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ABSTRACT  

The purpose of this degree project is to do a follow-up on the building Drottningparken 
placed in Örebro. The heat consumption today is 52, 7 kWh/m2, year and from the simulation 

that was made before the building was built the heat consumption was 16, 1 kWh/m2, year. 
Drottningparken is preliminary certificated against miljöbyggnad silver 2,1 and if the factor 
behind the high heat consumption is not investigated the certificate can get removed. The 
model from IDA ICE has been studied and some different simulation tests show how the 
model acts at different indata settings. The buildings system was studied in the program 

FastWebb, which showed that the efficiency on the air handling unit LB01 only got up to 73 % 
and don’t 83 % which it was calculated for. This gave the first simulation test to do in IDA 
ICE, with a decrease of the efficiency with 10 percentage units. The result gave an increase of 
heat consumption with 5 kWh/m2, year.  Some other tests were also made in IDA ICE and 
when all suggested changes were applied at the same time the heat consumption had a big 

increase. One conclusion is that the Svebys assumptions with internal heat generation 
probably are set too high.  Another conclusion is also that the building measure systems for 
heat are incomplete. A new system needs to get installed so it’s possible to see on detail where 

the heat are used.  

Keywords: heat consumption, simulation, follow-up, efficiency, buildings system, energy 
systems 
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SAMMANFATTNING  

Denna studie behandlar en energiuppföljning på byggnaden Drottningparken i Örebro. 
Byggnaden stod klar under 2016 och i juni samma år var det full beläggning med samtliga 
hyresgäster inflyttade. Det visade sig tidigt att byggnadens värmeanvändning var högre än 
projekterat och att en uppföljning behövde göras. Byggnaden är preliminärt certifierad enligt 
miljöbyggnad 2.1 med betyg silver. Genom att byggnadens energianvändning är så pass hög 

riskeras den att bli fråntaget sitt betyg i verifieringen, som ska ske senast 2 år efter. 

Byggnaden har en specifik värmeenergianvändning på 52,7 kWh/m2, år jämfört med den 

modell som skapades i projekteringsskedet, som använder 16,1 kWh/m2, år.  

Genom att testa olika simuleringsfall i IDA ICE med olika indata var det sedan möjligt att 
jämföra detta mot en referensmodell som skapade vid projektering av byggnaden. De 
simuleringsfall som valdes ut att testas var de som enligt tidigare studier påpekat bidra till 
stor energianvändning. Flertalet enklare tester genomfördes också, för att utesluta vissa 

mindre orsaker. 

Det som hade stor påverkan på värmeanvändningen var utrustningen och belysningen i 
byggnaden. Därför halverades effekterna på belysning och all teknisk utrustning i byggnaden 

viket bidrog med en ökning av värmeanvändningen med 63 %.  

En upptäckt som gjordes från loggningsportalen FastWebb var att 
temperaturverkningsgraden på luftbehandlingsaggregatet LB01 uppmättes till 73 %, istället 
för 83 % som användes i beräkningskedet. En sänkning av verkningsgraden med 10 

procentenheter gav en ökning med ca 5 kWh/m2, år. 

När byggnaden projekterades byggdes modellen upp efter de aktuella ritningarna vid den 
tidpunkten. De interna lasterna sattes efter hur många sittplatser det fanns utifrån dessa 
ritningar. Idag ser byggnadens våningsplan annorlunda ut och antal personer på varje plan 

stämmer inte utifrån relationsritningarna jämfört med byggritningarna. Detta blev ett till fall 
att simulera och de visade sig att mängden värme ökade med ca 3 kWh/m2,år och mängden 

kyla minskade med 4 kWh/m2,år. 

En simulering genomfördes med försämrade egenskaper för glasen. Eftersom byggnadens 
fasad består av stor del, glas, är det intressant att kontrollera vad det skulle ge för utslag om 
u-medelvärdet höjdes.  Av den totala fasadytan består ca 40 % av fönster med glas 1 eller glas 
2, beroende på om det är mot norr eller mot söder. Vid en ökning av u-värdet för glas 1 från 
0,74 W/m2,k till 1,3 W/m2,k och för glas 2 från 0,65 W/m2,k till 1,1 W/m2,k ökade mängden 

energi till värme med ca 6 kWh/m2,år.  

Det genomfördes ytterligare tester på modellen och när en simulering genomfördes med flera 

fall samtidigt blev det en markant ökning av värmeanvändningen.  

Slutsatsen är att det kan bero på flera olika parametrar samtidigt som är bidragande orsak till 
den förhöjda värmeanvändningen. Enligt min studie är Svebys schablon för 
verksamhetsenergi aningen för högt satta. De rekommenderar att använda 39 kWh/m2,år vid 
”best practice” och 18 kWh/m2,år för ”inom några år?”. Siffran för ”inom några år?” bör 



 

användas vid projektering idag för att inte lura IDA-modellen att den får mer intern 

värmegenerering än vad den kommer få i verkligheten.  

För att byggnaden inte ska bli fråntaget sitt preliminära betyg i miljöbyggnad behövs en 
noggrann undersökning av vad varje mätare betjänar och justera temperaturverkningsgraden 

för LB01 snarast. 

Nyckelord: Energianvändning, energiuppföljning, fönster, temperaturverkningsgrad, 

uppföljning, sveby, IDA ICE, simulering, värmegenerering, fönsterglas
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Beteckning Beskrivning Enhet 

Tfrån Frånluftstemperatur °C 
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Ttill Tillluftstemperatur °C 

qfrån Frånluftsflöde m3/s 

qtill Tillluftsflöde m3/s 

ηtill Temperaturverkningsgrad % 

U-värde Värmeöverföringskofficient W/m2,k 

 

 

 

 

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

FTX Till och frånluft med värmeåtervinning 

CAV Constant Air Volume 

VAV Variable Air Volume 

BBR Boverkets Byggregler 

VVC Varmvattencirkulation 

IDA ICE Indoor Climate and Energy  

BBR Boverkets byggregler 

VVX Värmeväxlare 

 

 



 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

A-temp Invändig area för våningsplan som värms till mer än 10 
°C i byggnaden.  

Provtryckning Byggnaden kontrolleras att den håller ställda 
täthetskrav. 

Roterande 
värmeväxlare 
 

Ett roterande hjul som överför värmen från frånluften 
och förvärmer den svalare tilluften. 

U-värde Ett mått på hur bra ett material är mot att hålla emot 
en värme eller kylöverföring.  

Köldbryggor Förekommer i hörn eller skarvar mellan olika 
byggnadsdelar.  

Fast Webb Loggningsportalen som användes för att utläsa faktiska 
data från byggnaden.  

Relationshandling Handlingar som visar hur projektets verkligen blev 
efter förändringar under byggprocessen. 

Bygghandling Handlingar som används under byggprocessen samt 
för planering av materialinköp.  

Schablon Uppskattning av användning för specifik utrustning 
baserat på erfarenhet.  
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1 INLEDNING 

Enligt en rapport från naturvårdsverket (2016-10-03) står sektorn bostäder och service för 
40 % av Sveriges totala energianvändning. För att på sikt klara de satta miljömålen krävs en 

minskad energianvändning samt att energitillförsel har låg inverkan på miljön.  Regeringen 
har gett Boverket direktiv att publicera föreskrifter och regler hur byggnader skall 
konstrueras.  En minskad energianvändning kan uppnås genom tekniska åtgärder som ger en 

effektivare energianvändning eller genom beteendeförändringar hos brukaren.  

Denna studie behandlar energianvändningen för värme för byggnaden Drottningparken i 
Örebro. Byggnaden stod klar med full beläggning under sommaren 2016. I detta avsnitt 

kommer b.la. bakgrunden, problemformulering och syftet förklaras.  

 Bakgrund 

Byggnader bidrar med en stor del av klimatpåverkan, inte bara under driftsfasen utan även 
när den byggs. Den genomsnittliga energianvändningen år 1978 för uppvärmning av 
flerbostadshus var 244 kWh/m2, år. År 2000 hade den minskat till 160 kWh/m2, år. 

Liknande mönster har gått att se på lokalbyggnader. (Regeringen, 2015)  

Regeringens övergripande mål för energipolitik på lång och kort sikt är att framförallt säkra 
energitillgången på konkurrenskraftiga villkor och förutsättningar.  Regeringen har satt upp 
flera stycken klimat och energimål fram till år 2020. En av dessa är 20 procent effektivare 

energianvändningen jämfört med år 2008.(Regeringen, 2014) 

I Örebro kommun, där den aktuella byggnaden är placerad har kommunen tagit fram en 
strategi för miljöanpassat byggande för Örebro kommunkoncern. Målet med denna strategi 

är:   

”Byggnader som uppförs av Örebro kommunkoncern ska ha lägre miljöpåverkan än vad som 
krävs av aktuell lagstiftning, ha långsiktiga perspektiv i säkerhetsfrågor och ekonomiska 

kalkyler, samt bidra till positiva upplevelser och livsbetingelser i närområdet.” (s.4) 

Det har även tagits fram 8 punkter för miljöanpassat byggande. I dessa punkter står det att 
all projektering för nyproduktion och tillbyggnad ska utgå från kriterierna för Miljöbyggnad 
silver år 2018. Samt att vid omfattande rot-renovering bör energianvändning halveras. Deras 

definition för omfattande rot-renoveringar är ombyggnation som inverkar på klimatskalet, 

värmesystem, ventilationssystem, fastighetsel och varmvatten. (Örebro kommun, 2016) 
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 Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som ger ett kvitto på viktiga kvaliteter vad gäller 
energi, inomhusmiljö och material. Systemet kan användas för både nyproducerade 
byggnader och befintliga byggnader, oavsett storlek. De olika betygsnivåerna är brons, silver 
och guld. När projekteringen är klar skickas en ansökan in som ger ett preliminärt certifikat 
för byggnaden.  Vid ombyggnation och nyproduktion ska byggnadens certifiering verifieras 

genom en tredjepartsgranskning mellan ett till två år efter driftstart, för att säkerhetsställa 
att de beräknade kraven uppfylls. Om det vid verifieringsprocessen upptäcks att byggnaden 
inte lever upp till kraven som den ansöktes för, blir intyget återkallat. 

(SGBC, 2016). 

Många fastighetsägare har som krav att byggnaden ska miljöcertifieras mot något av de olika 
certifieringssystemen. En sådan certifiering kan medföra att fastigheten blir mer attraktiv för 
hyresgäster, som ser det som en fördel att driva sin verksamhet i en sådan byggnad.(SGBC, 

2016). 

Castellum är fastighetsägare för byggnaden Drottningparken. De har satt upp som mål att 50 
% av fastighetsbeståndet ska var miljöcertifierade år 2025 och alla nyproducerade byggnader 

ska miljöcertifieras.  

Drottningparken har preliminär miljöbyggnadscertifikation silver och detta ska verifieras.  
Castellum har upptäckt att byggnaden använder mer energi än vad som beräknats vilket 
skulle kunna innebära att de blir fråntaget betyget silver. En energiuppföljning behöver 

genomföras för att se vart i processen det har blivit fel. 

 Syfte 

Syftet är att göra en jämförelse mellan den projekterade energianvändningen och den 
faktiska energianvändningen för värme. Syftet är också att undersöka om det är vanligt att 

byggnader använder mer energi än beräknat.  

Ramböll upplever att de saknar dessa typer av energiuppföljningar och att byggnadsprojekt 
slutförs utan att projektgruppen vet hur energiuppföljningen slutar.  Resultatet från en 
uppföljning ska kunna användas för att justera brukarindata och dra lärdomar från en 

uppföljning som denna.     

 Frågeställningar 

Frågeställningarna i examensarbetet redovisas nedan: 

 Varför använder byggnaden mer energi än projekterat? 
 

 Vilka skillnader finns mellan modell och verklighet? 
 



16 

 Har det varit liknande problem i andra byggnader där differensen mellan beräknad 
och verklig energianvändning inte överensstämt? 
 

 Vilka lärdomar kan detta arbete bidra med för andra projekt där energiberäkningar 
utförts i tidigt skede?  

 Avgränsning 

Energiuppföljningen kommer endast att gälla för byggnaden Drottningparken.  

En uppföljning på elanvändningen eller fjärrkylanvändningen kommer inte att genomföras 
utan endast fjärrvärmeanvändningen kommer kontrolleras. Detta för att det är 

värmeanvändningen som är den största orsaken till förhöjd energianvändning.  

2 METOD 

Hur undersökningen genomfördes för att besvara frågeställningarna som valdes presenteras i 

detta avsnitt.  
 
Vid studiens början tillhandahölls det IDA ICE-modeller med tillhörande energirapport som 
användes vid projektering av byggnaden. Denna fil innehåller en modell av byggnaden med 
alla värmebalanser och energianvändare inräknat. Modellen som tillhandahölls var en 

energimodell där det gick att studera byggnadens olika energislag. Indatan som används i 
IDA ICE-filen har granskats och även flera testsimuleringar har genomförts, för att se vad 

förändringar i modellen ger för utslag på totala värmeanvändningen.  

De valda indata och systemtemperaturer som användes i beräkningsskedet i IDA ICE har 

också jämförts mot vad den faktiskt är i den verkliga byggnaden.  

Av Castellum har tillgång till deras fastighetsportal givits. Programmet Fast Webb användes 
för att koppla upp sig till portalen för att följa energianvändningen i realtid. Genom att 

studera energianvändning för olika mätare, kontrollerat temperaturer, verkningsgrader och 
driftscheman har det kunnat jämföras mot data från projekteringsmodellen.  När det visat sig 
att t.ex. en verkningsgrad inte överensstämmer mot verkligheten, har en simulering 

genomförts för att se vad det ger för utfall.   

För att ta reda på hur en byggnads olika system fungerar och påverkar varandra, har en 

fördjupad inläsning av kunskap genomförts inom detta.  

En litteraturstudie genomfördes också för att få en djupare kunskap om ämnet. Rapporter 

från t.ex. Sveby har studerats. Sveby står för ”standardisera och verifiera energiprestanda i 
byggnader” och är ett branchöverskridande program som tar fram standardiserade indata.  
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Även äldre examensarbeten och forskningsrapporter har använts för att se om det är ett 

återkommande problem med differens i energianvändningen.  

 Uppföljningssimuleringar med IDA-ICE 

Eftersom den verkliga byggnaden använder mer energi än vad den gjorde i modellen som 
användes i projekteringskedet har den gamla modellen fungerat som referensfall. Det har 
sedan skapats olika fall för att testa att se hur modellen reagerat, och om det är möjligt att 

genom dessa tester uppnå den verkliga energianvändningen.  

3 LITTERATURSTUDIE 

I detta kapitel genomförs en litteraturstudie för att få mer kunskap om ämnet. Nedan 

presenteras olika rapporter och tekniska lösningar.  

 Svebys metod för energiuppföljning 

 

I en rapport från Sveby som är skriven av Wahlström & Levin, (2012) granskas ett antal 
faktorers påverkan av energianvändningen av en färdig byggnad. I ett flerbostadshus visas 
det att nyttjandegraden har en liten påverkan av energiprestandan. Det beror på att en ökad 
användning av tappvarmvatten kompenseras av ökad värmegenerering av personlasten.  På 
så sätt är verifieringen av energiprestandan relativt okänslig beroende om byggnaden har full 

beläggning i alla lägenheter. En faktor som påverkas av brukarens beteende är exempelvis 
vädring. I rapporten beskrivs det att det är svårt att fastställa hur stor påverkan vädring har, 

men enligt Sveby rekommenderas ett påslag på 4 kWh/m2 för vädringsförluster. 

Liknande som i flerbostadshuset visar exemplet för kontorsbyggnader att byggnadens 
utnyttjningsgrad påverkar den totala energiprestandan minimalt. Det förklaras av att 
kylbehovet minskar vid mindre beläggning, och vid samma scenario ökar värmebehovet till 
följd av mindre värmegenerering av personlasterna. Rapporten visar att största orsaken till 
ökad energianvändning är om mätningar sker under ett år med varmt väder. Det skulle 
kunna korrigeras om det fanns en metod för normalår för kylbehov, likt det som redan finns 

för värmesidan. Det som också har en påverkan på energiprestandan är hur projekterare och 

beställare genomför simuleringar, med rimliga indata eller inte.  

Byggherren har också ett stort ansvar gällande de krav som ställts i projekteringsskedet. 

Väljer byggherren liknande byggvaror med sämre termiska egenskaper eller är tätheten inte 
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vad den sägs att den ska vara har bygganden inte fått rimliga förutsättningar att klara ställda 

krav.  

För att verifiera byggandens energiprestanda mäts byggnadens energianvändning under en 
sammanhängande 12 månadsperiod och skall vara avslutad senast 24 månader efter att 

byggnaden tagit i bruk. Svebys process för verifiering sker i tre olika steg.  

 I det första steget mäts energiprestanda för uppvärmning, tappvarmvattenanvändning 

komfortkyla och driftel. De faktorer som är beroende av utomhusklimatet korrigeras mot ett 

normalår.  

I det andra steget genomförs en översiktlig analys för att indikera orsak till avvikelse. 

(Wahlström & Levin, 2012). 

I det tredje och sista steget beskrivs hur en mer noggrann avvikelseanalys genomförs för att 
härleda avvikelse till brukare, verksamhetspåverkan eller hur kylbehovet påverkats av ett år 
med mycket hög temperatur.  (Wahlström & Levin, 2012). 

 

 Energiuppföljning av verkligt energibehov för Hälleborgs 

äldreboende 

I en tidigare studie som utfördes av Andersson, (2016) vid Mälardalens högskola 
genomfördes en energiuppföljning av Hälleborgs Äldreboende beläget i Bäckby, Västerås. 

Äldreboendet stod klart våren 2015 med en projekterad energianvändning på 70 kWh/m2,år. 
Byggnadens värmebehov tillgodoses med både fjärrvärme och värmepump, där fjärrvärmen 
viktades med 2 och elen viktades med 1. Under studien visades det sig att endast 
fjärrvärmens mätsystem uppmättes på ett korrekt sätt. Fjärrvärmeanvändningen uppgick till 
29 kWh/m2,år mot den projekterade användningen på 11,7 kWh/m2,år.  Eftersom 

anläggningen saknade undermätare var det svårt att veta hur mycket av fjärrvärmen som 

användes till vad.  

Slutsatsen blev att på grund av brister i mätsystemet så uppfyllde inte byggnaden 

förutsättningarna att genomföra en korrekt energiuppföljning. 

 

 Energiprestanda liknande byggnader 

I en liknande kontorsbyggnad som Drottningparken, som Ramböll Uppsala just nu 
projekterar har energiprestandan beräknats på liknande vis. Den byggnaden är i 
projekteringsfasen och skall också certifierats mot miljöbyggnad. För att uppskatta 

internlasterna användes Svebys brukarindata för kontor. Hela energiprestandan till Tabell 1 

går att se i Bilaga 5.  
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Tabell 1 Energianvändning för byggnad citypassagen (se bilaga 5) 

 

 

 

 

 

I en studie av Jonas Byström (2016) genomfördes en energiuppföljning på byggnaden Kuben 
i Umeå kommun. Det är en sexvåningsbyggnad med en atemp på 2167 m2. I 

projekteringsskedet skapades en modell i IDA ICE för att simulera energianvändningen, i 

Tabell 2 går det att se framsimulerade värden. 

Tabell 2 Simulerad användning för byggnaden Kuben. (Byström, 2016) 

 

 

 

 

 

Det sedan uppmätta värdet för Kuben år 2015 visar endast den totala värmeanvändningen. I 
Tabell 3 går det värdet att se. Differensen i den totala värmeanvändningen mellan det 
beräknade och verkliga fallet är 27,8 kWh/m2,år.  Det är en ökning med 73 % i det verkliga 

fallet. 

Tabell 3 Uppmätt användning för byggnaden Kuben. (Byström, 2016) 

 

 

 

 

 

Orsaken till denna differens berodde på framförallt att verksamhetenergin i verkliga fallet 
varit mindre än i simuleringen vilket gjort att bidraget från interna värmelaster minskat och 
den köpte värmeenergi ökat. En till orsak var att värmeväxlarens temperaturverkningsgrad 

varit 6 procentenheter lägre i verkliga fallet.  

 Varmvatten och VVC projekterades till 5 kWh/m2,år. Det uppmätta värdet visade sig vara 
8,3 kWh/m2,år, vilket är en ökning med 3,3 kWh/m2,år.  Detta ska ha berott på andra vanor 

av brukarna.  

   kWh/år kWh/m², år 
Värme till rum 461 400 26,6 
Värme ventilation 31 000 1,8 
VÄRME 492 400 28,4 

   kWh/år kWh/m², år 
Värme till rum 79 492 36,7 
Värme ventilation 3241 1,5 
VÄRME 82733 38,2 

   kWh/år kWh/m², år 
VÄRME 142 877 66 
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 Anledningar till differens i energianvändningen 

I en studie av Kjellman, Hansson och Nordquist, (2010) genomfördes en undersökning på 11 
olika bostadshus. De kom bland annat fram till anledningen till att byggnaderna använde 

mer energi än beräknat var: 

- Byggnaderna inte uppfyllde isolering eller täthetskraven som antagits i projekteringen 
 

- Att återvinningen i ventilationsaggregatet inte fungerar som projekterat. 
 

- Att ventilationsflödet är högre än vad som beräknats  

 

I en studie av Hagengran och Stenberg (2005) undersöktes vilken som var största 
anledningen till differens mellan modell och verklighet. De kom fram till att det var 

byggnaderna som hade en högre temperatur än vad som användes som indata vid 
energisimuleringarna i projekteringsskedet. De beskriver att en temperaturökning med 2–3 

grader ger en ökning av uppvärmningsbehovet som motsvarar 20 %.   

I en studie av Nilsson (2016) undersökte han vad det finns för olika förbättringsåtgärder för 

att underlätta uppföljningen av energianvändningen i framtida byggnader som är certifierade 
mot någon typ av certifieringssystem. Syftet var att undersöka vilka typer av brukarrelaterade 
korrigeringar som hade behövts att genomföras i tidigare projekt samt vad som krävs för att 
få energiberäkningen tidigarelagd i framtida projekt. Nilsson jämförde totalt 21 stycken 
uppföljningar på olika byggnader med blandat resultat. Endast tre av byggnaderna låg i 

intervallet ± 10 % mot vad energiprestandan borde varit enligt beräkningar i tidigt skede. 

  En enkätundersökning genomfördes också hos 21 stycken fastighetsägare. Majoriteten av 
dem ansåg att deras mätstrategier i miljöcertifieringssystemen är tillräckliga för att 

genomföra en fullskalig energiuppföljning.   

Nilsson nämner också att desto tidigare energiberäkningsprocessen läggs i ett projekt desto 
större chans att beräkningen kan användas för att förbättra byggnaden innan 
designparametrarna är bestämda. Han nämner också att en tidigareläggning av 

energiberäkningarna kan bidra till att beräkningarna blir mindre precisa.  

 Energiuppföljning av Portvakten och Limnologen 

I en rapport av Kurkinen, Neisari och Norden som var en del av forskningsarbetet Energi och 
klimateffektiva byggsystem som finansierades av Energimyndigheten, Riksbyggen, Göteborgs 
energi m.fl. genomfördes en energiuppföljning av byggnaderna Portvakten och Limnologen.  
Syftet var att jämföra den verkliga värmeanvändningen mot tidigare uppföljningar och 
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projekterat värde. De faktorer som beaktades vid analysen var bland annat: använt 

simuleringsverktyg, indata i simuleringsmodellen, inomhustemperatur och brukararbete.   

Portvakten är ett hyreshus som är byggt som passivhus, vilket innebär att driftkostnaderna 
ska vara minimala och byggnaden mycket energisnål. Det är byggt år 2008 och stod 
inflyttningsklart 2009.  Den projekterade siffran för uppvärmning var 10 kWh/m2,år och 
under mätningar år 2010-2012 använder byggnaden i snitt 19 kWh/m2,år.  Limnologen är 
också ett bostadshus med en projekterad värmeanvändning på 12 kWh/m2,år.  Vid en 

uppföljning år 2013 visade det sig att byggnaden använder 37 kWh/m2,år. 

En förklaring till detta enligt Kurkinen är att inomhustemperaturen varit högre än beräknat. 
För Portvakten beräknades den vara 21 °C och för Limnologen 20 °C. Temperaturen i båda 

byggnaderna var i verkligheten runt 23 °C.  

Det konstaterades även att det var stora förluster från fjärrvärmens huvudcentral och ut till 

undercentralerna i huset. Dessa var så stora som 15 kWh/m2,år.   

Slutsatsen var att differensen mellan projekterad energianvändning och verklig berodde på 
den förhöjda inomhustemperaturen och värmeförlusterna från huvudcentralen ut till 

undercentralerna.  

 Investigation of energy performance of newly built low-energy 

buildings in Sweden. 

 

I en rapport av Molin, Rohdin och Moshfegh (2011) beskriver de att energianvändning för 

byggnader i Sverige utgör en stor del av den totala energianvändningen i landet och att den 
behöver förbättras avsevärt för att uppfylla de europeiska målen.  De gör en utvärdering av 
nio stycken passivhus i Linköping som byggdes med målet att vara mycket energieffektiva, 
med ett årligt uppvärmningsbehov på 21 kWh/m2. En modell av byggnaden skapades i 
programmet IDA ICE där interna laster och alla rum lades till som zoner.  Därefter gjordes en 

simulering och både timvärden och årlig användning utlästes från resultatet.  Resultat visar 
att interna värmelaster har en stor påverkan på energianvändningen och att det finns 
förbättringsmöjligheter av kanalutförande, luftdämpning och val av värmeväxlartyp.   
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4 AKTUELL STUDIE 

I detta avsnitt förklaras byggnadens olika system och viktiga delar som behövs för att 

genomföra en energiberäkning.  

 Tekniska indata energibalansberäkning 

För att få en bra förståelse hur en byggnad fungerar och vad varje system har för uppgift, 
kommer dessa att beskrivas grundligt i detta avsnitt. Genom att få förståelse om varje system, 
kommer det kunna hjälpa till att hitta anledningen till den förhöjda energianvändningen. I  

 

 

Figur 1 visas en energibalans på de olika energier som lämnar och tillförs i en byggnad för att 
de tekniska systemen skall fungera.  
 

 

 

Figur 1 Energibalans över de olika värmekällorna i en byggnad. (Wahlström, 2014) Återgiven 

med tillstånd. 
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 Värmesystem 

 
Ett värmesystems syfte är att skapa ett behagligt och trivsamt inomhusklimat under de kalla 
vintermånaderna. Ett komplett värmesystem består av fyra olika komponenter. Det är en 
värmare i rummet, distributionssystem som fördelar värmen i byggnaden, värmekälla och 
system för styrning och reglering. En byggnads värmekällor delas upp på flera olika 

komponenter i byggnaden. Den interna värmaren i rummet behöver förses med värme, luften 
i aggregaten behöver värmas innan den distribueras ut till rummen och kallvattnet behöver 

värmas för att bli varmvatten. (Warfvinge & Dahlblom, 2015). 

 Kylsystem 

 
I en lokalbyggnad tillförs det oönskad/önskat värmetillskott genom solinstålning, belysning, 

personvärme och interna laster. När en byggnad uppförs är klimatskalet ofta välisolerat och 
tätt. Detta medför att temperaturen inomhus stiger, även under de kalla vintermånaderna. 
För att hålla temperaturen på en komfortabel nivå så kyls tilluften i aggregatet eller så 
installeras komfortkyla i respektive rum. För att det skall vara möjligt att tillföra sval luft 
behövs det ett kylbatteri i aggregatet som får sin kyla från antigen kylmaskin, fjärrkyla eller 

frikyla. (Warfvinge & Dahlblom, 2015).  

 CAV  

 
CAV-system betyder constant air volume. Det innebär att till och frånluftflödet är konstanta 
till enskilda rum under drifttiden. Det finns möjlighet att styra flödet efter rumstempertur, 

men inte enskilda rum utan endast till hela systemet. (Warfinge & Dahlblom, 2015). 
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 VAV 

 
 Med att använda behovsstyrd ventilation ventileras och klimatiseras ett rum eller en lokal 
exakt så mycket som behövs. VAV står för ”variable air volume” och kan användas där 
beläggningsgraden är olika under dygnet. Ett VAV-system används framförallt i lokaler, 
kontor, hotellrum och utbildningslokaler, där belastningen förändras mycket.  Reglering av 

flödet sker antigen av motordrivna spjäll eller motordrivna tillluftdon. För att inte det 
variabla luftflödet i ett specifikt rum skall påverka ventilation i övriga rum i byggnaden så 
behövs tryckgivare och tryckhållande utrustning i kanalsystemet.  Det dimensionerande 
flödet i ett VAV-system är vanligtvis större än i ett CAV-system som gör att både kanalsystem 
och luftbehandlingaggregat blir större. I ett VAV-system så krävs det att både till och 

frånluftfläkten är reglerbara.  (Warfinge & Dahlblom, 2015). 

 VÄRMEÅTERVINNING  

 
I ett modernt luftbehandlingaggregat finns ofta en typ av värmeåtervinning som har som 
uppgift att värma tilluften med hjälp av frånluftens redan höga temperatur. Det tre vanligaste 
typerna av värmeåtervinning är roterande värmeväxlare, vätskekopplade batterier och 

plattvärmeväxlare. Hur bra en värmeväxlare är att återvinna värme beskrivs med 
temperaturverkningsgraden. Den definieras enligt formeln nedan.  
 

 𝜂 = å

å
∗

å
 

Tå=Temperatur efter återvinning [°C] 

Tute=Temperatur utomhus [°C] 

Tfrån=Temperatur frånluft [°C] 

Ttill=Temperatur tilluft [°C] 

qtill=Tilluftsflöde [m3/s]  

qtill=Frånluftsflöde [m3/s] 

(Warfinge & Dahlblom 2015) 

En roterande värmeväxlare består av ett stort rotorhjul med flera små kanaler som bildas när 
den korrigerade plåten lindas flera varv. När den varma frånluften passerar genom de små 

kanaler så värms plåten upp, sedan när den roterat runt sin egen axel till tillluftsidan värms 
uteluften av den varma plåten. Hjulet drivs av en motor med tillhörande rem. 
Verkningsgraden på en roterande värmeväxlare som blivit uppmätt i labbmiljö kan bli så hög 
som 85 %. Under höst, vår och sommar då värmebehovet är som lägst så regleras 
temperaturverkningsgraden ner genom att sänka varvtalet på rotorn. Den sänks från ca 20 
varv per minut till 0,5 varv per minut.  En fördel med roterande värmeväxlare är att 



25 

frysrisken i växlaren är låg. De nackdelar som finns med en roterande värmeväxlare är att det 
finns risk för överförning av gaser, fukt och partiklar från frånluften. Detta innebär att det 
kan vara bra att ha flera olika aggregat om det i samma byggnad finns olika verksamheter och 

någon av dem har ”smutsig luft”.  (Warfinge & Dahlblom 2015) 

 
I Figur 2 visas en roterande värmeväxlare från Fläkt Woods där den blå pilen är frånluft, 

orange pilen är avluft, röda pilen är uteluft och lila pilen är tillluft. 

 

Figur 2 Bild på roterande värmeväxlare med pilar som visar luftriktningar (flaktwoods.com 

2005) Återgiven med tillstånd. 

 

 Varmvattencirkulation 

När inget vatten används från tappställena så svalnar det stillastående vattnet i rören. För att 

inte behöva vänta längre än 10 sekunder efter exempel en helg när vattnet stått stilla länge 
installeras det vanligtvis varmvattencirkulation i byggnaden.  Genom att installera VVC i 
byggnaden undviks också risken för att legionellabakterier ska bildas, som uppkommer vid 

temperaturer svalare än 50 °C. (Warfinge & Dahlblom, 2015). 

I VVC- ledningen uppkommer det också förluster. Det är de förluster som bildas när vattnet 
står och cirkulerar i rören för att förse varje tappställe med varmvatten snabbt. De cirkulerar 

dygnet runt och de isolerade rören är ofta dragna i undertaket. (Warfinge & Dahlblom, 2015). 

 IDA ICE 

 
IDA Indoor Climate and Energy är ett simuleringsprogram där det går att modellera en hel 
byggnad med dess fullständiga funktioner precis som den skall byggas i verkligheten. I 
programmet går det att bygga både enkla och avancerade modeller indelat i olika zoner. När 
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en modell sedan är byggd så kan man välja klimatzon samt geografisk placering av 
byggnaden. Det leder till att när en årsbaserad simulering genomförs kan resultatet användas 
för att säkerhetsställa lägsta möjliga energianvändning och bästa möjliga komfort. (equa, 

2017). 

 BBR- krav 

Boverkets byggregler (BBR21) har som krav att en nyproducerad lokalbyggnad med annat 
uppvärmningssätt än elvärme i klimatzon III ska ha en specifik energianvändning på max 80 

kWh/m2, år.  Dessa krav blir striktare och i BBR22 är kravet 70 kWh/m2, år för samma typ av 

byggnad och placering. (Boverket, 2015). Vid projektering idag gäller BBR version 24.  

Från och med år 2021 ska alla nyproducerade byggnader i Europa vara nära-

nollenergibyggnader. Boverket fick efter regeringsbeslut i början av januari 2014, i uppdrag 
att hitta definitioner samt riktlinjer angående energikrav för så kallade nära-
nollenergibyggnader. Tanken med dessa krav är att på längre sikt bidra till ett hållbart 

samhälle och driva på utvecklingen.  (Boverket, 2015).  

För ej elvärmda lokaler kommer kravet på specifik energianvändning vara 40-50 kWh/m2,år. 
För att säkerhetsställa att dessa krav följs behövs energiuppföljningar göras. (Boverket, 

2015).  

 Studerat objekt  

Det studerade objektet Drottningparken ligger i Örebro beläget vid den södra infarten. På 
plan 2-6 är det kontorsverksamhet och på källarplan är det ett garage. I Figur 3 visas 

byggnaden från Sydväst.  

Vid beställning så ställdes kravet att byggnaden skulle klara kraven för miljöbyggnad 2.1 
betyg Silver. Det är totalt 15 stycken indikatorer som behöver uppfyllas för att nå önskat 
betyg. Indikator 1, som är energianvändning, ställer kravet i version 2.1 att den ska vara 
mindre än 75 % av BBR-kravet. I BBR21 är det 80 kWh/m2,år, det vill säga 60 kWh/m2,år. 

(Boverket, 2015). 
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Figur 3 Fasadbild på byggnaden Drottningparken (Castellum, 2016) 

 

 Beskrivning av verksamhet per plan 

Byggnaden har fyra stycken hyresgäster. På entreplan (plan 2) sitter företaget Kinnarps med 

både kontorsdel och utställningsdel för sina produkter. Den totala arean på plan 2 är 990 m2. 
På plan 3 och plan 4 sitter Nethouse på en yta av totalt 2040 m2. Dessa plan består främst av 
kontorslandskap och konferensrum med tillhörande pausrum. På plan 5 i den västra delen 
sitter Handelsbanken på en yta av 501 m2, i den östra delen sitter PWC på en yta av 403 m2. 
De största delarna av plan 5 består framförallt av möteslokaler med bankkunder och både 

företagen har tillhörandes pausrum på det planet. På plan 6 har PWC kontor för sina 

medarbetare. Arean på plan 6 är 625 m2.  

 Tekniska system Drottningparken 

I detta avsnitt beskrivs Drottningparkens tekniska system för värme, kyla och ventilation. 

Information för dessa delar kommer från byggnadens beskrivning från projektpärmen.  

 Ventilation 

I ena fläktrummet, som är beläget på plan 7 står luftbehandlingsaggregatet LB01 som förser 
kontorsbyggnaden med luft. LB01 är ett aggregat med variabelt flöde som är mellan 6800-

8200 l/s och med en inblåsningstemperatur som varierar mellan 16-19 °C. Aggregatet är 
utrustad med en roterande värmeväxlare med tillhörande kyl och värmebatteri.  Modellen är 

ett aggregat från Swegon av typ C RX120.  

I det andra fläktrummet som ligger beläget i garaget på källarplan står 

luftbehandlingsaggregatet LB02 som förser garaget med luft.  LB02 är ett aggregat med ett 
maxflöde på 1000 l/s och styrs på CO-mängden. Aggregatet är utrustad med en roterande 
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värmeväxlare med tillhörande värmebatteri.  LB02 är ett aggregat av samma modell som 

LB01.  

Alla fläktar på båda aggregaten har en drifttid mellan klockan 6-18.  

 Fjärrvärme  

För att värma byggnaden är det framdraget fjärrvärme från Eons fjärrvärmenät. Värmen 
distribueras vidare till de båda luftbehandlingsaggregaten, radiatorer och uppvärmning av 
kallvatten.  Byggnadens faktiska mängd fjärrvärme jämnfört med den projekterade mängden 

finns jämförda i Tabell 8. 

 Fjärrkyla 

För att kyla byggnaden är det framdraget fjärrkyla från Eons fjärrkylnät. Det sitter kylbafflar 
monterade i de rum som behöver extra kyla och inte klarar sig med endast kyld tilluft. 
Luftbehandlingsaggregat LB01 har ett installerat kylbatteri, LB02 som förser garaget med 

tilluft, har inget kylbatteri.  

 Castellum Loggportal 

Castellum har en webbportal där det är möjligt att gå in och följa byggnadens alla olika 
system i realtid. I både värmesystem och kylsystemet går det att följa temperaturer, 

styrsignaler, pumpeffekter och den totala använda värmen/kylan. Det finns data loggat sen 
systemen installerades vid årsskiftet 2015/2016 per timme.  Det går även att dela upp 
användningen på månadsbasis och på så sätt se exakt hur mycket som används i jämförelse 
mot den beräknade användningen.  I Figur 4 visas ett skärmklipp på värmesystemet där det 
går att se den aktuella användningen på mätare VP01-ME01 nere till vänster på bilden. 
Tyvärr går det inte att dela upp loggning på olika poster, utan loggningen endast sker på 

totalt inkommande fjärrvärmen och mängden som går till varmvatten. 
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Figur 4 Driftkort Värmesystem för byggnaden Drottningparken 

För de två aggregaten, LB01 och LB02 går det att se de olika temperaturerna, 

temperaturverkningsgrad, styrsignal värme/kyla och på LB02 går det även att se till- och 

frånluftsflöde. I Figur 5 visas LB01 schematiskt med alla olika mätare och temperaturgivare.  

 

Figur 5 Driftkort för luftbehandlingsaggregatet LB01 

 Beräkningsprocess 

Vid projektering av en nybyggnation eller ombyggnad genomförs vanligen en 

energisimulering i ett simuleringsprogram. En modell byggs upp med arkitektens ritningar 
som underlag där de flesta inställningar för byggnaden kan göras.  I modellen byggs 
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byggnadens klimatskal upp, de internlaster som finns och de tekniska lösningar som finns 
ställs in. Sedan genomförs en energisimulering med modellen för vald klimatfil under ett helt 
år. Därefter beräknar programmet ett resultat för energianvändning för varje energimätare. 
Resultatet presenteras i enheten kWh/m2, år, detta för att få en generell bild hur mycket 

energi byggnaden använder oavsett storlek. När en modell av Drottningparken skapades var 
de utifrån byggnadshandling och den har inte uppdaterats efterhand.  Internlaster har 

beräknats utifrån Svebys brukarindata.  

 Allmänt om Sveby 

 När en ny byggnad ska projekteras genomförs beräkningar på byggnaden, då används 
Svebys verktyg för att uppskatta internlaster och energianvändning för olika enheter. Sveby 
står för ”standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” är ett branchöverskridande 
program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning.  Svebys 

material är framtaget och godtaget av ett flertal större företag och intresseorganisationer i 
byggbranschen. För beräkning finns det tre olika typer av brukarindata, det är för bostäder, 
kontor och undervisning.  Med kontorsbyggnad avser en byggnad med cellkontor och/eller 
kontorslandskap. Vid uppskattning av kontorsutrustning kan de variera mycket beroende på 
verksamhet och utnyttjningsgrad. Vid så exakta indata som möjligt behövs givetvis 

beteendestudier eller att man vid projektering redan vet vilka som ska nyttja lokalerna och 

kan räkna på internlasterna från deras brukarprofil. 

Syftet med Sveby är att det skall underlätta för entreprenörer att genomföra 

energiberäkningar genom att använda standardiserade brukarindata.  Genom att använda 
Sveby skapas det en överenskommelse och möjlighet att undvika tvister mellan de olika 
aktörerna i ett byggnadsprojekt. 

(Sveby. 2017) 

 Teknisk indata för energisimulering ursprungliga modellen 

Vid simulering av byggnadsmodellen i IDA ICE användes U-värden i Tabell 4 som indata. 
Dessa U-värden är bestämda av konstruktionens egenskaper.  I tabellen ser man två olika 
värden för fönster inkl. karm, anledningen till detta är att det är två olika glastyper som 

används för norr- och sydfasad. I bilaga 6 finns utdrag ur miljöbyggnadsverktyget som visar 

detta.  
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Tabell 4 U-värde och area för olika byggnadsdelar 

U-värde Byggnadsdelar U-värde: Area: 
Del W/m2,k m2 
Yttervägg 0,25 1514 
Källarväggar 0,37 372 
Mellanbjälklag Garage 0,25 735 
Mellanbjälklag 0,1 3675 
Yttertak   
-Sedumtak 0,06 842 
-Fläktrumstak 0,16 121 
Fönster ink.karm [Norr] 0,74 501 
Fönster ink.karm [Syd] 0,65 693 
Platta mot mark 0,33 806 
 
Det genomsnittliga värmegenomsgångskofficienten (Umedel) har utifrån angivna U-värden 
beräknats genom att dividera summan av alla u-värden med antalet olika värden. U-medel 

blev efter den beräkningen 0,323 W/m2,k.   

Klimatkraven för respektive zon är ställda för att klara inställt börvärde.  I Tabell 5 visas de 

ställda kraven för de olika rummen i byggnaden.  

Tabell 5 Klimatkraven för olika rum i byggnaden Drottningparken 

Klimatkrav Värde Enhet Kommentar 
Värmefall       
Kontorsrum >21 °C ± 1°C, golvyta: 3215 m² 
Konferens/mötesrum >21 °C ± 1°C, golvyta: 328 m² 
Pausrum >21 °C ± 1°C, golvyta: 359 m² 
Kylfall       
Kontorsrum <23 °C ± 0,5°C 
Konferens/mötesrum <23 °C ± 0,5°C 
Pausrum <23 °C ± 0,5°C 
Sommar- och 
vintertid 

      

Garage minst 5 °C Golvyta: 893 m² 
Teknik 21-30 °C Golvyta: 138 m² 
Trapphus 21-30 °C Golvyta: 719 m² 
Fläktrum 21-30 °C Ytan ingår i 

teknikutrymmet 
Luftkvalitet   PPM CO2-styrning 
 

 

 Intern värmegenerering ursprungliga modellen 

Då byggnaden är ett kontorshus skapas det mycket intern värmegenerering. För att 
bestämma hur stor effekt belysning, människor och utrustning bidrar med, har detta ställts 
in i IDA ICE av handläggare av modellen. I Tabell 6Tabell 6 redovisas indata som använts för 
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dessa parametrar. Personantalet gäller enligt antal sittplatser på möbleringsritningar. Enligt 

möbleringsritningarna finns det 208 stadigvarande kontorsplatser.  

Övriga interna laster är en hiss som använder 500 kWh/år. Enligt Svebys anvisningar har det 
i IDA ICE satt att 100 % av interna lasterna bidrar till extra värmetillförsel. Scheman för 

Tabell 6 är satt till 9 timmar per vardag.  

 

Tabell 6 Värmeeffekter som användes som Indata i IDA ICE 

Utrustning 7,8 W/m2,år 
Belysning Kontorsplan 5,93 W/m2,år 
Belysning Garageplan 4 W/m2,år 
Människor 108 W 

 

I Tabell 7 visas Svebys brukarindata för en modern kontorsbyggnad med 70 % beläggning. 

Om ett medelvärde mellan belysningseffekten för Plan 2-6 och garaget antas, blir en 
jämförelse på totalen mellan Sveby och simuleringsindata 1, 2 W/m2,år högre för 
simuleringsdatan.  Sveby rekommenderar också att använda sig av 20 m2/person för att 

uppskatta antal personer om givna möbleringsritningar inte finns.  

Tabell 7 Svebys brukarindata för interna laster 

Utrustning 
 
6,3 W/m2,år 

Belysning 5,3 W/m2,år 
Människor 108 W 

 

Sveby har också en uppskattning för den totala verksamhetselen i kWh/m2,år. Där 
rekommenderar de att använda ”best practice”, som är 39 kWh/m2, år. Drottningparkens 

totala verksamhetel i ursprungsmodellen uppgår till 38,3 kWh/m2, år. 

Enligt Elmroth (2015)  så bidrar värmetillskott i form av människor i lokaler till cirka 100 
W/person och att ”i stort sett all elanvändning i huset för belysning och apparater omvandlas 

till värme.  (s.121) 

 Fjärrvärmeanvändning 

Byggnadens faktiska och simulerad fjärrvärmeanvändning visas månadsvis i Tabell 88 . Den 
visar mängden värme till värmebatteriet i aggregaten, värme till radiatorerna och värme till 

att värma kallvattnet. De faktiska siffrorna kommer från loggning i FastWebb från 
fjärrvärmemätare VP01-ME01. Via muntlig kommunikation med Peter, energiexpert på Eon 
bekräftade han att eon aldrig har en egen mätare på plats i byggnader, utan avgör hur stor 
energimängden är utifrån byggnadens egna mätare. Enligt Eons loggning visar det i snitt 5–
10 kWh/månad differens mot FastWebbs loggning. Detta kan enligt Eon bero på att när 
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mätaruppställnigen går igenom deras system korrigeras siffrorna marginellt. I Bilaga 1 går 

det att se den uppmätta mätningen som Eon har gjort.  

Eftersom byggnaden stod klar våren 2016 och vanligtvis i början har den en injusteringstid, 

har data från juni 2016 till maj 2017 använts. 

 

 

 

Tabell 8 Uppmätt fjärrvärmeanvändning månadsvis för Drottningparken loggat från fastwebb 

Månad Faktiska* 
[kWh] 

Beräknad i 
IDA ICE [kWh] 

Januari 42 770 15 183 

Februari 34 857 14 612 

Mars 26 693 7 857 

April 18 370 2 716 

Maj  5 293 1 778 

Juni 3 211 1 660 

Juli 2 540 1 715 

Augusti 5 051 1 716 

September 6 128 1 785 
Oktober 27 994 3 679 

November 36 306 8 282 

December 35 743 13 699 

Totalt: [kWh/år] 244 956 74 682 
Spec,tot: 
[kWh/m2,år] 52,7 16,1 

*Ej normalårskorrigerad. 

 Varmvattencirkulationsförluster  

I avsnitt 4.2 finns det beskrivet hur VVC-förluster fungerar. Enligt Svebys rapport 

Brukarindata-kontor-version-1.1 står det ” VVC-förluster i nya kontorsbyggnader har 
uppskattas till ca 3 kWh/m2

Atemp”.(s.28) I en studie av Bengt Boqvist (2016) mätte han VVC-
förluster på 8 olika kontorsbyggnader, där blev resultatet att vvc-förlusterna var mellan 1,0 – 

3,4 kWh/m2, år.  

Den förlustfaktor som används som indata i projekteringsskedet var 2,3 kWh/m2
atemp.  

Eftersom denna är beräknad efter rörritningar i ett tidigt skede med uppskattat förlustfaktor 
på 5 W/m har egna beräkningar av VVC-förluster genomförts på de senaste ritningarna 
genom att mäta längden på VVC-ledningar. Förlustfaktorn i W/m har också beräknats i 
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parocs beräkningsprogram. Parocs beräkningsprogram baseras på ekvationer som beskrivs i 

standarden ISO 12.241. 

 Varmvattenanvändning 

För att uppskatta hur mycket energi som går åt till varmvatten i projekteringen användes 
schablonen för varmvatten i en kontorsbyggnad från Sveby, d.v.s. 2 kWh/m2,år. Per månad 
blir detta 774 kWh. Genom att studera hur mycket vatten de faktiskt använder i FastWebb 
och avläsa den volymen kan den siffran senare multipliceras med Svebys schablon 55 

kWh/m3 för att bestämma hur mycket energi som behövs. 

 

 Olika fall som simulerats  

För att få den projekterade modellen att efterlikna den riktiga byggnaden så stoppas olika 
indata in i modellen. Genom att testa dessa olika fall kan de utifrån de resultaten dra en 

slutsats utifrån vad den förhöjda energianvändningen till värme beror på.  

 Fall 1 – Ändrad verkningsgrad på LB01 

I Figur 6 visas den 6 januari 2017, i skärmklippet syns utomhustemperaturen (gul), styrsignal 
värme (ljusblå), styrsignal värmeväxlare (röd) och temperaturverkningsgrad värmeväxlare 
(grön) på LB01. På x-axeln visas dygnets timmar den 6 januari 2017. På y-axeln visas procent 
från noll och uppåt och från noll och nedåt visas temperatur.  Genom att studera kurvorna 

går det att se mitt på dagen vid utomhustemperaturen - 5 °C är styrsignalen för värmeväxlare 
100 % och styrsignalen till värmebatteriet 60 – 40 %. Temperaturverkningsgrad för den 
roterande återvinnande värmeväxlaren kommer endast upp i cirka 73 % och inte 83 % som 

den var projekterad för.  
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Figur 6 Notering av låg temperaturverkningsgrad, den gröna linjen visar temperaturverkninggrad 
värmeväxlare, den blåa visar styrsignal värme, den röda visar styrsignal värmeväxlare och den 
gula visar utomhustemperaturen. X-axeln representerar dygnets timmar den 6 januari 2017 medan 
y-axeln visar temperaturverkninggraden i % och utomhustemeperaturen från 0 grader och nedåt.  

Om den visade temperaturverkningsgrad stämmer leder det till att fjärrvärmen till 
värmebatteriet i aggregatet används mer än vad den behöver på grund av den låga 

temperaturverkningsgraden på växlaren.  

För att kontrollera vad en försämrad temperaturverkningsgrad ger för utfall så genomfördes 
en simulering på originalmodellen med en korrigerad temperaturverkningsgrad på LB01 från 

83 % till 73 %.  

 

 

 Fall 2 – Korrigerat våningsplanen till relationsritningarna 

I projekteringsskedet av byggnaden fanns inte några givna möbleringsritningar, det var alltså 
inte klart vilka hyresgäster eller hur många de skulle vara som skulle flytta in i byggnaden. Då 
modellerades våningsplanen efter hur ett typiskt kontorsplan skulle kunna se ut och för de 
interna lasterna användes Svebys brukarindata för kontor. Senare i projektskedet bestämdes 

det vilka hyresgäster som skulle flytta in på respektive plan, och tydliga möbleringsritningar 
skapades. Men dessa justerades inte i simuleringsprogrammet på grund av att projektet hade 
framskridit så pass länge. I Figur 7 som visar Plan 2 (entréplan) går det att se planritningen 

som fanns i projekteringsskedet.  
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I Figur 8 visas istället plan 2 hur den egentligen byggdes och ser ut idag. Det syns tydligt att 

antal rum inte stämmer överens med i Figur 7 och att det finns betydligt färre arbetsplatser i 

de nya möbleringsritningarna.  

 

 

 

 

Genom att studera dessa planritningar går det att bygga upp respektive våningsplan efter hur 
det ser ut i idag. De interna lasterna justerades också beroende efter hur många arbetsplatser 
det finns enligt ritningarna.  Sedan simuleras den nya modellen för att se vad det ger för 

utslag med förändrade interna laster och nya planritningar.  

 Fall 3 – Korrigerat samtliga plan + ändrad verkningsgrad 

I detta fall har ändringarna från fall 1 och fall 2 korrigerats in till samma modell, för att se 
vad de tillsammans gör för påverkan på energianvändningen. I Detta fall har totalt antal 

personer i byggnaden minskats genom att tolka de nya ritningarna, precis som i fall 2. 

Figur 8 Plan 2 aktuell möbleringsritning Drottningparken 

Figur 7 Plan 2 preliminär möbleringsritning Drottningparken 
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 Fall 4 – Halverad effekt interna laster   

Effekten för all belysning och utrustning i byggnaden bidrar också till värmetillförsel. I 
simuleringen har Svebys schablon för belysning och utrustningseffekter används, schablonen 
säger också att 100 % av den effekten bidrar till intern värmegenerering.  Vid en simulering i 
en byggnad med stort intern utrustning ger det ett högt extra tillskott internvärme. Som 
Byström (2016)  nämner i sin studie var det mindre interna laster som bidrog till den 

förhöjda värmeanvändningen i verkliga fallet.   

Då det ofta är svårt att uppskatta exakt hur mycket utrustning och belysning den finns i en 
byggnad, därför användes Svebys ”Best practice” för att uppskatta verksamhetselen. De olika 

nivåerna finns att se i Tabell 9. 

Tabell 9 Sveby brukarindata för interna laster. (Sveby, 2017) 

 

Den ursprungliga modellen hade effekten på utrustning satt till 7,8 W/m2,år och belysning 

till ca 4,5 W/m2,år. De nya effekterna per kvadratmeter blir istället 3,9 W/m2,år för 

utrustning och 2,25 W/m2,år för belysning.  

 Fall 5 – U-värden på fönster 

I detta fall genomfördes en simulering med försämrade egenskaper för glasen. Eftersom 
byggnadens fasad består av stor del, glas, är det intressant att kontrollera vad det skulle ge 
för utslag om U-medelvärdet höjdes.  Av den totala fasadytan består ca 40 % av fönster med 

glas 1 eller glas 2, beroende på om det är mot norr eller mot söder. Byggnaden står helt 
oskuggad i verkligenheten och det har och också tagit hänsyn till det i originalmodellen i IDA 
ICE.  Fönstrens påverkan på byggnadens totala U-värde är stort, eftersom hela fasaden av 

byggnaden består av glas. 

I byggnaden finns det 2 olika glastyper, glas 1 med total area 501 m2 och glas 2 med total area 
692 m2. Från Bilaga 4 går att det att se att glas 1 har U-värde 0,74 W/m2,k och glas 2 har U-

värde 0,65 W/m2,k. Dessa har valt för att klara bestämda klimatkrav.  

Genom muntlig kommunikation med energiexperter, anser de att glasen u-värde är mycket 
låga jämfört med vad den verkligheten kan vara.  En simulering genomfördes för att 
kontrollera vad glas med försämrade egenskaper gör för påverkan ökades U-värden först på 

till 1,3 W/m2,k och 1,1 W/m2,k.  

Det gjorde senare en till simulering med kraftigt försämrade glas, U-värdet för glas 1 var då 
2,1 W/m2,k och för glas 2 1,9 W/m2. Dessa är egentligen för högt satt värden på ett glas, men 
genom att göra en sådan simulering går det att se hur glasens U-värden påverkar byggnadens 

totala energianvändning.  
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 Fall 6 - Lufttäthet i garage  

Lufttätheten i hela byggnaden är satt att vara 0,3 l/s, m2 vid 50 Pa tryckskillnad. Efter 
granskat provtryckningsprotokoll så visade det sig att det upptäcktes vid provtryckning att 
garaget endast håller 2,2 l/s, m2. Detta blir ett fall att testa för att se hur mycket det påverkar 
byggnadens energianvändning.  Zonen garage justeras i IDA ICE med luftläckage från 0,3 l/s, 

m2 till 2,2 l/s, m2.  

En simulering med luftläckage 0,9 l/s, m2 för hela byggnaden genomfördes också för att se 

hur en sådan ökning skulle påverka energianvändningen.  

5 RESULTAT 

I avsnittet nedan kommer IDA ICE-testernas resultat att redovisas.  Tabellerna är uppdelade 
i ”referensfall” och vald parameter att undersöka. Referensfallet är det originalfall som 
användes i det tidiga skedet av energiberäkningar, utan eventuella justeringar genomförda. I 

den sista kolumnen visas verkligt fall, som är den värme byggnaden använder i verkligheten. 
 
I tabellerna nedan där jämförelsen görs mot referensfallet är posten ”värme” enbart värme 
till luftbehandlingsaggregatens värmebatteri och värme till radiatorerna. Värme till 

varmvatten och VVC visas för sig. 

Temperaturen, varmvattenanvändningen och varmvattencirkulationen mäts och jämförs mot 

de siffror som användes i projekteringsskedet.  

 Fall 1 - Ändrad verkningsgrad på LB01  

Genom att sänka temperaturverkningsgraden för ventilationsaggregatet LB01, från 83 % som 
användes i projekteringsskedet till det uppmätta värdet 73 % sker en ökning av 

energianvändningen. Hur temperaturverkningsgraden beräknas ses i avsnitt 4.1.5 

Det är framförallt mängden värme som ökar med ca 5 kWh/m2, år Detta går att se i Tabell 10. 

Tabell 10 Fall 1 – ändrad temperaturverkningsgrad på LB01 

[kWh/m2,år] Referensfall  
Ändrad 
verkningsgrad 

Skillnad Verkligt fall 

Kyla  21,9 21,9 0 - 
Fastighetsel 13,4 13,5 0,1 - 
VV + VVC 4,3 4,3 0 3,38 
Värme 11,7 16,8 5,1 49,3 
Totalt 51,3 56,5 5,2 - 
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 Fall 2 – korrigerade våningsplanen till relationsritningar 

Genom att studera relationsritningar och jämföra med byggritningar justeras de interna 
laster på alla plan efter antalet sittplatser från de nya ritningarna. Ritningar för de nya 
våningsplanen importerades till IDA ICE där de nya zonerna skapades. Skillnaden i antal 
personer som är där under kontorstid minskade med 18 % efter denna förändring. Dessa 
ändringar demonstreras i Tabell 11 och visar att mängden värme ökar med ca 3 kWh/år, m2 
och mängden kyla minskas med ca 4 kWh/m2, år.   

 

 

 

Tabell 11 Fall 2 – korrigerat våningsplan till relationsritningar 

[kWh/m2,år] Referensfall Korrigerat våningsplanen Skillnad Verkligt fall 
Kyla  21,9 18,0 3,9 - 
Fastighetsel 13,4 13,4 0 - 
VV + VVC 4,3 4,3 0 3,38 
Värme 11,7 15,4 3,7 49, 3 
Totalt 51,3 51,1 0,2 - 

 

 Fall 3 - Relationsritningar + Ändrad verkningsgrad LB01 

Genom att genomföra en simulering med både ändrad verkningsgrad på 
luftbehandlingsaggregatet LB01 från 83 % till 73 % i IDA ICE, samt ändra de interna lasterna 
för varje plan efter hur relationsritningarna ser ut och skapa nya zoner. Dessa beräkningar 
ger en ökad värmeanvändning på ca 9 kWh/m2, år. Mängden energi till kyla minskas med ca 

4 kWh/m2,år. I Tabell 12 visas detta fall.  

Tabell 12 Fall 3 – Ändrat till relationsritning och sänkt verkningsgrad på LB01 

[kWh/m2,år] Referensfall Fall 1 + Fall 2 Skillnad Verkligt fall 
Kyla  21,9 18,0 3,9 - 
Fastighetsel 13,4 13,4 0 - 
VV + VVC 4,3 4,3 0 3,38 
Värme 11,7 20,7 9 49,3 
Totalt 51,3 56,4 5,1 - 

 Fall 4 – Halverat interna laster 

I Referensfallet bidrar belysning och utrustning med 100 % i intern värmegenerering. 
Elmroth (2015) menar att 70 % av verksamhetselen kommer som tillgodo till byggnaden. 

Han nämner också att man bör uppmärksamma hur mycket som faktiskt utnyttjas av dessa 
70 %.  I IDA ICE genomfördes en simulering med att interna laster bidrar med 50 % för att se 
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vad det ger för utfall om byggnaden inte har så hög värmegenerering. Resultatet från detta 

fall visar att köpt värme ökade med ca 7 kWh/m2, år. I Tabell 13 visas detta fall.  

Tabell 13  Fall 4 - Halverad effekt interna laster 

[kWh/m2,år] Referensfall 50 % interna laster Skillnad Verkligt fall 

Kyla  21,9 20,1 1,8 - 
Fastighetsel 13,4 13,4 0 - 
VV + VVC 4,3 4,3 0 3,38 
Värme 11,7 18,9 7,2 49,3 
Totalt 51,3 56,7 5,4 - 

 

 Fall 5 - U-värden på fönster 

Vid en ökning av u-värdet för glas 1 från 0,74 W/m2,k till 1,3 W/m2,k och för glas 2 från 0,65 
W/m2,k till 1,1 W/m2,k ökade mängden energi till värme med ca 6 kWh/m2,år. I Tabell 14 
visas detta fall. Varför dessa u-värden används i beräkningarna är på grund av att de är 
medelvärde av de energiklasser för fönster enligt Energimyndighetens 

energimärkningssystem.  (Elmroth, 2015) 

 

Tabell 14 Fall 5 - U-värde fönster 1 

[kWh/m2,år] Referensfall  Fönster U-värde 1 Skillnad Verkligt fall 
Kyla  21,9 18,0 3,9 - 
Fastighetsel 13,4 13,4 0 - 
VV + VVC 4,3 4,3 0 3,38 
Värme 11,7 18,0 6,3 49,3 
Totalt 51,3 53,7 2,4 - 

 

 Ytterligare en simulering genomfördes med ännu sämre glas. Syftet med att öka dessa 
ytterligare är att se hur stort utslag det ger. U-värdet för glas 1 var då 2,1 W/m2,k och för glas 

2 1,9 W/m2,k.  

Utfallet blev att mängden energi till värme ökade med ca 24,8 kWh/m2,år. Kylbehovet 
minskade med ca 4 kWh/m2,år, vilket kan bero på mer gratis kylning genom glasen.  Detta 

redovisas i Tabell 15. 

Tabell 15 Fall 5 - U-värde fönster 2 

[kWh/m2,år] Referensfall  Fönster U-värde 2 Skillnad Verkligt fall 
Kyla  21,9 18,0 3,9 - 
Fastighetsel 13,4 13,4 0 - 
VV + VVC 4,3 4,3 0 3,38 
Värme 11,7 36,5 24,8 49,3 
Totalt 51,3 72,2 20,9 - 
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 Fall 6 - Lufttäthet i garage 

En förändring av lufttätheten i garaget från 0,3 l/s, m2 till 2,2 l/s, m2 gav en ökning med ca 1 

kWh/m2, år på värmeanvändningen.  Detta redovisas i Tabell 16. 

Tabell 16 Ökat lufttätheten i garaget 

[kWh/m2,år] Referensfall  Ändrad lufttäthet Skillnad Verkligt fall 
Kyla  21,9 21,2 0,7 - 
Fastighetsel 13,4 13,4 0 - 
VV + VVC 4,3 4,3 0 3,38 
Värme 11,7 13,1 1,4 49,3 
Totalt 51,3 52,0 0,7 - 

 

Ökades lufttätheten från 0,3 l/s, m2 till 0,9 l/s, m2 för hela byggnaden ökade 

värmeanvändningen med ca 2 kWh/m2,år och kylan minskade med 3 kWh/m2,år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rumstemperatur 

Inomhustemperaturen kontrollerades i FastWebb för de olika zonerna på respektive plan för 
att kontrollera om det är för sval inomhustemperatur, vilket skulle innebära att värme måste 

tillföras till den zonen. I Tabell 17 har ett exempel tagits från en större pausyta vid flertalet 
mötesrum på plan 5. Det är medeltemperaturen som visas för varje månad, från den verkliga 

temperaturen i rum 521 och från samma rum i IDA ICE simuleringen.   

Tabell 17 Inomhustemperatur Rum 521 

  Från IDA ICE Från verkligt fall 
Januari 21,1 °C 20,6 °C 
Februari 21,1 °C 20,9 °C 
Mars 21,2 °C 21,3 °C 
April 22,2 °C 21,3 °C 
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Maj 23,4 °C 21,8 °C 
Juni 23,7 °C 22,0 °C 
Juli 23,7 °C 20,9 °C 
Augusti 23,6 °C 21,7 °C 
September 22,9 °C 21,2 °C 
Oktober 21,4 °C 21,0 °C 
November 21,1 °C 21,2 °C 
December 21,1 °C 20,9 °C 

 

I Tabell 18 visas medeltemperaturen för årets alla månader under ett helt år. Temperaturen 
är från rum 228 på plan 2, som är ett kontorslandskap. Den jämförs mot samma rum i IDA 

ICE simuleringen.  

Tabell 18 Inomhustemperatur Rum 228 

Från IDA ICE Från verkligt fall 
Januari 21,0 °C 20,2 °C 
Februari 21,0 °C 20,7 °C 
Mars 21,0 °C 21,0 °C 
April 21,2 °C 21,2 °C 
Maj 21,9 °C 21,0 °C 
Juni 22,8 °C 20,4 °C 
Juli 23,3 °C 20,0 °C 
Augusti 23,1 °C 20,7 °C 
September 22,1 °C 20,8 °C 
Oktober 21,1 °C 20,5 °C 
November 21,0 °C 20,7 °C 
December 21,0 °C 20,3 °C 

 

Skillnaden i temperatur är relativt liten mellan den faktiska och simulerade, men det är i snitt 
en grad varmare för båda rummen i mätningen från IDA ICE. Det kan bero på många olika 
parametrar men är inte en faktor som bidrar till förhöjd värmeanvändning i verkliga fallet. 

 

 VVC-förluster  

Genom att mäta alla längder på framledning och returledning på varmvattencirkulationen 
visade det sig att den totala längden är 289,16 m. Vid beräkning av hur stor värmeförlust det 

är per meter användes ett beräkningsprogram från Paroc. Indatan som användes i 

programmet går att se i Tabell 19.  

Tabell 19 VVC-indata 

Material Koppar 
Tjocklek 2 mm 
Ytterdiameter 22 mm 
Media Vatten 
Mediatemp 55°C 
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Omgivningtemp 22°C 
Isoleringtjocklek 30 mm 
Isoleringstyp Isover Serie 2A 
Ytskikt Rostfri plåt 

 

Från beräkningsprogrammet blir värmeförlusten 4,7 W/m. Eftersom 
varmvattencirkulationen går dygnet runt blir energiförlusten totalt 11905 kWh/år. Dividerat                        
med byggnadens Atemp blir den specifika energiförlusten 2,56 kWh/m2,år. I Figur 9 är 

utdatafilen redovisad. I Bilaga 2 och Bilaga 3 finns isoleringstypen för VVC.  

 

Figur 9 Utdata från Parocs beräkningsprogram 

 

Det använda värdet i projekteringsskedet var 2,3 kWh/m2, år. Den beräknade energiförlusten 
blev 2,56 kWh/m2,år vilket genererar en ökning på endast 0,26 kWh/m2, år mot vad som 

användes i IDA ICE simuleringen.     

 Varmvattenanvändning 

Genom att avläsa hur stor volym som används varje månad och multiplicera den med Svebys 
schablon går det att jämföra den faktiska varvvattenanvändning och den simulerade. 

Skillnaden mellan modellen och verkliga användningen 1,18 kWh/m2,år mindre i verkliga 

fallet. Detta redovisas i Tabell 20. 

Tabell 20 Verklig och simulerad varmvattenanvändning 

Verklig användning 
[kWh] 

Simulerad 
användning [kWh] 

Juni 182 774 
Juli 132 774 
Augusti 264 774 
September 341 774 
Oktober 368 774 
November 391 774 
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December 335 774 
Januari 374 774 
Februari 385 774 
Mars 456 774 
April 352 774 
Maj 209 774 
Totalt: kWh/år 3790 9290 
Totalt kWh/m2, år 0,82 2 

 Beräknad specifik energianvändning  

Vid projekteringsskedet har energiprestandan beräknats i simuleringsprogrammet IDA ICE.  
Resultatfilen som fanns från då var daterad 2015-09-23 och simulerade i version 4.6 med 
klimatfil Västerås-Hässlö (IW2). I Tabell 21Fel! Hittar inte referenskälla. har en ny 
simulering genomförts på samma modell, men i programversion 4.7.1 och klimatfil ändrad 

till Örebro.  Detta gav en skillnad på 1,1 kWh/m2,år mellan de olika klimatzonerna. I denna 
studie har de faktiska siffrorna jämförts mot simuleringen med Örebro som klimatfil.  I 
Tabell 8 finns mängden värme per månad redovisad och denna tabell visar endast värmen 

per år.  

 

Tabell 21 Byggnadens energianvändning 

 Örebro 
kWh 

Örebro 
kWh/m2,år 

Västerås 
kWh/m2,år 

Värme till rum 43659 9,4 8,9 
Värme ventilation 10832 2,3 2,1 
Värme Totalt 54491 11,7 11,0 
Varmvatten 9290 2,0 2 
VVC-förluster 10684 2,3 2,3 
VV + VVC Totalt 19974 4,3 4,3 
Kyla till rum 84103 18,1 18,5 
Kyla till ventilation 17413 3,7 3,8 
KYLA Totalt 101516 21,9 23,0 
Fläktar och pumpar 38726 8,3 9,1 
Belysning 18066 3,9 3,8 
Hiss 5500 1,2 1,2 
Fastighetsel Totalt 62292 13,4 14,1 
Energiprestanda 238272 51,3 52,4  
 

Energiprestandan blir enligt simulering totalt 52,4 kWh/m2, år. För att uppnå miljöbyggnad 
silver på indikator 1 ska energiprestandan vara < 75 % av BBR-kravet som är 80 kWh/m2, år. 

Kravet att uppnå blir då 60 kWh/m2, år. I de olika fall som simulerats ovan klarar alla utom 

Fall 5 – U-värde fönster miljöbyggnadskravet.  
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 Flera fall simulerade samtidigt 

Genom att mata in flera fall i IDA ICE går det att se vad de utvalda fallen ger för påverkan 

samtidigt. De fall som användes vid beräkningarna var: 

- temperaturverkningsgrad för luftbehandlingsaggregatet LB01 sänktes från 83 % till 73 % 

- lufttäthet i garaget ändrades från 0,3 l/s, m2 till 2,2 l/s, m2 

-  våningsplanen korrigerades till hur det faktiskt ser ut och de interna lasterna ändrades till 

faktiskt antal människor. 

- glas 1 ändrades från 0,74 W/m2,k till 1,3 W/m2,k och glas 2 från 0,64 W/m2,k till 1,1 W/m2,k. 

- Intern värmeavgivning från utrustning och belysning ändrades från 100 till 50 %.  

 

Dessa korrigeringar som går att se i Tabell 22 ger en ökning av värmeanvändningen med ca 

27 kWh/m2, år.  

Tabell 22 Flera fall samtidigt 

[kWh/m2,år] Referensfall  Flera fall 
tillsammans 

Skillnad Verkligt fall 

Kyla  21,9 18 3,9 - 

Fastighetsel 13,4 13,3 0 - 

VV + VVC 4,3 4,3 0 3,38 

Värme 11,7 38,8 27,1 49,3 

Totalt 51,3 75,4 24,1 - 

 Resultat av verifieringen 

Innan verifieringen var värmeanvändningen i projekteringsfallet 11,7 kWh/m2, år och i 
verkligheten 49,3 kWh/m2, år. Genom att justera beräkningarna för 
temperaturverkningsgraden för LB01, lufttäthet i garaget, interna lasterna ändrades till 
faktiskt antal människor, glasens u-värden försämrades, korrekt faktor för VVC-förlusterna 
användes, interna värmeavgivningen från laster sänktes och byggnadens verkliga 

varmvattenanvändning beräknades. Då blev värmeanvändningen 37,92 kWh/m2, år, energin 
till kyla och fastighetsel ska adderas på energin för värme för att fastställa byggnadens 
energiprestanda. Eftersom byggnaden använde samma mängd kyla och fastighetsel i 
modellen som i verkligheten, blir den totala energiprestandan 68,92 kWh/m2, år efter ovan 
nämnda justeringar. Gränsen för certifiering är 60 kWh/m2, år inklusive kyla och 

fastighetsel. Vilket innebär att byggnaden använder 14 % för mycket energi och inte klarar 

gränsen för certifiering.  

 Drottningparken jämfört mot liknande studier 

I Tabell 23 jämförs Drottningparkens värmeanvändning mot andra byggnader som också 
hade högre värmeanvändning i verkligheten än vad det projekterats till. De tre byggnaderna 
Drottningparken jämförs mot är byggnader de genomförts en energiuppföljning på. Det 
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beräknade och uppmätta värdet visas i kWh/m2, år och varje byggnads procentuella ökning 

visas också.   

Tabell 23 Drottningparken jämfört mot liknande studier mätt i kWh/m2,år 

Drottningparken Kuben Portvakten Limnologen 
Beräknad Uppmätt 
16,1 52,7 

 

Beräknad Uppmätt 
38,2 66 

 

Beräknad Uppmätt 
10 19 

 

Beräknad Uppmätt 
12 37 

 

Ökning: 327 % Ökning: 174 % Ökning: 190 % Ökning 308 % 
 

Genom att studera tabellen syns det tydligt att Drottningparken och Limnologen sticker ut 

med störst differens i värmeanvändningen.  

6 DISKUSSION  

Vid studiens inledande skede fanns alla möjligheter till att hitta anledningar till den förhöjda 
energianvändningen och även komma fram till en lösning på problemet. Via inloggning i 
Castellums Fastwebbs portal gick de flesta givare i byggnaden att se. Den totala värmen 

delades upp på timnivå i noggrannhet. Genom att dela upp den simulerade modellens 
resultat i mängd värme till respektive aggregat, mängd värme till radiatorer och mängd 
värme till varmvatten var tanken att göra liknande med det verkliga fallet för att kunna 
identifiera tidigt var den förhöjda användningen låg. Detta visade sig vara svårt då 
loggningen endast skedde på totalt inkommande fjärrvärme och mängden som gick till 

varmvatten.  

 Kommentarer till resultatet 

En förutsättning är att mätaren som mäter mängden värmenergi fungerar korrekt. Genom att 

granska FastWebbs loggade användning och haft muntlig kontakt med Eons energiexpert 
visade det sig att de använder samma mätare. Givetvis vore det bättre om det vore två 

stycken oberoende mätare.   

 

Genom att granska Fastwebb på andra aspekter och projektpärmen framgick det att 
återvinningsverkningsgraden för luftbehandlingsaggregatet LB01 samt 
möbleringsritningarna och antal kontorsplatser för varje plan såg annorlunda ut. Dessa 

upptäckter gav inspiration till de första simuleringsfallen. Trots att verkningsgraden på LB01 
är en momentan verkningsgrad, är det den högsta uppmätta under detta år. När man matar 

in verkningsgraden i IDA ICE är den också momentan.  
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I simuleringen med förhöjda U-värden på glasen blev värmeanvändningen högre än i 
originalfallet. I den första glassimuleringen försämrades U-värdet på glas 1 med 15 % och på 
glas 2 med 11 %. Detta gav en ökning i värmeanvändning på 13 %. Vid ytterligare simulering 
med glas 1 försämrat med 283 % och glas 2 med 292 % gav det en ökning av 

värmeanvändning med 312 %.  Med tanke på att byggnadens fasad består till stor del av 
fönster var detta fall intressant. En notering i denna simulering var att kylbehovet minskade, 

till följd av försämrade egenskaper på glasen.  

Med en halvering av effekterna på belysning och utrustning ökar köpt fjärrvärme med 63 % i 
mitt fall. Vilket betyder att en större mängd fjärrvärme behöver tillsättas för att hålla den 

satta temperaturen för rummet.  

Byggnaden är konstruerad till att klara ett luftläckage på 0,3 l/s, m2. Vid provtryckningar 

visade det sig att det endast är plan 2-6 som håller 0,3 l/s, m2 , källarplanet håller 2,2 l/s, m2. 
När detta fall sedan testade i IDA ICE gav det endast en mindre förändring av energin till 
värme. Hela byggnaden testades också att simulera med 0,9 l/s, m2 i lufttäthet. Det visade sig 

då att mängden värme endast ökade marginellt jämfört med originalfallet.   

Tanken med att utgå från en referensmodell med simulerade värden och sedan genomföra 
falltester beroende på vad som de gick att hitta i webbportalen var god.  Det som tydligt 

framgår av resultatet är att mängden energi till värme ökar vid dessa tester.  

I Tabell 8 syns det att fjärrvärmeanvändningen i september jämfört med i oktober är 
betydligt högre i oktober. Det skiljer hela 21 831 kWh mellan dessa månader. Det kan 
förklaras av att medeltemperaturen enligt SMHI för Örebro under oktober var 7,2 °C och i 
september var den 15,0 °C, eller att de interna lasterna förändrades markant vid den 

tidpunkten.  

VVC-förlusterna var 11 % högre i den beräkning som genomfördes jämfört med vad som 
användes i IDA ICE-simuleringarna. Detta är en stor ökning i sig, men påverkar inte den 
totala värmeanvändningen särskilt mycket. Med detta går det att utesluta att det inte är VVC-

förlusterna som är den stora faktorn till den förhöjda värmeanvändningen.  

Köldbryggorna i byggnaden är satta till 20 % av totala transmissionsförlusterna. Det är en 

schablon som används och köldbryggorna har inte mäts exakt efter hur de ser ut.  

Det har gått att identifiera skillnader mellan modell och verklighet samt vilka orsaker det inte 
beror på. Hur stor påverkan olika förändringar i modellen ger för utslag har också 
identifierats och det har visat sig att vissa parametrar har stor differens men har liten 

påverkan på resultatet.  

I projekteringen användes 2 kWh/m2, år för tappvarmvatten, vilket är en schablon som 
kommer från Svebys brukarindata för kontor. Vid uppmätning av den faktiska 
varmvattenmängden visade det sig att användningen var 0,82 kWh/m2, år. Detta är en 

minskning så det påverkar snarare att uppskattningen i projekteringsskedet är för högt lagd.  

Enligt min studie är Svebys schablon för verksamhetsenergi aningen för högt satta. De 
rekommenderar att använda 39 kWh/m2,år vid ”best practice” och 18 kWh/m2,år för ”inom 
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några år?”. Siffran för ”inom några år?” bör användas vid projektering idag för att inte lura 
IDA-modellen att den får mer intern värmegenerering än vad den kommer få i verkligheten.  
Eftersom Sveby skrev sin rapport ”brukarindata kontor” år 2013 och det ständigt kommer 
nya tekniska lösningar är det inte troligt att använda ”best practice” längre vid projektering 

då det inte ger ett rättvist resultat.   

Med tanke på att kravnivån för energisnåla byggnader hela tiden pressas nedåt med bättre 
produkter och energisnålare utrustning är det värt att tänka på att även brukarnas beteende 

bör förändras med uppmaningar att ha mer sparsamma vanor.  

Det kan givetvis bero på flera olika orsaker att värmeanvändningen är högre i verkligheten 
och de indata som valdes när flera fall testades samtidigt var de som tidigare studier påpekat 
skulle kunna ha en påverkan.  I studien av Kjellman, Hansson och Nordquist, (2010) beskrev 

de att byggnaderna inte uppfyllde täthetskraven som antagits i projekteringen och att 

återvinningsverkningsgraden varit för låg under drifttiden.  

Då kraven för verifiering av en byggnads faktiska energianvändning kommer att bli hårdare i 

kommande byggregler, uppkommer det problem vid avsaknad av undermätare i byggnaden. 
Det måste vara smidigt att kunna dela upp till vad byggnadens energianvändning faktisk 

används till, för att på så sätt kunna identifiera vid en differens. (Boverket BFS 2017:6) 

Då byggnaden vid verifieringen och ändring av samtliga fall fick en energiprestanda på 68,92 

kWh/m2, år klarar den inte gränsen för certifiering som är 60 kWh/m2, år. Detta innebär att 
byggnaden inte kommer klara kraven och troligen bli fråntaget sitt preliminära betyg silver i 

miljöbyggnad.  

 

 Jämförelse mot likande studier 

I forskningrapporten som gjordes av Kurkinen, Neisari och Norden använde Portvakten 90 % 

så mycket värme som projekterat. Limnologen använde hela 300 % så mycket värme som 
projekterat.  I den rapporten var det inomhustemperaturen som varit för hög och bidragit till 
förhöjd energianvändning. För byggnaden Drottningparken har temperaturen inomhus varit 
exakt som den projekterat för, och i vissa fall även lägre. Ett problem konstaterades också för 
Portvakten och Limnologen, att det var stora förluster från fjärrvärmecentralen ut till 

undercentralerna. Detta är inte något som kontrollerats för Drottningparken.  

I studien som Byström (2016) genomförde på byggnaden Kuben, ökade energianvändningen 
till värme med 73 % i verkliga fallet jämfört med simulerade. Den ökningen är inte lika stor 

som i detta fall, men det verkar vara ett tydligt mönster att energianvändningen är för hög i 

verkligheten jämfört med simulerade fallen i studier som dessa. 

Dock behövs det mer omfattande tester av byggnadens klimatskal och undersöka brukarnas 

beteende för att reda ut  om mina resultat kan tänkas stämma.  
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7 SLUTSATSER 

Skillnaden mellan modellen och verkliga byggnaden var innan denna studie stor, och syftet 
var att undersöka vad det kunde tänkas bero på. Byggnadens bygghandling har jämförts mot 
relationshandlingen, detta för att se över att det verkligen sitter rätt produkter som föreslogs 
vid byggstart. Vid denna kontroll upptäcktes inget anmärkningsvärt, förutom att 

möbleringsritningarna med antal sittplatser var förändrade.  

Ett antal olika fall testades att simuleras i IDA ICE, för att se vad en förändring i modellen ger 

för utslag.   

U-värdena på byggnaden glas är relativt lågt satta. Vid den första simuleringen gjordes 
endast en mindre ökning av U-värdet, men vid glassimulering 2 testades en markant ökning 
av U-värdet. Då blev skillnaden mellan modellens värmeanvändning och det verkliga mycket 

stor.  

Vid halveringen av hur stor mängd värmeenergi de interna lasterna genererar är det möjligt 
att dra slutsatsen att de interna lasterna har en stor påverkan. Det som används vid 
projektering är endast en schablon beroende på vilken effekt det är på utrustningen, den 
utrustning som senare installerades i byggnaden kan vara både mer energisnåla eller 

använda mer energi än tänkt.   

Vid simuleringen där flera fall testades samtidigt blev värmeanvändningen nästan 3,5 gånger 

så hög som i referensfallet.  

Jag har utifrån min studie kunnat dra slutsatser om var den total förhöjda användningen 
ligger. Det är med stor sannolikhet flera faktorer som påverkar, med tanke på 
temperaturverkningsgraden för LB01 och den interna värmegenereringen är dessa två 

faktorer med stor påverkan. 

De parametrar som påverkar resultatet mest utifrån mina resultat är den interna 
värmegenereringen, återvinningsverkningsgraden på aggregat LB01 och glasens U-värden.  
De parametrar som har en stor ökning procentuellt, men inte påverkar värmeanvändningen i 

sig är garagets lufttäthet och förlusterna i varmvattencirkulationen.  

Eftersom det inte går att från webbportalen göra en tydlig indelning av vart 
värmeanvändningen går till behövs ett platsbesök göras med en drifttekniker som känner till 
anläggningen väl och göra avläsningar på respektive undermätare. För att byggnaden inte ska 

bli fråntaget sitt preliminära betyg i miljöbyggnad behövs en noggrann undersökning av vad 

varje mätare betjänar och justera temperaturverkningsgraden för LB01 snarast.  
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En lärdom till framtida projekt är att vara medveten om att en byggnad i drift inte alltid beter 
sig som själva simuleringsmodellen. Sen består givetvis en modell av flera antaganden och 
uppskattningar, som är svåra att avgöra hur de påverkar. I detta fall har det visat sig att 
Svebys schabloner inte fungerat som tänkt. Varmvattenanvändningen var betydligt lägre i 

verkliga fallet och det är svårt att veta hur brukarna i byggnaden kommer använda den 

interna utrustning som finns i byggnaden.   

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Förslag till fortsatt arbete är att göra en fortsatt undersökning om exakt var den förhöjda 
värmeanvändningen finns. Ytterligare simuleringar behöver genomföras för att förstå varför 
byggnaden använder mer energi än projekterat. Det som bör undersökas djupare är om det 
verkligen sitter de byggnadsdelar som beställts och om luftbehandlingsaggregaten LB01 och 
LB02 fungerar som det ska. Det gör smidigast genom att besöka Drottningparken och 

undersöka byggnadens system på plats. 
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