattenanvändning (innebär också att graddagskorrigerad 

fjärrvärme ändras något).  
5. Ventilationen i gymmet.  
6. Interagera en övergångstunneln i simuleringsmodellen eller gör avdrag med beräkningar för 

den.  

Eftersom elförbrukningen är en väldigt osäker kvantitet då den bara mätts under en vecka i 

november och sedan uppskattats över ett år med beräkningar, är det svårt att bedöma hur mycket 

den behöver korrigeras. Dessutom byggs simuleringen för elen på inventerad belysning, uppskattad 

beläggning och standardvärden. Trots det är det bara en skillnad på 1,4 gånger mellan simulerad 

förbrukning och den uppmätta och beräknade. För att korrigera modellens elförbrukning finns 

följande alternativ i rangordning: 

1. Förlänga belysningstiden med en timme för alla T5 armaturer i kontor 
2. Förlänga drifttiden för alla elektriska komponenter i kontor. 
3. Om tunneln interageras i simuleringsmodellen, inför tillhörande belysning för den.   

3.6.2 Kontroll av U-värden 
Under den 7 januari mättes en hög förbrukning på 190 [kW] för kontoret när temperaturen gick ned 

till -27 °C. För att kontrollera byggnadens U-värden så gjordes en beräkning för hand hur hög 

dimensionerad effekt byggnaden har för att klara -27 °C  och 22 °C  inomhus. Beroende på hur man 

räknar byggnadens totala luftomsättning hamnar man inom intervallet 190 -205 [kW] för den 

temperaturen. 

3.6.3 Korrigering för ventilationsflöden 
Modellen felsöktes främst för fjärrvärmen eftersom detta var den mest felande paramtern i 

grundsimuleringen. Ventilationsflöden som baserades på personnärvaro korrigerades så att det alltid 

finns ett visst grundflöde i byggnaden där rummen är koldioxidstyrda. Det lades på en procent av 

personnärvaron för timmarna efter kontorstid för att få ett lågfartsflöde. Detta på grund av att 
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koldioxidstyrning i zonerna i IDA ICE innebär att rumsluften forceras endast när personer är 

närvarande i byggnaden. ”Peakarna” för personnärvaron korrigerades också något. Exempel på hur 

den fastställda personnärvaron är i dessa zoner visas i figur 10. Det är ett schema för personnärvaro i 

matsalen vars schema till viss del matchar ventilationsflödet för högfart och lågfart. Samma typ av 

korrigering gjordes även i den övriga delen av byggnaden som har kodioxid- och tempgivare.   

 

Figur 10 Nytt schema för personnärvaron i matsalen. 

3.6.4 Korrigering för avfrostning av ventilation och temperaturer 
Eftersom avfrostning för ventilation sker under vintertid för ventilationssystemen, korrigerades 

verkningsgraden för återvinningen av värmen från frånluften i värmeväxlaren. Avfrostning sker under 

en uppskattad tid på 540 timmar per år och innebär att under den tid har värmeväxlaren en 

verkningsgrad på 47 %. [13] Under övrig tid har värmeväxlarna i systemen LA01 och LA02 en 

verkningsgrad på ungefär 83 %. Beräknat för 47 % under 540 [h/år] och 83 % under 8220 [h/år] fås en 

verkningsgrad för värmeväxlarna på ca 78 %. Denna verkningsgrad korrigerades ner något till 75 % 

för att korrigera fjärrvärmebehovet. Figur 11 visar en del av ventilationssystemet LA01 i IDA ICE med 

75 % verkningsgrad för värmeväxlaren.  

 

         Figur 11 Korrigerad verkningsgrad för LA01; LA02 fick samma verkningsgrad. 

En korrigering av temperaturer gjordes också för att korrigera upp fjärrvärmebehovet. Alla rum 

antogs värmas upp till 22 °C (Heating setpoint) och kylas ned när temperaturen når 24 °C (Cooling 

Setpoint. 
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3.6.5 Korrigering för markvärme och tunneln på tillförd energi 
För energibalansen av fjärrvärme gjordes en korrigering eftersom kontorsbyggnaden är kopplad till 

en tunnel som går vidare till en mekverkstad och Dåva 1. Sedan ligger en markvärmeslinga utanför 

entrén för snösmältning och för att undvika nedisning av plattorna. Utbredningen av 

markvärmeslingan är 93 [m2] och den uppskattades ha en effekt på 300 [W/m2]; markvärme brukar 

dimensioneras för en relativt hög effekt. [22] Driften för markvärmen uppskattades vara från 1 

november till 31 mars vilket bidrog till att en effekt på 100 783 [kWh] kunde reduceras från totalen 

av fjärrvärmens mätvärden.  

Tunneln som leder till mekverkstaden är delvis under jord och är konstruerad av betong, därför 

antogs ett U-värde på 0,32 [W/m2K] för den utifrån IDA ICE standarder. Den totala arean för tunnelns 

väggar och golv är 710 [m2] och volymen 584 [m3]. Antaget att ventilationen för tunneln är ca 2 

[oms/h] utan återvinning av frånluften, ger detta en energiförbrukning på ca 39 000 [kWh] enligt 

beräkngingar som gjordes.  

  Ena halvan av tunnelns golvvärmeslinga som vetter mot kontorsbyggnaden är avstängd och viss 

uppvärmning sker från radiatorer som är i kontorsbyggnaden nära tunneln. Mellan tunnel och 

kontorsbyggnad råder självdrag. På grund av det kan man anta att halva energin som krävs för att 

värma upp tunneln kommer från transmissionsförluster via kontorsbyggnaden och varmluft som 

flödar in. Detta gav en faktor på 0,5 på tunnelns energiförbrukning mot energibalansen och 19 483 

[kWh] som reduceras på kontorsbyggnadens fjärrvärmeförbrukning istället för att behöva interagera 

tunneln i modellen.  

3.6.6 Korrigering av varmvattenbehov 
Trots korrigering av verkningsgrad och temperaturer i byggnaden visades fjärrvärmeförbrukningen 

ha ett för lågt värde. Varmvattenbehovet baseras på en personnärvaro i byggnaden som hade 

uppskattats genom att inventera närvaron av de som jobbar i byggnaden i snitt, vilket är ca 62 

personer dagligen. Detta värde motsvarar också en beläggning på ungeför 70 %. Eftersom det inte 

går att ”flytta runt” personer i modellen och alla zoner bör få sitt genomsnittliga tillskott av 

personvärme för att det påverkar värme och ventilation resulterade detta i en personnärvaro på 108 

personer. Varmvattenförbrukningen antogs först vara 9 % av förbrukningen för fjärrvärmen, sedan 

räknades varmvattenförbrukningen ut för 108 personer. Den energiförbrukningen motsvarar 0,39 

[MWh/pers/år] och ungefär 26 [l/pers/dag].  

  På grund av att fjärrvärmeförbrukningen var för låg, antogs en ny varmvattenförbrukning på 15 % av 

fjärrvärmeförbrukningen. Detta resulterade i en energiförbrukning som motsvarar 0,65 

[MWh/pers/år] och varmvatten för 43 [l/pers/dag]. Men för simuleringen avrundades värdet nedåt 

till 40 [l/pers/dag] vilket ger en energiförbrukning för varmvattnet på 14 % av 

fjärrvärmeförbrukningen och en energiförbrukning på 0,61 [MWh/pers/år]. 

  Fjärrvärmeförbrukningen för simuleringarna visade sig bli relativt korrekt mot avgränsningarna för 

modellen där avdrag för tunnelns energibehov och markvärme gjorts. Men varmvattenförbrukningen 

för simuleringarna visade sig bli högre, kring 110 000 [kWh]. Detta beror på den påverkan 

korrigeringen av personnärvaron som gjordes för ventilationen hade på simuleringarna. I 

exceluträkningarna motsvarar 110 000 [kWh] ett behov för varmvatten på 24 % av 

uppvärmningsbehovet från fjärrvärme. Faktor 0,76 fördes  därför in i excelberäkningarna för 

graddagskorrigering och uträkning av varmvattenbehov. Detta resulterade i ett nytt 

varmvattenbehov på 1,03 [MWh/pers/år] och motsvarar 68 [l/pers/dag] för 108 personer och 254 

arbetsdagar per år. Detta gjorde också att det korrigerade värdet för fjärrvärmeförbrukningen 
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närmade sig det simulerade värdet avsevärt. Därför motsvarar 43 [l/pers/dag], 68 [l/pers/dag] i 

modellen. Uträkningen för detta visas i tabell 12.  

Tabell 12 Nytt korrigerat varmvattenbehov som korrelerar med  modellens insatta värden.  

Uträknad varmvattenanvändning för 
fjärrvärmestatistik År: 2013     

24 % vv behov: 0,76           

cpH2O 4,19 [kJ/kg] 
Tot 
varmv.  111207,1587 [kWh]  

  1 [kg/l]   1029,695914 [kWh/pers/år]   

Närvaro IDA ICE 108 pers         

Qvv 
213,775510

2   
Antaget vv värms från 
5 till 55 °C enl. IDA ICE     

  3600 [s/h]         

  254 
[arbetsdagar/år
]         

förluster i växlare 0,98           

Vv förbrukning       68,2684153 [l/pers/dag]   

 

3.6.7 Korrigering av elförbrukning 
För att korrigera elen förlängdes belysningstiden för alla T5 armaturer i kontor och drifttiden för alla 

elektriska komponenter i kontor korrigerades också upp något. Eftersom en korrigering för 

personnärvaro gjordes mot ventilation så att flöden blev högre, ökades fastighetselen för fläktarna 

också på grund av detta. Det gav slutligen att den simulerade elförbrukningen för kontoret kom inom 

rimlig felmarginal för det beräknade värdet från mätningar.  
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4. Utförande av simuleringar 
Simuleringarna för förbättringsåtgärder kommer att göras enligt följande mall: 

Simulering A, referens 

A. Först görs en simulering med kontorets grundförutsättningar (korr. Simulering).    

Simulering B, begränsade åtgärder 

För simulering B, simuleras varje åtgärd enskilt från B1-B5 som ett tillägg på grundsimuleringen för 
kontoret. I simulering B6 införs samtliga åtgärder.  

 

B1. Sänkt temperatur för byggnad med 1 [°C]. 

B2. Stänga av datorer och skärmar efter jobbet. 
 
B3. Installation av ledbelysning, 48 st spotlight 4 W och 180 lumen istället för spotlight 
35 W  och 180 lumen.  
 
B4. Släcka belysning i entré efter arbetstid och på helger.  
 
B5. Nedstyrning av ventilation för LA02 och nedstyrning till grundflöde för både LA01 
och LA02 under helgdagar.  
 
B6. Simulering för alla ovanstående åtgärder.  

 

Simulering C, omfattande åtgärder 

C1. Solfilm för fönster sydsida.  

 

4.1 Förbättringsåtgärder 
En grundligare redogöring för simuleringar för förbättringsåtgärder och kommentarer till varför vissa 

åtgärder undersöktes och andra inte. 

4.1.1 Begränsade åtgärder för uppvärmning  
Som tidigare nämnts i teorin bör en temperatursänkning med 1 [°C] ge en minskning med 

uppvärmningsbehov på 5 % (se kap 2.2 Uppvärmning och BBR krav för kontor) . Därför ska den teorin 

testas för denna byggnadsmodell, vilket är åtgärd B1. Kontoret har ventilation med kolfilter och 

flöden som är väl anpassade för ventilationsbehovet för att rena tilluften. Men trots det bedöms 

tiderna för högfartsflöde styras ner några timmar (B5).  

4.1.2 Begränsade åtgärder för elförbrukning 
På grund av att datorerna ofta står på i standby-läge efter arbetstid, görs en simulering som är 

baserad på värden från rapporten ”Kontorsindata” från SVEBY-programmet (simulering B2), för att 

visa hur mycket som potentiellt kan sparas om datorerna stängs av efter arbetstid. Stor del av 

belysningen i byggnaden är närvarostyrd men det finns fortfarande åtgärder som kunde göras som 

att släcka grundbelysningen i exempelvis entré (B4).  

  En till förbättringsåtgärd för belysning identifierades eftersom det sitter halogenlampor i byggnaden 

med förbrukning på 35 [W] som endast har ett ljusutbyte på 5.14 [lm/W] (ger 180 lumen). Det 
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kommer att undersökas hur mycket el som kan sparas genom att byta ut dessa mot ledlampor på 4 

[W] och 180 [lumen] (livslängd 25 000 timmar). De halogenlampor som används sitter i taket på plan 

3 (utan att räkna in armaturer som inte används), i relaxdelen, omklädningsrum och i vissa 

konferensrum. Totalt är de 48 stycken och priset för en ledlampa är 148 [kr/st], vilket ger en 

investeringskostnad på 7108 [kr].  Lönsamheten för denna åtgärd kommer att redogöras för. [23] 

4.1.3 Omfattande åtgärder för fjärrvärme och fjärrkyla 
Den enda omfattade åtgärden som kommer att analyseras är införandet av solfilm, eftersom fönster 

med U-värde 0,9 [W/m2K] bedöms bidra med tillräckligt god energiprestanda. Av säljare från 

Systemtext som säljer solfilm från 3M gavs två alternativ, ett som innebar att glaset får en en synlig 

ljustransmission reducerat till 63 % (”Prestige 70”) och ett annat som reducerar synlig 

ljustransmission till 37 % (”Prestige 40”).  

  Det andra alternativet skulle innebära högre ”stress” på fönster eftersom stor del av solenergin 

absorberas av filmen och ut till fönsterkarmarna så ansågs solfilmen ”Prestige 70” vara det bästa 

alternativet. Enligt säljare skulle införandet av solfilmen, förutom att öka komforten när det är varmt 

och minska fjärrkylabehovet genom att absorbera och reflektera solinstrålningen. Den ska också 

bidra till att värmebehovet minskar genom att inte släppa ut liggga mycket värme till utsidan genom 

strålning, vilket kommer att testas för modellen. Installationskostnader skulle bli kring 1000 - 1500 

[kr/m2]. [24]  

  Införandet av solfilm, åtgärd C1, innebär att solfilm läggs på alla fönster på kontorsplanen som 

vätter mot syd (51 stycken a 3 [m2]) och innebär en total installationskostnad på mellan 153 000 och 

229 500 kr.  
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5. Energistatistik 
Vissa mätningar har använts för uppskattning av energistatistik som den för elförsörjningen till 

kontoret som gjordes över en vecka. Mätningar för fjärrvärme är fullständiga då, dessa har gjorts 

kontinuerligt sedan november år 2008, däremot fanns inga mätningar för fjärrkyla att tillhandahålla.  

5.1 El 
Enligt energideklarationen som gjordes för byggnaden år 2009 låg elförbrukningen på 25 [kWh/m2] 

(se bilaga 15). Energideklarationen separerar endast fastighetselen från byggnadens totala 

energiförbrukning, vilket ger att bara elförbrukningen för byggnadens fläktar och pumpar tas med. 

[25] Den beräknade elförbrukningen blir 205 518 [kWh] för 1 år, vilket är beräknat efter mätvärden 

som gjordes en vecka mellan 25 november till 2 december. Dessa mätvärden multiplicerades upp och 

korrigerades för att få en uppskattad elförbrukning. Utslaget på tempererad golvarea, Atemp, blev 

förbrukningen 57,7 [kWh/m2]. För beräkning av kontorets elförbrukning utefter mätvärden och 

antaganden se bilaga 11. Och för att se en del av mätvärdena från kontorets stora och lilla last se 

bilaga 12 och 13.  

  Figur 12 visar effektbehovet under en arbetsdag. Detta är en del av mätningen som gjordes i 

november där man kan se effekttop på runt 90 [kW] innan lunchtid och 100 [kW] mellan 13:00 och 

14:00. Vad den senare effekttoppen kan bero på är oklart, men skulle kunna härledas till behovet av 

belysning eftersom mätningen skedde under den mörka perioden och/eller aktiviteten i köket, samt 

att fler personer kan ha varit närvarande i kontoret under den perioden.  

 

Figur 12 Synkad mätning för båda lasterna som visar effektbehovet under ett dygn i november. 
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5.2 Fjärrvärme 
Den fjärrvärmestatistik som presenteras i figur 13 nedan är normalårskorrigerade mätvärden som 

presenteras månad för månad för åren 2009 till 2014. Denna statistik är inte korrigerad efter 

avgränsningarna för modellen som exkluderar markvärmen utanför enrén och övergångstunneln. 

Men den ger en bild av den verkliga förbrukningen av fjärrvärme förutom för år 2014 där det 

upptäcktes att en trasig mätare användes för februari till april månad. Som ses i figur 13 är siffrorna 

för februari – april lägre än vad de bör vara. 

 

Figur 13 Fjärrvärmestatistik över ett år för åren 2009 till 2014. 

Behovet av uppvärmning nådde en topp under januari månad på 75 [MWh] som ses i figur 14 och 

under sommarmånadena var effektbehovet relativt lågt mellan 11,2 och 13,2 [MWh]. Dessa 

mätvärden är inte heller avgränsade till modellen.  

 

Figur 14 Normalårskorrigerad förbrukning för det representativa året 2013. 
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För att kunna göra en bedömning av uppvärmningsbehovet för byggnaden är utifrån mätvärden 

inom simuleringsmodellens avgränsningar, exkluderades uppvärmningen för markvärme och 

tunneln. Figur 15 visar uppvärmningsbehovet för byggnaden från år 2009 – 2013, där 

uppvärmningsbehovet var som lägst under 2011, och högst under 2013 med behov på 97,1 

[kWh/m2]. Det är osäkert vad det låga uppvärmningsbehovet för år 2011 beror på eftersom värdet är 

normalårskorrigerat och ska därför vara oberoende av temperatur.  

 

Figur 15 Statistik för uppvärmningsbehov från mätvärden, korrigerade mot avgränsningar för simuleringsmodell. 

 

6. Simulerad Energistatistik avgränsat till modell  
Den simulerade energistatistiken är baserad på mätvärden för fjärrvärme över ett år som har 

korrigerats baserat på varmvattenförbrukning och ventilation avgränsat till byggnadskroppen som 

har ritats upp i IDA ICE. Det bygger också på projekterade flöden för ventilation. Elförbrukningen 

bygger på inventerad belysning, inventerade elektriska komponenter och standardförbrukningar som 

är utslaget på ytan för kontorsdelen i byggnaden. Dessa värden har korrigerats så nära som möjligt 

för en mätningar som gjordes för en vecka, antaganden och multiplicerandet av dessa för att få en 

årlig förbruknig. Den totala förbrukningen för byggnaden ficks genom simuleringar till 157,5 

[kWh/m2] som är att jämföra med energideklarationens angivna värde på 153 [kWh/m2].  

6.1 Fjärrvärme och fjärrkyla 
Den totala fjärrvärmeförbrukningen som simulerades baserat på värden som har normalårskorrigerat 

för 2013 är 346 659 [KWh]. Den temperarade arean Atemp = 3565 [m2] och därför får fjärrvärmen en 

förbrukning utslaget på tempererad golvarea, Atemp på 97,2 [kWh/m2], vilket kan jämföras mot det 

normalårskorrigerade mätvärdet 97,1 [kWh/m2] som även korrigerades för avgränsningen av 

simuleringsmodellen. Skillnaden mellan dessa värden är på ca 0,2 %! Det installerade behovet är 

enligt IDA ICE ca 300 [kW] för fjärrvärmen. 

Fjärrkylabehovet simulerades till 18 153 [kWh] och ger en förbrukning på 5,1 [kWh/m2]. Det 

installerade behovet enligt IDA Ice är 108 [kW] för fjärrkylan. I figur 16 ses fjärrvärmebehovet i rött 
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och fjärrkylebehovet mörkblått för varje månad under året, där fjärrkylebehovet sträcker sig från juni 

till september där marginellt lite behövs. 

 

Figur 16 Den totala mängden levererade energin över ett år enligt den avgränsade modellen för simuleringen.  

6.2 Elförbrukning 
Utslaget från simuleringen för elförbrukningen blev 196 796 [kWh] och 55,2 [kWh/m2]. Enligt 

standardberäkningar som IDA ICE gör utifrån omsättningar för ventilation, SFP värde, 

verkningsgrader och varmvattenförbrukning så dimensioneras effekten för fläktsystem och 

pumpsystem för distributionen av fjärrvärme. Denna el för pumpar och fläktar simulerades till 

100 510 [kWh] eller 28 [kWh/m2]. Som nämndes tidigare i sammanställningen av den givna 

energistatistiken för el uppskattedes fastighetsel för pumpar och fläktar till 25 [kWh/m2] i 

byggnadens energideklaration (bilaga 16).  
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7. Energibalans inom avgränsad modell 

7.1 Inköpt energi 
Den totala mängden inköpt energi uppgår till runt 562 000 [kWh/år] med en kostnad kring 161 000 

[kr] som tabell 13 visar. För att uppskatta hur ett varierande börspris för elen påverkar kostnaderna 

togs ett medelvärde av börspriserna som Umeå Energi angett för år 2015, vilket blev 0,2 [kr/kWh]. 

[26] Eftersom uppgiften för fjärrkylapriset inte finns att tillgå, så exkluderas den parametern ur 

andelen inköpt energi. Detta också eftersom fjärrkylan inte räknas in i Umeå Energis faktura för 

kontoret, absorptionskylmaskinen är ute på produktionsanläggningen och försörjer andra stora 

byggnader med fjärrkyla och fakturan för dess elförbrukning går på totala kostnaden för 

anläggningen.  

Tabell 13 Sammanställning av inköpt energi och kostnader (Umeå Energis börspriser) 

Inköpt Energi [KWh/år] [kWh/m2] Energikostnad [kr] 

El 196796 55,2                    39 572 kr  

Fjärrvärme 346659 97,2                  121 202 kr  

Fjärrkyla 18153 5,1                       - 

Total 561608 157,5                ≈ 161 000 kr  

Börspris el 0,201 [kr/kWh]   

Fjärrvärmepris 0,35 [kr/kWh]   

Fjärrkylapris - [kr/kWh]  Uppgift saknas 

Atemp 3565 [m2]   

 

Utslaget på alla energianvändare fås en uppdelning av tillförd energi som presenteras i tabell 14. 

Tappvarmvattenbehovet utgör 20 % av byggnadens energibehov. Och jämförs energiförbrukningen 

för tappvarmvatten mot förbrukningen för uppvärmning, utgör tappvarmvattenbehovet ca 30 %.   

Tabell 14 Tillförd inköpt energi för byggnadens energianvändare.  

Energianvändare [kWh] Del av total 

Belysning 57256 10% 

Elektrisk utr. 39032 7% 

Fastighetsel 100508 18% 

Uppvärmning 236155 42% 

Lokalkyla 18153 3% 

Tappvarmvatten 110504 20% 

Totalt 561608  

 

Uppdelningen av elen gjordes så att belysningens elförbrukning och övrig elektrisk utrustning som 

tillhör verksamhetsel får en egen del av cirkeldiagrammet i figur 17. Den elförbrukning som kommer 

genom ventilation och pumpar får beteckningen fastighetsel. Som ses i figur 15 utgör behovet av 

uppvärmning 50 % av byggnadens totala energianvändning, tappvarmvatten 20 %, fjärrkyla endast 3 

% och det totala elbehovet till 35 %.  
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Figur 17 Den procentuella delen tillförd energi för energiförbrukare 

 

7.2 Använd energi 
Den totala mängden använda energin från den inköpta är runt 526 000 [kWh], vilket kan härledas till 

huvudsakligen förluster i värmesystem, ventilationssystem och elanvändning. Andelen av den 

använda energin för varmvatten är densamma enligt IDA ICE, 110 504 [kWh] och därför 21 % av 

använd energi mot den totala använda energin. Trots att avloppsförluster som brukar vara 50 % mot 

tappvarmvattenanvändningen tillkommer, räknas allt tappvarmvatten som använt. Tabell 15 visar 

byggnadens använda energi uppdelad på energianvändare.  

Tabell 15 Byggnadens använda energi. 

  Avänd energi [kWh] Andel av total 

Belysning 51530,4 10% 

Elektrisk utr. 35128,8 7% 

Fastighetsel 75381 14% 

 Uppvärmning 235196,7 45% 

Lokalkyla 18153 3% 

Varmvatten 110504 21% 

Total 525893,9  

 

För att räkna ut den el som kommer till användning i belysningsarmaturerna, elektrisk utrustning och 

fastighetsel användes värdet cosφ = 0,9 som faktor eftersom samma värde användes för 

mätningarna. Verksamhetsel och fastighetsel fick en sammanlagd energianvändning på 33 % mot 

totalen. Uppvärmningen är 43 %, lokalkyla 3 % och varmvattenförbrukningen utgör 20 % av 

energianvändningen.  
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7.3 Bortförd Energi 
Eftersom andelen använd energi för varmvatten och fjärrkyla inte skiljer sig från den tillförda energin 

i IDA ICE, blir resultatet att den delen energi som inte tillgodogjordes dessa energianvändare, dvs. 

den bortförda energin är lika med 0. Den bortförda energin från elen kommer enbart från förluster i 

reaktiv effekt som antogs för den använda energin. Summan av den totala bortförda energin är 

ungefär 20 600 [kWh] enligt tabell 14.  

Tabell 16 Den energin som inte tillgodogörs energianvändare.  

 

 

 

 

 

 

Den bortförda energin motsvarar ungefär 4 % av byggnadens energiförbrukning och då tas det inte 

hänsyn till den totala värmen, som utvecklas från alla energianvändare och återvinns eller förs bort. 

Men det ska nästa delkapitel behandla.  

7.4 Energibalans för fjärrvärmeförbrukning 
För att räkna ut hur mycket energi som återvinns genom ftx-aggregatet när det kommer till den 

använda energin för fjärrvärme, så användes Ft (transmissionförluster), samt uppskattade förluster 

för ventilation. Fvent som är beroende av verkningsgraden 0,75 för aggregaten och Fov, offrivilig 

ventilation (enheter [W/K]). Först räknades ut ett förhållande för transmissionsförluster, vilket blev 

48 % av de totala värmeförlusterna för byggnaden och sedan drogs den andelen av från den totala 

fjärrvärmeförbrukningen för att se hur mycket energi från fjärrvärme går till ventilationen. 

Byggnadens avloppsförluster antogs vara lite bättre än genomsnittet, dvs. 40 %. Jämförelsen för att 

få fram ventilationens totala inverkan på förluster och återvunnen energi gjordes så att 

transmissionsförluster och avloppsförluster drogs bort från den totala använda energin fjärrvärme 

och jämfördes med de uträknade ventilationsförlusterna (Fv och Fov) och återvinningen av energi 

från ftx-aggregatet. 

  Genom korrektionsfaktorer, korrigerades Fvent och Fov, så att den totala använda energin, summan 

av ventilationsförluster, förluster från ofrivilllig ventilation, återvunnen energi, transmissionförluster, 

avloppsförluster och bortförd energi motsvarade 2 % av energianvändningen av den tillförda 

fjärrvärmen. Detta på grund av att värmeväxlarna som infördes i IDA ICE modellen sades ha en 

verkningsgrad på 98 %. Enligt enegibalansen som figur 19 visar gick 8 % av fjärrvärmeenergin ut 

genom förluster från ventilationssystemet, 10 % genom förluster för ofrivillig ventilation, 19 % av 

energin från fjärrvärmen återvanns och avloppsförluster 13 %. Sen utgjorde transmissionsförluster 48 

% och den bortförda energin som inte kom byggnaden till godo 2 %.            

 

  Bortförd energi [kWh] 

Belysning 5725,6 

Elektrisk utr. 3903,2 

Fastighetsel 10050,8 

Uppvärmning 958,3 

Lokalkyla 0 

Varmvatten 0 

Summa 20637,9 
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Figur 18 Avgränsad energibalans för fjärrvärme med förluster och återvinning inräknat. 

I kalkylen antas också att 60 % av energin för varmvattenanvändning går till uppvärmning av 

klimatskalet för att förenkla modellen och kunna kalibrera på ett lättare sätt förlusterna och att 

ingenting går till rumsluften (vilket kan diskuteras ifall det är rimligt). Summan av alla förluster, samt 

återvinning av värme, plus den bortförda värmeenergin på 2% blir därför den totala inköpta energin 

för fjärrvärme på 346 659 [kWh] enligt IDA ICE modellen, vilket kan ses i tabell 17.                                                                                                                 

Tabell 17 Energibalans inom avgränsningar. 

 

 

 

 

  

 

 

Där kan vi också se att den totala återvinningen av fjärrvärmeförbrukningen ligger på ungefär 65 000 

[kWh/år] och att transmissionförlusterna genom klimatskalet uppgår till ca 166 000 [kWh/år]. För 

enkelhetens skull har inte den gratisenergi som kommer från solinstrålning, personvärme och 

elektriska komponenter räknats med i återvinningen av värmeenergi. Beräkningen har därför också 

begränsats mot att inte ta med fjärrkylabehovet eftersom den har en nettoinverkan på överskottet 

av gratisenergi som uppkommer under månaderna juni till augusti.  

. 
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Ventilationsförlust 29165 

Ofrivillig ventilation 34998 

Återvunnen energi 65622 

Transmissionsförluster 166396 

Avloppsförluster 44202 

Bortförd energi 6276 

Total använd fjärrvärme 340383 

Summa av föluster och återvinning 346659 
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8. Analys av förbättringsåtgärder 

8.1 Tillförd energi 
De simuleringar som sticker ut när det kommer till värden för den tillförda energin är simulering B5, 

som innebär en sänkning av ventilation för båda aggregaten. Där ser man att den tillförda energin till 

byggnaden minskar kraftigt för både fjärrvärme, el och fjärrkyla. Samma om man lägger ihop åtgärd 

B1 (tempsänk 1 °C), B2 (standbyläge av), B3 (byte till ledlampor), B4 (entrébelysning kvällstid) och B5, 

vilket ger simulering B6. Där kan man se en total besparing för alla åtgärder som inte innebär 

betydande investeringskostnader, vilket ses i figur 20. Som också kan ses ger införandet av solfilm, 

C1, för fönster mot simulering A en ökning av värmebehovet och en relativ liten ökning av 

fjärrkylabehovet.  

 

Figur 19 Tillförd energi för simuleringarna uppdelat på energibärare. 

Att sänka temperaturen med en grad, B1, ger en besparing på 7 % mot uppvärmningsbehovet och en 

andel av 4,3 % mot den totala tillförda energin som tabell 18 visar. Eftersom att lägga till solfilm på 

byggnadens fönster innebär en stor investering och ökar nästan enbart uppvärmningsbehovet 

kommer inte kostnadsbesparingar tas med för den. På grund av att priset för fjärrkyla inte finns att 

tillhandahålla för byggnaden, kommer inte kostnadsbesparingar för fjärrkyla tas med för 

energikalkylen, men besparingen i energin kommer att presenteras.  

Tabell 18 Procentuella besparingar i energi för förbättringsåtgärder. 

  Besparingar     

  Fjärrvärme El Fjärrkyla  Andel av tillförd 

B1 7,0% 0,0% 0,2%  4,3% 

B2 -1,2% 3,0% 0,2%  0,3% 

B3 -1,3% 3,2% 0,6%  0,3% 

B4 -1,1% 2,6% 0,1%  0,2% 

B5 10,5% 16,0% 21,8%  12,8% 

B6 13,0% 24,6% 22,7%  17,4% 

C1 -6,5% 0,1% 2,2%  -3,9% 
Där B1 är sänkt temperatur med en grad, B2 stänga av standby-effekt, B3 byte av utvald belysning till ledlampor, B4 

nedstyrning av ventilation, B5 släcka belysning i entré, B6 är en kombination av simulering B1 – B5 och C1 är införandet av 

solfilm. 
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8.2 Energi- och kostnadskalkyl 
De blåmarkerade värderna i tabell 19 är de värden som kommer att tas med för att beräkna 

potentiella kostnadsbesparingar för varje förbättringsåtgärd. Detta beroende på vilken 

energianvändning som påverkas positivt. Därför kommer kostnadskalkylen för de enskilda åtgärderna 

vara beroende av priset för den eller de markerade energibärarna. Som redan nämnt kommer 

fjärrkylan att exkluderas i kostnadsberäkningarna men värt att nämna är att fjärrkylan får en 

besparing på ca 3900 [kWh] vid nedstyrning för båda ventilationsaggregaten, B5. Detta kan härledas 

till att fjärrkyla inte tillförs i vissa delarna av byggnaden genom ventilation för att kyla ner 

överskottsvärme från belysning och standbyeffekt, när byggnaden inte används. Dessutom ger den 

en stor besparing för fastighetselen.  

  Åtgärd B6, där alla begränsade åtgärder har införts ger en större besparing för både fjärrvärme, el 

och fjärrkyla på totalt ca 97 700 [kWh], vilket tabell 19 visar. Värt att nämna är att när 

ventilationsåtgärder och temperatursänkning genomförts ger reducerandet av elanvändning inget 

utökat värmebehov, som för åtgärder B2 – B4. Men för att ge en representativ bild för besparingen 

av el och investeringskostnader som tillkommer för åtgärd B4, kommer förlusten i uppvärmning inte 

inkluderas för åtgärderna för minskad elanvändning.    

Tabell 19 Skillnad i tillförd energi mot simulering A. 

Där B1 är sänkt temperatur med en grad, B2 stänga av standby-effekt, B3 byte av utvald belysning till ledlampor, B4 

nedstyrning av ventilation, B5 släcka belysning i entré, B6 är en kombination av simulering B1 – B5 och C1 är införandet av 

solfilm.  

Besparingarna för de olika förbättringsåtgärder som har listats är beroende av hur priserna varierar. 

De värden som är markerade i orange i tabell 20 är beroende av energiprisen för fjärrvärme där 

snittvärdet per år antas variera mellan 0,3 och 0,5 [kr/kWh]. Ommrådet som är rödmarkerat är 

beroende av börspriset för el som antas variera mellan 0,2 och 0,3 [kr/kWh]. Besparingarna för B4 

och B6 är beräknade exklusive, investeringskostnader för ledlampor, arbetskostnader och jämförelse 

mot halogenlampor i arbetskostnader beroende på skillnad i drifttimmar.  

Tabell 20 Besparingar för varierande energipris exklusive investeringskostnader. 

   Besparingar exklusive investeringskostnader  

Simuleringar Energipris 1 Energipris 2 

B1                                    7 259 kr                                            12 098 kr  

B2                                    1 175 kr                                              1 762 kr  

B3                                    1 244 kr                                              1 867 kr  

B4                                    1 027 kr                                              1 540 kr  

B5                                  17 214 kr                                            27 641 kr  

B6                                  23 239 kr                                            37 116 kr  

Skillnad mot A  [kWh]    

  Total Fjärrvärme  El Fjärrkyla 

B1 24179 24196 -54 37 

B2 1758 -4146 5874 30 

B3 1722 -4604 6222 104 

B4 1237 -3916 5133 20 

B5 71836 36396 31477 3963 

B6 97741 45161 48452 4128 

C1 -26750 -22366 213 403 
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Men eftersom byte till bara 48 st ledspotlights för vissa delar av byggnaden skulle ge en besparing på 

6200 [kWh/år] och de har en brinntid på 25 000 [h] jämfört med 2000 [h] för halogen spotlights, 

skulle det dessutom innebära stora ekonomiska besparingar i arbetskostnad. Under livstiden av en 

ledlampa byts en halogenlampa ut 12,5 gånger. Så ett successivt byte till ledlampor för spotlights och 

även andra armaturer skulle ge en ännu större besparing i både energi och arbetskostnader.  

 

8.3 Använd och bortförd energi 
För simuleringarna varierar det mycket lite mellan mängden tillförd och använd energi från 

fjärrvärme, samma sak gäller fjärrkyla. Som figur 21 visar, handlar om så lite som tiondels procent det 

skiljer mellan tillförd och använd energi. Detta är enligt IDA ICE och inte enligt energibalansen som 

konstruerades för fjärrvärmeförbrukningen. Det handlar om en stadig skillnad mellan 0,23 % och 0,3 

% mellan tillförd och använd energi för simuleringarna.  

 

Figur 20 Tillförd och använd energi för simuleringar. 

Där B1 är sänkt temperatur med en grad, B2 stänga av standby-effekt, B3 byte av utvald belysning till ledlampor, B4 

nedstyrning av ventilation, B5 släcka belysning i entré, B6 är en kombination av simulering B1 – B5 och C1 är införandet av 

solfilm.  
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9. Diskussion 
När antaganden görs för parametrar som påverkar energiförbrukningen för en byggnad mer eller 

mindre, måste en bedömning på vad som är ett rimligt antagande alltid göras. En modern 

kontorsbyggnad med byggnadsåret 2007 bör ha en relativt låg energiförbrukning i jämförelsevis med 

en byggnad som är byggd 1985, vilket alldeles beror på byggnadskraven som gäller för det året och 

uppdragsgivarens ambitionsnivå. Energideklarationen som gjordes av Bravida år 2009, när kontoret 

var två år gammalt angav att byggnaden har ett totalt årligt energibehov på 153 [kWh/m2]. Enligt 

denna energikartläggning som gjorts för byggnaden har kontoret ett energibehov på 157,5 [kWh/m2], 

vilket ger en skillnad på 3 % mellan dessa värden. Detta uppfyller delmål 1, att energikartläggningen 

ska innehålla uppgifter om byggnadens totala energianvändning.  

  Tillvägagångssättet för denna energikartläggning har varit mycket detaljerat då mätningar för el har 

gjorts, analyserats och multiplicerats upp över ett år efter mätresultatet och antagna värden. Detta 

eftersom mätvärden för el inte fanns att erhålla. Mätningar för fjärrvärme har tillhandahållits, dessa 

har sedan normalårskorrigerats och korrigerats med avseende på de delar som har exkluderats ur 

simuleringsmodellen; tunneln och markvärmen utanför entrén. När modellen blev färdig med insatta 

U-värden gjordes inventeringar för belysning, elektrisk utrustning och projekterade flöden för 

ventilation.  

  När elen korrigerades för både fastighetsel och verksamhetsel (beroende av korrigering av 

ventilationsflöden, för fjärrvärmen) kunde en elförbrukning på 55,2 [kWh/m2] fås, vilket är 4 % lägre 

än det beräknade värdet. När den mätta fjärrvärmeförbrukningen korrigerades både avgränsat till 

modellen och mot normalår, kunde resultatet för den simulerade fjärrvärmeförbrukningen bedömas, 

att den var relativt korrekt från början. Dock var den först något för låg. Eftersom 

rimlighetsbedömning för U-värde gjordes mot en mätt effekt för en kall dag i januari, kunde 

byggnaden totala transmissionsförlust bedömas vara någorlunda korrekt, men ändå för låg. Därför 

korrigerades byggnadens fjärrvärmeförbrukning med avseende på temperatur, vilket kanske inte är 

ett idealt tillvägagångssät.  

  Ventilationen korrigerades också med avseende på personnärvaro för rum med koldioxid- och 

tempgivare. Sedan antogs ett nytt varmvattenbehov. När varmvattenbehovet fördes in, motsvarade 

inte det antagna behovet som hade räknats från en excelkalkyl det verkliga varmvattenbehovet som 

fördes in i modellen. Detta eftersom excelkalkylen berodde på en annan personnärvaro än 

simuleringsmodellen. När modellen simulerades sedan upptäcktes att varmvattenbehovet i [kWh] 

skiljde sig från de olika kalkylerna. Men fjärrvärmeförbrukningen visade sig inte skilja mer än 2 – 3 %. 

När varmvattenbehovet för excelmodellen antogs igen för att anpassa sig till det simulerade IDA ICE 

värdet för varmvattnet, bidrog det till att excelkalkylen (baserad på mätvärden) närmade sig 

simuleringsmodellen så mycket att skillnaden mellan dessa blev 0,2 %. Det upmätta och beräknade 

värdet blev 97,08 och det simulerade värdet 97,24 [kWh]. Detta uppfyller delmål 3, att uppgifterna 

om energianvändningen ska vara uppmätta och spårbara. Skulle byggnaden ha byggts idag skulle den 

ha uppfyllt boverkets byggnadskrav för nybyggnationer på 105 [kWh/m2] med råge.  

  Genom denna ”itereringsmetod” för antagna värden, kunde en mycket rimlig förbrukning erhållas 

för byggnaden och en en energibalans konstrueras efter dessa värden. Byggnadens 

transmissionsförluster bör vara något för låga, eftersom en ökning av temperaturen med en grad gav 

en energiförbrukning som motsvarar det beräknade värdet. Men på grund av att för dåliga U-värden 

på 1,9 [W/m2] som antogs för fönstrena i simuleringsmodellen (i verkligheten 0,9 [W/m2K]), så borde 

sämre U-värden ha antagits för någon annan del av byggnaden. Felet kan vara svårt att identifiera 

när exakta värden inte var angivna i ritningar och därför behölls felen. Energiförbrukningen 
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korrigerades istället med avseende på temperatur, ventilation och varmvattenbehov. Men det 

kanske borde ha gjorts en korrigering för den ofrivilliga ventilationen istället för temperaturerna, som 

var en korrigering som gjordes till följd av tidsbrist. 

  Dessa korrigeringar kan rimligtvis ha varit lite felaktiga eftersom det är svårt att uppskatta den 

exakta värmeöverföringen från kontoret till tunneln utan att göra något felantagande. Markvärmen 

styrs av givare och är beroende av nederbörd under den kalla årstiden, därför är det inte helt lätt att 

uppskatta korrekta drifttider som gör avdrag på den mätta energiförbrukningen. Dock har dessa 

antaganden gjorts efter standardvärden och är inte orimliga i sig. Metoden för att uppskatta 

fjärrvärmeförbrukningen har i stort sett varit att först korrigera modellen mot mätvärdena, sedan 

korrigera mätvärdena mot simuleringen inom rimliga gränser tills dessa har tangerat varandra med 

mycket liten felmarginal. Detta ger att den energiförbrukning som har simulerats, den energibalans 

och bedömning av förbättringsåtgärder som har gjorts ger en bra bild för byggnadens 

energiförbrukning. Detta uppfyller delmål 4, att energikartläggningen ska ge en tydlig energibalans. 

 

9.1 Förbättringsåtgärder 
Införandet av solfilm för fönster gav en ökning i fjärrvärmebehovet och ingen nämnvärd minskning i 

fjärrkylabehovet. Behovet låg på ungefär samma nivå. Det beror troligtvis på att fjärrkylabehovet för 

nordliga breddgrader som Umeå inte är så stort och att den tillskotsvärme som kommer in genom 

fönster i form av solstrålning behövs för att minska uppvärmningsbehovet. Därför är införandet av 

solfilm en dålig åtgärd som innebär en hög investeringskostnad och aldrig kommer att löna sig. Det 

kommer inte heller leda till en energieffektivare användning av den tillförda effekten från fjärrvärme.   

  De åtgärder som bedöms vara relevanta att införa är alla de begränsade förbättringsåtgärderna. 

Detta skulle dock innebära att brukarbeteendet, när det kommer till att släcka belysning i vissa delar 

av byggnaden och att stänga av datorer efter arbetstid, måste förändras. Sedan är led-lampor i ropet 

nu mer än någonsin. Den begränsade åtgärden som innebar byte av endast 48 st halogenspotlights 

till ledspotlights gav bara den en besparing på 6200 [kWh]. Minskad kostnad i energiförbrukning och 

ökad brinntid med 12,5 gånger skulle bidra till en stor minskning i arbetskostnad för att göra 

lampbyten. Detta kan potentiellt leda till en långsiktig stor kostnadsbesparing om alla lampor i 

byggnaden, förutom lysrörsarmaturer, skulle bytas ut till ledlampor.  

  Genom åtgärden för nedstyrning av båda ventilationsaggregaten gjordes en besparing för fjärrkylan 

på 3900 [kWh]. Detta härleds troligen till att fjärrkyla då inte tillförs på samma sätt i vissa delar av 

byggnaden för att kyla ner överskottsvärme när byggnaden inte används. När begränsade enskilda 

åtgärder för att minska elförbrukningen gjordes, påverkade detta uppvärmningsbehovet på ett 

negativt sätt. Den negativa inverkan var förväntad eftersom gratisvärmen minskar då automatiskt.  

  Men för att göra en balanserad åtgärd som gynnar både fjärrvärme, elförbrukning och 

fjärrkylaförbrukning, bör man även inkludera minskning av temperaturen vilket ger en minskning i 

uppvärmningsbehov och nedstyrning av ventilation (ger även reducering av fläktel). Förutom 

fjärrkyla påverkar det i största grad uppvärmningsbehovet. Dessa sammanlagda åtgärder balanserar 

varandra och påverkar varandra positivt vilket simuleringen för åtgärd B6 visar. Åtgärd B6 ger en 

kostnadsbesparing på mellan 27 000 och 37 000 [kr] per år, exklusive investeringskostnad för byte till 

led lampor. Därför är åtgärd B6 en mycket förmånlig åtgärd med låga investeringskostnader och 

skulle vara direkt lönsam. Detta uppfyller delmål 2, att förslag på kostnadseffektiva åtgärder som 

förbättrar byggnadens energiförbrukning och effektiviserar energianvändningen ska göras.  
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10. Slutsats 
Denna energikartläggningen som resulterade i att byggnaden totala energiförbrukning uppskattades 

till 157,5 [kWh] ger en bra bild av byggnadens verkliga energiförbrukning. Detta har varit en 

noggrann och genomtänkt analys som gjorts för beräkningar och simuleringar. Självklart kan mer 

tilläggas och beräknas noggrannare, men dettta har gjorts inom rimliga antaganden och 

avgränsningar. Därför uppfyller energikartläggningen kraven för energikartläggningar enligt 

Energimyndigheten. Byggnaden har ett behov för uppvärmningen på ca 97 [kWh/m2] och kan anses 

som en tillräckligt energieffektiv byggnad eftersom den byggdes år 2007. Skulle den byggas idag 

skulle den fortfarande uppfylla de krav som Boverket sätter för lokaler av denna typ.  

    För att göra en balanserad åtgärd som gynnar både fjärrvärme, elförbrukning och 

fjärrkylaförbrukning, bör en minskning av temperaturen med 1 °C inkluderas i denna och en 

nedstyrning av ventilationen. Detta ger en minskning i uppvärmningsbehov på 7 % enligt 

simuleringar (4,3% mot totala tillförda energin). Nedstyrningen av ventilation ger även reducering av 

fläktel, förutom påverkningen det har på fjärrkyla- och fjärrvärmebehovet. Dessa sammanlagda 

åtgärder balanserar varandra och påverkar varandra positivt som simuleringen för åtgärd B6 visar. 

Åtgärd B6 ger en kostnadsbesparing på mellan 27 000 och 37 000 [kr] per år, exklusive 

investeringskostnad för byte till led lampor. Eftersom den låga investeringskostnaden för detta skulle 

uppvägas helt inom ett år, är det en mycket lönsam åtgärd som bör införas. Det finns större 

potentiella besparingar för byte till ledlampor. Skulle ännu fler än 48 stycken bytas ut skulle det leda 

till ännu större energibesparing och minskad arbetskostnad under en ledlampas livstid.  

  Fler åtgärder som borde göras, som framgår av metoden men inte har tagits med av 

förbättringsåtgärderna för simuleringarna är att införa mätningar på förbrukningen av varmvatten. 

Sådana mätvärden finns inte att tillhandahålla. Framförallt borde mätningar av elförbrukningen 

införas, då byggnaden inte har en separat elmätning, utan abbonemanget går på den totala 

elförbrukningen för hela produktionsanläggningen. En injustering av ventilationsflöden borde också 

göras förutom att göra en nedsstyrning av ventilationsaggregatens drifttider för högfartsflöde. Detta 

eftersom en  del avvikande flöden upptäckts under mätningar. Sedan borde det kollas upp hur 

aktiveringen av nattkyla fungerar under sommartid, att det ses till så att den är på, eftersom det 

skulle ge ett minskat kylbehov.  

  Det kan också sägas för såna här typer av mer detaljerade kartläggningar att rätt antaganden kan ge 

fel och fel i modeller kan ge rätt i slutändan, om man upptäcker de bakomliggande parametrarna och 

hur de påverkar varandra. Granskar man resultatet, diskussionen och delmålen som listats i kap ”1.2 

Syfte och mål” kan det ses att samtliga delmål som Enerimyndigheten vill ska uppfyllas för en 

komplett energikartläggning och som arbetet har avgränsat sig till, har uppfyllts.      
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BILAGOR 
 

Bilaga 1. Entréplan (plan 2) 

 
 

Bilaga 2. Plan 3 
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Bilaga 3. Plan 4 och 5 

 

 

Bilaga 4. Källarplan  
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Bilaga 5. Köldbryggor från IDA ICE 

Thermal bridges  Area or Length  Avg. Heat conductivity  Total [W/K]  

External wall / internal slab  1050.16 m  0.025 W/(K m)  26.254  

External wall / internal wall  211.54 m  0.015 W/(K m)  3.173  

External wall / external wall  98.31 m  0.080 W/(K m)  7.865  

External windows perimeter  1170.28 m  0.030 W/(K m)  35.108  

External doors perimeter  40.80 m  0.030 W/(K m)  1.224  

Roof / external walls  296.55 m  0.090 W/(K m)  26.690  

External slab / external walls  214.53 m  0.140 W/(K m)  30.035  

Balcony floor / external walls  0.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  

External slab / Internal walls  277.53 m  0.015 W/(K m)  4.163  

Roof / Internal walls  232.37 m  0.009 W/(K m)  1.998  

External walls, inner corner  10.60 m  0.000 W/(K m)  0.000  

Total envelope area  4356.51 m2  0.000 W/(K m2)  0.000  

Extra losses  -  -  0.000  

Sum  -  -  136.510  

 

  



61 
 

Bilaga 6. Insatta temperaturer i IDA ICE 

Zoner Heating setpoint [°C] Cooling setpoint [°C] 

B1 20 24 

B2 20 24 

B3 20 24 

B4 20 24 

B5 20 24 

B6 20 24 

B7 20 24 

Bastu och Pool 21 25 

Gymmet 20,5 23 

Hisschakt 21 25 

Kök 20,5 25 

Matsal 21 24 

Mikrorum 21 25 

Reception 21 24 

Relax1 21 26 

Relax2 21 30 

Relax3 21 25 

Zoner (numeriska namn)   

1 21 25 

12 21  

14 20 24 

15 20 25 

16 20 24 

17 21 23,5 

19 21 25 

110 21 25 

112 21 30 

113 21 25 

114 21 30 

31 22 24 

33 22 24 

34 22 24 

37 22 24 

38 22 24 

39 22 24 

310 22 24 

311 22 24 

312 22 24 

314 22 24 

41 22 24 

42 21 23 

43 21 23 

44 21 23 

45 21 23 

46 21 23 

47 21 23 

49 21 23 
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Zoner plan 5 Heating setpoint Cooling setpo 

51 22 24 

52 22 24 

53 22 24 

54 22 24 

55 22 24 

56 22 24 

57 22 24 

59 22 24 
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Bilaga 7. Gradagstimmar 2009 och 2010 

 

GRADDAGAR 

2009       

Månad Normalår [Gt] 2009 [Gt] Diff 

Januari 764 693 9,3% 

Februari 690 785 -13,8% 

Mars 632 616 2,5% 

April 473 446 5,7% 

Maj 265 167 37,0% 

Juni 48 73 -52,1% 

Juli 2 15 -650,0% 

Augusti 40 14 65,0% 

September 233 145 37,8% 

Oktober 417 487 -16,8% 

November 573 458 20,1% 

December 712 724 -1,7% 

Summa 4 849 4 623 4,7% 

 

GRADDAGAR 

2010       

Månad Normalår [Gt] 2010 [Gt] Diff 

Januari 764 853 -11,6% 

Februari 690 845 -22,5% 

Mars 632 673 -6,5% 

April 473 436 7,8% 

Maj 265 187 29,4% 

Juni 48 39 18,8% 

Juli 2 0 100,0% 

Augusti 40 65 -62,5% 

September 233 221 5,2% 

Oktober 417 407 2,4% 

November 573 682 -19,0% 

December 712 898 -26,1% 

Summa 4 849 5 306 -9,4% 
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Bilaga 8. Gradagstimmar 2011 och 2012 

 

GRADDAGAR 

2011       

Månad Normalår [Gt] 2011 [Gt] Diff 

Januari 764 781 -2,2% 

Februari 690 819 -18,7% 

Mars 632 524 17,1% 

April 473 370 21,8% 

Maj 265 238 10,2% 

Juni 48 15 68,8% 

Juli 2 0 100,0% 

Augusti 40 0 100,0% 

September 233 112 51,9% 

Oktober 417 372 10,8% 

November 573 411 28,3% 

December 712 551 22,6% 

Summa 4 849 4 193 13,5% 

 

GRADDAGAR 

2012       

Månad Normalår [Gt] 2012 [Gt] Diff 

Januari 764 705 7,7% 

Februari 690 741 -4,8% 

Mars 632 514 18,7% 

April 473 492 -4,0% 

Maj 265 278 -4,9% 

Juni 48 52 -8,3% 

Juli 2 0 100,0% 

Augusti 40 26 35,0% 

September 233 218 6,4% 

Oktober 417 420 -0,7% 

November 573 475 17,1% 

December 712 769 -8,0% 

Summa 4 866 4 690 3,6% 
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Bilaga 9. Graddagstimmar 2013 och 2014 

 

GRADDAGAR 

2013      

Månad Normalår [Gt] 2013 [Gt] Diff 

Januari 764 798 -4,5% 

Februari 690 608 11,9% 

Mars 632 750 -18,7% 

April 473 476 -0,6% 

Maj 265 161 39,2% 

Juni 48 0 100,0% 

Juli 2 0 100,0% 

Augusti 40 20 50,0% 

September 233 108 53,6% 

Oktober 417 397 4,8% 

November 573 514 10,3% 

December 712 549 22,9% 

Summa 4 849 4 381 9,7% 

 

GRADDAGAR 

2014       

Månad Normalår 2014 Diff 

Januari 764 754 1,3% 

Februari 690 488 29,3% 

Mars 632 493 22,0% 

April 473 404 14,6% 

Maj 265 250 5,7% 

Juni 48 75 -56,3% 

Juli 2 0 100,0% 

Augusti 40 16 60,0% 

September 233 157 32,6% 

Oktober 417 395 5,3% 

November 573 511 10,8% 

December 712 634 11,0% 

Summa 4 849 4 177 13,9% 
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Bilaga 10. Normalårskorrigerade värden 09 - 14 

 

Normalårskorrigerad statistik [MWh]          

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

72,4 71,1 76,4 71,3 72,6 79,8 

67,1 68,9 44,1 64,4 64,4 50,6 

56,3 65,0 49,7 55,2 55,6 30,7 

38,8 33,5 27,1 36,9 38,5 20,5 

19,2 25,0 18,1 20,3 29,8 14,2 

4,1 5,3 3,0 8,4 8,5 7,2 

2,4 1,5 1,2 4,6 8,0 4,2 

3,1 6,6 6,5 8,2 10,0 7,0 

21,9 22,7 29,0 20,8 36,1 15,9 

37,0 40,1 30,9 35,4 37,4 23,9 

51,9 63,8 46,5 53,5 56,8 33,6 

69,1 75,3 62,7 69,9 68,3 36,1 
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Bilaga 11. Beräkning av kontorets elförbrukning 

Ingående värden för beräkning av årsförbrukning av el, utifrån mätvärden 

 Spänning inkommande U= 400 [V] 

Mätinställning ström  I= 500 [A] 

  Mätintervall 0,25 [h] 

  cosfi 0,9   

Veckor per år Vinterveckor  Arbetsd. per år Arbetsveckor 

52 15 215 43 

Sommarveckor låg bem.   Vinterv. låg bem.     

12                         2    

Antagen förbr.sommar   12 [kW] 

-//- låg bemanning   12 [kW] 

Stora last dygnsmedel   Lilla last medel (från mätningar) 

Helgdag Vardag(jmf) Helgdag   

1181,3 6037,1 62,0 [kWh] 

Stora lasten  Lilla lasten Totalt per år   

198566,9 6950,9 205518,7 [kWh] 

Felande faktor Atemp [m2] Total [kWh/m2]   

1 3565 57,7   
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Bilaga 12. Mätvärden, el för kontorets stora last 

Mätning för kontorets stora last         

    IL1 IL2 IL3   

2015-11-25 13:15:45 14,554 15,0745 14,5866 % 

2015-11-25 13:30:45 14,6876 15,5702 15,376 % 

2015-11-25 13:45:45 13,0887 13,7413 13,4834 % 

2015-11-25 14:00:45 12,102 13,6372 12,2745 % 

2015-11-25 14:15:45 13,0887 14,3163 13,6932 % 

2015-11-25 14:30:45 12,102 14,108 13,1151 % 

2015-11-25 14:45:45 12,4221 14,6037 13,6403 % 

2015-11-25 15:00:45 12,7686 13,2721 13,5875 % 

2015-11-25 15:15:45 13,3808 12,9846 13,3513 % 

2015-11-25 15:30:45 15,2734 13,0887 13,1944 % 

2015-11-25 15:45:45 15,6199 13,0374 13,168 % 

2015-11-25 16:00:45 14,1003 13,5067 13,0095 % 

2015-11-25 16:15:45 13,3016 12,8541 12,4579 % 

2015-11-25 16:30:45 12,7422 12,2792 11,9327 % 

2015-11-25 16:45:45 12,0212 11,9917 11,7478 % 

2015-11-25 17:00:45 11,942 11,364 11,7742 % 

2015-11-25 17:15:45 11,5426 10,4767 11,1961 % 

2015-11-25 17:30:45 11,3282 10,6336 10,8015 % 

2015-11-25 17:45:45 10,9817 11,7307 11,5116 % 

2015-11-25 18:00:45 10,6088 11,0252 10,6445 % 

2015-11-25 18:15:45 10,3431 9,30045 9,17303 % 

2015-11-25 18:30:45 11,7819 9,24917 9,06737 % 

2015-11-25 18:45:45 11,5955 9,53663 8,98812 % 

2015-11-25 19:00:45 9,65006 9,40455 9,1202 % 

2015-11-25 19:15:45 9,78214 9,37969 9,19945 % 

2015-11-25 19:30:45 9,83652 9,11709 9,40922 % 

2015-11-25 19:45:45 9,56926 9,40455 8,8576 % 

2015-11-25 20:00:45 9,30355 9,27403 8,80477 % 

2015-11-25 20:15:45 9,65006 9,56149 9,46205 % 

2015-11-25 20:30:45 9,59568 9,4838 9,27714 % 

2015-11-25 20:45:45 9,75572 9,51022 8,93529 % 

2015-11-25 21:00:45 9,88935 9,87537 9,3828 % 

2015-11-25 21:15:45 10,2359 10,1364 10,0665 % 

2015-11-25 21:30:45 10,023 10,0851 9,88158 % 

2015-11-25 21:45:45 9,72931 9,4838 9,1202 % 

2015-11-25 22:00:45 10,3431 9,87537 9,30355 % 

2015-11-25 22:15:45 12,0212 10,2157 10,0401 % 

2015-11-25 22:30:45 11,4883 10,1892 9,75106 % 

2015-11-25 22:45:45 9,22275 9,43097 8,54217 % 
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2015-11-25 23:00:45 9,40922 9,4838 8,62142 % 

2015-11-25 23:15:45 9,70289 9,71843 9,35638 % 

2015-11-25 23:30:45 9,54285 9,71843 9,19945 % 

2015-11-25 23:45:45 9,19634 9,40455 8,46292 % 

2015-11-26 00:00:45 9,30355 9,22275 8,67269 % 

2015-11-26 00:15:45 9,4636 9,58791 9,32997 % 

2015-11-26 00:30:45 9,43563 9,61432 9,1202 % 

2015-11-26 00:45:45 9,16992 9,37969 8,33085 % 

2015-11-26 01:00:45 9,27558 10,2934 9,32997 % 

2015-11-26 01:15:45 9,56926 10,6585 10,0929 % 

2015-11-26 01:30:45 9,3828 9,58791 8,91043 % 

2015-11-26 01:45:45 9,08912 9,35328 8,41009 % 

2015-11-26 02:00:45 9,27558 9,37969 8,75194 % 

2015-11-26 02:15:45 9,9686 9,71843 9,3828 % 

2015-11-26 02:30:45 11,409 9,45738 9,17303 % 

2015-11-26 02:45:45 10,6896 9,32686 8,38368 % 

2015-11-26 03:00:45 9,22275 9,4838 8,62142 % 

2015-11-26 03:15:45 9,56926 9,74485 9,32997 % 

2015-11-26 03:30:45 9,51643 9,74485 9,1202 % 

2015-11-26 03:45:45 9,16992 9,27403 8,41009 % 

2015-11-26 04:00:45 9,27558 9,45738 8,64628 % 

2015-11-26 04:15:45 9,51643 9,74485 9,40922 % 

2015-11-26 04:30:45 9,43563 9,61432 9,1202 % 

2015-11-26 04:45:45 9,11709 8,90888 8,43651 % 

2015-11-26 05:00:45 9,22275 9,40455 8,54217 % 

2015-11-26 05:15:45 9,54285 9,84895 9,27714 % 

2015-11-26 05:30:45 9,49002 9,69202 9,04095 % 

2015-11-26 05:45:45 9,4636 9,35328 8,69911 % 

2015-11-26 06:00:45 9,65006 9,53663 8,98812 % 

2015-11-26 06:15:45 10,8217 10,4503 10,5917 % 

2015-11-26 06:30:45 10,7688 10,3975 10,4348 % 

2015-11-26 06:45:45 13,7817 12,3569 12,2217 % 

2015-11-26 07:00:45 14,5804 13,5331 14,4561 % 

2015-11-26 07:15:45 13,7009 14,3427 14,2712 % 

2015-11-26 07:30:45 12,7142 12,6707 14,1655 % 

2015-11-26 07:45:45 13,2752 13,7678 15,0341 % 

2015-11-26 08:00:45 12,9287 12,8013 15,4273 % 

2015-11-26 08:15:45 13,6481 14,3163 13,7988 % 

2015-11-26 08:30:45 13,1416 13,011 14,7964 % 

2015-11-26 08:45:45 13,5673 16,198 16,2166 % 

2015-11-26 09:00:45 13,0608 15,2051 15,6914 % 

2015-11-26 09:15:45 13,5953 14,6301 14,2184 % 

2015-11-26 09:30:45 13,4881 14,0552 13,6403 % 

2015-11-26 09:45:45 14,1003 15,4148 14,6923 % 

2015-11-26 10:00:45 13,0608 14,6566 13,5875 % 
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2015-11-26 10:15:45 13,328 13,7942 14,2448 % 

2015-11-26 10:30:45 15,3278 16,1451 15,4801 % 

2015-11-26 10:45:45 16,4994 15,0217 16,2166 % 

2015-11-26 11:00:45 15,0606 13,9775 14,7451 % 

2015-11-26 11:15:45 14,3147 13,6901 14,5074 % 

2015-11-26 11:30:45 14,5012 14,3691 15,954 % 

2015-11-26 11:45:45 13,7817 15,4397 15,9012 % 

2015-11-26 12:00:45 13,3808 15,6759 14,2448 % 

2015-11-26 12:15:45 13,4616 13,847 13,6139 % 

2015-11-26 12:30:45 13,168 13,7165 13,6139 % 

2015-11-26 12:45:45 13,6745 15,6495 14,9549 % 

2015-11-26 13:00:45 12,6614 14,7607 13,2721 % 

2015-11-26 13:15:45 13,8082 15,9633 13,7196 % 

2015-11-26 13:30:45 17,9662 18,1838 17,556 % 

2015-11-26 13:45:45 16,8195 16,0674 15,9012 % 

2015-11-26 14:00:45 16,1265 15,6495 15,6122 % 

 

Bilaga 13. Mätvärden el för kontorets lilla last 

Mätning lilla lasten          

   IL1 IL2 IL3   

2015-11-25 14:18:52 2,65231 3,57846 1,04 [A] 

2015-11-25 14:33:52 2,68308 3,69846 1,26462 [A] 

2015-11-25 14:48:52 2,69846 3,57846 1,05538 [A] 

2015-11-25 15:03:52 5,35692 6,78769 4,4 [A] 

2015-11-25 15:18:52 4,96923 6,26462 3,90769 [A] 

2015-11-25 15:33:52 2,66769 3,57846 1,04 [A] 

2015-11-25 15:48:52 2,66769 3,66769 1,04 [A] 

2015-11-25 16:03:52 2,68308 3,66769 1,05538 [A] 

2015-11-25 16:18:52 4,29538 5,52923 3,02769 [A] 

2015-11-25 16:33:52 2,65231 3,59385 1,00923 [A] 

2015-11-25 16:48:52 2,68308 3,57846 1,02462 [A] 

2015-11-25 17:03:52 2,64 3,56308 0,966154 [A] 

2015-11-25 17:18:52 2,65231 3,53538 1,00923 [A] 

2015-11-25 17:33:52 2,68308 3,54769 0,981538 [A] 

2015-11-25 17:48:52 2,68308 3,56308 0,996923 [A] 

2015-11-25 18:03:52 2,68308 3,54769 0,996923 [A] 

2015-11-25 18:18:52 2,68308 3,53538 0,996923 [A] 

2015-11-25 18:33:52 2,68308 3,54769 1,00923 [A] 

2015-11-25 18:48:52 2,68308 3,52 0,996923 [A] 

2015-11-25 19:03:52 2,68308 3,52 1,00923 [A] 

2015-11-25 19:18:52 2,68308 3,68308 1,28 [A] 

2015-11-25 19:33:52 2,65231 3,52 0,966154 [A] 

2015-11-25 19:48:52 2,60923 3,50462 0,950769 [A] 



71 
 

2015-11-25 20:03:52 2,60923 3,53538 0,966154 [A] 

2015-11-25 20:18:52 2,64 3,53538 0,966154 [A] 

2015-11-25 20:33:52 2,62462 3,48923 0,966154 [A] 

2015-11-25 20:48:52 2,59385 3,53538 0,966154 [A] 

2015-11-25 21:03:52 2,59385 3,52 0,966154 [A] 

2015-11-25 21:18:52 2,64 3,52 0,966154 [A] 

2015-11-25 21:33:52 2,64 3,47385 0,966154 [A] 

2015-11-25 21:48:52 4,01231 4,76308 2,36923 [A] 

2015-11-25 22:03:52 2,60923 3,48923 0,966154 [A] 

2015-11-25 22:18:52 2,65231 3,48923 0,966154 [A] 

2015-11-25 22:33:52 2,64 3,47385 0,966154 [A] 

2015-11-25 22:48:52 2,62462 3,47385 0,981538 [A] 

2015-11-25 23:03:52 2,60923 3,45846 0,935385 [A] 

2015-11-25 23:18:52 2,64 3,48923 0,966154 [A] 

2015-11-25 23:33:52 2,60923 3,45846 0,966154 [A] 

2015-11-25 23:48:52 2,60923 3,48923 0,966154 [A] 

2015-11-25 00:03:52 2,62462 3,52 0,981538 [A] 

2015-11-25 00:18:52 2,65231 3,50462 0,981538 [A] 

2015-11-25 00:33:52 2,62462 3,50462 0,981538 [A] 

2015-11-25 00:48:52 2,60923 3,52 0,950769 [A] 

2015-11-26 01:03:52 2,64 3,48923 0,981538 [A] 

2015-11-26 01:18:52 3,43077 4,19385 1,74154 [A] 

2015-11-26 01:33:52 2,68308 3,48923 0,981538 [A] 

2015-11-26 01:48:52 2,65231 3,50462 0,966154 [A] 

2015-11-26 02:03:52 2,60923 3,47385 0,950769 [A] 

2015-11-26 02:18:52 2,62462 3,45846 0,966154 [A] 

2015-11-26 02:33:52 2,64 3,47385 0,966154 [A] 

2015-11-26 02:48:52 2,66769 3,52 0,996923 [A] 

2015-11-26 03:03:52 2,66769 3,50462 0,981538 [A] 

2015-11-26 03:18:52 2,65231 3,50462 0,966154 [A] 

2015-11-26 03:33:52 2,64 3,50462 0,966154 [A] 

2015-11-26 03:48:52 2,60923 3,52 0,966154 [A] 

2015-11-26 04:03:52 2,60923 3,45846 0,950769 [A] 

2015-11-26 04:18:52 2,62462 3,50462 0,966154 [A] 

2015-11-26 04:33:52 2,60923 3,47385 0,966154 [A] 

2015-11-26 04:48:52 2,60923 3,47385 0,966154 [A] 

2015-11-26 05:03:52 2,64 3,48923 0,966154 [A] 

2015-11-26 05:18:52 2,64 3,53538 1,00923 [A] 

2015-11-26 05:33:52 2,68308 3,59385 0,981538 [A] 

2015-11-26 05:48:52 2,60923 3,52 0,950769 [A] 

2015-11-26 06:03:52 2,62462 3,59385 0,935385 [A] 

2015-11-26 06:18:52 2,60923 3,52 0,950769 [A] 

2015-11-26 06:33:52 2,60923 3,48923 0,966154 [A] 

2015-11-26 06:48:52 2,60923 3,54769 0,950769 [A] 

2015-11-26 07:03:52 3,68308 5,06462 2,54769 [A] 
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2015-11-26 07:18:52 3,19077 4,43385 1,93538 [A] 

2015-11-26 07:33:52 3,43077 4,58462 2,05538 [A] 

2015-11-26 07:48:52 3,20615 4,46462 1,89231 [A] 

2015-11-26 08:03:52 2,86154 4,01538 1,45846 [A] 

2015-11-26 08:18:52 2,65231 3,53538 0,966154 [A] 

2015-11-26 08:33:52 3,41538 4,29846 1,75692 [A] 

2015-11-26 08:48:52 2,64 3,57846 0,996923 [A] 

2015-11-26 09:03:52 2,68308 3,84923 1,47385 [A] 

2015-11-26 09:18:52 3,22154 4,32923 1,84615 [A] 

2015-11-26 09:33:52 2,64 3,54769 0,981538 [A] 

2015-11-26 09:48:52 6,86462 8,27385 5,88 [A] 

2015-11-26 10:03:52 3,35692 4,52308 1,98154 [A] 

2015-11-26 10:18:52 2,68308 3,60923 1,04 [A] 

2015-11-26 10:33:52 2,68308 3,64 1,04 [A] 

2015-11-26 10:48:52 3,90769 5,13846 2,53538 [A] 

2015-11-26 11:03:52 2,75692 3,86462 1,35385 [A] 

2015-11-26 11:18:52 3,86462 5,28923 2,83385 [A] 

2015-11-26 11:33:52 2,62462 3,66769 1,08615 [A] 

2015-11-26 11:48:52 7,41846 8,93231 6,53538 [A] 

2015-11-26 12:03:52 4,81846 6,02462 3,59385 [A] 

2015-11-26 12:18:52 2,62462 3,59385 1,10154 [A] 

2015-11-26 12:33:52 2,65231 3,60923 1,11385 [A] 

2015-11-26 12:48:52 2,64 3,59385 1,08615 [A] 

2015-11-26 13:03:52 3,28 4,46462 1,96615 [A] 

2015-11-26 13:18:52 2,66769 3,53538 1,05538 [A] 

2015-11-26 13:33:52 2,64 3,57846 1,04 [A] 

2015-11-26 13:48:52 2,66769 3,65538 1,07077 [A] 

2015-11-26 14:03:52 2,66769 3,62462 1,02462 [A] 

2015-11-26 14:18:52 2,65231 3,59385 1,04 [A] 

2015-11-26 14:33:52 4,37231 5,66462 3,31077 [A] 

2015-11-26 14:48:52 2,68308 3,54769 1,02462 [A] 

2015-11-26 15:03:52 2,65231 3,72923 1,26462 [A] 
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Bilaga 14. Golvärme för relaxdel och entré 
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Bilaga 15. Energideklaration från 2009  

 

 
 


