
  EXAMENSARBETE 30 HP 
  
   
 
 
 

Akademin för hållbar samhälls- 
och teknikutveckling 

 
Fastigheten 

Maskinbolaget SWECON 
- programbaserade och egna 

energiberäkningar med  
ekonomisk kalkyl 

 
TEXTDEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vikport på Swecons maskinhall i Västerås Foto: Jonas Forell 

 
 
Examensarbete vid Mälardalens Högskola 
i samarbete med Inneklimatbyrån AB, Västerås 
 
Utfört av Jonas Forell Västerås juli 2008 
 



 Jonas Forell, Mälardalens högskola 2008 

Sammanfattning 
 
I det följande examensarbetet har två alternativ av installationer jämförts beträffande 
nybyggnationen Maskinbolaget Swecon, en fastighet med en kontorsbyggnad och till-
hörande maskinhall i Uppsala. Alternativen har varit en fjärrvärmeinstallation med 
en separat kylmaskin, och två bergvärmepumpar med en frikyleslinga. Jämförelser 
har gjorts mellan dator- och egenberäknade simuleringar av energiförbrukningen 
[kWh/(m2,år)], och då med olika ändringar i fastighetens konstruktion, där det ur-
sprungliga projekteringsunderlaget har varit utgångspunkt (Inneklimatbyrån, 2008).  
 Därefter har en nuvärdeskalkylering med en kalkylhorisont på 30 år utförts, som 
visar på det mest ekonomiska alternativet och simuleringen gällande drifts- och in-
vesteringskostnader.  
 Energiberäkningarna har genomförts med datorprogrammen BV2 och VIP+, och 
även med egna beräkningar i Excel. Nuvärdeskalkylen har också gjorts i Excel.  
 
    ♠    ♠    ♠ 
 
Resultaten visar att kontorsbyggnaden och maskinhallen uppfyller riktlinjerna från 
Boverkets byggregler, BBR, avseende U-värde. Kontoret uppfyller även BBR:s di-
rektiv angående energiförbrukning [kWh/(m2,år)], något som däremot inte gäller för 
maskinhallen.  
 Alternativet med bergvärmepumparna är ekonomiskt fördelaktigast i ett perspek-
tiv på 30 år. Jämförelserna mellan de olika simuleringarna ger vidare att störst för-
tjänst erhålls då maskinhallen utrustas med vikportar som har ett lägre U-värde än 
de ursprungliga, och även att luftflödet till samma lokal sänks med tio procent. Med 
dessa förändringar uppfyller även maskinhallen BBR:s direktiv enligt ovan. 
 De egna beräkningarna i Excel anses här ge ett lika tillförlitligt resultat på fastig-
hetens energiförbrukning som med datorprogrammen BV2 och VIP+, förbehållet 
att vissa justeringar görs på ingående ekvationer.     
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Abstract 
 
In this degree project a comparison between two alternatives of heating and cooling 
systems has been made, regarding not yet constructed buildings on the property 
Maskinbolaget Swecon in Uppsala, consisting of an office and a machine room. The al-
ternatives of choice have been a district heating installation with a separate refrigera-
ting machine, and two heat pumps with the bedrock as a heat source, the latter 
equipped with a circuit of directly transferred cold water from the bedrock as a cool-
ing system. A number of simulations of the buildings’ energy consumption [kWh 
/(m2,år)] have also been performed, and this with a variety of comparisons contain-
ing of certain changes of the construction of the buildings vis-à-vis the original plan-
ning data. 
 After that a calculation of present value with a perspective of 30 years has been 
executed, a calculation which shows the most economical alternative and simulation 
concerning the costs of operation and investment.  
 The simulations of the energy consumption have been computed with the pro-
grammes BV2 and VIP+, and also with a matrix in Excel by the writer’s own design. 
The calculation of present value has been performed in Excel.   
 
    ♠    ♠    ♠ 
 
The results indicate that the office and the machine hall fulfil the guidelines of U-
value from BBR. The office also comply with BBR regarding the energy consump-
tion [kWh/(m2,år)]; this, however, is not the case with the machine hall.  
 The alternative with the heat pumps is the economically most sound, viewed in 
the perspective of 30 years. Furthermore, the comparisons of the different simula-
tions yield that the largest profit occur when the machine hall is equipped with ent-
rance gates that have a lower U-value than the originally planned, and also that the 
air flow to the mentioned hall is decreased with ten per cent. With these changes, 
even the machine hall fulfil the requirements of energy consumption from BBR. 
 The results from the computations with the matrix in Excel, is in this degree pro-
ject considered to be as accurate as those derived from the programmes BV2 and 
VIP+, on condition that certain adjustements are made in the equations of the mat-
rix.    
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Beteckningar 
 
 
W  watt 
s  sekund   
h  timme 
kg  kilogram 
kWh kilowattimmar 
Q; E energi  [kWh/månad] 
P  effekt  [W] 
m2  kvadratmeter 
A  area  [m2] 
m3  kubikmeter 
V  volym  [m3] 
K  Kelvingrader 
°C  Celsiusgrader 
U  U-värde, värmegenomgångskoefficient  [W/(m2,K)] 
q  flöde  [l/s, liter per sekund; m3/s] 
η  luftomsättning  [oms/h, omsättning per timme] 
ρ  densitet  [kg/m3] 
J  Joule 
c  specifik värmekapacitet  [kJ/(kg,K)] 
S  solfaktor 
Ga glasandel 
α  absorptionsfaktor (för ytteryta) 
I  solinstrålning  [Wh/m2] 
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Syfte, metod, material 
 
Syfte och metod  
I det följande examensarbetet är huvudsyftet att belysa två olika alternativ för 
värme- och kylinstallationerna för fastigheten Maskinbolaget Swecon, en nybyggnation i 
Uppsala med maskinhall och kontorsbyggnad, och då avseende energiförbrukning 
och en nuvärdeskalkylering sett på 30 år inklusive drift, underhåll och investering. 
Alternativen är att använda fjärrvärme med en separat kylmaskin, eller att installera 
bergvärmepumpar med frikyleslingor.  
 Parallellt med alternativen utförs också olika simuleringar av energiförbrukningen 
med olika utgångspunkter i byggnadskontruktionen. De bästa resultaten härav an-
vänds därefter i en ekonomisk kalkyl med en kalkylhorisont på 30 år. Undersökning-
en är således uppdelad i två delar: en del med uppskattningar av energiförbrukning-
en för de olika alternativen med vissa förändringar i byggnadens konstruktion, och 
en del med en nuvärdeskalkylering där utvalda resultat från den första delen funger-
ar som indata. 
 Till detta används beräkningsprogrammen BV2 och VIP+, och även egna beräk-
ningar genomförs i Excel – resultaten jämförs sedan sinsemellan. Därtill utvärderas 
delvis BV2 och VIP+ beträffande vissa egenskaper. 
 
Material  
Faktainsamlingen till arbetet har skett genom projekteringsunderlag från Inneklimat-
byrån (IKB), litteratur och Internet.  
 Programmen som använts till energiberäkningar har som nämnt varit BV2 och 
VIP+. Till de egna beräkningarna och nuvärdeskalkyleringen har Excel använts. BV2 
och VIP+ har varit fullversioner utan funktionsmässiga begränsningar men dock 
med tidsbestämda studentlicenser. För ritningar har AutoCAD och CADvent 5 
använts. 
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Kort presentation av fastighet 
 
I det följande hänvisas till separata ritningar över SWECON Maskinbolaget, se avsedd 
flik i pärm med bilagor.  
 Byggnaden i Uppsala är uppdelad i två sektioner: en kontorsdel i två plan, och en 
maskinhall med en övre sektion med traverssystem. Till kontorsdelen installeras 
kyla, en nödvändighet med tanke på de stora glasytorna i hörnen av kontoret. I 
skrivandets stund kommer glasfasaden ej att förses med en yttre avskuggning, men 
troligen med någon form av inre solskydd såsom persienner, gardiner eller liknande. 
I de kommande simuleringarna har dock indata behandlats så att att varken yttre 
eller inre avskuggning förekommer – detta för att förenkla förfarandet och göra re-
sultaten mer jämförbara; BV2 och VIP+ var nämligen något olika beträffande data-
inskrivning av inre solskydd.  
 Verksamheten i kontorsdelen innebär sedvanligt kontorsarbete med tillhörande 
datorer och annan diverse utrustning. Kontoret har antagits vara bemannat med 25 
personer (IKB, 2008). 
 Maskinhallen har ingen kyla installerad. Verksamheten består i att reparera och 
utföra service på anläggningsmaskiner som t.ex. hjullastare, grävmaskiner etc. Hallen 
är utrustad med 14 serviceplatser med separata vikportar, varav en plats är en tvätt-
del. I maskinhallen beräknas sammantaget 30 personer att arbeta som mest. 
 
Alternativ installationer  
Det första alternativet är en fjärrvärmeanslutning med en separat kylmaskin för kon-
torets kylbehov. 
 Det andra alternativet innebär två bergvärmepumpar som ska ge värme året runt 
(tappvatten på sommaren), dvs. de ska inte köras som kylmaskiner någon period un-
der året. Kylbehovet är då tänkt att täckas av en frikyleslinga som installeras till berg-
värmepumparna. I detta arbete har det förutsatts att denna frikyla är tillräcklig, och 
att inga problem med temperaturbalans och återladdning till borrhålen förekommer 
(detta kunde ju i annat fall vara föremål för en egen undersökning). Toppar i effekt-
uttag säkras med en separat elpanna. Fördelningen i uttag mellan bergvärmepump 
och elpanna är beräknad till 94 respektive 6 procent (IKB, 2008). 
 Driftkostnaden antas (innan beräkningar) vara mindre för alternativ 2, dvs. för 
bergvärmepumparna, men å andra sidan är investeringen större: värmepumparna 
kostar totalt cirka 2 miljoner kronor, medan alternativ 1 med fjärrvärme kostar cirka 
1,45 miljoner kronor. Därtill kommer kompressorbyte vart 10:e år för bergvärme-
pumparna, vilket är uppskattat till cirka 30 tusen kronor per byte.  
 Kostnaden för ett eventuellt kompressorbyte för den separata kylmaskinen i alter-
nativ 1 tas inte med; anläggningen är mindre och tiden mellan byten troligen längre 
– denna kostnad får därmed antas vara inkluderad i underhållskostnaderna.  
 
Uppmätning av fastighet  
Måttsättning av maskinhallen och kontorsbyggnaden avseende areor och höjder har 
utförts i AutoCAD, se separata ritningar och sammanställning i bilaga Tabell 1A: Öv-
ersikt byggnadsareor. 
 I beräkningarna har kontorets två plan en total golvarea på 2530,58 m2 – alltså 
betongplattans area två gånger. Total inre volym är 11 261 m3. 
 Maskinhallen har ett plan med en övre del i tak med ett traverssystem. Total golv-
yta är 1620,95 m2 med en volym på 14 718 m3. 
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Bilder från befintliga anläggningar  
Anläggningen i Uppsala är inte byggd ännu (juni 2008), men nedan syns bilder från 
SWECON i Västerås som exempel på interiör och exteriör för en maskinhall. An-
läggningen i Västerås är dock mindre än den som planeras i Uppsala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Överst och nederst: Både liten och stor behöver service. Foto: Jonas Forell 
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Reparation av grävmaskin.   Foto: Jonas Forell 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exteriör längs långsidan med tvätthallen i förgrunden. Foto: Jonas Forell 
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Högtryckstvättning av grävmaskin.  Foto: Jonas Forell 
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Energiberäkning enligt BBR 
 
Boverkets byggregler, BBR, innehåller anvisningar som bl.a. syftar till att bostäder 
och lokaler bör uppfylla ett riktvärde gällande energiförbrukning med enheten kWh 
per kvadratmeter och år, kWh/(m2,år). Riktlinjerna enligt BBR är att den energi som 
används till att aktivt värma eller kyla en fastighet skall räknas in i kalkylen av energi-
förbrukning (Boverket, 2008).  
 I följande beräkningar tas det inte någon hänsyn till inre elförbrukning i form 
utav belysning, datorer, osv. Däremot beräknas den passiva värmen som nämnda 
förbrukare bidrar med, denna värme ingår nämligen i energibalansen för huset: 
antingen till att minska värmebehovet eller att öka kylbehovet.  
 Vad gäller maskinhallen så har den passiva värmen från maskiner satts till noll (se 
förklaring i bilaga Översikt 1D: Förklaring till egna beräkningar, Qpassiv).  
 
Direktiv enligt BBR  
Bilaga BBR: Beräkningar och utdrag visar beräkningar och utvalda paragrafer ur BBR 
(dels BBR 2006, dels en ännu ej beslutad remiss till BBR 2008) gällande riktvärden 
för aktuell fastighet. Beräkningar har utförts enligt BBR:s direktiv. Utgångsläget för 
värden till beräkningar är enligt projekteringsunderlaget (IKB, 2008). 
 Inför simuleringar gäller således följande riktlinjer enligt BBR: 
 
Kontor:   Energiförbrukning 126,6 kWh/(m2,år) 
   För omgivande areor, UBBR=0,70 W/(m2,K) 
   För omgivande areor, Umedel=0,512 W/(m2,K) 
 
Maskinhall:  Energiförbrukning max 187,5 kWh/(m2,år) 
   För omgivande areor, UBBR=0,70 W/(m2,K) 
   För omgivande areor, Umedel=0,389 W/(m2,K) 
 
Som synes får Umedel för både kontoret och maskinhallen väl godkänt gentemot 
BBR:s riktlinjer. Värdena för energiförbrukningen tas med till kommande simule-
ringar för kontrollräkning.  
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Simuleringar med datorprogram 

 
För energiberäkningar har som tidigare sagts programmen BV2 och VIP+ använts, 
och för egna beräkningar Excel. De förstnämnda programmen är uppbyggda med 
menyer där data såsom areor, klimatdata, flöden och annat skrivs in. Resultaten från 
programmen erhålls i varaktighetsdiagram, stapeldiagram och tabeller i olika former. 
Uppdelningen av energislag är på detaljnivå annorlunda mellan BV2 och VIP+, där-
för redovisas endast totalresultaten från VIP+ (se fortsättning nedan). 
 Som startvärden till den ekonomiska kalkylen har resultaten från BV2 valts; 
värden från egna beräkningar och VIP+ finns däremot med som jämförelser i 
avsnittet om energiberäkning. Simuleringar för energiberäkningar har gjorts både för 
kontoret och maskinhallen; för att erhålla ett totalresultat får därmed värden från 
valfri simulering för varje delbyggnad adderas. 
 
Förklaring simuleringsalternativ  
Ett antal olika simuleringalternativ har beräknats baserade på varierande parametrar. 
Kontorsbyggnaden kallas Kontor och maskinhallen Maskin. Beteckningen för respek-
tive simulering är uppbyggd enligt följande: 
 

Dataprogram Byggnad Simuleringsalternativ 
   
T.ex. BV2 Maskin C betyder att en simulering har gjorts med dator-
programmet BV2 på maskinhallen enligt simuleringsalternativ C.  

 
Nedan visas en förklaring av de olika alternativen (namn på dataprogram nämns ej): 
    
Kontor A:  Kontorsbyggnadens energiförbrukning simuleras här med oförändrat 
faktaunderlag från projekteringen. Valt fönsterglas till glasfasadpartier är Emmaboda 
Planitherm Futur N, och då med kombinationen mm-gas-mm=6-luft-6. Denna kom-
bination stämmer överens med byggkonstruktörens data i projekteringen med 
U=1,3 W/(m2,K) och en solfaktor på cirka 0,57.  
 
Kontor B:  Samma indata som till Kontor A, men med skillnaden att allt fönsterglas 
byts till ett glas med bättre prestanda: Emmaboda Cool-Lite SKN 154, där U=1,1 
W/(m2,K) med en solfaktor på cirka 0,28. 
 
Kontor C:  Andelen area på glasfasaden minskas, se separata ritningar, t.ex. FASAD 
NORR; Sim C, D, G . Vartannat parti i glasfasaden tas bort, men upplevelsen av ljus 
och rymd bibehålls i och med de kvarvarande partierna (detta enligt rapportförfatt-
aren). Detta arkitektoniska ingrepp kan verka väl drastiskt och det skulle säkerligen 
vara svårt att få det godkänt hos berörd arkitektbyrå, men intentionen är att se hur 
areaförändringen påverkar energiförbrukningen. Glasdata är i övrigt enligt Kontor 
A. 
 
Kontor D:  Här används den mindre glasarean plus att Emmaboda Cool-Lite används. 
 
Kontor E:  Enligt rambeskrivning gäller maxvärdet U=0,29 W/(m2,K) för kontors-
byggnadens väggar; här simuleras ett bättre värde som anses rimligt ekonomiskt sett 
för konstruktionen: U=0,18 W/m2,K (IKB, 2008).  
 
Kontor F:  Här testas det lägre U-värdet för väggar + Emmaboda Cool-Lite. 
 
Kontor G:  Enligt ovan och även mindre glasarea, alltså lågt U-värde vägg + bra 
glasprestanda + mindre glasfasadarea. 
 
Kontor H:  I denna simulering används grundvärden enligt projekteringsunderlag 
(se Kontor A), med tillägget att luftflödena till luftbehandlingssystemet minskas med 
10 procent. 
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Maskin A: Simulering av maskinhallen med data enligt projekteringsunderlag. 
 
Maskin B: Portarna misstänks påverka energiförbrukningen menligt, därför används 
här en annan vikport med ett lägre U-värde på 1,00 W/(m2,K) jämfört med ur-
sprungliga 2,00 W/(m2,K) [Q-Door, 2008]. 
 
Maskin F:  Här simuleras påverkan av vikportar och väggar med ett lägre U-värde:  
1,0 respektive 0,18 W/(m2,K). 
 
Maskin H1:  Maskinhallen har en stor volym och en hög innerhöjd (det senare 9,08 
m); frågeställningen i denna simulering är då hur energiförbrukningen påverkas ifall 
luftflödet minskas med 10 procent. 
 
Maskin H2:  Simuleringar B och H1 läggs ihop, dvs. lägre U-värde på vikportar  plus 
mindre luftflöde. 
 
Maskin H3:  Simuleringar F och H1 läggs ihop, dvs. lägre U-värde på vikportar och 
väggar plus mindre luftflöde. 
 
Inskrivning av data i programmen  
Detaljerad redovisning av indata till datorprogrammen syns i separat bilaga Tabell 
1C: Indata till simuleringar. Då värdena till indata är desamma till simuleringarna i de 
olika programmen, redovisas endast data enligt inskrivningen till BV2. 
 Märk att kylsystemet är inskrivet som fjärrkyla i programmen, det fanns inte möj-
lighet att på ett tillförlitligt sätt ange en bergvärmepump med frikyla vare sig i BV2 
eller i VIP+. 
 I bilagan återfinns även uträkningen av den passiva värmen i byggnaderna.   
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Exempel på skärmvyer ur BV2 
 
I det följande visas skärmvyer med resultat från BV2; utgångspunkt är simulering 
Kontor A. Märk indelningen av energislag: Värme, El, Kyla. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Resultat visat med stapeldiagram i BV2. 
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Resultat visat med varaktighetsdiagram i BV2´. 
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Resultat simuleringar 
 
Med hänvisning till separat pärm med ritningar, tabeller och diagram ges här tolk-
ningar av resultaten från simuleringarna; resultaten från de ekonomiska beräkning-
arna följer senare (efter avsnitt Erfarenheter från programmen) med sifferbeteckning 3 
som start. Generellt följer delrubrikerna namnen på de separata blad som finns i 
nämnda pärm, och då i kronologisk ordning för att förenkla läsningen – texten åter-
given här kan alltså ses som en guide till läsningen av pärmens blad. I vissa avsnitt 
förekommer en deldiskussion med egen rubrik.  
 Det har redan hänvisats till de första bladen i pärmen, men de redovisas ånyo för 
enkelhetens skull. Märk också att tabell och tillhörande diagram har samma delbe-
teckning där det finns möjlighet, t.ex. Tabell 1→Diagram 1. Indelningen i sifferbe-
teckningar i pärmen är gjord som följande, där x visar på sort (t.ex. Diagram eller Öv-
ersikt) och y delbeteckning (t.ex. B eller C): 
 
 x 1y:  data angående areor, indata till program, förklaring egna beräkningar; 
 x 2y:  driftresultat från simuleringar, energibalans; 
 x 3y:  grundmatris ekonomisk kalkyl år 0, drift + underhåll år 0; 
 x 4y:  statistik gällande inflation och energipriser; 
 x 5y:  resultat ekonomisk kalkyl från Matriser 1-9; 
 x 6y:  resultat ekonomisk kalkyl med jämförelser mellan Alt. 1 och 2. 
 
Bladen i pärmen förklaras enligt följande:  
 
Tabell 1A: Översikt byggnadsareor  
Här återges en översikt av de byggnadsareor som har använts till simuleringarna; 
areorna är uppmätta i AutoCAD, se separata ritningar. 
 
Tabell 1B: Beräkningar till areor  
BV2 krävde att vägg- och glasareor adderades vid inmatning, dessa värden återges 
här. Vidare visas värdena till simulering Kontor C och D där glasfasadpartierna har en 
mindre area.  
 
Tabell 1C: Indata till simuleringar  
Tabellen visar en detaljerad redovisning av indata till BV2, värden gällande VIP+ åt-
erges inte (se förklaring i tabell, rubrik Inskrivning av data i VIP+). Siffervärdena är 
hämtade ur projekteringsunderlaget för fastigheten Maskinbolaget, och då genom 
konsultföretaget Inneklimatbyrån AB (maj 2008).  
 I vissa fall syns kommentarer efter varje delrubrik. 
 
Översikt 1D: Förklaring till egna beräkningar  
Denna översikt ger en förklaring av hur Excel-dokumentet till de egna beräkningar-
na är uppbyggt. Utskrifter från egna simuleringar (flera sidor till varje simulering) 
återfinns i pärm under namnen Kontor A-H och Maskin A-H3. Det har inte tagits 
någon hänsyn till byggnadens tidskonstant (ingen effektdimensionering av värmesys-
temet genomförs).  
 
Tabell 2A-F till Diagram 2A-F: Resultat simuleringar  
Tabellerna återger resultaten från simuleringarna i sifferform. Värdena är länkade till 
respektive diagram. 
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Diagram 2A: Resultat BV2 Kontor  
Enligt alla simuleringar i BV2 klarar kontorsbyggnaden BBR:s riktlinje på framräkna-
de 126,6 kWh/(m2,år). I genomgången av varje simulering nedan förkortas enheten 
kWh/(m2,år) bort där lämpligt, dvs. för siffervärden gäller nämnda enhet ifall ingen 
annan anges. Energislagen är indelade i grupperna Värme, El  och Kyla: 
 
BV2 Kontor A – enligt projekteringsunderlag: Värmebehovet blir 40,7; elbehovet 
12,8 och kylbehovet 29,8. Totalt ger detta 83,3 – ett bra värde jämfört med BBR:s 
126,6. Men går det att förbättra ytterligare?    
 
BV2 Kontor B – bättre glasprestanda: Värme 45,5; el oförändrat 12,8 och kyla 15,7; 
totalt 74,0. Glaset med bättre prestanda ger en avsevärd minskning av kylbehovet, 
över 40 procent. Det högre solfaktorn ger dock också ett något högre värmebehov 
från 40,7 till 45,5 – en höjning med cirka 10 procent.  
 
BV2 Kontor C – mindre glasfasadarea: Värme 40,2; el 12,8; kyla 22,7; totalt 75,7. 
Jämfört med Kontor A minskar härmed värmebehovet obetydligt, medan däremot 
kylbehovet minskar med 24 procent från 29,8 till 22,7. 
 
BV2 Kontor D – mindre glasfasadarea + bättre glasprestanda: Värme 44,1; el 12,8; 
kyla 13,9; totalt 70,8. P.g.a. den bättre solfaktorn ses en ökning av värmebehovet: 
från 40,2 vid Kontor C till 44,1. Kylbehovet minskar rejält, uppemot 53 procent med 
värdet 13,9 jämfört med 29,8 vid Kontor A.  
 
BV2 Kontor E – lägre U-värde väggar: Värme 38,3; el 12,8; kyla 30,7; totalt 81,8. 
Jämfört med Kontor A ses här en modest minskning av värme från 40,7 till 38,3 – en 
minskning som dessutom äts upp av ett ökat kylbehov: från 29,8 till 30,7. 
 
BV2 Kontor F – lägre U-värde väggar + bättre glasprestanda: Värme 42,7; el 12,8; 
kyla 16,2; totalt 71,7. Precis som vid Kontor B syns ånyo påverkan av de högre sol-
faktorn, dvs. ett något större värmebehov jämfört med Kontor A: 40,7→42,7. Kylbe-
hovet har även minskat kraftigt: 29,8→16,2. Det lägre U-värdet hos väggen påverkar 
föga med en viss minskning i värmebehov, men också ett något större kylbehov.  
 
BV2 Kontor G – lägre U-värde väggar + bättre glasprestanda + mindre glasfasadarea:  
Värme 40,8; el 12,8; kyla 14,4; totalt 68,0. Jämfört med Kontor F ses här en viss 
minskning med cirka 5 och 12 procent för värme respektive kyla i och med den 
mindre glasfasadarean. 
 
BV2 Kontor H – minskat luftflöde 10 %: Värme 39,4; el 11,6; kyla 30,2; totalt 81,2. 
Det mindre luftflödet ger en minskning av värmebehovet, det blir ju en mindre 
mängd luftvolym att värma upp; men minskningen är liten jämfört med Kontor A: 
40,7→39,4 innebär cirka minus 3 procent. Elbehovet minskar med cirka 9 procent, 
och kylbehovet ökar en smula med cirka 1 procent. 
 En simulering med 20 procent minskning av luftflödet gjordes också, vilken gav 
värden i samma storleksordning – dvs. något mindre värmebehov och ytterligare 
några procent lägre elförbrukning, och en smula högre kylbehov. (Endast simulering 
H redovisas här.) 
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Deldiskussion kontorsbyggnad    
Simuleringar C, D, och G  med en minskad glasarea som gemensam faktor gav som 
synes en minskning av kylbehovet i olika grad. Nämnda tre avförs dock i det följ-
ande från kommande analys – det är osannolikt att en dylik förändring av glasfasad-
en kan få ett genomslag hos berörda arkitekter, dessutom var minskningen av kylbe-
hovet inte så stor (se Kontor C). 
 Simuleringen Kontor H tas också bort inför kommande nuvärdeskalkylering: en 
minskning av luftflödet på kontoret ses inte som ett tillrådligt alternativ – det kan 
påverka arbetsmiljön negativt (enligt rapportförfattaren). Även en liten försämring 
av kontorets inneklimat kan sammantaget ge synergieffekter i sammanhanget, detta 
med tanke på den befintliga miljön med stora glasareor som redan nu kan ge tem-
peraturasymmetri, stark solinstrålning, höga kontraster med bländning osv. – men 
detta behandlas inte vidare här. 
 Påverkan av ett lägre U-värde på väggar är marginell, i alla fall med aktuell för-
ändring: värmebehovet minskar något medan däremot kylbehovet ökar en smula. 
Skillnaden i energiförbrukning är så ringa att den knappast kan rättfärdiga en större 
materialkostnad med väggarna; simuleringar E och F stryks därmed också. Åter-
stående blir då B jämfört med ursprungsdata i A. Här ställs ökningen av material-
kostnaden i och med det bättre (och dyrare) glaset mot den högre energinotan med 
det ursprungliga glaset.  
       
Diagram 2B: Resultat BV2 Maskinhall  
Vissa simuleringsalternativ klarar BBR:s riktlinje på 187,5 – dock ej då ursprungliga 
projekteringsdata används.  Märk att maskinhallen ej har någon kyla installerad. 
 
BV2 Maskin A – enligt projekteringsunderlag: Värme 180,1; el 24,8; totalt 204,9. 
Värmebehovet är stort, vilket sammantaget ger att BBR:s riktvärde ej kan uppfyllas. 
 
BV2 Maskin B – lägre U-värde portar: Värme 149,9; el 24,8; totalt 174,7. Portar med 
ett lägre U-värde påverkar som väntat energiförbrukningen positivt, det ger en min-
skning av värmebehovet på cirka 17 procent: 180,1→149,9. Projekteringsunderlaget 
visar ett normvärde på U=2,00 W/(m2,K) för en vikport, men det går att välja 
modeller med ända ner till 1,00 i U-värde för aktuell storlek på 6x6 meter (Q-Door, 
2008). En sådan minskning i U-värde återspeglas som synes i ett lägre värmebehov. 
 
BV2 Maskin F – lägre U-värde portar och väggar:  Värme 148,0; el 24,8; totalt 172,8. 
Precis som vid Kontor E blir påverkan liten med ett lägre U-värde på väggar: 
0,29→0,18 W/(m2,K), där värmebehovet minskar med cirka 1 procent jämfört med 
Maskin B. Andelen portarea är stor: kvoten portarea/väggarea i exv. västerläge är 
0,98.   
 
BV2 Maskin H1 – minskat luftflöde 10 procent:  Värme 176,4; el 22,7; totalt 199,1. 
Jämfört med Maskin A sjunker värmebehovet med 2 procent: 180,1→176,4, efter 
minskningen av luftflödet. Elbehovet sjunker likaså, i detta fall cirka 8 procent: 
24,8→22,7. 
 
BV2 Maskin H2 – minskat luftflöde 10 % + lägre U-värde portar:  Värme 146,2; el 
22,7; totalt 168,9. Liksom i Maskin B ses här en stor minskning av värmebehovet 
p.g.a. de bättre portarna, det mindre luftflödet hjälper också till i den bemärkelsen: 
totalt 19 procent mindre värmebehov: 180,1→146,2.   
 
BV2 Maskin H3 – minskat luftflöde 10 % + lägre U-värde portar och väggar:  
Värme 144,3; el 22,7; totalt 167,0. Väggar med bättre U-värde ger också här en 
marginell minskning av värmebehovet jämfört med Maskin H2: cirka 1 procent, 
146,2→144,3. 
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Deldiskussion maskinhall  
Där ett lägre U-värde på glasfasaden gav ett mindre kylbehov för kontorsbyggnaden, 
ger här ett lägre U-värde på portarna ett mindre värmebehov för maskinhallen. Ett 
byte till portar med bättre U-värde innebär dock en fördyring på cirka 4000 kr per 
port (Q-Door, 2008).  
 En förbättring av U-värdet för väggarna ger även här en ringa förändring, så 
precis som för kontorsbyggnaden stryks därmed simuleringar Maskin F, H1 och H3 
från vidare analys – det är ekonomiskt orimligt att förbättra väggarna för en så pass 
liten energibehovsminskning.   
 De simuleringar som kvarstår är Maskin B och H2 jämfört med ursprungliga A; 
gällande H2 finns det möjligen en nytta med att minska flödet utan att försämra ar-
betsmiljön för mycket. Takhöjden i maskinhallen är på 9,08 meter, vilket innebär att 
eventuella övertemperaturer och föroreningar med stor sannolikhet skiktas och sam-
las vid taknock, och därtill öppnas portarna ofta. Sammantaget är det därmed troligt 
att det går att minska luftflödet med 10 procent, samtidigt som en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås. Projekteringsunderlaget använder standardvärden för ventila-
tionen, men det kunde vara fördelaktigt att göra en separat ventilationsanalys av 
maskinhallen inklusive brukarbeteendet med portarna; möjligen kunde då luftflödet 
minskas än mer – men denna undersökning görs dock ej i detta arbete. 
 
Diagram 2C: Resultat VIP+ Kontor  
Programmet VIP+ är annorlunda uppbyggt än BV2: beräkningarna görs enligt en 
annan modell och uppdelningen i energislag görs inte på samma sätt i som i BV2. En 
direkt jämförelse med parametrarna Värme, Kyla, El kan därmed inte göras mellan 
programmen – och av den anledningen visas endast det totala resultatet kWh/ 
(m2,år) från VIP+. Inskrivningen av data har däremot skett med samma värden som 
för BV2, om än med vissa omräkningar till andra enheter. I diagrammet syns en jäm-
förelse av totalresultaten från både VIP+ och BV2 för simuleringar gällande kon-
torsbyggnaden.  
 Överensstämmelsen mellan programmens resultat är relativt god, den största 
skillnaden verkar finnas i hur VIP+ beräknar solinstrålning och påverkan av fönster. 
Tag t.ex. simulering Kontor B, där BV2 och VIP+ ger 74,0 respektive 67,0 kWh/ 
(m2,år): VIP+ visar ett cirka 9 procent mindre värde. Kontor B innebar som nämnt att 
glasfasadpartierna utrustades med ett glas med lägre U-värde. I VIP+ kan indata 
med glasets LT (Light Transmission), solfaktor och U-värde och även solens hori-
sontvinklar skrivas, medan BV2 nöjer sig med glasets solfaktor och U-värde; detta 
kan vara en förklaring till de skiftande resultaten. Något som stärker denna tes är det 
återkommande mönstret i resultaten: diskrepansen är som störst för simulering B, D, 
F och G – alltså de simuleringar där glasets prestanda har ändrats. 
 
Diagram 2D: Resultat VIP+ Maskinhall  
Diagrammet visar totalresultatet från simuleringarna gällande maskinhallen. Denna 
byggnad har en lägre glasandel än kontoret, och det syns även på resultatet: överens-
stämmelsen mellan BV2 och VIP+ är här bättre än för kontoret – detta stödjer ytter-
ligare antagandet att VIP+ reagerar starkare på fönster- och soldata. 
 Maximal diskrepans infinner sig vid Maskin H3 då BV2 visar totalt 167,0 och 
VIP+ 157,0 kWh/(m2,år); det senare programmet visar alltså ett cirka 6 procent 
mindre värde. Detta är på gränsen till att tillhöra felmarginalen, så i stort kan över-
ensstämmelsen mellan programmens simuleringsvärden sägas vara fullständig. 
 I diagrammet syns också att simuleringar Maskin A och H1 ej klarar BBR:s rikt-
värde på 187,5. 
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Diagram 2E: Resultat egna beräkningar Kontor – med jämförelser  
För de egna beräkningarna gjordes en indelning i energislag på liknande vis som i 
Diagram 2A-B, men då med en finare indelning (baserat på uppbyggnaden i BV2): 
 
  Radiatorvärme (Radi) 
  Värme för tilluft (Vent) 
  El till fläktar (Fläkt) 
  Energi till kyla (Kyla). 
 
 I diagrammet finns således dessa grupper både för BV2 (se vyexempel s. 12) och 
egna beräkningar, där de egna grupperna betecknas med E. Till detta kommer total-
resultaten från båda datorprogrammen och egna beräkningar: 
 
  Totalresultat från BV2 (Tot BV2) 
  Totalresultat från VIP+ (Tot VIP+) 
  Totalresultat från egna beräkningar (Tot E). 
 
 Vad gäller enskilda staplar hänvisas till Tabell 2A-F till Diagram 2A-F: Resultat simu-
leringar för siffervärden. I diagrammet är energislagen åtskilda med olika mönster och 
svärta, där BV2 representeras av ljus ton och de egna beräkningarna med mörk ton.  
 Beträffande Vent och Fläkt är överensstämmelsen mellan de olika energislagen  
relativt god: som mest blir kvoten för tilluftsvärmen (BV2/E)=(12,3/13,9), alltså att 
de egna beräkningarna är cirka 13 procent större vid simulering Kontor E. Skillnaden 
antas bero på hur flöden och tilluftstemperaturer för luftbehandlingssystemet har 
beräknats i datorprogram visavi egna beräkningar: i båda datorprogrammen var det 
tyvärr ej särskilt tydligt hur beräkningarna genomfördes, och inmatningen av data 
upplevdes som diffus i detta hänseende. En osäkerhet finns också i tryckförhållan-
den för fläktar vid sparflöde, även då kvoten visar på en bra kongruens med värdet 
1,016 [från tabell: Kontor E, (12,8/12,6)].  
 Skillnaden är större för energislagen Radi och Kyla. Överlag gäller att de egna be-
räkningarna visar på ett större värmebehov (Radi) jämfört med BV2: som mest cirka 
18 procent större vid Kontor A, och som minst cirka 3 procent större vid Kontor D 
[(23,2/28,5) respektive (25,4/26,3)]. Det verkar som att de egna värdena överskrider 
BV2 som mest vid simuleringar A, E och H, dvs. där ingen förändring med glas har 
skett. Likt VIP+ finns det alltså en misstanke att även de egna beräkningarna skiljer 
sig en del vad gäller soldata visavi BV2. 
 Värden avseende Kyla visar på större egna värden vid Kontor B, D, F och G: en 
skillnad gentemot BV2 i medeltal 21 procent [exempel Kontor F; (16,2/20,0)=0,81]. 
Kontor A, E och H visar däremot ett mindre resultat för de egna kylberäkningarna: i 
medeltal 9 procent mindre i värde [exempel Kontor A; (29,8/28,4)=1,05]. För Kontor 
C är överensstämmelsen mycket god, kvoten är 0,97 [(22,7/23,5)=0,97]. Kylvärdena 
visar på ett mönster, se översikt nedan där värdedifferensen (i procent) har resulta-
ten från BV2 som utgångspunkt: 
 
  Differens i kylvärden BV2→egna beräkningar:  
  Simulering Värdediff. SIM-data 

  Kontor A  -4,9 enl. proj. underlag 
  Kontor B  +20,7 bättre glasprestanda 
  Kontor C  0 mindre glasarea 
  Kontor D  +23,2 mindre glasarea+bättre glasprestanda 
  Kontor E  -11,6 lägre U-värde väggar 
  Kontor F  +19 lägre U-värde väggar+bättre glasprestanda 
  Kontor G  +20,4 lägre U-värde väggar+bättre glasprestanda+mindre glasarea 
  Kontor H  -10,6 minskat luftflöde 10 % 
 
 Alla positiva kylvärden, dvs. då de egna kylvärdena är större än de från BV2, före-
kommer där simuleringen har innehållit en förbättring av glasprestandan. Spridning-
en är också liten för plusvärdena, dvs. de är alla någorlunda lika stora. Detta ger en 
indikation, och då en stark sådan, på att BV2 (och troligen också VIP+) beräknar 
solinstrålning genom fönster annorlunda jämfört med de egna beräkningarna. Det 
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kan vara en skillnad i använd solstatistik, eller måhända att de egna ekvationerna inte 
har tillräcklig precision i och med de har utförts med månadsberäkningar och ej tim-
beräkningar. Bland de negativa kylvärdena syns återigen simuleringar A, E och H 
där ingen förändring med glaset har skett (se Radi ovan); C har en mindre glasarea 
och visar noll. Här syns i övrigt inget direkt mönster, och spridningen är relativt 
större för de negativa värdena än för de positiva. 
 Totalresultaten från de egna beräkningarna följer i stort sett samma trend som re-
sultaten från datorprogrammen: likheten syns tydligt. Mellan BV2 och de egna be-
räkningarna är överensstämmelsen god, med förhållandevis jämna och parallella lin-
jer. VIP+ är spretigare, men följer ändå mönstret. BV2 visar mindre värden för alla 
simuleringar jämfört med de egna beräkningarna, med en minsta differens på cirka 4 
procent och en största på omkring 11 procent (Kontor E respektive G). De större dif-
ferenserna sammanfaller med de simuleringar som har bättre glasprestanda (se 
ovan), men bortsett från detta är som nämnt linjerna i det närmaste parallella med 
en nästan lika stor differens överlag. 
 
Diagram 2F: Resultat egna beräkningar Maskin – med jämförelser  
Maskinhallen har ingen kyla installerad, och därtill en mindre fönsterglasarea. Diffe-
renserna som härrörde från beräkningar med glasprestanda i resultaten från kontoret 
har således ingen påverkan här.  
 Värdena Vent och Fläkt följer samma mönster mellan BV2 och egna beräkningar, 
om än med skillnaden att de senare generellt visar något större värden: en differens 
på cirka 9 procent för Vent och cirka 18 procent för Fläkt – men märk att respektive 
differens är ungefär lika stor för alla simuleringar. Felberäkningen är således likform-
ig, och en smärre justering i beräkningarna skulle alltså ge en ännu bättre överens-
stämmelse för dessa energislag.  
 Däremot visar diagrammet på en relativt stor skillnad för radiatorvärmen: för alla 
simuleringar har de egna beräkningarna ett mindre värmebehov på cirka 21 procent. 
Även här är dock mönstret homogent: differensen är lika stor för varje kolumn.  
 Skillnaden i resultaten från BV2 och de egna ekvationerna är här inte möjlig att 
fastställa, även om differenserna generellt som nämnt är lika stor. Någon glaspre-
standa förändras inte för maskinhallen, men möjligen kan ändå olika utgångspunkt i 
solstatistik påverka värdena. Om så är fallet är det troligt att uträkningarna med sol-
strålning på yttervägg, Qstrål, skiljer sig åt mellan BV2 och Excel-blad: väggarean är 
stor på maskinhallen (och i synnerhet med tanke på att portarna har medräknats i 
Qstrål, se egna beräkningar Maskin A-H3).   
 Överensstämmelsen mellan totalresultaten är emellertid mycket god: linjerna 
mellan BV2 och de egna beräkningarna följer varandra, där datorprogrammet visar 
något högre värden för alla simuleringar. Som mest är diskrepansen i värde cirka 8 
procent och som minst nästan 4 procent (Maskin H1 respektive Maskin B), med ett 
medelvärde på ungefär 6 procent – alltså ett mycket gott resultat med en liten sprid-
ning i differensvärden.  
 Värdena för VIP+ har behandlats tidigare, men följer som nämnt BV2 mycket 
bra gällande maskinhallen. 
 
Diagram 2G: Energibalans för Kontor A och Maskin A – egna beräkningar  
Med data från egna beräkningar Kontor A-H och Maskin A-H3 (se pärm), gjordes ett 
diagram som översiktligt visar energibalansen för byggnaderna – och då med simule-
ring A som utgångspunkt. Som synes är kylbehovet stort för kontoret: byggnaden 
behöver ingen tillförd värme mellan mitten av mars och slutet av oktober. Maskin-
hallen har inget kylbehov eftersom det inte finns någon kyla installerad, men det kan 
här kallas ett värmeöverskott istället. Detta infaller i mitten av april och håller i sig till 
månadsskiftet september/oktober. Märk att detta överskott är teoretiskt, siffrorna 
baseras på att vikportarna är stängda – vilket vanligtvis inte är fallet i praktiken på 
sommarhalvåret.   
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Sammanfattning simuleringar  
De simuleringar som följer med till den ekonomiska kalkylen är för kontorsbygg-
naden Kontor A och B, och för maskinhallen Maskin A, B och H2.  
 Värdena för Kontor B ger en minskning av det totala energibehovet med cirka 13 
procent, en minskning som kommer av att byta till en fönstertyp med lägre U-värde 
och solfaktor på glasfasaden – ett byte som dock också ger en dyrare glaskostnad 
och ett något större värmebehov. 
 Beträffande maskinhallen ger Maskin B en minskning med omkring 17 procent i 
totalt energibehov jämfört med Maskin A, och då p.g.a. byte till vikportar med ett 
bättre U-värde. Detta innebär också en fördyring i inköpskostnad med omkring 
4 000 kronor per port (Q-Door, maj 2008; exempel på en dylik dörr finns i separat 
pärm, se flik N). Maskin H2 visar på en minskning av totalbehovet med något över 
21 procent, och då är förutom byte till bättre vikportar även luftflödet justerat nedåt 
med 10 procent. 
 Jämförelserna mellan BV2 och VIP+ visar på en relativt god överensstämmelse 
mellan programmens resultat, där det senare programmet dock verkar reagera stark-
are på solinstrålning. 
 De egna beräkningarna följer värdena från BV2 mycket bra: differenserna är mel-
lan cirka 4 och 11 procent. De största skillnaderna uppkommer vid de simuleringar 
då ändringar av glaset har gjorts, vilket indikerar på att BV2 och de egna beräkning-
arna skiljer sig åt vad gäller soldata och eventuellt hur dessa behandlas. Allt som allt 
anses dock de egna beräkningarna vara tillfredsställande träffsäkra, och detta i än 
större grad ifall ekvationerna för solinstrålning justeras och en mer utförlig kontroll 
av ingående solstatistik görs (än vad som har skett i detta arbete). 
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Resultat ekonomisk kalkyl 
 
Här följer tolkningen av resultaten från den ekonomiska kalkylen, återigen med hän-
visning till pärmen och då med sifferbeteckning 3 som start. Värden från utvalda si-
muleringar har använts som utgångspunkter till en nuvärdeskalkylering, där under-
hållskostnader och grundinvesteringen slutledningsvis har tagits med i beräkningen. 
Kalkylhorisonten är satt till 30 år.  
 Detaljstudier av ekonomiska värden kan göras i separata beräkningsmatriser 
Matris 1-9 i pärmen; det som återges här är resultatet från dessa. Hur nuvärdeskalkyl-
eringen har utförts visas på varje matris, och detta har även skett enligt vissa kriterier 
(se Tabeller till Diagram 5A-D och 6A-E). 
 Det är ett flertal tabeller och diagram som tolkas nedan, men slutresultatet kan 
läsas direkt i Diagram 6E. Vägen dit är tänkt att bl.a. ge en vision av hur inflations- 
och prishöjningar påverkar resultaten och deras inbördes relationer, och ifall vissa si-
muleringar är fördelaktigare än andra.    
 
Tabell 3A: Grundmatris till ekonomisk kalkyl (År 0)  
Till den ekonomiska kalkylen har resultaten från BV2 använts; det är således värden 
från Tabell 2A och Tabell 2B som ger utgångspunkten till grundmatrisen. Övriga 
värden hämtas från projekteringsunderlaget, såsom årsvärmefaktor och årsköldfak-
tor för bergvärmepumpar respektive kylmaskin, och även elpris (se Tabell 1C för an-
dra uppgifter). Beräkningarnas utförande i grundmatrisen anses inte behöva en full-
ständig redogörelse här, och det blir inte särskilt tydligt att redovisa celloperation-
erna helt och hållet. Ett exempel visas dock för värmekostnaden avseende Alt. 2: 
 
 Specifik värme [kWh/(m2,år)]=[Driftresultat (Alt. 1)]*[Andel bergvärmepump] 
 Värmekostnad=[(Specifik värme ovan)/(Årsvärmefaktor)]*Eltaxa+[Specifik el [kWh/(m2,år)]]*Eltaxa       
 
 Märk också att här har uppskattade underhållskostnader skrivits in, de består utav 
en tillsynsrond för varje år på 1500 kronor och kompressorbyten för bergvärme-
pumparna. Underhållskostnaderna har förenklats en del i beräkningarna, det är jäm-
förelsen mellan alternativen som har ansetts vara relevant – och denna är främst 
nämnda kompressorbyten.  
 Engångskostnader avser investeringens storlek beroende på alternativ och simule-
ring. Fjärrvärmeinstallationen är billigare än bergvärmepumparna, och t.ex. simule-
ring Kontor B har en extra kostnad i glastyp på cirka 98 000 kronor. Vidare arbetar 
bergvärmepumparna på lägre temperaturer i värmesystemet än fjärrvärmen, och där-
för behövs grövre rör till huvudledningarna – denna extrakostnad har uppskattats 
till 30 000 kronor (IKB, 2008). Till de ekonomiska beräkningarna med en kalkylhori-
sont på 30 år (tabeller och diagram 5-6), bör det också nämnas att den reala kalkyl-
räntan har ett fast krav på 6,5 procent. 
 Längst ner i tabellen syns energipriser och andelsomräkningar för fjärrvärme, 
bergvärmepump och elpanna. 
 
Tabell 3B: Detaljer extrakostnader  
Tabellen ger en mer detaljerad översikt av extrakostnader gällande olika alternativ 
och simuleringar. 
 
Diagram 3A: Alternativ 1 och 2, år 0 – DRIFT+UNDERHÅLL  
Diagrammet visar drifts- och underhållskostnaderna när ett år har gått, i den ekono-
miska kalkylen kallat År 0. Det är uppenbart att alternativ 2 är billigast i drift, dvs. 
bergvärmepumparna: för alla simuleringar är då kostnaderna lägre än med fjärr-
värmen. Som mest blir det cirka 50 000 kronor billigare för kontoret med berg-
värmepumpar, och cirka 62 000 kronor för maskinhallen (vid simulering A för båda 
byggnader). Baserat på driftskostnader för ett år är således alternativ 2 det självklara 
valet.  
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 En jämförelse mellan simuleringarna för alternativ 2 visar att Kontor B faktiskt är 
omkring 4 400 kronor dyrare än A, dvs. att det inte finns någon vinst i att byta till 
fönster med bättre glasprestanda – i alla fall inte med perspektivet ett år. Det min-
skade kylbehovet kan alltså inte kompensera för det ökade värmebehovet och det 
dyrare glaset. (Det är möjligt att så inte hade varit fallet om den ekonomiska kalkylen 
hade baserats på värden från VIP+ istället för från BV2; minns att att det först-
nämnda programmet hade relativt sett lägre värden för Kontor B och vid de simule-
ringar där glasets prestanda hade ändrats.) 
 Gällande maskinhallen syns det tydligt att en förändring gentemot projekterings-
underlaget ger resultat: med utgångspunkt i alternativ 2 är simulering Maskin H2 cir-
ka 23 400 kronor billigare per år än Maskin A, det finns alltså en vinst i att byta till 
bättre vikportar och sänka luftflödet något.  
 
Diagram 3B: Alt. 1 och 2, år 0 – D+U+ENGÅNGSKOSTNADER  
Med investeringarna inräknade blir resultaten omvända: bergvärmepumparna är 
mycket dyrare än fjärrvärmen sett på ett år, och dessutom är alla simuleringar med 
förändringar dyrare än utgångsläget A. Enligt detta diagram är alternativ 2 en syn-
nerligen dålig affär, oavsett simulering är bergvärmepumparna över 500 000 kronor 
dyrare än fjärrvärmen. 
 Frågan är ifall det fortsätter att vara en dålig affär, kommer det att på längre sikt 
betala sig med lägre driftskostnader – se diagram som följer. (Investeringarna kom-
mer att räknas med ånyo i kommande nuvärdesberäkning på 30 år, och kalkylen har 
inga lånekostnader [IKB, 2008] – Diagram 3B är således ett jämförande exempel.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På bilden syns den imponerande skopan till hjullastaren Volvo L180F (personen är cirka 180 cm lång),  
en maskin som utan skopa har en vikt på 29,7 ton.  Foto: Jonas Forell
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Tabell 4A och Diagram 4A: Inflation i Sverige år 1970-2007  
Mellan år 1970 och 2007 har inflationen haft ett medelvärde på 5,7 procent med ex-
tremerna 13,6 procent år 1980 och -0,2 procent år 1998. Fluktuationerna har tidvis 
varit kraftiga, se den taggiga kurvan med en trendlinje inritad. Åren mellan 1994 och 
2007 har haft ett medelvärde på 1,3 procent med det senaste årsvärdet på 2,2 pro-
cent för 2007. Den sistnämnda inflationen på 2,2 procent kommer att användas som 
lägsta värde i följande beräkningar, och därutöver kommer två ökningar att göras: 
3,2 respektive 4,2 procent. Det har ansetts som överflödigt att använda högre infla-
tionsvärden än så, trots att aktuellt diagram visar på ett medelvärde på 5,7 procent – 
detta eftersom vid ett fast krav på kalkylränta (som vid aktuell kalkyl) räknas den no-
minella räntan upp i takt med stigande inflation. 
 
Tabell 4B och Diagram 4B: Elpriser i Sverige år 1997-2008  
Diagrammet visar den generella utvecklingen av elpriserna i Sverige mellan år 1997 
och 2008. Nätavgifterna har haft en modest ökning sedan 1997: från en kostnad på 
15,4 till 17,6 öre/kWh. Men observera att detta är exklusive skatt, det har som be-
kant skett en del vad gäller miljöskatter o.dyl. Elavgiften däremot har stigit rejält: 
från 25,8 till 60,9 öre/kWh mellan år 1997 och 2008. Medelhöjningen per år var 
cirka 8 procent mellan åren 2003 och 2008, en särdeles kraftig höjning. 
 
Tabell 4C och Diagram 4C: Fjärrvärmepriser i Sverige år 1997-2007  
Priset för fjärrvärme har haft en höjning mellan åren 1997 och 2007 från 56,3 till 
67,1 öre/kWh – en prisökning med cirka 19,5 procent. Återigen bör det påpekas att 
detta är exklusive skatt och andra påslag – energimarknaden med olika prisvarianter 
har ju utvecklats avsevärt de senaste 10-15 åren. 
 
Nivåer av inflation och prishöjningar till ekonomisk kalkyl  
Intentionen med tabellerna och diagrammen ovan (med sifferbeteckning 4) har varit 
att belysa de utvalda nivåerna på de olika parametrarna i matrisberäkningarna. Som 
nämnt kommer följande inflationsnivåer att användas i kalkylen: 2,2 procent; 3,2 
procent; 4,2 procent. Beträffande energipriserna används höjningar på: 2,0 procent; 
4,5 procent; 7,0 procent. Kraftiga prishöjningar på 8 procent per år som syntes i 
Diagram 4B är osannolikt under en 30-årsperiod, men procentsatsen på 7 inkluderas 
för att ge ett mönster i kommande diagram. 
 
Tabeller till Diagram 5A-D och 6A-E  
Siffervärdena är en sammanställning av alla resultat från Matris 1-9. De olika infla-
tions- och prisnivåerna utgör sammanlagt 9 kombinationer av uträkningar. Prishöj-
ningarna har behandlats gemensamt för att minska antalet kombinationer, men mat-
riserna medger ifall önskvärt olika prishöjningar för värme, el och underhåll. 
 Matriser återfinns i pärm, flik O. 
  
Diagram 5A: Alt. 1 – DRIFT+UNDERHÅLL   
Här syns driftskostnaderna med en nuvärdesberäkning på 30 år. Diagrammet är 
något svårläst med alla värden representerade (tydligare diagram med utvalda värden 
följer), men det går att se hur pris och inflation påverkar kostnaderna: höjningar i 
pris ger en parallell förflyttning uppåt samtidigt som skillnaderna i inflation förstärks 
inom samma prishöjningsgrupp. 
 /Det finns självklart ingen koppling mellan Kontor B och Maskin A som det ver-
kar i diagrammet, men av tekniska skäl i Excel gjordes valet att samma linje delas 
mellan de olika byggnaderna./   
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Diagram 5B: Alt. 2 – D+U    
Alternativet med bergvärmepumpar är som synes billigare i längden, jämfört med 
Diagram 3B; den högre investeringskostnaden förlorar betydelse i och med de lägre 
driftskostnaderna under 30 år (balanspunkten går att finna i Matriser 1-9). Med tiden 
blir alltså alternativ 2 en bra affär. 
 Detta diagram är också något svårläst, tydligare diagram följer nedan. 
 
Diagram 5C: Alt. 1 och 2, utvalda matriser – D+U      
Med endast en inflation på 2,2 procent vald (år 2007), blir diagrammet mer lättläst. 
Det är stor skillnad mellan alternativ 1 och 2: vid exv. Maskin A är förtjänsten cirka 
1,12 miljoner kronor i driftskostnader med bergvärmepumparna vid en prishöjning 
på 4,5 procent. Med en mindre prishöjning på 2,0 procent blir förtjänsten cirka 0,86 
miljoner kronor. Här syns även att förtjänsten med alternativ 2 blir mindre ifall 
Kontor B väljs framför Kontor A. 
 
Diagram 5D: Alt. 1 och 2, utv. matriser – D+U+ENGÅNGSKOSTN.      
Med samma inflation på 2,2 procent som i Diagram 5C är engångskostnaderna med-
räknade här, och då minskar förtjänsten med alternativ 2. För Maskin A blir det nu 
en vinst på cirka 540 tusen kronor och 280 tusen kronor vid prishöjningar på 2,0 
respektive 4,5 procent. Överlag är dock bergvärmepumparna fördelaktigast, men 
märk att för Kontor B är dessa något dyrare vid en prisökning på 2,0 procent. Med 
låga prisökningar på energi och underhåll är alltså ett något ökat värmebehov och ett 
bättre (och dyrare) glas mer kostsamt – detta trots en mindre kylnota. 
 
Diagram 6A: Alt. 1 minus 2, utv. matriser – D+U      
Hur ser det ut ifall alternativ 2 subtraheras från 1, alltså hur stor blir förtjänsten med 
alternativ 2 jämfört med olika simuleringar och prishöjningar? Detta visas i Diagram 
6A-B. Det är som synes tydligt att större prishöjningar också ger större vinster, ett 
ökande energipris gör bergvärmepumparna än mer fördelaktiga. 
 
Diagram 6B: Alt. 1 minus 2, utv. matriser – D+U+ENG      
Engångskostnaderna minskar förtjänsten, vilket också syntes i Diagram 5D. Här blir 
vinsten med alternativ 2 t.o.m. negativ för Kontor B vid en prishöjning 2,2 procent. 
NB: Skillnaden är mindre mellan alternativen för simuleringar med förändringar 
jämfört med ursprungliga A, men detta är en smula missvisande – totalkostnaden är 
ju i vissa fall lägre. Detta belyses i kommande diagram. 
 
Diagram 6C: Alt. 1 minus 2 plus Sim A-X, utv. matriser – D+U         
Här återstår skillnaden mellan alternativen, men med tillägget att differensen mellan 
simulering A och aktuell simulering adderas, vilket kan skrivas som:  
 
  [Alt. 1 minus 2] plus [Sim A minus Sim X för Alt. 1]. 
 
 Detta ger en bild av hur stor vinsten blir sammantaget: både med ett val av alter-
nativ och förändring i en simulering gentemot projekteringsunderlagets A. På kon-
torssidan är det nu än mer tydligt att Kontor B inte är en bra lösning: förtjänsten i och 
med valet av alternativ 2 blir mindre vid alla prishöjningsvarianter. Det går bättre för 
simuleringarna med maskinhallen, där är både Maskin B och H2 ett bättre val än att 
hålla fast vid ursprungliga Maskin A.  
 
Diagram 6D: Alt. 1 minus 2 plus Sim A-X, utv. matriser – D+U+ENG           
Med engångskostnaderna blir förtjänsterna mindre precis som har visats i tidigare 
diagram. I övrigt kvarstår mönstret: Kontor B ger en dålig förtjänst, medan Maskin 
H2 ger en bra dito. 
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Diagram 6E: Alt. 1 och 2, M4, inflation 2,2 %  
Här presenteras det sista diagrammet med värden från utvald Matris 4, dvs. med in-
flation 2,2 procent och prishöjningar på 4,5 procent. Med hänvisning till Diagram 
4A-C ger detta troligen en någorlunda rättvis bild av utvecklingen löpande över 30 
år (men detta är såklart omöjligt att bestämma säkert på förhand).  
 Alternativ 2 är att föredra i alla simuleringar. För kontoret är förtjänsten med 
bergvärmepumparna cirka 312 tusen kronor med simulering Kontor A, men däremot 
mindre för Kontor B med ett värde på 110 tusen kronor. 
 Gällande maskinhallen innebär det att Maskin H2 ger en lägre kostnad för båda 
alternativen. Jämfört med simulering A och alternativ 1 ger H2 med alternativ 2 en 
förtjänst på cirka 907 tusen kronor. 
 
Sammanfattning ekonomisk kalkyl  
Grundmatrisen till den ekonomiska kalkylen (tabeller och diagram 3) gav att berg-
värmepumparna var billigare i drift än fjärrvärmen sett på ett år, men detta förändra-
des till det motsatta ifall investeringskostnaderna inkluderades – då blev alternativet 
med nämnda värmepumpar rejält dyrare. 
 Nuvärdesberäkningar med en kalkylhorisont på 30 år utfördes med Matriser 1-9, 
och till dessa valdes 9 kombinationer av inflationsnivå och storlek på prishöjningar 
på fjärrvärme, el och underhåll. De sistnämnda grupperna slogs ihop för att minska 
antalet kombinationer. Med statistik från SCB och Statens energimyndighet (2008) 
bestämdes vad som ansågs vara rimliga värden på inflation och energipriser till kom-
binationerna i beräkningsmatriserna. 
 Resultatet från Matriser 1-9 visade att alternativ 2 med bergvärmepumpar blev bil-
ligast i längden, och då än mer billigare med stora prishöjningar – och detta gällde 
oavsett simulering för de olika byggnaderna. Jämförelser visade att det fördelaktig-
aste valet för kontoret vore att använda simulering Kontor A, dvs. det var ingen vinst 
i att ändra från projekteringsunderlagets glastyp som i Kontor B. För maskinhallen 
fanns det däremot en förtjänst i att byta vikportarna till en typ med lägre U-värde 
och även att minska luftflödet med 10 procent, dvs. att den bästa simuleringen för 
hallen var Maskin H2 (ett mindre luftflöde antas här som tidigare nämnt vara fören-
ligt med en fortsatt god arbetsmiljö, se rubrik Deldiskussion maskinhall). 
 Med hänvisning till Diagram 6E blir den totala kostnaden för kontoret och mas-
kinhallen med alternativ 1 och simulering A enligt projekteringsunderlag cirka 8,95 
miljoner kronor. Med alternativ 2 och valda simuleringar Kontor A och Maskin H2 
blir kostnaden för de båda byggnaderna 7,73 miljoner, alltså en kostnadsminskning 
med 1,22 miljoner eller 15,8 procent sett på 30 år.    
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Erfarenheter av programmen 
 
Rapportförfattaren är ingen professionell användare av BV2 eller VIP+, men genom 
detta arbete erhölls en del erfarenhet om programmen. Nedan följer en kort presen-
tation av nämnvärda erfarenheter, såsom användarvänlighet, upplevd tillförlitlighet 
och annat. 
 
BV2 – egen erfarenhet  
Generellt är programmet lätt att använda, det går snabbt att lära sig hitta i program-
met; detta tack vare att uppbyggnaden påminner om ett vanligt Microsoft-program 
med menyer och knappar. Gränssnittet känns dock en smula föråldrat, själva utse-
endet påminner om hur program såg ut för 7-8 år sedan, t.ex. som ett flertal pro-
gram i äldre Windows 2000 – men detta behöver såklart inte påverka funktionen. I 
och med att programmet är snabbt går det också smidigt att göra olika simuleringar: 
t.ex. ett U-värde för en byggnadsdel ändras direkt i avsedd ruta. 
 Även om en van datoranvändare kan lära sig programmet på kort tid, finns det en 
stor nackdel med alla menyer och knappar: översikten av indata är obefintlig. Ifall en 
verkningsgrad eller ett areamått snabbt behöver kontrolleras inför en simulering, då 
måste just det menyfönstret letas upp i programmet som behandlar dessa värden. I 
praktiken betyder detta att alla värden måste klickas igenom med en uppsjö av olika 
fönster, ifall användaren vill vara helt säker på att all indata har skrivits korrekt i pro-
grammet. Betänk då en situation för en yrkesanvändare som bearbetar flera olika 
fastigheter med i sin tur olika simuleringar, ja, då är det lätt att inse den stora nack-
delen med programmets uppbyggnad av menyer. Bättre då hade varit ett utseende i 
tabellform, likt Excel, så att alla värden snabbt kunde läsas i samma fönster (genom 
att rulla på skärmen).   
 Tyvärr finns det fler nackdelar med programmet: utskriftsmöjligheterna är skrala, 
det går inte att ändra format i särskilt stor utsträckning, och de blad som går att skri-
va ut har ett rörigt utseende – varaktighetsdiagrammen har t.ex. en låg läsbarhet (se 
s. 13). Vidare upplevs kalkylfunktionen som diffus och rudimentär, det är svårt att se 
vad och hur programmet räknar ut värden gällande ekonomi. 
 Det verkar också finnas vissa buggar i programmet: vid t.ex. värmeeffektdimen-
sionering skuttar resultaten iväg till osannolika värden då man ändrar dimensioner-
ande utetemperatur med endast en halv grad. 
 
VIP+ – egen erfarenhet  
Datorprogrammet VIP+ är likt BV2 också lätt att lära sig, men det har fler inställ-
ningsmöjligheter med t.ex. byggnadsdelar och soldata etc. – vilket möjligen gör att 
programmet också får en längre inlärningstid för användaren. Nackdelar som finns i 
BV2 märks också till viss del här: översikten av indata är dålig p.g.a. av en stor 
mängd popupfönster, och kalkylfunktionen verkar även här vara primitiv. Utskrifts-
möjligherna är dock bättre i VIP+, och de resulterande bladen får ett bra och över-
siktligt utseende. Buggar dyker emellertid också upp i VIP+: byte av enheter i indata 
följer inte alltid med till utskrifterna, och programmet reagerar (felaktigt) kraftigt på 
en inställning av värmeförluster hos värmesystemets pumpar. 
 Med programmet går det att bygga upp väggar och andra byggnadsdelar helt och 
hållet med gipsskivor, isolering osv. Detta är en fördel för arkitekter och byggkon-
struktörer då det lätt går att få ett korrekt U-värde. Men det kan också vara en nack-
del ifall användaren redan har ett fastställt U-värde, t.ex. i de fall då byggkonstruk-
tören har skickat värden gällande en vägg till VVS-konsulten – då går det inte att 
skriva detta U-värde direkt i VIP+ utan väggen måste byggas upp, vilket naturligtvis 
är tidsödande. Detta försvårar också för olika simuleringar då det finns en önskan 
att ändra U-värdet på byggnadsdelar. (En uppbyggd vägg lagras i och för sig i pro-
grammet, så det finns en chans till att användaren har turen med sig och kan återan-
vända väggvärdena till en annan fastighet.) 
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 Det senare kan sägas vara signifikativt för VIP+: det finns goda möjligheter att 
skriva in noggranna siffror och då möjligen få ett exaktare svar jämfört med BV2. 
Men icke att förglömma gäller det då också att det måste finnas tillgång till ett mer 
utförligt underlag med byggdelsfakta och solstatistik – och märk även att tidsåtgång-
en och risken för felinmatning i handhavandet med programmet därmed också ökar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedan syns delar av traverssystemet och kanaler till avgasutsuget på SWECON i Staffanstorp.  
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Slutsatser och diskussion 
 
Kontoret och maskinhallen har U-värden på 0,51 respektive 0,39 W/(m2,K) med ut-
gångspunkt i projekteringsunderlaget och klarar därmed BBR:s riktvärde på 0,70. 
Direktiv från BBR gällande energiförbrukning innebär 126,6 kWh/(m2,år) för kon-
toret och motsvarande 187,5 för maskinhallen. Baserat på BV2 klarade kontoret den-
na gräns för alla simuleringar, men för maskinhallen går inte Maskin A och H1 igen-
om. De senare simuleringarna har ursprungliga vikportar enligt projekteringsunder-
laget, och jämförelser mellan simuleringarna visar att ett byte till vikportar med ett 
lägre U-värde är nödvändigt ifall BBR:s riktvärde skall kunna uppfyllas. 
 Den ekonomiska kalkylen visar att alternativ 2 med bergvärmepumpar är billigast 
i drift redan det första året jämfört med alternativ 1 med fjärrvärme. Men med in-
vesteringskostnaderna inräknade blir alternativ 2 avsevärt dyrare räknat på ett år. 
Sett på 30 år däremot ger nuvärdeskalkyleringen att bergvärmepumparna blir billig-
ast, och detta gäller för alla simuleringar. 
 Jämförelser mellan utvalda simuleringar som användes i den ekonomiska kalkylen 
gav att Kontor A var det bästa alternativet för kontoret, dvs. att följa projekteringsun-
derlaget. Förtjänsten med alternativ 2 blev mindre ifall kontorets glasfasad fick fön-
ster med lägre U-värde, dvs. vad som simulerades i Kontor B; det ökade värmebe-
hovet och den dyrare glaskostnaden kunde inte uppvägas av det mindre kylbehovet. 
Märk att detta gäller endast vid en ekonomisk jämförelse; det är möjligt att en sepa-
rat inneklimatundersökning hade visat att Kontor B varit det bättre valet med tanke 
på arbetsmiljön i och med solinstrålningen genom de stora glasytorna.  
 För maskinhallen blev Maskin H2 den simulering som ger störst förtjänst med al-
ternativ 2, dvs. att byggnaden utrustas med vikportar som har ett lägre U-värde och 
att luftflödet minskas med 10 procent. Med Maskin H2 uppfylls också BBR:s rikt-
värde på energiförbrukning. 
 Sammantaget blev totalresultatet för nuvärdeskalkyleringen med alternativ 2 och 
simuleringar Kontor A och Maskin H2 cirka 7,73 miljoner kronor, vilket jämfört med 
alternativ 1 och simuleringar enligt ursprungliga A är en kostnadsminskning på cirka 
1,22 miljoner kronor eller 15,8 procent sett på 30 år. 
 
    ♠    ♠    ♠ 
  
De egna energiberäkningarna har en god överensstämmelse med datorprogrammen, 
i synnerhet med BV2. Skillnaderna blir som störst då glasprestandan ändras i simule-
ringarna, vilket är en indikation på att beräkningen av solinstrålning behandlas an-
norlunda i datorprogram visavi egna beräkningar. Nämnvärt är att för kontoret skil-
jer sig resultaten mindre mellan BV2 och de egna beräkningarna än vad det gör mel-
lan BV2 och VIP+. 
 Det går alltså utmärkt att använda Excel till dylika energiberäkningar, speciellt 
med tanke på tidigare behandlade nackdelar med BV2 och VIP+. Det är möjligt att 
uträkningarna i Excel skulle behöva utföras på timbasis, och detta skulle naturligtvis 
innebära en större arbetsinsats i uppbyggnaden av matrisen – något som också in-
faller då klimatdata till andra städer behövs än till här gällande Uppsala. Men med 
dessa ändringar och möjligen andra justeringar i ekvationerna (och måhända en gra-
fisk trimning till ett mindre snårigt utseende i tabellerna), då kvarstår att en matris i 
Excel skulle bli översiktlig och snabb att arbeta med – dvs. sådana egenskaper som 
till stor del saknas i nämnda beräkningsprogram. Snabbheten innebär också att det 
blir lättare att göra jämförande simuleringar. (Varje simulering behöver ju inte doku-
menteras som i detta arbete, så textmassan blir inte så stor.) Därtill slipper användar-
en bekymret med kostnader för licenser och uppdateringar, och inte minst finns det 
också en kontroll över beräkningarna – det går ju att se precis hur värdena räknas ut i 
matriscellerna, till skillnad från här behandlade datorprogram. En regeländring i t.ex. 
BBR går då att justera i ekvationerna direkt på egen hand. 
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 Vidare en tilläggande kommentar i sammanhanget: Den exakthet i uträkningarna 
som förmodligen kan uppnås med VIP+ ifall databehandlingen sker korrekt (vilket 
har dryftats tidigare) faller till föga då internvärmen tas i större beaktande – hur be-
stämma brukarbeteendet i fastigheten in i minsta detalj? Jämför detta med att an-
vända ett snabbare (men måhända trubbigare) verktyg som t.ex. en Excel-matris och 
med denna istället göra ett flertal känslighetsanalyser.   
     
       ♠    ♠    ♠ 
 
De skillnader som uppkom mellan programmen BV2 och VIP+ belyser nödvändig-
heten av en större enhetlighet i uträkningarna – det skulle behövas en detaljerad 
standard i hur energibehovet beräknas i fastigheter. Ifall resultaten inte är jämförbara 
mellan beräkningar utförda med olika program, ja, då får energideklarationerna en 
något urholkad betydelse. I en professionell situation kan det således vara tillrådligt 
att kalibrera det program som används, dvs. att göra en beräkning på en fastighet 
som redan har en validerad och utförlig statistik på energiförbrukningen och där-
efter jämföra det teoretiska resultatet med det verkliga. Detta kan ju också med för-
del göras med en Excel-matris. 
 
    ♠    ♠    ♠ 
 
Summa summarum så har detta examensarbete visat på följande: 
 
 •  Kontoret och maskinhallen klarar BBR:s direktiv gällande U-värde. 
  
 •  Med oförändrad byggnadskonstruktion enligt projekteringsunderlag 
  uppfyller kontoret BBR:s riktlinje gällande energiförbrukning, 
  kWh/(m2,år). Detta gäller dock ej för maskinhallen. 
 
 •  Alternativet med bergvärmepumpar är ekonomiskt fördelaktigast  
  i ett perspektiv på 30 år. 
 
 •  Störst förtjänst totalt sett med bergvärmepumparna uppnås ifall maskin- 
  hallen förses med vikportar med ett lägre U-värde och att luftflödet till 
  nämnda hall sänks med 10 procent, och då klarar även denna byggnad  
  BBR:s direktiv avseende energiförbrukning kWh/(m2,år). 
 
 •  En Excel-matris med vissa justeringar i ingående ekvationer ger ett lika 
  tillförlitligt resultat som BV2 och VIP+.  
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