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Abstract 

This thesis was commissioned by the department Fastighet (Real estate) at Umeå 

municipality in the spring of 2016. Since Fastighet represents Umeå municipality as 

landlords they are obliged by the Swedish law (2006: 985) energy certification of 

buildings to declare a building’s energy use within two years after the building started 

operating. 

In this thesis an investigation was made regarding the energy use of an office building 

named Kuben, located at the city hall area in Umeå, Sweden. The purpose of the 

project was to investigate whether the building met the demands regarding its energy 

use. In addition an analysis was made during the project to indicate the reasons for the 

discrepancies between the energy consumption for the simulation model in IDA ICE 

and the measured energy consumption of Kuben in the year of 2015. 

According to the energy balance calculation in IDA ICE, it was found that the building 

was expected to have a specific energy use (BSE) of 52 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, 𝑦𝑒𝑎𝑟, while in 

reality the building had a measured BSE of 91,1 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, 𝑦𝑒𝑎𝑟 in the year of 2015. 

Therefore Kuben did not fulfill the main requirement of the Green Building which is 

90 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, 𝑦𝑒𝑎𝑟 , but it did however fulfill the BBR requirement. 

The reason behind the large deviation in BSE is primarily due to the occupants having 

used significantly less electricity than expected, combined with a higher use of 

domestic hot water and higher indoor temperatures than expected. Another detection 

factor that has further increased the differences is the fact that the ventilation system 

has been switched on basically around the clock during the year of 2015. Something 

which is very common during the building’s first year of operation since the building is 

setting and the construction body is in a dry-phase and emissions are being vented. 

To be able to perform a follow-up on a building’s energy consumption, it is very 

important to have access to real data of the energy sources included in BSE, in order to 

really be able to verify whether the building meets the requirement or not. It is also an 

advantage if there is a possibility to have access to lots of sub-meters, since it makes it 

easier to determine and verify the causes that lead to deviation between the energy use 

for the simulation model and measured data. 

It is recommended that a follow-up regarding the buildings energy use should take 

place during the building’s second year of operation or later, since the first year 

contains more reasons that can cause deviation and that the BSE is higher than normal 

because of the complications.  



II 

 

Sammanfattning 

Detta examensarbete utfördes på uppdrag av Umeå kommun, Fastighet under våren 

2016. Eftersom Fastighet företräder Umeå kommun som fastighetsägare är det 

skyldiga enligt lag (2006: 985) om energideklaration för byggnader att verifiera 

nybyggnationers energianvändning senast två år efter att de har tagits i drift. 

I det här arbetet verifierades Kubens energianvändning som är en kontorsbyggnad 

belägen på Stadshusområdet i Umeå, Sverige. Syftet med arbetet var att undersöka om 

byggnaden uppfyllde det energikrav som ställdes på byggnaden. Utöver detta utfördes 

det även en analys för att indikera orsaker till avvikelser mellan energianvändningen 

för en projekterad energibalansberäkning i IDA ICE och uppmätta användningen för 

Kuben under året 2015. 

Utifrån energibalansberäkningen konstaterades det att byggnaden förväntades ha en 

specifik energianvändning (BSE) på 52 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟 medan för året 2015 hade 

byggnaden en BSE på 91,1 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟. Utifrån det erhållna resultatet uppfyllde inte 

Kuben huvudkravet från Green Building på 90 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟 däremot klarades kravet 

från BBR. 

Orsaker till den stora avvikelsen på BSE beror främst på att brukarna har använt sig av 

betydligt mindre verksamhetsenergi, haft en högre tappvarmvattenanvändning och 

högre inomhustemperaturer, än projekterat. En annan påvisande faktor som gett upphov 

till de stora avvikelserna är att ventilationen har i stora drag varit på hela tiden under 

året 2015, vilket är väldigt vanligt under byggnadens första driftår då byggnaden är i 

en inkörningsperiod där både byggstomme torkas och emissioner ventileras bort. 

För att kunna utföra en uppföljning på en byggnads energianvändning är det viktigt att 

ha tillgång till verklig data för delposterna inom BSE, detta för att verkligen kunna 

verifiera om byggnaden uppfyller kravet eller inte. Det är också en fördel om det finns 

tillgång till många undermätare för det underlättar analysen mellan energianvändningen 

för energibalansberäkningen och uppmätta, så att orsaker till avvikelser kan verifieras. 

Det rekommenderas att en uppföljning bör ske tidigast under byggnadens andra driftår, 

eftersom under första året förekommer det mer orsaker som kan ge upphov till 

avvikelse och för att BSE är högre än normalt. 
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Nomenklatur och förkortningar 
 
Atemp: Är den invändiga golvarean för en byggnad vars utrymmen skall 

värmas till mer än 10 ℃. I begreppet ingår även golvyta som tas 

upp av innerväggar, trapphus och öppna schakt. 

 

BBR: 

 

Är förkortning för Boverkets Byggregler. 

 

BSE: 

 

Är förkortning för byggnadens specifika energianvändning. 

 

CAV/VAV: 

 

Är konstant respektive variabelt flöde för ventilationen. 

 

Fastighetsenergi: 

 

Är den el som används för byggnadens behov, t.ex. el till pumpar, 

fläktar, intern- och extern belysning, samt externa apparater. 

 

Frikyla: 

 

Är kylenergi som hämtas direkt från omgivningen utan användning 

av kylmaskin, kan t.ex. hämtas från sjövatten, uteluft etc. 

 

FTX: 

 

Är ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning. 

 

G-värde: 

 

Är ett mått på hur stor andel av solens värme som transporteras 

genom fönstret. 

 

Hushållsenergi: 

 

Är den el som används för hushållsändamål, t.ex. el till 

tvättmaskin, datorer och andra hushållsapparater. 

 

IDA ICE: 

 

Är förkortning för IDA Indoor Climate and Energy. 

 

TVA: 

 

Är förkortning för tappvarmvattenanvändning. 

 

U-värde: 

 

Är ett mått på en komponents totala värmemotstånd 

(isoleringsförmåga) 

 

Verksamhetsel: 

 

Är den el som används för verksamheten i lokaler, t.ex. el till 

belysning, datorer, kopiatorer och övriga apparater som 

verksamheten nyttjar. I begreppet ingår externa elapparater som 

t.ex. motorvärmare. 

 

VVC: 

 

Är förkortning för varmvattencirkulation 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel ges en introduktion till projektet, varför arbetet är anpassat till 

arbetslivet, vilket syfte och mål som skall uppnås och vilka avgränsningar som 

projektören väljer för projektet. 

1.1 Bakgrund 
Idag står sektorn bostäder och service, där bostäder, lokaler, areella näringar och övrig 

service ingår, för ungefär 40 % av samhällets totala energianvändning [1]. Största 

delen av energianvändningen som förekommer inom sektorn står uppvärmning och 

varmvattenanvändningen för [2]. 

Juni 2010 beslutade sig EU-stats- och regeringschefer för fem övergripande mål om 

var EU bör befinna sig år 2020. Ett av målen är energi- och klimatmålet även kallat 

20/20/20. I målet är önskan att minska utsläppen av växthusgaser med 20 % jämfört 

mot 1990 års nivåer, öka de förnyelsebara energikällornas andel i den slutgiltiga 

energianvändningen med 20 % samt försöka uppnå en ökning av energieffektiviteten 

med 20 % [3]. Det finns därför ett stort intresse att minska en byggnads 

energianvändning då det gynnar fastighetsägaren ekonomiskt och att det blir en mindre 

belastning på miljön, samt vara en bidragande faktor till att 20/20/20-målet verkligen 

uppnås. 

Enligt energiprestanda direktivet skall även alla nya byggnader som konstrueras efter 

31 december 2020 vara nära-nollenergibyggnader. För nya byggnader som ägs och 

används av offentliga myndigheter gäller kravet angående nära-nollenergibyggnader 

redan från 31 december 2018 [4]. 

Idag ställs det även internationella och nationella krav på minskad energianvändning 

inom byggnads-sektorn, kraven leder till att det frekvent förekommer kontroller över 

hur mycket energi som en byggnad förväntas att använda och faktiskt använder [5]. 

Kraven på energiprestanda och uppföljning utformas av Boverket, byggherren ställer 

Boverkets Byggregler (BBR) krav på entreprenören. Det är dock inte ovanligt att 

byggherren eller kommunen ställer hårdare krav än BBR [5]. I juli 2006 skapades en 

ny version angående BBR där nya energikrav på byggnader uppstod. Reglerna är 

funktionskrav på energiprestanda och att byggnadens energiprestanda skall verifieras 

via mätning 24 månader efter att byggnaden har tagits i bruk [6]. 

Umeå kommun, Fastighet förvaltar ca en miljon kvadratmeter skolor, servicehem, 

fritidslokaler m.m. Deras uppdrag är att anskaffa, förvalta och avveckla byggnader [7]. 

Eftersom Fastighet företräder Umeå kommun som fastighetsägare är de skyldiga enligt 

lag (2006: 985) om energideklaration för byggnader att verifiera byggnadens 

energianvändning via mätning 24 månader efter det att byggnaden har tagits i bruk [8]. 

Under projektet kommer en byggnad i Umeå att undersökas, det är en kontorsbyggnad 

som heter Kuben och är belägen på Stadshusområdet. 
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1.3 Syfte och mål 
Syftet med projektet var att verifiera kontorslokalen Kubens energianvändning och 

kontrollera om byggnaden uppfyllde kraven för energihushållning. Utöver detta skulle 

även orsaker identifieras som ger upphov till avvikelser mellan den projekterade 

energibalansberäkningen som utfördes i energisimuleringsprogrammet IDA ICE och 

Kubens uppmätta energianvändning för året 2015. 

1.4 Avgränsningar 
Under projektets utförande, användes indata från en tidigare projekterad 

energibalansberäkning som var utförd av WSP-group, Umeå. Det som användes från 

beräkningen var framförallt byggnadens konstruktion angående väggar, tak, golv och 

köldbryggor, detta för att spara tid. 

För Kuben uppstod det problem under sommarmånaderna för år 2015, utifrån klagomål 

angående inomhusklimatet installerade Fastighet en tillfällig komfortkyla på plan tre, i 

arbetet togs det ingen hänsyn till detta. 

För den projekterade modellen försummades extern verksamhetsenergi som t.ex. 

motorvärmare då det inte har någon påverkan på kravet enligt byggnadens specifika 

energianvändning och inte påverkar byggnadens värmebalans. 

En annan viktig avgränsning som användes vid projektet var oavsett hur den uppmätta 

energianvändningen togs fram skulle den tolkas som den verkliga. Detta för att kunna 

utföra en analys mellan energianvändningen för den projekterade simuleringsmodellen 

och uppmätta.  
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2. Systembeskrivning 

I kapitlet ges allmän information angående byggnaden. 

2.1 Allmänt om byggnaden 
Fastigheten ägs av Umeå kommun och är en kontorslokal som nyttjas av kommunen. 

Byggnaden är belägen på Stadshusområdet i Umeå och är utformad som en kub, därav 

namnet, Kuben. Byggnaden togs i drift under hösten 2014. Kuben har en kvadratisk 

design med en länk från intilliggande byggnad på sydvästra sidan, se Figur 1. Totalt har 

lokalen sex våningsplan, varav ett är källarplan som endast består av ett driftrum och 

resterande plan tillhandahåller kontorsyta. På plan ett ligger driftrummet, på plan två 

återfinns entrén. På sydvästra sidan av kuben har plan två till sex enskilt passage till en 

annan byggnad som heter Norra flygeln, på plan sex finns det även en uteplats. Totalt 

består Kuben av en uppvärmningsyta, 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝, på 2166,5 𝑚2, varav källarvåningen 

består av 70,4 𝑚2. Det finns inga hissar belägna i Kuben, däremot har den ett trapphus 

centrerat i mitten för att kunna ta sig mellan våningar och för att kunna ta sig till 

driftrummet och glaskuben på taket. Planlösningen för byggnaden är i stort sett identisk 

för samtliga våningar, undantaget är för plan ett och sex. 

 

 

Figur 1. En översiktlig bild över Kubens fasadyta mot söder. 
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2.2 Byggnadens klimatskal 
Klimatskalet representerar byggnadens utsida, i klimatskalet ingår byggnadens väggar, 

tak, golv, ytterdörrar och fönster [9]. Byggnadens design är utformad med en stor andel 

fönster, fönster utgör ca 53 % av totala fasadytan. I detta underkapitel beskrivs 

byggnadens konstruktion angående val av material och dess tekniska egenskaper för 

ytterväggarna, taken och fundamenten. I samtliga tabeller som redovisas motsvarar 

första delkomponenten till materialet utsidan och sista insidan, informationen är hämtad 

från den tidigare projekterade beräkningen som utfördes i energisimulerings-

programmet VIP-Energy. 

Kuben består totalt av fem olika väggtyper, där vägg 1-vägg 4 befinner sig ovanför 

marknivå och källarväggen är under marknivå. Samtliga väggtypers tekniska 

egenskaper och lokalisering beskrivs i Tabell 1. 

Tabell 1. Kubens olika väggtyper med teknisk data och lokalisering. 

Bygg-
delstyp 

Material Tjocklek 
[𝒎] 

Värme-
ledningstal 

[𝑾/𝒎𝑲] 

Densitet 

[𝒌𝒈/𝒎𝟑] 

Värme-
kapacitet 

[𝑱/𝒌𝒈𝑲] 

Lokalisering 

Vägg 1 KC-Bruk 0,005 1,000 1800 800 Norr, Öster, 
Söder, Väster 
och Sydväst 

 Reglar s600 0,17 0,045 87 961  
 Reglar s600 0,17 0,045 87 961  
 Reglar s600 0,045 0,045 87 961  
 Gipsskiva 0,013 0,220 900 1100  
Vägg 2 Gipsskiva 0,009 0,220 900 1100 Norr, Öster, 

Söder och 
Väster 

 Reglar s600 0,145 0,045 87 961  
 Betong 

Normal RH 
0,150 1,700 2300 800  

Vägg 3 Gipsskiva 0,009 0,220 900 1100 Nordost 
 Reglar s600 0,045 0,045 87 961  
 Reglar s600 0,220 0,045 87 961  
 Reglar s600 0,045 0,045 87 961  
 Plywood 0,011 0,140 500 1500  
 Gipsskiva 0,013 0,220 900 1100  
Vägg 4 Gipsskiva 0,009 0,220 900 1100 Väster 
 Reglar s600 0,145 0,045 87 961  
 Betong 

Normal RH 
0,200 1,700 2300 800  

Källar-
vägg 

Betong 
Normal RH 

0,080 1,700 2300 800 Norr, Öster, 
Söder, Väster 
och Sydväst 

 Cellplast 36 0,100 0,036 25 1400  
 Betong 

Normal RH 
0,250 1,700 2300 800  

 

Byggnaden har totalt två tak, tak 1 är huvudtaket för Kuben och tillbyggnaden, tak 2 är 

taket för uteplatsen på plan sex. Takens tekniska egenskaper beskrivs i Tabell 2. 
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Tabell 2. Kubens olika taktyper med tekniska data. 

Byggdelstyp Material Tjocklek 

[𝒎] 

Värmeledningstal 

[𝑾/𝒎𝑲] 

Densitet 

[𝒌𝒈/𝒎𝟑] 

Värme-
kapacitet 
[𝑱/𝒌𝒈𝑲] 

Tak 1 Lössprutad 
ull 

0,500 0,042 40 800 

 Betong 
Normal RH 

0,220 1,700 2300 800 

Tak 2 Foamglas 0,200 0,018 1 1000 
 Betong 

Normal RH 
0,220 1,700 2300 800 

 

Byggnaden har totalt två fundament, där det ena är från plan två mot mark och den 

andra är källarens fundament mot mark. Golvens tekniska egenskaper beskrivs i Tabell 

3. 

Tabell 3. Kubens olika golvtyper mot mark med teknisk data. 

Byggdelstyp Material Tjocklek 
[𝒎] 

Värmeledningstal 
[𝑾/𝒎𝑲] 

Densitet 

[𝒌𝒈/𝒎𝟑] 

Värmekapacitet 
[𝑱/𝒌𝒈𝑲] 

Golv 1 0-1 Dränerat 
grus 

0,150 1,400 1800 1000 

 Cellplast 
36 

0,200 0,036 25 1400 

 Betong 
Normal 
RH 

0,350 1,700 2300 800 

Golv 1 1-6 Dränerat 
grus 

0,150 1,400 1800 1000 

 Cellplast 
36 

0,200 0,036 25 1400 

 Betong 
Normal 
RH 

0,220 1,700 2300 800 

Källargolv Dränerat 
grus 

0,150 1,400 1800 1000 

 Cellplast 
36 

0,200 0,036 25 1400 

 Betong 
Normal 
RH 

0,220 1,700 2300 800 

 

I Tabell 3 motsvarar Golv 1 0-1 materialet från fundamentets ytterkant och en meter in 

och Golv 1 1-6 är från en meter in på fundamentet till sex meter in. 
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Ytterfönsterna för Kuben bestod av samma modell och var från fönstertillverkaren 

Pilkington. Fönstret är ett tre-glasfönster och dess uppbyggnad beskrivs i Tabell 4. 

Tabell 4. Beskrivning av Kubens ytterfönsters uppbyggnad. 

Position Produkt Bearbetning Tjocklek [𝒎𝒎] Vikt [𝒌𝒈/𝒎𝟐] 

Glas 1 Pilkington Optitherm 
S3 

Obehandlat 6 15 

Spalt 1 Argon (90 %)  18  

Glas 2 Pilkington Optifloat 
Clear 

Obehandlat 4 10 

Spalt 2 Argon (90 %)  16  

Glas 3 Pilkington Optitherm 
S3 

Obehandlat 6 15 

 

Enbart glaset har ett U-värde på 0,6 𝑊/𝑚2𝐾, ett G-värde på 0,48 och 69 % av ljuset 

når igenom. Enligt Fastighet har fönstret inkl. karm ett U-värde på 1,0 𝑊/𝑚2𝐾. 

2.3 Byggnadens värme- och kylsystem 
Fjärrvärmecentralen för Kuben är belägen på plan ett i driftrummet, se Figur 2. På 

primärsidan finns mätare som mäter volymsflödet och temperaturen för respektive 

ledning. Utifrån detta kan den totala energimängden från fjärrvärme som levererats till 

byggnaden bestämmas. 

På sekundärsidan värms byggnaden av ett vattenburet radiatorsystem som är 

dimensionerat enligt 55/45 ℃ för fram- respektive returledningen. Utöver detta 

används även det sekundära systemet för att förse värme till luftförvärmaren som är 

placerad i entrén och för att värma upp tilluften efter värmeväxlaren i 

ventilationsaggregatet till önskad temperatur. Fjärrvärmeflödet används även för 

uppvärmning av tappvarmvattnet, tappvarmvattensystemet är också utrustad med en 

varmvattencirkulationspump för att varmvatten ska vara tillgängligt för samtliga 

planvåningar. Byggnaden har ingen komfortkyla utan är byggd för att kylas med 

ventilationen, se 2.4 Byggnadens ventilationssystem, för mer information. 
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Figur 2. En översiktlig bild över Kubens undercentral. 

2.4 Byggnadens ventilationssystem 
Ventilationssystemet för Kuben består av ett till- och frånluftssystem med 

värmeåtervinning (FTX) och variabelt flöde (VAV). Systemet är i drift 07 − 17 under 

vardagar och är beläget på plan ett i driftrummet. Byggnaden är utrustad med ett 

luftbehandlingsaggregat Envistar Flex 480 utan kylning som är tillverkad av IV-

PRODUKT, se Figur 3. Aggregatet är dimensionerat för ett maximalt till- och 

frånluftsflöde på 3700 𝑙/𝑠. Till- och frånluftsfläkten har en märkeffekt på 4.0 𝑘𝑊 och 

en effektfaktor på 0,79 respektive 0,9. 

Ventilationen har tre olika lägen för att förse lokalen med frisk luft. Det första läget är 

grundflödet, andra är normalflödet och sista är forcerat flöde, samtliga lägen beskrivs 

nedan: 

 Grundflödet: Om ingen person vistas inom lokalen förser ventilationssystemet 

byggnaden med ett tilluftsflöde på 0.35 𝑙/𝑠, 𝑚2. 

 Normalflödet: Normalflödet aktiveras om personer befinner sig inom 

byggnaden, ventilationssystemet tillför då byggnaden med tilluftsflöde som är 

grundflödet plus 7 𝑙/𝑠, 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 beroende på hur många personer som vistas 

inom lokalen. 

 Forcerat flödet: Det forcerade flödet är både temperatur- och koldioxidstyrd. 

Temperaturstyrningen aktiveras om inomhustemperaturen överstiger bör-värdet 

med 3 ℃, detta gäller för vintertid och för övrig tid aktiveras det forcerade 

flödet vid en temperaturdifferens på 1 ℃. Koldioxidstyrningen är endast 

tillämpbar på konferensrummen, alltså vid för höga koncentrationer av 

koldioxid aktiveras det forcerade flödet. 
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Ventilationsaggregatets värmeåtervinnare består av en roterande värmeväxlare med en 

temperaturverkningsgrad på ca 80 %. Efter värmeväxlaren spetsas tilluften, om det 

behövs, med den sekundära framledningstemperaturen för fjärrvärmen, för att få 

önskad tilluftstemperatur till lokalerna. Tilluftens temperatur till lokalen varierar och 

enligt VVS-projektören är den som lägst 17 ℃.  

 

Figur 3. En översiktlig bild över Kubens ventilationsaggregat. 

Byggnaden använder inte komfortkyla för att sänka inomhustemperaturen vid behov, 

utan ventilationssystemet är konstruerat så att uteluften som tas in transporteras genom 

kanaler förlagda i marken. Vilket implicerar att uteluften förvärms under 

uppvärmningssäsongen och kyls under sommarmånaderna då kylbehovet är som störst. 

2.5 Byggnadens elsystem 

Elförsörjningen till Kuben levereras av Umeå Energi. Elen levereras via ett 400 𝑉 

lågspännings effektabonnemang till ett ställverk som är placerad i källaren på västra 

delen av Annexet (Hus 09). Elen skickas sedan via en huvudledning till Kubens 

fördelningscentral (huvudcentral) som är belägen i driftrummet. Utifrån 

fördelningscentralen fördelas sedan elen till respektive våning i Kuben och till 

Sadelmakeriet (Hus 04). Varje våningsplan har en enskild elcentral och för varje central 

finns det en energimätare installerad. Utöver detta finns det även en energimätare 

tillgänglig för Kubens styrsystem. I Tabell 3 i Bilaga C  visas respektive elmätare som 

fanns tillgängliga för mätning av el. 
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3. Teori 

I detta kapitel beskrivs en övergripande information för att få förbättrad förståelse vad 

en byggnads energianvändning beror av. Det tas även upp relevant teori och ekvationer 

för att kunna utföra projektarbetet. 

3.1 En byggnads värmebalans 
En byggnads värmebalans beror på energin som tillförs till byggnaden kontra det som 

lämnar. Om differensen mellan till- och bortförd energi är noll implicerar det till en 

termisk jämvikt, dvs. en konstant inomhustemperatur inom byggnaden. De viktigaste 

faktorerna som räknas in i värmebalansen är transmission, ventilation, oavsiktlig 

ventilation eller luftläckage, solinstrålning, internt genererad värme och värmesystemet, 

En översiktlig bild över en byggnads värmebalans ges i Figur 4. Samtliga faktorer 

(exkl. värmesystemet) beskrivs i detta delkapitel. 

 

Figur 4. En byggnads värmebalans när det är kallare ute än inne. 

 

3.1.1 Transmission 

Transmission har en väldigt stor betydelse inom en byggnads energianvändning. Det 

sker via värmeledning mellan material om det finns en temperaturskillnad mellan 

materialet, transmissionen uppstår främst via byggnadens klimatskal, dvs. ytterväggar, 

fönster, ytterdörrar, tak etc., men det kan även förekomma inom klimatskalet. Ett 

exempel på detta är om ett rum är kallare än ett annat uppstår transmission mellan 

rummens innerväggar. Fenomenet uppstår även via köldbryggor som kan förekomma 

mellan sammanhängande byggnadsdelar, t.ex. hörn och rörgenomföringar [10]. 

En köldbrygga kan uppstå där en komponent av klimatskalet har lokalt avvikande 

värmeledning och som inte ingår i komponentens U-värde [11]. Enligt SS-EN ISO 

10211 definieras en köldbrygga som, där värmemotståndet för en del av klimatskalet 

varierar kraftigt och beror på något av följande: 
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1. Ett material med ett högre värmeledningstal bryter ett skikt av ett material med 

ett lägre värmeledningstal. 

2. Att utvändig yta är större eller mindre än invändig yta. 

3. Att tjockleken på material ändras. 

Köldbryggor delas in i två kategorier, linjära och punktformiga. En linjär köldbrygga 

har ett homogent värmeflöde per längdenhet och kan exempelvis förekomma vid 

anslutningen mellan tak och yttervägg. En punktformig köldbrygga uppstår punktvis i 

en byggnad och kan exempelvis inträffa vid genomgående infästningar [11]. Det är 

väldigt viktigt att ta hänsyn till köldbryggor vid en energiberäkning då köldbryggorna i 

klimatskärmen kan utgöra 20 − 30 % av transmissionsförlusterna för en byggnad [12]. 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelar och köldbryggor 

beräknas enligt följande ekvation [13]: 

 

𝑈𝑚 = (∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝑙𝑘𝛹𝑘

𝑚

𝑘=1

+ ∑ 𝜒𝑗

𝑝

𝑗=1

) /𝐴𝑜𝑚 

(1) 

Där 

𝑈𝑖 Är värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel. [𝑊/𝑚2𝐾] 
𝐴𝑖 Är arean för byggnadsdelen 𝑖:s yta mot uppvärmd 

inneluft. För fönster, dörrar, portar och dylikt beräknas 𝐴𝑖 

med karmyttermått. 

[𝑚2] 

𝑙𝑘 Är längden mot uppvärmd inneluft av den linjära 

köldbryggan 𝑘. 

[𝑚] 

𝛹𝑘 Är värmegenomgångskoefficienten för den linjära 

köldbryggan 𝑘. 

[𝑊/𝑚𝐾] 

𝜒𝑗 Är värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga 

köldbryggan 𝑗. 

[𝑊/𝐾] 

𝐴𝑜𝑚 Är sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor 

mot uppvärmd inneluft. Med omslutande byggnadsdelar 

avses sådana byggnadsdelar som begränsar uppvärmda 

delar av bostäder eller lokaler mot det fria, mot mark eller 

mot delvis uppvärmda utrymmen. 

[𝑚2] 

 

3.1.2 Ventilation 

Ventilationens huvudsyfte är att tillhandahålla byggnaden med bra luftkvalitet. 

Kvaliteten på luften påverkar människans komfort och prestationsförmåga, men även 

hälsan. Ett vanligt förekommande problem är att många tror att i ett dåligt ventilerat 

rum är det syrebristen som är det största problemet, men det är faktiskt ökningen av 

koldioxidhalten i luften som är den påverkande faktorn. Vid höga halter av koldioxid 

försämras blodets upptagningsförmåga av syre och det blir även svårare för 

inandningsluften att föra bort koldioxid från kroppen [10]. Vid en koldioxidhalt av 

1000 ppm brukar det anses att luftkvaliteten är dålig och när halten är över ca 20 000 

ppm ger den upphov till huvudvärk, andningsbesvär och sedan medvetslöshet [14] [15]. 

För lokaler är minimikravet för uteluftsflödet 7 𝑙/𝑠 per person samt ytterligare 0,35 𝑙/

𝑠, 𝑚2 och för bostäder är minimikravet 0,35 𝑙/𝑠, 𝑚2 [16]. 
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För att uppnå en god luftkvalitet finns det ett antal olika ventilationssystem att välja 

bland, i Tabell 5 visas några exempel på ventilationssystem med dess tillämpningar. 

Tabell 5. Exempel på olika ventilationssystem med tillämpningar. 

Ventilationssystem Tillämpningar 

Självdrag, S-system Fläktförstärkt självdrag, FFS-system 

Frånluft, F-system Frånluftsventilation med värmepump, FVP-
system 

Till- och frånluft, FT-system FTX-system med konstant (CAV eller 
variabelt flöde (VAV). 

 

Samtliga ventilationssystem och dess tillämpningars fördelar respektive nackdelar 

förklaras och beskrivs i Tabell 6.  
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Tabell 6. Beskrivning av för- och nackdelar för olika ventilationssystem, om siffrorna 1 
respektive 2 förekommer gäller påståendet för systemet [14]. 

Ventilationssystem Fördelar Nackdelar 

Självdrag, S-
system(1) och 
Fläktförstärkt 
självdrag, FFS-
system(2) 
 

 Ingen fläkt el(1) 

 Inget fläktljud(1) 

 Behövs inget 
fläktutrymme(1)(2) 

 Litet 
underhållsbehov(1)(2) 

 Uppfyller kraven för 
ventilation under 
sommartid(2) 
 

 

 Svårt att uppfylla 
ventilationskravet 
under sommartid(1) 

 Risk för överventilerat 
under vintertid(1)(2) 

 Ingen värmeåter-
vinning ur 
frånluften(1)(2) 

 Ljud utifrån kan tränga 
in genom 
uteluftsventilerna(1)(2) 

 Risk för drag(1)(2) 

 Svårt att kontrollera 
luftfördelningen inom 
byggnaden(1)(2) 

Frånluftsventilation, 
F-system(1) och 
Frånluftsventilation 
med värmepump, 
FVP-system(2). 
 

 Måttligt 
utrymmesbehov(1)(2) 

 Värmeåtervinning ur 
frånluften(2) 

 Ventilationsflödet kan 
kontrolleras(1)(2) 

 ”Lagom” 
undertryck(1)(2) 

 

 Fläkten drar el(1)(2) 

 Kräver en viss tillsyn, 
underhåll och skötsel 
(mer för FVP)(1)(2) 

 Känslig för ändringar 
av frånluftsdonens 
strypning(1)(2) 

 Ljud utifrån kan tränga 
in genom 
uteluftsventilerna(1)(2) 

 Risk för drag(1)(2) 

Till- och 
frånluftssystem med 
värmeåtervinning, 
FTX-system 

 Värmeåtervinning ur 
frånluften(Stor 
energibesparing) 

 Stora möjligheter att 
styra luftväxlingen 

 Uteluften kan filtreras 

 Möjlighet till dragfri 
tillförsel av 
ventilationsluft 

 

 Fläktar som kräver el 

 Risk för buller 

 Utrymmeskrävande 

 Ökat underhållsbehov 

 

En fläkt, aggregat eller ett luftbehandlingsaggregat beskrivs vanligtvis med begreppet 

specifik fläkteffekt, SFP, som är ett mått på komponentens energieffektivitet. Idag finns 

det tre olika varianter av specifik fläkteffekt, som är följande SFP, SFPV och SFPE. 

Med SFP avses hela byggnaden, dvs. den totala eleffekten för fläktarna och luftflödet 

genom byggnaden. Det övriga två är definierade för enskilda aggregat eller fläktar och 

där mätningarna utförs med olika filter. Med SFPV beräknas den specifika fläkteffekten 

med rena filter och för SFPE används hälften igensatta filter [17]. För beräkning av 

byggnadens luftbehandlingsaggregats SFP används följande ekvation [18]: 
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𝑆𝐹𝑃 =

𝑃𝑠𝑓 + 𝑃𝑒𝑓

𝑞𝑓
 

(2) 

Där 

𝑆𝐹𝑃 Är specifika fläkteffekten [𝑘𝐽/𝑚3] 
𝑃𝑠𝑓 Är totala fläkteffekten för tilluftsfläktarna [𝑘𝑊] 

𝑃𝑒𝑓 Är totala fläkteffekten för frånluftsfläktarna [𝑘𝑊] 

𝑞𝑓 Är totala luftflödet genom byggnaden, det största av till- 

och frånluftsflödet. 
[𝑚3/𝑠] 

 

Om fläktarnas separata SFP-värde skall bestämmas kan också Ekv.(2) användas, 

undantaget är att endast använda fläktens maxeffekt och delar med det högsta flödet för 

fläkten. För att beskriva hur bra en värmeväxlare är i ett ventilationsaggregat används 

begreppet temperaturverkningsgrad. Beräkning av frånluftens verkningsgrad sker enligt 

ekvationen nedan och där densiteten har försummats p.g.a. låga densitetsskillnader för 

luften [10]: 

 
𝜂𝑓𝑟å𝑛 =

(𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇𝑎𝑣)

(𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)

𝑞𝑓𝑟å𝑛

𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙
 

(3) 

Där 

𝜂𝑓𝑟å𝑛 Är frånluftens verkningsgrad [%] 

𝑇𝑓𝑟å𝑛 Är frånluftens temperatur [℃] 

𝑇𝑎𝑣 Är avluftens temperatur [℃] 

𝑇𝑢𝑡𝑒 Är utetemperaturen [℃] 

𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙 Är tilluftsflödet [𝑚3/𝑠] 

𝑞𝑓𝑟å𝑛 Är frånluftsflödet [𝑚3/𝑠] 

 

3.1.3 Oavsiktlig ventilation eller luftläckage 

Oavsiktlig ventilation eller luftläckage uppstår när det finns brister i byggnadens täthet. 

Det finns då risk att uteluften transporteras genom klimatskalets otätheter och in till 

rummen. Luften som förs in till rummen har samma temperatur som uteluften och det 

krävs då att värmesystemet värmer upp den genomträngda luften till önskad 

inomhustemperatur [10]. Fenomenet kan även uppstå åt andra hållet, dvs. att 

inomhusluften läcker ut, det kan resultera i fuktskador i byggnadens klimatskal. 

Orsaken till varför inomhusluften kan åka ut beror på att det finns ett övertryck inom 

byggnaden och att inomhusluften vanligtvis har högre ånghalt än utomhusluften. Om 

inomhusluft transporteras genom klimatskalets otätheter och kyls ner kan det bildas 

kondens mot kalla ytor inom klimatskalet [19]. 

3.1.4 Intern värmegenerering 

Intern värmegenerering är den värme som genereras innanför byggnadens klimatskal. 

Värmen som tillförs kommer framförallt ifrån människor, belysning och elapparater 

[10]. Värmetillskottet sker via sensibel- och latent värmeöverföring. 



14 

 

Värmegenereringen från människor beror bland annat på vilken typ av aktivitet som 

utförs, t.ex. om personen sover, tränar eller sitter vid datorn. Personens ytarea, klädsel 

och yttemperatur väger också in vid bestämning av en persons avgivna effekt. En 

persons aktivitet beskrivs med måttet MET, 1 MET motsvarar 58,2 𝑊/𝑚2 𝑘𝑟𝑜𝑝𝑝𝑠𝑦𝑡𝑎. 

I simuleringsprogrammet IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) har en person en 

kroppsyta som motsvarar 1,8 𝑚2, vilket är ett medelvärde för vuxna personer. I Tabell 

7 visas olika typer av aktiviteter och vilken effekt som respektive aktivitet motsvarar. 

Tabell 7. Beskrivning av olika typer av aktiviteter och vilken effekt som genereras [20]. 

Aktivitet MET Effekt [𝑾] 

Sover 0,7 72 

Vilar sittandes 1,0 108 

Matlagning 1,6 − 2,0 171 − 207 

Tennis 3,6 − 4,0 378 − 486 
 

Interna värmen som genereras inom byggnaden är direkt kopplad till brukarnas 

beteende [21]. 

3.1.5 Solinstrålning 

Solinstrålning är ett mått på andelen solenergi som träffar en yta under en viss period 

och betecknas vanligtvis med 𝑊/𝑚2. Solen är en viktig parameter vid dimensionering 

av en byggnads energibehov. Hur mycket värme 

som tillförs till en byggnad via solen beror på 

fönsters placering och g-värde, kallas ibland för 

total transmittans (TST), och är ett mått på hur stor 

andel solenergi som tillförs till byggnaden jämfört 

mot de som träffar fönstret. Normalt brukar en 

vanlig glasruta ha ett g-värde på ca 0,75 [10]. I 

Sverige varierar solinstrålningen över landet. I 

Figur 5 beskrivs årliga global-strålningen för 

Sverige. Enligt Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut (SMHI) definieras 

globalstrålning som den kortvågiga mot en 

horisontell yta inkommande strålningen [22]. 

 

 

 

 

Figur 5. Sveriges normala globalstrålning under ett år, för normalperioden 1961-1990 
[23]. 
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3.2 En byggnads energianvändning 
Energin som används inom en byggnad benämns vanligen som den köpta energin. Det 

som räknas in som köpt energi är el, komfortkyla, tappvarmvatten och uppvärmning. 

Under detta delkapitel förklaras respektive faktor utförligt. Kapitlet tar även upp hur 

byggnadens specifika energianvändning (BSE) beräknas, som är ett mått på hur bra 

byggnaden är ur energisynpunkt. Det är även denna faktor som är ett av kraven vid en 

certifieringsprocess. 

3.2.1 El 

Elanvändningen som kan förekomma inom en byggnad kategoriseras på fyra sätt, 

fastighetsel även kallat drift-el, hushållsel, verksamhetsel och processel. 

Elanvändningen som inträffar inom byggnaden är inte utetemperaturberoende och skall 

därför inte normalårskorrigeras. Enligt BBR definieras elkategorierna som följande 

[13]. 

Fastighetsel, ingår i BSE 

Den del av fastighetselen som är relaterad till byggnadens behov där den elanvändande 

apparaten finns inom, under eller applicerad på utsidan av byggnaden. I denna ingår 

fast belysning i allmänna utrymmen och driftsutrymmen. Dessutom ingår energi som 

används i värmekablar, pumpar, fläktar, motorer, styr- och övervakningsutrustning och 

dylikt. Även externt lokalt placerad apparat som försörjer byggnaden, exempelvis 

pumpar och fläktar för frikyla, inräknas. Elanvändande källor avsedda för byggnaden, 

exempelvis motor- och kupévärmare för fordon, batteriladdare för extern användare, 

belysning i trädgård och på gångstråk, inräknas inte.  

Hushållsel, ingår inte i BSE 

El eller annan energi som används för hushållsändamål benämns som hushållsel och 

exempel på detta är elanvändningen för diskmaskin, tvättmaskin, torkapparat (även i 

gemensam tvättstuga), spis, kyl, frys, och andra hushållsmaskiner samt belysning, 

datorer, TV och annan hemelektronik och dylikt. 

Verksamhetsel, ingår inte i BSE 

Den el eller annan energi som används för verksamheten i lokaler. Exempel på detta är 

processenergi, belysning, datorer, kopiatorer, TV, kyl-/frysdiskar, maskiner samt andra 

apparater för verksamheten samt spis, kyl, frys, diskmaskin, tvättmaskin, torkapparat, 

andra hushållsmaskiner och dylikt. 

Processel 

Enligt Sveby bör processelen ses som en del av hushålls- och verksamhetselen och 

ingår inte i kravet enligt BSE [24].  

För beräkning av en komponents eleffekt beräknas den antingen med hjälp av en- eller 

trefas ekvationen. Om komponenten består av tre-fasströmmar beräknas eleffekten 

enligt följande ekvation: 
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 𝑃𝑒𝑙,3𝑓𝑎𝑠 = 400√3 cos 𝜑 𝐼 (4) 

Där 

𝑃𝑒𝑙,3𝑓𝑎𝑠 Är komponentens eleffekt [𝑊] 

𝐼 Är medelströmmen för samtliga tre faser [𝐴] 

cos 𝜑 Är komponentens effektfaktor  

 

För beräkning av en komponent som består av en-fasström bestäms eleffekten med 

ekvation nedan: 

 𝑃𝑒𝑙,1𝑓𝑎𝑠 = 230 cos 𝜑 𝐼 (5) 

Där 

𝑃𝑒𝑙,1𝑓𝑎𝑠 Är komponentens eleffekt [𝑊] 

𝐼 Är strömmen genom fasen [𝐴] 
   

 

3.2.2 Komfortkyla 

Komfortkyla definieras som den tillförda kyl- eller energimängden till byggnaden, vars 

syfte är att sänka inomhustemperaturen för att uppfylla ett bra inomhusklimat för 

personerna som vistas inom byggnaden [13]. Kylenergi som kommer från frikyla 

räknas inte in i BSE. Om en byggnad har annat uppvärmningssätt än el och har kyla 

från elektriska kylmaskiner skall elenergin multipliceras med faktorn tre [13]. Enligt 

Sveby skall inte energin för komfortkylan normalårskorrigeras eftersom för tillfälligt 

finns det ingen bra metod att använda. Det bör dock tilläggas att ifall det skulle ha varit 

ett varmt år och mycket komfortkyla har levererats skall det göras en särskild utredning 

vid uppföljningen [25]. 

3.2.3 Uppvärmning 

Uppvärmningen i en byggnad definieras som den levererade energin från 

värmesystemet. I en byggnad som använder fjärrvärme för uppvärmning används 

värmen i radiatorsystemet samt uppvärmning av tilluften via ventilationen. Inom denna 

definition ingår inte exempelvis processvärme som används för markvärme utanför 

byggnaden, tappvarmvatten eller VVC [6]. Uppvärmningen skall normalårskorrigeras 

eftersom den beror av utomhustemperaturen. Enligt BBR skall även golvvärme eller 

övriga apparater som installeras och används för uppvärmning, t.ex. handdukstork 

inräknas inom delposten [13]. 

Kravnivån som ställs på en byggnads specifika energianvändning enligt BBR är 

beroende på vilket värmesystem som byggnaden har. Två olika kategorier tillämpas, 

antingen elvärme eller annat uppvärmningssätt. Byggnadens uppvärmningssystem 

definieras som elvärme om den installerade eleffekten för uppvärmning är större än 

10 𝑊/𝑚2(𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝). Det kan exempelvis vara berg-, jord- eller luftvärmepump och 

direktverkande elvärme [13].  
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3.2.4 Tappvarmvatten 

Definitionen för tappvarmvatten är den energi som används för att värma upp 

tappvarmvattnet, om byggnaden är utrustad med varmvattencirkulation (VVC) ingår 

även förlusterna från VVC. Om energianvändningen för VVC eller ackumulatortank är 

okänd kan den enligt Sveby skattas genom att använda följande ekvation [25]: 

 
𝑄𝑡𝑣𝑣 =

𝑄𝑉𝑉𝐶,𝐴𝑐𝑘−𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟

0,4
 

(6) 

Där 

𝑄𝑡𝑣𝑣 Är tappvarmvattenanvändningen [𝑘𝑊ℎ] 
𝑄𝑉𝑉𝐶,𝐴𝑐𝑘−𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 Är förlusterna från varmvattencirkulationen [𝑘𝑊ℎ] 

 

Tappvarmvattenanvändningen (TVA) skall inte normalårskorrigeras eftersom den inte 

beror av utomhustemperaturen, samma gäller för VVC-förlusterna. Enligt Sveriges 

centrum för nollenergihus skall spillvärmen från VVC uppskattas till 100 % om 

ledningarna är dragna inom klimatskärmen. Förluster från VVC-ledningar dragna i 

garage skall kalkyleras och ger 0 % till spillvärme [26]. 

En byggnads energianvändning är den energi som används vid normalt brukande under 

ett normalår och som behöver levereras till en byggnad [13]. Byggnadens 

energianvändning beräknas med följande ekvation: 

 𝑄𝐵𝐸 = 𝑄𝑢𝑝𝑝𝑣 + 𝑄𝑘𝑦𝑙 + 𝑄𝑡𝑣𝑣 + 𝑄𝑓 (7) 

Där 

𝑄𝐵𝐸 Är byggnadens energianvändning under ett normalår 

och vid normalt brukande 
[𝑘𝑊ℎ/å𝑟] 

𝑄𝑢𝑝𝑝𝑣 Är den tillförda energin för uppvärmning [𝑘𝑊ℎ/å𝑟] 

𝑄𝑘𝑦𝑙 Är den tillförda komfortkylan [𝑘𝑊ℎ/å𝑟] 

𝑄𝑡𝑣𝑣 Är tappvarmvatten användningen [𝑘𝑊ℎ/å𝑟] 
𝑄𝑓 Är byggnadens användning av fastighetsel [𝑘𝑊ℎ/å𝑟] 

 

För bestämning av BSE används följande ekvation: 

 
𝑄𝐵𝑆𝐸 =

𝑄𝐵𝐸

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
 

(8) 

Där 

𝑄𝐵𝑆𝐸 Är byggnadens specifika energianvändning under ett 

normalår och vid normalt brukande. 
[𝑘𝑊ℎ/å𝑟] 

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 Är byggnadens tempererade golvyta vars utrymmen 

skall värmas till mer än 10 ℃, i definitionen ingår även 

golvyta som tas upp av innerväggar, trapphus och 

öppna schakt. 

 

[𝑚2] 
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3.3 Normalårskorrigering 
För att jämföra byggnaders energianvändning vid olika år, utförs en så kallad 

normalårskorrigering. Det är väldigt vanligt att en byggnads energianvändning varierar 

från år till år, orsaken till detta kan bero på att klimatet eller personernas 

brukarbeteende har varit annorlunda. 

Normalårskorrigering förekommer ofta inom energieffektivisering av byggnader, detta 

eftersom om byggnaden har fått en energieffektiviseringsåtgärd utförd för att minska 

dess energianvändning kan det fortfarande hända att användningen är högre året därpå 

trots att åtgärder var utförda. Korrigeringen används även när projekterade beräkningar 

av en byggnad skall jämföras mot dess verkliga. Anledningen till detta är att 

energisimuleringsprogrammen som beräknar den förväntade energianvändningen ofta 

använder sig av klimatfiler som motsvarar ett normalår för orten [27]. Kraven som 

Boverket ställer på en byggnadens energianvändning är även de normalårskorrigerade 

[28], således är det väldigt viktigt att korrigeringen utförs för att kunna se om 

byggnaden uppfyller kraven. 

Idag finns det ett antal metoder att välja bland, de två metoderna som generellt 

förekommer är, Graddagsmetoden och Energisignatur [29]. Det finns även en metod 

som liknar Graddagsmetoden, det är Energiindex som är konstruerad av SMHI. 

Samtliga metoders tillvägagångssätt beskrivs nedan. 

3.3.1 Graddagsmetoden 

Vid normalårskorrigering med Graddagsmetoden skall endast den 

utetemperaturberoende energianvändningen korrigeras. Energianvändning för 

tappvarmvattenuppvärmning och värmeförluster vid VVC skall inte ingå. 

Korrigeringsfaktorn utgörs av antalet graddagar som sker normalt under perioden 

dividerat med de aktuella graddagarna för perioden [29]. 

Metoden är som sagt tillämpbar för olika perioder, men bör användas med en 

försiktighet om korrigeringen skall utföras på månadsbasis. Detta eftersom om en 

specifik månad har haft en ovanligt hög medel-utomhustemperatur kan beräkningen av 

graddagarna exempelvis bli noll och detta innebär att korrigeringsfaktorn går mot 

oändligheten. 

Vid årsskiftet 2014/2015 ändrade SMHI definitionen för beräkning av graddagar, 

numera beräknas det som +17 ℃ minus dygnsmedelutetemperaturen för alla dagar 

under året, alltså används inte längre eldningsgränser. Tanken med temperaturen 

+17 ℃ även kallad bastemperaturen är att byggnadens värmesystem skall förse 

byggnaden med värme tills att inomhustemperaturen uppnår +17 ℃, resterande värme 

skall de interna värmekällorna såsom solinstrålning, personvärme och apparater bidra 

med för att få ett behagligt inomhusklimat [30]. Bestämningen av antalet graddagar för 

en aktuell månad beräknas med hjälp av följande ekvation: 
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𝐺𝐷𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙,𝑚å𝑛𝑎𝑑 = ∑(𝑇𝑏𝑎𝑠 − 𝑇𝑖,𝑢𝑡𝑒)

𝑛

𝑖

 
(9) 

Där 

𝐺𝐷𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙,𝑚å𝑛𝑎𝑑 Är antalet graddagar för den aktuella månaden [℃𝑑𝑎𝑔] 

𝑇𝑏𝑎𝑠 Är bastemperaturen som är 17 [℃] 
𝑇𝑖,𝑢𝑡𝑒 Är dygnsmedeltemperaturen för den aktuella 

dagen 
[℃] 

 

Det bör även noteras att om 𝑇𝑖,𝑢𝑡𝑒 i Ekv.(9) skulle vara större eller lika med 

bastemperaturen antas differensvärdet alltid till noll, dvs. summerar inte tal som är noll 

eller negativa till summan av graddagarna för månaderna. För normalårskorrigering 

med Graddagsmetoden under en specifik period används följande ekvation: 

 
𝑄𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 = 𝑄𝑘𝑜 + (𝑄𝑡𝑜𝑡 − 𝑄𝑘𝑜)

𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟

𝐺𝐷𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡
 

(10) 

Där 

𝑄𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 Är normalårskorrigerade energianvändningen för 

perioden 
[𝑘𝑊ℎ] 

𝑄𝑘𝑜 Är klimatoberoende delen av energianvändningen 

för perioden 
[𝑘𝑊ℎ] 

𝑄𝑡𝑜𝑡 Är totala energianvändningen för perioden [𝑘𝑊ℎ] 
𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟 Är antalet graddagar för perioden under ett 

normalår 
[℃𝑑𝑎𝑔] 

𝐺𝐷𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡 Är antalet graddagar för den aktuella perioden [℃𝑑𝑎𝑔] 
   

 

3.3.2 Energisignatur 

Energisignatur även kallat E-signatur är en metod som är tillämpbar för att 

normalårskorrigera uppmätt energianvändning. Metoden bygger på att byggnadens 

värmebalans beskrivs ur ett värmetekniskt perspektiv. I den enklaste formen av E-

signatur antas det att byggnadens medeleffekt för uppvärmning följer ett linjärt 

samband med utomhustemperaturen [31], det är även denna metod som beskrivs 

utförligt i denna teoridel. Tillvägagångsättet som följs är att grafiskt plotta byggnadens 

medel-uppvärmningseffekt per period som funktion av periodens medelutetemperatur. 

Vid denna applicering förutsätts det att inomhustemperaturen är konstant. För att 

metoden skall vara tillämpbar krävs det historisk data över byggnadens uppmätta 

energianvändning [29]. 

Metoden anpassas även bäst om tidssteget för mätdata inte är alltför kort, detta 

eftersom de kan ge upphov till stora spridningar på grund av att dynamiska effekter och 

svängande förlopp som exempelvis värmelagringen i byggnaden inte är försumbar [31]. 

Med E-signatur behöver inte den klimatoberoende delen separeras, som exempelvis 

uppvärmning av tappvarmvatten och värmeförluster vid VVC. I Figur 6 beskrivs en 

principskiss för en Energisignatur. 
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Figur 6. Energisignatur för en lokalbyggnad [29]. 

 

Ur Figur 6 kan det konstateras att energibehovet för uppvärmning ökar proportionellt 

med minskad utomhustemperatur, om inomhustemperaturen är konstant. I figuren 

förekommer det även en balanstemperatur, den inträffar när mätvärdena planar ut och 

förblir i stort sett identiska, I Figur 6 sker detta vid ca 13,5 ℃. Vid denna specifika 

utomhustemperatur eller högre har byggnaden inget energibehov för uppvärmning utan 

istället används energin för ändamål som är oberoende av utomhustemperaturen, som 

exempelvis uppvärmning av tappvarmvatten [32]. Balanstemperaturen beror på ett 

antal olika faktorer, det kan vara byggnadens U-medel, inomhustemperaturen, interna 

värmegenereringen från människor, apparater och solstrålning [32].  

Vid normalårskorringering med Energisignatur på månadsbasis kan tillvägagångssättet 

beskrivas med Figur 7. 
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Figur 7. Övergriplig beskrivning av tillvägagångssättet för normalårskorrigering med E-
signatur [31]. 

 

Punkterna som presenteras i Figur 7 motsvarar följande: 

Punkt A definieras �̇�𝐴(𝑘𝑊) är det verkliga medel-effektbehovet för den aktuella 

månaden vid dess aktuella medel-utomhustemperatur. 

Punkt B definieras �̇�𝐵(𝑘𝑊) är det förväntade medel-effektbehovet för den aktuella 

månaden vid dess aktuella medel-utomhustemperatur, 

Punkt C definieras �̇�𝐶(𝑘𝑊) motsvarar det förväntade medel-effektbehovet för den 

normala månaden vid dess normala medel-utomhustemperatur. 

Punkt D definieras �̇�𝐷(𝑘𝑊) motsvarar det verkliga medel-effektbehovet för den 

normala månaden vid dess normala medel-utomhustemperatur. 

Punkt B och C medeleffektbehov beräknas utifrån funktionen som tas fram ur 

regressionsanalysen. Det är väldigt vanligt att dessa värden skiljer sig åt eftersom 

mätpunkterna har ofta en naturligspridning, dvs. icke är fullständigt linjära. Om �̇�𝐴 har 

ett värde som är 10 % högre än �̇�𝐵 skall �̇�𝐷 vara 10 % högre än �̇�𝐶. 

Normalårskorrigeringen på månadsbasis för medeleffekten beskrivs då med följande 

ekvation: 

 
�̇�𝐷 =

�̇�𝐴

�̇�𝐵

�̇�𝐶 

 

(11) 

Normalårskorrigerade energianvändningen för den aktuella månaden kan då beräknas 

med hjälp av följande ekvation: 
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𝑄𝐷 =

�̇�𝐴

�̇�𝐵

�̇�𝐶𝑡𝑚å𝑛𝑎𝑑 

 

(12) 

Där 

𝑄𝐷 Är normalårskorrigerande energianvändningen för den 

aktuella månaden 
[𝑘𝑊ℎ] 

𝑡𝑚å𝑛𝑎𝑑 Är antalet timmar för den aktuella månaden [ℎ] 
   

 

3.3.3 Energiindex 

Metoden är utvecklad av SMHI och använder en programvara som heter ENLOSS för 

att utföra normalårskorrigeringen [29]. Den bygger på att energibehovet av byggnaden 

inte endast beror på utomhustemperaturen, i metoden tas det även hänsyn till 

solinstrålning, vind, byggnadens energitekniska egenskaper, användningssätt och läge 

[33]. 

Programvaran ENLOSS beräknar den undersökta byggnadens energibehov och de 

ekvivalenta graddagarna utifrån byggnadens värmebalans [29]. Vid 

normalårskorrigering med Energiindex används samma ekvation som för 

graddagsmetoden, se Ekv.(10), fast istället för att använda graddagar användes de 

framtagna ekvivalenta graddagarna. 

3.4 Krav och certifiering på byggnadernas energianvändning 
I följande delkapitel beskrivs energikraven som ställs på en byggnad, i kapitlet 

presenteras kraven från Boverkets byggregler, Umeå kommun och Green Building.  

3.4.1 Boverkets byggregler 

De krav som ställs på energihushållning återfinns i Boverkets byggregler (BBR), 

avsnitt 9. Reglerna gäller först och främst för nybyggnationer eller om en befintlig 

byggnad ändras [34]. Det finns däremot ett antal byggnadstyper som inte ingår i BBR’s 

krav angående energihushållning, det kan exempelvis vara [35]: 

 Växthus eller motsvarande byggnader som inte skulle kunna användas för sitt 

ändamål om kraven behövde uppfyllas. 

 Byggnader som endast används kortare perioder. 

 Byggnader där inget behov av uppvärmning eller komfortkyla finns under större 

delen av året. 

Inom avsnitt 9 i BBR säger Boverket att byggnader ska vara utformade så att 

energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv 

värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning [13]. De krav och regler som 

ställs på byggnaderna varierar beroende på var de är placerade i Sverige, detta eftersom 

energianvändningen beror på utomhusklimatet. I BBR’s kravbeskrivning är Sverige 

indelat i fyra klimatzoner som beskrivs i Tabell 8. 
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Tabell 8. Beskrivning av Sveriges fyra klimatzoner [13]. 

Klimatzon I Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län 

Klimatzon II Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och 
Värmlands län 

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

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

 

En förtydligande bild över klimatzonerna ges i Figur 8. 

 

Figur 8. En översiktlig bild över Sveriges fyra klimatzoner [36]. 

 

Kraven som ställs på byggnaderna är specifik energianvändning, installerad eleffekt för 

uppvärmning, genomsnittlig värmegenomgångskoefficient och klimatskärmens 

genomsnittliga luftläckage vid en tryckskillnad på +/−50 𝑃𝑎 [13]. Kravnivån är olika 

beroende på om byggnaden har el för uppvärmning eller annat uppvärmningssystem. I 

Tabell 9 beskrivs kraven som ställs för byggnader som är belägna i Klimatzon I och har 

ett uppvärmningssystem som inte består av elvärme. 
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Tabell 9. Beskrivning av kraven för byggnader inom klimatzon 1 med annat 
uppvärmningssystem än elvärme [13]. 

 Byggnadens 
specifika 

energianvändning 

[𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐  𝑨𝒕𝒆𝒎𝒑å𝒓] 

Genomsnittlig 
värmegenom-

gångskoefficient 

(𝑼𝒎) [𝑾/𝒎𝟐 𝑲] 

Klimatskärmens 
genomsnittliga 

luftläckage vid 50 
Pa tryckskillnad 

[𝒍/𝒔  𝒎𝟐] 

Bostäder    

Småhus 130 0,40 Enligt avsnitt 9: 25 

Småhus där 𝑨𝒕𝒆𝒎𝒑 

är mindre än 𝟓𝟎 𝒎𝟐 

Inget krav 0,33 0,6 

Flerbostadshus 115 0,40 Enligt avsnitt 9: 25 

Lokaler    

Lokal där 𝑨𝒕𝒆𝒎𝒑 är 

mindre än 𝟓𝟎 𝒎𝟐 

Inget krav 0,33 0,6 

Lokaler 105 0,60 Enligt avsnitt 9: 25 

 

Det bör även noteras att för lokaler som har en 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 större än 50 𝑚2 måste ett tillägg 

utföras om uteluftsflödet 𝑞𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙, som används vid temperaturreglerande utrymmen är 

större än grundflödet på 0,35 𝑙/𝑠  𝑚2. Kravet som Boverket ställer angående BSE  

bestäms då med följande ekvation: 

 𝐵𝑆𝐸𝐿𝑜𝑘𝑎𝑙,𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝>50𝑚2 = 105 + 110(𝑞𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 − 0,35) 

 

(13) 

Där 

𝑞𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 Är det genomsnittliga specifika uteluftsflödet för 

ventilationen under hela uppvärmningssäsongen. 
[𝑙/𝑠, 𝑚2] 

 

Om 𝑞𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 är större än 1 𝑙/𝑠  𝑚2 används 1 𝑙/𝑠  𝑚2 i Ekv.(13) 

 

3.4.2 Umeå kommun 

De krav som Umeå kommun, Fastighet ställer på ny- och tillbyggnationer är hårdare 

krav än BBR. Syftet med kraven är att Umeå Kommun, Fastighet vill främja en hållbar 

utveckling, samt vara en bidragande faktor att 20/20/20 målet uppnås. Kraven som 

ställs på en nybyggnation enligt Umeå kommun gäller endast om Umeå kommun, 

Fastighet agerar som byggherre, om inte gäller BBR krav såvida att inte ett annat 

kontrakterat krav har ställts på byggnaden. Om Umeå kommun, Fastighet agerar som 

byggherre och byggnaden inte uppfyller Umeå kommuns krav får inte byggnaden 

konstrueras. Samtliga krav är hämtade från rapporten Energihushållning [37] 

Lokaler 

För lokaler med annat uppvärmningssätt än elvärme är kravet för BSE enligt följande: 
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65 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟 + 77(𝑞𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 − 0.35) 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟. 

Om lokalens uppvärmningssätt är baserat på elvärme eller värmepump beräknas kravet 

enligt följande: 

55 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟 + 60(𝑞𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 − 0.35) 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟. 

𝑞𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 i ovanstående ekvationer har samma definition och metod som beskrivits i 

Ekv.(13). 

Bostäder 

För bostäder är kravet på BSE detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt som 

byggnaden har, kravet som ställs är 65 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟. 

De krav som Fastighet ställer angående enskilda komponenters U-värden skiljer sig 

från BBR’s krav. Detta gäller även för byggnadens genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient. Kraven beskrivs i Tabell 10. 

Tabell 10. Umeå kommuns krav för klimatskalets komponenter. 

Komponent U-värde [𝑾/𝒎𝟐𝑲] 

𝑼𝒎(Totalt inkl. köldbryggor) ≤ 0.25 

𝑼𝒗ä𝒈𝒈 ≤ 0.14 

𝑼𝒕𝒂𝒌 ≤ 0.09 

𝑼𝒈𝒐𝒍𝒗 ≤ 0.12 

𝑼𝒇ö𝒏𝒔𝒕𝒆𝒓/𝒈𝒍𝒂𝒔𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊(Hela konstruktionen inkl. karm) ≤ 1.0 

𝑼𝒅ö𝒓𝒓/𝒅ö𝒓𝒓𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒆𝒓(inklusive karm) ≤ 1.2 

 

Fastighets krav angående lufttäthet skall vara ≤ 0.6 𝑙/𝑠, 𝑚2 vid en tryckskillnad på 

+/−50 𝑃𝑎. Fastighet nämner även att när energibalansberäkningarna utförs skall även 

0.8 𝑙/𝑠, 𝑚2 användas för att uppfylla en säkerhetsmarginal mellan beräknat och verkligt 

värde för energianvändningen. 

3.4.3 Green Building 

Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna, 

föreningen riktar sig mot företag och organisationer som arbetar inom den svenska 

bygg- och fastighetssektorn [38]. De har skapat ett certifieringssystem som kallas 

Green Building och är avsedd för fastighetsägare och förvaltare som vill minimera 

energianvändningen i sina byggnader. Kravet för att uppnå GreenBuilding certifikat är 

att byggnaden skall använda 25 % mindre energi efter energieffektiviseringen eller 

jämfört med kraven som ställs på nybyggnationer enligt BBR [39]. För att behålla 

certifikatet krävs rapportering varje år angående byggnadens energianvändning, för att 

verkligen verifiera att kravet uppfylls [40]. 

3.5 Sveby 
Sveby står för Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader och är ett 

utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen. Deras program är för 
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personer som tillhör branscher där energiprestanda för byggnader, definieras och 

verifieras [41]. På deras hemsida finns det tillgängligt att ladda hem enskilda rapporter 

med schablondata som skall kunna användas vid energibalansberäkningar för bostäder, 

skolor och kontor. 

Syftet med rapporterna är att schablonvärdena skall vara användbara vid 

energisimulering under projekteringsfasen, så att den förväntade energianvändningen 

stämmer bättre överens med den verkliga [24]. Inom de olika rapporterna finns det 

schablondata för exempelvis personnärvaro, användning av hushålls- och 

verksamhetsel, luftflöden, TVA etc. för de olika byggnadstyperna. Data är framtagen 

genom större undersökningar på de olika typbyggnaderna. 

3.5.1 Klimatfiler LÅGAN 

Klimatfiler för olika orter inom Sverige är framtagna ur ett projekt [27] som Sveby har 

utfört, projektet var finansierat av Lågan och Sveby. Syftet med projektet var att 

minska osäkerheterna vid beräkningar av BSE. 

SMHI försåg Sveby med syntetiska klimatdatafiler med ett års klimatdata för totalt elva 

orter inom Sverige. Klimatfilerna som togs fram för orterna skulle motsvara ett 

genomsnittligt klimat för perioden 1981 − 2010. De framtagna klimatfilerna från 

projektet representerar även samma 30-årsperiod som för SMHI nya normalperiod för 

Graddagar och Energiindex. För de 11 olika orterna inom Sverige tog SMHI fram ett 

års timvisa data med följande väderparametrar: 

 Vindriktning (grader) 

 Vindhastighet (𝑚/𝑠) 

 Lufttemperatur (℃) 

 Relativ fuktighet (%) 

 Total molnighet (8 − 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟) 

 Globalstrålning mot horisontell yta (𝑊/𝑚2) 

 Direkt strålning i normalriktningen (𝑊/𝑚2) 

 Diffusstrålning mot horisontell yta (𝑊/𝑚2) 

Vilka indata som de olika simuleringsprogrammen använder varierar, i IDA ICE 

används exempelvis direkt- och diffusstrålningen för beräkning av solinstrålningen, 

medan i VIP-Energy används globalstrålningen. 

3.5.2 Energiprestandaanalys 

Sveby har tagit fram en rapport [6] som heter Energiprestandaanalys – avvikelse som 

kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov. Rapporten är ett hjälpmedel 

som skall kunna användas för att verifiera om en byggnad uppfyller de energikrav som 

ställdes vid projekteringen. Rapporten är ett verktyg för att avgöra om orsaken till 

avvikelse mellan uppmätt och projekterad energiprestanda kan bero på brukare, 

verksamhet eller ökat kylbehov. 

För att kontrollera om byggnaden uppfyller kraven som ställdes vid projekteringen 

utförs en analys som delas in i tre steg, enligt följande: 
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Steg 1. Här beräknas korrigerad uppmätt energiprestanda för uppvärmning, TVA, 

komfortkyla och driftel. Korrigering görs för normalår för uppvärmning, 

tappvattenanvändning utöver Svebys standardiserade användning och utökat luftflöde i 

lokaler. Energikrav verifieras eller en avvikelse noteras. 

Steg 2. Här görs en översiktlig analys för att indikera orsak till avvikelse. 

Steg 3. Här beskrivs hur en mer noggrann avvikelseanalys genomförs för att härleda 

avvikelse till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov under ett år med mycket varmt 

väder. 
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4. Metod och genomförande 

I detta kapitel redovisas och förklaras tillvägagångssättet för att utföra projektet. 

Metoden är indelad i delkapitel där respektive del förklaras utförligt. 

4.1 Litteraturstudie 
Vid projektets uppstart utfördes en litteraturstudie under en två veckors period. Syftet 

med studien var att få en inblick och fördjupad kunskap inom området. Vidare 

studerades även vilken typ av forskning som hade gjorts inom området, t.ex. olika 

metoder för att normalårskorrigera, hur simuleringsverktygen fungerar, orsaker till 

varför simulerad energianvändning avviker jämfört med faktisk energianvändning.  

4.2 Analys av mätarna 
Ett besök gjordes till Kuben för att få kunskap hur byggnaden fungerade. Det som 

kontrollerades först och främst var driftrummet, där en noggrann inspektion av mätare 

genomfördes. På fjärrvärmecentralen fanns det mätare placerad på följande poster: 

 Primärledningen som mätte totala energianvändningen i 𝑘𝑊ℎ för fjärrvärmen 

till Kuben. 

 Energianvändningen i 𝑘𝑊ℎ för det sekundära systemets huvudpump. 

 Kallvattenförbrukning i 𝑚3. 

På ventilationsaggregatet fanns det en mätare tillgänglig som mätte 

energiförbrukningen i 𝑘𝑊ℎ för pumpen vars funktion var att pumpa varmvatten som 

skulle användas till att värma upp tilluften efter den roterande värmeväxlaren, om det 

var nödvändigt. 

För bestämning av vad elmätarna mätte användes huvudledningsschema för 

elcentralerna, se Bilaga C . Schemat hämtades från iBinder som är en databas, där fanns 

det tillgång till all data som utfördes vid projekteringen av Kuben, som t.ex. ritningar 

för el, ventilation etc. Vid en mer noggrann undersökning av vad mätarna specifikt 

mätte som t.ex. el till, belysning, kök och kontor, användes driftkort för varje elcentral. 

Utifrån driftkorten kunde Tabell 3 i Bilaga C , konstrueras. 

Avläsningen för respektive mätare gick att utföra på plats, men för ett antal mätare 

kunde data hämtas från ett program. Detta gjordes med hjälp av 

övervakningsprogrammet Schneider Vista som Schneider Electric har skapat. De 

värden som fanns tillgängliga var den levererade fjärrvärmen, kallvattenförbrukningen 

och data från elmätarna, se Figur 9. 
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Figur 9. Tillgängliga energimätare för Kuben i Schneider Vista. 

 

Det konstaterades att mätarna inte loggade data utan de var tvungna att avläsas 

manuellt med programmet i slutet av varje månad. Fastighet hade avläst fjärrvärmen för 

respektive månad men det fanns inte loggad data tillgänglig för elmätarna eller 

kallvattnet, vilket då krävde att fastighetselen behövdes räknas ut för hand. Utförandet 

av beräkningen beskrivs i kapitlet 4.3 Beräkning av fastighetsel. 

4.3 Beräkning av fastighetsel 
Det som ansågs vara fastighetsel för byggnaden var drift av till- och frånluftsfläkten, 

sekundära systemets pump, ventilationsaggregatets pump, luftförvärmaren, VVC-

pumpen och fastighetsbelysningen.  

För beräkning av fastighetselen utfördes mätningar under en veckas period i slutet av 

februari på komponenterna som är nämnda ovan, bortsett från fastighetsbelysningen. 

Mätningarna utfördes enligt följande: 

 Frånluftsfläkt: Strömmen mättes var 30,e minut för samtliga tre faser 

 Tilluftsfläkten: Strömmen mättes var 30,e minut för en fas och antogs vara 

samma för de övriga två faserna, detta på grund av brist på mätutrustning. De 

övriga två faserna kontrollerades med ampere-meter och strömmen varierade 

inte mycket. 

 Luftförvärmaren: Bestod av en fas och som också mättes, strömmen mättes var 

30,e minut. 
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 Sekundärsystemets pump: Manuellt avlästa värden för energianvändningen vid 

start och avslut av mätning. 

 Ventilationsaggregatets pump: Manuellt avlästa värden för energianvändningen 

vid start och avslut av mätning. 

 VVC-pumpen: mättes strömmen momentant med en amperemeter. 

Utifrån den loggade strömmen för fläktarna och luftförvärmaren bestämdes sedan 

medeleffekten för komponenterna under mätperioden. Fläktarnas medeleffekt 

bestämdes med hjälp av Ekv.(4), luftförvärmaren och VVC-pumpens medeleffekt 

bestämdes med Ekv.(5), för luftförvärmaren och VVC-pumpen antogs effektfaktorn till 

0,9. Sekundärsystemets- och Ventilationsaggregatets pumpeffekt beräknades genom att 

ta skillnaden för avlästa energianvändningen och dividera med tiden för mätperioden. 

Eftersom fläktarnas effekt varierar beroende på vilket till- och frånluftsflöde som 

ventilationsaggregatet har utfördes korrigeringar för varje månad under 2015. Det 

antogs att fläktarnas medeleffekt var proportionellt mot medelflödet under samma 

period och övriga komponenters medeleffekt som mättes momentant antogs vara 

samma under hela året. Hos Fastighet fanns det möjlighet att hämta data ifrån 

övervakningssystemet Lindinvent, data hämtades för ventilationsaggregatets till- och 

frånluftsflöde under år 2015. I Tabell 11 visas medelluftsflödet för till-och frånluften. 

Tabell 11. Medel till- och frånluftsflöde under året 2015. 

 Medel-Tilluftsflöde [𝒍/𝒔] Medel-Frånluftsflöde [𝒍/𝒔] 

Januari 1095,7 753,9 

Februari 1128,7 800,0 

Mars 1209,1 865,9 

April 1414,3 1060,6 

Maj 1505,0 1147,2 

Juni 1829,3 1450,0 

Juli 1795,8 1527,1 

Augusti 2291,3 1919,6 

September 1248,2 1278,6 

Oktober 1046,7 1209,9 

November 729,5 745,9 

December 743,3 535,3 
 

Utifrån kvoten mellan medeleffekten och medelluftflödet för respektive fläkt under 

mätperioden kunde fläktarnas medeleffekt för varje månad bestämmas genom att 

multiplicera kvoten med medelflödet för varje månad. Energianvändningen för 

fläktarna bestämdes sedan genom att multiplicera medeleffekten för varje månad med 

dess totala antal timmar. De övriga komponenternas energianvändning bestämdes på 

samma sätt, men det krävdes en uppskattning för deras driftschema. Komponenternas 

driftschema uppskattades enligt Tabell 12. 
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Tabell 12. Uppskattning av komponenternas driftschema. 

Komponent Driftschema 

Luftförvärmare, LV1 Avstängd juni-augusti, på övrig tid 

Sekundärsystemets pump, VS1-P1 Avstängd juli-augusti, på övrig tid 

Ventilation aggregatets pump, VA1-P1 Avstängd juli-augusti, på övrig tid 

Varmvattencirkulationens pump, VVC1-
P1 

På hela året 

 

För bestämning av fastighetsbelysningens energianvändning utfördes en inventering. 

Det som ansågs vara fastighetsbelysning för Kuben var belysningen placerad i entrén 

(exklusive konferensrummet), markbelysningen bredvid entrédörren, belysningen i 

trapphuset och driftrummet. Armaturernas effekt bestämdes utifrån elritningar för 

belysningen och tekniska beskrivningen för el och teleanläggning, en armatur saknade 

märkeffekt varav uppskattningar fick utföras. 

Armaturerna delades in i fyra grupper och där varje grupp hade samma drifttid. 

Drifttiden för armaturerna var uppskattade och visas i Tabell 13. 

Tabell 13. Uppskattning av armaturernas drifttid. 

Grupp Total drifttid per år [𝒉] 

Entré 6240 

Trapphus 6240 

Driftrum 52 

Ytterbelysning 8760 

 

Fastighetsbelysningens energianvändning bestämdes sedan genom att multiplicera 

respektive armaturs effekt med dess drifttid. 

4.4 Normalårskorrigering 
Vid normalårskorrigeringen av uppvärmningen valdes det att använda 

Graddagsmetoden, orsaken till varför inte Energisignatur eller Energiindex användes 

kan läsas i diskussionen, se 6.1 Uppmätt energianvändning. 

För att normalårskorrigera med Graddagsmetoden behövdes den icke 

utomhustemperaturberoende energianvändningen separeras från den 

temperaturberoende användningen. Kuben har ingen processvärme som t.ex. 

uppvärmning av mark utan den enda delen av energianvändningen som inte var 

beroende av utomhustemperaturen var uppvärmning av tappvarmvatten och VVC-

förluster.  

Eftersom det inte fanns tillgänglig data för dessa två krävdes det en uppskattning. Det 

antogs att sommarmånaderna juli och augusti inte hade någon uppvärmning, utan 

endast bestod av uppvärmning av tappvarmvatten och förluster från VVC. Utifrån den 

levererade fjärrvärmen under juli månad användes Ekv.(6) för att beräkna hur stor 

andel som var tappvarmvatten respektive VVC-förluster. 
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Förlusterna från VVC antogs vara konstant för samtliga månader, medan TVA för 

övriga månader (exklusive augusti), bestämdes sedan genom att anta att användningen 

var proportionell mot byggnadens personnärvaro. Närvarotiden för byggnadens 

samtliga månader under år 2015 hämtades från Lindinvent, se Tabell 14. För augusti 

beräknades tappvarmvatten användningen genom att subtrahera bort VVC-förlusterna 

från den totalt levererade fjärrvärmen under månaden. 

Tabell 14. Genomsnittliga personnärvaro för Kuben. 

Månad Personnärvaro [%] 

Januari 7,47 

Februari 8,53 

Mars 12,17 

April 11,42 

Maj 11,31 

Juni 10,90 

Juli 6,02 

Augusti 11,64 

September 11,88 

Oktober 11,72 

November 11,90 

December 9,99 

 

Graddagarna för respektive månad under år 2015 fanns tillgängligt att hämta från Umeå 

kommun, Fastighets programvara Momentum. Programmet beräknar graddagarna 

enligt Ekv.(9) och med temperaturer från SMHI’s väderdatastation på Umeå Flygplats. 

Graddagarna för samtliga månader under ett normalår hämtades också från Momentum, 

de är köpta av SMHI och beräknade för perioden 1981 − 2010. 

Med vetskapen om samtliga månaders fjärrvärmeanvändning, TVA, VVC-förluster och 

graddagar, kunde sedan varje månads normalårskorrigerade uppvärmning bestämmas 

med hjälp av Ekv.(10). 

4.5 IDA ICE 
IDA ICE är ett dynamiskt klimat- och energisimuleringsverktyg som kan användas för 

att på detaljerad nivå undersöka rums inomhusklimat, i programmet motsvarar rum, 

zon. Utöver detta finns det även möjligheten att beräkna en byggnads energianvändning 

[42]. Under följande delkapitel beskrivs det hur modellen byggdes upp samt vilken 

indata som användes för projekterings- och verkliga modellen. 

4.5.1 Skapande av byggnadens klimatskal och zoner 

Byggnaden Kuben utformades i IDA ICE i 2D- och 3D-vy med hjälp av planritningar 

för samtliga våningar och fasadritningar. Planritningarna laddades hem från iBinder 

och öppnades med programmet Auto CAD. I programmet sattes lämpligt Origo för 

ritningarna och utifrån detta konstruerades varje våning med hjälp av 

koordinatsystemet, se Figur 10. 
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Figur 10. Ritning för plan två i programmet Auto-CAD. 

 

Om en byggnad ändrar skepnad, t.ex. dess klimatskal, krävs användandet av olika 

byggnadskroppar. Vid skapandet av Kuben användes det totalt fyra olika 

byggnadskroppar. I Tabell 15 visas de byggnadskroppar som användes i modellen och 

från vilken nivå, relativt markytan som deras design gällde. Kropparna angränsades 

mot ytterväggarnas insida. 

Tabell 15. Beskrivning av byggnadskropparna som användes i modellen. 

Byggnadskropp Lägsta Nivå (𝒎) Högsta Nivå (𝒎) 

Plan 1 −3.62 0 

Plan 2-5 0 12.2 

Plan 6 12.2 15.03 

Glaskub 15.03 18.8 

 

Vid skapande av varje planvåning förenklades modellen för att spara tid och för att 

simuleringen skulle gå snabbare. För kontorsytan som motsvarade plan två till sex 

byggdes enskilda zoner för samtliga konferensrum medan kontorsrummen summerades 

ihop till en zon. För varje planvåning byggdes en zon för trapphuset och i dess golvyta 

skapades ett hål som motsvarade ca halva golvytan för att ta hänsyn till trappans 

position och för att luften skulle kunna blandas mellan våningarna inom trapphuset. 

Utrymmen som toaletter, tysta rum, förråd och korridorer slogs samman till en 

gemensam zon, se Figur 11. 
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Figur 11. En översiktlig bild av plan två i IDA ICE, där zonerna motsvarar, entré, 
konferensrum, kontorsrum, öppen yta och trapphus. Den öppna ytan inkluderar 
toaletter, tysta rum, förråd, korridorer och ”öppna kontor”. 

 

Byggnadens position mot de olika väderstrecken framgår enligt Figur 11 och för 

samtliga zoner i byggnaden togs ideala kylaren bort, detta eftersom byggnaden endast 

skulle kylas via ventilation. I varje zon användes en ideal värmare. För ytterväggen som 

angränsade mot byggnaden Norra Flygeln, antogs det att det inte skedde någon 

transmission, i Figur 11 motsvarar det vägg 𝑓4𝑏𝑏. 

Innerdörrar placerades enligt ritningar på konferens- och kontorsrummen. Entrédörrar 

byggdes för dörren mellan Länken och Kuben, entrén, nöddörren på norra sidan och för 

dörrarna i trapphuset. Inner- och ytterdörrarna antogs vara stängda dygnet runt för alla 

dagar och hade ett U-värde på 2,2 𝑊/𝑚2𝐾 respektive 1,0 𝑊/𝑚2𝐾. 

Fönster i fasaden skapades på modellens byggnadskropp, mått och placering hämtades 

från fasadritningar. Interna fönster inom byggnaden försummades. I modellen användes 

följande indata för ytterfönster, se Tabell 16. 

Tabell 16. Ytterfönsternas tekniska egenskaper. 

U-värde 
glas 

(𝑾/𝒎𝟐𝑲) 

U-värde 
karm 

(𝑾/𝒎𝟐𝑲) 

Andel karm av total 

fönsteryta (%) 

G-faktor T, 
Soltrans-
mittans 

Synlig 
trans-

mittans 

0,6 2,6 20 0,48 0,4 0,69 

 



35 

 

För byggnadens innerväggar användes standardinställningen i IDA ICE som var av en 

tjocklek på 0,146 𝑚 och med ett U-värde 0,6187 𝑊/𝑚2𝐾. Bjälklaget för samtliga 

våningar var 0,22 𝑚 enligt fasadritningar, och antogs att det endast bestod av betong, 

vilket resulterade i ett U-värde 3,34 𝑊/𝑚2𝐾. 

För inmatning av byggnadens konstruktion, ytterväggar, tak och fundament användes 

den tidigare utförda projekteringsberäkningen som gjordes i VIP-Energy av WSP group 

Umeå. Komponenternas uppbyggnad, enligt tabellerna i 2.2 Byggnadens klimatskal, 

kunde inte matas in direkt till IDA ICE, utan var tvungna att konverteras enligt följande 

metod. 

Ytterväggarna som var ovanför mark, och tak byggdes först upp enligt Tabell 1 och 

Tabell 2 sedan ändrades tjockleken för komponenterna tills korrekt U-värde var 

uppnått, se Bilaga A. Vägg 4 enligt Tabell 1 kunde inte matas in på korrekt position i 

modellen, där skapades en ny vägg som motsvarade en kombination av vägg 1 och 

vägg 4, i Tabell 17 definieras väggen som Vägg 1/4. 

Fundament och väggar som var belägna under mark, bestämdes korrekt U-värde enligt 

följande. För komponenterna beräknades först ett U-medel, detta eftersom i VIP-

Energy varierar U-värdet för källarväggen beroende på hur långt ner i marken som det 

befinner sig, samt att programmet använder sig av inre och yttre randfält för fundament, 

vilket inte IDA ICE gör. U-medel för komponenterna beräknades utifrån Bilaga A. 

Komponenterna byggdes sedan upp tills de fick det beräknade U-värdet. När 

komponenterna konstruerades användes samma material som i VIP-modellen, detta för 

att värmelagringen inte skulle bli felaktig. 

I IDA ICE modellen användes standarden 𝐼𝑆𝑂 − 13370 för beräkning av 

komponenternas U-värde, med denna standard kommer U-värdet att ändras jämfört mot 

det som konstruerades enligt ovan. Det behövdes alltså utföras simuleringar och 

justeringar av komponenternas tjocklek för att bestämma korrekt U-värde. 

I modellen togs ”default ground insulation” bort i ”Ground properties” för både vägg 

och golv, detta eftersom komponenterna redan var konstruerade med dränerat grus. 

Källaren och Kuben simulerades sedan separat tills rätt U-medel var uppnått för 

komponenterna, detta genom att stegvis ändra tjockleken för komponenterna vid varje 

simulering. Komponenterna kalibrerades mot det beräknade U-värdet och avläsningen 

för U-värdet presenterades i IDA ICE resultatdel. 

I modellen användes följande indata för väggar, tak och fundament, se Tabell 17, 

Tabell 18 och Tabell 19. U-värdena i tabellerna motsvarar det värde som 

komponenterna får när det har konstruerats, för de komponenter som är belägna under 

mark kommer U-värdet att ändras för det följer standarden 𝐼𝑆𝑂 − 13370. 
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Tabell 17. Beskrivning av väggarnas konstruktion i IDA ICE. 

Bygg-
delstyp 

Material 
Från utsida 
till insida 

Tjocklek 

[𝒎] 

Värme-
ledningstal 

[𝑾/𝒎𝑲] 

Densitet 

[𝒌𝒈/𝒎𝟑] 

Värme-
kapacitet 
[𝑱/𝒌𝒈𝑲] 

U-Värde 
enligt 

IDA ICE 

Vägg 1 KC-Bruk 0,005 1,000 1800 800 0,176 

 Reglar s600 0,1 0,045 87 961  

 Reglar s600 0,1 0,045 87 961  

 Reglar s600 0,0451 0,045 87 961  

 Gipsskiva 0,013 0,220 900 1100  

Vägg 2 Gipsskiva 0,009 0,220 900 1100 0,282 

 Reglar s600 0,145 0,045 87 961  

 Betong Normal 
RH 

0,191 1,700 2300 800  

Vägg 3 Gipsskiva 0,009 0,220 900 1100 0,137 

 Reglar s600 0,046 0,045 87 961  

 Reglar s600 0,220 0,045 87 961  

 Reglar s600 0,046 0,045 87 961  

 Plywood 0,0131 0,140 500 1500  

 Gipsskiva 0,013 0,220 900 1100  

Vägg 1/4 Gipsskiva 0,0956 0,220 900 1100 0,2535 

 Reglar s600 0,145 0,045 87 961  

 Betong Normal 
RH 

0,200 1,700 2300 800  

Källar-
vägg 

Betong Normal 
RH 

0,08 1,700 2300 800 0,2924 

 Cellplast 36 0,155 0,036 25 1400  

 Betong Normal 
RH 

0,25 1,700 2300 800  

Tabell 18. Beskrivning av takens konstruktion i IDA ICE. 

Bygg-
delstyp 

Material 
Från utsida 
till insida 

Tjocklek 
[𝒎] 

Värme-
ledningstal 

[𝑾/𝒎𝑲] 

Densitet 

[𝒌𝒈/𝒎𝟑] 

Värme-
kapacitet 
[𝑱/𝒌𝒈𝑲] 

U-Värde 
enligt 

IDA ICE 

Tak 1 Lössprutad 
ull 

0,5 0,042 40 800 0,082 

 Betong 
Normal RH 

0,220 1,700 2300 800  

Tak 2 Foamglas 0,1946 0,018 1 1000 0,09 
 Betong 

Normal RH 
0,220 1,700 2300 800  
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Tabell 19. Beskrivning av fundamentens konstruktion i IDA ICE. 

Bygg-
delstyp 

Material 

Från utsida 
till insida 

Tjocklek 

[𝒎] 

Värme-
ledningstal 

[𝑾/𝒎𝑲] 

Densitet 

[𝒌𝒈/𝒎𝟑] 

Värme-
kapacitet  

[𝑱/𝒌𝒈𝑲] 

U-Värde 
enligt 

IDA ICE 

Golv 
Kuben 

Dränerat 
grus 

0,15 1,400 1800 1000 0,1583 

 Cellplast 36 0,20 0,036 25 1400  

 Betong 
Normal RH 

0,23 1,700 2300 800  

Källar-
golv 

Dränerat 
grus 

0,15 1,400 1800 1000 0,136 

 Cellplast 36 0,23 0,036 25 1400  

 Betong 
Normal RH 

0,20 1,700 2300 800  

 

Köldbryggorna som simulerades på Kubens var levererade av Narva och hämtades från 

VIP-rapporten. Samtliga köldbryggor inom byggnaden var av typen linjär och 

påverkade byggnadens fasadsystem från mark upp till tak, dvs. det förekom inga 

köldbryggor för källaren och glaskuben på taket. De köldbryggor som användes i IDA 

ICE presenteras i Tabell 20. 

Tabell 20. Linjära köldbryggor som förekom för Kubens fasadsystem. 

Byggdelstyp Typ Psi-värde [𝑾/𝒎𝑲] 

Köldbrygga Smyg vägg 3 Fönster, dörrar 0,074 

Köldbrygga Vot vägg 3 Golv mot mark/Yttervägg 0,419 

Köldbrygga Bjälklag vägg 3 Bjälklag/Yttervägg 0,197 

Köldbrygga Takfot vägg 3 Tak/Yttervägg 0,257 

Köldbrygga Smyg Fönster, dörrar 0,044 

Köldbrygga Vot Golv mot mark/Yttervägg 0,334 

Köldbrygga Takfot Tak/Yttervägg 0,141 

Köldbrygga Ytterhörn Ytterhörn/Ytterhörn 0,098 

Köldbrygga Fyllning Fyllning i Yttervägg 0,044 

 

Samtliga köldbryggor implementerades i IDA ICE genom att manuellt sätta in 

köldbryggorna i de zoner där de inträffade. Köldbrygga fyllning var en specifik 

köldbrygga för Kuben som inträffade inom ytterväggarna, denna gick inte att mata in i 

IDA ICE utan fick kompletteras som extra förlust inom varje zon som hade yttervägg 

mot omgivande luften. Detta gjordes genom att först beräkna utifrån VIP-rapporten hur 

stor del av transmissionen som köldbryggan utgjorde, se Bilaga B. Det totala 𝑈𝐴-värdet 

för köldbryggan fördelades sedan jämnt över ytterväggarnas area, alltså en zon som 

hade större area yttervägg fick mer förluster än en zon med mindre area yttervägg. 
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För att ta hänsyn till objekt som ger upphov till skugga, ritades närliggande byggnader 

till Kuben in som separata byggnadskroppar. Byggnaderna konstruerades utifrån plan- 

och fasadritningar över Stadshusområdet, se Figur 12. 

 

Figur 12. En översiktlig bild i IDA ICE över närliggande byggnader som ger upphov till 
skuggning. 

 

4.5.2 Projekterad indata 

De indata som användes i modellen togs från tidigare energibalansberäkning av WSP, 

Sveby, Umeå kommun och egna antaganden. 

Klimatfiler 

I simuleringsmodellen valdes lokaliseringen för byggnaden till Umeå, vilket 

motsvarade latitud 63,8 N och longitud 20,28 E, lokaliseringen hämtades från EQUA;s 

databas, vid nedladdning hämtades klimatfilen automatiskt för Umeå som IWEC har 

tagit fram. I det här projektet valdes det dock att använda klimatfilen som Sveby hade 

tagit fram för Umeå. 

Klimatfilen korrigerades tills den fick samma utseende enligt IWEC filerna. Det som 

behövde ändras inom filerna var att beskriva vindhastigheten i vektorform för 

riktningen x och y, molnigheten konverterades om till % istället för 𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠, där 

exempelvis 8 𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠 motsvarar 100 % och 5 𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠 motsvarar 500/8 %. 

Luftläckage 

Luftläckage ställdes in som 0,8 𝑙/𝑠, 𝑚2 vid en tryckskillnad på 50 𝑃𝑎 enligt Umeå 

kommun, Fastighet [37]. Vindprofilen som användes var för stadsbebyggelse, profilen 

beräknar vindhastigheten på olika höjdnivåer utifrån klimatfilen. 
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Tryckkoefficienter 

Formfaktorerna beräknar byggnadens vindtryck mot klimatskärmens utsida, detta görs 

utifrån vindhastigheten vid taknivå. I modellen användes generellt framtagna 

tryckkoefficienter som var ”halvt utsatta”. 

Inomhustemperatur 

Inomhustemperaturens börvärde sattes till 20℃ enligt Umeå kommun, Fastighet. 

Varmvattenanvändning & VVC-förluster 

För varmvattenanvändningen användes Svebys schablonvärde som motsvarar 

2,0 𝑘𝑊ℎ/𝑚2(𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝), å𝑟 [43]. Det antogs att användningen skedde när personerna var 

närvarande i byggnaden, vilket motsvarade vardagar 08-17 för hela året. VVC-

förlusterna sattes till 3 𝑘𝑊ℎ/𝑚2(𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝) som Skanska hade uppskattat för nya 

kontorsbyggnader [43]. Det antogs även att förlusterna från VVC inte bidrog till 

uppvärmningen. 

Personnärvaro 

Värmen som genererades från personer hämtades från Sveby Brukarindata kontor [43]. 

Värdena som användes var att en person genererade 108 𝑊, antalet personer som 

vistades i byggnaden motsvarade en person per 20 𝑚2 lokalyta och att beläggningen 

var 70 %, det som ansågs vara lokalyta var samtliga zoner för byggnaden exkl. 

trapphuset och driftrummet. Personernas närvaroschema var för alla vardagar under 

året mellan 08 − 17. 

Ventilation 

Byggnadens luftbehandlingsaggregat dimensionerades enligt Tabell 21 och hade ett 

SFP-värde mot motsvarade 2,0. 

Tabell 21. Projekterad indata för luftbehandlingsaggregatet. 

Tilluft 
Fläkttryck 

[𝑷𝒂] 

Tilluft 
Verkningsgrad 

[%] 

Frånluft 
Fläkttryck 

[𝑷𝒂] 

Frånluft 
Verkningsgrad 

[%] 

Verkningsgrad 
för 

värmeåtervinning 
[%] 

Max 
Flöde 

[𝒍/𝒔] 

600 55 500 55 80 3700 

 

Temperaturen på tilluften sattes till konstant 17 ℃ året runt och kylning av tilluftsluften 

togs bort, eftersom luftbehandlingsaggregatet inte hade en kylfunktion. 

Vid simuleringen användes både CAV och VAV som var beroende av 

inomhustemperaturen. För de zoner som var belägna i trapphuset och driftrummet 

användes CAV med ett till- och frånluftsflöde på 0,35 𝑙/𝑠, 𝑚2. De övriga zonerna i 

byggnaden hade VAV som var temperaturstyrt och forcering skulle uppstå om 

inomhustemperaturen översteg börvärdet med 3℃, det lägsta flödet för VAV 

beräknades utifrån att zonerna skulle ha grundflödet 0,35 𝑙/𝑠, 𝑚2 och extra 7 𝑙/𝑠 per 

person. Det maximala flödet, dvs. det forcerade flödet togs fram genom att subtrahera 

summan av driftrummet och trapphusets flöden från den max dimensionerade flödet 
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enligt Tabell 21 och sedan fördela flödet över zonerna. För VAV-systemet i modellen 

beräknades minimumflödet till 0,595 𝑙/𝑠, 𝑚2 och det forcerade flödet 1,85 𝑙/𝑠, 𝑚2 

Ventilationens driftschema för CAV- och VAV-systemen var igång under vardagar 

mellan 07 − 17 för januari-april och för oktober-december. För månaderna maj-

september var systemet igång dygnet runt för vardagar. 

Verksamhetsenergi 

Verksamhetsenergin för byggnaden användes Svebys schablonvärde på 50 𝑘𝑊ℎ/

𝑚2(𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝). Enligt Sveby är värdet baserat på att det befinner sig en person per 20 𝑚2 

kontorsyta och kontorstiden 08 − 17 för vardagar [43]. Schablonvärdet fördelades på 

ytor som ansågs vara kontorsyta, vilket var samtliga zoner exklusive trapphuset, 

driftrummet och entrén. Schablonvärdet fördelades även så att en större del av 

verksamhetsenergin var på när personer närvarande och för övrig tid var 

verksamhetsenergin 15 % jämfört mot det under personnärvaron, detta för att ta hänsyn 

till standby-effekter från utrustningen. Värdena som användes var 15,13 𝑊/𝑚2 när 

personer var närvarande och övrig tid inkl. helger användes 2,27 𝑊/𝑚2. Under 

simuleringen antogs det att all verksamhetsenergi konverterades till värme. 

Fastighetsenergi 

Vilka indata som skall användas på fastighetsenergin vid en energiberäkning är ett 

mycket svårt problem, enligt Sveby varierar användningen från denna post så pass 

mycket bland byggnader och därför finns det inga generellt framtagna årsschabloner. 

Sveby anser att den som utför energiberäkningen får göra uppskattningar på 

fastighetselen utifrån verklig indata på belysningsnivåer, hissar m.m. [43]. 

Som indata i modellen valdes det att använda fastighetsenergin som beräknades från 

mätningarna, se 4.3 Beräkning av fastighetsel. Fastighetsenergin som användes var för 

belysning, pumpar och luftförvärmare, ventilationen användes inte eftersom IDA ICE 

beräknar energianvändningen för till- och frånluftsfläkten. Komponenternas 

användning fördelades på arean där det förekom, undantaget var belysningen i entrén 

och trapphuset, där fördelades användningen samma för respektive yta. Schablonerna 

som användes visas i Tabell 22. 

Tabell 22. Schablonvärden för fastighetsenergin. 

Zon Komponenter [𝒌𝑾𝒉] [𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐] [𝑾/𝒎𝟐] 

Driftrum Belysning, 
pumpar 

1385,5 23,05 2,63 

Trapphus Belysning 1061,3 15,53 1,77 

Alla ytor Entré Belysning 2932,8 38,25 4,36 

Ingång Entré Luftförvärmare 353,3 51 5,82 

Externt Markstrålkastare 140,16 − − 

 

Samtliga framtagna värden för fastighetsenergin enligt Tabell 22 antogs ha ett 

driftschema som motsvarade att komponenterna var på dygnet runt för hela året, 

orsaken till varför inte deras verkliga schema användes är för att det inte kommer 
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påverka energiberäkningen allt för mycket och desto mer scheman som används i IDA 

ICE resulterar till längre simuleringar. Hur mycket värme som tillförs från 

fastighetsenergin är också ett problem, det fanns inget generellt värde för lokaler, 

däremot enligt Sveby antags det att värmeutbytet för fastighetsenergin är samma som 

för hushållenergin inom bostadshus [24]. För Kuben antogs det därför att 100 % av 

fastighetsenergin påverkade byggnadens värmebehov, alltså samma som för 

verksamhetsenergin. 

4.5.3 Verklig indata 

I följande delkapitel redovisas verklig indata som användes vid simulering av 

byggnaden. Om något specifik indata inte nämns förutsätts det att det är samma som 

vid den projekterade simuleringen. 

Inomhustemperatur 

Verkliga inomhustemperaturer hämtades från Lindinvent, det som fanns tillgängligt var 

medelrumstemperaturer för byggnaden under året 2015. Börvärdet för 

inomhustemperaturen under varje månad ställdes in enligt Tabell 1 i Bilaga C . 

Varmvattenanvändning & VVC-förluster 

För uppvärmningen av tappvarmvattnet togs schabloner fram från den uppmätta 

energianvändningen enligt 4.4 Normalårskorrigering. För varmvattenanvändningen 

användes schablonvärdet 6,92 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟 och för VVC-förlusterna användes 

0,192 𝑊/𝑚2, som motsvarar ca 1,7 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟. På samma sätt som för 

projekteringsmodellen antogs det att VVC-förlusterna inte bidrog med någon 

uppvärmning. 

Personnärvaro 

Efter ett besök till Kuben kontrollerades det hur många personer som arbetar inom 

lokalen, antalet personer bestämdes utifrån kontorsplatser som användes. Det 

konstaterades att totalt arbetade 78 personer i Kuben och fördelat på den yta som 

ansågs vara lokalyta motsvarade det en person per 25 𝑚2. Ingen hänsyn togs till 

personernas verkliga nävaroschema enligt Lindinvent, ty det komplicerar ventilationen 

för mycket. Utan istället användes samma egenskaper som är beskrivna för den 

projekterade modellen. 

Ventilation 

Ventilationens egenskaper var i stort sett identiska som för projekteringen, det som 

ändrades för den verkliga modellen var följande. För ventilationsaggregatet ändrades 

SFP-värdet för till- och frånluftsfläkten till 1,0 respektive 1,9. Ventilationens 

driftschema antogs vara på dygnet runt för vardagar och helger. Minimumflödet för 

zonerna med VAV bestämdes till 0,546 𝑙/𝑠,  𝑚2 utifrån personnärvaron ovan. 

Verksamhetsenergi 

Det fanns som påtalats tidigare inte loggad data för elmätarna under år 2015. För att 

göra en uppskattning vad verksamhetsenergin var, togs momentant värde för 

energianvändningen för samtliga elmätare i början och slutet av mars 2016. 

Användningen för respektive kontorsvåning adderades sedan ihop till en totalsumma 

för hela byggnaden. Under samma period bestämdes även personnärvaron utifrån 

Lindinvent. Användningen av verksamhetsenergi för månaderna under år 2015 
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beräknades sedan genom att anta att användningen var proportionell mot 

personnärvaron, se Tabell 14. 

På samma sätt som i projekteringen antogs det att en del av användningen skedde under 

kontorstid och en del övrig tid, för den verkliga modellen användes dock varje månads 

användning istället för att beräkna ett medel för hela året. Eftersom mätarna för 

respektive våning mätte totala elanvändningen för varje plan valdes det att inte separera 

fastighetsenergin från mätarna då både verksam- och fastighetsenergins 

värmegenerering var 100 %, utan det separerades när resultatet sammanställdes. 

Värdena som användes för respektive månad beskrivs i Tabell 2 i Bilaga C , och det 

fördelades på samtliga ytor exklusive trapphuset och driftrummet. 

  



43 

 

5. Resultat 

I detta kapitel redovisas det resultat som har uppnåtts i projektet. I kapitlet presenteras 

först resultatet från den projekterade energiberäkningen, dvs. byggnadens förväntade 

energianvändning. I nästa del redovisas byggnadens verkliga energianvändning och 

som sedan jämförs mot den förväntade energianvändningen. Under jämförelsen 

kommer även en analys och diskussion att presenteras i kapitlet, för att avgöra varför 

det uppstår avvikelser mellan energianvändningen för den projekterade simuleringen 

och uppmätta energianvändningen. Avslutningsvis presenteras simuleringsmodellen 

med verifierad och verklig indata under året 2015, för att undersöka modellens 

precision och övriga orsaker till avvikelse. 

5.1 Projekterad energiberäkning 
I Figur 13 presenteras fördelningen för den totalt tillförda energin till byggnaden. 

 

 

Figur 13. Tillförda energin i den projekterade energiberäkningen. 

 

Som kan ses i Figur 13 utgör den köpta energin ca 29 % av byggnadens totalt tillförda 

energi. För att tydliggöra hur stor andelen motsvarar beskrivs samtliga parametrar som 

ingår i byggnadens energianvändning i Tabell 23. 
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Tabell 23. Kubens årliga energianvändning utifrån den projekterade modellen. 

Energityp Användningsområde Energianvändning 

[𝒌𝑾𝒉] 

Specifik 
energianvändning 

[𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐, å𝒓] 

Fjärrvärme Värmesystem 79492,7 36,7 

 Ventilation 3241,6 1,5 

 Varmvatten & VVC 10832 5,0 

 Totalt 𝟗𝟑𝟓𝟔𝟔, 𝟑 𝟒𝟑, 𝟐 

Verksamhetsenergi Belysning & Utrustning 95063 43,9 

Fastighetsenergi Tilluftsfläkt 7309,5 3,4 

 Frånluftsfläkt 5959,0 2,7 

 Belysning, pumpar och 
luftförvärmare 

5725,7 2,6 

 Extern belysning 140,2 0,1 

 Totalt 𝟏𝟗𝟏𝟑𝟒, 𝟒 𝟖, 𝟖 

Komfortkyla − − − 

 

Det som kan avläsas ur Tabell 23 är att byggnaden totalt använder 43,2 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟 

för fjärrvärme och 8,8 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟 för fastighetsenergin. Utifrån dessa parametrar och 

Ekv.(8) kan BSE beräknas, vilket fastställdes till 52 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟. Vid en jämförelse 

mot kraven enligt Boverket, Greenbuilding och Umeå Kommun uppfyller den 

projekterade energiberäkning samtliga kravställares nivåer, se Tabell 24. 

Tabell 24. En jämförelse mellan kraven på BSE för projekterade modellen. 

Krav enligt Krav på BSE 

[𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐, å𝒓] 

Förväntad BSE 

[𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐, å𝒓] 

Avvikelse [%] 

Boverket 120 52 −56,7 

Greenbuilding 90 52 −42,2 

Umeå Kommun 65 52 −20 

 

Ur Tabell 24 framgår det att byggnaden förväntas att klara samtliga krav med goda 

marginaler, det som bör tilläggas är att den förväntade specifika energianvändningen 

inte har något påslag inräknat, dvs. att BSE utökas med exempelvis 10 % för att ta 

hänsyn till vädring, avskärmning och övriga felkällor som kan uppstå vid en 

energiberäkning, en så kallad säkerhetsfaktor. Kraven är inte utökade heller enligt 

Ekv.(13) eftersom det beräknade uteluftsflödet var lägre än 0,35 𝑙/𝑠, 𝑚2. 

I Figur 14 presenteras fördelningen för transmissionsförlusterna genom klimatskärmen, 

fördelningen är baserad på byggdelarnas 𝑈𝐴-värde. Utifrån figuren kan det noteras att 

fönster utgör hela 54 % av totala transmissionsförlusterna genom byggnadens 

klimatskärm. 
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Figur 14. Fördelningen av transmissionsförluster genom klimatskalets komponenter. 

 

Programmet IDA ICE beräknar U-värde för klimatskärmens komponenter såsom tak, 

väggar, golv mot mark, fönster och dörrar. Samtliga komponenters U-värde, andel area 

etc. presenteras i Tabell 25. 

Tabell 25. Teknisk data för klimatskalets komponenter. 

Byggnadsdel Area [𝒎𝟐] U-värde 

[𝑾/𝒎𝟐𝑲] 

UA [𝑾/𝑲] [%] av total 

Väggar ovanför 
mark 

554,87 0,17 97,05 8,09 

Källarvägg 126,8 0,2 25,77 2,15 

Tak 411,96 0,08 34,50 2,87 

Golv mot mark 419,16 0,11 46,99 3,92 

Fönster 642,04 1,0 642,04 53,49 

Dörrar 16,92 1,0 16,92 1,41 

Köldbryggor − − 337,08 28,08 

 

Utifrån Tabell 25 kan det fastställas att fönster utgör ca 29,6 % av totala omslutande 

arean för klimatskärmen, därav anledningen varför det bidrar till hög andel av totala 

transmissionsförlusterna. Köldbryggorna utgör ca 28 % av totala 

transmissionsförlusterna och stora delar av denna summa kan också härledas till 

fönster, eftersom de är mycket fönster resulterar det till att mycket förluster sker via 

köldbryggan som uppstår vid fönsterkarmen. 
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Enligt Umeå kommun, Fastighet ställs det krav angående byggnadens U-medel för dess 

byggnadsdelar som ingår i klimatskärmen, i Tabell 26 redovisas samtliga komponenter 

och jämförs mot kraven. 

Tabell 26. En jämförelse mot Umeå kommuns krav angående klimatskalets komponenter. 

Komponent Krav på U-värde 

[𝑾/𝒎𝟐𝑲] 

U-Värde IDA ICE 

[𝑾/𝒎𝟐𝑲] 

Avvikelse [%] 

𝑼𝒗ä𝒈𝒈 ≤ 0.14 0,18 28,6 

𝑼𝒕𝒂𝒌 ≤ 0.09 0,08 −11,1 

𝑼𝒈𝒐𝒍𝒗 ≤ 0.12 0,11 −9 

𝑼𝒇ö𝒏𝒔𝒕𝒆𝒓(𝒊𝒏𝒌𝒍. 𝒌𝒂𝒓𝒎) ≤ 1.0 1,0 0 

𝑼𝒅ö𝒓𝒓 ≤ 1.2 1,0 −16,7 

 

Som kan ses i Tabell 26 uppfyller inte byggnaden kraven angående U-värde för 

väggarna, i tabellen som presenteras ovan är väggarna beräknade som ett medel för 

ytterväggar ovanför mark och under mark. Enligt IDA ICE beräknades ytterväggarna 

ovanför mark till 0,17 𝑊/𝑚2𝐾 och för källarväggen 0,2 𝑊/𝑚2𝐾, ingen av dessa 

uppfyller kravet enligt Umeå Kommun. När det kommer till byggnadens U-värde för 

klimatskalet ställer både Boverket och Umeå Kommun olika krav. I Tabell 27 görs en 

jämförelse mellan de olika kraven och det beräknade U-medel som togs fram ur IDA, 

värdet beräknades utifrån Ekv.(1). 

Tabell 27. Krav på klimatskalets U-medel. 

Krav enligt Krav på U-medel 

[𝑾/𝒎𝟐𝑲] 

U-medel IDA ICE 

[𝑾/𝒎𝟐𝑲] 

Avvikelse [%] 

Boverkets 
byggregler 

0,6 0,55 −7,8 

Umeå Kommun 0,25 0,55 121,2 

 

Enligt Tabell 27 uppfyller Kuben huvudkravet på U-medel från Boverket, men kravet 

från Umeå Kommun avviker med 121,2 %, påverkande faktorer till den stora 

avvikelsen är fönsters U-värde och köldbryggorna från fönsterkarm respektive 

specialköldbryggan som uppstod i ytterväggarna.  
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5.2 Uppmätt energianvändning 
I Figur 15 presenteras fördelningen för den totalt tillförda energin till byggnaden, det 

som presenterades är det som fanns tillgängligt utifrån mätningar, antaganden etc. 

 

 

Figur 15. Tillförda energin för den uppmätta energianvändningen under år 2015. 

 

Fjärrvärmeanvändningen i Figur 15 är den totalt levererade under år 2015, fjärrvärmen 

för uppvärmning är inte normalårskorrigerad och uppvärmningen av tappvarmvatten 

(inkl. VVC-förluster) motsvarar ca 13 % av den totalt levererade fjärrvärmen. 

Verksamhetsenergin utgör ca 20 % av den tillförda energin, detta värde motsvarar den 

årliga energianvändningen för samtliga kontorsplan. Fastighetsenergin står för ca 17 % 

av den tillförda energin och inom delposten ingår användning för pumpar, fläktar, 

belysning och luftförvärmare. 

I Tabell 28 presenteras byggnadens energianvändning inom olika specifika 

användningsområden. Uppvärmningen består av radiatorsystem, luftförvärmare och 

spetsvärme till ventilationsaggregat och är normalårskorrigerad med graddagsmetoden, 

övriga användningsområden är framtagna enligt beskrivningen från metodavsnittet 4.3 

Beräkning av fastighetsel och 4.5.3 Verklig indata. 
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Tabell 28. Kubens energianvändning för år 2015. 

Energityp Användnings-
område 

Energianvändning 

[𝒌𝑾𝒉] 

Specifik 
energianvändning 

[𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐, å𝒓] 

Fjärrvärme Uppvärmning 142877,8 66 

 Varmvatten 14554,3 6,7 

 VVC-förluster 3538,3 1,6 

 Totalt 𝟏𝟔𝟎𝟗𝟕𝟎, 𝟒 𝟕𝟒, 𝟑 

Verksamhets-
energi 

Belysning & 
Utrustning 

43671,2 20,2 

Fastighetsenergi Tilluftsfläkt 12156 5,6 

 Frånluftsfläkt 18369,6 8,5 

 Luftförvärmare 353,3 0,163 

 Ventilationspump 175,7 0,08 

 VVC-pump 398,9 0,18 

 Intern belysning 4014,5 1,85 

 Extern belysning 140,2 0,06 

 Totalt 𝟑𝟔𝟑𝟗𝟖, 𝟕 𝟏𝟔, 𝟖 

Komfortkyla − − − 

 

Ur Tabell 28 framgår det att för ett normalår utgör fjärrvärmen totalt 74,3 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟 

och fastighetsenergin står för 16,8 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟. Utifrån dessa värden och Ekv.(8) 

beräknades BSE till 91,1 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟. Det framtagna värdet jämfördes sedan mot 

kraven enligt Boverket, GreenBuilding och Umeå kommun, som visas i Tabell 29. 

Tabell 29. En jämförelse mellan kraven på BSE för den uppmätta energianvändningen. 

Krav enligt Krav på BSE 

[𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐, å𝒓] 

Kubens BSE 

[𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐, å𝒓] 

Avvikelse [%] 

Boverket 120 91,1 −24,1 

Greenbuilding 90 91,1 1,2 

Umeå Kommun 65 91,1 40,1 

 

Utifrån Tabell 29 kan det konstateras att byggnaden uppfyller kravet från Boverket med 

god marginal, medan kraven från GreenBuilding och Umeå kommun inte uppfylls. 

Huvudkravet som ställdes på byggnaden var att den skulle uppfylla GreenBuildings 

krav, men som kan ses ur Tabell 29 överskrider byggnaden kravet med 1,2 %. För att 

undersöka varför inte byggnaden uppfyller kravet och varför energianvändningen 

varierar mycket mellan projekterade modellen och uppmätta, utförs det en analys som 

beskrivs i nästa delkapitel 5.3 Jämförelse mellan projekterad- och uppmätt data. 
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5.3 Jämförelse mellan projekterad- och uppmätt data 
Under jämförelsen kommer den uppmätta energianvändningen att beaktas som den 

verkliga trots att den är framtagen genom grova antaganden, detta eftersom det ska vara 

möjligt att utföra en riktig analys. I jämförelsen tas det fram troliga- och bekräftade 

orsaker som påverkat avvikelsen. 

Utifrån resultatdelen är det noterat att vid den projekterade energiberäkningen 

bestämdes BSE till 52 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟 och från den uppmätta energianvändningen 

bestämdes BSE till 91,1 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟, vilket resulterar i en avvikelse på 75,2 %. I 

Tabell 30 visas avvikelsen mellan den projekterade energiberäkningen och uppmätta 

energianvändningen, inom specifika användningsområden. 

Tabell 30. Jämförelse mellan förväntad- och uppmätt energianvändning. 

Energityp Användnings-
område 

Projekterad 
energianvändning 

[𝒌𝑾𝒉] 

Uppmätt 
energianvändning 

[𝒌𝑾𝒉] 

Avvikelse 
[%] 

Fjärrvärme Uppvärmning 82734,3 142877,8 72,7 
 Varmvatten 4333 14554,3 235,9 
 VVC-förluster 6499 3538,3 −45,5 
 Totalt 𝟗𝟑𝟓𝟔𝟔, 𝟑 𝟏𝟔𝟎𝟗𝟕𝟎, 𝟒 𝟕𝟐 
Verksamhets-
energi 

Belysning & 
Utrustning 

95063 43671,2 −54 

Fastighets-
energi 

Tilluftsfläkt 7309,5 12156 66,3 

 Frånluftsfläkt 5959 18369,6 208,3 
 Intern belysning, 

pumpar och 
luftförvärmare 

5725,7 5732,9 0,12 

 Extern belysning 140,2 140,2 0 
 Totalt 𝟏𝟗𝟏𝟑𝟒, 𝟒 𝟑𝟔𝟑𝟗𝟖, 𝟕 𝟗𝟎, 𝟐 
Komfortkyla − − − − 

 

 

Vad som kan avläsas i Tabell 30 är att den uppmätta energianvändningen är högre på 

samtliga poster, bortsett från VVC-förlusterna och verksamhetsenergin. Den totala 

fjärrvärmen avviker med 72 %, vilket motsvarar en differens på 67404,1 𝑘𝑊ℎ. Varför 

avvikelsen är hög på värmesidan kan bero på flera olika orsaker. 

Det som är noterbart är att varmvattenanvändningen har en avvikelse på 235,9 %, 

vilket innebär att brukarna inom byggnaden har använt mer varmvatten än enligt 

Svebys standardiserade värde på 2 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟. Huruvida det påverkar byggnadens 

värmebehov är svårt att säga, men vanligtvis brukar inte varmvattnet bidra med värme, 

utan blir bara avloppsförluster. Detta implicerar att TVA är direkt proportionell mot 

BSE, om användningen ökar med t.ex. 2 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟 kommer även BSE att göra det. 

Detta är förutsatt att det inte sker någon korrigering av TVA. 

VVC-förlusterna har en avvikelse på −45,5 % som betyder att byggnaden har ca 

hälften så mycket förluster från VVC jämfört mot projekterat. Det antogs att VVC i 
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simuleringsmodellen inte påverkade värmebehovet för byggnaden, men i verkligheten 

gör den det (eftersom förlusterna sker inom klimatskalet). Det är dock svårt att avgöra 

hur mycket av förlusterna som bidrar till värme, då det bland annat beror på VVC-

systemets utformning, lokalisering inom byggnaden och inomhustemperaturen. Därav 

en anledning varför det inte användes vid simuleringarna. Hur VVC-förlusterna 

påverkar BSE är inte lika lätt att dra slutsatser som för varmvattenanvändningen. VVC-

förlusterna är först och främst direkt proportionell mot BSE, men förlusterna styr även 

byggnadens värmebehov, vilket påverkar BSE. En sak går att konstatera om förlusterna 

ökar kommer antingen BSE att öka eller vara oförändrad.  

Ur Tabell 30 kan det noteras att verksamhetsenergin har en avvikelse på −54 %, vilket 

resulterar till att brukarna använder sig av ca hälften så mycket av verksamhetsenergin 

jämfört mot projekterade. Avvikelsen storlek baseras mycket på hur projektören 

fördelar Svebys schablonvärde inom byggnaden, vilka ytor som hen anser vara 

kontorsyta och där verksamheten utförs. Men varför avvikelsen är så pass stor kan 

också bero på att utrustningen som används inom Kuben är modernare och därmed mer 

energisnål, jämfört mot de typlokaler som Svebys schablonvärde baseras på. Brukarnas 

beteende och beläggning påverkar också användningen. Verksamhetsenergin är direkt 

kopplad till den interna värmegenereringen, minskad användning av verksamhetsenergi 

kommer resultera till ökat värmebehov från fjärrvärmen. Hur mycket värme som skall 

tillgodoräknas från verksamhetsenergin är också svårt att avgöra, enligt Sveby används 

100 %. I verkligheten kan det också vara lägre vilket resulterar till högre värmebehov 

från fjärrvärmen. 

Den uppmätta fastighetsenergin har en avvikelse på 90,2 % jämfört mot den 

projekterade beräkningen. Inom denna delpost är det endast till- och frånluftsfläktens 

energianvändning som varierar, detta eftersom belysning, pumpar etc. användes 

komponenternas uppmätta energianvändning i den projekterade beräkningen. Till- och 

frånluftsfläkten har en avvikelse på 66,3 % respektive 208,3 %. För fastighetsenergin 

användes det också att 100 % av elen kunde tillgodoräknas som värme, men i 

verkligheten kan det vara lägre. 

Orsaken till varför den uppmätta energin för fläktarna skiljer sig så mycket jämfört mot 

den projekterade beräkningen beror på att ventilationen inte har gått som den 

bestämdes enligt projekteringen. Utifrån Lindinvent har det konstaterats att 

ventilationen har i stort sätt varit på dygnet runt inkl. helger för hela året 2015, vilket 

innebär att fläktarna förbrukar mer energi och att värmebehovet ökar. Utifrån 

mätningarna som utfördes på fläktarna i februari månad bestämdes också ett 

momentant SFP-värde för ventilationsaggregatet och fläktarna, det togs fram genom att 

använda sig av Ekv.(2). Det momentana SFP-värdet för aggregatet och fläktarna 

beskrivs i Tabell 31. 
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Tabell 31. Momentana SFP-värden för ventilationsaggregatet och fläktarna. 

Komponent Projekterat  

[𝐤𝐉/𝐦𝟑] 

Momentant  

[𝐤𝐉/𝐦𝟑] 

Avvikelse [%] 

SFP-Aggregat 2,0 2,65 32,5 
SFP-Tilluftsfläkt 1,1 1,0 −9 
SFP-Frånluftsfläkt 0,9 1,9 111,1 

 

Det som kan noteras ur Tabell 31 är att SFP-värdet för ventilationsaggregatet har en 

avvikelse på 32,5 %, till- och frånluftsfläkten −9 % respektive 111,1 %. Förutsatt att 

aggregatet skulle arbeta med dessa värden under året skulle det innebära att 

tilluftsfläkten skulle ha en lägre energianvändning och frånluftsfläkten ett högre. Ett 

test med dessa värden utförs i nästa delkapitel 5.4 Simuleringsmodell med verklig 

indata, där modellen använder sig av verklig verifierad indata. 

Enligt Tabell 30 noteras att uppvärmningen av byggnaden har en avvikelse på 72,7 % 

jämfört mot energiberäkningen i IDA ICE. En betydande orsak till varför det är en stor 

avvikelse beror framförallt på att användningen av verksamhetsenergi har varit mindre 

men också att ventilationen i stort sett varit på hela tiden, vilket innebär att värme-

systemet måste tillföra mer värme för att upprätthålla den givna inomhustemperaturen. 

Det är väldigt vanligt att ventilationssystemet utnyttjas mer än nödvändigt under 

byggnadens första driftår, orsaken till detta är att byggnaden är under en 

inkörningsperiod, där stomkonstruktionen torkas och emissioner ventileras bort. Vilket 

skulle kunna innebära att Kubens klimatskalskomponenter fortfarande består av 

byggfukt från byggnadsfasen och som i sin tur resulterar till högre 

transmissionsförluster. Utifrån Lindinvent noterades det även att ventilationen har haft 

ett högre flöde för tilluften jämfört mot frånluften, vilket resulterar till ett övertryck 

inom byggnaden och kan vara en annars orsak till mer fukt inom klimatskalet. 

För året 2015 noterades det i Lindinvent att medelrumstemperaturerna för byggnaden 

har varit högre än det projekterade värdet på 20 ℃, de verkliga temperaturerna visas i 

Bilaga C, vilket höjer uppvärmningsbehovet. 

En annan orsak som kan ha bidragit till den stora avvikelsen är värmeväxlarens 

temperaturverkningsgrad, i simuleringsmodellen användes 80 % och för februari 

månad bestämdes ett momentant värde på temperaturverkningsgraden till 74,3 % 

utifrån driftbild och enligt Ekv.(3) med antagandet att till- och frånluftsflödet var 

samma. Alltså att verkningsgraden för den roterande värmeväxlaren kan variera under 

året och som i sin tur kan resultera till att byggnaden behöver ett ökat värmebehov. 

I projekteringsmodellen togs ingen hänsyn till vädring eftersom det inte fanns någon 

tillgänglig schablon för kontor. Om byggnaden är ett bostadshus brukar det göras ett 

påslag på 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2(𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝) efter energiberäkningen, enligt Sveby [24]. Det är väldigt 

svårt att veta hur mycket vädring som skedde inom Kuben, det går dock att konstatera 

att vädring har skett av att brukarna har öppnat ytterdörrar, vilket då ger ett högre 

värmebehov samt att forceringen av ventilationen kan minska. Byggnaden bör dock 

inte påverkas så mycket av denna post eftersom fönsterna inte går att öppna. 
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5.4 Simuleringsmodell med verklig indata 
I följande delkapitel undersöks simuleringsmodellens precision och övriga orsaker till 

avvikelser, genom att använda verifierad indata för hur byggnadens drift var under år 

2015 och jämföra mot den uppmätta energianvändningen. I kapitlet blir det en 

fortsättning från 5.3 Jämförelse mellan projekterad- och uppmätt data, där mer orsaker 

diskuteras kring simuleringsprogrammet IDA ICE. 

I Figur 16 presenteras fördelningen för den totalt tillförda energin för 

simuleringsmodellen med verklig indata. 

 

Figur 16. Tillförda energin för modellen i relation till verklig indata. 

 

Det som kan avläsas ur Figur 16 är att den köpta energin utgör ca 40 % vilket är en 

ökning med 11 % enheter jämfört mot den projekterade simuleringsmodellen. I figuren 

är solinstrålningen samma som för projekterade beräkningen, men övriga delposter har 

ändrats på grund av annorlunda indata. 

I Figur 17 presenteras fjärrvärmeanvändningen för uppvärmning på månadsbasis, för 

modellen med verklig indata och jämförs mot den uppmätta användningen. 
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Figur 17. Uppvärmningsbehovet på månadsbasis för modellen med verklig indata och 
uppmätt. 

 

Ur Figur 17 kan det avläsas att den simulerade användningen för uppvärmning inte har 

alltför stora avvikelser jämfört mot det uppmätta värmebehovet. Största avvikelsen sker 

under sommarmånaderna juni, juli och augusti, där månaderna juli och augusti inte ska 

ha någon uppvärmning. 

För att bekräfta modellens precision och hitta övriga orsaker till avvikelser jämförs 

modellens energianvändning mot uppmätt inom specifika energianvändningsområden, 

som kan ses i Tabell 32.  
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Tabell 32. Jämförelse mellan modellen med verklig indata- och uppmätta 
energianvändningen. 

Energityp Användnings-
område 

Modellens 
energianvändning 

[𝒌𝑾𝒉] 

Uppmätt 
energianvändning 

[𝒌𝑾𝒉] 

Avvikel

se [%] 

Fjärrvärme Uppvärmning 152942 142877,8 −6,6 

 Varmvatten 14554,3 14554,3 0 

 VVC-förluster 3538,3 3538,3 0 

 Totalt 𝟏𝟕𝟏𝟎𝟑𝟒, 𝟔 𝟏𝟔𝟎𝟗𝟕𝟎, 𝟒 −𝟓, 𝟗 

Verksamhets-
energi 

Utrustning och 
belysning. 

43671,2 43671,2 −0 

Fastighets-
energi 

Tilluftsfläkt 7934,3 12156 53,2 

 Frånluftsfläkt 14579,9 18369,6 26 

 Intern belysning, 
pumpar och 
luftförvärmare 

5725,7 5732,9 0,12 

 Extern belysning 140,2 140,2 0 

 Totalt 𝟐𝟖𝟑𝟖𝟎, 𝟏 𝟑𝟔𝟑𝟗𝟖, 𝟕 𝟐𝟖, 𝟐 

Komfortkyla − − − − 

 

Utifrån Tabell 32 kan BSE för simuleringsmodellen med verklig indata bestämmas 

enligt Ekv.(8) till 92 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, å𝑟 och den uppmätta BSE beräknades till 91,1 𝑘𝑊ℎ/

𝑚2, å𝑟. Trots den minimala skillnaden i BSE skiljer sig dock uppvärmningen och 

fläktarnas energianvändning. En fortsatt analys till avvikelse för uppvärmningen och 

fläktarnas energi beskrivs nedan, där fokus ligger på simuleringsprogrammet IDA ICE. 

Det som är noterbart ur Tabell 32 är att simuleringsmodellen numera har ett högre 

uppvärmningsbehov än uppmätt, ca 10000 𝑘𝑊ℎ. Orsaken till avvikelsen beror 

troligtvis på att vissa tekniska funktioner är väldigt svår att efterlikna i IDA ICE. 

I Figur 17 kan det ses att avvikelsen är hög för sommarmånaderna, en trolig orsak till 

varför byggnaden har försetts med så mycket värme är främst för att ventilationen har 

varit på konstant i modellen. I verkligheten körde Fastighet nattkyla för juli och 

augusti, vilket innebär att ventilationen slås av på eftermiddagen för att sedan ta in kall 

luft under natten. En annan orsak är att för t.ex. augusti var bör-värdet för 

inomhustemperaturen 22,8 ℃ och ventilationen började forcerara vid 23 ℃ 

(Tilluftsfläkten startar en grad lägre enligt IDA) [20], detta betyder att byggnaden håller 

22,8 ℃ för augusti samtidigt som den forcerar för hela månaden, vilket innebär att 

byggnaden är i behov av värme främst under kyliga nätter. Inomhustemperaturen är 

också beroende av hur ventilationen går, det kan alltså förekomma mycket fel när ett 

specifikt bör-värde sätts på inomhustemperaturen och ventilationen inte går som den 

skall, se Figur 17.  

Det är komplicerat att implementera hur ventilationen gick 2015, då minimumflödet 

för ventilationen styrs av antalet personer som närvarar och det forcerade flödet är 

extremt svårt att få rätt då den beror på den interna värmegenereringen inom 
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byggnaden. För att den skall forcera korrekt vid rätt tidpunkt krävs det rätt intern 

värmegenerering från utrustning, personer och belysning inom varje zon. Utöver detta 

var även år 2015 en inkörningsperiod av byggnaden och det uppstod en del problem, 

framförallt under sommarmånaderna. Vilket innebar att Fastighet utförde olika tester 

genom att ändra ventilationens driftschema under året. 

I simuleringsmodellen var ventilationen på hela tiden och för varje månad levererade 

den samma minimumflöde till zonerna under hela dygnet. Vilket är fel eftersom när 

personerna inte närvarar skall byggnaden förses med ett grundflöde som motsvarar 

0,35 𝑙/𝑠, 𝑚2 och respektive månad bör ha olika minimumflöden eftersom personernas 

närvaro har varierat. På grund av brist på kunskap inom IDA ICE gick det inte att 

införa ventilationens korrekta driftschema under 2015 utan istället applicerades det att 

ventilationen var på hela tiden med samma minimumflöde för varje månad. Det går 

endast att spekulera men troligtvis har modellens ventilation gett ett högre flöde och 

därmed ökat värmebehovet för samtliga månader. 

En annan installationstekniks egenskap som inte kunde införas i IDA ICE var intaget av 

uteluften via markkanelen. Enligt Pär Carling, EQUA [44], kunde detta problem 

åtgärdas genom att antingen modifiera klimatfilen så att rätt temperatur transporterades 

till värmeväxlaren eller att skapa en komponentmodell som modellerar markkanalen, 

p.g.a. brist av kunskap kunde inte detta införas. Om funktionen hade varit applicerbar i 

IDA ICE hade värmebehovet för samtliga månader minskat, fläktarnas 

energianvändning hade även minskat under de månader som byggnaden var i behov av 

kyla. 

I simuleringsmodellen användes samma luftläckage som för den projekterade 

modellen. Det gick inte att återfinna det verkliga luftläckaget utifrån tryckprovning, 

enligt Ulf Larsson, Fastighet [45], var troligen luftläckaget ca 0,5 𝑙/𝑠, 𝑚2 vilket skulle 

resultera till ett lägre värmebehov för byggnaden. Luftläckaget påverkas även av vilka 

tryckkoefficienter och vilken vindprofil som används. I modellen användes generellt 

framtagna för dessa, det är svårt att avgöra hur bra det stämmer överens med 

verkligheten, men funktionerna är direkt kopplad till vilket lufttryck som klimatskalet 

får och som i sin tur resulterar till vilket luftläckage som byggnaden får. 

Ett annat antagande som gjordes för simuleringsmodellen var att ytterväggen vid 

länken som var kopplad till Norra Flygeln inte hade någon värmeöverföring. Om 

Kuben har fått eller avgett värme, beror på vilken temperatur och interna tryck som den 

andra byggnaden har, men det skulle kunna vara en orsak till avvikelse. 

Förlusterna som kom från VVC antogs att det inte bidrog med någon värme till 

zonerna, som tidigare nämnt är det svårt att avgöra hur mycket det bidrar med, men det 

sänker åtminstone värmebehovet om rören är inom klimatskalet. 

Ur Tabell 32 kan det noteras att det fortfarande uppstår avvikelser för fläktarnas 

energianvändning. Den bakomliggande orsaken är svår att verifiera men modellens 

ventilation verkar ha gått mer än verkligt och då borde den simulerade 

energianvändning vara lägre, vilket ger högre avvikelser. Glaskuben på taket skulle 

också kunna påverka fläktarnas energianvändning eftersom den agerar som en 

vädringsstation under sommarmånaderna, men dess funktion kyler främst ner 
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trapphuset och eftersom det inte förekommer VAV där, bör inte fläktarnas 

energianvändning påverkas av detta. 

En orsak skulle kunna vara att SFP-värdet för fläktarna har varit ännu högre, men det är 

inte sannolikt då det redan har så pass högt värde. En annan trolig orsak som 

verifierades utifrån Lindinvent efter att simuleringarna var utförda, var att under året 

2015 hade till- och frånluftsfläkten ett maximalt flöde på ca 4500 𝑙/𝑠 respektive 

3450 𝑙/𝑠. Vilket innebär att tilluftsfläktens energianvändning skulle kunnat öka, det 

gäller dock inte för frånluftsfläkten. I modellerna användes maxflödet på 3700 𝑙/𝑠 och 

troligtvis var det detta maxflöde som värmeväxlaren kunde hantera, men att annars kan 

flödena vara högre. Orsaken till avvikelse kan därmed härledas till att 

simuleringsprogrammet inte beräknar korrekt, fel indata för ventilationsaggregatet eller 

att den uppmätta energianvändningen för fläktarna är felaktig. 

Kuben har som sagt haft problem med höga inomhustemperaturer under 

sommarmånaderna och efter klagomål från arbetstagarna infördes komfortkyla på plan 

3, som nämnt tidigare togs ingen hänsyn till detta vid simuleringen eller beräkning av 

BSE. Det kan dock ha haft en påverkan på värmebehovet/fläktarnas energianvändning. 

Det finns flera viktiga faktorer som inte är noterbar ur Tabell 32, men påverkar 

avvikelsen på värmebehovet för simuleringsmodellens- och uppmätta 

energianvändningen. Det kan vara klimatfiler och normalårskorrigeringen, enligt Sveby 

finns det inga riktlinjer för hur klimatfilerna skall hanteras och vilka filer som skall 

användas i simuleringsprogrammen vid jämförelse mot kraven från BBR [27], och i 

normalårskorrigeringsmetoderna förekommer det inbyggda felkällor i samtliga. 

Andra orsaker som inte är noterbara är att mätarna inte mäter rätt för exempelvis 

fjärrvärmen och elanvändningen. Om mätarna inte loggas kan fel också uppstå om inte 

avläsningen sker i slutet av varje månad, och fel kan också förekomma om värdet 

korrigeras i efterhand för att motsvara sista dagen i månaden. 

Om de orsaker som troligtvis minskar byggnadens värmebehov samt de orsaker som 

höjer, vägs samman, bör avvikelsen minimeras mellan modellen och uppmätt. För 

fläktarna är nog den uppmätta energianvändningen felaktig, trots detta anses det att 

modellen har en bra precision för att förutse byggnadens energianvändning. 
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5.5 Sammanställning av troliga- och bekräftade orsaker till avvikelse 
Att det uppstår skillnader mellan en projekterad beräkning och uppmätta är inte 

konstigt då det finns väldigt många olika faktorer som kan ha en påverkan. I den här 

sammanställningen redovisas det troliga- och verifierade orsakerna bakom avvikelsen. 

Utöver detta presenteras även ett antal orsaker som inte är undersökta eller verifierade 

men vilka kan ha en viktig betydelse. Faktorerna redovisas i Tabell 33. 

Tabell 33. Sammanställning av troliga- och bekräftade orsaker till avvikelse mellan den 
projekterade beräkningen och uppmätta energianvändningen. 

Orsak Status 
 

Brukarna har använt sig av mer varmvatten än projekterat, vilket resulterar 
till en ökning av BSE. 

Verifierat 

Byggnaden har mindre VVC-förluster än projekterat, BSE minskar. Verifierat 

Brukarna har använt sig av mindre verksamhetsenergi än projekterat, ökar 
värmebehovet och BSE. 

Verifierat 

Byggnaden har haft högre inomhustemperaturer än projekterat, ökar 
värmebehovet och BSE. 

Verifierat 

Ventilationen har gått mer än projekterat, ökar värmebehovet, 
fastighetsenergin och BSE. 

Verifierat 

Värmeväxlarens verkningsgrad varierar under året, kan öka/sänka 
värmebehovet, samma gäller för BSE. 

Verifierat 

Att fläktarna har haft annorlunda SFP-värden jämfört mot projekteringen, 
påverkar fastighetselen och BSE. 

Verifierat 

Att Kuben har använt sig av komfortkyla på plan tre, kan ha haft en 
påverkan på BSE. 

Trolig 

Byggnaden har troligtvis ett lägre luftläckage än projekterat, sänker 
värmebehovet och BSE. 

Trolig 

Att det förekommer vädring inom byggnaden, ökar värmebehovet och 
BSE, kan sänka fläktenergi också. 

Trolig 

Att år 2015 var en inkörningsperiod och byggfukt fortfarande torkade ut, 
resulterar till högre transmissionsförluster, ökar värmebehovet och BSE. 

Trolig 

Hur mycket värme som skall tillgodoräknas från verk- och 
fastighetsenergin, kan öka/sänka värmebehovet, samma för BSE. 

Trolig 

Att länken är kopplad till Norra Flygeln, kan få/avge värme som kan ge en 
ökning/sänkning av BSE. 

Trolig 

Att byggnaden har ett övertryck, vilket kan ge mer fukt i klimatskalet och 
som i sin tur resulterar till ett högre värmebehov och BSE. 

Trolig 

Otäta fönster/dörrar, ökar värmebehovet och BSE Ej Verifierat 

Att styrutrustningen inte fungerat som den ska för t.ex. belysningen, kan 
öka/sänka BSE. 

Ej Verifierat 

Att det har uppstått problem med shuntgrupperna, kan öka/sänka BSE. Ej Verifierat 

Normalårskorringeringen/Klimatfiler påverkan Ej Verifierat 

Att energimätarna mäter fel Ej Verifierat 

Att avläsningen av energianvändningen inte har skett i slutet av varje 
månad och korrigeringar har utförts för att åtgärda detta. 

Ej Verifierat 

Att vindläget påverkar mer, dvs. att fel tryckkoefficienter och vindprofil har 
använts. 

Ej Verifierat 

Att det har skett ändringar från projekteringen angående t.ex. klimatskalets 
komponenter, installationstekniska egenskaper etc. 

Ej Verifierat 
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Utöver dessa faktorer kan det även förekomma en hel del felkällor när 

energibalansberäkningen utförs. Sveby nämner i Energiprestanda analys att orsakerna i 

Tabell 34 kan påverka avvikelsen mellan EBB- och uppmätta energianvändningen [6]. 

Tabell 34. Orsaker som kan ge upphov till avvikelse inom energisimuleringsprogrammet. 

Orsak Status 
 

Samtliga indata, svårt att uppskatta som t.ex. för byggnadens luftläckage 

 

Verifierat 

Inmatning av indata, Att inmatningen av indata har blivit felaktig. Trolig 

Kunskapsbrist, Som exempelvis markkanalen gick inte att införa Verifierat 

Klimatdata för orten, alltså klimatfilens påverkan. Ej Verifierat 

Beräkningsprogrammet i sig, att programmet inte räknar korrekt. Ej Verifierat 

Beräkningsprogrammets möjligheter och begränsningar, Vissa tekniska 
egenskaper inom Kuben är rätt komplicerade och troligtvis hade det behövts 
IDA ICE avancerade version för att kunna uträtta detta, men även om det 
fanns möjlighet att nyttja den versionen hade de tekniska egenskaperna inte 
gått att införa på grund av kunskapsbrist. 

Ej Verifierat 
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6. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras de felkällor som kan ha påverkat resultatet från 

simuleringsmodellen i IDA ICE och för uppmätta energianvändningen. Utöver detta 

diskuteras även vad som krävs för att kunna uträtta en bra uppföljning, och allmänt om 

dagens energikrav som ställs på en byggnad. 

6.1 Uppmätt energianvändning 
I delkapitlet diskuteras de främsta felkällorna vid uppskattningen av uppmätta 

energianvändningen. 

6.1.1 Uppskattning av varmvattenanvändning och VVC-förluster 

När tappvarmvattnet och VVC uppskattades fanns det väldigt många felkällor till 

osäkerhet, det är acceptabelt att anta att det endast sker uppvärmning av tappvarmvatten 

under sommarmånaderna. Däremot när tappvarmvattnet och VVC-förlusterna 

beräknades användes en schablon ekvation från Sveby, se Ekv.(6). Först och främst 

använde Sveby ekvationen på en årsanvändning och det var för hushåll, i detta fall 

användes den endast för en månad och på en kontorslokal. Det är svårt att uppskatta 

vad VVC-förlusterna var för juli månad, men eftersom bestämningen av övriga 

månaders TVA baseras på denna skattning finns det en väldigt stor chans att de 

beräknade TVA och VVC-förlusterna för året 2015 inte är korrekt. Det resulterar också 

till att normalårskorrigeringen har blivit fel. 

6.1.2 Normalårskorrigering 

När uppvärmningsbehovet skulle normalårskorrigeras var det tänkt att använda 

Energisignatur istället för Graddagsmetoden, då metoden verkar utföra en bättre 

korrigering, eftersom den tar mer hänsyn till byggnadens värmetekniska egenskaper. 

När energisignaturmetoden testades valdes det att endast plotta byggnadens 

medeluppvärmningseffekt för varje månad mot dess medelutetemperatur, dvs. inte inkl. 

TVA och VVC-förluster, det som noterades var att den linjära funktionen hade extremt 

stor spridning. 

Det resulterade till att vissa månader under 2015 som t.ex. haft högre 

medelutetemperatur jämfört mot en normalperiod fick en lägre energianvändning, 

vilket är fel då användningen borde ha varit högre. Om sambandet mellan 

medeluppvärmningseffekten och medelutetemperaturen skall föreställa en någorlunda 

linjär funktion med inte allt för stor spridning kan det innebära att uppskattningen av 

TVA och VVC-förlusterna är felaktiga, men även mätarnas precision och om 

avläsningen av energianvändningen är korrekt, har en betydelse. 

Att korrigera med E-sign utan att separera TVA & VVC-förlusterna blev bättre (mindre 

spridning), det går att beräkna BSE med detta men det går inte att skilja på hur mycket 

som andelen uppvärmningen stod för vilket försvårar jämförelsen. Detta 

tillvägagångsätt även blir felaktigt eftersom TVA och VVC-förlusterna korrigeras 

utifrån medeltemperaturen. 

Det var därför Graddagsmetoden användes då den gav mer rimliga värden och gjorde 

det möjligt att utföra en jämförelse på uppvärmning, tappvarmvatten och VVC-
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förlusterna. Anledningen till varför inte Energiindex testades var för att Fastighet inte 

hade tillgång till en typmodell som liknade Kuben. 

6.1.3 Beräkning av fastighetsel 

Vid beräkning av fastighetselen kan det ha förekommit en hel del felkällor. Det är 

framförallt beräkningen av belysningen och fläktarnas energianvändning som har de 

största felkällorna. Energianvändningen från pumparna och luftförvärmaren har en 

mindre felkälla då de arbetar mer konstant, lättare att uppskatta drifttider och deras 

energianvändning har inte en lika stor påverkan på beräkningen av värmebehovet/BSE. 

När belysningen beräknades fanns det bra tillgång till teknisk data angående 

armaturerna, t.ex. dess effekt. Tanken från början var att använda armaturernas 

belysningsräknare i Lindinvent, men just för de armaturer som ansågs vara 

fastighetsenergi fanns det ingen räknare och uppskattningar angående deras drifttider 

behövdes göra, tiderna är grovt uppskattade och troligtvis är belysningen på mindre än 

beräknat. 

Den absolut största felkällan i fastighetsenergin är beräkning av fläktarnas 

energianvändning. När energianvändningen för fläktarna bestämdes antogs det att 

effekten för fläktarnas var proportionell mot flödet, vilket är ett väldigt grovt 

antagande. Tanken från början var att använda affinitetslagarna för fläktar, men med 

dessa ekvationer beräknades exempelvis att tilluftsfläkten hade en medeleffekt på 

32 𝑘𝑊 i augusti, vilket är omöjligt då fläkten har en märkeffekt på 4 𝑘𝑊. Lagarna är 

inte tillämpbara då de inte uppfyller dess villkor, t.ex. att Reynolds tal är definitivt icke 

konstant. En orsak till varför användningen blev hög skulle kunna vara att vid 

korrigeringen skall inte effekten från frekvensstyrning ingå eller att mätutrustningar 

mätte fel. 

Frånluftsfläken hade ett extremt högt SFP-värde. En orsak till varför det var högt kan 

bero på att filtret var väldigt nedsmutsat, men också för att effekten som loggades var 

felaktig för mätutrustningen kan ha haft brister. En annan sak som noterades är 

att 𝑆𝐹𝑃𝑣-värdet för VAV-system beräknas annorlunda än för ett CAV-system. Enligt 

Föreningen V beräknas 𝑆𝐹𝑃𝑣-värdet vid ett delluftsflöde och tillhörande externa 

tryckfall som beställaren angivit under respektive aggregatsspecifikation eller på annan 

plats i förfrågningsunderlaget. Om underlag saknas skall värdet bestämmas vid ett 

dimensionerande luftflöde som är 65 % av nominellt luftflöde och vid ett 

dimensionerande externt tryckfall som är 65 % av nominellt externt tryckfall [46]. 

Dessa riktlinjer följdes inte vilket kan vara orsaken till det höga värdet. 

När den uppmätta energianvändningen bestämdes användes mycket data utifrån 

Lindinvent, det som noterades var att programmet inte loggade något data under 

perioder 20 juli – 14 augusti. Det utfördes även korrigeringar då januari 2015 saknade 

data, de antogs att förhållandet mellan januari och februari 2015 var samma som för 

januari och februari 2016. Lindivent är självklart en stor felkälla då det är svårt att 

avgöra hur bra det beräknar t.ex. närvarograden, inomhustemperaturen och flöden. 
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6.2 IDA ICE 
I detta delkapitel diskuteras felkällorna för simuleringsmodellen i IDA ICE. 

6.2.1 Modellens precision 

För att undersöka modellens precision och orsakerna till avvikelse mellan förväntade- 

och uppmätta energianvändningen var tanken först att använda en egenkonstruerad 

klimatfil för året 2015 i IDA ICE och sedan jämföra mot uppmätta energianvändning, 

där uppvärmningen inte var normalårskorrigerad. Data som hämtades var 

solinstrålningen definierad som globalstrålning och det gick inte att konvertera till 

diffus- och direkt strålning. Det kändes inte rätt att göra grova antaganden vid 

konverteringen eftersom det är viktigt att solinstrålningen är korrekt då Kuben har 

väldigt många fönster. Tanken med detta tillvägagångssätt var att undvika de felkällor 

som kan förekomma i klimatfilerna och normalårskorrigeringsmetoderna och att det 

möjligtvis skulle bli lättare att indikera orsaker till avvikelse. 

6.2.2 Förenkling av zoner 

När simuleringsmodellen skapades i IDA ICE förenklades respektive planvåning för att 

undvika långa simuleringstider. Modellen konstruerades fortfarande så att den skulle 

vara så verklighetstrogen som möjligt. I modellen togs det exempelvis hänsyn till att 

solinstrålningen som kom från södra sidan på vissa våningsplan inte skulle kunna 

sträcka sig till norra sidan. Om modellen har för få zoner kan det resultera till stora 

öppna zoner, det kan innebära att ventilationens forcering inte går som den skall. 

Eftersom byggnaden förenklades användes inte korrekta mängden zoner, vilket 

resulterade till att mindre antal innerväggar skapades inom byggnaden. Det noterades 

att väggarna är direkt relaterad till den omslutande arean, t.ex. om en innervägg 

angränsade mot en yttervägg och tak, minskade komponenternas area med samma area 

som innerväggen tog upp. 

Detta resulterade till att byggnadens U-medel varierade beroende på hur många zoner 

som användes inom modellen, det är svårt att avgöra vilken betydelse det skulle ha. 

Utöver detta påverkades även luftläckaget, om mer innerväggar angränsade mot 

ytterväggarna resulterade det till mindre luftläckage, vilket borde innebära att som 

modellen ser ut idag så har den troligtvis mer förluster från luftläckage än verkligt. 

6.2.3 Kalibrering av U-värden mot mark 

När U-värdena skulle implementeras från VIP-Energy till IDA ICE kalibrerades 

väggarna och golv mot mark. Det som noterades under projektets gång var att 

beräkningen av U-värdet för golv- och vägg mot mark varierade beroende på om det 

användes tomma byggnadskroppar som skuggning. I början användes värden som hade 

kalibrerats utan skugga, men senare ändrades värdena när byggnadskropparna var 

inkluderade. Värdena som användes kan fortfarande vara felaktiga då IDA ICE säger 

att standarden 𝐼𝑆𝑂 − 13370, tar hänsyn till samtliga byggnadskroppar och deras 

utformning.  

Vid kalibreringen simulerades källaren respektive resterande del av Kuben separat 

eftersom i input data rapporten beräknades ett medel för samtliga komponenter, t.ex. 

golv mot mark. Det är därför svårt att avgöra om kalibreringen blev korrekt eftersom 
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inte källaren och resten av Kuben kunde simuleras tillsammans, dvs. att 

byggnadskropparnas utformning inte var korrekt. 

6.2.4 Belysning vs Utrustning 

I simuleringsmodellen fördelades verksamhetsenergin på kategorin belysning i IDA 

ICE och fördelades inte upp som belysning och utrustning. Utifrån tester i IDA ICE 

noterades det dock att det spelar roll om verksamhetsenergin fördelas på belysning eller 

utrustning, trots att båda genererade samma värme. Resultatet blev att om 

användningen fördelades på belysningen krävdes ett högre värmebehov, skillnaderna 

var dock inte allt för stora. 

Anledningen till detta beror troligtvis på att belysningen är belägen på högre höjder 

inom zonerna, jämfört mot utrustningen. Detta resulterar i att värmen som genereras 

från belysningen når innertakets höjdnivå snabbare än utrustningen och därmed inte 

värmer upp zonerna lika mycket, utan det sker en tidigare värmeöverföring mellan 

bjälklag eller tak, beroende på vilket plan som belysningen befinner sig på. 

6.3 Uppföljning 
För att kunna uträtta en uppföljning är det väldigt viktigt att först och främst ha tillgång 

till loggad energianvändning för de energibärare som ingår i BSE. Detta för att 

beräkningen av BSE skall bli så bra som möjligt och för att kunna kontrollera om 

byggnaden uppfyller kravet eller inte. 

På värmesidan är det därför viktigt att det finns tillgång till undermätare som kan logga 

energianvändningen separat för uppvärmning, TVA, men också VVC-förluster om 

byggnaden är utrustad med VVC. Undermätare krävs även för byggnader som 

använder exempelvis fjärrvärme till andra ändamål som t.ex. markvärme för att smälta 

is. Anledningen till varför efterfrågan på undermätare är så pass stor, är för att 

normalårskorrigeringen skall bli så bra som möjligt och för att analysen mellan 

projekterat och uppmätt blir korrekt, dvs. att orsaker som ger upphov till avvikelse 

mellan simulerat och uppmätt verkligen kan verifieras. 

Samma gäller för komfortkylan och fastighetsenergin. Det kan vara rätt komplicerat att 

ha undermätare för belysningen och att det inte är lika viktigt. Detta eftersom 

belysningen inte brukar utgöra så stor del av fastighetsenergin och att det är enkelt att 

uppskatta användningen utifrån belysningsräknare och effekter på armaturerna. 

Belysningens storlek beror dock på vilken typ av byggnad det är och vilken verksamhet 

som förekommer, mätningar är att föredra. För fastighetsenergin underlättas även 

analysen om det går att skilja på komponenterna som ingår inom delposten, framförallt 

ventilationen då den utgör stor del av fastighetsenergin.  

Utöver detta är det extremt viktigt att verksamhets- och hushållsenergin loggas 

beroende på vilken typ av byggnad det är, även fast dessa inte ingår i BSE har det en 

stor påverkan på byggnadens värmebehov och kan vara en orsak till varför det uppstår 

avvikelser mellan projekterat och uppmätt.  

För att kunna utföra en bra analys och identifiera orsaker som ger upphov till avvikelser 

mellan projekterat och uppmätt krävs det som sagt mycket undermätare, det 

rekommenderas att utföra mätningar av inomhustemperaturen och ventilationsflödena 
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då dessa kan ha en stor påverkan. Orsaker till avvikelser kan också verifieras genom att 

undersöka byggnaden på plats, t.ex. studera köldbryggor med värmekamera osv. 

Verifieringen av orsakerna är en lång och komplicerad process och det kan vara svårt 

att verifiera orsakerna till avvikelserna då det finns mycket orsaker som kan påverka.  

När en uppföljning utförs bör den inte göras under första driftåret för byggnaden, detta 

eftersom byggnaden är under en inkörningsperiod och det är svårare att identifiera 

orsaker till avvikelser mellan projekterat och uppmätt. Detta eftersom det oftast 

förekommer fler orsaker under inkörningsperioden, men även för att BSE, troligtvis är 

högre än normalt. Det rekommenderas att uppföljningen bör utföras tidigast två år efter 

byggnaden togs i drift. 

En annan intressant sak som stärker rekommendationen ovan är att för januari månad år 

2015 hade Kuben en total fjärrvärmeanvändning på 27394 𝑘𝑊ℎ (ej 

normalårskorrigerad) vid en medelutomhustemperatur på −4,1 ℃ och för motsvarande 

månad i 2016 var användningen 26705 𝑘𝑊ℎ vid en medelutomhustemperatur på 

−10,8 ℃. Alltså trots att utomhustemperaturen var mycket lägre för år 2016 hade 

byggnaden en lägre användning, självklart kan det bero på hur mycket varmvatten som 

brukarna har använt och den interna värmegenereringen, men förutsatt att den är 

någorlunda konstant bekräftar det verkligen att byggnaden hade ett annorlunda år 

2015. Utifrån ovanstående information och simuleringarna kommer troligtvis 

byggnaden i framtiden att uppfylla Green Building’s krav med goda marginaler. 

Övriga tips för att utföra en bra projekteringsmodell som stämmer bättre överens med 

den uppmätta energianvändningen är att gärna underskatta de indata som bidrar till 

värme. Det kan även noteras i resultatet där den uppmätta verksamhetsenergin var mer 

än hälften så låg jämfört mot det projekterade. 

6.4 Krav för byggnader 
Begreppet BSE är ett mått på hur bra en byggnad är ur energisynpunkt. Personligen 

tycker jag inte att det är ett bra mått att använda för att se om en byggnad klarar av 

kraven som ställs angående energihushållning. Detta eftersom samtliga delposter som 

förekommer inom BSE är kraftigt beroende av brukarnas beteende. Det kan exempelvis 

hända att byggnader som har dåliga U-värden, höga luftläckage ändå får ett lågt BSE ty 

de har använt sig av mer verksamhets- och hushållsenergi. I definitionen skall måttet 

vara för ett normalår och normalt brukande, men det fanns ingen data för vad som är 

normalt brukande. I Sveby definieras BSE som byggnadens energiprestanda och i detta 

mått korrigeras TVA, alltså att byggnadernas BSE inte skall påverkas av hur mycket 

varmvatten som brukarna använder. TVA borde inte ingå inom BSE då det endast är 

brukarrelaterat och inte har en större påverkan på byggnadens värmebehov. 

Det skulle därför vara intressant att se nya mått i framtiden som inte är lika beroende av 

brukarnas beteende. På Umeå universitet har Jimmy Vesterberg undersökt en så kallad 

total förlustfaktor som innehåller transmission mot uteluft och ventilationsförluster. I 

arbetet studerades det bland annat om förlustfaktorn skulle kunna användas som ett 

komplement till BSE. Det visade sig att metoden hade bra egenskaper för att definiera 

hur bra en byggnad är ur energisynpunkt [47]. 
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Kraven som ställs på passiva hus är också annorlunda, det förekommer inom FEBY att 

BSE ska vara 50 % lägre, men utöver detta beskrivs ett krav utifrån byggnadens 

transmissionsförluster, luftläckage och ventilationsförluster, som kallas för 

värmeförlusttal. Vilket motsvarar värmen som byggnaden läcker ut när det är som 

kallast ute [48]. I det kravet blir det i stora drag endast ventilationen som kan vara 

någorlunda brukarrelaterad och det skulle vara bra om detta också ställdes som krav på 

byggnader. 

I framtiden kommer troligtvis begreppet BSE att bli mindre betydelsefullt. I början av 

år 2021 skall alla nya byggnader som konstrueras vara nära-nollenergibyggnader och 

då bör det utgå från kraven som ställs enligt nära-nollenergibyggnader, eller att det har 

tillkommit ett nytt begrepp som definierar hur bra en byggnad är ur energisynpunkt. 
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7. Slutsatser och förslag till fortsatt arbete 

Utifrån den uppmätta energianvändningen och simuleringsmodellen konstaterades det 

att byggnaden inte uppfyllde kravet från Green Building angående BSE, däremot 

uppfylldes BBR’s krav. Kuben klarade BBR’s krav för klimatskalets U-medel som 

även var kravet för byggnaden, medan kravet från Umeå Kommun uppfylldes inte. För 

de enskilda komponenterna i klimatskalet uppfylldes samtliga krav förutom U-medel 

för väggarna. Kravet på luftläckaget från Umeå kommun gick inte att kontrollera då 

tekniska informationen från tryckprovningen ej gick att hitta. 

De bakomliggande orsakerna till varför avvikelsen mellan projekterat och uppmätta 

energianvändning var så pass stor beror främst på att brukarna har använt sig av 

betydligt mindre verksamhetsenergi och använt mer tappvarmvatten. Utöver detta 

konstaterades det även att byggnaden har haft högre inomhustemperaturer och att 

ventilationen har haft mer drifttimmar än projekterat, troligtvis är det även dessa två 

faktorer som är orsaken till att Kuben inte uppnådde kravet från Green Building. 

I det här examensarbetet baserades den uppmätta energianvändningen på väldigt många 

antaganden och handberäkningar. Först och främst är det därför svårt att avgöra om 

byggnaden uppfyllde kravet angående BSE då det inte fanns verklig data tillgänglig för 

delposterna som ingår i BSE. Utöver detta kan även de framtagna orsakerna till 

avvikelse mellan projekterat och uppmätt vara felaktiga. I det här arbetet bör därför 

resultatet beaktas översiktligt. 

Det rekommenderas att det utförs en ny uppföljning angående byggnadens 

energianvändning när det finns tillgång till verklig data för samtliga delposter. Kuben 

har väldigt bra förutsättningar för att utföra en bra uppföljning då de har tillgång till 

väldigt bra energimätare och att det är installerade på ett smart sätt, dvs. att det är enkelt 

att skilja på de olika delposterna. 

Som förslag på fortsatt arbete rekommenderas det att utföra en ny uppföljning, där det 

kontrolleras om byggnaden uppfyller kraven eller inte, men också att det sker en ny 

analys mellan projekterade- och uppmätta energianvändningen. Tanken är då att det ska 

gå att använda projektets IDA ICE modell som den projekterade energiberäkningen och 

använder indata som uppskattades för exempelvis verksam- och fastighetsenergin, en 

del indata parametrar kommer att behöva ändras då det är bekräftat hur Fastighet har 

fastställt hur byggnadens driftschema kommer att vara, t.ex. hur ventilationen kommer 

att gå eller vilka inomhustemperaturer som skall hållas. Det skulle vara intressant att 

veta hur bra precision som modellen verkligen har, för i det här arbetet kunde inte 

precisionen verifieras fullständigt. 

Ett annat tips är att när projekterat och uppmätt jämförs skulle det gå att använda 

klimatfiler för byggnadens ort och för det år som data finns tillgängligt. Om denna 

metod skulle användas behöver inte uppmätta uppvärmningsbehovet 

normalårskorrigeras och under analysen undviks felkällor från klimatfilerna och 

normalårskorrigeringsmetoderna. Det kanske underlättar till att verifiera orsaker till 

avvikelse mellan projekterat och uppmätt. 
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Bilaga A  

VIP-rapport - Byggnadsdelar 

Benämning Byggdelstyp Orientering Area [𝒎𝟐] U-Psi-Chi-värde 
med mark och 

D-U [𝑾/𝒎𝟐𝑲] 

UA 
[𝑾/𝑲] 

Vägg 1 Vägg 1 NORR 131,3 0,176 23,109 

Vägg 2 Vägg 2 NORR 2,8 0,282 0,790 

Vägg 1 Vägg 1 SÖDER 131,7 0,176 23,179 

Vägg 2 Vägg 2 SÖDER 2,8 0,282 0,790 

Vägg 1 Vägg 1 VÄSTER 66,9 0,176 11,774 

Vägg 2  Vägg 2 VÄSTER 2,8 0,282 0,790 

Vägg 1 Vägg 1 ÖSTER 131,7 0,176 23,179 

Vägg 2 Vägg 2 ÖSTER 2,8 0,282 0,790 

Vägg 3 Vägg 3 NORDOST 80,7 0,137 11,056 

Vägg 1 Vägg 1 SYDVÄST 60,6 0,176 10,666 

Golv 1 Golv 1 0-1 PPM 0-1m 77,4 0,139 10,759 

Golv 1 Golv 1 1-6 PPM 1-6m 289 0,105 30,345 

Tak 1 Tak 1 TAK 393,9 0,082 32,300 

Vägg 4 Vägg 4 VÄSTER 8 0,28 2,240 

Tak 2 Tak 2 TAK 24,7 0,09 2,223 

Källarvägg 1 Källarvägg 1 KV 0-1m 37,6 0,268 10,077 

Källarvägg 1 Källarvägg 1 KV 1-2m 37,6 0,203 7,633 

Källarvägg 1 Källarvägg 1 KV >2m 52,6 0,148 7,785 

Källargolv 1 Källargolv 1 KG 0-6m 70,6 0,105 7,413 
 

Bilaga B   

VIP-rapport - Köldbryggor  

Benämning Byggdelstyp Orienterin
g 

Längd 
[𝒎] 

U-Psi-Chi-
värde med 

mark och D-U 

[𝑾/𝒎𝟐𝑲] 

UA  

[𝑾/𝑲] 

KB Vot KB Vot NORR 77,8 0,334 25,985 

KB Takfot KB Takfot NORR 77,8 0,141 10,970 

KB Ytterhörn KB Ytterhörn NORR 60 0,098 5,880 

KB Vot vägg 3 KB Vot vägg 3 NORR 7,3 0,419 3,059 

KB Takfot vägg 
3 

KB Takfot vägg 
3 

NORR 7,3 0,257 1,876 

KB Smyg vägg 
3 

KB Smyg vägg 
3 

NORR 72 0,074 5,328 

KB Bjlk vägg 3 KB Bjlk vägg 3 NORR 30 0,197 5,910 

KB Smyg KB Smyg NORR 2357,4 0,044 103,725 

KB Fyllning KB Smyg NORR 4049 0,044 178,156 
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Övriga figurer och tabeller 

Figur 1. Huvudledningsschema för Kuben. 

 

 

 

 

Tabell 1. Medelrumstemperaturer för Kuben under året 2015. 

Månad Medelrumstemperatur [℃] 

Januari 20,0 

Februari 20,0 

Mars 20,8 

April 20,42 

Maj 20,8 

Juni 21,7 

Juli 22,2 

Augusti 22,8 

September 21,1 

Oktober 21,0 

November 21,0 

December 20,11 
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Tabell 2. Framtagna schablonvärden för verksamhetsenergin under respektive 

månad. 

Månad Vardagar 𝟖 − 𝟏𝟕 [𝑾/𝒎𝟐] Övrig tid [𝑾/𝒎𝟐] 

Januari 5,194 0,779 

Februari 6,543 0,981 

Mars 8,459 1,269 

April 8,042 1,206 

Maj 8,086 1,213 

Juni 7,676 1,151 

Juli 4,073 0,611 

Augusti 8,319 1,248 

September 8,365 1,255 

Oktober 8,151 1,223 

November 8,621 1,293 

December 6,759 1,014 

 

Tabell 3. Beskrivning av Kubens elmätare. 

Energimätare Mäter 

18-AS1-ELM2-101 El till, Till- och frånluftsfläkt, 
Luftförvärmare, Sekundärsystems pump, 
Ventilationsaggregatets pump, VVC-pump 
och el för styrning av systemet t.ex. Duc 

ELM1-225 Elanvändningen för plan 2 

ELM1-325 Elanvändningen för plan 3 

ELM1-426 Elanvändningen för plan 4 

ELM1-524 Elanvändningen för plan 5 

ELM1-625 Elanvändningen för plan 6 

18-A14A1A-ELM1-101 Total elförbrukning för Kuben och 
Sadelmakeriet 

 


