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Abstract 
Many companies are today focusing on reducing energy use in buildings and environmental 

impact from use of fossil fuels. A reduction in energy consumption also implies a possibility to 

reduce energy costs.  In the built environment several companies are meeting environmental 

standards and regulations and additional environmental certifications, such as Miljöbyggnad, 

LEED and BREAM. In these certification tools, one aspect to cover is energy use and is mostly 

presented with an energy simulation describing future energy use in the building project. 

 

The energy simulation tool can be used as information for decision makers during the project 

process. With the tool it is possible to simulate the outcome of different decisions, concerning the 

building envelope, construction details or factors related to technical systems within the building. 

The outcome and result of the energy simulation can aid the decision makers to take well 

informed decision regarding aspects which affect future energy use in the building. 

 

This thesis project is analyzing the energy consumption in BioCentrum, Uppsala, from year 2012. 

A comparison is made between the outcome of year 2012 energy use and earlier energy 

simulation of the building from an earlier stage in the project process. Heating, cooling and 

electricity use are being analyzed together with focus on the impact from outdoor climate, 

maintenance and steering of technical system, and the impact which the tenants have on energy 

consumption. Finally an energy simulation is being performed with new input from year 2012.  

 

The results show an increase in energy consumption compared with earlier assumptions and can 

mainly be related to an increased activity in the building. Airflows in ventilation systems for 

laboratory together with decreased efficiency in heat recovery in ventilation systems have 

increased the energy demand. Additionally, the building is used over longer time frame than 

expected. The activity in the building demands high use of process cooling which adds to the 

total energy consumption. Finally, energy simulation software is a good tool to investigate future 

energy demand and to create a scenario of future energy use.  
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Sammanfattning 
Idag sker ett kontinuerligt arbete med att reducera energianvändningen i byggnader under dess 

livscykel för att minska miljöbelastningen och utnyttjandet av fossila energikällor. En reducering 

av energianvändningen utgör även ett ekonomiskt incitament genom minskade energikostnader. 

Inom byggsektorn arbetar flertalet företag med olika former av miljöcertifieringar såsom 

Miljöbyggnad, LEED och BREAM.  En viss del av bedömningen bygger på en energisimulering 

av projekterad byggnad, ett scenario av framtida energianvändning.  

 

Energisimuleringar utgör ett beslutsunderlag och kan användas under hela byggprocessen men 

lämpar sig främst under projektering då flertalet beslut rörande olika faktorer såsom klimatskal, 

ventilationssystem, värme och kyla samt framtida drift och styrning behandlas.   

 

I detta examensarbete analyseras energianvändningen i fastighet BioCentrum i Uppsala utifrån 

driftår 2012 och jämförs mot projekterade värden från tidigare energisimulering. En jämförelse 

görs även mellan indata och antaganden samt projekterade energiflöden för värme, komfortkyla, 

processkyla och el. Att arbeta med energisimuleringar under projektering är en kontinuerlig 

process och på vilket sätt detta verktyg kan förbättras i projekteringsarbetet diskuteras. Tre 

faktorer har behandlats, vilka är utomhusklimatets påverkan på energianvändningen, drift och 

styrning av olika system inom fastigheten samt brukarens beteende och verksamhet. Med hjälp av 

underlag från driftår 2012 genomförs en uppdaterad energisimulering för analys och jämförelse.   

 

För fastighet BioCentrum syns en tydlig ökning av både värme och kyla samt el i jämförelse med 

projekterade värden. Orsak till detta är i många fall verksamhetsanknutet genom ökade drifts-

tider, förhöjda luftflöden i ventilationssystem samt en varierande verksamhet inom byggnaden 

som kräver ett stort behov av el, men även kylning av dess interna laster. Störst påverkan på 

resultatet från energisimulering har bedömningen av den verksamhetsanknutna internvärmen 

samt luftflöden i laborationslokaler.  

 

Tre resultat som verifieringsprocessen sammanställer är hur mätarstrukturen i drift fungerar, vilka 

förändringar som skett under produktion i förhållande till projektering samt hur verksamheten 

idag utnyttjar och styr de tekniska systemen. Till stor del en verifiering av projekterad data. 
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Genom uppföljning och verifiering skapas en nulägesbild över energianvändningen, vilket 

tillsammans med identifierade energieffektiviserande åtgärder skapar ett bra beslutsunderlag för 

framtida investeringar.  

 

För att förbättra projekteringsprocessen av framtida energianvändning och verifieringsprocessen 

är det viktigt att tydligt definiera vilka antaganden som genomförts under projektering samt vilka 

processer som ingår i bedömning av specifik energianvändning. Att samredovisa underlag och 

resultat möjliggör för en bättre uppföljning av nyckeltal och underlättar för förvaltning att 

optimera och följa upp olika processer och system inom fastigheten. 

 

Sammanfattningsvis är hjälpmedel såsom energisimuleringar ett viktigt verktyg under 

projekteringsprocessen och skapar ett scenario över framtida energianvändning. Detta arbete 

visar på den komplexitet som finns vid uppföljning av energianvändningen inom lokalbyggnader 

och att ett bra samarbete mellan konsulter, beställare/fastighetsägare och hyresgäst är nödvändigt 

för att uppnå ett bra energiarbete under projektering och sedermera drift av fastigheten.  
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Förord 
 

Detta examensarbete på 30 högskolepoäng motsvarar mitt slutliga arbete på Masterprogrammet 

Sustainable Technology vid Kungliga Tekniska Högskolan. Under min studietid har mitt fokus 

varit på ett system- och helhetsperspektiv kring energiaspekten inom byggsektorn för lokaler, 

kontor och bostäder. Genom att fördjupa mig inom energieffektivisering och den potential som 

finns kring energieffektivt byggande har min kompetens och drivkraft kontinuerligt ökat.  

 

Att arbeta tillsammans med trevliga och duktiga medarbetare inom Incoord 

Installationscoordinator AB och Akademiska Hus AB, region Uppsala, har utvecklat och skapat 

det examensarbete som här nedan presenteras. Fokus i detta arbete har varit en uppföljning kring 

energisimulering under projektering med verkligt utfall för fastighet BioCentrum i Uppsala.  

 

Jag skulle vilja tacka för all hjälp och handledning som erhållits från ovanstående företag. Ett 

stort tack till Caroline Rapp på Incoord Installationscoordinator AB för din förmåga att ge god 

kritik och att du alltid funnits tillgänglig för mina frågor och funderingar. Ett särskilt tack riktas 

till Jaime Arias Hurtado vid Institutionen för Energiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan för 

din handledning under mitt examensarbetes fortskridande.  

 

Min förhoppning är att nedanstående läsning ska ge en fördjupad bild kring sambandet mellan 

projektering och verkligt utfall med avseende på olika faktorers påverkan på energianvändningen 

i lokaler.  

 

 

Simon Andersson 

2013-10-27 
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1. Introduktion 
I dagens samhälle är det ett stort fokus på att reducera energianvändningen under en byggnads 

livscykel i både lokaler och bostäder. Detta är av vikt för att minska miljöbelastningen och i 

slutändan minska behovet av köpt fossil energi. Inom Europeiska Unionen och Sverige sker stora 

insatser för att främja en energieffektiviserande utveckling inom byggsektorn. Genom Europeiska 

Unionens beslut om införandet av nära-noll-energi-byggnader genom EU-direktivet 2010/31/EU 

ökar trycket på byggsektorn att utveckla byggnader med en mer energieffektiv drift (Europeiska 

Unionen, 2010). Sverige har idag åtagit sig ett flertal miljömål kopplade till byggnaders 

energianvändning, där det främsta rör en minskning av energianvändningen med 20 procent 

jämfört med år 2008 till år 2020. Målsättningen är även en andel förnyelsebar energi på 50 

procent i Sverige år 2020 av total energianvändning (Energimyndigheten, 2013). 

 

Många företag inom fastighetsbranschen fokuserar på en hållbar fastighetsutveckling i form av 

certifierade fastigheter enligt Green Building, Miljöbyggnad, LEED, BREEAM eller liknande. 

Den energisimulering som genomförs under projektering av fastigheter utgör en del av underlaget 

till denna certifieringsprocess, oavsett vilket certifieringssystem som används. I flertalet 

processer krävs en verifiering av energianvändningen för byggnaden i drift. Detta är viktigt för att 

säkerställa en god uppföljning av den energisimulering som är genomförd. 

 

Vilka faktorer som påverkar utfallet av energianvändningen och till vilken grad som energi-

simuleringen överensstämmer med verkligheten är en fråga att besvara för att säkerställa en 

trovärdig bedömning och uppföljning av energianvändningen. Under projektering av bostäder 

och lokaler utgör energisimuleringar ett underlag för beslutsfattare och är en viktig aspekt att 

fokusera på för att möjliggöra en framgångsrik byggprocess utav energieffektiva byggnader. 

  

1.1 Bakgrund 
Som nämnts tidigare utgör en energisimulering av en byggnads framtida energibehov en viktig 

del av dagens projektering och nyproduktion utav fastigheter. Denna simulering byggs upp av en 

modell av byggnadens klimatskal och konstruktion samt ett flertal antagande kring brukar-

beteende, utomhusklimat, aktivitet, drift och styrning, internvärme, ventilationssystem m.m.  
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I slutändan resulterar denna bedömning i en uppskattad energianvändning per kvadratmeter för 

specifik fastighet eller byggnad. Det är viktigt att påpeka att denna energisimulering ej till fullo 

motsvarar framtida energi-användning utan är en bedömning av det potentiella energibehov som 

kan antas rimligt, utifrån de antagande som görs, ett scenario av framtida energianvändning. 

Därför skiljer sig resultatet från olika energisimuleringar och mjukvaruprogram för samma 

byggnad åt, beroende på de ingående parametrarna samt programuppbyggnad. 

 

I Sverige kommer en viss del av de grundläggande antaganden som energisimuleringar bygger på 

från branschorganisationen SVEBY som framtagit standardvärden på vissa parametrar för att 

underlätta vid simulering. I vilken utsträckning detta påverkar en jämförelse mellan simulering 

och utfall är intressant att analysera. Bakgrunden till denna fallstudie rörande fastighet 

BioCentrum i Uppsala är tendenser till att energianvändningen överstiger de projekterade värdena 

och en analys är därför av intresse för både erfarenhetsåterföring samt identifiering av vilken 

mängd energi som kan kopplas till verksamheten och vilken mängd som är kopplad till 

fastighetens grundläggande verksamhet och drift. Genom att utnyttja simuleringsverktyg för att 

simulera verkligheten går det att analysera byggnaden och dess indata på ett trovärdigt sätt. 

 

1.2 Syfte och mål 
Målsättningen med detta examensarbete är att genomföra en analys av huruvida energi-

beräkningar och energisimulering från projekteringsskede överensstämmer med byggnadens 

energianvändning i drift. Detta innefattar analys av indata, driftstider, styrning och hyresgästs 

beteende för att nämna några faktorer. Utifrån denna analys går det att dra slutsatser på vilket sätt 

de ingående faktorerna i energisimuleringen påverkar utfallet samt möjliggör en bedömning av 

trend kring hur olika faktorer inverkar på resultat från simulering under projekteringsskedet. 

 

Förhoppningen är att genomföra en analys kring hur denna arbetsprocess kan förbättras för att 

skapa en, om möjligt, mer korrekt bedömning av framtida energibehov utifrån val av indata och 

övriga antaganden. I denna analys är energisimulering ett viktigt verktyg. Nedan redovisas en 

kort sammanställning av syfte och fokusområden i detta examensarbete.  

 

Syfte: 

 Att skapa en bättre bild av framtida energianvändning genom att analysera olika faktorers 

påverkan på energisimulering och dess förhållande till verkligt utfall. 

 

Fokusområden: 

 Utomhusklimat 

 Drift och styrning 

 Hyresgäst beteende och verksamhet 

 

De olika fokusområden anger vilka faktorer som analyseras i form av indata till energi-

simuleringen. Utöver dessa faktorer finns det även andra aspekter som påverkar energibehovet i 

byggnader, se kapitel 3. Litteraturstudie samt introduktion till energisimulering, men i detta 

examensarbete är fokus på utomhusklimat, drift och styrning av byggnaden samt hyresgästs 

beteende och verksamhet. Dessa fokusområden kommer att analyseras och jämföras i förhållande 

till tidigare antaganden under projektering. 
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1.3 Övergripande frågeställningar 
I detta examensarbete är ambitionen att utföra en fallstudie på fastigheten BioCentrum i Uppsala 

och analysera dess energianvändning samt de ingående systemens drift och styrning utifrån 

driftår 2012. Analysen bygger på tre övergripande frågeställningar som presenteras nedan. 

 

 På vilket sätt överensstämmer resultatet från energisimulering under projektering med 

byggnaden i drift? 

 

 Finns det ett behov att förändra de ingående parametrarna som ligger som underlag för 

simulering av energibehov och flöden i byggnaden och hur väl överensstämmer indata i 

energisimulering med verkligheten? 

 

 På vilket sätt kan denna arbetsprocess förbättras för att uppnå en eventuellt mer korrekt 

bedömning av framtida energibehov för projekterad byggnad?   

 

Utifrån dessa tre frågeställningar framtas en bild av hur olika faktorer påverkar 

energianvändningen i fastighet BioCentrum och vilka skillnader som finns mellan projektering 

och verklighet i detta fall.  

 

1.4 Företagssamarbete 
Detta examensarbete sker i ett strukturellt samarbete med två partners; Incoord 

Installationscoordinator AB och Akademiska Hus AB, region Uppsala. Grundtanken med 

samarbetet är att möjliggöra en god uppföljning och analys av fastighet BioCentrums 

energianvändning utifrån både projekteringsmaterial från Incoord och aktuell uppföljning av 

2012 års energianvändning från Akademiska Hus. Extra stöd ges genom handledning från 

Kungliga Tekniska Högskolan genom Jaime Arias Hurtado vid institutionen för energiteknik. 

Kontinuerliga diskussioner har förts mellan inblandade parter under perioden februari till juni år 

2013. Utöver dessa företag har diskussioner även genomförts med andra inblandade konsulter i 

projektet.  

 

Under arbetets gång har tre projektmöten genomförts med inblandade parter där diskussioner 

kring arbetets fortskridande och material om energianvändningen behandlats. Dessa möten har 

skapat möjligheter att ventilera olika tankar och idéer kring detta examensarbete.  

 

 Incoord Installationscoordinator AB 1.4.1

Incoord Installationscoordinator AB, nedan benämnt Incoord, är ett konsultbolag verksamt inom 

VVS, kyla, el, energi- och klimatområdet. Företaget startades år 1983 och är ett personalägt 

företag med omkring 80 medarbetare plus omkring 30 inhyrda konsulter. Huvudkontoret är i 

Mörby Centrum, Stockholm. I projekt BioCentrum var Incoord ansvarig VVS-konsult. 

 

 Akademiska Hus AB  1.4.2

Akademiska Hus AB, nedan benämnt Akademiska Hus, är ett av Sveriges största fastighetsbolag 

indelat i sex regioner med huvudkontor i Göteborg. Fastigheten BioCentrum är lokaliserad i 

förvaltningsområde 2 i region Uppsala. De stora hyresgästerna i region Uppsala är Uppsala 

Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. För projektet BioCentrum är SLU aktuell 

hyresgäst och Akademiska Hus är fastighetsägare tillika beställare i projektet.  
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2. Metod 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssätt och metod i detta examensarbete för att möjliggöra en 

korrekt analys av ovanstående frågeställningar. Metoden bygger på en kort litteraturstudie inom 

ämnesområde samt en introduktion till energisimulering som verktyg.  Stor del av examens-

arbetet utgör en fallstudie av fastighet BioCentrum i Uppsala. 

 

2.1 Litteraturstudie 
För att skapa en bra bild och nuläge över den information och fakta som finns tillgänglig över 

energianvändning i lokaler och verifieringsmetoder för att följa upp energianvändningen 

genomförs en kort litteraturstudie över tillgängligt material. Olika faktorer som påverkar energi-

behovet samt Boverkets byggregler och indata för energiberäkningar utifrån SVEBY beskrivs. 

Målsättningen är att litteraturstudien ska ge en bra introduktion i ämnesområdet för detta 

examensarbete och ge läsaren en bra grund för fortsatt studie av examensarbetet. 

 

2.2 Fallstudie 
En fallstudie över fastighet BioCentrum utgör en stor del av examensarbetet för att kunna 

särskilja vilka processer och system som är kopplade till energianvändningen inom byggnaden. 

En genomgående inventering av värme, ventilation, kyla och el har genomförts och 

dokumenterats med tillhörande mätarstruktur.  Fallstudien har genomförts med målsättningen att 

skapa en god bild över dagens energianvändning och energiflöden inom BioCentrum för att 

utröna vilka faktorer som påverkar energibehovet och dokumentera ny indata till 

energisimulering av verkligheten utifrån driftår 2012.  

 

Under fallstudien har flertalet kontakter och diskussioner genomförts med involverade personer 

inom projektet både hos Incoord och Akademiska Hus. Detta har bidragit till att säkerställa fakta 

och korrekt information om fastigheten och dess tekniska system. 
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2.3 Datainsamling 
Datainsamling sker i huvudsak från internet, litteratur, Akademiska Hus och Incoord samt genom 

diskussion med involverade parter och underentreprenörer. Utifrån dokumentation och modeller 

hos Incoord insamlas den ursprungsbild över projekterad energianvändning som låg till grund för 

redovisade nyckeltal för bygghandlingsskedet i projektet.  

  

Ett flertal mätpunkter är installerade inom fastigheten idag och möjliggör en detaljerad bild över 

energianvändningen uppdelat på ett flertal olika system och energiflöden inom byggnaden. 

Genomgång av mätarstruktur har genererat den aktuella energianvändningen för BioCentrum.   

 

2.4 Avgränsning 
Fastighet Biocentrum i Uppsala kommer att analyseras. Fokus i examensarbetet är inte att 

genomföra flertalet simulering av byggnaden utifrån olika indata, utan att analysera och jämföra 

vilka faktorer som överensstämmer eller ej, mellan projektering och verklighet utifrån ett 

helhetsperspektiv. I slutskedet genomförs en ny simulering med aktuell indata från verklig drift 

av fastigheten år 2012. Energisimuleringarna är beräknade i VIP+ och VIP-Energy, vilket innebär 

att arbete i andra simuleringsprogram troligtvis ger ett annat slutresultat samt att skillnader 

mellan simulering och verklighet alltid kommer att finnas. Ingen inventering av klimatskal eller 

konstruktion är genomförd och underlag i ursprungsmodell gällande dessa aspekter har inte 

förändrats, d.v.s. byggnadsmodellen i VIP är oförändrad.  

 

2.5 Mjukvaruprogram och system 
I detta avsnitt beskrivs involverade mjukvaruprogram i detta examensarbete översiktligt för att 

skapa en bild över de olika programmen samt möjliggöra en uppföljning och verifiering för 

utomstående läsare.  

 

 Energisimuleringsprogram 2.5.1

För den ursprungliga energisimuleringen av fastighet BioCentrum år 2008 användes Strusoft 

VIP+ 5.1. I detta examensarbete används VIP-Energy 2.1.1 för bedömning av 

energianvändningen i fastigheten idag. Detta innebär att skillnader i den beräknade energi-

användningen för byggnaden i olika versioner kan uppstå.  En jämförelse görs med hjälp av VIP-

Energy för att skapa en mer tillförlitlig och överlag bättre simulering i och med att denna nyare 

version är uppdaterad och bättre anpassad för byggnadssimulering. Enligt Rapp (Rapp, 2013) är 

VIP-Energy en mer tillförlitlig och bättre uppdaterad mjukvaruprogram i jämförelse med VIP+ 

vid simulering av en byggnads energibehov. Resultatet från den ursprungliga simuleringen som 

genomfördes under oktober 2008 i VIP+ användes till bygglovsansökan för fastighet BioCentrum 

och utgör till viss del underlag till nyckeltal för fastigheten rörande dess projekterade 

energianvändning hos Akademiska Hus.     

 

I en energisimulering är målsättningen att genom antaganden och tillgängligt material i aktuellt 

projektskede skapa en bild eller scenario av framtida energianvändning. Detta är till stor del 

kopplat till vilka indata som väljs och därmed skapas en till viss del subjektiv bild över 

energibehovet i byggnaden. I det här fallet bygger en viss del av indata på underlag från SVEBY. 
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 Energiportalen 2.5.2

Alla mätare inom Akademiska Hus fastighetsbestånd sammanställs och visualiseras i ett internt 

system som heter Energiportalen. Detta system visualiserar energianvändningen för varje 

fastighet och redovisar köpt energi uppdelat på värme, kyla och el. Dessa mätare ligger även till 

grund för energidebitering, efter analys av avvikelser och eventuella justeringar av mätvärden. 

Debiteringsprocessen diskuteras ej i detta examensarbete. Detta system möjliggör ett enkelt 

arbetssätt vid uppföljning av en byggnads energianvändning. All mätdata sammanställs hos 

Akademiska Hus huvudkontor i Göteborg och visualiseras sedan i energiportalen.   

 

 Övriga mjukvarusystem 2.5.3

För drift och styrning av fastigheten BioCentrum används idag Larmia Atlantis och 

elmätarsystemet är uppbyggt med Ion Enterprise från Schneider Electric. Dessa system ligger till 

grund för Akademiska Hus visualisering i Energiportalen. I detta examensarbete kommer 

merparten av informationen kring energianvändningen samt drift och styrning från dessa system. 

För mer ingående beskrivning av dessa mjukvarusystem hänvisas till respektive återförsäljare.  
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3. Litteraturstudie samt introduktion till energisimulering 
I detta avsnitt beskrivs de faktorer som påverkar energibehovet i en fastighet vid energisimulering 

samt energianvändningens utfall vid verklig drift. Dokumentation rörande verifieringsmetoder 

och normalårskorrigering behandlas även.  

 

3.1 Energianvändning i lokaler 
Det är idag svårt att uppskatta energianvändningen i lokaler med skiftande verksamheter såsom 

fastighet BioCentrum. Stor påverkan har verksamhetens behov och krav på elförbrukning samt 

värme och kyla. Boverket har utformat energikrav för lokaler gällande dess specifika energi-

användning och ett krav på högsta godkända värmegenomgångskoefficient. Sverige är idag 

uppdelat i tre zoner med olika energikrav. En sammanställning av energikrav för lokaler 

redovisas i Tabell 1 utifrån Boverkets Byggregler BFS 2011:26, BBR 19 (Boverket, 2011). 

 
Tabell 1: Boverkets Byggregler för lokaler enligt BFS 2011:26, BBR 19 (Boverket, 2011). 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika energianvändning  

[kWh/m
2 
Atemp, år] 

120 100 80 

plus tillägg då uteluftsflödet av utökade 

hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m
2
 

i temperaturreglerande utrymmen. 

110(qmedel-0,35) 90(qmedel-0,35) 70(qmedel-0,35) 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient  

[W/m
2
K] 

0,60 0,60 0,60 

 

Inom Energimyndigheten uppförs officiell statistik på olika lokalers energianvändning och dess 

fördelning till värme, verksamhetsel och fastighetsel m.m. Den vanligaste uppvärmningsformen 

är fjärrvärme och enligt Energimyndigheten var den genomsnittliga energianvändningen år 2011 

104 kWh/m
2
 för lokaler uppförda efter år 2001 (Energimyndigheten, 2012). I denna post ingår 

uppvärmning och tappvarmvatten för byggnaden.     
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3.2 SVEBY 
För att underlätta vid energiberäkningar och liknande simuleringar finns ett utvecklingsprogram, 

SVEBY, som har framtagit en standardiserad syn på byggnaders energiprestanda. Förkortningen 

står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader”. I dagsläget finns framtagen 

indata för bostäder och kontor, vilket kan fungera som beräkningsunderlag. En ny version av 

brukarindata för kontor, version 1.1, är framtagen i juni 2013 och är uppdaterad i samband med 

BBR 19. En aktuell förändring är att all verksamhetsel bedöms tillgodogöras byggnaden, d.v.s. 

dess värme- och kylbehov, från tidigare 70% (SVEBY, 2013). Målsättningen med SVEBY är att 

redovisa en gemensam branschstandard och anvisningarna ska fungera som underlag vid 

energiberäkningar. I Tabell 2 visas ett utdrag ur sammanställning av brukarindata för kontor 

utifrån SVEBYs standard i version 1.1.  

 
Tabell 2: Utdrag ur sammanställning av SVEBY brukarindata kontor version 1.1 (SVEBY, 2013). 

Parameter Delparameter Delparameter Värden 

Tappvarmvatten Energi Årsschablon 2 kWh/m
2
 

Verksamhetsel Energi Årsschablon 50 kWh/m
2
 

 
Internvärme 

 
100% 

Personvärme Antal personer 
 

20 m
2
/person 

 
Närvarotid 

 
9h/dygn, person 

 
Effektavgivning 

 
108W/person 

 

Ovanstående värden utgör anvisningar och bygger på underlag och statistik från olika projekt i 

Sverige. Även riktlinjer kring solavskärmning och belysning m.m. finns tillgängligt. 

Dokumentation från SVEBY sammanställs av byggbranschen och är dess bedömning och 

tolkning av Boverkets energikrav och byggnaders energiprestanda.  

 

3.3 Nyckeltal 
I projekt som Akademiska Hus arbetar med uppförs dokumentation under projekteringsskedet 

över beräknad energianvändning. De främsta faktorer som bestäms rör energibehov för 

verksamhets- och fastighetsel samt grundläggande behov för värme och kyla. Processkyla 

redovisas även i vissa fall. Akademiska Hus använder även riktlinjer och krav för byggnadens 

klimatskal och dylikt, vilket är styrande under projektering, s.k. funktionskrav. I denna fallstudie 

utgjorde ursprunglig energisimulering från år 2008 underlag till bygglovsansökan och nyckeltal 

rörande framtida energianvändning i fastighet BioCentrum. Ett nyckeltal är direkt kopplat till val 

av indata och vald drift av fastigheten. Vid korrigering och förändringar kring fastighetens drift 

och styrning samt verksamhet sker en direkt förändring av utfallet till nyckeltal. Därför är det 

viktigt att även analysera underlaget till redovisade nyckeltal vid uppföljningsarbete.  

 

Ett nyckeltal kan användas under projektering och systemutformning för att skapa tydliga krav på 

vissa aspekter relaterat till energianvändningen. Detta kan gälla kyleffekt, SFP-värde eller 

liknande utöver de krav som Boverket ställer (Abel & Elmroth, 2012).  
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3.4 Faktorer som påverkar energisimulering av fastighet 
I detta avsnitt diskuteras faktorer som påverkar energibehovet i en fastighet och som även utgör 

indata till energisimuleringar. Flertalet faktorer påverkar en byggnads energibehov och under 

projektering är målsättningen att skapa en modell av byggnaden för bedömning av framtida 

energibehov. Faktorer som påverkar projekterad och slutlig energianvändning är bland annat 

byggnadens klimatskal, utomhus- och inomhusklimat, aktivitet i byggnaden, drift och styrning av 

tekniska system och installationer samt hyresgästs beteende för att nämna några. 

 

Hyresgästen kan med sin aktivitet påverka och förändra byggnadens värmebehov och skapar 

även indirekt den internvärme som kan tillgodogöras fastigheten. Brukaren har även en god 

möjlighet att påverka utfallet och energianvändningen utöver det grundläggande värme- och 

kylbehovet som finns inom fastigheten. Ett förändrat beteende av hyresgäst påverkar direkt 

energianvändningen. 

 

En viktig faktor som påverkar utfallet av energianvändningen är det beteende som brukaren 

använder när det kommer till styrning av ventilation, värmesystem och komfortkyla och den 

subjektiva bedömningen av vilken nivå på den interna komforten som hyresgäst föredrar. Inom 

fastighet BioCentrum finns möjlighet till individuell styrning av inomhusklimatet i kontors-

utrymmen tillgängliga för hyresgäst och olikheter i temperaturinställning kan skilja sig åt mellan 

olika personer samt mellan olika verksamheter. 

 

 Byggnadens klimatskal 3.4.1

En viktig faktor för att uppfylla en låg energianvändning under året är uppbyggnad av 

byggnadens klimatskal. Utformning och uppbyggnad av väggar, golv, tak och grund påverkar 

energiförlusterna i byggnaden. De stora förlusterna kan kopplas till transmission genom väggar, 

golv, tak och fönster, ventilationsförluster samt luftläckage genom klimatskalet. Val av 

isoleringstjocklek, byggnadens konstruktion och stomme samt U-värde för fönster och dörrar är 

olika faktorer som påverkar hur energieffektivt klimatskalet blir. Även köldbryggor och otätheter 

i klimatskalet påverkar energiförlusterna (Svensk Innemiljö, 2009). 

 

Utöver dessa faktorer påverkar också val av byggnadsmaterial energibalansen i byggnaden 

genom materialets värmekapacitet och dess påverkan på en byggnads värmetröghet, d.v.s. 

förskjutning av temperaturförändringar i byggnaden (Petersson, 2009). Utöver ovanstående 

faktorer som påverkar klimatskalet är det även viktigt att tänka på fuktsäkerhet och lufttäthet vid 

utformning av en byggnads klimatskal. Dessa aspekter går att ta hänsyn till och inkluderas i 

energisimulering för att i största möjliga grad skapa en modell som motsvarar en verklig 

byggnads utformning.  

 

 Utomhusklimat 3.4.2

Energibehovet i en byggnad är kopplat till vilket utomhusklimat som gäller för området. Flertalet 

klimatrelaterade faktorer påverkar vilket behov av värme och kyla som är nödvändigt under året. 

Tydliga kopplingar finns till byggnadens klimatskärm och konstruktion. En ökning i fönsteryta 

leder till ökad solinstrålning men även ökade transmissionsförluster eftersom fönster vanligtvis 

har ett sämre U-värde än yttervägg. Vid simulering av energibehov i olika byggnader används i 

vanliga fall en klimatfil likvärdig det berörda området, givet i simuleringsprogrammet. 

Förändringar i vindstyrka skapar tryckförhållanden över klimatskalet, vilket påverkar nivå på 

luftläckaget och därmed energibehovet (Petersson, 2009).   
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Indata i klimatfiler kan skilja sig gentemot verklig väderdata för den aktuella byggnaden, men 

bygger på statistik av klimatdata bakåt i tiden, en generalisering och medelvärde av 

utomhusklimatet. Dessa klimatfiler används för att kunna möjliggöra en likvärdig bedömning för 

flertalet projekt inom samma lokaliseringsområde. I program för energisimulering finns flertalet 

klimatfiler framtagna. 

 

En byggnads energibehov beror till stor del på det utomhusklimat som råder vid den aktuella 

fastigheten. Boverkets byggregler, BBR, anger därför olika energikrav beroende på var i Sverige 

fastigheten finns, en uppdelning av Sverige i tre klimatzoner (Boverket, 2011). Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI är en aktör som kan tillhandahålla klimatdata. 

  

Faktorer i utomhusklimatet såsom, vind, solinstrålning, utomhustemperatur, luftfuktighet m.m. 

påverkar hur väl klimatskalet står emot förändringar i utomhusklimatet. Även energiförluster i 

egenskap av luftläckage och transmission påverkas i stor grad av dessa faktorer. Byggnadens 

placering i förhållande till omgivande natur har även en inverkan. I vilken grad dessa 

klimatfaktorer påverkar energisimuleringen och utfallet av energianvändningen under drift ska 

analyseras vidare i denna rapport. Flertalet av dessa faktorer går att behandla i energisimulering. 

 

 Inomhusklimat 3.4.3

I detta examensarbete är fokus att analysera olika faktorers påverkan på energianvändningen och 

dess skillnader mellan projektering och verkligt utfall. En viktig faktor att uppfylla är ett bra 

inomhusklimat såsom aspekter gällande luftkvalité, inomhustemperatur och termiskt klimat. Vid 

anpassning av byggnaden för att minska energibehovet är det viktigt att förhålla sig gentemot ett 

gott inneklimat. Beställargruppen Lokaler, BELOK, har framtagit kravspecifikationer för 

innemiljö som går att använda vid planering av inomhusklimat (BELOK, 2008). Det kan bl.a. 

gälla riktlinjer för termiskt klimat och luftkvalité. 

 

Boverket har i BBR 19 avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö olika krav för inneklimatet för luft, 

termisk komfort, dagsljus m.m. För ventilation gäller ett lägsta uteluftsflöde på 0,35 l/s, m
2
 

(Boverket, 2011). Vid projektering av inomhusklimat krävs samarbete mellan flera olika aktörer 

inom byggprocessen då flertalet faktorer påverkar det slutliga resultatet.  

 

 Drift och styrning  3.4.4

Under projektering av en byggnad görs ett flertal antagande vad gäller drift och styrning av 

byggnaden. Det kan röra allt ifrån driftstider, luftflöden och temperaturer generellt till mer 

detaljerade antaganden gällande verkningsgrader i värmesystem, framledande temperatur i 

radiatorsystem eller nivå på tillskottsvärme för olika ventilationssystem. Individuell styrning av 

dessa system under drift, av både fastighetsägare och hyresgäst, påverkar utfallet av energi-

användningen. Justeringar under drift av driftstekniker och fastighetsskötare tillsammans med 

förändringar under produktion och projektering skapar skillnader i den ursprungsbild som 

tidigare utgjorde underlag till energisimulering i ett tidigare projektskede.  

 

Med dagens möjligheter till tekniska lösningar och IT-modeller för styrning av byggnaders 

tekniska system uppstår både möjligheter och svårigheter för fastighetens drift. Med bättre 

tekniska lösningar finns stor potential att effektivisera och optimera styrningen av värme och 

kyla. Dock finns risken att systemen blir mer komplicerade och svårövergripliga.  
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 Hyresgästs beteende 3.4.5

Om byggnaden efter projektering ska möjliggöra ett bra termiskt inomhusklimat utifrån de indata 

och verksamheter som är planerade krävs ett bra underlag. Internvärme från hyresgäster och 

elektronisk utrustning bygger på schablonvärden från branschorganisationen och utvecklings-

programmet SVEBY i många fall. Detta innebär att en generell bild av hyresgästens påverkan är 

uppskattad och beroende på vilken aktivitet som pågår inom fastigheten sker en förändring av 

energianvändningen gentemot projekterade värden.  

 

Hyresgäst har möjlighet att påverka drift och styrning av olika tekniska system och förändra olika 

funktionskrav i inomhusklimatet. Nivå på de interna lasterna och elbehov för verksamheten 

genererar värme eller kan skapa ett extra kylbehov och påverkar därmed energibalansen inom 

byggnaden. Under projektering framtas uppskattade effekter rörande verksamhets- och 

fastighetsel i enhet W/m
2
 och bygger bl.a. på underlag kring installerad effekt i byggnaden. 

Svårigheter uppstår vid bedömning av hyresgästs påverkan genom dess användning av 

verksamhetsel.  

 

Internvärmen påverkar värme och kylbehovet, vilket kan skilja sig över dygnet och det påverkar 

även energibalansen i byggnaden (Abel & Elmroth, 2012). En ökning i interna laster kan även 

leda till ett ökat kylbehov under vissa delar av året. I detta examensarbete analyseras underlaget 

utifrån hyresgästens beteende och vilken påverkan som de interna lasterna utgör på utfallet av 

energisimuleringar samt verklig energianvändning år 2012.  

 

3.5 Verifieringsmetoder för uppföljning av energianvändning 
För att möjliggöra en korrekt hantering och uppföljning av energianvändningen i fastigheter är 

det viktigt att det finns ett tillräckligt verifierbart underlag av mätpunkter för värme, kyla och 

elanvändning. Detta är inte enbart viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv utan möjliggör även en 

visualisering av energianvändningen och kan utnyttjas som underlag vid beslut rörande 

energieffektiviserande åtgärder, ur både hyresgästens och fastighetsägarens perspektiv.  

 

I och med att utomhusklimatet påverkar värmebehovet i byggnader sker ofta en normalårs-

korrigering för att möjliggöra en jämförelse i energianvändning mellan olika år och även 

sinsemellan olika byggnader. Detta sker genom skapandet av ett normalår. Ett flertal olika 

varianter av normalårskorrigering finns tillgänglig. Den vanligaste metoden bygger på en 

normalårskorrigering med utgångspunkt i antalet graddagar över året, vilket används för 

BioCentrum idag. Genom att jämföra antal graddagar för en specifik period och jämföra med ett 

normalår går det att utläsa hur mycket kallare eller varmare denna period var och korrigera 

energianvändningen därefter (SMHI, 2013). 

 

Analysen i detta examensarbete bygger på uppmätta energivärden för värme, kyla och el och 

dessa värden har inte blivit normalårskorrigerade. Akademiska Hus använder sig utav 

normalårskorrigering på värmestatistiken för att kunna jämföra värmebehov för en byggnad 

mellan olika driftår samt internt jämföra olika fastigheters energiprestanda och energibehov.  
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4. Fallstudie BioCentrum, Uppsala 
Detta examensarbete behandlar och analyserar fastighet BioCentrum i Uppsala vid campus 

Ultuna, en del av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Byggstart skedde i juni år 2009 och 

inflyttning i fastigheten skedde i juni år 2011. Fastigheten består av en bruksarea, BRA, på 

19 914m
2
 varav en lokalarea, LOA, på 15 789m

2
. BioCentrum uppfördes genom en samordnad 

generalentreprenad med Akademiska Hus som framtida fastighetsägare, tillika beställare. 

 

I denna analys och jämförelse mellan projektering och verkligt utfall används en tempererad area, 

Atemp, på 19 579m
2
 enligt energisimulering år 2008. Fastighetsförvaltning inom Akademiska Hus 

utgår idag från en Atemp på 19 914m
2
, samma som bruksarean. Denna skillnad kan bero på olika 

förenklingar i yta för energisimulering och/eller tillkommande entreprenader efter energi-

simulering under projektets fortlöpande.  

 

4.1 Projektbeskrivning BioCentrum, Campus Ultuna, Uppsala 
Lokalerna i fastighet BioCentrum utnyttjas av SLUs fakultet för naturresurser och 

lantbruksvetenskap med institutionerna; kemi, livsmedelsvetenskap, mikrobiologi, molekylär-

biologi, skoglig mykologi och växtpatologi samt växtbiologi och skogsgenetik (SLU, 2012). 

Utöver BioCentrum är även två andra byggnader kopplade till de tekniska system som är 

sammanlänkade med BioCentrum, nämligen en teknikbyggnad och Mark-Vatten-Miljöcentrum, 

MVM. I MVM finns studiemiljöer och lokaler för tre andra institutioner inom SLU.  

 

Verksamheten i BioCentrum består av kontor, laborationslokaler, matsal, växthus, två fytotroner 

och diverse övriga utrymmen m.m. De två fytotronerna kan upprätthålla olika sorters klimat med 

hög noggrannhet och är Sveriges mest avancerade växtodlingsanläggning (SLU, 2013). Även 

utrustning såsom NMR-spektroskopi och fermentor-labb finns i BioCentrums lokaler. Lokalerna 

används förutom till forskning även som utbildningslokaler för studenter knutna till ovanstående 

institutioner. Fastigheten är uppbyggd i fem plan och utgör fem stycken rektangulära 

byggnadsblock, A-E, vilka presenteras i situationsplan i Figur 1. I Figur 1 visas även MVM, 

närliggande växthus samt teknikbyggnad och dessa byggnader kommer i viss mån att behandlas i 

detta examensarbete.  
  

E 
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Figur 1: Situationsplan över fastighet BioCentrum och närliggande MVM (Akademiska Hus, 2013b). 

 

I anknytning till BioCentrum finns idag ett växthus med en bruttoarea på 536m
2
. Växthuset har 

tillkommit efter projekteringsskedet och kan därmed inte relateras till den energianvändning som 

är simulerad i ett tidigare skede. Detta gäller även för de två fytotronerna i plan 1 som ej var med 

i ursprunglig energisimulering. Även plan 5 i Hus A har tillkommit under projekteringsskedet 

men fanns med i ursprunglig energisimulering och dess energianvändning kommer att analyseras. 

De fastigheter som berörs i detta examensarbete presenteras i Tabell 3. Fastighet Tyskbackshagen 

ligger i anknytning till BioCentrum, dock ej synlig i ovanstående situationsplan.  

 
Tabell 3: Information om involverade fastigheter i detta examensarbete. 

Fastighetsbeteckning 

Akademiska Hus 
Fastighet 

BRA 

[m
2
] 

C0004:125 Tyskbackshagen, stora logen 1 371 

C0004:240 BioCentrum 19 914 

C0004:241 Mark-Vatten-Miljöcentrum 13 226 

C0004:242 Teknikbyggnad 697 

C0004:246 Växthus vid BioCentrum 536 

 

Tyskbackshagen utgör leveransgräns mellan Vattenfall AB och Akademiska Hus AB för 

fastigheter belägna inom Ultuna, Uppsala. Huvudmätare för fjärrvärme och fjärrkyla finns 

tillgängligt för varje fastighet. Ingen kontakt har tagits med Vattenfall i detta examensarbete och 

därtill ingen diskussion kring ekonomiska avtal och liknande rörande fjärrvärme och fjärrkyla. 

Denna fallstudie bygger på fastighet BioCentrum, men i viss mån berörs även MVM då flertalet 

tekniska system är sammankopplade med BioCentrum, dock med separat energimätning.  

A 

D C B 

E 
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4.2 Konstruktion 
BioCentrums stomme är uppbyggd med bärande ytterväggar av prefabricerad betong. I plan 1 är 

det 250 mm ytterväggar och plan 2-4, 200 mm. Det är även betongväggar omkring trapphus och 

fasaden är uppbyggd av tegel med skiftande färg i grått och vitt. Gällande värmegenomgångs-

koefficient har ett U-värde på 1,1 W/m
2
K för fönster uppnåtts och för yttervägg gäller 0,205 

W/m
2
K. Det kan nämnas att för passivhus enligt FEBY12 gäller ett funktionskrav på fönster för 

bostäder att U-värdet får vara max 0,8 W/m
2
K (Nollhus, 2012). Produktion utav fastigheten 

uppdelades i två skeden enligt Akademiska Hus arbetsprocess med ett stomskede och en 

stomkomplettering. 

 

En byggnads konstruktion har stor påverkan på värmebehovet genom dess påverkan på 

värmeförlusterna genom transmission, infiltration och luftläckage. Underlaget för jämförelse 

mellan projekterade värden och utfall sker med år 2008 som referens för de nyckeltal som 

framtogs under projekteringsskedet i anknytning till bygglovsansökan. Med stor sannolikhet har 

skillnader uppstått i konstruktionen under projektets fortlöpande fram till inflyttning år 2011.  

 

För att möjliggöra en likvärdig jämförelse mellan projekterat utfall och energisimulering med 

indata från verkligt utfall har examensarbetet avgränsats från att inventera konstruktions-

förändringar i projektet. Detta för att kunna använda den modell som skapades av fastigheten i 

oktober 2008, vilket utgjorde underlag till bygglovsansökan och sedermera nyckeltal till 

Akademiska Hus. Sammanfattningsvis bygger jämförelsen på samma konstruktionslösning som 

år 2008 och förändringar därtill är inte medtagna i detta examensarbete.  
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4.3 Projektstruktur 
Involverade konsulter och entreprenörer i projekt BioCentrum presenteras i Tabell 4. Projektet 

genomfördes som en samordnad generalentreprenad med NCC Construction Sverige AB som 

entreprenör. Konsulter och entreprenörer upphandlades av Akademiska Hus. Incoord var 

ansvarig VVS-konsult för fastighet BioCentrum. 

 

I och med att MVM projekterades i samma skede som BioCentrum har en gemensam 

teknikbyggnad uppförts och kommunikation mellan Incoord och VVS-projektör för MVM och 

teknikbyggnad skett för att skapa en gemensam utgångspunkt för de tekniska systemen i den 

närliggande teknikbyggnaden. Energianvändning för denna teknikbyggnad ingår ej i de nyckeltal 

som redovisades för BioCentrum även om dess tekniska system betjänar viss del av BioCentrum, 

till stor del genom verksamhetens behov av processkyla.    

 
Tabell 4: Medverkande konsulter och entreprenörer i projekt BioCentrum vid Ultuna By, Uppsala. 

Konsulter:   

Arkitekt & Generalkonsult Bjurström & Brodin Arkitekter AB 

Brand Fire Risk and engineering Nordic 

Byggnadskonstruktör Knut Jönson Ingenjörsbyrå AB 

Projekteringsledare Arkitektgruppen i Gävle 

Inredningsarkitekt Link Arkitektur 

VVS-konsult Incoord Installationscoordinator AB 

Styrkonsult SavTec AB 

Elkonsult ÅF Infrastruktur AB 

Landskapsarkitekt Bjerking AB 

Entreprenörer:   

Rivning  Lodab Demolering AB 

Schakt & Grund  Veidekke Sverige AB 

Stomme  NCC Construction Sverige AB 

Samordnad generalentreprenad NCC Construction Sverige AB 

Rör Bravida Sverige AB 

Ventilation Bravida Sverige AB 

Kyla Bravida Sverige AB 

Styr KSS, Klimat- och styrsystem AB 

El Sallén Elektriska AB 

Teleteknisk Sallén Elektriska AB 

Telefoni- och datanät Systeam AB 

Ställverk Sallén Elektriska AB 

Hiss Svenska Tecnolift AB 

Passer- och säkerhet Bravida Sverige AB 

Reservkraft Olsons elektromekaniska AB 
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4.4 Tekniska system  
De tekniska systemen i BioCentrum är uppdelade på värme, kyla och ventilation plus 

verksamhetsel och fastighetsel. Det finns även mindre system som exempelvis tryckluft och 

kvävgas. Fjärrvärme och fjärrkyla köps primärt från Vattenfall och leveransgräns är i fastighet 

C0004:125, Tyskbackshagen. Utifrån denna huvudstam distribueras sekundär fjärrvärme och 

fjärrkyla till flertalet fastigheter på Ultuna, Uppsala. Schematisk sambandsbild över de tekniska 

system relaterade till BioCentrum, teknikbyggnad och MVM presenteras i Figur 2. 

Teknikbyggnaden försörjer både BioCentrum och MVM med värme och kyla. Energi-

användningen mäts separat för varje fastighet.  
 

 
Figur 2: Visualisering av de olika fastigheternas samband. 

Energiflöden mellan BioCentrum, teknikbyggnad och MVM presenteras i Figur 3. En viktig 

aspekt är sambandet mellan tillverkning av processkyla åt BioCentrum och återvinning av värme 

från processkyla till MVMs tilluftsventilation. Utöver nedanstående medieflöde tillkommer den 

el som tillhandahålls BioCentrum och MVM från teknikbyggnadens ställverk. Processenergi i 

Figur 3 motsvarar i teorin till viss del den internvärme som kyls bort med komfortkyla och 

processkyla, vilket sedermera delvis återvinns. 
 

 
Figur 3: Presentation av energiflöden utifrån teknikbyggnad, vilken betjänar BioCentrum och MVM. 
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 Värme 4.4.1

BioCentrum värms upp med hjälp av fjärrvärme i ett radiatorburet värmesystem. Ett stort 

värmebehov sker till ventilationssystem för laborations- och kontorsaggregat och en mindre del 

av fjärrvärmen används för mark- och golvvärme, vilket är installerat på vissa områden. Det 

primära värmesystemet för BioCentrum och MVM betecknas VS500. Involverade tekniska 

system och verksamhetsområden för värmesystem i BioCentrum redovisas i Tabell 5.  

 
Tabell 5: Värmesystem för BioCentrum med verksamhetsområde och rumsnummer för lokalisering. 

Värme Verksamhetsområde 

VS310 Markvärme utanför vindfång A-211 

VS320 Markvärme utanför vindfång A-275 

VS330 Markvärme utanför vindfång E-217 

VS340 Markvärme utanför inlastning E-231 

VS350 Hus A västra entrén, golvvärme 

VS360 Golvvärme A-255, korridor m.m. 

VS370 Golvvärme A-201, korridor m.m. 

VS380 Golvvärme A-311 matsal 

VS390 Hus E plan 2 golvvärme 

VS510 Radiatorsystem Hus A 

VS520 Radiatorsystem Hus B 

VS530 Radiatorsystem Hus C 

VS540 Radiatorsystem Hus D 

 

En viss del av den ”spillvärme” som skapas i kylmaskinerna vid tillverkning av processkyla 

återvinns genom hetgasväxling på kondensorsidan i kylmaskinerna och ger en liten mängd energi 

till VS500-systemet som tillförs BioCentrum, omkring 35 MWh/år. Övrig kondensorvärme går 

som nämnts tidigare till tilluften i MVM eller kyls bort med hjälp av fjärrkyla från Vattenfall AB. 

I dagsläget saknas mätare för energiflödet till MVM, men kommer troligtvis inom det närmsta 

året att kompletteras av Akademiska Hus, då det är av intresse ur både energi och ekonomisk 

synvinkel.   

 

Energianvändningen och flödet för ovanstående värmesystem mäts kontinuerligt och mätarna är 

uppdelade efter huskropp inom byggnaden. På en mätare finns dock flera värmesystem 

underliggande vilket innebär att det ibland ej är möjligt att separera olika system från varandra 

utifrån nuvarande struktur. Mätarstruktur för värmesystemet redovisas i Figur 4 och för varje 

undermätare visas även tillhörande värmesystem. I östra delen av huskropp E är inkommande 

ledningar dragna för de tekniska systemen inom BioCentrum, en installationskulvert från 

teknikbyggnaden. 

 

Mätare C0004240_FJ_001 utgör huvudmätare för fjärrvärme inom BioCentrum. Som visas i 

nedanstående Figur 4 har växthuset en separat mätare för fjärrvärme till luftbehandlingssystem, 

LB109. Växthuset var ej med i ursprunglig energisimulering och aktuell driftdata är ej tillgängligt 

för växthuset.   
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Figur 4: Mätarstruktur för värme inom BioCentrum med tillhörande värmesystem. 

 

 Kyla 4.4.2

Komfortkyla tillhandahålls från Vattenfall AB genom fjärrkyla och i teknikbyggnaden 

produceras även processkyla, främst för verksamheten inom BioCentrum. En mindre del 

processkyla levereras även till MVM från system KB300. Användning av processkyla belastar 

dock ej byggnadens energianvändning då den bedöms vara kopplad till verksamheten. Dock 

krävs en betydande mängd fjärrkyla för kylning av kondensorerna i kylmaskinerna. Detta behov 

av fjärrkyla behandlas även som verksamhetsanknuten. Det går dock att tillgodoräkna sig 

kondensorvärmen som produceras från kylmaskinerna, enligt BBR, för att värma tilluften till 

MVM.   

 

Köldmedium i kylmaskinerna är ammoniak där både flytande och fast kondensering har använts. 

De tre aktuella kylsystemen för BioCentrum har beteckning KB700, fjärrkyla, samt KB701 och 

KB300, processkyla. I Tabell 6 presenteras kylsystem och tillhörande verksamhetsområde. Viss 

komfortkyla levereras även för kylning av tilluft i ventilationssystem, se mätarstruktur i Figur 5. 

KB300 finns tillgängligt på flera plan inom BioCentrum och betjänar även fytotronerna i 

källarplanet. 

 
Tabell 6: Tekniska system för kyla inom BioCentrum med tillhörande verksamhetsområde. 

Kyla Verksamhetsområde System 

KB710 Kem, NMR KB701 

KB720 Fytotron Hus B, Odlingsskåp KB701 

KB730 Fytotron Hus C, Odlingsskåp KB701 

KB740 Processkyla KB701 

KB750 Processkyla Fermentorlabb KB701 

KB760 Processkyla Reaktorlabb KB701 

KB950 Processkyla, Röntgen KB701 

KB910 Torrkyla Hus A KB700 

KB920 Torrkyla Hus B KB700 

KB930 Torrkyla Hus C KB700 

KB940 Torrkyla Hus D KB700 
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Mätarstrukturen för kyla är uppdelat på KB700, KB701 och KB300. Fytotronerna i Hus B och 

Hus C har separat mätning av processkyla KB701 och KB300. Processkyla KB300 levererar en 

temperaturmix på -6°C/-2°C och används för processer och lokaler med krav på väldigt låga 

temperaturer. Processkyla KB701 används då det är lägre krav på kylnivå med en temperaturmix 

på +8°C/+13°C. Komfortkyla utnyttjar temperaturer mellan +14°C - +17°C, detta för att undvika 

kondensering. Dessa temperaturer är utifrån projekterade värden och generella skillnader kan 

uppstå i aktuell drift. I Figur 5, Figur 6 och Figur 7 presenteras mätarstruktur för komfortkyla och 

processkyla för fastighet BioCentrum. Till komfortkyla, KB700, tillkommer även den del som 

används inom teknikbyggnaden för kylning av kondensorerna vid tillverkning av processkyla. 

Detta fjärrkylbehov mäts separat i teknikbyggnaden.   

 

 
Figur 5: Mätarstruktur för komfortkyla KB700 med tillhörande verksamhetsområde och system. 

 

 

 
Figur 6: Mätarstruktur för processkyla KB300 med tillhörande verksamhetsområde och system. 

 
 

 
Figur 7: Mätarstruktur för processkyla KB701 med tillhörande verksamhetsområde och system. 
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 Luftbehandling 4.4.3

För fastighet BioCentrum finns flertalet luftbehandlingssystem. Fjärrvärme och fjärrkyla till 

dessa system har redovisats i ovanstående avsnitt gällande värme och kyla. Varje ventilations-

system har separat elmätning utifrån varje apparatskåp och detta elbehov redovisas i kapitel 4.5 

Elanvändning. Värmeåtervinning för allmänventilationen sker genom roterande värmeväxlare 

och för laborationssystem används en vätskeburen återvinningskrets. Aktuell drift och styrning 

redovisas i kapitel 5.3 Underlag och indata för energisimulering av verklighet. I Tabell 7 

redovisas luftbehandlingssystem i BioCentrum med tillhörande verksamhetsområde. Som nämnts 

tidigare ingick de båda fytotronerna och växthuset inte i den energisimulering som utgjorde 

underlaget till Akademiska Hus nyckeltal för energi för fastighet BioCentrum. Dock var 

fytotronerna med i projekteringsskedet och dimensionerades utifrån tidigare erfarenheter i 

fastighet Genetik Centrum i Uppsala enligt Ängeby (Ängeby, 2013).   

 
Tabell 7: Tekniska system för luftbehandling med tillhörande verksamhetsområde. 

System Verksamhetsområde 

LB101 Allmänventilation Hus A 

LB102 Allmänventilation Hus A 

LB103 Allmänventilation Hus A 

LB104 Laborationsventilation Hus B 

LB105 Fytotron Hus B 

LB106 Laborationsventilation Hus C 

LB107 Fytotron Hus C 

LB108 Laborationsventilation Hus D 

LB109 Växthus 

LB501 Allmänventilation Hus B 

LB502 Allmänventilation Hus C 

LB503 Allmänventilation Hus D 

 

4.5 Elanvändning 
En stor del av den totala energianvändningen i BioCentrum är kopplad till elanvändningen och då 

främst till verksamhetsel i och med att verksamheten är elkrävande genom flertalet kylar, frysar, 

laborationslokaler, två fytotroner, röntgenkamera m.m. inom byggnaden. Elanvändningen är 

uppdelad på fastighetsel och verksamhetsel. Eftersom att teknikbyggnaden tillgodoser system och 

media till både BioCentrum och MVM är dess elanvändning ej inräknad i energisimulering. Dock 

analyseras elanvändningen som är kopplad till drift av system som tillhandahåller processkyla till 

BioCentrum såsom el till kompressor i kylmaskinerna. Tanken är att den utrustning som ingår i 

BioCentrum i det fall enbart en byggnad uppfördes, ska medräknas i energianvändningen. 

Inkommande elledningar till BioCentrum kommer från teknikbyggnad genom installationskulvert 

och bygger på ett femledarsystem, TN-S system.  

 

För varje plan och huskropp finns det flertalet elmätare och varje kylmaskin i Teknikbyggnaden 

mäts separat. Det innebär att elbehovet för att producera processkyla till BioCentrum kan 

behandlas i detta examensarbete. Varje fytotron samt växthuset har separat elmätning, vilket 

innebär att även dessa kan analyseras separat.  
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Fastighetselen är direkt kopplat till de tio apparatskåp som finns inom BioCentrum. Varje 

apparatskåp, AS, försörjer ett fläktrum och tillhörande system samt viss övrig el. Utöver dessa 

finns även tre mätare på plan 5 i hus A som räknas som fastighetsel samt en mätare i Hus E. 

Totalt 14 mätare för fastighetsel som är underliggande kanalskena på huvudbrytare 2 med 

huvudelmätare, C0004240_el_004. Tre huvudbrytare finns för vardera elstruktur i BioCentrum, 

MVM och teknikbyggnad. I Tabell 8 presenteras fastighetsel med tillhörande system och mätare. 
 

Tabell 8: Fastighetsel och tillhörande elmätare i fastighet BioCentrum. 

Fastighetsel Placering System Elmätare ÅF Elmätare AH 

 Huvudmätare fastighetsel - - C0004240_el_004 

AS110 Fläktrum plan 1 Hus B LB104/105 A4242-T2-4-1-3 C0004240_el_009 

AS120 Fläktrum plan 1 Hus C LB106/107 A4242-T2-4-1-8 C0004240_el_017 

AS130 Fläktrum plan 1 Hus D LB108/CA101 A4242-T2-4-1-12 C0004240_el_025 

AS140 Fläktrum plan 1 Hus A LB101 A4242-T2-4-1-11 C0004240_el_024 

AS150 Fläktrum plan 1 Hus A LB102 A4242-T2-4-1-7 C0004240_el_016 

AS160 Fläktrum plan 1 Hus A LB103 A4242-T2-4-1-2 C0004240_el_008 

AS170 Tankutrymme plan 1 Hus D - - - 

AS510 Fläktrum plan 5 Hus B LB501 A4242-T2-4-1-1 C0004240_el_007 

AS520 Fläktrum plan 5 Hus C LB502 A4242-T2-4-1-6 C0004240_el_015 

AS530 Fläktrum plan 5 Hus D LB503 A4242-T2-4-1-10 C0004240_el_023 

Elmätare Hus A plan 5 västra delen Hiss Hus A A4242-T2-4-1-13 C0004240_el_026 

Elmätare Hus A plan 5 Hiss Hus A A4242-T2-4-1-9 C0004240_el_018 

Elmätare Hus A plan 5 östra delen Hiss Hus A A4242-T2-4-1-4 C0004240_el_010 

Elmätare Hus C plan 4 Hiss Hus E A4242-T2-4-1-5 C0004240_el_014 

 

Utöver ovanstående elmätare för fastighetsel utgör en del av gruppcentralerna på vardera plan i 

varje hus en viss del belysning och liknande som kan anses tillhöra fastighetsel. Dock utgör detta 

en liten del av den totala elanvändningen och ingen separat mätning i vardera gruppcentral för 

fastighetsel har installerats i detta projekt. I Tabell 9 presenteras elmätarstruktur för de två 

fytotronerna och växthuset samt elmätare för varje kylmaskin i teknikbyggnaden för produktion 

av processkyla till BioCentrum och MVM. Med målgrupp menas vilken kompressor som 

försörjs.  

 
Tabell 9: Elmätare för fytotroner, växthus samt varje kylmaskin i Teknikbyggnad. 

Elmätare Verksamhetsområde Målgrupp Mätare ÅF 

C0004240_el_001 Fytotron Hus C - A4242-T1-1-2 

C0004240_el_002 Fytotron Hus B - A4242-T1-1-4 

C0004240_el_003 Växthus  - A4242-T1-1-5 

C0004242_el_007 Kylmaskin VKA4 KB300 - KA201 - 

C0004242_el_009 Övrig el processkyla - - 

C0004242_el_010 Kylmaskin VKA2 KB701 - KA202 - 

C0004242_el_015 Kylmaskin VKA1 KB701 - KA201 - 

C0004242_el_016 Kylmaskin VKA3 KB300 - KA201 - 
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För elanvändning kopplat till hyresgäst i fastighet BioCentrum finns en kanalskena som utgör 

huvudmätare för denna elanvändning. I Tabell 10 presenteras elmätarstruktur för verksamhetsel i 

BioCentrum. Belysningen inom BioCentrum är till största del närvarostyrd för att minska energi-

användningen. Elmätarbeteckning från ÅF AB redovisas i och med att dessa användes inom 

elprojekteringen och Akademiska Hus har sedan ersatt dessa med fastighetskopplade elmätar-

beteckningar.   

 
 

Tabell 10: Elmätare för verksamhetsel med tillhörande betjäningsområde. 

Betjäningsområde Elmätare ÅF Elmätare AH 

Huvudmätare verksamhetsel 4242-T3-1-1 C0004240_el_005 

Hus E del öster Plan 2 4242-T3-1-1-1 C0004240_el_011 

Hus E del öster Plan 3 4242-T3-1-1-2 C0004240_el_012 

Hus E del öster Plan 4 4242-T3-1-1-3 C0004240_el_013 

Hus E del mitt Plan 2 4242-T3-1-1-4 C0004240_el_019 

Hus E del mitt Plan 3 Diskrum 4242-T3-1-1-29 C0004240_el_020 

Hus E del mitt Plan 3 4242-T3-1-1-5 C0004240_el_021 

Hus E del mitt Plan 4 4242-T3-1-1-6 C0004240_el_022 

Hus E del väster Plan 2 4242-T3-1-1-7 C0004240_el_027 

Hus E del väster Plan 3 4242-T3-1-1-8 C0004240_el_028 

Hus E del väster Plan 4 4242-T3-1-1-9 C0004240_el_029 

Hus A del öster Plan 1 4242-T3-1-1-10 C0004240_el_030 

Hus A/B del öster Plan 2 4242-T3-1-1-11 C0004240_el_031 

Hus A/B del öster Plan 3 4242-T3-1-1-12 C0004240_el_032 

Hus A/B del öster Plan 4 4242-T3-1-1-13 C0004240_el_033 

Hus A del öster Plan 5 4242-T3-1-1-26 C0004240_el_034 

Hus A/C del mitt Plan 1 4242-T3-1-1-15 C0004240_el_036 

Hus A/C del mitt Plan 1 4242-T3-1-1-14 C0004240_el_037 

Hus A/C del mitt Plan 2 4242-T3-1-1-17 C0004240_el_038 

5-ledarövervakning 4242-T3-1-1-16 C0004240_el_039 

Hus A/C del mitt Plan 3 4242-T3-1-1-19 C0004240_el_040 

5-ledarövervakning 4242-T3-1-1-18 C0004240_el_041 

Hus A/C del mitt Plan 4 4242-T3-1-1-21 C0004240_el_042 

5-ledarövervakning 4242-T3-1-1-20 C0004240_el_043 

Hus A del mitt Plan 5 4242-T3-1-1-27 C0004240_el_044 

Hus A del väster Plan 1 4242-T3-1-1-22 C0004240_el_045 

Hus A/D del väster Plan 2 4242-T3-1-1-23 C0004240_el_046 

Hus A/D del väster Plan 3 4242-T3-1-1-24 C0004240_el_047 

Hus A/D del väster Plan 4 4242-T3-1-1-25 C0004240_el_048 

Hus A del väster Plan 5 4242-T3-1-1-28 C0004240_el_049 
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Varje elmätare för verksamhetsel betjänar en del av fastigheten BioCentrum, vilket är beskrivet 

ovan. Detta innebär att ett effektbehov per betjäningsområde går att beräkna. Ingen ekonomisk 

analys av processen kring debitering har genomförts i detta examensarbete.  

 

För djupare beskrivning av respektive gruppcentral hänvisas till förvaltningsinstruktioner hos 

Akademiska Hus, region Uppsala. Utifrån dessa gruppförteckningar för respektive elcentral har 

en uppdelning genomförts för fastighetsel och verksamhetsel, vilket sedermera utgör en del av 

indata till energisimulering av verkligheten. Fördelning av denna internlast påverkar i hög grad 

energibalansen inom byggnaden och därför redovisas denna uppdelning separat.  

 

4.6 Nyckeltal Akademiska Hus BioCentrum 
Utifrån den energisimulering som genomfördes i oktober 2008 har följande nyckeltal fastställts. 

Nyckeltal gällande elanvändning, både för fastighetsel och verksamhetsel har antagits i samarbete 

med elkonsult. En sammanställning av nyckeltal redovisas i Tabell 11.  

 

Vid analys av elanvändningen är det av stor vikt att ta hänsyn till driftstider för att möjliggöra en 

omvandling av effekt till energi. I de nyckeltal som rör elanvändning i enhet W/m
2 

har en driftstid 

på 2600 timmar/år använts. Nyckeltal gällande värme och komfortkyla är kopplade till den 

energisimulering som genomfördes i oktober 2008. Processkyla är ej med i dessa nyckeltal för 

kyla, dock har detta projekterats och dimensionerats i projektet, men klassas som 

verksamhetsanknutet energiflöde.  

 
Tabell 11: Nyckeltal utifrån Bygghandling för fastighet BioCentrum. 

Nyckeltal Bygghandling Enhet Värde År BRA [m
2
] 

Elenergianvändning: 
    

Total MWh/år 1115 2009-09-14 19 782 

Per ytenhet kWh/m
2
, år 56 2009-09-14 19 782 

Fastighetsel MWh/år 50 2009-09-14 19 782 

Fastighetsel W/m
2
 25 2009-09-15 21 260 

Hyresgästel MWh/år 865 2009-09-14 19 782 

Hyresgästel W/m
2
 29 2009-09-15 21 260 

Ventilation LB MWh/år 200 2009-09-14 19 782 

Kylenergianvändning: 
    

Total MWh/år 185 2009-09-14 19 782 

Per ytenhet kWh/m
2
, år 9,3 2009-09-14 19 782 

Värmeenergianvändning 
    

Total MWh/år 966 2009-09-14 19 782 

Per ytenhet kWh/m
2
, år 49 2009-09-14 19 782 

Radiatorer MWh/år 575 2009-09-14 19 782 

Ventilation LB MWh/år 391 2009-09-14 19 782 
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Dessa nyckeltal används inom Akademiska Hus organisation för uppföljning av projektet. 

Tanken är att på detta sätt upptäcka avvikelser från projekterad energianvändning gentemot 

verkligt utfall. Vid benämning av nyckeltal för elanvändning med enhet W/m
2 

är den slutliga 

energianvändningen till stor del knuten till verksamhetens behov och elanvändning samt dess 

drifttider. För att möjliggöra ett aktiv energiarbete för en minskning av energianvändningen bör 

även hyresgäst involveras och särmätning för debitering av olika verksamhetsområden ske.  
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5. Energisimulering 
I detta avsnitt beskrivs processen kring energisimulering och energiarbete i projekt BioCentrum 

och dess betydelse under projekteringsskedet. Ingående data för den ursprungliga simuleringen 

av BioCentrum presenteras samt underlag till simulering av BioCentrum med dagens drift och 

verksamhet utifrån driftår 2012. Klimatzon för energisimulering är Stockholm och ursprungs-

simulering är genomförd i VIP+ 5.1. I den nya simuleringen har ursprungsfilen lyfts in i VIP-

Energy 2.1.1 för att möjliggöra en mer uppdaterad beräkning samt med klimatdata för Uppsala 

utifrån Akademiska Hus klimatstation.  

 

Målsättningen med en energisimulering är att skapa en framtida bild över energianvändningen 

utifrån val av indata och det ska påpekas att justeringar och förändringar inom verksamheten och 

byggnaden ofta sker under projektets fortlöpande. Detta innebär att ursprunglig modell av 

byggnaden kan skilja sig mot verkligt utfall. 

 

5.1 Energisimulering under VVS-projektering 
I samband med bygglovsansökan genomförs en energisimulering för att redovisa framtida 

energianvändning. En tydlig koppling finns mellan VVS-projektering och energibehov då 

förändringar i projekteringsskedet påverkar energibehovet och i detta skede kan energisimulering 

utgöra ett bra verktyg. I litteraturstudien redovisas olika faktorer som påverkar energibehovet. 

Med hjälp av energisimuleringar går det att variera olika faktorer och se vilken effekt det har på 

byggnadens energibalans. Exempelvis går det att testa olika fönster och ytterväggskonstruktioner 

för att minska transmissionsförlusterna eller öka solinstrålning. Energisimulering bör ses som ett 

verktyg i denna process och som ett beslutsunderlag för beslutsfattare inom projektet.  

 

I projekt BioCentrum användes energisimulering som verktyg under hela projekteringen och viss 

del av resultatet från ursprungssimulering år 2008 redovisades till de nyckeltal som Akademiska 

Hus efterfrågade. Detta innebar att vissa förändringar under projekteringsprocessens gång ej 

uppkom i dessa nyckeltal, vilket kan innebära skillnader i projekterad energianvändning. 

Eftersom att VVS-projektering i många fall pågår under en längre period med många inblandade 

parter kan flertalet förändringar ske både under projektering och sedermera under produktion.  
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I samband med projektering av BioCentrum genomfördes även projektering utav MVM och deras 

gemensamma Teknikbyggnad. Projekterad energianvändning för dessa fastigheter behandlas ej. 

Viss del av energianvändningen inom Teknikbyggnaden är kopplat till BioCentrum.      

 

5.2 Underlag och indata för ursprunglig energisimulering 
Ursprunglig energisimulering över fastighet BioCentrum genomfördes av Incoord i oktober 2008. 

Denna simulering låg till grund för bygglovsansökan för fastigheten och inkluderade inte 

processkyla eller verksamhetsel. Flertalet simuleringar har genomförts efter detta datum med 

uppdaterad indata allt eftersom ändringar har tillkommit under projektets gång, bl.a. för 

Miljöbyggnadscertifiering enligt Sweden Green Building Council.  

 

Simuleringar har utförts i senare skeden och med nyare programvara där det finns skillnader i 

resultatet för dessa beräkningar. I detta avsnitt redovisas uppbyggnaden av den ursprungliga 

modellen från den 20 oktober 2008 och i avsnitt 5.3 Underlag och indata för energisimulering av 

verklighet redovisas underlaget till energisimulering av driftår 2012 för BioCentrum, det resultat 

som ska jämföras med underlaget från projekteringsskedet.   

 

Ursprunglig energisimulering är uppbyggd med sju zoner, vilka tillsammans utgör BioCentrum. 

Uppdelningen är gjord efter verksamhet och redovisas i Tabell 12 tillsammans med golvarea 

enligt SS021052. Det finns olika sätt att bygga upp modellen i VIP+ och i detta fall har 

verksamhetsområden utnyttjats.  

 

En uppdelning av byggnaden i sju zoner har genomförts för att underlätta vid simulering då de 

olika verksamheterna har olika ventilationskrav, driftstider och internlaster. De olika zonerna 

utgör en sammanlagd area utifrån en areasummering över byggnaden vilket innebär att i 

verkligheten är zon i modell utspridd över flera plan i byggnaden. 

 
Tabell 12: Zonuppdelning i ursprunglig energisimuleringsmodell 2008-10-20. 

Verksamhet/Zon Area [m
2
] 

Kontor 2 830 

Laborationslokaler 4 850 

Källare 3 292 

Matsal 200 

Fläktrum 1 371 

Diverse utrymmen 6 766 

Föreläsningssalar 270 

Totalt 19 579 

 

Diverse utrymmen motsvarar korridorer och trapphus i BioCentrum m.m. I den ursprungliga 

simuleringsmodellen finns ej de två fytotronerna med i modellen för källarzonen. Plan 1 utgör en 

area på 4 208 m
2
 om de båda fytotronerna medräknas. Matsalen är lokaliserad på plan 2 i Hus A 

vid stora entrén. I Hus A finns även de två föreläsningssalarna. Laborationslokaler finns i Hus B, 

Hus C och Hus D på plan 2-4. Plan 5 motsvarar fläktrum i Hus B, Hus C och Hus D samt kontor i 

Hus A. Viss mängd kontor finns även i resterande huskroppar. Arean av de olika verksamheterna 

kan skilja sig gentemot verkligt utfall då detta bygger på ursprungsmodell från år 2008. 
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Tillkommande förändringar har skett inom fastigheten genom SLUs egna entreprenader i vissa 

delar av byggnaden. Det har bland annat tillkommit en del frysrum inom byggnaden vilket ökat 

elbehovet. För mer ingående beskrivning av zonuppbyggnad med avseende på vägg-, tak- och 

fönsterytor hänvisas till intern dokumentering av BioCentrum hos Incoord. I Tabell 13 redovisas 

de ingående ytorna uppdelat per plan. 
 

Tabell 13: Areauppdelning per plan för fastighet BioCentrum i ursprunglig energisimulering 2008-10-20. 

 

 

Denna energisimulering ligger till grund för de nyckeltal som levererades till Akademiska Hus 

under projekteringsskede. Nyckeltal redovisas för energi, värme, kyla, ventilation och el med 

varierande detaljnoggrannhet. Den projekterade energianvändningen utgör även ett besluts-

underlag för kund och framtida hyresgäst.  

 

 Ventilationssystem 5.2.1

I simuleringsprogrammet läggs indata in rörande klimat, byggnadens uppbyggnad, drifttider, 

processenergi, ventilations- och installationssystem m.m. Detta ska motsvara de värden som 

framtas under projektering och skapa en framtida bild över energianvändningen och energiflöden 

inom fastigheten. I Tabell 14 presenteras indata rörande ventilationssystemet i BioCentrum. 

Grundflöde för källare är beräknat genom att multiplicera arean med ett flöde på 0,35 l/sm
2
, 

lägsta möjliga flöde enligt Boverkets Byggregler.   
 

Tabell 14: Indata gällande ventilationssystem till energisimulering 2008-10-20. 

Zon 
Drifttid 

[h] 

Grundflöde 

[l/s] 

Forcerat flöde 

[l/s] 

VÅV 

[%] 

Tillufts-

temperatur 

[°C] 

Kontor 
Mån-Fre 

7-19 
6650 - 80 18 

Laborationslokaler 
Mån-Sön 

0-24 
9500 

20500 

(Mån-Fre 9-10) 
65 20 

Källare 
Mån-Sön 

0-24 
1152 - 65 20 

Matsal 
Mån-Fre 

8-18 
300 

1200 

(Mån-Fre 11-13) 
80 18 

Fläktrum - - - - - 

Diverse utrymmen 
Mån-Sön 

0-24 
400 

1500 

(Mån-Fre 7-19) 
80 20 

Föreläsningssalar 
Mån-Fre 

7-19 
300 

1200 

(Mån-Fre 8-11,13-16) 
80 18 

Verksamhet Area [m
2
] 

Plan 1 3 292 

Plan 2 4 548 

Plan 3 4 943 

Plan 4 4 755 

Plan 5 2 041 

Totalt 19 579 
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Ovanstående tabell redovisar en bild från projekteringsskedet av ventilationssystemets drifttider 

och driftsdata. Dessa värden kommer att jämföras mot verkligheten och analyseras i avsnitt 7 

Analys. En stor betydelse för framtida energianvändning har faktorer såsom luftflöde och 

värmeåtervinning då en försämring i återvinning eller ökning i luftflöde innebär ett högre behov 

av tillsatt fjärrvärme för uppvärmning av tilluften till bestämd tilluftstemperatur.  

 

Verkningsgraden för värmeåtervinning för de olika zonerna i energisimuleringen är fastställda till 

80%, förutom i luftbehandlingssystem som rör laborationslokalerna och källare där en 

verkningsgrad är projekterat till 65%.  Detta eftersom att det är ett vätskeburet återvinnings-

system i laborationsaggregaten till skillnad mot kontorsaggregatens roterande värmeväxlare.  

 

 Interna laster 5.2.2

En viktig indata för energisimulering gäller de interna laster som till viss del kan tillgodogöras 

fastigheten såsom verksamhetsenergi, fastighetsenergi, personvärme och tappvarmvatten. En 

sammanställning redovisas i Tabell 15 och Tabell 16. Vilken nivå som bestäms på de interna 

lasterna inom byggnaden påverkar i hög grad vilket värme- och kylbehov som krävs för 

byggnadens drift. Dessa data framtas i samarbete med elkonsult då stor del av internvärmen 

kommer från elapparater och armaturer i byggnaden. Personvärme bygger till stor del på antal 

personer i byggnaden, vilket är ett uppskattat värde. De interna lasterna är kopplade till drifttider.  

 
Tabell 15: Indata gällande personvärme och tappvarmvatten för respektive zon i energisimulering 2008. 

Zon Personvärme [W/m
2
] Tappvarmvatten [W/m

2
] 

Kontor 12 2 

Laborationslokaler 12 6 

Källare 0,15 - 

Matsal 15 (60W/m
2 
11-13) 2 

Fläktrum - - 

Diverse utrymmen 0,15 6 

Föreläsningssalar 60 (11W/m
2
 11-13) 2 

 

Som redovisats i Tabell 15 skiljer sig personvärme- och tappvarmvatteneffekten åt mellan olika 

zoner. Detta är kopplat till vilken verksamhet som pågår och indata används för att beräkna hur 

mycket processenergi som kan tillgodogöras fastigheten i energisimuleringen. Detta är en grov 

bild av interna laster för fastighet BioCentrum och dess energisimulering år 2008. I Tabell 16 

presenteras indata till energisimuleringen rörande verksamhets- och fastighetsenergi.   
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Tabell 16: Indata gällande interna laster för zonerna i modell för energisimulering år 2008-10-20. 

Zon Drifttid 

[h] 

Verksamhetseffekt 

till rumsluft  

[W/m
2
] 

Fastighetseffekt 

till rumsluft 

[W/m
2
] 

Kontor 
Mån-Fre  

7-18 
14,0 - 

Laborationslokaler 
Mån-Fre  

8-17 
20,0 - 

Källare 
Mån-Sön  

0-24 
- 5,0 

Matsal 
Mån-Fre  

8-18 
- 6,5 

Fläktrum - - - 

Diverse utrymmen 
Mån-Fre  

7-19 
- 8,0 

Föreläsningssalar 
Mån-Fre  

8-16 
15,0 - 

 

Driftschema för interna laster kopplat till verksamhetsenergi och fastighetsenergi skiljer sig till 

viss del från de drifttider som gäller för ventilationssystemen i samma zon. Verksamhetsenergi är 

mestadels el till utrustning och verksamhetsanknutet. Fastighetsenergi till rumsluft motsvarar till 

stor del belysning, fläktrum och hissar. De ovanstående parametrarna i de sju olika zonerna i 

modellen analyseras i avsnitt 7. Analys.  

 

Verksamhetsenergi och fastighetsenergi till rumsluft utgör den energi som byggnaden kan 

tillgodogöra sig som internvärme. Nackdelen med en hög mängd internvärme är bland annat att 

ett ökat kylbehov kan uppstå under sommartid.  

 

5.3 Underlag och indata för energisimulering av verklighet 
I detta avsnitt redovisas drift och styrning av fastighet BioCentrum utifrån år 2012, vilket i stora 

drag även motsvarar första halvår 2013. Detta material utgör underlaget för den nya energi-

simuleringen med verklig indata. Del av klimatdata för energisimulering har redovisats i avsnitt 

4.7 Klimatdata. En viktig parameter vid jämförelse mellan projektering och verklighet är att ta 

hänsyn till vilka drifttider som gäller för fastigheten, speciellt avseende ventilationssystem. All 

indata i detta avsnitt utgör underlaget till simulering av verklig drift utav fastighet BioCentrum 

vars resultat presenteras i avsnitt 6 Resultat. 

 

 Ventilationssystem 5.3.1

I Tabell 17 presenteras drifttider för luftbehandlingssystem i fastighet BioCentrum. Dessa 

drifttider är utifrån vecka 19 år 2012. Driftdata för luftbehandlingssystem inom växthuset, 

LB109, är ej tillgängligt. Dessa drifttider för nedanstående luftbehandlingssystem kopplas till de 

olika zonerna i den nya energisimuleringen.  
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Tabell 17: Drifttider för ventilationssystemen i fastighet BioCentrum vecka 19 år 2012. 

System Mån Tis  Ons Tors Fre Lör/Sön 

LB101 05.30-17.30 07.00-17.30 07.00-17.30 06.00-17.30 06.00-17.30 - 

LB102 07.00-17.30 07.00-17.30 07.00-17.30 06.00-17.30 06.00-17.30 - 

LB103 05.30-17.30 07.00-17.30 07.00-17.30 07.00-17.30 07.00-17.30 - 

LB104-1 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 

LB104-2 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 

LB105 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 

LB106-1 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 

LB106-2 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 

LB107 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 

LB108-1 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 

LB108-2 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 

LB109 - - - - - - 

LB501 05.30-17.30 07.00-17.30 07.00-17.30 07.00-17.30 07.00-17.30 - 

LB502 07.00-17.30 07.00-17.30 07.00-17.30 07.00-17.30 07.00-17.30 - 

LB503 07.00-17.30 07.00-17.30 07.00-17.30 07.00-17.30 07.00-17.30 - 

 

Utifrån ovanstående driftstider går det att utläsa att ventilation kopplat till kontorsområden inom 

BioCentrum har verksamhetsstyrd ventilation medan aggregat kopplade till laborationslokaler 

och fytotroner går kontinuerligt. Enligt lag krävs att ventilation utav laborationslokaler går dygnet 

runt med ett minimikrav på 0,5 m/s vid nerdragen dragskåpsöppning (Arbetsmiljöverket, 1997). 

 

Övriga parametrar såsom tilluftsflöde, värmeåtervinning samt tilluftstemperatur för varje 

aggregat till ventilationssystemen redovisas i Tabell 18. Tilluftstemperaturen är fastställd från 

driftsystem Larmia och är kopplat till vilken utomhustemperatur som gäller. I kolumn över 

tilluftstemperatur verklighet redovisas den faktiska tilluftstemperaturen ut från luftbehandlings-

aggregaten till de olika verksamhetsområdena.  
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Tabell 18: Tilluftsflöde, värmeåtervinning samt tilluftstemperatur för LB-system i fastighet BioCentrum. 

LB-

system 

Grundflöde 

[m
3
/s] 

Värmeåtervinning 

[%] 

Tilluftstemperatur 

[°C] 

Tilluftstemperatur 

verklighet [°C] 

LB101 2,0 79 19/20 20,2 

LB102 2,0 83 19/20 20,5 

LB103 2,0 80 19/20 20,3 

LB104-1 3,89 67 19/20 19,4 

LB104-2 3,72 61 19/20 20,2 

LB105 0,90 35 19/20 19,2 

LB106-1 2,89 68 19/20 19,5 

LB106-2 4,52 69 19/20 19,5 

LB107 0,85 44 19/20 19,3 

LB108-1 4,89 52 19/20 19,4 

LB108-2 4,88 52 19/20 19,4 

LB109 N/A N/A N/A N/A 

LB501 1,3 74 19/20 20,5 

LB502 1,3 72 19/20 21,4 

LB503 1,3 55 19/20 21,2 

 

I styrsystemet Larmia går det att se att dragskåpen i laborationslokalerna används under dagtid på 

veckorna, men det är enbart ett marginellt flöde i förhållande till det grundflöde som används i 

ventilationssystem. Därför bedöms ett medelvärde för tilluftsflöde för laborationsaggregaten. Det 

totala flödet för laborationsventilation är 24,8 m
3
/s i medelvärde. Grundflöde för laborations-

lokaler och kontor samt fytotroner redovisas i Figur 8. Överlag syns ett konstant flöde för dessa 

verksamhetsområden. Tilluftsflödena är injusterade och styrs efter tryckförhållande i laborations-

lokalerna. De styrs mot det lägsta trycket i dragskåpen.  

 

Varje luftbehandlingssystem för laborationsventilation består av två aggregat, vilka bör ha 

liknande tilluftsflöde. För tilluftsflöden syns en stor skillnad mellan de olika 

laborationsaggregaten. LB-108 har högst grundflöde medan LB-104 har ett likartat flöde inom 

systemet. I ursprungssimulering bedömdes grundflöde för tilluft i laborationszon till 9,5m
3
/s. 

Luftbehandlingssystem tillhandahåller även ventilation till övriga zoner i energisimuleringen, 

vilket innebär svårigheter i uppdelning av flöden mellan verklighet och simulering.  

 

Sammanfattningsvis går laborationsaggregaten dygnet runt och kontorsaggregaten utifrån de 

driftstider som gäller för dessa lokaler, se Tabell 17. Ovanstående indata rörande luftbehandlings-

system inom fastighet BioCentrum bygger till stor del på en översiktlig bedömning och 

medelvärde för tilluftsflöde och värmeåtervinning, vilket är en förenkling av verkligheten. För 

exempelvis värmeåtervinningen syns förändringar under året i Figur 9, vilket för ny 

energisimulering har antagits som ett medelvärde för varje luftbehandlingsaggregat.  



 

 

36 

 

0

5

10

15

20

25

30

m3/s 

Kontor Laborationslokaler Fytotron

Figur 8: Sammanställning av tilluftsflöde för luftbehandlingssystem inom BioCentrum. 

 

Genom att laborationsaggregaten går dygnet runt beräknas ett medelvärde för december månad 

för dess värmeåtervinning. Det är viktigt påpeka att värmeåtervinningen inte är konstant över året 

utan förändras med utomhustemperatur och andra faktorer såsom drifttider och flöden m.m. 

Diagram över värmeåtervinning för de olika aggregaten i ventilationssystem för laborations-

lokaler visas i Figur 9. 

 

 
Figur 9: Värmeåtervinning för laborationsaggregat inom BioCentrum år 2012. 
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För LB-108 var en larmande givare för värmeåtervinningen trasig för aggregat 2 vilket innebar 

att ingen återvinning skedde under december månad, vilket syns tydligt i Figur 9. Detta innebar 

ett ökat värmebehov för LB-108 under den perioden. Därför används november månad för att 

beräkna det aggregatets värmeåtervinning till ovanstående sammanställning i Tabell 18. Den 

vertikala linjen, simuleringsnivån, motsvarar det värde på 65% som gällde i ursprunglig 

energisimulering år 2008 för laborationsaggregat. Luftbehandlingssystem för laborationslokaler 

består av två sammankopplade aggregat. 

 

Under sommarmånaderna syns en avvikande trend för återvinningsgraden i luftbehandlings-

aggregat för laborationslokaler. Detta beror på att det under sommarperioden ej finns ett lika stort 

värmebehov då uteluften har en högre temperatur än på vintern. Även om det ej sker en 

återvinning av värme så sker istället en återvinning av kyla, s.k. frikyla. Genom att det under 

vissa tider på året gäller att frånluften har en lägre temperatur än uteluften sker en kylning av 

detta flöde, vilket är positivt ur energisynpunkt.  

 

Utifrån ovanstående inventering av ventilationssystem inom BioCentrum behöver en uppdelning 

till de olika zonerna i simuleringen genomföras. Detta resultat är presenterat i Tabell 19. Rent 

generellt finns det allmänventilation och laborationsventilation.  

 

I och med att ett luftbehandlingssystem ofta försörjer flera zoner krävs en fördelning av 

luftflödena. Laborationsaggregat går uteslutande till zon laborationslokaler, men ventilations-

aggregat för allmänventilation i de olika huskropparna behöver delas upp på kontor, källare, 

matsal, diverseutrymmen och föreläsningssalar. Fläktrum på plan 5 bedöms ha minimal 

ventilation och därmed nollställs i ventilationssystem för simulering. Även i ursprungssimulering 

bedömdes fläktrum utan ventilation. Inget forcerat flöde används i ny simulering. Detta är en 

subjektiv bedömning och förenkling, vilket innebär att skillnader finns gentemot verkligheten. 

Uppdelning av luftflöde har genomförts utifrån areaförhållande redovisat i Tabell 19. 

 
Tabell 19: Procentuell uppdelning av luftflöden för luftbehandlingsaggregat LB101-LB103, LB501-LB503. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett grundflöde används för zon matsal och föreläsningssalar på 0,35 l/sm
2
, vilket är med i ny 

energisimulering. Ventilation för fytotron är ej direkt med i simulering, omkring 2 m
3
/s, men 

betjänas av luftbehandlingssystem vars flöde är med i energisimuleringen. Drifttider för 

kontorsaggregat bedöms till 06-17 i ny energisimulering då enbart hel timme går att använda som 

indata. En uppdelning av allmänventilationsaggregat i zon kontor har genomförts och innebär att 

en procentuell uppdelning efter areaförhållande har delat upp grundflödet för aggregaten till även 

zon källare och zon diverse utrymmen.  

Zon 
Area i simulering 

[m
2
] 

Procent av total area 

[%] 

Kontor 2 830 22,0 

Källare 3 292 25,5 

Diverse utrymmen 6 766 52,5 

Totalt 12 888 100 
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Totalt grundflöde för aggregat redovisas inom parantes. Resterande luftflöde finns i zon källare 

och zon diverse utrymmen. Ventilation i zon källare och diverse utrymmen bedöms ha samma 

drifttider som kontorsaggregat i zon kontor och uppdelat på sex aggregat.  

 

I Tabell 20 presenteras sammanställningen av ny indata för ventilationssystem inom BioCentrum 

utifrån driftår 2012 och ovanstående diskussion. Sammanfattningsvis har de luftflöden som 

kommer från kontorsaggregat inom BioCentrum fördelats i de olika zonerna utifrån dess 

areaförhållande. Detta för att få ett jämnare förhållande mellan de olika zonerna så att inte 

kontorszonen behöver hantera all ventilation trots att dessa aggregat försörjer flera zoner. 

Återvinningsgrad bygger på ett medelvärde för respektive aggregat.  

 
Tabell 20: Ny indata till energisimulering 2013-06-13 för fastighet BioCentrum gällande ventilationssystem. 

Zon Aggregat 
Drifttid 

[h] 

Grundflöde 

[l/s] 

VÅV 

[%] 

Tilluftstemperatur 

[°C] 

Kontor LB101 Se Tabell 18 440 (2 000) 79 20 

 LB102 -:- 440 (2 000) 83 20 

 LB103 -:- 440 (2 000) 80 20 

 LB501 -:- 286 (1 300) 74 20 

 LB502 -:- 286 (1 300) 72 20 

 LB503 -:- 286 (1 300) 55 20 

Laborations-

lokaler 
LB104-1 Se Tabell 18 3 890 67 20 

 LB104-2 -:- 3 720 61 20 

 LB106-1 -:- 2 890 68 20 

 LB106-2 -:- 4 520 69 20 

 LB108-1 -:- 4 890 52 20 

 LB108-2 -:- 4 880 52 20 

Källare 
Del av 

kontorsaggregat 
Se Tabell 18 2 525 75 20 

Matsal Grundflöde 0-24 70 80 20 

Fläktrum - - - - - 

Diverse  

utrymmen 

Del av 

kontorsaggregat 
Se Tabell 16 5 196 75 20 

Föreläsnings- 

salar 
Grundflöde 0-24 95 80 20 
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 Interna laster 5.3.2

I Tabell 21 presenteras sammanställningen av de elmätare som är kopplade till verksamhetsel i 

fastighet BioCentrum. Dessa elmätare är kopplade till var sin gruppcentral och det innebär att 

viss del av dess medeleffekt utgör belysning och fastighetsel. Grundsammanställning av 

elmätarstruktur redovisas i avsnitt 4.5 Elanvändning. Medeleffekt är beräknad utifrån perioden 

2012-02-01 till 2013-02-14. Verksamhetsenergi bedöms som baslast eller variationslast där 

variationslast motsvarar verksamhetens effekt-förändring under driftstid. 

 

 

Tabell 21: Sammanställning av elmätare för BioCentrum gällande verksamhetsel och gruppcentraler. 

Elmätare 

AH 
Plan Zon i simulering 

Medeleffekt [kW] 

(Mån-Sön, 0-24) 

5 Verksamhetsel BioCentrum - 200,55 

11 Hus E del öster Plan 2 Kontor, Diverse, Lab  0,79 

12 Hus E del öster Plan 3 Kontor, Diverse, Lab 0,17 

13 Hus E del öster Plan 4 Kontor, Diverse, Lab 2,22 

19 Hus E del mitt Plan 2 Kontor, Diverse, Lab 3,50 

20 Hus E del mitt Plan 3 Diskrum Kontor, Diverse 6,48 

21 Hus E del mitt Plan 3 Kontor, Diverse, Lab 2,88 

22 Hus E del mitt Plan 4 Kontor, Diverse, Lab 3,60 

27 Hus E del väster Plan 2 Kontor, Diverse, Lab 8,09 

28 Hus E del väster Plan 3 Kontor, Diverse, Lab 2,25 

29 Hus E del väster Plan 4 Kontor, Diverse, Lab 5,30 

30 Plan 1: Frysar, uttag, belysning Källare 9,65 

31 Hus A/B del öster Plan 2 
Kontor, Diverse, Matsal, 

Lab 
5,89 

32 Hus A/B del öster Plan 3 Kontor, Diverse, Lab 15,08 

33 Hus A/B del öster Plan 4 Kontor, Diverse, Lab 14,91 

34 Hus A del öster Plan 5 Kontor, Diverse 1,69 

36 Plan 1: Uttag, belysning, diverse Källare 3,06 

37 
Plan 1: 3-fasuttag och belysning 

fläktrum, belysning schakt, el, tele 
Källare 4,86 

38 Hus A/C del mitt Plan 2 
Kontor, Diverse, 

Föreläsningssalar 
6,01 

39 5-ledarövervakning - 0 

40 Hus A/C del mitt Plan 3 Kontor, Diverse 9,06 

41 5-ledarövervakning - 0 

42 Hus A/C del mitt Plan 4 Kontor, Diverse, Lab 24,00 

43 5-ledarövervakning - 0 

44 Hus A del mitt Plan 5 Kontor, Diverse 4,23 

45 Plan 1: Uttag, belysning, städ, frysar Källare 8,50 

46 Hus A/D del väster Plan 2 Kontor, Diverse, Lab 18,60 

47 Hus A/D del väster Plan 3 Kontor, Diverse, Lab 16,55 

48 Hus A/D del väster Plan 4 Kontor, Diverse, Lab 16,15 

49 Hus A del väster Plan 5 Kontor, Diverse 1,75 
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En summering av medeleffektbehov för vardera plan för verksamhetsel redovisas i Tabell 22 och 

bygger på ovanstående tabell. Effektbehovet är störst på plan 4. 

 
Tabell 22: Sammanställning av medeleffekt per plan för BioCentrum och verksamhetsel. 

Zon Verksamhetsel [kW] 

Plan 1 26,07 

Plan 2 42,88 

Plan 3 52,47 

Plan 4 66,18 

Plan 5 7,67 

Totalt 195,27 

 

För uppdelning av de interna laster som indata till den nya energisimuleringen har ej medeleffekt 

från ovanstående tabell använts utan data utgår ifrån vecka 49 år 2012 där en summerad 

elmätarkurva för respektive plan delats upp. Uppdelningen görs utefter areaförhållande mellan 

diverse utrymmen, kontor och laborationslokaler. I Figur 10 presenteras en summering av 

elmätare per plan vars effekter sammanställs i Tabell 23 utifrån en generalisering av effektnivå. 

Drifttider sammanställs för måndag till fredag och baslast för övrig tid. Elmätare för plan 5 och 

verksamhetsel är oregelbunden över året och därför används en baslast för verksamhetsel på detta 

plan. Fastighetsel för varje plan tillkommer även, vilket diskuteras senare i detta avsnitt. 
 

Figur 10: Summering av elmätare för verksamhetsel uppdelat per plan utifrån vecka 49 år 2012 för 

BioCentrum. 
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Tabell 23: Sammanställning av effekter per plan för fastighet BioCentrum utifrån vecka 49 år 2012. 

Plan 
Drifttid  

[h] 

Baslast övrig tid 

[kW] 

Effektvariation drifttid 

[kW] 

Zon i  

simulering 

Plan 1 
Mån-Fre 

06-22 
25 25-40 Källare 

Plan 2 
Mån-Fre 

06-22 
40 40-60 Diverse, Lab, Kontor 

Plan 3 
Mån-Fre 

06-22 
30 30-100 Diverse, Lab, Kontor 

Plan 4 
Mån-Fre 

06-22 
50 50-95 Diverse, Lab, Kontor 

Plan 5 
Mån-Fre 

00-24 
5 - Kontor 

 

Utifrån ovanstående medeleffekter per plan krävs en uppdelning för att fungera som indata till 

varje zon i energisimuleringen. Zon matsal och zon föreläsningssal bedöms i den nya 

simuleringen enbart ha personvärme för att förenkla simuleringen. Viss del av elmätare för plan 2 

utgör dessa zoners belastning, men de är av mindre storlek och ej möjligt att redovisa. 

Areaförhållande för plan 2-4 redovisas i Tabell 24. Utifrån areaförhållande delas effekt upp per 

zon. Detta är en förenkling av verkligheten, men den totala effekten är densamma. Detta eftersom 

att plan 2-4 till stor del motsvarar dessa verksamheter och zoner.  

 
Tabell 24: Areaförhållande mellan zon kontor, laborationslokaler och diverse utrymmen i simuleringsmodell, 

vilket ger procentdel av verksamhetsenergi för vardera plan. 

 

 

 

 

 

 

För fastighetsel inom BioCentrum har en medeleffekt för varje elmätare beräknats. Denna 

sammanställning presenteras i Tabell 25. Tillhörande zon i simuleringsmodell har bestämts efter 

lokalisering av apparatskåp och elmätare. Detta innebär att fastighetsenergi som indata till ny 

simulering enbart kommer att införas i zon källare och zon fläktrum, vilket bedöms att ej påverka 

energibalansen, d.v.s. som extern påverkan i energisimulering. I zon källare kommer även 

verksamhetsenergi att införas. Detta eftersom att resultatet från energisimuleringen kommer att 

specificera den mängd el som ventilationssystemen kräver och det tillkommande effektbehovet 

härrör till hissar och belysning för fastighetsel.   

Zon 
Area i simulering 

[m
2
] 

Procent av total area 

[%] 

Kontor 2 830 19,6 

Laborationslokaler 4 850 33,6 

Diverse utrymmen 6 766 46,8 

Totalt 14 446 100 
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Tabell 25: Sammanställning av fastighetsel utifrån elmätare kopplade till apparatskåp samt separata 

elmätare för hissar inom BioCentrum. 

Elmätare 

AH 
Fastighetsel Betjäningsområde Zon i simulering 

Medeleffekt [kW] 

(Mån-Sön, 0-24) 

9 AS110 LB104, LB105 Källare 7,73 

17 AS120 LB106, LB107 Källare 10,12 

25 AS130 LB108, CA101 Källare 8,04 

24 AS140 LB101 Källare 1,03 

16 AS150 LB102 Källare 1,32 

8 AS160 LB103 Källare 0,77 

7 AS510 LB501 Fläktrum plan 5 5,58 

15 AS520 LB502 Fläktrum plan 5 6,24 

23 AS530 LB503 Fläktrum plan 5 6,93 

26 Elmätare Hiss Hus A Fläktrum plan 5 0,06 

18 Elmätare Hiss Hus A Fläktrum plan 5 0,06 

10 Elmätare Hiss Hus A Fläktrum plan 5 0,05 

14 Elmätare Hiss Hus E Kontor (Hus E) 0,17 

 

Sammanställning av indata utifrån ovanstående dokumentering av interna laster för drift och 

styrning av fastighet BioCentrum idag presenteras i Tabell 26. All verksamhetsenergi bedöms 

tillgodogöras byggnaden och påverkar energibalansen förutom fastighetsenergi. Baslast för 

verksamhetsenergi motsvarar i stora drag baslast för huvudmätare för verksamhetsel i fastighet 

BioCentrum. 
 

Tabell 26: Nya interna laster för baslast till energisimulering av verklighet för fastighet BioCentrum. 

Zon Drifttid [h] 

Verksamhetseffekt 

Baslast 

[kW] 

Fastighetseffekt  

Baslast Extern 

[kW] 

Kontor 
Mån-Sön 

0-24 
28,52 0,17 

Laborations- 

lokaler 

Mån-Sön 

0-24 
40,32 0 

Källare 
Mån-Sön 

0-24 
25 29,01 

Matsal Oförändrad 0 0 

Fläktrum 
Mån-Sön 

0-24 
0 18,92 

Diverse  

utrymmen 

Mån-Sön 

0-24 
56,16 0 

Föreläsnings- 

salar 
Oförändrad 0 0 
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Förutom baslast finns även en verksamhetsknuten variation av verksamhetsel och den 

sammanställningen redovisas i Tabell 27. Detta innebär att två driftsfall införs i den nya 

energisimuleringen. Variationslast behöver även delas upp enligt ett areaförhållande. För Plan 2-4 

varierar variationslasten mellan 120kW-255kW över dygnet. I denna fallstudie används en 

maximal variationslast på 200kW, en subjektiv bedömning. 

 
Tabell 27: Nya interna laster för variationslast till energisimulering av verklighet för fastighet BioCentrum. 

Zon Drifttid [h] 

Verksamhetseffekt 

Variationslast 

[kW] 

Kontor 
Mån-Fre 

06-22 
39,2 

Laborationslokaler 
Mån-Fre 

06-22 
67,2 

Källare 
Mån-Fre 

06-22 
30 (25-40) 

Matsal - - 

Fläktrum - - 

Diverse utrymmen 
Mån-Fre 

06-22 
93,6 

Föreläsningssalar - - 

 

I Figur 11 visas en visualisering över hur de interna lasterna för zon kontor ser ut under mån-fre.  
 

Figur 11: Visualisering över verksamhetsenergi i zon kontor över ett dygn måndag till fredag. 
 

I Tabell 28 presenteras indata till ny energisimulering rörande personvärme och tappvarmvatten. 

Personvärme bedöms likvärdig som tidigare då detta är svårt att dokumentera för fastigheten. 

Detta innebär att målsättningen är att den totala tillförda energin till byggnaden från personvärme 

bör vara samma i storleksordning och därför justeras dessa indata för att motsvara de nya 

driftstiderna för zonerna. Personvärme för zon kontor och laborationslokaler justeras till 6 W/m
2
 

från tidigare 12 W/m
2
. 
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Även indata gällande tappvarmvatten justeras eftersom det är en tydlig skillnad i mängd energi 

som används för tappvarmvatten. Det är ungefär 25% av ursprunglig simulering som motsvarar 

dagens tappvarmvattenanvändning. Dock har tappvarmvatten väldigt liten påverkan på 

energibalansen inom byggnaden. Därför halveras indata rörande tappvarmvatten för varje zon i 

ett första skede. Dimensionerande rumstemperaturer är 25°C/20°C i alla zoner förutom fläktrum 

som har 27°C/15°C. 

 
Tabell 28: Ny indata till energisimulering 2013-06-13 av fastighet BioCentrum. 

Zon 
Drifttid  

[h] 

Personvärme  

[W/m
2
] 

Tappvarmvatten  

[W/m
2
] 

Kontor 
Mån-Fre 

06-22 
6 1 

Laborationslokaler 
Mån-Fre 

06-22 
6 2 

Källare 
Mån-Fre 

06-22 
0,15 - 

Matsal Oförändrad 15 (60W/m
2 

kl. 11-13) 1 

Fläktrum 
Mån-Sön 

00-24 
- - 

Diverse utrymmen 
Mån-Fre 

06-22 
0,15 2 

Föreläsningssalar Oförändrad 60 (11W/m
2
 kl. 11-13) 1 

 

Ovanstående sammanställning motsvarar ny indata till energisimulering 2013-06-13 och bygger 

på en generalisering av dagens interna laster i fastighet BioCentrum. Skillnader finns i de interna 

lasterna gentemot verkligheten, men målsättningen är att detta i stora drag motsvarar behovet av 

verksamhets- och fastighetsenergi inom byggnaden för BioCentrum år 2012 utifrån 

dokumentation från elmätare inom byggnaden. En sammanfattning av de interna lasterna för 

varje zon i enhet W/m
2
 presenteras i Tabell 29. Benämning extern för fastighetsenergi innebär att 

det ej påverkar energibalansen inom byggnaden, men eftersom mätdata för fastighetsel är 

tillgängligt införs detta i energisimulering som extern post för att jämföras mot resultat för el till 

fläktar och dylikt i modellen. Fastighetseffekt motsvarar medeleffekt i apparatskåp år 2012.  

 
Tabell 29: Sammanfattning av interna laster till energisimulering 2013-06-13. 

Zon 
Verksamhetseffekt 

Baslast [W/m
2
] 

Verksamhetseffekt 

Variationslast [W/m
2
] 

Fastighetseffekt  

Extern [W/m
2
] 

Kontor 10,2 13,9 0,1 

Laborationslokaler 8,2 13,9 0 

Källare 7,6 9,1 8,8 

Matsal 0 0 0 

Fläktrum 0 0 13,8 

Diverse utrymmen 8,3 13,8 0 

Föreläsningssalar 0 0 0 
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5.4 Klimatdata  
Här nedan presenteras ett utdrag ur klimatdata utifrån Akademiska Hus klimatstation i Uppsala 

för att säkerställa lokal klimatdata för år 2012. Aktuell klimatdata utifrån klimatfil i VIP+/VIP-

Energy presenteras även för att möjliggöra en jämförelse sinsemellan. För att möjliggöra en 

anpassning av energianvändning i byggnader normalårskorrigerar Akademiska Hus 

värmeförbrukningen i olika byggnader utifrån det utomhusklimat som varit under året, givet 

klimatdata som registreras i Akademiska Hus regionkontor i Uppsala.  

 

Väderstationen vid regionkontoret i Uppsala för statistik över utomhustemperatur, solstrålning, 

vindhastighet, vindriktning, nederbörd, UV-instrålning och relativ fuktighet m.m. I Tabell 30 

visas en sammanställning av utomhustemperatur och graddagar, vilka används för 

normalårskorrigering av BioCentrum värmebehov.  

 
Tabell 30: Klimatdata och graddagar utifrån väderstation Akademiska Hus regionkontor Uppsala år 2012. 

Månad Medeltemperatur Normalgraddagar Graddagar 

Januari -2,1 615,0 591,6 

Februari -3,5 560,0 595,0 

Mars 4,2 525,0 396,4 

April 4,6 373,0 372,8 

Maj 11,7 136,0 98,6 

Juni 13,6 17,0 30,8 

Juli 17,4 1,0 0,0 

Augusti 16,2 4,0 0,0 

September 11,8 139,0 125,6 

Oktober 6 322,0 341,8 

November 3,9 457,0 392,6 

December -4,4 577,0 663,7 

Totalt 
 

3 726 3 608,9 

 

Övriga parametrar som används i energisimulering för klimatdata utgör solinstrålning, relativ 

fuktighet och vindhastighet samt vindriktning. Gamla klimatfiler i VIP-Energy har en fast 

vindriktning och betecknas med ett årsintervall, 1996-2005. Även andra klimatparametrar 

påverkar energibehovet och flertalet inställningar gällande lokalisering av byggnaden och 

vindriktning m.m. går att förändra i simuleringsprogrammet.  

 

En aspekt som analyseras i detta examensarbete är betydelsen av klimatdata för energisimulering 

då det i de flesta fall används en närliggande klimatfil för respektive simulering. Det är tydligt att 

skillnader finns mellan verklighet och simulering, men hur stor denna påverkan är redovisas i 

analyskapitel 7.2.1. Utomhusklimat.  

 

En ny klimatfil har skapats med hjälp utav klimatdata från Akademiska Hus i Uppsala och införts 

i VIP-Energy 2.1.1 för den nya energisimuleringen utifrån driftår 2012. 
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Mätdata gällande utomhustemperatur utifrån Akademiska Hus år 2012 samt klimatdata från VIP+ 

5.1 presenteras i Figur 12 för att visa på den skillnad som finns mellan verklighet och simulering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 12: Utomhustemperatur utifrån aktuell klimatdata 2012 hos Akademiska Hus AB samt från klimatfil 

VIP+ 5.1. 

 

Tack vara möjligheten att utläsa verklig klimatdata från Akademiska Hus egen klimatstation för 

driftår 2012 går det att bygga bort behovet av fastighetens lokalisering och den felkälla som finns 

vid energisimulering av byggnader beroende på var i Sverige lokalen finns. Betydelsen av 

klimatdata och dess förhållande till projekterat energiresultat analyseras i avsnitt 7.2.1 

Utomhusklimat.  

Mer detaljerad information om modell för energisimulering presenteras i bilaga som utgör 

resultatrapport från VIP-Energy 2.1.1.  
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6. Resultat 
I detta avsnitt redovisas energianvändningen för fastighet BioCentrum utifrån två energi-

simuleringar samt verklig energianvändning för år 2012. Först presenteras utfall för 

energianvändning år 2012, vilket bygger på den inventering av mätarstruktur som är genomförd. 

På vilket sätt som debitering sker utifrån dessa värden är ej aktuellt att redovisa eller analysera i 

detta examensarbete.  

 

6.1 Energianvändning år 2012 
Vid redovisning av verkligt utfall för energianvändningen används år 2012 som referensår i och 

med att fullständigt underlag finns att tillgå. I vissa fall redovisas även utfall för del av år 2013 

för att visa på statistiska förändringar. Merparten av dokumentationen kommer från huvudmätare 

och en viss mätosäkerhet bör nämnas eftersom ingen validering av mätare genomförts.   

 

 Värme 6.1.1

Utifrån huvudmätare för inkommande fjärrvärme till BioCentrum har nedanstående diagram, 

Figur 13, skapats med en uppdelning av fjärrvärme utifrån huskropp i fastigheten samt separat 

växthus. I diagrammet redovisas även aktuell utomhustemperatur för år 2012. Den totala 

fjärrvärmeförbrukningen för år 2012 var 1973 MWh eller 99,1 kWh/m
2
. Ingen normalårs-

korrigering har genomförts för presenterade värden.  

 

I och med att energianvändningen till tappvarmvatten inte särredovisas är antaget att den skillnad 

som finns mellan huvudmätare och underliggande mätare utgör fjärrvärme till tappvarmvatten, 

omkring 54 MWh för år 2012. I Figur 13 presenteras energianvändningen över en längre period 

för att tydliggöra skillnader över året. Toppar i huvudkurva för värme kan tydligt kopplas till 

utomhustemperatur.  
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Figur 13: Värmebehov och förbrukning av fjärrvärme för fastighet BioCentrum. 

 

En ökning i fjärrvärmeförbrukning för huskropp D under perioden december till januari, årsskifte 

2012/2013, härrör till en trasig givare för värmeåtervinning i laborationsaggregat 2 för Hus D i 

luftbehandlingssystem LB108. Därför skedde under denna period ingen värmeåtervinning från 

frånluften och ett högre fjärrvärmebehov syns tydligt. Detta har även redovisats i kapitel 5.3.1 

Ventilationssystem där verkningsgrad på återvinningskrets för laborationsaggregat presenteras.  

 

Utomhustemperatur redovisas även för att tydliggöra kopplingen mellan utomhusklimat och 

värmebehov. En kall dag med en låg utomhustemperatur kräver ett högre tillskott av fjärrvärme 

för att klara värmebehovet för byggnaden och det inomhusklimat som erfordras av verksamhet 

och hyresgäst. Överlag följer huskropparna samma kurva över året vilket tyder på att en koppling 

till utomhusklimat är rimligt att anta. Som nämnts i tidigare avsnitt var ej de båda fytotronerna 

och det tillkommande växthuset med i den ursprungliga energisimuleringen som var underlag till 

redovisade nyckeltal.   

 

 Kyla 6.1.2

Inom fastighet BioCentrum används både komfortkyla och processkyla. Tre olika kylsystem 

finns tillgängliga och levereras från teknikbyggnaden. Nedan i Figur 14 redovisas en översikt på 

komfortkyla samt utomhustemperatur från januari 2012 till maj 2013. Figuren redovisar 

kWh/dygn. Komfortkylbehovet följer utomhustemperatur och i storleksordningen är det Hus A 

och Hus D som har störst kylbehov. Detta på grund av högre andel kontor och därmed ett högre 

kylbehov under sommaren. Det bör även nämnas att Hus A är i sydlig riktning och Hus D har 

fönster åt väster, vilket påverkar solinstrålningen. Behov av komfortkyla för år 2012 var 284 

MWh, runt 14,3 kWh/m
2
. 
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Figur 14: Komfortkyla, kWh/dag, för BioCentrum. 

 

Komfortkyla, KB700, används även för kylning av tele- och elnischer under hela året, därav en 

kontinuerlig baslast. Detta upptäcktes under inventeringsskedet av fallstudien. Om denna kylning 

ej funnits inom fastigheten så skulle kylbehovet vara noll under den period som 

utomhustemperaturen är tillräckligt låg för att ej behöva kyla inomhusluften. Dock kan en hög 

internlast kräva extra kylning av vissa lokaler under året. 

 

Under projekteringsskedet var tanken att låta processkyla användas för kylning av nischerna, men 

i och med att rörsystem för komfortkyla fanns närmast tillgängligt under produktionsskedet 

innebar detta att extra rördragning och installation ej behövde ske. Denna förändring 

dokumenterades inte under produktion.  

 

Utöver komfortkyla utnyttjas även processkyla inom verksamheten och där finns idag en 

osäkerhet kring mätarstruktur för undermätare. Huvudmätare anses rimliga efter verifiering 

gentemot elmätare för kompressorer. I och med att debitering sker utifrån elmätare kopplade till 

kylmaskinerna går det att uppskatta mängden kyla som tillverkas och stämma av med 

huvudmätare för KB701 och KB300. Dock har undermätarna idag en för hög osäkerhet för att 

utgöra tillräckligt trovärdigt material för fortsatt analys. Ett undersökningsarbete sker idag inom 

Akademiska Hus för att lösa detta läge. Huvudproblemet är att undermätare överstiger 

huvudmätare. 

 

 Fastighetsel och verksamhetsel 6.1.3

Fastighetsel mäts utifrån en huvudbrytare för BioCentrum och presenteras i Figur 15 i enhet kW. 

I Figur 15 kan en konstant medeleffekt över året tydligt utläsas. Effektbehov för verksamhetsel 

redovisas i Figur 16 på liknande sätt.  
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På grund av uppdateringar i system från Schneider Electric finns enbart mätdata rörande 

elanvändningen från 2012-02-02 och därför används ett brutet år för att analysera elbehovet i 

fastighet BioCentrum. Variation i last är tydligt kopplat till verksamhetens drifttider. 

 

 
Figur 15: Huvudmätare för fastighetsel BioCentrum [kW]. 

Figur 16: Huvudmätare för verksamhetsel BioCentrum [kW]. 
 

Elanvändningen är kopplat till verksamhetens drifttider och detta samband redovisas i Figur 17 

med huvudmätare för verksamhetsel och fastighetsel. I detta diagram redovisas vecka 42 år 2012. 

Ökningen i fastighetsel sammanfaller med driftstider för kontorsaggregaten, vilket förklarar 

elbehovets ökning under veckodagarna. Baslast för verksamhetsel och fastighetsel bedöms till 

150kW respektive 50kW, vilket tillsammans motsvarar en baslast omkring 10 W/m
2
 året runt. 

 

Figur 17: Huvudmätare för verksamhetsel och fastighetsel i fastighet BioCentrum vecka 42 år 2012. 
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Fokus i detta examensarbete är på att analysera och jämföra indata till energisimulering över 

BioCentrum. Därför är det av vikt att redovisa elanvändningen för verksamheten i byggnaden då 

detta påverkar de interna lasterna inom BioCentrum och därmed även energibalansen inom 

byggnaden. Den totala elanvändningen för verksamhetsel var 1 757 MWh för brutet år 2012-02 

till 2013-02 och för fastighetsel under samma period användes 430 MWh. Detta inkluderar ej el 

för kylmaskiner i teknikbyggnad, de två fytotronerna, växthuset samt övrig kringliggande 

verksamhet som ej är belagd inom byggnaden. 

 

 Översiktsbild processkyla 6.1.4

Eftersom att huvudmätare och undermätare ej överensstämmer för processkyla är en djupare 

analys av energianvändning kopplat till processkyla ej möjlig. Däremot går det att utnyttja de fyra 

elmätare som är kopplade till de fyra olika kompressorerna för kylmaskinerna. I Figur 18 går det 

att utläsa den ackumulerade elanvändningen för de olika kylsystemen samt den totala 

elanvändningen. Elmätare för kompressorerna kopplade till kylmaskinerna registrerar momentant 

mätdata, vilket redovisas var femtonde minut. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18: Ackumulerad elanvändningen för kylmaskiner för processkyla. 

 

Som diskuterats tidigare finns en osäkerhet mellan huvudmätare och undermätare för processkyla 

KB701 och KB300 inom BioCentrum. Detta innebär att en djupare analys kring dess förhållande 

ej går att genomföra på ett trovärdigt sätt, men relation mellan huvudmätare och elmätare till 

kompressorer går att analysera. 

 

God mätdata finns även för mätare av fjärrkyla för kylning av kondensorerna i kylmaskiner vilket 

möjliggöra en potentiell bild av återvinningspotential från processkyla. Denna återvinnings-

potential bygger på den överskottsvärme som blir på kondensorsidan i kylmaskinen, den värme 

som kyls bort från verksamheten i BioCentrum i teorin.  

 

I Figur 18 syns det tydligt att elbehovet till kompressorerna i princip är konstant och utifrån detta 

dras slutsatsen att behovet av processkyla är någorlunda konstant över året. Nedan i Figur 19 

presenteras huvudmätare för processkyla KB701 samt KB300. I mitten av augusti år 2012 

genomfördes en justering av puls i flödesmätare och detta ledde till en uppjustering av 

huvudmätare för KB701.  
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Figur 19: Huvudmätare för processkyla KB701 samt KB300. 

Genom att fördela elanvändningen till kompressorerna över året och justera upp huvudmätare för 

processkyla KB701 går det att presentera en potentiell återvinningspotential för processkyla. 

Denna återvinningspotential motsvarar en summering av elanvändning till kompressorerna samt 

huvudmätare för processkyla. Den mängd kyla som tillförs byggnaden motsvarar även i teorin 

den mängd internvärme som bortförs byggnadens energibalans vilket sedermera går att återvinna.  

 

Elbehovet till kompressorerna uppgick till 293 MWh för år 2012 och bedöms i denna 

översiktsbild motsvara cirka 800 kWh/dygn. Huvudmätare för processkyla KB701 justeras upp 

med 1500 kWh/dygn för perioden före pulsjustering i huvudmätare. Detta skapar en förenklad 

bild över återvinningspotential vid utnyttjande av processkyla i verksamheten i fastighet 

BioCentrum. I Figur 20 presenteras återvinningspotential med relaterat värmebehov för år 2012 

för BioCentrum och MVM. Idag sker en marginell återvinning genom hetgasväxling till VS500 

för fastighet BioCentrum samt viss återvinning till MVMs luftbehandling. Övrig spillvärme kyls 

bort med fjärrkyla, vilket för år 2012 uppgick till 933 MWh.  

 

 
Figur 20: Översiktsbild för återvinningspotential utifrån kondensorvärme från processkyla. 
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De blåa ytorna motsvarar aktuellt värmebehov i fastighet BioCentrum och MVM år 2012. För 

MVM motsvarar ytan nettovärmebehovet, dvs. det värmebehov som finns efter viss återvinning 

från kondensorvärme i teknikbyggnaden. Det är idag oklart hur stort detta utbyte är i och med att 

ingen energimätare i dagsläget är installerad för detta flöde. Detta innebär även att det är svårt att 

verifiera vilken mängd kondensorvärme som nyttjas idag av MVM. Bedömd återvinnings-

potential är i stora drag överliggande behovet av fjärrkyla för kylning av kondensorerna under 

den tid på året då byggnaden har ett värmebehov. Detta tyder på ett rimligt antagande gällande 

översiktsbilden, om något i underkant.  

 

Utifrån ovanstående sammanställning blir återvinningspotentialen från kondensorvärme vid 

kylmaskinerna omkring 1100 MWh/år. Bedömningen bygger på ett värmebehov inom 

BioCentrum och MVM mellan perioden 1 oktober till 1 maj där all spillvärme bedöms kunna 

utnyttjas. 

 

Detta är en förenklad bedömning av återvinningspotential från kondensorvärme och bygger på 

redovisade antaganden samt teoretisk bedömning av energiflöden. Problem som kan uppstå 

rörande återvinningen härrör till temperaturnivåer på kondensorsidan samt om eventuellt högre 

temperaturer är nödvändiga för att möjliggöra en återvinning på VS500-kretsen. Verklig 

återvinningspotential bedöms som lägre än ovan redovisad teoretisk återvinningspotential. Dock 

visar detta resonemang på de fördelar som en inventering av en byggnads energianvändning och 

energiflöden ger upphov till vid verifiering av byggnadens energiprestanda. Det skapas genom 

uppföljning ett uppdaterat underlag kring aktuella energiflöden inom fastigheten och detta skapar 

även ett incitament till att förbättra energiprestandan inom byggnaden. Genom detta skapas en 

plattform för framtida energieffektiviserande åtgärder. 

 

Vidare utredning i frågan kan säkerställa ett beslutsunderlag för fortsatt arbete med att energi-

effektivisera BioCentrums energianvändning genom ett högre återvinningsflöde från 

kylmaskinerna i teknikbyggnaden.  

 

6.2 Energisimulering från projekteringsskede och verklighet 
Den ursprungliga energisimuleringen som ligger till grund för redovisade nyckeltal genomfördes 

2008-10-20. Resultatet som presenteras i detta kapitel bygger på de indata som är beskrivna i 

kapitel 5.2 Underlag och indata för energisimulering 2008-10-20 och 5.3 Underlag och indata 

för energisimulering av verklighet. I Tabell 31 presenteras resultatet från ursprunglig 

energisimulering i VIP+ 5.1 och en ny energisimulering med uppdaterade indata från driftår 2012 

i VIP-Energy 2.1.1.  

 

En redovisning av energiflöden såsom tillförd och bortförd energi inom byggnaden presenteras 

för att tydliggöra skillnader gentemot uppföljningssimulering med ny indata. Detta material 

baseras på den resultatfil som skapas utifrån energisimuleringen. Den energisimulering som 

genomfördes 2013-06-03 är samma modell som tidigare i VIP+ men i nyare programversion, 

d.v.s. modell från ursprungssimulering år 2008. Förändring av klimatdata i simuleringsfil mellan 

VIP+ och VIP-Energy påverkar de interna lasterna och i detta fall minskar solenergi genom 

fönster och därmed kylbehovet för byggnaden. Transmissionsförlusterna ökar marginellt. 
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Tabell 31: Energibalans för ursprungssimulering år 2008 och med uppföljningssimulering. 

Energibalans 
VIP+ 

2008-10-20 

VIP-Energy 

2013-06-03 

VIP-Energy 

2013-06-13 

Avgiven energi: [kWh] [kWh] [kWh] 

Transmission 1 161 814 1 181 476 1 271 155 

Luftläckage 246 940 79 576 83 275 

Ventilation 2 388 574 2 396 448 4 726 068 

Spillvatten 210 969 210 969 109 868 

Fjärrkyla 185 513 170 806 557 876 

    

Tillförd energi:    

Solenergi genom fönster 475 674 393 790 365 845 

Återvinning ventilation 1 443 432 1 450 113 2 719 537 

Processenergi till rum 646 488 646 488 1 647 557 

Personvärme 250 695 263 436 237 395 

Elförsörjning 200 572 200 700 388 201 

Värmeförsörjning 1 178 425 1 084 751 1 395 717 

 

 Värme 6.2.1

Under post värmeförsörjning, är värme till ventilation, värmesystem och tappvarmvatten 

summerade. De enskilda posterna är uppdelade i Tabell 32 i enhet kWh. Stor påverkan på 

värmebehovet har de interna lasterna vilket diskuterats i tidigare avsnitt.  

 

Eftersom utfallet för värmeförsörjning inom BioCentrum har ökat betydligt i jämförelse med 

projekterade nyckeltal visar Tabell 32 på förhållandet mellan de olika delarna under post 

värmeförsörjning. Tappvarmvatten för år 2012 är beräknat genom att jämföra huvudmätare och 

undermätare för fjärrvärme och skillnaden däremellan antas utgöra fjärrvärme till 

tappvarmvatten.  
Tabell 32: Sammanställning av värmeförsörjning för fastighet BioCentrum. 

[kWh] 
Simulering 

2008-10-20 

Energianvändning 

År 2012 

Simulering 

2013-06-13 

Värmeförsörjning: 1 178 425 1 972 849 1 395 717 

Ventilationsaggregat 391 925 
Inkluderat i post 

värmesystem 
997 291 

Värmesystem 575 530 1 918 899 288 558 

Tappvarmvatten 210 969 53 950 109 868 

 

I Figur 21 presenteras värme för år 2012 och energisimulering år 2013 med indata för samma 

driftår. Tappvarmvatten i energisimulering är bortplockad i nedanstående redovisning. Den stora 

skillnaden mellan värme till ventilationsaggregat är kopplat till ökade luftflöden och sämre 

återvinningsgrad än projekterade värden. Vilken mängd energi som bedöms för tappvarmvatten 

är starkt kopplat till vilka driftstider som fastställs i energisimuleringen.  
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Värme BioCentrum Värme exkl. TVV i VIP-Energy Utomhustemperatur

Resultat från energisimulering följer i stora drag verkligt utfall för år 2012. Redovisad 

utomhustemperatur tillsammans med övriga klimatfaktorer är insatta i energisimulering för att 

motsvara drift år 2012. För post Värme BioCentrum i Figur 21 är tappvarmvatten inkluderat då 

ingen särmätning av detta fjärrvärmeflöde görs idag. I den nya energisimuleringen antas att all 

internvärme tillgodogörs byggnadens energibalans, vilket ger ovanstående graf. Dock använder 

byggnaden idag en stor mängd processkyla vilket innebär att ovanstående värmebehov troligtvis 

är högre om justering i energisimulering skulle genomföras med hänsyn till processkyla. Detta 

innebär att grafens utseende följer verkligt utfall men justering i höjdled/storlek är osäker.   

Figur 21: Värmebehov för BioCentrum, utfall år 2012 och energisimulering av indata år 2012. 
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 Komfortkyla 6.2.2

I Figur 22 presenteras en sammanställning av komfortkyla för fastighet BioCentrum. En baslast 

finns under året för komfortkyla, vilket förklaras av att el- och telenischer kyls med komfortkyla. 

Vid energisimulering bestäms inomhustemperaturer som värme- och kylsystem ska styra mot.  

 

 
Figur 22: Komfortkyla för BioCentrum år 2012 tillsammans med beräknat komfortkylbehov för samma år i 

energisimuleringsprogram VIP-Energy med indata för år 2012. 

 

I Tabell 33 presenteras en sammanställning och jämförelse mellan de olika simuleringarna och 

verkligt utfall år 2012. Komfortkylbehovet enligt energisimulering år 2013 baserat på driftsdata 

för år 2012 bygger på antagandet att all el tillgodogörs byggnaden. Det höga komfortkylbehovet 

är kopplat till en hög internlast, vilket idag till viss del kyls bort med processkyla.  

 
Tabell 33: Sammanställning av komfortkylbehov. 

[kWh] 
Simulering 

2008-10-20 

Energianvändning 

2012 

Simulering 

2013-06-13 

(33) Fjärrkyla: 185 513 284 260 557 876 

 
 Utfall av värme- och kylbehov beroende av nivå på internvärme 6.2.3

I detta avsnitt diskuterats det kring på vilket sätt som internvärmen påverkar värme- och 

kylbehovet inom BioCentrum. För energisimulering av verklig drift och styrning antas att all el 

som används i byggnaden blir till processenergi till rumsluft, vilket påverkar energibalansen i stor 

grad. I detta fall blir resultatet att ett stort behov av kyla för att upprätthålla ett behagligt 

inomhusklimat utifrån de temperaturnivåer som är förutbestämda i simuleringen krävs. Den nya 

simuleringen upprepades två gånger med en ny bedömning av förhållandet mellan el som går till 

rumsluft och el som bedöms som extern, vilket ej påverkar energibalansen.  
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I Tabell 34 presenteras utfallet av energisimuleringen med en förändring i andel el som 

tillgodogörs byggnaden. Tydliga förändringar syns i värme- och kylbehovet beroende på vilken 

andel av internvärmen som antas tillgodogöra byggnaden eller som kyls bort med processkyla.  
 

Tabell 34: Resultat från energisimulering baserad på olika nivåer av andel el som tillgodogörs byggnaden 

utifrån de interna lasterna. 

Andel el som 

tillgodogörs byggnaden 

Processenergi till rum 

[kWh] 

Byggnadens kylbehov 

[kWh] 

Värmeförsörjning 

[kWh] 

100 % 1 647 557 557 876 1 395 717 

70 % 1 153 290 296 038 1 506 847 

50 %    823 778 178 036 1 617 371 

 

Ovanstående Tabell 34 visar på den betydelse som de interna lasterna har på byggnadens 

energibehov. I dagsläget är det svårt att avgöra hur mycket värmeenergi som förs bort med hjälp 

av processkyla för fastighet BioCentrum på grund av osäkerhet i mätarstruktur för processkyla. 

Total elanvändning år 2012 för verksamhetsel var 1 757 MWh. Genom olika antaganden rörande 

drifttider m.m. kom ej all el med i ny energisimulering, se ovan i Tabell 34, 1 648MWh.  

 

 Utfall av energisimulering beroende på klimatfil i VIP-Energy 6.2.4

För att testa i vilken grad som utomhusklimat varierar och skiljer sig åt mellan olika klimatfiler 

har tre simuleringar genomförts i VIP-Energy 2.1.1. Tre klimatfiler har testats, två från VIP-

Energy och en klimatfil som bygger på underlag från Akademiska Hus klimatstation i Uppsala. 

Underlaget till resultat bygger på skillnader i klimatdata rörande utetemperatur, vindhastighet, 

solinstrålning och relativ fuktighet. Skillnader mellan de olika klimatfilerna presenteras i Tabell 

35. För varje faktor redovisas högsta värde, medelvärde och lägsta värde. 
 

Tabell 35: Utdrag av underlag till klimatfiler. 

Faktor 
Akademiska Hus 

2012 

Stockholm 

1996-2005 

Uppsala 

1996-2005 

Utetemperatur [°C] 27,7/6,6/-18,6 30,2/7,5/-18,2 29,0/6,1/-26,9 

Vindhastighet [m/s] 11,2/1,8/0,0 13,5/3,3/0,0 13,6/3,1/0,0 

Solinstrålning [W/m
2
] 1129,0/97,5/0,0 905,0/111,8/0,0 890,0/109,6/0,0 

Relativ fuktighet [%] 100,0/78,3/19,0 100,0/74,3/27,0 100,0/81,4/0,0 

 

Ovanstående faktorer sammanställs över året och resultatet från de tre energisimuleringarna 

presenteras nedan i Tabell 36. Simuleringsmodell bygger på driftdata från år 2012. 
 

Tabell 36: Resultat från energisimulering med olika klimatfiler som underlag för modellen. 

Klimatfil 
Byggnadens kylbehov 

[kWh] 

Värmeförsörjning 

[kWh] 

Akademiska Hus 557 876 1 395 717 

Stockholm 1996-2005 610 818 1 398 150 

Uppsala 1996-2005 556 167 1 475 983 
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7. Analys 
Detta avsnitt analyserar resultatet från ursprunglig energisimulering år 2008 med verkligt utfall år 

2012 samt uppdaterad energisimulering år 2013 med indata från drift och styrning av fastighet 

BioCentrum i Uppsala år 2012. I avsnittet analyseras även betydelsen av indata till energi-

simuleringen och dessa faktorers påverkan på projekterad energianvändning.  

 

7.1 Jämförelse mellan teori och verklighet för energianvändning 
I detta examensarbete har en jämförelse mellan energisimulering och verklighet varit 

utgångspunkt. En avgränsning i arbetet har varit byggnadens klimatskal och dess förändring 

under projektering. I ett flertal simuleringar under åren 2008-2009 ses en förbättring i 

byggnadens klimatskal och därför bör ett minskat värmebehov vara rimligt att anta i förhållande 

till den ursprungsbild som redovisas här. Storleksordning på denna förbättring i klimatskal är 

oklar.  

 

Modellen av BioCentrum i VIP-programmet för bygglovsansökan och för simulering av verklig 

drift och styrning har ej modifierats utan samma konstruktion och byggmaterialdata har använts. 

Detta innebär troligen en skillnad gentemot utfall efter produktion om en sådan inventering skulle 

genomföras idag. Att behålla samma modell i VIP innebär en bättre möjlighet att jämföra resultat 

av energisimulering med olika indata samt uppföljning av verkligt utfall. 

 

 Värme 7.1.1

I värmebehov för fastigheten BioCentrum ingår värme till ventilation, radiatorer, mark- och 

golvvärme, växthus, fytotroner och tappvarmvatten. Detta innebär att flertalet faktorer påverkar 

hur mycket energi som hämtas ur VS500-systemet. Energibehovet erhålls genom fjärrvärme från 

Vattenfall AB och distribueras från teknikbyggnad. 

 

Vid jämförelse mellan energisimulering och verkligt utfall ses att verkligt värmebehov är större 

än givet resultat från energisimulering under projektering. I ursprunglig simulering från år 2008 

bedömdes radiatorbehovet till 575 MWh och värme till luftbehandlingssystem till 391 MWh per 

år. Detta kan jämföras med en total värmeförbrukning på 1 973 MWh för år 2012, total 

energianvändning utifrån huvudmätare för BioCentrum, inklusive tappvarmvatten.  
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Uppskattat behov till markvärme omkring byggnaden bedöms påverka energibehovet marginellt 

och ingår i huvudmätare men kan ej särredovisas. All fjärrvärme anses tillgodogöra byggnaden.  

 

Vid simulering av värmebehov till tappvarmvatten bestäms ett W/m
2
 för de interna lasterna i de 

olika zonerna inom byggnaden. Denna interna last varierar sedan utifrån vilka drifttider som 

bedöms för respektive zon. Detta innebär att stora variationer i resultatet för tappvarmvatten 

uppstår beroende på vilken bedömning av drifttid som gäller för zonerna i modellen. En 

hänvisning kan fås utifrån SVEBYs indata för kontor, vilket anger ett årsschablonvärde på 2 

kWh/m
2
, Atemp, se Tabell 2. Nyckeltal för fastighet BioCentrum angav ej något värde för 

tappvarmvatten, men det är viktigt att diskutera eftersom det tillhör en del av indata till 

energisimuleringen. Dock motsvarar tillförd energi till tappvarmvatten avgiven energi med 

spillvatten, de tar ut varandra i energibalansen.  

 

Enligt Eneroth (Eneroth, 2013) är det möjligt att uppskatta behov till tappvarmvatten utifrån ett 

erfarenhetstal på 2,5 % av total energianvändning till värme för lokalbyggnader. Detta skulle 

innebära att uppskattat energibehov till tappvarmvatten utifrån SVEBYs riktlinjer blir omkring 40 

MWh med en Atemp på 19 914 m
2
 och motsvarande värde enligt Eneroth utifrån ett procentuellt 

värde blir 49 MWh. Möjligen är det mer rättvisande att uppskatta värmebehov till tappvarmvatten 

utifrån ovanstående perspektiv än med indata i W/m
2
 för varje zon i simuleringen. Detta kan 

jämföras med faktiskt utfall på 54 MWh för år 2012, vilket motsvarar huvudmätare minus 

undermätare.  

 

I dagsläget finns ingen brukarindata för laborationslokaler eller byggnader med så pass skiftande 

verksamhet som BioCentrum. Detta innebär svårigheter under projektering att uppskatta hur 

mycket energi som krävs till tappvarmvatten, men i det stora hela utgör detta enbart en liten del 

av det totala värmebehovet inom byggnaden. Detta innebär att andra faktorer kan bedömas mer 

viktiga att säkerställa såsom tillskottsvärme till ventilationssystem och internvärme inom 

byggnaden för att uppnå en mer korrekt uppskattning av framtida värmebehov vid 

energisimulering under projekteringsskede.  

 

Vid jämförelse mellan verkligt utfall och ny energisimulering i VIP-Energy skiljer det omkring 

600 MWh i totalt värmebehov, inklusive tappvarmvatten, se Tabell 32. Om tappvarmvatten 

skulle exkluderas är skillnaden ännu högre. Utifrån inventering går en stor del av värmen till 

ventilationssystem och tilluftsflöden inom BioCentrum då byggnadens verksamheter kräver höga 

luftflöden. Hur det kommer sig att det är så pass stor skillnad mellan ny energisimulering och 

verkligt utfall är kopplat till hur de interna lasterna påverkar byggnadens energibalans samt drift 

och styrning av de tekniska systemen.  

 

I uppdaterad energisimulering för driftår 2012 bedöms all elanvändning inom byggnaden bli 

värme och detta påverkar värme- och kylbehovet. I verkligheten används en viss mängd 

processkyla för att kyla bort internvärme i vissa delar av byggnaden, såsom i lokaler med NMR-

kamera och odlingsrum m.m. Detta diskuteras vidare i följande avsnitt av analysen. Vid annan 

bedömning av de interna lasterna från elanvändning uppstår ett annat värme- och kylbehov, se 

Tabell 34. Styrande temperaturer för inomhusklimat är fastställt till mellan 20°C och 25°C, vilket 

styr när simuleringsprogrammet anser att vi behöver tillföra värme eller kyla till lokalerna och 

detta kan skilja sig gentemot dagens drift.   
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 Kyla 7.1.2

I den nya energisimuleringen av fastighet BioCentrum för driftår 2012 ses ett mycket högre 

behov av komfortkyla än tidigare bedömning till nyckeltal år 2008 och även i jämförelse med 

verkligt utfall år 2012. Omkring 284 MWh fjärrkyla användes av byggnaden under år 2012 och 

enligt tidigare nyckeltal angavs 186 MWh. I Figur 15 redovisas komfortkylbehovet och det går 

att utläsa ett behov under hela året. Detta borde egentligen inte vara fallet då byggnaden under 

vinterhalvåret ej har behov av kylning då detta, om nödvändigt, går att göra genom frikyla i 

tilluften eller justering av värmetillförsel för vistelseutrymmena.  

 

Kylbehov i simuleringsmodell beräknas utifrån de inomhustemperaturer som är bestämda för de 

olika zonerna i simuleringen och beror till stor del på de interna lasterna som frigörs inom 

byggnaden under dygnet såsom personvärme och värme från datorer, belysning och annan 

utrustning. Även solinstrålning bidrar till en ökad internlast.  

 

Under arbetets gång med detta examensarbete har det konstaterats att en viss del av 

komfortkylbehovet, KB700, används till att kyla el/tele/data-nischer inom byggnaden. Detta var 

egentligen projekterat att ske med hjälp av processkyla. Ingen särmätning sker idag av denna 

komfortkyla. Under produktion genomfördes denna justering utan att någon information 

upprättades om denna ändring. Ur kostnadsperspektiv var det mer lämpligt att använda 

komfortkyla då detta system var närmare ur anslutningssynpunkt under produktion. Vid 

simulering tar programmet ej hänsyn till detta extra behov och därför uppstår en stor skillnad i 

förväntat kylbehov under hela året på grund av detta.  

 

I ny energisimulering år 2013 bedömdes komfortkylbehovet till 558 MWh. Att behovet av 

komfortkyla är högre än verkligheten beror bl.a. på att i simuleringen antas att all el blir värme, 

alltså att ingen el kyls bort. I och med att det idag pågår verksamhet inom byggnaden som frigör 

mycket värme såsom röntgen och annan utrustning, vilket till viss del idag kyls bort med 

processkyla, blir det en stor skillnad mellan simulering och verklighet.  

 

För att kunna anpassa simulering efter detta krävs en justering av indata i W/m
2
 för 

verksamhetsenergi som tillgodogörs rumsluft, vilket presenterats i Tabell 34. I energi-

simuleringen tas ingen hänsyn till processkyla och dess tillverkning i teknikbyggnaden. De 

nyckeltal som redovisades år 2008 berörde enbart komfortkyla i byggnaden. Det finns möjlighet 

att i energisimulering bestämma en effekt per kvadratmeter som bedöms som extern, vilket ej 

påverkar energibalansen. Denna post skulle lämpligen kunna utgöras av huvudmätare för 

processkyla, anpassat till korrekt effektnivå efter djupare analys av mätarstruktur.   

 

 El  7.1.3

Elanvändningen inom byggnaden utgör en viktig del vid bedömning av de interna lasterna som 

påverkar energibalansen. Som indata till energisimulering införs verksamhetsenergi och 

fastighetsenergi, vilket kan vara extern eller till rumsluft. För bygglovsansökan ingick ej all 

verksamhetsenergi. I den nya energisimuleringen utgör fastighetsenergi mätdata från apparatskåp 

och elmätare för hissar. Dock läggs denna post extern i och med att större delen av elen till 

apparatskåp utgör el till tillufts- och frånluftsfläktar i luftbehandlingssystem. I simulering 

kommer denna el med, vilket innebär att det ej är nödvändigt att införa i modellen och hamnar 

därmed i extern post, för att möjliggöra en jämförelse.  
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Under år 2012 bedömdes 430 MWh utgöra fastighetsel utifrån elmätare. I jämförelse med ny 

energisimulering utgjorde post extern fastighetsenergi omkring 422 MWh och el till fläktar 388 

MWh i simuleringen. Detta innebär att nästan all fastighetsenergi bedöms belasta eltillförsel i 

ventilationssystem, vilket betyder att den mängd el som uppmäts i apparatskåp vid jämförelse 

med energisimulering kan antas betjäna luftbehandlingssystem till största del.   

 

En generalisering vid analys av elanvändning är att alla elmätare på de olika planen inom 

BioCentrum som ej utgör apparatskåp eller hissar bedöms som verksamhetsel. Dock finns det 

även inom dessa elmätare och gruppcentraler en viss mängd el som tillfaller belysning och 

liknande fastighetsanknytande el.  

 

Vad gäller verksamhetsenergi var verkligt utfall 1 757 MWh för år 2012 och genom en 

förenkling i ny modell för energisimulering av verkligheten kom 1 648 MWh med i simulering. 

Detta är starkt knutet till de driftstider som fastställdes för ny simulering och indata rörande 

verksamhetseffekt till rumsluft i enhet W/m
2
. Även förenklingen av elanvändning under dygnet 

påverkar resultatet. I det stora hela motsvarar detta att i princip all el som användes under år 2012 

inom BioCentrum även ingick i ny energisimulering i tillräckligt hög grad för att anses trovärdig.  

 

För den ursprungliga energisimuleringen år 2008 infördes indata rörande verksamhetsenergi och 

fastighetsenergi efter diskussion med elkonsult och i detta examensarbete har ingen djupgående 

analys av detta underlag genomförts. Dock syns en markant skillnad i elbehov för verksamheten 

och detta behov bör rimligtvis även funnits i ett tidigare skede av projekteringen. Den elmängd 

som i ursprungssimuleringen skulle gå till fläktar i LB-system uppskattades i simuleringen till 

201 MWh och detta är kopplat till vilka luftflöden och driftstider som erfordrades i byggnaden 

för bygglovsansökan. Efter inventering av aktuell drift och styrning av byggnaden år 2012 har en 

högre belastning konstaterats och därmed ett högre behov av el till tillufts- och frånluftsfläktar. 

 

För att bedöma på vilket sätt och i vilken nivå som verksamhetsenergi påverkar värme- och 

kylbehovet i detta fall har en referenssimulering genomförts. Detta analyseras i avsnitt 7.2 Analys 

av underlag och indata till energisimulering. Hur vald nivå på de interna lasterna, d.v.s. 

uppdelning av verksamhetsenergi som tillfaller rumsluft eller bedöms som extern påverkar 

utfallet analyseras och diskuteras vidare. 

 

7.2 Analys av underlag och indata till energisimulering 
Beroende på vilka indata som används i simuleringen förändras resultatet och det projekterade 

energibehovet för byggnaden. Nedan analyseras de olika aspekterna och faktorerna som ingår i 

detta examensarbetes frågeställning och dess betydelse för utfallet i energisimuleringen. Tre 

fokusområden är aktuella i denna analys; utomhusklimatets påverkan, drift och styrning av 

fastigheten och verksamhetens beteende och behov, internvärme.  

 

 Utomhusklimat 7.2.1

I den ursprungliga energisimuleringen i VIP+5.1 användes Stockholm som klimatfil. Då 

målsättningen med detta examensarbete till viss del var att skapa en ny energisimulering av 

verklig drift och styrning av fastigheten BioCentrum år 2012 användes aktuell klimatdata från 

Akademiska Hus klimatstation i Uppsala. Indata rörande klimatdata bygger på utomhus-

temperatur, solinstrålning, relativ luftfuktighet och vindhastighet.  
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För att möjliggöra en jämförelse mellan simulering till bygglovsansökan och uppdaterad 

simulering från år 2012 användes VIP-Energy 2.1.1. Den ursprungliga energisimuleringen från år 

2008 återskapades i VIP-Energy, där en sammanställning av avgiven och tillförd energi har 

redovisats i Tabell 31.   

 

För att möjliggöra en analys av betydelsen utav klimatfil har samma simuleringsmodell beräknats 

med olika klimatfiler. Dels har klimatfil Stockholm 1996-2005 använts och skapad klimatfil 

utifrån data från Akademiska Hus samt slutligen klimatfil Uppsala 1996-2005. Det resultat som 

skapats redovisas i Tabell 35. Klimatfil har korrigerats i ny energisimulering av år 2012 och 

därmed är det även ny indata rörande ventilationssystem, interna laster och liknande. Klimatfil 

från Akademiska Hus bygger på aktuell klimatdata för år 2012, vilket skiljer sig mot klimatfiler i 

VIP-Energy som skapats utifrån ett underlag på 10 år.  

 

Förändringar i klimatfil påverkar främst solenergi genom fönster, vilket är kopplat till 

solinstrålning samt transmissions- och luftläckageförluster kopplat till förändringar i utomhus-

temperatur. Vid analys av simulering med Akademiska Hus klimatdata för Uppsala och VIP-

Energy klimatfil Stockholm samt VIP-Energy klimatfil Uppsala 1996-2005 syns enbart små 

skillnader i resultatet. Den tillförda energin genom fönster är högre med klimatfil Stockholm men 

energiförluster genom luftläckage är högre, vilket skapar ett marginellt ökat värmebehov. Dock 

är skillnader i värmebehov enbart några MWh och därmed är val av klimatfil av mindre betydelse 

för energisimulering av fastigheter i Stockholm eller Uppsala. Det bör nämnas att det var en 

betydligt större skillnad att byta version på energisimulering från VIP+ till VIP-Energy än att 

byta klimatfil i simuleringen. Därmed bedöms utomhusklimatets påverkan i förhållande till val av 

klimatfil vara av mindre betydelse. 

 

Däremot är det en tydlig skillnad mellan ovanstående klimatfiler och VIP-Energy klimatfil 

Uppsala 1996-2005. En sammanställning av klimatdata för de olika klimatfilerna redovisas ovan i 

Tabell 36. I klimatfil för Uppsala utifrån en tioårsperiod blir resultatet ett högre värmebehov. 

Anledning till detta syns i högre transmissions- och luftläckageförluster, troligtvis på grund av 

lägre utomhustemperaturer under året. För Uppsala går det att dra slutsatsen att 

utomhustemperaturen under år 2012 var varmare än normalt i jämförelse med klimatfil Uppsala 

1996-2005.  

 

I ett större perspektiv har årsmedeltemperaturen i Sverige ökat under de två senaste årtiondena i 

jämförelse med tidigare perioder under 1900-talet (SMHI, 2013b; Holmgren, 2012). Detta 

diskuteras idag och hur denna ökning av årsmedeltemperatur påverkar energisimuleringar är 

oklart i dagsläget men intressant att analysera djupare.  

 

 Drift och styrning av ventilationssystem 7.2.2

En stor påverkan på utfallet av energisimulering är kopplat till indata rörande ventilationssystem. 

För fastighet BioCentrum, som till stor del har höga luftflöden kopplade till laborationsaggregat 

är detta en viktig post att analysera. När bygglovsansökan skapades fanns ej samma mängd 

luftflöde med i den ursprungliga energisimuleringen, vilket redovisats i avsnitt 5.3.1 

Ventilationssystem. Dock har ventilationssystemen inom BioCentrum under projekteringsskedet 

dimensionerats för att klara betydligt högre luftflöden än de som angavs till bygglovsansökan.  
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Den stora belastningen kopplat till ventilation härrör dragskåp och liknande verksamheter inom 

byggnaden och är kopplat till hyresgäst brukande. Det går idag att utläsa ett högt grundflöde för 

denna verksamhet vars ventilation utförs av luftbehandlingsaggregat LB104, LB106 och LB108. 

Nyckeltal för ventilation för BioCentrum anger ett minflöde på omkring 15m
3
/s, vilket är 

betydligt lägre än dagens grundmedelflöde på omkring 25 m
3
/s. Huruvida styrning av dragskåp 

och stängning av dessa idag sker har inte analyserats men de projekterades för en automatisk 

styrning. Angående luftflöden har verksamheten en mindre påverkan och i detta fall är ett ökat 

grundflöde huvudorsak till ett ökat värmebehov för ventilationssystemen. 

 

Den stora skillnaden mellan indata för bygglovsansökan och sedermera nyckeltal för 

energianvändningen inom BioCentrum härrör till skillnader i luftflöden och återvinningsgrad för 

laborationsaggregat. Under projektering dimensioneras ventilationssystemet för att klara ett högre 

flöde än det som redovisas i energisimulering för bygglovsansökan. Vilken nivå på luftflöden 

som ska antas rimliga är ett svårt antagande. Det presenterades även nyckeltal för de olika 

luftbehandlingssystemen under projektering. Vid projektering av återvinningsgrad för de olika 

laborationsaggregaten dimensionerades dess vätskekretsar i ett separat simuleringsprogram och 

bedömdes till de nivåer som redovisades i nyckeltal för ventilation. Dock kan det idag utläsas 

utifrån statistik i Larmia att vissa återvinningskretsarna ej når upp till de verkningsgrader som 

projekterats, vilket leder till ett ökat värmebehov. 

 

 Verksamhetens beteende och behov 7.2.3

Genomgående i denna analys är sambandet mellan olika energiflöden inom byggnaden 

BioCentrum. Hur förändringar i de interna lasterna påverkar värme- och kylbehovet är oklart, 

men i energisimuleringsskede delas dessa laster upp i en extern post eller som processenergi. 

Som diskuterats tidigare bedöms den externa posten ej påverka energibalansen inom byggnaden.  

 

Inom fastighet BioCentrum sker många olika processer och verksamheter där det i vissa fall 

krävs ett högt elbehov såsom elbehov till röntgenapparater eller liknande. Den överblivna värmen 

kan sedan till viss del kylas bort med hjälp av processkyla och därmed tillgodogörs ej all el 

byggnaden, d.v.s. elen blir ej till värme i luften utan kyls direkt bort. Hur detta samband ser ut 

påverkar utfallet och bedömningen av vilken nivå på värmetillskott eller kylbehov som erfordras 

för att upprätthålla ett bra inomhusklimat året om. Återvinningspotential för detta flöde har 

diskuterats i tidigare kapitel.  

 

I den energisimulering som är genomförd utifrån indata från driftår 2012 bedöms att all el blir 

värme, därav det höga kylbehovet inom byggnaden. I resultatavsnitt presenteras i Tabell 34 den 

förändring som sker på energibehovet beroende på hur mycket av de interna lasterna som bedöms 

påverka energibalansen inom BioCentrum. Med en minskad mängd processenergi ökar 

värmebehovet och kylbehovet minskar. Genom den blandade verksamheten inom BioCentrum 

uppkommer svårigheter vid analys av värme- och kylbehovet. Detta på grund av den osäkerhet 

som finns kring hur stor mängd el som kyls bort genom processkyla. En rimlig bedömning är att 

omkring 50% av verksamhetsenergi tillgodogörs byggnaden, se Tabell 34.    

 

Det är svårt att under projektering uppskatta beteende och behov hos en verksamhet som är bred 

vilket skapar utmaningar i bedömning av framtida energibehov. På vilket sätt som enskilda 

individer väljer att utnyttja sina lokaler och personliga inställningar på belysning och 

inomhustemperatur påverkar energibehovet men är svårt att dokumentera.   
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8. Diskussion 
Att arbeta med uppföljning och verifiering av en byggnads energianvändning är svårt och kräver 

en god kompetensbild över byggnadens tekniska system och dess samverkan. Därför har ett stort 

fokus under arbetet med detta examensarbete varit att identifiera och inventera de tekniska 

systemen inom fastigheten. Detta är en av utmaningarna vid uppföljning av en byggnads 

energianvändning men också ett mervärde i verifieringsprocessen. Ovanstående resultat och 

analys diskuteras nedan utifrån ett systemperspektiv utifrån fastställda frågeställningar. 

 

8.1 Jämförelse mellan energisimulering och verkligt utfall 
Utifrån fallstudie av fastighet BioCentrum i Uppsala är det tydligt att svårigheter finns vid 

uppskattning av framtida energibehov för en byggnad med så pass skilda verksamheter som 

BioCentrum. Genom att identifiera och sammanställa fastighetens energianvändning för driftår 

2012 har en bild över aktuellt nuläge skapats. Vid jämförelse mellan projektering och verkligt 

utfall syns en tydlig avvikelse och detta beror till stor del på de faktorer som diskuterats tidigare i 

analysen, nämligen förändringar i drifttider, styrning av ventilationssystem med ökade luftflöden, 

ett ökat elbehov och en föränderlig verksamhet inom BioCentrum. Detta leder till svårigheter vid 

bedömning av värme- och kylbehov i byggnaden då projekterat driftsfall i stor grad skiljer sig 

mot verkligheten. 

 

Idag finns oklarheter i hur behovet av processkyla påverkar energiflöden inom byggnaden och 

vilken återvinningspotential som är möjlig att utnyttja från kondensorsida i kylmaskinerna. 

Lämpligen borde den spillvärme på kondensorsida som idag kyls bort med fjärrkyla 

tillhandahållas luftbehandlingsaggregat för laborationslokaler, då dessa idag har ett högt 

grundflöde. Huruvida detta är tekniskt möjligt är oklart, men ur ett miljömässigt perspektiv är det 

bättre att utnyttja denna energi än att kyla bort den med fjärrkyla. Till denna diskussion 

tillkommer den ekonomiska dimensionen av förhållande mellan elpris och pris på fjärrvärme och 

fjärrkyla samt att i detta fall blir följden att fastigheten köper värme i samma läge som fjärrkyla 

inhandlas för att kyla kondensorvärme, dubbel kostnad. Hur Akademiska Hus ekonomiska avtal 

ser ut rörande fjärrvärme och fjärrkyla har ej analyserats och med det perspektivet kan 

ovanstående kostnadsbild förändras.  
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Ur en energieffektiviseringsbild bör den kondensorvärme som uppstår, tillika den internvärme 

som bortförs ur BioCentrum återvinnas till högsta möjliga grad för att skapa ett mer hållbart 

energisystem inom fastigheten.  

 

Detta examensarbete har analyserat olika faktorers påverkan på resultatet i energisimulering och 

kopplats till en fallstudie av fastighet BioCentrums energianvändning år 2012. Stora variationer 

går att utläsa och svårigheter uppstår vid jämförelse mellan tekniska system och projekterade 

värden då de i många fall rör sig om komplexa system som betjänar flertalet verksamhets-

områden och processer samtidigt. Sammanfattningsvis ses ett ökat värme- och kylbehov år 2012 i 

jämförelse med ursprunglig simulering år 2008 under projekteringsskede. I detta examensarbete 

har inventeringen varit ett tidskrävande arbete men redovisad inventering av fastigheten har både 

klargjort frågetecken och skapat nya frågor och funderingar kring energianvändningen inom 

fastighet BioCentrum.  

 

8.2 Förbättringsförslag 
Resultatet i detta examensarbete tyder på en komplex process vid hantering och projektering av 

energiförhållanden inom en byggnad. Sammanfattningsvis går det att klargöra två faktorer där 

förbättringspotential kan anses finnas. Dessa två huvudområden är projekteringsprocessen och 

bedömning av indata till energisimulering samt verifiering av projekterad energianvändning.  

 

 Projekteringsprocess 8.2.1

Under projekteringsprocessen av nya byggnader sker kontinuerligt förändringar och anpassningar 

vilka påverkar det framtida energibehovet för byggnaden. Att arbeta med energisimuleringar 

skapar möjligheter att testa olika faktorer och val för att utreda vilka lösningar som är bäst 

lämpade för just det aktuella projektet. En energisimulering bör användas som ett beslutsunderlag 

och kan ge resultat som går att använda under projektets utvecklande och fortlöpande.  

 

För projekt BioCentrum användes energisimuleringen i ett första skede som underlag för 

bygglovsansökan. Detta resultat redovisades i den sammanställning av nyckeltal som 

Akademiska Hus använder sig utav. Svårigheter uppstår då underlag och indata till den 

energisimulering som utgör nyckeltal ej presenteras i anknytning till dess resultat. Genom detta är 

det möjligt att dra slutsatser kring skillnader i energianvändning i förhållande till de indata som 

användes under projektering, vilket kan skilja sig gentemot verklig drift. Ett bra exempel på detta 

utgör de skillnader som finns i luftflöden för luftbehandlingssystem inom BioCentrum mellan 

energisimulering under projektering och dagens verksamhet. Om de flöden som antogs under 

projektering redovisats tydligare i koppling till de nyckeltal som presenterades för Akademiska 

Hus skulle flertalet frågetecken i uppföljningsprocessen underlättas och upptäckas i tidigare 

skeden. 

 

En viktig aspekt under projekteringsskedet är kopplat till kommunikation mellan olika inblandade 

parter och beställare. Under identifiering av energianvändningen inom fastighet BioCentrum har 

de ursprungliga beteckningarna på energimätarna bytts ut mot nya beteckningar utifrån 

Akademiska Hus fastighetsbeteckning. Att använda sig utav samma benämning under 

projekteringsskede och driftskede skulle föredras. Detta för att skapa en tydlig mätarstruktur. 

Som diskuteras tidigare skulle en kommunikation av underlaget till nyckeltal kunna 

sammanställas och därmed tydliggöra för förvaltningsgrupp inom Akademiska Hus vilka värden 

som är antagna som underlag till energisimulering. 
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En fördel med detta innebär att förändringar under driften enklare går att utläsa genom jämförelse 

mot projekterade värden. Till detta bör nämnas att en byggnads tekniska system är ett komplext 

samband, men med ytterligare dokumentation kring byggnaden skapas bättre möjligheter för 

uppföljning och verifiering i ett långsiktigt perspektiv.  

 

Nyckeltal redovisades för alla ventilationssystem och skulle kunna vara en hjälp vid uppföljning 

av drift och styrning utav luftbehandlingsaggregat inom byggnaden men är ett tidskrävande 

arbete då mycket mätdata behöver sammanställas. Visualiseringssystem och utnyttjande av 

styrsystem i högre grad skulle möjliggöra en bättre optimering och uppföljning av driftdata. 

 

I en optimal process för en byggnads energianvändning under projektering, produktion och 

förvaltning är det av stor vikt att ett bra underlag upprättas. Med flertalet inblandade parter ställer 

detta krav på en strukturerad organisation inom både konsultföretag och beställare. Det är i 

slutändan förvaltningsorganisationen som bär ansvaret att följa upp och verifiera en byggnads 

energianvändning då konsultuppdraget ofta slutar med en överlämning, som i detta fall 

motsvarade nyckeltal för projekterad energianvändning.  

 

 Uppföljning och verifiering av projekterad energianvändning 8.2.2

En byggnads totala energianvändning förändras över tiden. Vid verifiering och uppföljning av en 

byggnads energianvändning är det vanligtvis ett högre energibehov under de första åren kopplat 

till uttorkning av betong i byggnadens stomme. Hur mycket detta påverkar den totala 

energianvändningen är osäkert, men en bidragande faktor till ett ökat värmebehov. 

 

Under projekteringsskedet tas beslut kring byggnadens tekniska system och det görs en 

bedömning över framtida energianvändning. Efter produktion överlämnas byggnaden till 

Akademiska Hus fastighetsförvaltning och i det skedet är det viktigt att förändringar under 

produktion tillhandahålls förvaltningen. Ett exempel på detta för projekt BioCentrum är kopplat 

till det beslut att koppla fjärrkyla för kylning av el- och telenischer, vilket skapat ett högre behov 

av fjärrkyla. Denna kyla skulle egentligen kopplas gentemot processkylsystemet. Detta 

konstaterades under inventeringen och kan svara på det ökade komfortkylbehovet inom 

byggnaden. Totalt sett är det samma mängd energi men belastning bör vara på olika system för 

att möjliggöra en jämförelse med projekterade värden.  

 

Under detta examensarbete går det att konstatera att i projekt BioCentrum har ett stort fokus lagts 

på att dokumentera och skapa en mätarstruktur över byggnadens olika delar med hjälp av flertalet 

energimätare. Trots detta finns det fortfarande frågor rörande processkyla, elanvändning samt 

värme- och kylbehov. Svårigheter finns vid uppföljning av energianvändningen då det i detta fall 

motsvarar en stor byggnad med en komplicerad mätarstruktur med flera olika verksamheter 

involverade. Att hantera en stor mängd mätdata är tidskrävande och ställer krav på en god inblick 

i fastighetens dagliga drift och verksamhet. Till detta bör tilläggas att arbete med flödesmätare 

och energimätare kräver validering och underhåll för att säkerställa trovärdigheten i mätar-

strukturen.   
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8.3 Förslag till fortsatt utredning 
Under detta avsnitt är ett antal faktorer listade som förslag till fortsatt utredning. Dessa rör 

processkyla och återvinningspotential av kondensorvärme samt möjligheter att förändra 

luftflöden inom laborationsaggregat. Målsättningen med detta fortsatta arbete är att tydliggöra 

energiflöden inom fastighet BioCentrum och dess kringliggande fastigheter, MVM och 

teknikbyggnaden, för att undersöka om ytterligare förbättringspotential finns inom dessa förslag. 

 

 Processkyla och kondensorvärme 8.3.1

I och med att en stor mängd processkyla skapas för att distribueras inom fastighet BioCentrum 

finns det en potential att dyka djupare inom detta område. Eftersom ett högt utbyte av kyla 

genererar en stor mängd värme på kondensorsidan finns möjlighet att utnyttja detta som 

tillskottsenergi inom VS500-systemet. I dagsläget kyls en stor del av denna värme bort genom 

fjärrkyla, se Figur 20. Detta innebär att el används för att skapa processkyla och därefter köps 

fjärrkyla för att kyla bort spillvärmen på kondensorsidan. Denna spillvärme skulle kunna 

utnyttjas inom BioCentrum under den tid på året som ett värmebehov finns. Därmed skulle 

behovet av fjärrvärme kunna minskas, vilket tyder på ekonomiska incitament för en fortsatt 

utredning av denna återvinningspotential.  

 

Under inventeringen av mätarstruktur för processkyla inom BioCentrum finns idag en hög 

mätosäkerhet. I dagsläget finns en skillnad mellan huvudmätare och undermätare. En tydligare 

bild av undermätarna skulle kunna möjliggöra en djupare analys av vilka verksamhetsområden 

inom BioCentrum som utnyttjar stora mängder processkyla. Genom denna övergripande bild 

skulle verksamheten och dess hyresgäster kunna involveras i energiarbetet för att möjliggöra en 

mer energieffektiv verksamhet. Detta innebär både ekonomiska och miljömässiga incitament för 

både hyresgäst och fastighetsägare.  

 

Ur ett rent tekniskt perspektiv finns det möjlighet att analysera huruvida en flytande eller fast 

kondensering bör användas för processkyla under året och därmed justering av kondenserings-

temperatur. Genom detta går det att anpassa kylbehovet gentemot produktionen av processkyla. 

Detta är dock en balans mellan el, fjärrvärme och fjärrkyla samt injustering i kylmaskiner.    

 

Slutligen utnyttjas en viss del av spillvärmen från processkyla inom BioCentrum genom hetgas- 

växling och huruvida denna nivå går att öka är intressant att titta vidare på. Sammanfattningsvis 

finns det en stor återvinningspotential på kondensorsidan från kylmaskinerna och 

förhoppningsvis kan en fortsatt utredning kring detta öka utnyttjandegraden av denna energi samt 

minska energikostnaderna kopplade till drift av fastighet BioCentrum. 

 

 Ventilation i laborationslokaler 8.3.2

Vad gäller luftbehandlingssystem inom fastighet BioCentrum finns störst möjlighet att förbättra 

ventilationsaggregat för laborationslokaler då dessa utgör större delen av luftflödet och därmed 

ett högt värmebehov. Två aspekter går att utreda, värmeåtervinningsgrad och grundflöde. För 

dessa luftbehandlingsaggregat finns vätskeburna återvinningskretsar och dessa har rent tekniskt 

en lägre återvinningsgrad än roterande värmeväxlare. Finns det möjlighet att justera flödet i 

återvinningskretsen eller på annat sätt öka återvinningsgraden? 
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För tillfället är två aggregat sammankopplade för varje ventilationssystem för laborationslokaler. 

Eventuellt finns möjlighet att justera beläggningen på dessa två system. En annan sida av 

ventilationssystemen rör styrning och anpassning av flöde under drift, vilket grundflöde är 

optimalt? I denna fallstudie har ett grundflöde på omkring 25 m
3
/s identifierats, vilket är högre än 

det grundflöde som redovisades i nyckeltal för ventilationssystem. Ett minskat grundflöde skapar 

ett lägre värmebehov och innebär därmed en kostnadsbesparing.  

 

Drift och styrning av verksamheten och dess användning av dragskåp och liknande utrustning 

inom laborationslokalerna är en aspekt som idag till liten grad påverkar det totala flödet. Däremot 

är det viktigt att involvera brukaren för att skapa sig en bild över när verksamheten utnyttjar 

laborationslokaler och liknande. Det är dock viktigt att säkerhetsföreskrifter gällande arbetsmiljö 

i laborationslokaler uppfylls och möjligtvis är vissa av ovanstående förslag därmed av mindre 

intresse på grund av inverkan på säkerhetsföreskrifter från Arbetsmiljöverket.  

 

8.4 Rekommendationer under projekteringsskede 
Utifrån tidigare diskussion kan ett antal förbättringsförslag sammanställas för en förbättrad 

projekteringsprocess vid bedömning av framtida energianvändning. 

 

i. Tydligare redovisa underlag till energisimulering och de indata samt antagande som 

resultatet bygger på. Detta förenklar uppföljningsprocessen samt skapar bra möjligheter 

för förvaltning av byggnaden att upptäcka förändringar gentemot projekterade och 

dimensionerade värden. 

 

ii. I de projekt där processkyla ingår finns möjlighet att presentera projekterad 

dimensionering och därmed även påvisa den återvinning som kan tillgodoräknas 

byggnaden enligt BBR.  

 

iii. Under projekteringsprocessen kan resultat från flera energisimuleringar redovisas för 

beställare för att påpeka hur förändringar under projektering påverkar energi-

användningen. Motsättning till detta ligger den ekonomiska kostnaden av att genomföra 

flertalet simuleringar utöver underlag till bygglovsansökan. 

 

iv. Om möjligt, anpassa energisimulering utefter verksamhet i byggnaden och skapa 

möjligheter att följa upp byggnadens energianvändning utifrån förvaltnings arbetssätt. 

Kräver samarbete med driftingenjörer och förvaltningsorganisation hos beställare. 

 

v. Under projekteringsskede skapa underlag för framtida uppföljning av byggnadens 

energianvändning. Ansvarsfördelning kring detta är svårt att fastställa men det bör ligga i 

beställarens och/eller fastighetsägarens intresse att aktiv delta i detta arbete. 
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8.5 Källkritik 
En stor osäkerhetskälla som finns i detta examensarbete är kopplat till utläsning av data och 

statistik från energimätare. Ingen analys av dess tillförlitlighet är genomförd men en 

rimlighetsanalys av dess samband mellan undermätare och huvudmätare är gjord för att öka 

trovärdigheten. Denna analys ledde även till att undermätare för processkyla bedömdes osäker i 

dagsläget.  

 

För att möjliggöra en god inventering av material och system inom byggnaden har diskussioner 

och kontakter genomförts med involverade driftstekniker och förvaltningsgrupp inom 

Akademiska Hus region Uppsala.  

 

I energisimuleringar antas ett flertal data rörande ventilationssystem, interna laster och 

zonuppdelning m.m. Dessa beslut grundar sig på en subjektiv bedömning av indata och det 

resultat som är presenterat i detta examensarbete bygger på bedömningar och antaganden. Den 

uppdaterade energisimuleringen bygger på en inventering av aktuell drift och styrning för 

fastighet BioCentrum år 2012 men även där uppstår antaganden och förenklingar av verkligheten 

för att möjliggöra energisimuleringar. Ny bedömning av simuleringsmodell för BioCentrum 

skulle skapa ett annat resultat.  

 

Val av simuleringsprogram och version påverkar resultat och utfall vid beräkning av energi-

användningen. Genom att överföra ursprungsmodell från VIP+ till VIP-Energy har inneburit en 

möjlighet att jämföra energisimuleringar i samma programversion. Dock finns osäkerheter i 

tillförlitlighet och ingen känslighetsanalys är genomförd. En sådan analys kan säkerställa olika 

faktorers påverkan på varandra sinsemellan inom modelleringsprogrammet.   
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9. Slutsatser 
En faktor som tydligt påverkar energianvändningen är verksamhetens behov och beteende. Detta 

syns tydligt vid variation av BioCentrums interna laster och hur denna energi bedöms 

tillgodogöra byggnadens energibalans. Fastigheten har idag höga interna laster vars orsak är 

kopplad till den avancerade utrustning som finns i lokalerna, vilket kräver en hög eltillförsel och 

extern kylning genom processkyla.   

 

Underlag till energisimuleringar bygger på antaganden och indata i det skede som simuleringen 

genomförs, under projektering. Resultatet skapar ett scenario av framtida energianvändning och 

bör ses i samhörighet med dess underlag. Den närliggande byggnaden som utgör teknikbyggnad 

åt BioCentrum och MVM hanterar en stor mängd energi, vilket i nyckeltal för respektive 

fastighet inte ingick i sammanställningen. De stora energiflödena i teknikbyggnaden är 

processkyla och fjärrkyla för kylning av kondensorerna. Denna energimängd har ökat den totala 

energianvändningen i hög grad, vilket belastar hyresgäst. Att detta energiflöde ej redovisades 

beror troligtvis på att teknikbyggnaden hamnade mitt emellan två projekt, BioCentrum och 

MVM, med olika ansvariga konsultföretag.  

 

Vid jämförelse mellan energisimulering och verklighet är det en stor spridning i resultatet. Detta 

på grund av att flertalet faktorer påverkar varandra sinsemellan och att det är en bred verksamhet 

inom fastighet BioCentrum. Värmebehovet är idag större i byggnaden och det är en skillnad även 

gentemot den nya energisimuleringen genomförd med indata från driftår 2012. Orsak till detta är 

med stor sannolikhet bedömning av de interna lasterna. I ny energisimulering med driftår 2012 

som underlag visar resultatet på ett ökat komfortkylbehov gentemot verkligt utfall. Detta är även 

kopplat till vilken nivå som de interna lasterna anses tillgodogöra byggnadens energibalans.  

 

Kopplat till verksamheten är faktorn av drift och styrning av byggnadens tekniska system. 

Skillnader under produktion gentemot projekterade värden och injustering m.m. av dessa system 

skapar förändringar i drift. Till detta tillkommer förvaltning och beställares beslut kring 

fastighetens underhåll. För verifiering av en byggnads energianvändning är det viktigt att utgå 

utifrån samma underlag.  
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Vad gäller de ingående parametrarna för ventilationssystem och interna laster bör fokus under 

uppföljning och förvaltning vara att jämföra underlaget och därefter dra slutsatser i förhållande 

till en ökning eller minskning i energianvändning i förhållande till projekterade värden. Olika 

faktorer påverkar resultatet i energisimuleringar och i denna fallstudie har de interna lasterna 

störst påverkan tillsammans med luftflöden och återvinningsgrad för ventilationsaggregat. 

Utomhusklimat och val av klimatfil har marginell påverkan på utfallet.  

 

För att förbättra och skapa en tydligare koppling mellan projektering och verifiering av 

byggnader är det viktigt att presentera nyckeltal och indata tillsammans. Genom detta finns det en 

möjlighet att verifiera både total energianvändning, vad gäller värme, kyla och el, samt att 

inventera hur dagens drift och styrning stämmer överens med projekterade värden. Att arbeta 

med energieffektivisering och energieffektiva byggnader är ett kontinuerligt arbete där beställare, 

konsulter, entreprenörer och hyresgäster påverkar det slutliga utfallet.  

 

Slutligen utgör resultat från energisimulering en uppskattning av framtida energianvändning och 

skillnader mellan simulering och verklighet kan uppstå. Tydlighet vad som ingår i presenterat 

resultat samt vilka faktorer och energiflöden som ingår skiljer sig åt beroende på vilken agenda 

som följs. Enligt Boverket ingår ej verksamhetsenergi vid bedömning av en byggnads 

energianvändning, vilket möjliggör jämförelse av energiprestanda mellan olika byggnader. Men 

ur fastighetsägare eller hyresgäst perspektiv är det viktigt att bedöma framtida kostnader och med 

en tydligare kommunikation kring underlaget till projekterad energianvändning skulle många 

frågetecken kunna rätas ut i tidigare skeden. Detta borde leda till en bättre byggprocess och bättre 

samverkan mellan konsulter, byggherrar, fastighetsägare och hyresgäster.  

 

Sammanfattningsvis finns det tre slutsatser att dra kopplat till verifiering och uppföljning av en 

fastighets energianvändning. Under projekteringsprocessen av BioCentrum var stort fokus från 

beställare och hyresgäst att installera ett väl fungerande och detaljerat mätsystem. Utöver 

huvudmätare installerades flertalet undermätare för värme, komfortkyla och processkyla. 

Uppdelning sker idag efter hus och plan, där även separata verksamheter som fytotron följs upp 

separat. Särskilt arbete krävs för uppföljning av energianvändningen om flertalet hyresgäster 

finns i samma byggnad. Trots att stora ansträngningar för en god mätarstruktur genomfördes 

visar denna fallstudie på att det är viktigt med kontinuerlig uppföljning och verifiering av 

mätarstrukturen. Injustering av flödesmätare, uppföljning av undermätare gentemot huvudmätare 

är aspekter som ger en översiktlig bild över energianvändningen i byggnaden. Trots stort 

engagemang under projekteringsprocessen uppstod flertalet frågetecken rörande mätarstruktur 

och tillförlitlighet på uppföljningssystem. 

 

För det andra kan en uppföljning och verifiering av en byggnads energianvändning leda till att 

förändringar under produktionsskedet kan fångas upp. Vilka förändringar har uppstått gentemot 

projekterade ritningar och tekniska system? Hur dessa påverkar energianvändningen och vilken 

skillnad dessa utgör gentemot energisimulering i tidigare skede kan besvaras med hjälp av 

genomgående uppföljningsarbete. För fastighet BioCentrum utgör förändringar gällande kylning 

av el/tele-nischer ett bra exempel på förändring som skedde under produktion, vilket ej 

dokumenterades eller kommunicerades vidare inom projektorganisationen.  
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Den tredje aspekten som är en del av uppföljningsarbetet är kopplat till drift och styrning av 

tekniska system inom fastigheten såsom värme, kyla, luftbehandling m.m. Under projektering 

dimensioneras systemen utifrån en bedömd bild av framtida utnyttjandegrad, vilket under drift 

kan komma att förändras på grund av verksamhetens behov eller användning av systemen 

förändras. Resultatet i denna fallstudie visar på denna faktors påverkan såsom ökade luftflöden 

och försämrad verkningsgrad på återvinning. 

 

Slutligen är energiarbete och verifiering av en byggnads energiprestanda en bedömning av en 

fastighetens energibehov vilket är kopplat till dess verksamhet. Fokus borde i första hand vara på 

en reducering av energibehovet inom byggnaden för att sedan tillgodoses med bra och 

energieffektiva system som strävar mot att skapa en byggnad med bra energiprestanda för 

verksamhetens behov. Varje sparad kilowattimme är en minskad belastning på miljön och 

samtidigt en kostnadsbesparing för fastighetsägare och hyresgäst.   
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11.  Bilaga 
Rapport från VIP-Energy 2.1.1 för energisimulering med indata från år 2012. I denna 

energisimulering bedöms 50% av elanvändning kopplat till verksamhetsenergi tillgodogöras 

byggnaden och dess energibalans. Del av resultat redovisat i Tabell 34 kommer från denna 

energisimulering. 
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Indatafil zon

Zon Indatafil zon

Zon 1 J:\Examensarbeten\Simon Andersson vår 2013\Simulering\Simulering 2013-06-28 50% avdrag på v-el\Kontor.VIP

Zon 2 J:\Examensarbeten\Simon Andersson vår 2013\Simulering\Simulering 2013-06-28 50% avdrag på v-el\Källare.VIP

Zon 3 J:\Examensarbeten\Simon Andersson vår 2013\Simulering\Simulering 2013-06-28 50% avdrag på v-el\Diverse utrymmen.VIP

Zon 4 J:\Examensarbeten\Simon Andersson vår 2013\Simulering\Simulering 2013-06-28 50% avdrag på v-el\Föreläsningssalar.VIP

Zon 5 J:\Examensarbeten\Simon Andersson vår 2013\Simulering\Simulering 2013-06-28 50% avdrag på v-el\Lab.VIP

Zon 6 J:\Examensarbeten\Simon Andersson vår 2013\Simulering\Simulering 2013-06-28 50% avdrag på v-el\Matsal.VIP
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Zongränser

Zon A Byggdelstyp Area
m²

Zon B Zon A Byggdelstyp Area
m²

Zon B Zon A Byggdelstyp Area
m²

Zon B

Zon 1 Bjälklag BioC 340.0 Zon 2 Zon 3 Bjälklag BioC 1936.0 Zon 2 Zon 5 Bjälklag BioC 883.0 Zon 7

Zon 1 Innervägg BioC 2938.0 Zon 3 Zon 3 Innervägg BioC 4680.0 Zon 5 Zon 5 Bjälklag BioC 933.0 Zon 2

Zon 1 Bjälklag BioC 126.0 Zon 4 Zon 3 Innervägg BioC 14.0 Zon 6 Zon 2 Bjälklag BioC 183.0 Zon 4

Zon 4 Innervägg BioC 182.0 Zon 3 Zon 3 Innervägg BioC 122.0 Zon 7

Zon 1

Projektfil: J:\Examensarbeten\Simon Andersson vår 2013\Simulering\Simulering 2013-06-28 50% avdrag på v-el\Kontor.VIP

Projekt: BioCentrum Ultuna

Beskrivning: SLU i Uppsala      

INDATA

Allmänt
Beräkningsperiod - Dag 1 - 365

Solreflektion från mark 30.00 %

Vindhastighet % av klimatdata S:70  SV:70  V:70  NV:70  N:70  NO:70  O:70  SO:70

Lufttryck 1000 hPa

Horisontvinkel mot markplan S:0  SV:0  V:0  NV:0  N:0  NO:0  O:0  SO:0 °

Formfaktor för vindtryck 0:0.70  45:0.70  90:-0.60  135:-0.60  180:-0.50  TAK:0.00

Vridning av byggnad 0 °

Verksamhetstyp Ej Bostad

Ventilationsvolym 0.0 [m³]

Golvarea 2830.0 [m²]

Markegenskap Värmeledningstal:
Lera, dränerad sand , dränerat grus.

1.4 [W/m*K]

Klimatdata
UPPSALA SIMON EXJOBB Latitud 59.9 grader

Högsta värde Medelvärde Lägsta värde

Utetemperatur 27.7 6.6 -18.6 °C

Vindhastighet 11.2 1.8 0.0 m/s

Solstrålning global 1129.0 97.5 0.0 W/m²

Relativ fuktighet 100.0 78.3 19.0 %
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Projekt:
Beskrivning:

BioCentrum Ultuna
SLU i Uppsala

Datum: 2013-09-18

Utfört av: Sign: SAn

Projektfil: J:\Examensarbeten\Simon Andersson vår
2013\Simulering\Simulering 2013-06-28 50%
avdrag på v-el\Kontor.VIP

Företag:

Aktuellt Hus

Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog

Byggdelstyp Material
Från utsida
till insida

Skikt-
tjocklek
m

Värme-
ledningstal
W/m,K

Densitet
 kg/m³

Värme-
kapacitet
J/kgK

U-värde
W/m²K

Delta-
U-värde
W/m²K

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
absorp-
tion
%

TAKTYP BioC TRÄ-14 0.020 0.140 500 2300 0.125 0.010  0.50 90.00

 MINERALULL36 0.272 0.036 50 840     

 BETONG1.7 0.200 1.700 2300 800     

VÄGGTYP BioC BETONG1.7 0.080 1.700 2300 800 0.205 0.010  0.50 70.00

 MINERALULL36 0.166 0.036 50 840     

 BETONG1.7 0.080 1.700 2300 800     

Bjälklag BioC BETONG0.8 0.300 0.800 2300 800 1.835 0.010  0.50  0.00

INSIDE_Bjälklag BioC BORDER_BETONG0.8 0.300 0.800 2300 800 1.835 0.010  0.50  0.00

INSIDE_Innervägg BioC BORDER_TRÄ-13 0.010 0.130 500 2500 0.939 0.010  0.80  0.00

 BORDER_REGLAR600 0.030 0.041 55 845     

 BORDER_TRÄ-13 0.010 0.130 500 2500     

Byggdelstyper 2-dimensionella - Katalog

Byggdelstyp Psi-
värde
W/mK

Bredd
  m

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
absorp-
tion
%

Byggdelstyp Psi-
värde
W/mK

Bredd
  m

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
absorp-
tion
%

Fönstersmyg BioC 0.027     YHÖRN BioC2 0.080    

Takfot BioC 0.083     IHÖRN LBTG BioC 0.072    

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag

Benämning Byggdelstyp Orien-
tering

Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
total
värmeeffekt
%

U- Psi- Chi-
värde
med mark
och D-U

Norrvägg VÄGGTYP BioC NORR 255.0m²   7.8  11.4      0 0.215 W/m²K

Östervägg VÄGGTYP BioC ÖSTER 25.0m²   7.8  11.4      0 0.215 W/m²K

Södervägg VÄGGTYP BioC SÖDER 325.0m²   7.8  11.4      0 0.215 W/m²K

Västervägg VÄGGTYP BioC VÄSTER 481.0m²   7.8  11.4      0 0.215 W/m²K

Yttertak TAKTYP BioC TAK 1040.0m²  15.5  15.5      0 0.135 W/m²K

NV Y-hörnsmyg YHÖRN BioC2 NORDOST 24.0m   7.8  11.4      0 0.080 W/mK

NO Y-hörnsmyg YHÖRN BioC2 SYDOST 24.0m   7.8  11.4      0 0.080 W/mK

SO Y-hörnsmyg YHÖRN BioC2 NORDVÄST 24.0m   7.8  11.4      0 0.080 W/mK

SV Y-hörnsmyg YHÖRN BioC2 SYDVÄST 24.0m   7.8  11.4      0 0.080 W/mK

NV I-hörnsmyg IHÖRN LBTG BioC NORDOST 7.5m   7.8  11.4      0 0.072 W/mK

NO I-hörnsmyg IHÖRN LBTG BioC SYDOST 7.5m   7.8  11.4      0 0.072 W/mK

SO I-hörnsmyg IHÖRN LBTG BioC NORDVÄST 29.9m   7.8  11.4      0 0.072 W/mK

SV I-hörnsmyg IHÖRN LBTG BioC SYDVÄST 33.7m   7.8  11.4      0 0.072 W/mK

Mellanbjälklag Bjälklag BioC INNER 2830.0m²        0  

Takfot köldbrygga Takfot BioC TAK 172.0m  15.5  15.5      0 0.083 W/mK

Norrsmyg Fönstersmyg BioC NORR 272.0m   7.8  11.4      0 0.027 W/mK

Östersmyg Fönstersmyg BioC ÖSTER 20.0m   7.8  11.4      0 0.027 W/mK

Södersmyg Fönstersmyg BioC SÖDER 312.0m   7.8  11.4      0 0.027 W/mK

Västersmyg Fönstersmyg BioC VÄSTER 532.0m   7.8  11.4      0 0.027 W/mK

 INSIDE_Bjälklag BioC Zon 2 340.0m²   0.0   0.0      0 1.845 W/m²K

 INSIDE_Innervägg BioC Zon 3 2938.0m²   0.0   0.0      0 0.949 W/m²K

 INSIDE_Bjälklag BioC Zon 4 126.0m²   0.0   0.0      0 1.845 W/m²K
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Projekt:
Beskrivning:

BioCentrum Ultuna
SLU i Uppsala

Datum: 2013-09-18

Utfört av: Sign: SAn

Projektfil: J:\Examensarbeten\Simon Andersson vår
2013\Simulering\Simulering 2013-06-28 50%
avdrag på v-el\Kontor.VIP

Företag:

Solskyddstyper

Benämning Funktion Värden Aktiverad vid
utetemperatur
över:

Aktiverad vid
rumstemperatur
över:

Aktiverad vid
soleffekt över:

Inaktiverad vid
vindhastighet

över:

Markis BioC Simon Övre skärm 90.0 // 45.0 100.0 0.0 300.0 10.0

Byggnadsdelar - Fönster, dörrar, ventiler

Benämning Byggdelstyp Orien-
tering

Area
m²

Glas-
andel
 %

Sol-
transm.
Total
  %

Sol
transm.
Direkt
  %

U-värde
W/m²K

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
skydd

Norrfönster Klara LE-glas NORR 256.0 85 55 47 1.10 7.8 11.4 0.50   

Österfönster Neutrala gr. 2 glas ÖSTER 23.0 85 32 26 1.10 7.8 11.4 0.50 Markis BioC Simon

Söderfönster Neutrala gr. 2 glas SÖDER 437.0 85 32 26 1.10 7.8 11.4 0.50 Markis BioC Simon

Västerfönster Neutrala gr. 2 glas VÄSTER 479.0 85 32 26 1.10 7.8 11.4 0.50 Markis BioC Simon

Driftdata

Driftfalls-
benämning

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/lgh

Verksam-
hets-
energi
extern
W/m²

Fastig-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Fastig-
hets-
energi
extern
W/m²

Person-
värme
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/lgh

Högsta
rums-
temp
°C

Lägsta
rums-
temp
°C

BioC Bas Simon 5.10 0.00 5.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 25.00 20.00

BioC Dag Simon 6.95 0.00 6.95 0.00 0.10 6.00 1.00 0.00 25.00 20.00

Drifttider

Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid

BioC Bas Simon MÅND-FRED 1 - 365 0 - 6  BioC Bas Simon MÅND-FRED 1 - 365 22 - 24

BioC Dag Simon MÅND-FRED 1 - 365 6 - 22  BioC Bas Simon LÖRD-SÖND 1 - 365 0 - 24

Ventilationsaggregat

Aggregat-
benämning

Tilluft
Fläkttryck
  Pa

Tilluft
Verkn.gr
  %

Frånluft
Fläkttryck
  Pa

Frånluft
Verkn.gr
  %

Verkn.gr
återvinning
  %

Lägsta
tilluftstemp
  °C

Utetemp
Driftp. L
 °C

Flöde
Driftp. L
   %

Utetemp
Driftp. H
 °C

Flöde
Driftp. H
   %

LB101 600.00 70.00 500.00 70.00 79.00 20.00 -20.0 100 20.0 100

LB102 600.00 70.00 500.00 70.00 83.00 20.00 -20.0 100 20.0 100

LB103 600.00 70.00 500.00 70.00 80.00 20.00 -20.0 100 20.0 100

LB501 600.00 70.00 500.00 70.00 74.00 20.00 -20.0 100 20.0 100

LB502 600.00 70.00 500.00 70.00 72.00 20.00 -20.0 100 20.0 100

LB503 600.00 70.00 500.00 70.00 55.00 20.00 -20.0 100 20.0 100

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden

Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
 [l/s]

Frånluft
 [l/s]

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

LB101      

 MÅND-FRED 440.0 440.0 1 - 365 6 - 17

LB102      

 MÅND-FRED 440.0 440.0 1 - 365 6 - 17

LB103      

 MÅND-FRED 440.0 440.0 1 - 365 6 - 17

LB501      

 MÅND-FRED 286.0 286.0 1 - 365 6 - 17

LB502      

3 ( 13 )



Kontor
VIP-Energy 2.1.1  © Structural Design Software in Europe AB 2012

Projekt:
Beskrivning:

BioCentrum Ultuna
SLU i Uppsala

Datum: 2013-09-18

Utfört av: Sign: SAn

Projektfil: J:\Examensarbeten\Simon Andersson vår
2013\Simulering\Simulering 2013-06-28 50%
avdrag på v-el\Kontor.VIP

Företag:

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden

Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
 [l/s]

Frånluft
 [l/s]

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

 MÅND-FRED 286.0 286.0 1 - 365 6 - 17

LB503      

 MÅND-FRED 286.0 286.0 1 - 365 6 - 17

Värme och kyla

      

Värmesystem Driftspunkt 1 Driftspunkt 2

Utetemperatur -20.0 20.0

Framledningstemperatur 55.0 20.0

Returtemperatur 45.0 20.0

TAPPVARMVATTEN       

Kallvattentemperatur 8.0  [°C]

Varmvattentemperatur 55.0  [°C]

Fjärrkyla
Max RH i rumsluft 75.0  [%]

El till cirkulationspump 0.00 % av kylenergin

ÖVRIGT
El cirkpump värmesystem 0.00 % av energiförsörjning till rum och luft

Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -100.0 °C

Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 100.0 °C

Zon 2

Projektfil: J:\Examensarbeten\Simon Andersson vår 2013\Simulering\Simulering 2013-06-28 50% avdrag på v-el\Källare.VIP

Projekt: BioCentrum Ulltuna

Beskrivning: SLU i Uppsala                 

KOMMENTARER
Källarplan exkl. fytotron

INDATA

Allmänt
Beräkningsperiod - Dag 1 - 365

Solreflektion från mark 0.00 %

Vindhastighet % av klimatdata S:0  SV:0  V:0  NV:0  N:0  NO:0  O:0  SO:0

Lufttryck 1000 hPa

Horisontvinkel mot markplan S:90  SV:90  V:90  NV:90  N:90  NO:90  O:90  SO:90 °

Formfaktor för vindtryck 0:0.70  45:0.70  90:-0.60  135:-0.60  180:-0.50  TAK:0.00

Vridning av byggnad 0 °

Verksamhetstyp Ej Bostad

Ventilationsvolym 0.0 [m³]

Golvarea 3292.0 [m²]
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Projekt:
Beskrivning:

BioCentrum Ultuna
SLU i Uppsala

Datum: 2013-09-18

Utfört av: Sign: SAn

Projektfil: J:\Examensarbeten\Simon Andersson vår
2013\Simulering\Simulering 2013-06-28 50%
avdrag på v-el\Kontor.VIP

Företag:

Allmänt
Markegenskap Värmeledningstal:
Lera, dränerad sand , dränerat grus.

1.4 [W/m*K]

Klimatdata
UPPSALA SIMON EXJOBB Latitud 59.9 grader  

 Högsta värde Medelvärde Lägsta värde  

Utetemperatur 27.7 6.6 -18.6 °C

Vindhastighet 11.2 1.8 0.0 m/s

Solstrålning global 1129.0 97.5 0.0 W/m²

Relativ fuktighet 100.0 78.3 19.0 %

Zon 3

Projektfil: J:\Examensarbeten\Simon Andersson vår 2013\Simulering\Simulering 2013-06-28 50% avdrag på v-el\Diverse utrymmen.VIP

Projekt: BioCentrum Ulltuna

Beskrivning: SLU i Uppsala                 

KOMMENTARER
Diverse utrymmen inkluderar:
- korridorer
- schakt
- trapphus
- wc
- förråd

Bygger på analyserad bild av dagens drift och styrning av BioCentrum år 2012.

INDATA

Allmänt
Beräkningsperiod - Dag 1 - 365

Solreflektion från mark 30.00 %

Vindhastighet % av klimatdata S:70  SV:70  V:70  NV:70  N:70  NO:70  O:70  SO:70

Lufttryck 1000 hPa

Horisontvinkel mot markplan S:0  SV:0  V:0  NV:0  N:0  NO:0  O:0  SO:0 °

Formfaktor för vindtryck 0:0.70  45:0.70  90:-0.60  135:-0.60  180:-0.50  TAK:0.00

Vridning av byggnad 0 °

Verksamhetstyp Ej Bostad

Ventilationsvolym 0.0 [m³]

Golvarea 6766.0 [m²]

Markegenskap Värmeledningstal:
Lera, dränerad sand , dränerat grus.

1.4 [W/m*K]

Klimatdata
UPPSALA SIMON EXJOBB Latitud 59.9 grader  

 Högsta värde Medelvärde Lägsta värde  

Utetemperatur 27.7 6.6 -18.6 °C

Vindhastighet 11.2 1.8 0.0 m/s

Solstrålning global 1129.0 97.5 0.0 W/m²

Relativ fuktighet 100.0 78.3 19.0 %
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Projekt:
Beskrivning:

BioCentrum Ultuna
SLU i Uppsala

Datum: 2013-09-18

Utfört av: Sign: SAn

Projektfil: J:\Examensarbeten\Simon Andersson vår
2013\Simulering\Simulering 2013-06-28 50%
avdrag på v-el\Kontor.VIP

Företag:

Zon 4

Projektfil: J:\Examensarbeten\Simon Andersson vår 2013\Simulering\Simulering 2013-06-28 50% avdrag på v-el\Föreläsningssalar.VIP

Projekt: BioCentrum Ulltuna

Beskrivning: SLU i Uppsala                 

INDATA

Allmänt
Beräkningsperiod - Dag 1 - 365

Solreflektion från mark 30.00 %

Vindhastighet % av klimatdata S:70  SV:70  V:70  NV:70  N:70  NO:70  O:70  SO:70

Lufttryck 1000 hPa

Horisontvinkel mot markplan S:0  SV:0  V:0  NV:0  N:0  NO:0  O:0  SO:0 °

Formfaktor för vindtryck 0:0.70  45:0.70  90:-0.60  135:-0.60  180:-0.50  TAK:0.00

Vridning av byggnad 0 °

Verksamhetstyp Ej Bostad

Ventilationsvolym 0.0 [m³]

Golvarea 270.0 [m²]

Markegenskap Värmeledningstal:
Lera, dränerad sand , dränerat grus.

1.4 [W/m*K]

Klimatdata
UPPSALA SIMON EXJOBB Latitud 59.9 grader  

 Högsta värde Medelvärde Lägsta värde  

Utetemperatur 27.7 6.6 -18.6 °C

Vindhastighet 11.2 1.8 0.0 m/s

Solstrålning global 1129.0 97.5 0.0 W/m²

Relativ fuktighet 100.0 78.3 19.0 %

Zon 5

Projektfil: J:\Examensarbeten\Simon Andersson vår 2013\Simulering\Simulering 2013-06-28 50% avdrag på v-el\Lab.VIP

Projekt: BioCentrum Ulltuna

Beskrivning: SLU i Uppsala                 

INDATA

Allmänt
Beräkningsperiod - Dag 1 - 365

Solreflektion från mark 30.00 %

Vindhastighet % av klimatdata S:70  SV:70  V:70  NV:70  N:70  NO:70  O:70  SO:70

Lufttryck 1000 hPa

Horisontvinkel mot markplan S:0  SV:0  V:0  NV:0  N:0  NO:0  O:0  SO:0 °

Formfaktor för vindtryck 0:0.70  45:0.70  90:-0.60  135:-0.60  180:-0.50  TAK:0.00

Vridning av byggnad 0 °

Verksamhetstyp Ej Bostad

Ventilationsvolym 0.0 [m³]

Golvarea 4850.0 [m²]

Markegenskap Värmeledningstal:
Lera, dränerad sand , dränerat grus.

1.4 [W/m*K]
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Projekt:
Beskrivning:

BioCentrum Ultuna
SLU i Uppsala

Datum: 2013-09-18

Utfört av: Sign: SAn

Projektfil: J:\Examensarbeten\Simon Andersson vår
2013\Simulering\Simulering 2013-06-28 50%
avdrag på v-el\Kontor.VIP

Företag:

Klimatdata
UPPSALA SIMON EXJOBB Latitud 59.9 grader  

 Högsta värde Medelvärde Lägsta värde  

Utetemperatur 27.7 6.6 -18.6 °C

Vindhastighet 11.2 1.8 0.0 m/s

Solstrålning global 1129.0 97.5 0.0 W/m²

Relativ fuktighet 100.0 78.3 19.0 %

Zon 6

Projektfil: J:\Examensarbeten\Simon Andersson vår 2013\Simulering\Simulering 2013-06-28 50% avdrag på v-el\Matsal.VIP

Projekt: BioCentrum Ulltuna

Beskrivning: SLU i Uppsala                 

INDATA

Allmänt
Beräkningsperiod - Dag 1 - 365

Solreflektion från mark 30.00 %

Vindhastighet % av klimatdata S:70  SV:70  V:70  NV:70  N:70  NO:70  O:70  SO:70

Lufttryck 1000 hPa

Horisontvinkel mot markplan S:0  SV:0  V:0  NV:0  N:0  NO:0  O:0  SO:0 °

Formfaktor för vindtryck 0:0.70  45:0.70  90:-0.60  135:-0.60  180:-0.50  TAK:0.00

Vridning av byggnad 0 °

Verksamhetstyp Ej Bostad

Ventilationsvolym 0.0 [m³]

Golvarea 200.0 [m²]

Markegenskap Värmeledningstal:
Lera, dränerad sand , dränerat grus.

1.4 [W/m*K]

Klimatdata
UPPSALA SIMON EXJOBB Latitud 59.9 grader  

 Högsta värde Medelvärde Lägsta värde  

Utetemperatur 27.7 6.6 -18.6 °C

Vindhastighet 11.2 1.8 0.0 m/s

Solstrålning global 1129.0 97.5 0.0 W/m²

Relativ fuktighet 100.0 78.3 19.0 %

Zon 7

Projektfil: J:\Examensarbeten\Simon Andersson vår 2013\Simulering\Simulering 2013-06-28 50% avdrag på v-el\Fläktrum.VIP

Projekt: BioCentrum

Beskrivning: Fläktrum BioCentrum           

KOMMENTARER
Del av BioCentrum, fläktrum plan 5 som separat zon
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Projekt:
Beskrivning:

BioCentrum Ultuna
SLU i Uppsala

Datum: 2013-09-18

Utfört av: Sign: SAn

Projektfil: J:\Examensarbeten\Simon Andersson vår
2013\Simulering\Simulering 2013-06-28 50%
avdrag på v-el\Kontor.VIP

Företag:

INDATA

Allmänt
Beräkningsperiod - Dag 1 - 365

Solreflektion från mark 30.00 %

Vindhastighet % av klimatdata S:70  SV:70  V:70  NV:70  N:70  NO:70  O:70  SO:70

Lufttryck 1000 hPa

Horisontvinkel mot markplan S:0  SV:0  V:0  NV:0  N:0  NO:0  O:0  SO:0 °

Formfaktor för vindtryck 0:0.70  45:0.70  90:-0.60  135:-0.60  180:-0.50  TAK:0.00

Vridning av byggnad 0 °

Verksamhetstyp Ej Bostad

Ventilationsvolym 0.0 [m³]

Golvarea 1371.0 [m²]

Markegenskap Värmeledningstal:
Lera, dränerad sand , dränerat grus.

1.4 [W/m*K]

Klimatdata
UPPSALA SIMON EXJOBB Latitud 59.9 grader  

 Högsta värde Medelvärde Lägsta värde  

Utetemperatur 27.7 6.6 -18.6 °C

Vindhastighet 11.2 1.8 0.0 m/s

Solstrålning global 1129.0 97.5 0.0 W/m²

Relativ fuktighet 100.0 78.3 19.0 %

Aktuellt Hus

Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog

Byggdelstyp Material
Från utsida
till insida

Skikt-
tjocklek
m

Värme-
ledningstal
W/m,K

Densitet
 kg/m³

Värme-
kapacitet
J/kgK

U-värde
W/m²K

Delta-
U-värde
W/m²K

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
absorp-
tion
%

BioC TAK TRÄ-14 0.020 0.140 500 2300 0.114 0.010  0.80 70.00

 MINERALULL36 0.300 0.036 50 840     

 BETONG1.7 0.200 1.700 2300 800     

FLR golv BioC BETONG 0.250 1.700 2300 800 3.154 0.000  1.60  0.00

BioC FLR Vägg BETONG1.7 0.080 1.700 2300 800 0.207 0.010  0.50 70.00

 MINERALULL36 0.164 0.036 50 840     

 BETONG1.7 0.080 1.700 2300 800     

OUTSIDE_Bjälklag BioC BORDER_BETONG0.8 0.300 0.800 2300 800 1.835 0.010  0.50  0.00

OUTSIDE_Innervägg BioC BORDER_TRÄ-13 0.010 0.130 500 2500 0.939 0.010  0.80  0.00

 BORDER_REGLAR600 0.030 0.041 55 845     

 BORDER_TRÄ-13 0.010 0.130 500 2500     

Byggdelstyper 2-dimensionella - Katalog

Byggdelstyp Psi-
värde
W/mK

Bredd
  m

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
absorp-
tion
%

Takfot BioC 0.072    
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Projekt:
Beskrivning:

BioCentrum Ultuna
SLU i Uppsala

Datum: 2013-09-18

Utfört av: Sign: SAn

Projektfil: J:\Examensarbeten\Simon Andersson vår
2013\Simulering\Simulering 2013-06-28 50%
avdrag på v-el\Kontor.VIP

Företag:

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag

Benämning Byggdelstyp Orien-
tering

Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
total
värmeeffekt
%

U- Psi- Chi-
värde
med mark
och D-U

Norrvägg BioC FLR Vägg NORR 101.4m²  15.7  19.6      0 0.217 W/m²K

Södervägg BioC FLR Vägg SÖDER 101.4m²  15.7  19.6      0 0.217 W/m²K

Västvägg BioC FLR Vägg VÄSTER 577.2m²  15.7  19.6      0 0.217 W/m²K

Östvägg BioC FLR Vägg ÖSTER 577.2m²  15.7  19.6      0 0.217 W/m²K

TAK Fläktrum BioC TAK TAK 1370.0m²  15.7  19.6      0 0.124 W/m²K

Takfot köldbrygga Takfot BioC TAK 348.0m  19.6  19.6      0 0.072 W/mK

Golv Fläktrum FLR golv BioC TAK 1370.0m²  15.7  19.6      0 3.154 W/m²K

 OUTSIDE_Innervägg BioC Zon 3 122.0m²   0.0   0.0      0 0.949 W/m²K

 OUTSIDE_Bjälklag BioC Zon 5 883.0m²   0.0   0.0      0 1.845 W/m²K

Driftdata

Driftfalls-
benämning

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/lgh

Verksam-
hets-
energi
extern
W/m²

Fastig-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Fastig-
hets-
energi
extern
W/m²

Person-
värme
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/lgh

Högsta
rums-
temp
°C

Lägsta
rums-
temp
°C

BioC Fläktrum Simon 0.00 0.00 0.00 0.00 13.80 0.00 0.00 0.00 27.00 15.00

Drifttider

Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid

BioC Fläktrum Simon MÅND-SÖND 1 - 365 0 - 24

Ventilationsaggregat

Aggregat-
benämning

Tilluft
Fläkttryck
  Pa

Tilluft
Verkn.gr
  %

Frånluft
Fläkttryck
  Pa

Frånluft
Verkn.gr
  %

Verkn.gr
återvinning
  %

Lägsta
tilluftstemp
  °C

Utetemp
Driftp. L
 °C

Flöde
Driftp. L
   %

Utetemp
Driftp. H
 °C

Flöde
Driftp. H
   %

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden

Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
 [l/s]

Frånluft
 [l/s]

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

Värme och kyla

      

Värmesystem Driftspunkt 1 Driftspunkt 2

Utetemperatur -20.0 20.0

Framledningstemperatur 55.0 20.0

Returtemperatur 45.0 20.0

TAPPVARMVATTEN       

Kallvattentemperatur 8.0  [°C]

Varmvattentemperatur 55.0  [°C]

ÖVRIGT
El cirkpump värmesystem 0.00 % av energiförsörjning till rum och luft

Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -100.0 °C

Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 100.0 °C

Passiv kyla
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Projekt:
Beskrivning:

BioCentrum Ultuna
SLU i Uppsala

Datum: 2013-09-18

Utfört av: Sign: SAn

Projektfil: J:\Examensarbeten\Simon Andersson vår
2013\Simulering\Simulering 2013-06-28 50%
avdrag på v-el\Kontor.VIP

Företag:

RESULTAT SAMTLIGA ZONER

Beräkningsdatum

Detaljerat Resultat

Aktuellt hus med aktuell drift

Period Avgiven energi kWh     Tillförd energi kWh             

   (23)  (24)  (21)  (28)  (  )  (27)  (20)  (19)  (29)  (18)  (25)  (45)  (33)  (34)

 Trans-
mis-
sion

Luft-
läck-
age

Venti-
lation

Spill-
vatten

Kyla Sol-
energi
fönster

Åter-
vinning
vent.

Åter-
vinning
VP

Åter-
vinning
tappvv.

Sol-
fång-
are

Person-
värme

Process-
energi
till rum

Värme-
försörj-
ning

Elför-
sörj-
ning

Mån 1 158499 10627 571657 9682 106 8890 347786 0 0 0 20920 70500 270884 33113

Mån 2 155619 11366 554678 8419 291 21142 337778 0 0 0 18191 63180 263915 29776

Mån 3 118897 7398 430554 9261 4337 38230 258065 0 0 0 20010 69857 152794 32942

Mån 4 110736 6867 408793 8840 3988 35969 244826 0 0 0 19101 67418 142973 31830

Mån 5 66883 3688 271130 9682 30937 53107 149638 0 0 0 20920 70500 56260 33113

Mån 6 53749 2721 216843 8840 34915 53813 109891 0 0 0 19101 67418 36935 31830

Mån 7 36483 1504 147771 9261 51621 51688 56923 0 0 0 20010 69857 15907 32942

Mån 8 42640 1802 170587 9682 35875 38482 75204 0 0 0 20920 70500 20111 33113

Mån 9 63954 3187 248868 8419 12983 27265 138384 0 0 0 18191 66775 52197 31658

Mån 10 104881 6066 390989 9682 2500 21935 233379 0 0 0 20920 70500 130699 33113

Mån 11 112114 6517 418922 9261 451 10263 253027 0 0 0 20010 68060 161209 32001

Mån 12 174734 12583 622677 8840 31 5062 379183 0 0 0 19101 69215 313486 32771

Summa 1199188 74327 4453468 109868 178036 365845 2584084 0 0 0 237395 823778 1617371 388201

Nyckeltal

 Aktuellt hus
Aktuell drift

 

Inre värmekapacitet 117.68  [Wh/m²°C]

Yttre värmekapacitet 81.34  [Wh/m²°C]

Medeltemperatur 19.65  [°C]

Medelvärde ventilation 28200.61  [l/s]

Processenergi medel 12.07  [W/m²]

Personvärme medel 1.38  [W/m²]

Omslutningsarea 20846.56  [m²]

Omsl. area x U-Värde(BBR16) 10735.06 W/K

Luftläckage vid 50 Pa 9549.88  [l/s]

Invändigt tryck medel -4.6  [Pa]

Specifik fläkteffekt 1.6  [kW/(m³/s)]

Total golvarea 19579.00  [m²]

Omslutnings-/Golv-area 1.06  

Jämförelse mot krav enligt BBR
    Beräknat värde Tillåtet värde    

Jämförelse mot BBR 12             

U-värde     0.515 0.700 W/(mÂ²K)

Energianvändning     133 176 kWh/(mÂ²Ã¥r)

Atemp: 19579.0 m²         

Klimatzon BBR12 SÖDER       

Verksamhetstyp:Ej Bostad         

Ventilation: 1.44 l/(s m²)         
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Jämförelse mot krav enligt BBR
    Beräknat värde Tillåtet värde    

Jämförelse mot BBR 16, BBR 18             

U-värde     0.465 0.700 W/(m²K)

Energianvändning     133 146 kWh/(m²år)

Atemp: 19579.0 m²         

Klimatzon BBR16 III       

Verksamhetstyp:Ej Bostad         

                    

Jämförelse mot BBR19             

U-värde     0.465 0.600 W/(m²K)

Energianvändning     133 126 kWh/(m²år)

Atemp: 19579.0 m²         

Klimatzon BBR19 III       

Verksamhetstyp:Ej Bostad         

                    

Energibalans

 Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

Avgiven energi   

(23)Transmission 1199188 61.25

(24)Luftläckage 74327 3.80

(21)Ventilation 4453468 227.46

(28)Spillvatten 109868 5.61

(38)Fjärrkyla 178036 9.09

   

Tillförd energi   

(27)Solenergi genom fönster 365845 18.69

(20)Återvinning ventilation 2584084 131.98

(29)Återvinning till tappvarmvatten 0 0.00

(19)Återvinning värmepump 0 0.00

(18)Solfångare 0 0.00

(45)Processenergi till rum 823778 42.07

(25)Personvärme 237395 12.12

(34)Elförsörjning 388201 19.83

(33)Värmeförsörjning 1617371 82.61

Specifikation av energiflöden

 Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

 Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

(33)VÄRMEFÖRSÖRJNING 1617371 82.61  (35)Värmepump 0 0.00

(1)Ventilationsaggregat 1132745 57.86  (14)Tilluftsfläktar 211746 10.81

(2)Värmesystem 374758 19.14  (13)Frånluftsfläktar 176455 9.01

(3)Tappvarmvatten 109868 5.61  (15)Cirk.pump värme 0 0.00

    (10)Cirk.pump solf. 0 0.00

(47+48)BYGGNADENS KYLBEHOV 178036 9.09  (12)Cirk.pump kyla 0 0.00

(47)Kylning i ventilationsaggregat 0 0.00  (11)Kylmaskin komfortkyla 0 0.00

(48)Kylning i rumsluft 178036 9.09     

    (37)KONDENSORVÄRME 0 0.00

(34)ELFÖRSÖRJNING 388201 19.83  (4)Ventilationsaggregat 0 0.00
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Specifikation av energiflöden

 Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

 Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

(5)Värmesystem 0 0.00     

(6)Tappvarmvatten 0 0.00  (26)PROCESSENERGI 2069547 105.70

    (40)Verksamhetsenergi rumsluft 823778 42.07

(36)SOLFÅNGARVÄRME 0 0.00  (41)Verksamhetsenergi extern 823778 42.07

(7)Ventilationsaggregat 0 0.00  (39)Fastighetsenergi rumsluft 0 0.00

(8)Värmesystem 0 0.00  (46)Fastighetsenergi extern 421990 21.55

(9)Tappvarmvatten 0 0.00     

    (42)VENTILATIONSAGGREGAT 3928575 200.65

(20)ÅTERVINNING VENTILATION 2584084 131.98  (43)VÄRMESYSTEM 374758 19.14

(51)Värmeväxling 2584084 131.98  (44)TAPPVARMVATTEN 109868 5.61

(50)Återluft 0 0.00  

Tillförd energi

Sol genom fönster (6%)
Återvinning ventilation (43%)
Processenergi rumsluft (14%)
Personvärme (4%)
Elförsörjning (6%)
Värmeförsörjning(27%)
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Avgiven energi

Transmission (20%)
Luftläckage (1%)
Ventilation (74%)
Spillvatten (2%)
Kyla(3%)

Energibalans - Diagram

Avgiven energi per vecka

Tillförd energi per vecka

0.0

1 13 26 39 52

217983.80

216914.11

Transmission
Luftläckage
Ventilation
Spillvatten
Kyla

Sol genom fönster
Återvinning ventilation
Återvinning värmepump
Återvinning till tappvv
Återvinning solfångare
Processenergi rumsluft
Personvärme
Elförsörjning
Värmeförsörjning
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