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Sammanfattning 
I detta examensarbete har indata för energiprestandaberäkningar på lokaler 
studerats. I samband med energiprestandaberäkningar, där de värmeavgivande 
internlasterna från personer, belysning etc., för lokalen är okända, erfordras 
schablonvärden som på ett rimligt sätt representerar den verksamhet som kommer 
att förekomma i lokalen. Dessa schabloner utgör sedan indata i 
simuleringsprogram som beräknar energiprestandan på årsbasis eller under kortare 
perioder.  

Sveby-projektet (Standardisering och verifiering av energiprestanda för 
byggnader) skapar standardiserade arbetspraxisar i energifrågor inom 
byggbranschen. Detta examensarbete syftar till att bidra med underlag för fortsatt 
arbete för praxis rörande lokaler. 

I detta examensarbete presenteras dels förslag på schablonvärden för internlaster 
baserade på beräkningar och studier i området för några lokaltyper, samt hur dessa 
kan implementeras i två vedertagna energiberäkningsprogram för den svenska 
marknaden, VIP Energy och IDA ICE. Detta på ett sätt så att det blir lätt för 
användare av olika simuleringsprogram att räkna lika. 

Förslag på schablonvärden för internlaster redovisas dels separat för några olika 
lokaltyper, i kapitel 4, dels i tabell i bilaga A. 

Resultatet av examensarbetet visar att simuleringsprogram som utnyttjas på den 
svenska marknaden idag har en hög detaljnivå avseende hur internlaster kan matas 
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in och beräknas. Det finns behov av att precisera hur dessa detaljer ska hanteras i 
arbetet med Sveby. Idag preciseras inte hur stor del av värmen i ett schablonvärde 
som avges som strålningsvärme, konvektiv värme och latent värme. Denna 
precisering har oftast begränsad påverkan på slutresultatet i en energiberäkning. 
Detta examensarbete visar att då simuleringsprogrammen idag har möjlighet att 
differentiera dessa olika delar finns det behov av att hantera frågan i arbetet med 
Sveby. 

Även ett mindre prov av schablonvärdena har utförts, där en enkel modell byggts 
upp i IDA ICE 4.5 och VIP Energy 3.0 (beta), som sedan körts och analyserats i 
syfte att dels demonstrera hur det exceldatablad som tagits fram används i 
praktiken, dels för att påvisa skillnader i hantering av internlaster i de olika 
programmen, och dels för att undersöka skillnader i beräkningsresultat mellan 
programmen.  

Resultaten visar att det användarsystem som utarbetats för hantering av 
internlaster i detta examensarbete ger liknande resultat för de båda programmen. 
Viss justering av systemet är dock nödvändig för att uppnå ett så likvärdigt 
resultat som möjligt i de olika simuleringsprogrammen. Detta gäller främst 
personvärmen, eftersom de beräkningsalgoritmer som beräknar personvärmen i 
IDA ICE skiljer sig mot det som används i VIP Energy. 
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Abstract 
In this thesis, input data for energy performance calculations on commercial 
premises have been studied. In energy performance calculations, where internal 
heat gain parameters are unknown, template values that, in a reasonable way 
represent the activity in the room, are necessary. These values can be used as 
input data for whole-year calculations, or for calculations on shorter periods of 
time. 

The purpose of the Sveby project is to create standardized work practice in energy 
issues for the construction industry. The work in this thesis is conducted to 
correlate with the purpose of the Sveby project, with aims of contributing with 
information and guidelines for the continuing work with commercial premises. 

In this report, suggestions for template values for internal gains parameters, based 
on research and calculations in the field are presented. Suggestions on how these 
can be implemented in a user-friendly way for two energy performance 
calculation software are also given, VIP Energy and IDA ICE. This is done in a 
manner so that it will be easy for users of energy performance simulation software 
to calculate similarly with respect to internal gains parameters. 

Suggestions for template values for some types of non-residential buildings are 
presented individually in chapter 4, and tabled in appendix A.  

The results for this study show that the energy calculations software, available on 
the Swedish market today, has a high degree of detail in the input parameters. In 
the Sveby project, there is a need to precise how these parameters should be 
considered for standardized use. For example, the Sveby guideline does not 
specify how convective/radiant/latent differentiation should be handled in energy 
performance calculations. The differences in these parameters often have a limited 
effect on the results in whole-year simulations. This thesis shows that this 
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question should, however, be handled to clarify this issue due to the fact that the 
simulation software has these options in the user interface. 

A test of the template values have also been done, where a simple model has been 
built in IDA ICE and VIP Energy, which has been executed and analyzed for the 
purpose of, partly to demonstrate how the excel spreadsheet that has been created 
can be used in practice, and partly to investigate differences in calculation results 
between the different simulation software.  

The results show that the system that has been created to handle user related 
internal gains gave similar results for both calculation software. Some adjustment 
of the system is, however necessary to achieve an as similar result as possible in 
the different simulation software. This is extra relevant for the internal gains from 
occupants, due to the difference in calculation algorithms that are used by the 
different software. 
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NOMENKLATUR 

Nomenklatur som används i detta examensarbete listas nedan.  

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

E Energianvändning (kWh/m2,år) 

q Effekt (W/m2) 

��  Effekt under ”aktiv” tid, d.v.s. under öppettid, arbetstid eller 
motsvarande (W/m2) 

��   Effekten under ”passiv” tid, d.v.s. resterande tid, dvs. då 
lokalen ej avses nyttjas (W/m2) 

�� Andel av effekt som räknas som passiv 

�� Totala aktiva tiden under ett år (h) 

�� Totala passiva tiden under ett år (h) 

�� Antalet hela passiva veckor per år, t.ex. semestrar och dyl. 

Atemp  Enl. BBR: ”Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och 
källarplan för temperaturreglerade utrymmen, avsedda att 
uppvärmas till mer än 10 °C, som begränsas av 
klimatskärmens insida. Area som upptas av innerväggar, 
öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för 
garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan 
lokalbyggnad än garage, inräknas inte.”  

n Antal 

�  Metaboliska värmeavgivningen (met, som motsvarar 58 
W/m2, kroppsyta). 

�  Mekaniskt arbete från personer (W) 

Q Värmeeffekt (W) 

Qi Värmeförlust pga. infiltration (W) 

	
 Strålningseffekt (W) 

Qocc Total värmeavgivning från personer (W) 

	��,���  Värmeeffekt pga konvektion från personer (W) 

	
��,���  Värmeeffekt pga strålning från personer (W) 

	���,���  Latent energiflöde från personer (W) 
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	�����  Värmeavgivning från utrustning (W) 

	������������  Långvågig strålning från utrustning (W) 

	������������  Värmeeffekt pga konvektion från utrustning (W) 

	��������  Latent värmeeffekt från utrustning (W) 

r Ångbildningsvärmetal (J/kg) 

��   Massflöde (kg/s) 

	����� Total effekt från belysning (W) 

	 �����  Kortvågig strålning från belysning (W) 

	������  Långvågig strålning från belysning (W) 

	�������  Värmeeffekt pga konvektion från belysning (W) 

��!"#  ”Long wave radiation fraction”, andel långvågig strålning  

���#   Light Visible Fraction. Andelen av den installerade effekten 
som övergår i kortvågig strålning, dvs synligt ljus  

��# Andel av belysningen som övergår i konvektiv värme 

k Konduktivitet (W/mK) 

$�� Värmeöverföringskoeficient för långvågig strålning (W/m2K) 

Tr Rumstemperatur (°C) 

T0 Utomhustemperatur (°C) 

Trad Strålningstemperatur från kropp (°C) 

Tc Temperatur för omgivningen kring strålande kropp (°C) 

%�& Klädernas yttemperatur (°C) 

%'
�   Strålningens medeltemperatur (°C) 

Vi Luftflöde från läckning (m3/s) 

( Densitet (kg/m3) 

cpw Värmekapacitet baserat på massenhet fuktig luft (J/kgK) 

ℎ�  Entalpin för vattenånga (J/kg) 

*  Emissionstal 

+�&  Andel av kroppsytan som är beklädd jämfört med den som är 
naken 

$�&  Konvektiv värmeöverföringskoefficient mellan luft och 
kläder (W/m2K) 

���
  Lufthastighet (m/s) 

,�&   “Clo-värdet”, beklädnadsgraden för personer som vistas i 
rummet. 1 clo=0,155 m2K/W 
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-���  Ångtryck (Pa) 

�� �./  Koldioxidtillskott i rummet från personer (mg/s) 

01 Vattenångans specifika värmekapacitet baserat på massenhet 
fuktig luft, default satt till 1805 (J/kgK) 
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Förkortningar  

BBR   Boverkets Byggregler 

EPBD   Energy Performance of Buildings Directive 

NCM   National Calculation Methodology 

BRE British Research Establishment. Organisation för forskning, 
konsultation och testning för byggbranschen i 
Storbritannien. 

NMF   Neutral Model Format 

 

IFC   Industry Foundation Classes  
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Begrepp 
Nedan förklaras några återkommande begrepp i detta examensarbete. Många av 
definitionerna är hämtade från Svebys ordlista. Denna finns att ladda ner gratis på 
www.sveby.org. För fler definitioner hänvisas till denna. 

Byggnadens energianvändning  Sveby ordlista: ”Den energi som, vid 
normalt brukande under ett normalår, 
behöver levereras till en byggnad (oftast 
benämnd köpt energi)  för uppvärmning, 
komfortkyla, tappvarmvatten och 
byggnadens fastighetsenergi. Om 
golvvärme, handukstork eller annan apparat 
för uppvärmning installeras, inräknas även 
dess energianvändning.”   

Energiprestanda Sveby ordlista: ”I samband med 
energideklarationer: (BED) Byggnaders 
energiprestanda, uttryckt i kWh/m2 och år, 
skall anges som, den normalårskorrigerade 
uppmätta energianvändningen i byggnaden, 
fördelad per Atemp exklusive eventuell area 
för varmgarage i byggnaden, om inte 
varmgaraget är en egen byggnad. Byggnader 
där den oberoende experten konstaterar att 
det inte går att få fram uppgifter om den 
faktiska energianvändningen, får istället 
deklareras genom att energiprestandan 
beräknas med relevant beräkningsprogram. I 
lagen om energideklaration för byggnader 
ges en definition av byggnadens 
energiprestanda. BED preciserar hur 
redovisning av värdet skall ske i en 
energideklaration, vilket blivit etablerad 
praxis för termen byggnadens 
energiprestanda i branschen.” 

Lokaler Sveby ordlista: ”Nyttjandeenhet som 
omfattar lokalutrymmen, t.ex. butiker, 
kontor och lager.” 

Brukare Sveby ordlista: ”Fysisk eller juridisk person 
som använder ett utrymme för sin 
verksamhet” 

http://www.sveby.org/
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Aktiv last Värmelast under den tid då lokalen avses 
användas. Denna är konstant. 

Passiv last Värmelast under den tid då lokalen ej avses 
användas. Denna är konstant. 
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1 INTRODUKTION 

Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgränsning och metod för det utförda 
examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 
Sveby (standardisering och verifiering av energiprestanda i byggnader) är en 
branschstandard för hur beräkning och verifiering av energiprestanda skall 
utföras. Denna arbetspraxis gör att det blir lättare att undersöka om en byggnad 
klarar funktionskraven på energihushållning i BBR, samt lättare att undvika 
tvister mellan olika aktörer inom branschen. (Svebyprogrammet, ”Brukarindata 
kontor”, 2013) 

Arbetet har pågått sedan 2007, och det finns idag användbara och etablerade 
mallar för beräkning och verifiering av energianvändningen för flerbostadshus, 
småhus och kontor, som används av många av branschens aktörer (se 
www.sveby.org). För andra byggnadstyper har dock arbetet inte kommit riktigt 
lika långt. Det finns fortfarande frågetecken som berör hur internlaster skall 
hanteras för olika lokaltyper, samt hur riktlinjer gällande internlaster skall 
hanteras av energiberäkningsprogram som är utformade på olika sätt. 

I samband med energiprestandaberäkningar används matematiska modeller för att 
hantera alla de indatavariabler som behövs tas hänsyn till. Dessa inkluderar 
byggnadens geometri, geografiska läge, fysiska karaktär (t.ex. väggmaterial och 
tjocklek), typ av utrustning användningsschema, personnärvaro, värme, 
ventilation- och kylsystem etc. (ASHRAE, 2009, kap 19). Energibalansen i ett 
rum är beroende av det termiska förhållandet i det (Nilsson, 2003, s.300). Brukare, 
dvs. personer som vistas i byggnaden, påverkar värme- och kylbehovet i rummet 
genom internvärme, vädring, solavskärmning, ventilation och vattenanvändning.  

Brukarbeteende påverkar energianvändningen på ett sätt som är svårförutsägbart, 
då det är omöjligt att på förhand veta hur användarna av byggnaden kommer att 
bete sig i en byggnad. Oftast har internt värmetillskott som kan härledas till 
brukarbeteende liten betydelse för byggnadens totala energianvändning i 
dagsläget. Den besparing i värmebehov som erhålles från internvärmen 
kompenseras oftast av en ökning av kylbehovet för byggnaden. I samband med att 
myndighetskraven på minskad energianvändning blir strängare ökar dock 
betydelsen av brukarbeteende, vilket medför ökade krav på noggrannhet vid 
projektering och byggande (Svebyprogrammet, ”Energiprestandaanalys”, 2012).  

Att skapa en för branschen standardiserad arbetspraxis för energiberäkningar är ett 
av målen med Svebyprojektet, och en av utmaningarna är att utforma dessa för 
internlaster. När en energiberäkning utförs för en projekterad byggnad används 
simuleringsprogram för att utföra en prognos för byggnadens energianvändning. 
Inmatningen för internlaster hanteras olika av programmen. För bostäder har 
Sveby-programmet utformat ett exceldatablad som summerar internlaster och 
konverterar dessa till inmatningsvärden för några olika beräkningsprogram, 
anpassat för de olika programvarorna. Detta görs så att det blir lättare att använda 
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standardiserade brukarrelaterade värden i beräkningsprogrammen. För lokaler 
saknas idag ett sådant motsvarande exceldatablad. 

Detta arbete har initierats med förhoppning om att presentera underlag för 
kommande arbete med brukarindata för Sveby. I samband med arbetets påbörjan 
har målet varit att titta på ett specifikt område som rimligen kunnat inrymmas i 
tiden för detta projekt (se kap. 1.3). Inom ramen för Sveby har brukarindata varit 
det område som legat i fokus. Med brukarindata avses här de variabler och 
parametrar i en energiberäkning som är beroende av hur brukarna (se 
begreppslista) beter sig. Till detta hör hur brukarindata kan implementeras i ett 
system som gör det möjligt för användare av olika energiberäkningsprogram att 
tillämpa en arbetspraxis, så att beräkningar utförs på ett likartat sätt oberoende av 
energiberäkningsprogram. 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att skapa ett system för att få användare av 
energiberäkningsprogram att räkna lika med hänsyn till, i projekteringsstadiet, 
okända brukarrelaterade indataparametrar för lokaler, samt ge ett exempel på hur 
ett sådant system kan utformas, via hjälpmedel eller arbetssätt. I systemet ingår 
indata som är detaljerad och utformad på ett sådant sätt att den kan användas av en 
person med erfarenhet av, och i syfte att, utföra energiberäkningar för lokaler. 
Indata som presenteras skall fungera som förslag på schablonvärden för de fall då 
de, i ett projekt, saknas, eller i andra fall då harmoniserade schablonvärden 
erfordras. Syftet med detta är, dels att belysa problematiken med standardisering 
av brukarindata, men även ge några förslag på värden som skulle kunna utnyttjas. 
Indata för standardiserad brukande behövs (enl. Svebyprogrammet, ”Brukarindata 
kontor”, 2013) för att: 

• Tolka byggreglernas definition av byggnadens energianvändning avseende 
normalt brukande 

• Underlätta verifiering av uppmätt energianvändning 
• Realistiskt och standardiserat kunna beskriva olika normala 

verksamhetstyper och deras inverkan på energianvändningen 
• Underlätta för konsulter att beräkna energianvändningen för olika 

byggnadstyper 
• Ge underlag för rimliga säkerhetspåslag för senare jämförelse med 

uppmätta värden 
• Vara en hjälp för att ta fram referensvärden för olika byggnadskategorier i 

samband med energideklarationer och för normalisering av uppmätta 
värden. 

Arbetets slutprodukt skall ligga i linje med Svebys arbete med standardisering och 
verifiering av energiprestanda för byggnader, och därmed bidra till underlag som 
kan utnyttjas i detta.  

Ett databasbibliotek skapas för de föreslagna indatavärdena i IDA ICE, så att de 
snabbt och enkelt kan laddas ner som en databasobjektsfil och sedan 
implementeras i en energiberäkning. Detta görs för att exemplifiera hur 
standardiserade brukarindata kan göras tillgängliga för användare av IDA ICE. 
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För användare av VIP Energy skapas en tillämpning i Microsoft Excel som 
hjälper användaren att göra ett standardiserat val omkring vilka indata som är 
relaterade till brukarbeteende och som ska matas in vid en beräkning (i detta 
examensarbete refererad till som ”exceldatabladet”). Denna tillämpning är 
anpassad till detaljnivån i VIP Energy. Det skall även finnas möjlighet att 
manuellt styra val av indata för att skapa dynamik i exceldatabladet, som ska 
fungera som ett försteg till VIP Energy. Detta för att underlätta för användare av 
VIP Energy att utnyttja standardiserade brukarindata.   

1.3 Avgränsning 
Arbetet behandlar i huvudsak brukarrelaterade indata för energiberäkningar, och 
hur dessa ska tillämpas i olika beräkningsprogram. Det finns idag 
simuleringsprogram som har olika detaljnivå, och som kan användas i olika 
beräkningssyften. De program som detta arbete behandlar är IDA ICE samt VIP 
Energy, dels pga. tillgängligheten på licenser via KTH och dels för att dessa är två 
av de mest använda på den svenska marknaden just nu. Dessutom utför båda 
programmen helårssimuleringar med upplösning på timnivå, vilket 
rekommenderas i Sveby (Svebyprogrammet, ”Brukarindata kontor”, 2013).  

Gällande de schablonvärden som presenteras i arbetet begränsas de till att gälla 
följande verksamhetstyper: 

• Kontor 
• Restauranger 
• Livsmedelsbutiker 
• Gallerior och tillhörande butiker 

Inom varje kategori finns dessutom underkategorier som ökar detaljnivån i 
zonindelningen. Det antal verksamhetstyper som redovisas begränsas av den tid 
som funnits tillgänglig för arbetet samt den litteratur och forskning som funnits 
tillgänglig. 

De brukarrelaterade indata som behandlas i examensarbetet är följande: 

• Personvärme 
• Belysning 
• Utrustning/apparatur 
• Tappvarmvatten 

Samtliga värden som presenteras är relaterade till beräkning av energiprestanda. 
Inga av de schabloner som tas fram i kapitel 4 är förankrade inom Sveby i 
samband med utförandet av detta examensarbete.  

Detta arbete riktar mer in sig på att belysa problematik än på att ställa svar på 
frågeställningen kring hur standardisering av hur brukarelaterade indata för 
energiberäkningar på lokaler ska utföras.  
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1.4 Metod 
Detta arbete har anpassats efter de förutsättningar som funnits i form av forskning 
på området, tillgänglig litteratur, standarder och assistans från programtillverkare 
samt handledning. Det har i princip varit en process där beräkningsmetoder och 
datainsamlingsmetoder prövats, diskuterats, omvärderats och gjorts om för att i 
slutändan få fram den databehandlingsmetod som ansetts mest lämplig för syftet, 
och som redovisas i detta examensarbete. Då förståelsen för konceptet har 
utvecklats under arbetets gång har omvärderingar i målen med arbetet delvis 
förändrats. 

Den största delen av arbetet har bestått i att skapa och testa indatamallar i IDA 
ICE samt VIP Energy. De schablonvärden som tagits fram för indata till 
energiberäkningar i de olika programmen baseras dels på värden från utländska 
standarder och rapporter samt studier av de energiinventeringar som utförts av 
energimyndigheten, ”Stegvis STIL2” (se kap. 1.4.2.2, i detta examensarbete 
refererat till som ”Stilstudien” eller ”STIL2”). Kvantitativa studier av internlasters 
variation över tid och lokaltyp, med den detaljnivå och kvalitet som önskats för att 
utföra arbetet har inte hittats, varpå de värden som presenterats i STIL2, i 
kombination med värden som används i utländska standarder, blivit de som 
lämpat sig bäst för syftet med detta arbete. 

Efter att indatavärden beräknats och sammanställts så har databasbibliotek skapats 
i IDA så att zontyper enkelt kan läggas in i programmet med rätt internlastvärden 
(se kapitel 5.1). För VIP Energy har en räknesnurra i Microsoft Excel skapats 
som, för olika zontyper i en och samma byggnad, anpassar schablonvärden så att 
de enkelt kan föras in som indata i VIP Energy (se kapitel 4.2). 

När schablonvärden och programanpassade databaser skapats har dessa testats, 
dels för att demonstrera hur de fungerar men även för att se hur resultaten skiljer 
sig mellan de olika indataförutsättningarna. Jämförelser har även gjorts mellan 
beräkningar i IDA ICE och VIP Energy för att undersöka hur resultaten skiljer sig 
beroende på beräkningsprogram. Resultatet från de olika simuleringarna har sedan 
analyserats för att verifiera om de indata som föreslagits är rimliga (se kapitel 6).  
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Figur 1. Schematisk illustration av arbetsflödet för detta arbete.  

 

1.4.1 Förstudie 

Inledningen av detta arbete har bestått i att införskaffa kunskap om 
energiberäkningar, verifieringar samt arbetet med dessa frågor i dagsläget. Tack 
vare möjligheten att få finnas på plats på Projektengagemang Energi och 
Klimatanalys i Stockholm, med kontor i Danderyd, har kunskap inhämtats 
gällande Sveby-projektet och de frågeställningar i ämnet som är aktuella. Denna 
kunskap har sedan legat till grund för den frågeställning och syftesutformning 
som senare arbetats fram. 

I förstudien har även idéer om arbetets metod, innehåll och utformning skapats 
och även omarbetats allteftersom arbetet fortskridit.  

1.4.2 Litteraturstudie  

Då detta arbete till väldigt stor del har bestått i att anpassa metoden efter 
förutsättningarna så har valet av källor varit centralt. I en ”ideell värld” så hade 
drömkällan varit en färsk studie om personers egenskaper och beteende i olika 
verksamheter med avseende på metabolisk värmeavgivning, brukande av 
belysning, utrustning (samt utrustningens egenskaper) och tappvarmvatten, 
statistiskt säkerställd, d.v.s. alla de värden som indatabilioteket ska innehålla. Då 
slutprodukten (brukarindatabiblioteket och dess mjukvaruimplementering) i 
många fall kräver data där underlag saknats för att ta fram dessa, har det varit 
problematiskt att få fram vissa detaljerade värden. Utifrån de källor som funnits 
tillgängliga har erforderliga värden extrapolerats och anpassats för syftet i detta 
examensarbete. Mera detaljer om detta finns att läsas i kapitel 4.  

Den litteratur som använts, har delvis varit sådan som beskriver internlaster och 
dess termodynamiska natur. Förutom detta har många källor använts för att hämta 
data (bl.a. värden för internlaster för utländska förhållanden samt inventeringar av 
energianvändning som är relaterad till internlaster i Sverige) som senare legat till 
grund för de brukarindata som arbetats fram.  
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Nedan listas och beskrivs i korthet den litteratur som använts i arbetet i olika 
utsträckning. Vissa av de källor som redovisat färdiga värden för internlaster har 
dock inte kunnat användas då de i jämförelse med de värden som redovisas i 
STIL2 skiljt sig för mycket, vilket gjort de olämpliga att använda. 

 

1.4.2.1 ASHRAE Fundamentals 2009 

En amerikansk handbok för ingenjörer som arbetar med VVS, inneklimat och 
energi. Materialet är mycket brett och detaljerat. Kapitel 18 behandlar kyl och 
värmelastberäkningar för lokaler. Här redovisas bl.a. värden för belysningseffekt 
per kvadratmeter samt värmeavgivande effekt för personer utförande olika 
aktiviteter. Även hur stor del av värmen som avges som konvektion resp. strålning 
för ett antal belysningstyper redovisas, samt listor med värmeavgivning för ett 
flertal olika apparater som kan tänkas förekomma i olika verksamheter, såsom 
kontorsutrustning, köksapparatur, laboratorieutrustning och automater.  

Standarden redovisar rekommenderade värden som täcker en del av 
informationsbehovet vid energiberäkningar, men för ändamålet att skapa 
schabloner där effekter, tider, och andel av konvektion/strålning skall ingå så ger 
inte standarden tillräckligt med underlag för att täcka upp behovet av data. 
Däremot hänvisas till denna i vissa fall, där de data som anges är relevanta. 

1.4.2.2 Energimyndigheten, Stegvis STIL2 

Energimyndigheten har under ett antal år utfört inventeringar av 
energianvändningen i lokaler. Inventeringarna har utförts genom mätningar och 
beräkningar av energianvändningen. Rapporterna har varit viktiga underlag i delar 
av detta arbete, då värdena fungerat som bas vid uppskattningen av 
schablonvärden för belysning, utrustning och tappvarmvatten för olika lokaler. 
Dessutom har de inventerade värdena fungerat som kontroll då andra möjliga 
källor utvärderats, då det är oönskat att data som tas från en källa visar en 
energianvändning som markant skiljer sig från uppmätta värden, då målet är att 
skapa schablonvärden som liknar verkliga förhållanden. Inventeringarna av 
belysning har gått till så att belysningseffekt och ljuskälla noterats för varje 
armatur i lokalerna. Vidare har kontroll av närvarostyrning utförts, och uppgifter 
om drifttider har hämtats från drifttekniker eller personal på plats. 

Det är viktigt att komma ihåg att de värden som presenteras i STIL2 är baserade 
på befintligt bestånd. Då en energiberäkning skall utföras för en projekterad 
byggnad bör beräkningsindata baseras på nytt bestånd. I moderna lokaler är det 
större sannolikhet dessa utrustas med modern belysning och utrustning, vilket 
påverkar energianvändningen (Svebyprogrammet, 2013). 

I STIL2 har stor vikt lagts vid att minimera mätfelen. Dock kan fortfarande vissa 
mätfel förekomma. Uppmätta värden presenteras som genomsnittsvärden för 
typiska Svenska förhållanden. Normalt förekommer tre olika felkällor i 
urvalsundersökningar; mätfel, bortfall och urvalsfel (Energimyndigheten, 2010). 
Samtliga rapporter som använts i detta examensarbete finns att ladda ner gratis 
från energimyndighetens hemsida, www.energimyndigheten.se. För mer 
information om urval och metodik för insamling av data hänvisas till dessa. 

http://www.energimyndigheten.se/
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De rapporter som använts redovisas nedan, med berörda värden. 

Förbättrad energistatistik för lokaler – ”Stegvis STIL” Rapport för år 1- 

Inventeringar av kontor och förvaltningsbyggnader, ER2007:34 

I detta examensarbete har fokus legat på kontor och förvaltningslokaler, där 123 
byggnader inventerats.  

Energianvändning i handelslokaler – Förbättrad statistik för lokaler, STIL2, 

ER2010:17 

Rapporten redovisar energianvändning, baserat på inventeringar av 94 
slumpmässigt utvalda byggnader, vilka delats upp i kategorierna gallerior, 
livsmedelsbutiker och övrig handel. Relevanta kategorier i denna rapport är 
livsmedelsbutiker och gallerior. Livsmedelsbutiker definieras här som butiker med 
övervägande andel area för livsmedelshandel. Galleriabyggnader (exklusive 
livsmedelsbutiker) är byggnader med flera butiker med entré mot gemensamt 
tempererat utrymme.  

Energianvändning i hotell, restauranger och samlingslokaler – Förbättrad 

statistik för lokaler, STIL2”, ER2011:11  

Denna stilrapport redovisar statistik för 37 inventerade restauranger. Urvalet 
består av en blandning av lunchrestauranger, lyxkrogar, personalmatsalar, caféer 
och ett fåtal snabbmatsrestauranger. 

1.4.2.3 Norsk standard prNS 3031, Calculation of 
energy performance of buildings- method and data, 
2007 

Denna standard redovisar rekommenderade värden för internlaster i 
energiberäkningar för ett antal olika lokaltyper samt bostäder. Underlaget till 
värdena i denna standard är inte känt, och redovisas inte i standarden. I många fall 
skiljer sig de redovisade värdena från de inventerade värdena i STIL2, vilket gör 
att värdena har begränsad tillämpbarhet (jämför värden för verksamhetsel och 
värden som redovisas i kap. 4.3–4.6). 

1.4.2.4 Brittisk NCM (National Calculation 
Methodology) Database 

NCM är en brittisk tolkning av EU-direktivet EPBD (Energy performance of 
Buildings Directive) och har utarbetats av DCLG (Department for Communities 
and Local Government). Databasen innehåller rekommenderade värden på 
internlaster för ca 300 olika zontyper samt driftscheman till dessa. Denna databas 
är mycket detaljerad och har i detta arbete varit till stor hjälp vid framtagande av 
schablonvärden som kan användas i energiberäkningar.   

Databasen gör, i sig, hänvisningar till andra källor, såsom ASHRAE, men i många 
av fallen ges värden som ”uppskattningar” vilket innebär att det finns stor 
anledning att granska de värden som anges innan de implementeras. I många fall 
har det visat sig skilja avsevärt mellan rekommenderade värden i NCM och 
uppmätta värden i STIL2, vilket har tagits i beaktande vid framtagande av 
schablonvärden (se kap. 4.3–4.6). 
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Andra källor som hänvisas till i databasen är CIBSE (The Chartered Institution of 
Building Service Engineers) Guide A, som är en kunskapsbank för 
installationstekniker och ingenjörer. I kapitel 6 av denna guide listas värden för 
internvärmekällor för olika förhållanden.  

I denna rapport refereras denna databas till som ”NCM”. 

1.4.2.5 Internationell standard ISO 13790 

En internationell standard för beräkning av energianvändningen för byggnader. 
Standarden riktar sig mot att skapa harmoniserade beräkningsmetoder inom EU, i 
enlighet med direktiv 2002/91/EC (ISO 13790, 2008). 

I beräkningsstandarden redovisas hantering av flerzonsberäkningar, värden för 
internlaster och scheman, som varit användbara i detta arbete.  

1.4.2.6 Finlands byggbestämmelsesamling, Beräkning 
av byggnaders energiförbrukning och 
uppvärmningseffekt 

Anvisningar för beräkning av energianvändningen i byggnader. Metoden är en 
balansmetod, där energianvändningen beräknas per månad. Vid beräkningen 
används månadens medelvärde som utgångspunkt, och bygger i huvudsak på den 
beräkningsmetod som presenteras i standarden SFS-EN13790 (Finlands 
byggbestämmelsesamling, 2007). 

Denna källa används i detta arbete, i huvudsak, för att jämföra beräkningsmetoder 
(se kap. 2.3.3) samt för att jämföra valda värden för brukarindata i kapitel 4.  

1.4.3 Utarbetande av metod för framtagning av 
schablonvärden för energiberäkningar 

Efter att beräkningsmetodik och teori för energiberäkningar i 
simuleringsprogrammen (se kap. 2) har studerats så har en metod fastställts för 
hur framtagandet av schablonvärden bör gå till. Då lokaltyperna, samt underlaget 
för internlaster har skiljt sig åt mellan olika typer av internlaster samt för de 
lokal/verksamhetstyper som ingått i arbetet så har beräkningsmetoder varierat 
något under arbetets gång. För varje internlast och drifttid redovisas 
beräkningsprocessen separat i kapitel 4.  

1.4.4 Uppbyggnad av exceldatablad och sammanställning 
av indata 

När förslag på metod för framtagning av indatavärden för de olika lokaltyper som 
specificeras i kapitel 1.3 arbetats fram beräknas indatavärden som är förberedda 
för att tillämpas i exceldatabladet samt i databasbiblioteket. Exceldatabladet 
konstrueras sedan för att kunna behandla olika lokaltyper, där man dels kan 
använda sig uteslutande av schablonvärden i beräkningen, men även kunna 
summera ihop brukarindata genom att manuellt mata in belysning, utrustning, 
personvärme och varmvattenanvändning. 
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1.4.5 Pilotstudie av brukarindata 

När databasbibliotek och exceldatablad är klart görs sedan en pilotstudie av 
brukarindata. Denna utgör en bas för diskussion och analys av arbetet. 
Känslighetsanalys genomförs även för att undersöka vikten av brukarindata för 
energiprestandan samt för att jämföra VIP Energy och IDA ICE med avseende på 
resultatet i beräkningarna.  

1.4.6 Diskussion och analys 

Slutligen genomförs en diskussion och analys där olika aspekter av brukarindata, 
standardisering och tillämpning i beräkningsprogram tas upp. Några av frågorna 
som ska besvaras är: 

• Vilka styrkor och svagheter finns det i det system som utformats för 
användandet av schablonvärden för brukarrelaterade indata? 

• Är de indatavärden som arbetats fram i detta examensarbete rimliga att 
använda? Vilka skillnader finns i jämförelse med utlänska standarder? 

• Övriga slutsatser. 
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2 TEORI OCH RAMVERK 

I detta kapitel redovisas kortfattat den teoretiska grunden för energiberäkningars 
relation till internlaster samt hänvisning till litteratur som allmänt berör området. 
Delar av de algoritmer som används i beräkningsprogramens subrutiner 
redovisas även för att ge en förståelse för hur programmen tar hänsyn till 
internlaster.  

2.1 Energi och termodynamik 
Då detta examensarbete behandlar frågor rörande termodynamik och energi är det 
viktigt att ha vissa grundläggande kunskaper inom området för att förstå 
innehållet. De grundläggande begreppen förklaras därför i detta kapitel. 

2.1.1 Termodynamik 

De tre sätten värme kan överföras är ledning, konvektion och strålning. Dessa tre 
varianter av värmeöverföring ligger till grund för all värmeöverföring mellan 
olika medier i rummet (ASHRAE Fundamentals, kap 4, 2009).  

• Ledning av värme fungerar som så att partiklar i ett medium med högre 
temperatur, och därmed högre rörelseenergi, rör sig mot partiklar med 
lägre temperatur, och jämnar således ut värmeförhållandet mellan 
punkterna i rummet (ASHRAE Fundamentals, kap 2, 2009). 
 
Förloppet kan beskrivas med Fouriers termodynamiska lag, vilket i 
endimensionell form är (för riktningen i x-led) 
 

�� = −� ��
��    (2.1) 

 där 

��  är värmeflödet, W/m2 
�  är materialets konduktivitet (W/mK) 
��
��   är temperaturgradienten (K/m). 

 
I byggnadstekniska sammanhang brukar man använda sig av begreppet U-

värde (värmekonduktivitetstal, 
�

	
�). 

Den totala värmegenomgången genom en byggnads klimatskärm, �� (W) 
(Nilsson, s321, 2003) är 
 

�� = ∑ ����(�� − ��)   (2.2) 
där  

U  är värmegenomgångskoefficienten för en byggnadsdel 
(W/m2K) 

A  är dess area (m2) 
��  är rumstemperaturen (K) 
��  är utomhustemperaturen (K). 



 28 

 
• Konvektion sker genom värmeöverföring via rörelse av ett annat medium. 

I byggnadstekniska sammanhang benämns värmeförluster via infiltration, 
�� (W) (luftläckning) (Nilsson, s321,2003) enligt  

 
�� = �����(�� − ��)   (2.3) 

 
där  

��  är luftflödet till följd av luftläckning (m3/s)  
�  är densiteten (kg/m3) 
��  är luftens specifika värmekapacitet (J/kgK). 

 
• Elektromagnetisk strålning emitteras från en kropp pga. dess temperatur, 

och behöver inget medium för att överföras (ASHRAE Fundamentals, 
ch04, 2009). 
 
Värmestrålning kan beskrivas med Stefan Boltzmans lag: 
 

�� = ���(����
 − �! )   (2.4) 

 
där 

�� är strålningsutbytet (W) 
� är emissionstalet, som varierar med ytan. (W/m2K4) 
� är arean (m2) 
���� är temperaturen från kroppen som strålar (K) 
�! är temperaturen för omgivningen (K). 

 
För en byggnad blir strålningen intressant då solinstrålningen skapar 
värmetillskott i byggnaden. Strålning från internlaster lagras i byggnadens 
delar och värmer upp dessa.  

2.2 Intern värmeavgivning i en byggnad 
I en byggnad, där verksamhet förekommer, kommer det att genereras värme pga. 

• Solinstrålning via fönster som påverkar värmen i, framför allt, väggar och 
golv. 

• Värme från personer som vistas i byggnaden 
• Värme som genereras från belysning och utrustning, såsom datorer, 

kopiatorer mm. 

Dessutom förekommer kontinuerligt värmeutbyte mellan rumsluften och golvens, 
takens och väggarnas ytor (Nilsson, s540, 2003). 

De internvärmekällor som förekommer i en byggnad kan avge värme enligt 
samtliga termodynamiska värmeöverföringssätt. De olika värmekällorna är ofta 
väldigt många till antalet, intrikat sammanhängande och över tid komplicerat 
varierande i magnitud och riktning (ASHRAE Fundamentals, 2009). 
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Den värme som tillförs rummet direkt via internlaster brukar kallas den sensibla 
delen, och kan tillföras via ledning, konvektion eller strålning (ASHRAE 
Fundamentals, 2009).  

Strålningsvärmen som tillförs rummet måste först absorberas av en yta i rummet. 
Därefter, när ytan har en högre temperatur än omgivande medium, kan den 
frigöras i rummet i form av konvektiv värme, eller via strålningsutbyte med andra 
ytor. Materialegenskaperna avgör till vilken grad värmestrålningen i rummet 
övergår till värme i rumsluften. Det finns således en tidsfördröjning från det att 
värmestrålning emitteras från en källa tills dess att den påverkar värmen i rummet 
(ärvärdet), vilket i sin tur påverkar styrning/reglering för uppvärmning/kylning av 
rummet (börvärdet). Relationen illustreras i Figur 2.  

 

Figur 2. Relationen mellan värmeavgivning från en källa och dess påverkan 
på rumsluften m.h.t. värmelagring i rummet (efter ASHRAE 
Fundamentals, 2009).  

 

Moderna beräkningsprogram, såsom de som behandlas i detta arbete, hanterar 
effekten av internlasters uppdelning mellan konvektion och strålning.  

De, för detta arbete, parametrar som ligger i fokus är de som påverkas av värme 
från personer, belysning, utrustning och varmvattenanvändning. 

2.2.1 Beräkning av internvärme 

För att behovet av värme och kyla i en byggnad ska kunna uppskattas, behöver 
internvärmen uppskattas så bra som möjligt, då värmeförlusterna �� och ��, 
(enligt ekv. 2.2 samt 2.3) kompenseras av internvärmen ��" (Nilsson, s323, 
2003). 

Komplexiteten i alla de parametrar som avgör en byggnads energibehov i 
verkligheten gör att förenklande beräkningsmodeller behövs för att göra 
uppskattningar av en byggnads energianvändning. De beräkningsmodeller som 
finns har olika detaljnivå. Det finns även regelverk för hur dessa beräkningar skall 
utföras, beroende på syftet med beräkningen, (beräkning av effektbehov, 
energianvändning, olika detaljnivå etc.) (Nilsson, kap 7.12 , 2003). Beräkningarna 
blir, trots förenklingar, så pass komplex att datorprogram behövs för att simulera 
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interaktionen mellan komponenterna i beräkningen och räkna fram 
energianvändningen (Nilsson, kap 7.12, 2003). Enligt den amerikanska 
energimyndigheten, ”US Department of Energy”, finns idag mer än 365 
simuleringsprogram för byggnader (Granroth, 2011). Bland dessa förekommer 
variationer mellan detaljnivå i modellerna samt hur beräkningarna utförs (se 2.3).  

I de kommande kapitlen redovisas hanteringen av internvärmen för personvärme, 
utrustning och belysning för de olika beräkningsprogrammen.  

2.2.2 Värmeavgivning från personer 

Värme från människor avges till sin omgivning och påverkar därmed klimatet i 
rummet. Det är här viktigt att poängtera att begreppet personvärme i detta 
examensarbete enbart syftar till värmen som avges från människokroppen, och 
inte någon annan termisk faktor som påverkas av brukarbeteende. 

En människa avger värme dels genom konvektion direkt till rumsluften och via 
strålningsutbyte med omgivningen. Strålningsutbytet påverkas i sin tur av sin 
omgivning och den värmelagringskapacitet övriga medium i rummet har. 
Dessutom tillkommer värmeavgivning via den vätska som evaporerar från 
kroppen via hud och andning. Denna brukar kallas den latenta delen av 
värmeavgivning (ASHRAE Fundamentals, 2009). 

Figur 3 visar de sätt värme från personer avges i rummet. Magnituden och typen 
av värmeavgivningseffekterna varierar mellan individ, tid och placering i rummet, 
varpå komplexiteten erfordrar förenklande modeller för att kunna hanteras i en 
praktisk energiberäkning (Nilsson, kap 7.12, 2009). 

Den termodynamiska relationen mellan en människokropp och dess omgivning 
behöver, av praktiska skäl, förenklas i beräkningsmodeller för att kunna tas 
hänsyn till i en energiberäkning. Energiberäkningsprogram använder idag olika 
algoritmer i sina beräkningsrutiner för att ta hänsyn till värmeavgivningen från en 
människokropp och dess påverkan på övriga komponeter i beräkningsmodellen. 
Förhållandet mellan de olika värmetyperna varierar med aktivitetsnivå, beklädnad, 
personens kroppsyta samt miljön personen befinner sig i (temperatur, 
luftfuktighet, lufthastighet etc.) (Nilsson, s92, 2003). 
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Figur 3. Personvärmens egenskaper visualiserade hierarkiskt. 
Värmeledning har exkluderats (Nilsson, s94, 2003).  

 

I samband med skapande av schablonvärden för personvärme bör förhållandet 
mellan värmedelarna tas i beaktande. En lista med olika metaboliska effekter 
beroende på aktivitet redovisas i tabell 1.  

Tabell 1.  Metabolisk värmeavgivning enl. ASHRAE Fundamentals 2009 
samt VVS-Handboken 1974. De värden som redovisas för ASHRAE 
har här konverterats från met till watt via multiplikator 1,8*58. 

ASHRAE Fundamentals 

2009 

Metabolisk 

effekt (W) 

 

VVS-Handboken W: 

Sovande 72,8  Sömn 84 

Vilande 83,2  Vila i liggande 96 

Sittande, tyst 104  Vila stående 104 

Stående, avslappnat 124,8 

 Skrivbordsarbete 

sittande 116 

Gående långsamt 208  Stående ledigt 133 

Gående medel 270,4  Stående givakt 151 

Gående snabbt 395,2  Handsömnad 141 

Läsning, sittande 104 

 Stående vid ex 

laboratoriearbete 146 

Skrivande 104  Virkning 151 

Arkiverande, sittande 124,8  På- och avklädning 151 

Arkiverande, stående 145,6  Bilkörning 167 

Strosa runt 176,8  Maskinskrivning snabb 180 

Personvärme

Konvektiv värme

Konvektion via 
yttre ytor (hud, 

kläder etc)

Konvektion via 
andning

Latent värme

Svettningar
Evaporation via 

luftrör
Diffusion av 

vatten via huden

Strålningsvärme
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Lyfta saker/paketering 218,4  Diskning 184 

Matlagning 166,4  Golvsopning 218 

Städning 208  Lätt arbete 218 

Sågning (bordssåg) 187,2  Skomakeriarbere 230 

Lätt industriarbete 208  Gående långsam 250 

Tungt industriarbete 416  Dans långsam 284 

Hackning och grävning 416 

 Snickeri/metall/måleri-

arbete 308 

Dans 249,6  Dans, vals 260 

Tennis 478,4  Medeltungt arbete 377 

Basket 520  Gående normal 385 

Brottning 728  Gående nedför trappa 469 

   Stenhuggande 513 

   Tungt arbete 580 

   Vedsågning 621 

   Löpning 737 

   Mycket tungt arbete 754 

   Gående snabb 835 

   Gående uppför trappa 1415 

 

2.2.2.1 Beräkning av personvärmens olika delar 

De beräkningsalgoritmer som tillämpas av IDA ICE för att beräkna 
personvärmens olika delar redovisas här för att påvisa skillnaden mellan de olika 
beräkningsprogrammens funktion. En förenkling av beräkningen av den del av 
personvärmen som är konvektiv, strålning och latent, baserat på simuleringar i 
IDA redovisas sedan. Denna förenkling tillämpas sedan i exceldatabladet för att 
lätt kunna differentiera dessa delar även i VIP Energy.  

För att få fram beräkningsalgoritmen har programkoden för beräkning av den 
enkla zonmodellen i IDA ICE 4.5 studerats, ”CONTINOUS_MODEL 
CeSimZone”, av Voulle & Bring, 2004. Denna går att öppna i den matematiska 
modellen, som finns tillgänglig för användare av expertlicensen av IDA ICE. 

Den beräkningsmodell för konvektiv värmeavgivning från personer till sin 
omgivning som tillämpas av IDA ICE, i zonmodellen CeSimZone, är enligt 
Fangers komfortmodell, ISO 7730, 1984.   

�!#,%!! = &!'(!'1,8(� − ����) + 1,8 ∗ 0,014/(34 − ����)   (2.6) 

där 

&!'  är andel av kroppsytan som är beklädd jämfört med den 
som är naken 

&!' = 1,00 + 1,293!'
1,05 + 0,6453!'

  67
67  3!' < 0,078

3!' > 0,078    (2.7) 

(!'  är konvektiv värmeöverföringskoefficient mellan luft och 
kläder (W/m2K) 
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�!'   är klädernas yttemperatur (°C) 

där 

�!' = 35,7 − 0,028(58/ − ;) − 0,1553!'(�<' + &<'(!'=�!','%! − ����>)  
 (2.8) 

 

�<' = 3,96 ∗ 10?@&!'A=�!','%!
B + �C�

B >=�!','%! + �C�>=�!','%! − �C�>A  
 (2.9) 

 

�C�  är medelvärdet för strålningstemperaturen. Denna variabel 
varierar med tiden. Ekvationerna som styr denna storhet 
redovisas inte i detta examensarbete 

����  är lufttemperaturen (°C). Denna variabel varierar med 
tiden. Ekvationerna som styr denna storhet redovisas inte i 
detta examensarbete 

/  är metaboliska värmeavgivningen (met, som motsvarar 58 
W/m2, kroppsyta). Denna parameter kan ändras i 
programmets grafiska användargränssnitt. Den metaboliska 
värmeavgivningen skall ej förväxlas med den totala 
värmeavgivningen från personer (se förklaring nedan). 

;   är det externa mekaniska arbetet, W/m2 

 

1,8  är den kroppsyta som antas för de personer som vistas i 
rummet (m2) 

 

ℎ!' = 2,38(�!' − ����)�.BF

12,1GH���

67
67  2,38(�!' − ����)�.BF > 12,1GH���

2,38(�!' − ����)�.BF < 12,1GH���
    (2.10) 

där 

H��� är lufthastigheten som omsluter kroppen. Denna parameter 
antas som default vara 0,1 m/s, och kan inte ändras i det 
grafiska användargränssnittet. Däremot kan den ändras i det 
matematiska om användaren har expertlicens   

 
3!'  är det sk “clo-värdet”, och bestämmer beklädnadsgraden för 

personer som vistas i rummet. 1 clo=0,155 m2K/W. Detta är 
en valbar parameter i IDAs grafiska användargränssnitt. 

 

Det är viktigt att här skilja mellan begreppet metabolisk och total värmeavgivning. 
I den beräkningsmodell som redovisas ovan, och som används i IDA ICE, skiljer 
sig i vissa fall den metaboliska och den totala värmeavgivningen något, på grund 
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av hur beräkningsmodellen är utformad för att beräkna värmeavgivningens olika 
delar. Den metaboliska värmeavgivningen är enbart beroende av aktivitet, medan 
den totala värmeavgivningen beror av många fler faktorer. I litteratur där 
begreppet metabolisk värmeavgivning behandlas, brukar dock en generalisering 
göras där den totala värmeavgivningen kan beräknas genom att multiplicera met-
talet med 58*kroppsytan.  

Den strålningsvärme som tillkommer rummet från personer beräknas i IDA som  

 

����,%!! = 1,8 ∗ 3,96 ∗ 10?@&!'=�!'
 − �C�

 >      (2.11) 

 

där  

�C�  är strålningsmedeltemperaturen i den punkt personen är 
placerad. 

Förutom den konvektiva andelen och strålningsandelen tillkommer det 
fukttillskott som IDA tar hänsyn till. Denna beräknas som latent energi: 

 

�#��,%!! = 1,8(3,05 ∗ 10?I=5733 − 6,99(/58 − ;) − J#��>  (2.12) 

+1,7 ∗ 10?F ∗ 58/=5867 − J#��>) 

där 

J#��  är ångtrycket (Pa). Denna varierar med luftfuktigheten i 
rummet. 

 

Den koldioxid som personerna i ett rum avger påverkar inte värmen direkt, men 
den påverkar luftflödena om dessa, i sin tur, styrs av koldioxidmängden i rummet.  

 

K<L
 = C
I,M∗N,@      (2.13) 

 

där 

 K<L
  är koldioxidtillskottet (mg/s). 

 

Generellt gäller att den latenta andelen ökar med aktivitetsnivån. Ett antal 
beräkningsexempel där värmedelarna för en person med olika aktivitetsnivå 
beräknas för att redogöra skillnaden för dessa. I beräkningen har ett litet rum 
modellerats i IDA ICE, där Fangers metod använts för att beräkna värmetillskottet 
i zonen. Resultatet av denna beräkning visas i Figur 4 till Figur 6. Indata för 
beräkningen redovisas i bilaga D.  
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I resultatet syns att den totala värmeöverföringen från personer, varierande med 
aktivitetsnivån, är det mest avgörande för hur stor del av värmen som avges som 
konvektion, strålning och latent värme i den beräkningsmodell som tillämpas i 
IDA, och som redovisats ovan i detta kapitel. Även rumstemperatur och 
beklädnad har en liten betydelse. Den konvektiva delen och strålningsdelen är i 
princip densamma, vilket framgår av Figur 4 till Figur 6. För lägre total 
värmeavgivning än 125 W är de olika delarna ganska jämnt fördelade.   

 

 

 

Figur 4.  Värmeavgivning från person vid 21,9 oC, 0.85 clo. X-axeln visar 
den totala värmeavgivningen från en person. Y-axeln visar andelen 
av denna som avges i konvektiv, strålning och latent värme.  
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Figur 5. Värmeavgivning från person vid 21,9 oC, 1 clo. X-axeln visar den 
totala värmeavgivningen från en person. Y-axeln visar andelen av 
denna som avges i konvektiv, strålning och latent värme. 

 

 

 

Figur 6. Värmeavgivning från person vid 24 oC, 0,85 clo. X-axeln visar den 
totala värmeavgivningen från en person. Y-axeln visar andelen av 
denna som avges i konvektiv, strålning och latent värme. 
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Figur 7. Värmeavgivning från person vid 24 oC, 1 clo. X-axeln visar den 
totala värmeavgivningen från en person. Y-axeln visar andelen av 
denna som avges i konvektiv, strålning och latent värme. 

 

I det grafiska användargränssnittet i VIP Energy räknas posten ”Personvärme” 
som 100 % konvektiv värme som tillförs rumsluften (Strusoft, 2013). Den 
sensibla delen från personvärme antas med andra ord tillkomma rumsluften direkt, 
vilket är en väsentlig skillnad från IDA ICE. Den latenta delen av värmeenergin 
från personer kan hanteras i en separat post för fukttillskott, där internlasters 
latenta del kan läggas in. I Figur 8 visas hur VIP Energys grafiska 
användargränssnitt hanterar internlaster för ett specifikt driftfall. 

 

Figur 8. Personvärme, som beräknas som 100 % konvektion, samt 
fukttillskottet i rummet i VIP Energy. 
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Den effekt som tillförs rumsluften från personer I VIP Energy behandlas således 
som 

 

�%!! = �!#,%!! + ����,%!! + �#��,%!!    (2.15) 

 

Den latenta delen kan beräknas som fukttillskott med hjälp av 
ångbildningsvärmetalet, r, enligt  

�#��,%!! = /O P 
⇒ /O = �#��,%!!/P    (2.16) 

 

där  

/O   är massflödet (kg/s)  

r  är ångbildningsvärmen 2430000 (J/kg) i IDA, och gäller för 
temperaturen 30 °C.  

 

I VIP Energy anges fukttillskottet i mg/sm2, varpå talet 2,43 används i 
omvandlingen från latent energi till fukttillskott för att omräkningen skall bli lika. 
Den del som erhålls som latent konverteras till alltså till fukttillskott i rummet i 
mg/s i exceldatabladet, för att sedan matas in som indata till VIP Energy.  

 

2.2.3 Värmeavgivning från utrustning 

I en energiberäkning, där uppskattningar av internvärmen ingår, bör hänsyn tas till 
det värmetillskott som tillförs rummet pga. utrustningen som brukas. Denna kan 
vara komplex, då typen av värme som avges från utrustning varierar kraftigt med 
typen av densamma. Köksutrustning avger t.ex. inte samma typ av värme (större 
andel latent) som kontorsutrustning (ASHRAE 2009). 

Precis som med personvärme, är värme från utrustning svår att förutse, då viss 
utrustning är på under vissa tider och andra inte, samt då mycket av den 
värmeeffekt som avges (tyvärr) är standbyeffekt eller tomgångsförlust. Dessutom 
är sällan den energianvändning som anges på en apparats märkning den som 
faktiskt förbrukas, vilket gör det svårt att även förutsäga effekten (Nilsson, 10.2, 
2003). 

Den totala långvågiga värmestrålningen till en zon hanteras i IDA (Voulle & 
Bring, 2004), som 

 

�STUVW��BX%"Y = �UVW�� ∗ ZS�[\    (2.17) 
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där 

�UVW�� är den totala installerade effekten för utrustningen (W). 
denna anges i IDAs grafiska användargränssnitt 

ZS�[\ är andelen långvågig strålning från utrustningen (Long 
Wave Radiation Fraction). Denna anges i IDAs grafiska 
användargränssnitt. 

 

Den totala konvektiva värmeavgivningen från utrustning till en zon är. 

 

�<#UVW��BX%"Y = �UVW�� ∗ (1 − ZS�[\)   (2.18) 

 

Vätskeavgivning från utrustning till zonen hanteras också av IDA. Denna 
påverkar fuktbalansen i rummet, och den latenta delen av värmeavgivningen. För 
varje apparat som tillsätts i rummet kan fukttillskottet i kg/s anges. Denna 
påverkar sedan den totala fuktbalansen i rummet. Översatt till energi används 
övergångstal enl. ekvation 2.19, och är relaterad till vattnets entalpi. 
Omvandlingen från avgivning i vätska (input i IDAs grafiska användargränssnitt) 
och latent värmeenergi är 

 

�]��UVW�� = ℎ# ∗ /O      (2.19) 

 

där 

ℎ#   är entalpin för vattenånga, vilket i IDA beräknas som  

ℎ# = P� + ��T��     (2.20) 

��  är medeltemperaturen i rummet (K) 

��T är vattenångans specifika värmekapacitet baserat på 
massenhet fuktig luft, default satt till 1805 (J/kgK) 

P�   är specifik ångbildningsvärme vid 0 °C 

/O   massflödet från en apparat (kg/s) 

Således kan fuktavgivningen tecknas som 

 

/O = ^_`abcdea
fg

      (2.21) 

 

För VIP Energy hanteras effekten från apparatur lite annorlunda. Indata anges i 
användargränssnittet enligt Figur 9. Verksamhetsenergin innefattar både belysning 
och utrustning. Separation mellan strålning och konvektiv del görs på summan av 
effekten och en andel av värmen antas inte tillgodoräknas byggnaden 



 40 

överhuvudtaget. Fukttillskottet påverkar fukthalten i rummet, vilken i sin tur 
påverkar återvinning av värme ur frånluft med frånluftsvärmepump samt 
kylfunktioner i samband med återluft (Strusoft, 2013). 

 

Figur 9. Verksamhetsenergi för VIP Energy. Posten ”Extern” är energi 
som inte antas tillgodoräknas byggnaden, men redovisas som 
verksamhetsenergi i resultatet (Strusoft, 2013). 

 

Några olika utrustningstyper, vanliga i kontorsmiljöer, med värden för andel 
strålning redovisas i tabell 2 (resterande andel är konvektion).  

 

Tabell 2.  Andel strålning från några utrustningstyper (Wilkins m.fl., 2000 i 
Nilsson, 2003). 

Typ ZS�[\  

Dator 0,1-0,15 

Monitor 0,35–0,4 

Dator och monitor 0,2-0,3 

Laserskrivare 0,1-0,2 

Kopiator 0,2-0,25 

Fax 0,3-0,35 
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2.2.4 Värmeavgivning från belysning 

Värmestrålningen från belysningen varierar med ljuseffektiviteten för ljuskällan. 
Dessutom kan den faktiska energianvändningen från belysning vara en annan än 
den som specificeras av tillverkaren, speciellt för T8 lysrör, där den faktiska 
energianvändningen är ca 90 % av den specificerade (Chantrasrisalai & Fisher, 
2007).  

Andra aspekter som har betydelse för värmeavgivningen från belysning är 
utformning, placering och typ av armatur och luftflödet i rummet. Ju större 
luftflöde, desto större andel av värmen avges som konvektion (Chantrasrisalai & 
Fisher, 2007). 

Belysningen delas, i IDA, upp i tre fysikaliska parametrar, konvektion, kortvågig 
strålning (synligt ljus) och långvågig strålning. Den långvågiga strålningen, samt 
konvektionsdelen tillförs rummet i form av värme, vilket framgår i programkoden 
för CeSimZone. Den totala installerade effekten kan således delas upp i tre termer 
vars andel bestäms i IDAs användargränssnitt. 

 

�S�hf = �iTS�Y + �STS�Y + �<#S�Y   (2.22) 

 

 

Kortvågig strålning från belysning: 

 

�iTS�Y = �S�hf ∗ ZS]\    (2.23) 

 

där 

�S�hf  är den totala installerade effekten för belysningen (W). 
Denna anges i IDAs grafiska användargränssnitt.  

ZS]\ ”Light Visible Fraction”. Andelen av den installerade 
effekten som övergår i kortvågig strålning, dvs synligt ljus. 
Denna parameter varierar linjärt med det antal lumen/watt 
som anges för belysningen i IDAs grafiska 
användargränssnitt, där  ZS]\ är 0,0085*antal lumen/watt. 

 
Arbetsmiljöverket listar ett antal riktvärden på kravnivåer för belysning för olika 
typer av kontorsarbete angett i lux, där 1 lux motsvarar 1 lumen/m2.  
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Tabell 3.  Belysningskrav för arbete (Arbetsmiljöverket, 2013.) 

Lokal/arbetsfunktion Allmänbelysning (lux) Platsbelysning (lux) 

Arkivering/kopiering 200 300 

Vanligt kontorsarbete 300 500 

Arbetsstationer för CAD 300 500 

Arbete med högre krav på 
seende 

300 750 

Finare ritarbete 500 1500 

Konferensrum 200 500 

Städning 200  

Soprum 100  

 

Olika belysningstyper har olika ljuseffektivitet, mätt i lumen/watt.   

Långvågig strålning från belysning: 

 

�STS�Y = �S�hf ∗ (1 − ZS]\ − Z<\)    (2.24) 

 

där 

Z<\ är den andel av den installerade effekten som övergår i 
konvektiv värme (convective fraction). Anges i IDAs 
grafiska användargränssnitt. 

 

Konvektiv värmeavgivning från belysning 

 

�<#S�Y = Z<\ ∗ �S�hf    (2.25) 

 

Belysningens olika andelar beror till stor del på belysningstypen samt luftflödet i 
rummet (Chantrasrisalai och Fisher, 2007).  

 

2.2.5 Hantering i zonen 

Strålningsdelens beteende i zonen beräknas, för energisimuleringar, enligt den 
enkla zonmodellen i IDA, som baseras på Fanger, 1982. Denna gäller långvågig 
strålning, och väggarna antas vara adiabatiska, dvs. ingen transmission genom 
väggarna antas. Ekvationen är enligt följande: 
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�[��BX%"Y + (ST(�)�jN
"iW�k��=�lW�kmno − �C�> = 0    (2.26) 

 

 

där 

�[��BX%"Y  är summan av värmestrålningen i rummet, och beräknas 
som  

�[��BX%"Y = �STS�Y + �STUVW��BX%"Y + ����,%!! + tillägg 
för strålning från installationer och sol som ej berörs i detta 
examensarbete. Den kortvågiga strålningen försummas då 
denna komplicerar beräkningen. (W) 

(ST  är värmeöverföringskoeficienten för den långvågiga 
strålningen, (W/m2K) 

�lW�k   är yttemperaturen för varje individuell yta, (°C) 

�C�   är strålningstemperaturens medelvärde, (°C) 

 

Ekvationen löses sedan för varje tidssteg. Ekvation 2.26 exemplifierar hur IDA 
behandlar de ingående variablerna, som är beroende av internlaster. Även andra 
förhållanden, såsom fuktbalansen, koldioxidmängd och lufttemperatur beräknas 
med samma princip, men redovisas ej i detta examensarbete. För IDA-användare 
kan algoritmerna studeras i programkoden för den enkla zonmodellen, 
CeSimZone. 

De internlaster som påverkar värmebalansen i en zon illustreras i Figur 10. I 
zonen beräknas sedan energibalansen med avseende på många fler variabler, 
såsom solinstrålning, vind, luftflöden mm. Beräkningsmodellen för 
energiberäkningar är den enkla modellen enl. Fanger, 1982 (Sahlin m.fl. , 1999). 
Hur alla dessa samverkar beräkningsmässigt redovisas inte i detta examensarbete.  
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Figur 10. Schematisk bild över vilka internvärmekällor som ingår i en 
förenklad simuleringsmodell. De gröna värmekällorna är sådana 
som direkt eller indirekt kan styras i IDA ICE. 

 

2.2.6 Tappvarmvatten 

Tappvarmvattnet är en energipost som är relaterad till brukarbeteendet. Den 
skiljer sig, dock, beräkningsmässigt med de övriga posterna då tappvarmvattnet 
enbart påverkar resultatet av tappvarmvattenanvändningen. I VIP Energy 
redovisas denna post som ”spillvatten” under avgiven energi.  

2.3 Regelverk och krav 
Regelverk relaterade till byggnaders energianvändning redovisas kortfattat i detta 
kapitel. Regelverken är dock aldrig så pass detaljerade att de svarar på de frågor 
som ställs i detta examensarbete, dvs hur energiberäkningar skall utföras på ett 
standardiserat sätt med avseende på brukarbeteende, där hänsyn tas till 
bräkningsprogrammens detaljnivå.  

 

  



 45 

2.3.1 EPBD – Energy Performance of Buildings Directive 

Det europeiska energidirektivet för byggnader implementerades för första gången 
1993. Byggsektorns höga energianvändning och koldioxidutsläpp skapade ett 
behov för reglering av verksamheter inom byggindustrin.  

Direktivet behandlar flera olika områden från certifiering av byggnader till krav 
på energiprestanda samt uppmaning till informationskampanjer och dylikt för att 
främja energibesparing. De olika områdena är uppdelade i 30 artiklar som 
beskriver, mer eller mindre detaljerat, de olika områdena och dess krav. 

Artikel 3 behandlar energiberäkningsmetodik. I artikeln anges att medlemsstaterna 
i EU ska ha metoder för beräkning av energiprestanda för byggnader (Boverket, 
2013). I annex 1 av direktiv 2010/31/EU redogörs för ett generellt ramverk som 
ska gälla för beräkningar av byggnaders energiprestanda. Där framgår att 

1. Byggnaders energiprestanda skall baseras på den uppmätta eller beräknade 
energin som krävs för att möta de behov som erfordras av byggnadens 
typiska användning med hänsyn till värme, kyla och varmvatten. 

2. Byggnadens energiprestanda skall redovisas på ett tydligt sätt och skall 
inkludera energiprestandaindikator och en numerisk indikator för primär 
energianvändning, baserat på primära faktorer för energibärare. 
Metodologi för beräkning av byggnaders energiprestanda skall ta hänsyn 
till europeiska standarder och skall vara konsistent med relevant EU-
lagstiftning, inklusive direktiv 2009/28/EC (rörande främjande av 
användning av förnybara energikällor). 

3. Beräkningsmetodologin skall, åtminstone, ta följande aspekter i 
beaktande: 

• Byggnadens termiska egenskaper m.h.t. termisk kapacitet, 
isolering, passiv uppvärmning, kylning och köldbryggor. 

• Värmeinstallationen och varmvattenförsörjning, inklusive 
isolering. 

• Luftbehandling 
• Naturlig och mekanisk ventilation och ev. lufttäthet 
• Inbyggd belysning (gäller främst lokaler) 
• Byggnadens utformning, position och orientering, inklusive klimat 
• Passiv solstrålningsabsorption och solavskärmning 
• Innomhusklimat 
• Internlaster 

4. Positiv påverkan från följande aspekter skall, där de förekommer, räknas 
med 

• Aktiva solfångare och andra värme och elektriska system som 
baseras på energi från förnybara källor 

• Fjärrvärme och fjärrkyla 
• Naturljug ljussättning (användning av dagsljus istället för elektrisk 

belysning) 
5. I en energiberäkning skall byggnader klassificeras i följande kategorier: 

• Enfamiljshus av olika typer 
• Flerbostadshus 
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• Kontor 
• Undervisningsrelaterade byggnader 
• Sjukhus 
• Hotell och restauranger 
• Idrottsanläggningar 
• Butiker 
• Andra typer av energianvändande byggnader 

(Directive 2010/31/EU) 

 

2.3.2 BBR – Boverkets byggregler  

Boverkets byggregler reglerar byggindustrin inom ett flertal områden, och finns 
att ladda hem gratis på boverkets hemsida. Kapitel nio berör energi och 
energihushållning i byggnader. Reglerna behandlar kravnivåer för bostäder och 
lokaler, med avseende på  

• Byggnadens specifika energianvändning 
• Installerad eleffekt för uppvärmning, 
• Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för de byggnadsdelar som 

omsluter byggnaden. 

Kravnivåerna för lokaler delas idag upp i tre olika klimatzoner, samt förekomst av 
elvärme som uppvärmningssätt. Tillägg i kraven kan även göras då uteluftsflödet 
är större än 0.35 l/sm2 i temperaturreglerade utrymmen (BBR20, BFS:2013:14). 

I nuläget delas inte lokaler upp i olika lokalkategorier. Boverket har i skrivandets 
stund, på remiss, föreslagit ändringar, där bl.a. energikraven differentieras 
beroende på lokaltyp. De olika föreslagna kategorierna är följande: 

• Kontor, förvaltning 
• Skola, förskola, universitet 
• Vård, sjukhus, serviceboende 
• Hotell, pensionat, elevhem, restaurang 
• Idrotts-, bad-, sport-anläggning 
• Butik, lager, köpcentrum 
• Övrig energianvändande byggnad 

De tre klimatzonerna byts även ut mot justeringsfaktorer beroende på län. Kraven 
kan förväntas slå igenom under 2014.  

BBR behandlar inte, till skillnad från många andra europeiska länders 
myndigheter, beräkningsmetodik för energiprestanda.  

 

2.3.3 Jämförelse mellan två normer 

I enlighet med EPBDs direktiv gällande energiprestandaberäkningar har länder i 
olika grad, och på olika sätt, tillämpat dessa och skapat nationella 
beräkningsmetoder. Dessa skiljer sig anmärkningsvärt mellan länderna på ett 
flertal punkter. I vissa länder finns färdiga ramverk för beräkning av 
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energiprestanda, där även schablonvärden för internvärme för ett flertal olika 
lokaler ingår, medan det i andra länder saknas allmänna beräkningsmetoder och 
schablonvärden. Med utgångspunkt från brukarrelaterade indata jämförs här 
kortfattat förhållningssätt mellan Finland och Storbritannien för att exemplifiera 
dessa skillnader.  

2.3.3.4 Skillnad i zonuppdelning 

Hur en byggnad indelas och definieras schablonmässigt skiljer sig mycket. Den 
brittiska modellen är mycket mer detaljerad. Den levereras med programvara som 
hanterar beräkningar med metodologin tillsammans med databaser för 
brukarrelaterade indata som är mycket detaljerade. Den Finska modellen, i sin tur, 
är enklare uppbyggd, och bygger på standarden SFS-EN13790.  

Detaljnivåerna för brukarrelaterade indata för de båda länderna presenteras i Figur 
11. I den brittiska modellen blir detaljnivån väldigt hög. Den innehåller över 250 
olika zontyper, och över 6000 scheman. Detaljnivån är utformad för att kunna 
göra dynamiska helårssimuleringar där byggnadens zoner i beskrivs.  

 

Figur 11. Jämförelse av detaljnivå mellan Storbritanniens (till vänster) och 
Finlands (till höger) nationella beräkningsmetoder med avseende 
på internvärme. 

Den finska modellen utgår från månadens medelvärde. Här anges att förenklingen 
att räkna byggnaden som en och samma zon görs då temperaturdifferensen är liten 
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samt om skillnaden i värmelaster är relativt små mellan utrymmena (Finlands 
byggbestämmelsesamling, 2007). 

2.3.3.5 Precision 

Vid beräkning av byggnaders energiprestanda är det önskvärt att 
beräkningsresultatet överensstämmer väl med verkligheten. Det finns ett antal 
olika faktorer som påverkar kvaliteten i beräkningen. Defaultvärden, korrekt 
utförd datainsamling samt kvaliteten i beräkningsmodellen påverkar precisionen i 
resultatet. I många fall kan dessa dock kompensera varandra, vilket gör det svårt 
att avgöra var de eventuella felen finns i beräkningen. Det finns även risk att fel 
fortplantar sig, vilket kan medföra stora avvikelser mellan beräknade och 
uppmätta resultat (Granroth, 2011). 

Det finns ett antal kvalitetsaspekter berörande beräkningsmetoder som används i 
samband med byggbestämmelser, särskilt i samband med att beräkningarna 
används för att utvärdera energiprestandan i relation till olika kravsystem. Det är 
viktigt att hitta den rätta balansen mellan noggrannhet i beräkningsmetod, 
kvaliteten på indata och reproducerbarheten i resultaten. Idag finns ännu inga 
internationella bestämmelser gällande minsta detaljnivå för beräkningar inom 
många områden (t.ex. vinkeleffekter för solinstrålning, differentiering mellan 
konvektion/strålning för internlaster mm) (ISO 13790, 2008). 
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3 KORT OM BERÄKNINGSPROGRAMMEN  

Detta kapitel behandlar de två olika beräkningsprogram som använts för att 
implementera de brukarindata (schablonvärden) som behandlas i kapitel 4. Både 
VIP Energy och IDA ICE utför helårssimuleringar baserade på timvärden, och 
skall ej förväxlas med enklare program som använder graddagsmetoder för att 
utföra beräkningarna. 

3.1 IDA ICE 
IDA ICE är ett ekvationsbaserat simuleringsverktyg som tillhandahålls av Equa 
Solutions AB i Solna. Programmet hanterar många olika zontyper och användare 
har möjlighet att göra komplexa modelleringar med hänsyn till energianvändning, 
belysning, komfort mm.  

Programmet erbjuder även möjligheten för användarna att importera 3D-objekt i 
IFC-format för att kunna bygga upp 3D-modeller utifrån dessa. När modellen är 
uppbyggd av användaren skapas en matematisk modell som binder samman alla 
komponenter med ett ekvationssystem som sedan löses numeriskt för varje 
tidssteg. Om modellen innehåller många zoner med många komponenter blir 
snabbt ekvationssystemet väldigt stort, vilket gör att simuleringar kan ta lång tid. 

IDA hanterar beräkningar som tar hänsyn till flera olika zoner, och värmetransport 
mellan dessa. Zonerna kan ha olika geometri, brukarbeteende, luftflöden, värme 
och kylsystem och mycket annat.  
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Figur 12. Delar av det grafiska användargränssnittet i IDA ICE 4.5 

 

För användare som innehar den avancerade licensen för IDA finns möjlighet att 
undersöka subrutinerna som styr beräkningen. Dessa kan läsas som programkod, 
och gör att användaren får en inblick i hur beräkningarna utförs av programmet. I 
detta examensarbete har denna möjlighet varit kritisk, då förståelse för hur 
internvärmen hanteras av programmet erhållits genom att studera programkoden. 

Då användare av IDA har möjlighet att mycket ingående välja detaljer som 
simuleringarna tar hänsyn till så är det viktigt att definiera hur dessa ska hanteras. 
När användare av programmet ska göra en energiberäkning för en projekterad 
byggnad är underlaget sällan lika detaljerat som det finns möjlighet att hantera i 
IDA. Det kan till exempel röra sig om internlasters uppdelning mellan olika typer 
av värme eller vilken vinkel som antas på ett öppet fönster.  

Detta examensarbete beskriver ett föreslaget arbetsförfarande för hantering av en 
del av de variabler som generellt sett är svåra att veta på förhand, med hänsyn till 
IDAs möjlighet att i detalj välja hur dessa ska hanteras.  

För några av de parametrar för internvärme som IDA hanterar finns idag inga 
bestämmelser kring hur dessa ska hanteras i Sveby. Bland dessa hör 
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• Andel av verksamhetsel som är belysning resp. utrustning 
• Andel av belysningseffekt som avges som konvektion, långvågig samt 

kortvågig strålning (se kap. 2.2.4) 
• Andel av utrustningseffekt som avges som konvektion, strålning och latent 

(se kap. 2.2.3) 
• Hur personvärme skall tolkas med inmatningsformatet i IDA (se kap. 

2.2.2) 
 

Idag gör användare av IDA, och även andra beräkningsprogram, individuella 
uppskattningar av de indataparametrar som inte är kända vid beräkningen, samt 
egna tolkningar av brukarindata i Sveby (Svebyprogrammet, ”Resultat från 
energiberäkningstävling för ett flerbostadshus”, 2011). Variationerna mellan 
uppskattningarna kan ha olika påverkan på resultaten. 

3.2 VIP Energy 
VIP Energy utvecklas och tillhandahålls av företaget Strusoft. Programmet 
beräknar energianvändningen i byggnader. Det räknar även ut BBR-kravet på 
byggnaden så att resultatet för byggnaden kan jämföras mot detta (Strusoft, 2013). 
Då programmet är designat för energiberäkningar är det ett mer begränsat 
allternativ till IDA ICE. Beräkningarna är inte heller lika stora, vilket medför att 
beräkningstiden är kortare (I VIP utförs beräkningen vanligtvis på någon sekund, 
medan de i IDA kan ta flera timmar, beroende på modellen). 

Internlaster hanteras annorlunda i VIP Energy jämfört med IDA. Här lägger 
användaren direkt in värden för brukarrelaterade data som ren effekt, vilket sedan 
fördelas över den modellerade zonen (se kap. 2). Detta kan vara smidigt då 
underlag i projekteringsstadiet innehåller färdiga värden i det formatet. Om 
användaren däremot, t.ex. vill lägga in olika typer av utrustning med olika 
egenskaper manuellt som sedan summeras i zonen måste en beräkning behöver 
utföras utanför programmet för att erhålla indatavärden som fungerar med 
programmets format. Ett av målen med detta arbete är att utforma en räknesnurra i 
Microsoft Excel som underlättar detta arbete och som gör att arbetet med 
internlaster i VIP Energy kan göras utifrån en arbetspraxis som är lätt att följa. 

Till skillnad från IDA ICE tillhandahålls inte den programkod som styr 
beräkningen i VIP Energy. För internvärmen har detta begränsade konsekvenser, 
eftersom inmatningen av brukarindata sker på en ”högre nivå” än i IDA, dvs 
lasten i W/m2 anges direkt i användargränssnittet (se kap 2.2.2 till 2.2.4). Det blir 
således möjligt att, i excelbladet, hantera beräkningen av indata så att denna 
korrelerar med den i IDA ICE. 
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4 SCHABLONVÄRDEN FÖR INTERNLASTER 

I detta kapitel behandlas schablonvärden för internlaster. Inledningsvis redovisas 
detaljerat den metod som ligger till grund för de värden som sedan räknas fram 
och redovisas individuellt för varje zon. De värden som presenteras i detta 
examensarbete utgör ett förslag för kommande arbeten inom Sveby med 
standardisering av beräkning av byggnaders energiprestanda. De skall alltså inte 
tolkas som förankrade värden. De källor som har använts redovisas och 
diskuteras i kapitel 2.3.  

Att välja detaljnivå och format på schablonvärden är kritiskt för dess 
tillämpbarhet. Den arbetsgång som tillämpats för att härleda eller beräkna 
schablonvärden har varierat beroende av vilken typ av lokal som dessa skall tas 
fram för. Detta beror på variationer i de underlag som funnits tillgängligt för de 
olika verksamhetstyperna (se kap. 4.3–4.6). 

Den mest använda källan i denna del av arbetet har varit de inventeringar som 
energimyndigheten har utfört på befintligt byggnadsbestånd, ”STIL2”. I dessa 
rapporter redovisas energianvändning uppdelat för olika verksamhetstyper. De 
värden som redovisas är dock inte tillräckligt detaljerade för att direkt kunna 
användas i det format som erfordras i en energiberäkning (se kap. 2 samt 4.3–4.6), 
varför schablonvärden framräknas genom beräkningsuppskattningar.  

I vissa fall saknas helt underlag för att räkna fram schablonvärden. Det finns ett 
stort behov av inventeringsarbete i detta område. De värden som presenteras i 
detta examensarbete är enbart förslag utifrån de data som finns. Tillsammans med 
det exceldatablad som arbetats fram i samband med detta examensarbete finns 
möjlighet till modifiering av schablonvärden allteftersom arbetet med Sveby 
fortskrider. 

4.1 Allmän beräkningsgång och format på indata 
Detaljnivån i beräkningsprogrammen gör att formatet på schablonvärden bör 
anpassas så att de blir tydliga och lätta att arbeta med.  

Den beräkningsmodell som används för att uppskatta schablonvärden för 
internlaster utgår från förhållandet i ekvation 4.1 (Malmström, 2000). 

 

p = q �r
� st      (4.1) 

 

där 

p  är totala energin (kWh) 

t  är tiden (h) 

u  är periodens längd (h)  
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�  är effekten (W). 

Då ekvation 4.1 inte är kontinuerlig i verkligheten, samt för att göra tillämpningen 
av schablonvärden användarvänlig, behövs en förenklad modell för att uppskatta 
värmetillskottet från internlaster. Denna liknar den modell som tillämpas i NCM 
för Storbritannien utvecklat av BRE (för mer information se kapitel 1.4.2). 

Under de timmar av dygnet då aktivitet inte pågår, dvs under stängningstid för 
kontor, butikslokaler, skolor mm finns det fortfarande en liten andel 
värmeavgivning från belysning och utrustning. Även under drifttid, dvs då kontor 
och butiker mm är öppna, varierar internlasterna. För att förenkla detta anges ett 
värde för aktiv tid, dvs då aktivitet pågår, och ett värde som är passivt, dvs då 
verksamheten inte pågår. Denna förenkling är nödvändig för att inte göra 
användandet av schablonvärden för komplicerad och detaljerad. Valet att använda 
två värden för effekten över tid baseras dels på att den brittiska NCM modellen 
använder en nästintill identisk variant samt på den modell som används i 
exempelberäkning i Sveby bukarindata kontor 1.1. 

För samtliga typer av zoner används en grundekvation för att räkna fram 
dimensionerande värden för internlasterna, baserat på ekvation 4.1, där summan 
av den energi som används av det aktiva samt passiva värdet under ett år är 
totalvärdet för energianvändningen. Eftersom fördelningen över area här tas i 
beaktande ändras symbolerna p och �. 

 

v = �� ∗ t� + �� ∗ t�     (4.2) 

 

där 

v  är den totala energianvändningen över året w x�f
	
å�z 

�� är effekten under ”aktiv” tid, dvs under öppettid eller 

motsvarande  w �
	
z 

�� är effekten under ”passiv” tid, dvs resterande tid w �
	
z och 

anges som andel av den aktiva effekten, �� ∗ Z� 

t�   är totala aktiva tiden under ett år w f
å�z och beräknas som  

t� = (tl'W − tl��) ∗ =7 − s�> ∗ (52 − H�)   (4.3) 

 

t�   är totala passiva tiden under ett år w f
å�z och beräknas som  

7 ∗ 52 ∗ 24 − t� 

H�  är antalet hela passiva veckor per år, t.ex. semestrar och 
dyl. 

s�   är antalet hela passiva dagar per vecka, t.ex. helger och dyl. 
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Den generella ekvationen, med alla potentiellt okända variabler blir således  

 

v = �� ∗ (tl'W − tl��) ∗ =7 − s�> ∗ =52 − H�> + Z� ∗ ��
∗ {8736 − (tl'W − tl��) ∗ =7 − s�> ∗ =52 − H�>| 

 

En förenkling av ekvationen ger  

 

v = ��=1 − Z�>(tl'W − tl��) ∗ =7 − s�> ∗ =52 − H�> − 8736Z��� 
 (4.4) 

 

Denna tillämpas för att beräkna internlaster för samtliga fall där okända variabler 
behöver beräknas eller uppskattas. Figur 13 illustrerar den modell som beskrivits 
ovan. 

Det är viktigt att komma ihåg att förhållandet mellan värmeeffektens sensibla och 
latenta delar är konstant både under passiv och under aktiv tid. Antalet timmar 
under ett år antas även vara 8736 timmar, vilket skiljer sig något från ett vanligt 
år, som är 8760 timmar (skottår 8736 timmar). Detta görs här eftersom ekvation 
4.4 använder 52 veckor som bas. I verkligheten varierar antalet helgdagar per år, 
vilket gör att en generalisering här blir nödvändig. Skillnaden mellan 8760 och 
8736 timmar är 0,27 %, vilket har en liten betydelse för det totala resultatet. 

 

Figur 13. Andel av internvärme som är aktiv och passiv under dygnet. Bilden 
visar en dygnsprofil som gäller på vardagar i en kontorslokal. För 
helger används den passiva delen under hela dygnet. 
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4.1.1 Många okända variabler 

Vid tillämpningen av ekvation 4.4 för beräkning energianvändning är det ofta 
flera variabler som är okända. Det kan röra sig om verksamhetstider, 
dimensionerande effekt eller andra variabler. Jämvikt i ekvationen och 
bedömningar av rimligheten för värden för internlaster, med hänsyn till de källor 
som funnits tillgängliga för varje specifikt fall (se kap. 4.3–4.6), har sedan varit 
utgångspunkten för bestämning av okända variabler. För varje zon och 
internlasttyp redovisas hur dessa räknats fram.   

4.1.2 Internlasteffektens uppdelning mellan olika 
konvektion, strålning och latent del 

I kapitel 2.2 redovisas hur internlasternas effekter delas upp i konvektion, 
strålning och latent del. Förhållandet mellan dessa varierar med effekten � enligt 
Figur 4 till Figur 7 (kap. 2.2.2) för personvärme. För utrustning och belysning har 
det varit svårt att bedöma uppdelningen mellan de olika delarna av värmen. De 
olika delarna beror av en mängd olika faktorer som redovisas i kapitel 2.2. För att 
kunna göra en rimlig bedömning behövs utförlig information om vilken typ av 
utrustning och belysning som vanligast förekommer i olika lokaltyper, vilket inte 
funnits tillgänglig i detta examensarbete (se kap. 7).  

4.1.3 Detaljnivå för schablonvärden vid energiberäkningar 

EPBD definierar ett antal lokaltyper för energiberäkningar (se kap. 2.3.1). Dessa 
kan i sin tur delas in i olika underkategorier. Olika länder har egna uppdelningar 
av förbestämda ytor för schablonvärden vid energiberäkningar. Dessutom 
redovisas schablonvärden på olika sätt i olika länder, där vissa länder kan redovisa 
effekter och scheman i enlighet med den metod som redovisas i detta 
examensarbete, medan andra länder redovisar energiavgivningen från internlaster 
på årsbasis.  

Att detaljera definitionen av zoner, internlaster och drifttider vid 
energiberäkningar begränsas dels av bristen på underlag, samt på möjligheten att 
skapa användarvänliga system som kan ta hänsyn till detaljnivån i 
energiberäkningar.  

Den detaljnivå som redovisas för olika zoner i detta examensarbete ligger i linje 
med den nivå som definieras enl. kapitel 2.3.1. Detta innebär att en viss lokaltyp 
tilldelas värden för hela lokalen i regel, exempelvis för kontor, där differentiering 
av en kontorslokals delar ej görs, exempelvis för pentry, toalett, personalrum mm. 
Om differentiering mellan olika zoner i en byggnad önskas, kan dessa delas upp 
areamässigt (se kap 4.2.1). Samma zontyp kan läggas in, men internlasterna kan 
varieras manuellt. Undantaget är restauranger, där kök och matsal delas upp. 

4.1.4 Format för databasbibliotek i IDA 

De schablonvärden som räknas fram i indatabladet tillämpas i IDA genom ett 
databasbibliotek, där indataformatet för schablonerna konverteras till det format 
på indata som IDA använder. Resultatet tabelleras i bilaga A. Dessutom redovisas 
programkod som kan klistras in i en databasobjektsfil, så att användare lätt kan 
implementera värdena.  
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Det är viktigt att komma ihåg att IDA ICE inte hanterar tappvarmvatten 
individuellt för varje zon. Denna post läggs in i dialogrutan ”Extra energy and 
losses”. Där läggs även förluster för varmvattencirkulation in, samt hur mycket av 
denna som kan tillgodogöras som värme i zonerna. Eftersom det ej går att skapa 
databasobjekt för denna energipost i IDA, behöver denna matas in baserat på 
beräknad total energianvändning för tappvarmvatten.  

4.2 Beräkningsprincip i exceldatablad för VIP 
Syftet med exceldatabladet är att förenkla och standardisera inmatningen i VIP 
Energy (även utvidgning för flera beräkningsprogram är möjlig, se kap. 6.1.6.1). 
Detta pga. att brukarrelaterad indata kan tolkas olika av användare, och således 
kan de påverka resultatet i energiberäkningar. Det är upplagt så att flera zoner 
med olika brukarsyften kan slås ihop så att enhetliga värden för olika driftfall 
approximeras, och förenklar således beräkningarna.  

Exceldatabladet är upplagt så att användaren har två alternativ i 
beräkningsgången: 

Alt 1: Användaren matar in arean för de olika zonerna och låter sedan 
schablonvärden diktera datan. Detta inmatningsalternativ är 
lämpligt att använda även då brukarindata för en enskild zon skall 
beräknas.  

Alt 2:  Användaren matar in de olika zonernas area, och summerar själv 
den utrustning, belysning och personer som skall vistas i dessa. 
Databladet räknar sedan om värdena till indata för VIP Energy.  

4.2.1 Zonhantering 

Beräkningarna utförs så att de utdata som beräkningarna resulterar i representerar 
indata för en och samma zon. Inom denna zon kan flera olika brukarbeteenden 
sedan beaktas. Denna beräkningsprocedur skall följa de principer som redogörs i 
ISO 13790, kap 6. 

I enlighet med kap 6.3.2 i ISO 13790 kan en sammanvägning mellan utrymmen i 
en byggnad utföras om: 

• Börvärde för temperaturreglering varierar med mindre än 4 K  
• Utrymmena har antingen alla eller inga mekanisk kylning, där börvärde för 

kylning varierar med mindre än 4 K 
• Utrymmena betjänas av samma värme- och kylsystem (om sådana 

existerar) i enlighet med Annex A i ISO 13790 
• Åtminstone 80 % av golvarean betjänas av samma ventilationssystem 
• Luftflödena, uttryckta i m3/sm2, för 80 % av arean varierar med mindre än 

med en faktor 4. 

Det är av stor vikt att användaren tar hänsyn till förhållandet i byggnaden vid 
användandet av exceldatabladet. Zonindelningen får ej utföras på ett sådant sätt att 
en förenkling påverkar resultatet i för stor grad. Användaren bör vara väl 
medveten om konsekvenser för uppdelning av termiska zoner i en byggnad.  
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Om åtminstone ett av ovanstående kriterier ej uppfylls så måste ytan delas upp i 
flera zoner. Energiberäkningen bör då utföras som en flerzonsberäkning. 
Excelbladet kan då användas i syfte att beräkna indata för utrymmen som kan 
inkluderas i en och samma zon. Detaljnivån i uppdelningen blir här kritisk. I de 
specifika fall då en zon ej kan representeras av de schablonvärden som ligger 
inlagda i excelbladet behöver användaren mata in dessa manuellt. Det kan 
exempelvis handla om kontorsytor som har betydande avvikande densitet av 
utrustning, eller verksamheter där närvarotiden avviker från de som ligger inlagda. 

Figur 14 illustrerar hur olika ytor kan väljas i beräkningen. Varje yta som kan 
väljas i rullistan avgör sedan vilka schablonvärden för brukarindata som skall 
associeras med densamma. 

 

Figur 14. Inmatning av area för zoner i exceldatabladet. De zontyper som 
läggs in läggs samman, och indata beräknas sedan viktat mot 
arean för varje zon. 

 

4.2.2 Personvärme 

När zonens yta är inmatad (se kap. 4.2.1) kan värden för personvärme hanteras. 
Antingen väljer användaren att låta programmet beräkna denna utifrån 
schablonvärden, eller så matas personvärmen in manuellt för varje zon via ett 
separat indatablad som är sammankopplat med huvuddatabladet. Figur 15 visar 
indatabladet för manuell inmatning av personvärme. De olika energidelarna 
beräknas antingen automatiskt av programmet baserat på aktivitetstyp enl. kap 
2.2.2, eller så kan användaren själv mata in aktivitet, antal, total effekt samt andel 
som avges som strålning och latent. Konvektionsdelen beräknas som 1-övriga. 
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Figur 15. Manuell inmatning av personvärme. I de vita rutorna kan 
användaren själv lägga in värden. Om aktivitet och antal väljs i de 
två översta raderna så beräknas automatisk de olika värmedelarna 
av exceldatabladet. 

 

Huvuddatabladet summerar sedan internvärmen från personer enligt användarens 
inmatade data. Figur 16 illustrerar hur det ser ut i huvuddatabladet. 

 

Figur 16. Summering av personvärmen i huvuddatabladet. Exemplet ovan 
visar personvärmen beräknad utifrån schabloner. I de fall då 
personvärmen matas in manuellt enl. Figur 15, hämtas dessa 
värden automatiskt. 

4.2.3 Belysning 

Den manuella inmatningen av belysning i en enskild zon illustreras i Figur 17. 
Användaren anger antingen belysningstyp från en rullista, varpå ljuseffektivitet 
och andel konvektiv värme kompletteras automatiskt, eller så skriver användaren 
själv in värden för belysningen. Huvudindatabladet hämtar sedan den energi som 
påverkar verksamhetselen. Det är viktigt att komma ihåg att de värden som 
beräknas fram i det manuella databladet exkluderar den energi som beräknas som 
kortvågig strålning (se kap 2.3.4). Det betyder att den schabloneffekt som anges 
för belysning enbart gäller långvågig strålning och konvektion. 

 

Figur 17. Manuell inmatning av belysning. Användaren kan välja utifrån ett 
antal olika belysningstyper och effekter i rullistor, varpå de olika 
värmedelarna beräknas. Alternativt kan användaren mata in egna 
värden i de tre nedersta raderna. 
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Figur 18 illustrerar huvudindatabladets summering av belysningen, som antingen 
hämtas från det manuella indatabladet, eller beräknar värden baserade på 
schabloner för den specifika zontypen.  

 

 

Figur 18. Summering av belysningen i huvuddatabladet. Exemplet visar 
summering där belysningen för kontor är hämtad från manuell 
inmatning, och matsalen utifrån schablonvärden. 

4.2.4 Utrustning 

Manuell inmatning av utrustning utförs i en separat flik i databladet. Användaren 
kan själv lägga in olika typer av utrustning från en förberedd rullista, vars värden 
baseras på de listor som redovisas i ASHRAE Fundamentals 2009. Det finns även 
möjlighet att själv mata in värden för utrustning som användaren själv definierar.  

 

 

Figur 19. Manuell inmatning av utrustning. Användaren kan välja ett antal 
utrustningstyper i rullista, eller välja att manuellt mata in värden. 

 

I huvuddatabladet summeras sedan utrustning, som i sin tur påverkar 
verksamhetsel och fuktavgivning i resultatet. Figur 20 visar summeringen av 
utrustningen i huvuddatabladet. 
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Figur 20. Summering av utrustning i huvuddatabladet. I exemplet har 
manuell inmatning av utrustning gjorts enligt Figur 19 för kontor. 
Värden för matsal är baserat på schablon. 

 

4.2.4 Tappvarmvatten 

Tappvarmvattenanvändningen baseras antingen på manuell inmatning eller 
schablonvärde, där den ”aktiva” lasten matas in. Hanteringen av tappvarmvatten 
är enklare utformad än övriga brukardata (se kap. 2.2.6). Figur 21 illustrerar 
inmatningen av tappvarmvatten för de olika zonerna. 

 

Figur 21. Inmatning av tappvarmvatten. Användaren har här möjlighet att 
mata in manuella värden direkt i huvuddatabladet. 

4.2.5 Fastighetsel 

Den fastighetsel som matas in i exceldatabladet är den som är brukarrelaterad. Det 
kan handla om hissar, ridåvärmare, etc. Förutsättningar för manuell inmatning av 
värden skapas i databladet för framtida arbete, men då detta inte ingår i 
avgränsningen görs ingen djupare beskrivning av fastighetselens energi i detta 
examensarbete. 

 

4.2.6 Scheman 

Scheman för brukarindata hanteras i enlighet med kap 4.1. Användaren har 
möjlighet att antingen använda sig av förinställda schablonvärden för närvaro i 
lokalen, eller att mata in schema för varje enskild zon själv. Dygnsprofilen 
utformas sedan med ”aktivt” och ”passivt” värde enligt Figur 23. För vissa ytor, 
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där schemat är beroende av den zon som ytan är sammankopplad med, till 
exempel personalrum, är det olämpligt att använda förinställda schablonvärden för 
scheman. Användaren bör då manuellt mata in ett schema som överensstämmer 
med den zon som den är kopplad till. Även i de fall då användaren vill använda 
sig av ett annat schema än det som är fördefinierat som schablonvärde bör denne 
mata in värden själv. Figur 22 illustrerar inmatningen av schema. 

 

 

Figur 22. Hantering av scheman i exceldatabladet. Användaren har 
möjlighet att manuellt mata in schema till höger. 

Eftersom hanteringen av schemat är en förenkling av verkligheten är det viktigt att 
känna till de begränsningar som finns, samt hur resultatet skall tolkas vid 
indatainmatning i energiberäkningsprogrammet.  

4.2.6.1 Passivdagar 

Det antal passivdagar som antas för varje zon representerar det antalet dagar per 
vecka som verksamheten ej avses pågå, till exempel vid helger. Beräkningarna tar 
ej hänsyn till när dessa dagar inträffar i veckan. Detta måste användaren själv vara 
medveten om. Förekommer exempelvis inte verksamhet på vardagar, vilket kan 
vara fallet för exempelvis samlingslokaler och dylikt, avses passivdagarna vara på 
veckodagarna. Om de zoner som matas in har olika antal passivdagar räknas ett 
medelvärde ut för hela zonen viktat över arean. I resultatet anges sedan hur många 
dagar som skall matas in som passiva per vecka. I de fall då en del av ytan har en 
verksamhet som pågår växelvis med verksamheten i en annan del kan det vara 
passande att räkna ner effekten och ta bort passivdagarna, beroende på hur stora 
skillnaderna är. Alternativt kan en flerzonsberäkning i beräkningsprogrammet 
vara mer lämplig. 

Ett möjligt alternativt sätt att hantera detta kan vara att implementera en funktion 
som låter användaren lägga in vilka dagar på veckan som verksamheten pågår, 
liknande tidshanteringen. Approximationer av indata kan sedan utföras för att 
förenkla inmatningen för användaren. För att utveckla en sådan funktion bör dock 
vikten av en sådan bekräftas, varpå det ej utförts i detta arbete. 

4.2.6.2 Passivveckor 

Passivveckor representerar det antalet veckor per år som verksamheten antas vara 
stängd, till exempel semester i kontorsbyggnader eller skolor. Precis som för 
passivdagar beräknas ett areaviktat medelvärde för antalet passivveckor. Det är då 
viktigt att komma ihåg att detta ej lämpar sig då dessa veckor inträffar på två 
skilda delar på året, eftersom verksamheten då aldrig egentligen aldrig är nere, 
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trots att beräkningarna kommer att tolka det så. Det framgår heller inte under vilka 
veckor på året som passivveckorna antas inträffa. Det är här upp till användaren 
att lägga in de veckor som denna anses överensstämma med byggnadens 
användning.  

Precis som för passivdagar skulle det vara möjligt att implementera en funktion 
som låter användaren definiera semesterveckor, och sedan låta programmet räkna 
ut det viktade värdet av internlasterna över året. Detta har ej utförts av samma 
anledning som för passivdagarna.  

4.2.7 Resultat 

I beräkningsresultatet visas brukarrelaterad indata för VIP Energy. Värdena delas 
upp i driftfall för veckodagar och helger. Figur 23 visar resultatet för 
verksamhetsenergi. Resultat för övriga brukarindata redovisas på samma sätt. 
Användaren matar sedan in driftfall i VIP Energy enligt Figur 23. Resultatet är en 
approximation som beräknas för att användaren skall slippa att mata in för många 
driftfall. 

  

 

Figur 23. Resultatvy. Figuren visar inmatningsformatet för 
verksamhetsenergin. I de fall då kombinationen av olika 
verksamhetstyper gör att indataprofilen blir mer komplex, 
använder exceldatabladet en algoritm för att förenkla kurvan. 
Övriga indata (personvärme, fastighetsel, tappvarmvatten etc.) 
redovisas på samma format. 

4.3 Kontor 
För kontorslokaler finns redan ett visst arbete utfört för att bestämma 
schablonvärden för internlaster. Dessa redovisas i rapporten Sveby Brukarindata 
för kontor 1.1. I denna rapport redovisas rekommenderade värden både för 100 
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och 70 % beläggning. Normalvärdet antas här vara 70 % beläggning. Som 
schablonvärde används då 70 % beläggning som riktvärde för energiberäkningar. 
Värde för passiv last anges som 15 % av den aktiva lasten. 

 

4.3.1 Personvärme 

För personvärme anges värdet 108 W/person som effekt. Dessa skall sedan 
distribueras över 20 m2 Atemp per person. Tillämpas diagrammet i Figur 4 erhålls 
förhållandet mellan internlastdelarna som 30 % konvektiv, 30 % strålning och 40 
% latent. 

 

4.3.2 Utrustning och belysning 

Rekommenderat totalt värde för verksamhetsenergi har bestämts till 50 kWh/m2,år 
i Sveby brukarindata för kontor. Denna skall dock distribueras över schema och 
differentieras mellan belysning och övrig utrustning. Följande värden, baserade på 
stilstudien samt anpassning av värden enl. ekvation 4.4, anges här som exempel 
på inmatningsvärden: 

Internlast Effekt aktiv(W/m2) 

Belysning 6,2 

Utrustning (inkl. server) 9,2 

 

Med 15 % andel passiveffekt blir då totalanvändningen: 

v = =��,}Y'~l"�"h + ��,W�Wl"�"h> ∗ =t� + Z�t�> = 
(6,2 + 9,2) ∗ (2250 + 0,15 ∗ 6510) = 49,7 �;ℎ

7B  

De värden som anges för internlaster i kontorslokaler antas här gälla för samtliga 
ytor, såsom pentry, toaletter, förråd och dyl. Även serverrum för 
genomsnittskontor är här medräknat. För speciella kontorstyper, där 
datahallar/stora serverrum skall beräknas bör mycket större värden för utrustning 
anges. Något sådant värde anges dock inte i detta examensarbete pga. bristande 
underlag. 

Förhållandet mellan utrustningens olika värmedelar baseras på uppgifter i 
ASHRAE Fundamentals 2009 (Hosni och Beck, 2008) där den största andelen av 
värmen är konvektiv pga. fläktar i datorer. 80 % konvektiv, 20 % strålning sätts 
som schablonvärde för kontor. 

Den aktiva tiden är i beräkningarna satt till 2250 timmar per år (Sveby 
brukarindata kontor 1.1). Som kontorstid betraktat handlar då detta om en 
rekommenderad tid mellan 08:00-17:00, med ett medelsnitt av 2 passiva 
heldagar/vecka, samt 2 veckors semester där hela veckorna anges som passiva. 
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4.3.4 Tappvarmvatten 

För tappvarmvatten används schablonvärde på � = 2 kWh/m2år. Värdet 
inkluderar ej VVC-förluster (Svebyprogrammet, 2013). Tillämpning av ekv. 4.4 
ger: 

 

v = ��=1 − Z�>(tl'W − tl��) ∗ =7 − s�> ∗ =52 − H�> − 8736Z��� 

där 

Z� = 0,15  

tl'W = 17  

tl�� = 8  

s� = 2 s���P  

H� = 2 H���6P  

ger 

�� = 0,62 �
	
 . Värdet inkluderar ej VVC-förluster (Svebyprogrammet, 2013). 

4.4 Restauranger  
För en lokaltyp, som en restaurang, där det är en till synes stor skillnad i 
energianvändning, och av denna avgivna värmeenergi, mellan olika delar av den 
totala, för lokalen, angivna ytan bör en differentiering göras inom lokalen. I fallet 
restauranglokaler gäller att en betydligt större energianvändning för utrustning 
(matberedning, diskning etc.) medför ett högre värde för lokalens kök än för 
övriga ytor. Dessutom utnyttjas köket en längre tid på dygnet än övriga ytor, 
vilket gör att den aktiva tiden för internlasterna kan antas vara något längre för 
kök jämfört med övriga delar av lokalen.  

Schema för restauranger antas här som  

 

Tabell 4. Schema för restaurangkök och matsal. 

Restaurang Starttid, 
tl�� 
(hh) 

Sluttid, 
tl�� 
(hh) 

Timmar, 
∆t   

Andel 
passiv, 
Z� 

s� 
(dagar) 

s# 
(veckor) 

Kök 12 22 10 0,1 0 0 

Matsal 13 21 8 0,1 0 0 

 

I de fall då det blir uppenbart felaktigt med ett schema enl. ovan, t.ex. för 
lunchrestaurang, bör tiderna anpassas på ett lämpligt sätt.  



 66 

Då underlag för uppdelningen av konvektion och strålning för internlaster saknats 
har dessa delats upp på 50 % vardera i enlighet med det som föreskrivs i kap. 10.4 
i ISO 13790:2008. 

4.4.1 Personvärme 

Personvärmen skiljer sig mellan kök och matsal, då aktiviteterna är olika. För kök 
används det värde på metabolisk värmeavgivning som anges i NCM (CIBSE A) 
på 180 W/pers och 0,11 personer/m2, där 15 % är strålning, 15 % konvektion och 
70 % latent.  

För matsal används 110 W/person och 0,2 personer/m2, där 30 % är strålning, 30 
% konvektion och 40 % latent.  

4.4.1.1 Bakgrund 

I NCM (CIBSE A) anges värmelast från en person i restaurangkök som 180 
W/person och 0,11 personer/m2. Enligt figur 4 blir då en ungefärlig uppdelning 70 
% latent, 15 % strålning och 15 % konvektion. Den totala värmeavgivningen med 
schema enl. 4.4 blir då enl. ekvation 4.4: 

v = ��=1 − Z�>(tl'W − tl��) ∗ =7 − s�> ∗ =52 − H�> − 8736Z��� 

där 

Z� = 0,1  

tl'W = 22  

tl�� = 12  

s� = 0 s���P  

H� = 0 H���6P  

 �� = �%!! ∗ � = 180 ∗ 0,11 = 19,8 ;/7B 

ger 

v =82,1 kWh/m2år. 

Närvaron för personer i restaurangkök enl. NCM är 14 timmar/dag varje dag året 
om. Den totala energiavgivningen från personer blir då enligt ekv. 4.4 

där 

Z� = 0  

∆t = 14  

s� = 0 s���P  

H� = 0 H���6P  

 �� = �%!! ∗ � = 180 ∗ 0,11 = 19,8 ;/7B 

ger v = 101,2 kWh/m2år. 
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Närvaron för personer i matsal anges i NCM 9,5 timmar/dag varje dag året om, 
med en effekt på 110 W/person och 0,2 personer/m2. Den totala 
energianvändningen blir, i det fallet: 

där 

Z� = 0  

∆t = 14  

s� = 0 s���P  

H� = 0 H���6P  

 �� = �%!! ∗ � = 110 ∗ 0,2 = 19,8 ;/7B 

ger v =76,3 kWh/m2år.  

Den totala värmeavgivningen enl. ekv. 4.4 för matsal med schema enl. kap. 4.4, 
fast med effekter enl. NCM  

där 

Z� = 0,1  

tl'W = 21  

tl�� = 13  

s� = 0 s���P  

H� = 0 H���6P  

 �� = �%!! ∗ � = 110 ∗ 0,2 = 22 ;/7B 

blir enl. ekv. 4.4 v =76,8 kWh/m2år. 

ISO 13790 anger 20 W/m2 som riktvärde för personvärme i restauranger, med 
månatlig genomsnittstid på 3 h/dag närvaro. På ett år blir detta, enl. ekv. 4.4  

där 

Z� = 0  

∆t = 3  

s� = 0 s���P  

H� = 0 H���6P  

 �� = 20 ;/7B 

ger v = 21,8  kWh/m2år. 

Finlands byggbestämmelser anger en total värmeavgivning från personer i 
restauranger till 38 kWh/m2år, med närvarotid 12-22, 7 dagar/vecka. Detta värde 
innehåller dock ej den latenta delen. Tillämpas ekv. 4.4 för att beräkna effekten, 

där 

Z� = 0  

∆t = 10  
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s� = 0 s���P  

H� = 0 H���6P  

 v = 38 �;ℎ/7BåP 

ger detta en effekt på �� =10,4 W/m2. 

4.4.2 Utrustning 

För matsalsytan sätts �� = 4,8 �
	
  . Denna delas upp mellan 50 % konvektiv och 

50 % strålning. För kök är �� = 176 �
	
, varav 32 % latent, 34 % konvektion och 

34 % strålning. 

4.4.2.1 Bakgrund 

NCM anger i sin databas 42,24 W/m2 för restaurangkök, där 32 % är latent. För en 
restaurangs matsal anges 18,88 W/m2 med 0 % latent. Dessa delas upp på 16,67 
timmar per dag året om vilket ger en årlig värmeenergiavgivning på 257 resp. 115 
kWh/m2år. Källan för detta är ”uppskattning av BRE”. 

I STIL2 har energianvändningen i restauranger inventerats. För kök i hotell och 
restauranglokaler används i genomsnitt 751 kWh/m2 köksarea och år. Detta 
inkluderar kyl och frys, diskmaskiner och tillagning. Kyl och frys står för ca 35 % 
av denna energianvändning, diskmaskiner 10 %, tillagning 55 %. Detta baseras på 
inventering av 37 restauranglokaler, representativa för hela Sverige 
(Energimyndigheten, 2013). 

I rapporten ”Brukarindata för kontor 1.1” anges ett värde för effekt på 500 W/m2 
i en lokal benämnd ”Lunchrestaurang inkl. kök”. Detta är ett värde som tagits 
fram i en speciell projektörsgrupp. Detta värde hänvisar dock inte till någon 
specifik källa, utan nämner endast att underlagen är ”mycket begränsade”.  

Utslaget på en drifttid som motsvarar den som av STIL2 anges för belysningen i 
en restauranglokal, medelvärde 3200 h/år. Denna är i STIL2 framräknat som 

 

t� = �6t�� ���P�n��Hä�s�n�� &öP ������n��
���67��ntt�n� n��t����P�s �&&��t  

 

Tillämpas ekv. 4.3,  

där 

 �� = 500 ;/7B 

 t� = 3200 tn77�P 

ger detta en total energianvändning på 1600 kWh/m2 år, vilket är ett betydligt 
högre värde än det som anges i STIL2. Om en total energianvändning på 730 
kWh/m2år antas för restaurangkök, och schema enl. kap 4.4 tillämpas kan 
dimensionerande effekt enl. ekv. 4.4 beräknas 
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där 

Z� = 0,1  

tl'W = 21  

tl�� = 13  

s� = 0 s���P  

H� = 0 H���6P  

 v = 730 �;ℎ/7BåP 

Vilket ger �� = 176 ;/7B. 32 % av denna antas vara latent, enl. NCM. 
Konvektion och strålning fördelas lika, då underlag för denna uppdelning saknas. 

 

Värden för värmeavgivningen i restauranglokaler varierar kraftigt mellan olika 
källor. I detta fall görs uppskattningen att energianvändningen för schablonvärden 
är något lägre än inventerade värden enligt STIL2.  

Andelen konvektiv/strålning i restaurangkök har ej hittats någon källa på, varpå 
resterande del efter avdrag för den latenta delen (32 % enl. NCM) fördelas lika 
mellan de båda. 

För matsalsytan beräknas installerad effekt på posten ”övrig verksamhetsel” i 
STIL2, 14,2 kWh/m2år och innefattar datorer, skärmar, ljudanläggningar och 
annan utrustning. Räknat med samma tid för matsal som för kök, tillämpat ekv. 
4.4  

där 

Z� = 0,1  

∆t = 8  

s� = 0 s���P  

H� = 0 H���6P  

 v = 4,2 �;ℎ/7BåP 

erhålls en dimensionerande effekt på �� = 4,8 ;/7B. Denna delas upp mellan 50 
% konvektiv och 50 % strålning, då underlag för att utföra uppdelningen saknas. 

I Finlands byggbestämmelsesamling anges en total värmeavgivande energi per år 
för både belysning, ventilationssystem och övriga anordningar till 79 kWh/m2år, 
vilket gäller för lokaltypen ”restauranger”. 

ISO 13790 anger total elanvändning på 21 kWh/m2år.  

4.4.2.2 Övriga sätt att räkna 

I stegvis STIL2 för hotell, restaurang och samlingslokaler redovisas ytterligare 
sätt att uppskatta energin som används för verksamheten i hotell och 
restauranglokaler, bl. a. baserat på antalet uppskattade serverade mål. Dessa kan 
vara tillämpbara i en energiberäkning. Rapporterna finns, idag, att ladda hem 
gratis från energimyndighetens hemsida. 
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4.4.3 Belysning 

De installerade effekter som redovisas är för kök 8,4 och matsal 8,0 W/m2, med 
50 % konvektiv och 50 % strålning. 

4.4.3.1 Bakgrund 

Schablonvärden för belysning utgår främst från inventerade värden i STIL2, samt 
de rimliga effektiviseringsåtgärder som där rekommenderas. 
Besparingspotentialen är relativt stor för belysning. Enbart genom att byta ut 
glödlampor och lysrör med konventionella drivdon kan en energibesparing för 
belysning erhållas på totalt med 39 % (Energimyndigheten, 2011). Det finns även 
stor besparingspotential för kortare drifttider, men denna medräknas inte för 
energiberäkningar i detta examensarbete.  

 

Effekt för belysning beräknas som inventerade värden i STIL2, där avdrag för 
energibesparing medräknas. 

�� = (1 − 0,39) ∗ 13,8 = 8,4;/7B   för kök, och 

�� = (1 − 0,39) ∗ 13,1 = 8,0 ;/7B  för matsal, bar etc. 

 

Räknat med samma drifttider och andel passivvärde erhålls då en total årlig 
energianvändning för belysning i kök, med ekv. 4.4, 

där  

Z� = 0,1  

tl'W = 22  

tl�� = 12  

s� = 0 s���P  

H� = 0 H���6P  

 �� =  8,4 ;/7B 

erhålls total årlig energianvändning v = 34,8 �;ℎ/7BåP. För matsal, 

där 

Z� = 0,1  

tl'W = 21  

tl�� = 13  

s� = 0 s���P  

H� = 0 H���6P  

 �� =  8,0 ;/7B 
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erhålls med tillämpning av ekv. 4.4 en total energianvändning för belysning 
v = 27,9 �;ℎ/7BåP . 

Det finns statistik över vilka belysningstyper som är vanligast förekommande i 
restauranglokaler, men då dessa ej är specificerade för de olika rumstyperna blir 
det svårt att göra en detaljerad uppdelning av konvektiv och strålningsandel för 
belysningen. Dessa sätts därför som 50 % konvektiv och 50 % strålning. 

NCM (BRE) anger belysningsbehov för restaurangkök till 500 lux, 18 h/dygn. För 
matsal anges 150 lux, 16 h/dygn.  

4.4.4 Tappvarmvatten 

Tappvarmvatten utgör en betydande del i en restauranglokals energianvändning. I 
STIL2 anges tappvarmvattenanvändning på 47 kWh/m2år för hotell och 
restauranglokaler. Med installation av modernare och mer snålspolande armaturer 
sänks denna till 41,2 kWh/m2år. Utslaget på schema enl. kap. 4.4 med ekv. 4.4 
kan effekten beräknas,  

där 

Z� = 0,1  

tl'W = 22  

tl�� = 12  

s� = 0 s���P  

H� = 0 H���6P  

 v =  41,2 �;ℎ/7BåP 

erhålls J� = 13,8 �
	
  , som gäller för restaurangkök. Det skall dock understrykas 

att denna siffra baseras på statistik för både hotell och restauranger. För matsal 
används här densamma som den som anges i NCM, som är 0,2 W/m2. Detta pga. 
brist på underlag. 

4.5 Livsmedelsbutiker  
Livsmedelsbutiker skiljer sig, precis som övriga lokaltyper, i energianvändning 
mellan olika butiker. Det tycks vara så att en mindre livsmedelsbutik har en 
betydligt högre energianvändning per ytenhet än en större. De schablonvärden 
som här framräknas baserar sig främst på energimyndighetens rapport 
Energianvändning i handelslokaler, ER 2010:17, samt på värden presenterade i 
NCM (BRE).   

NCM (BRE) delar upp livsmedelsbutiker försäljningsyta i två olika kategorier, 
beroende på om ytan har en stor koncentration av kyl och frysdiskar.  

Det skall understrykas att schablonvärdesberäkningar för livsmedelsbutiker har 
varit komplicerade pga bristande underlag. Då underlag för uppdelningen av 
konvektion och strålning för internlaster saknats har dessa delats upp på 50 % 
vardera i enlighet med det som föreskrivs i kap. 10.4 i ISO 13790:2008. 
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Schemat för internlaster fördelas mellan 09:00-21:00, med s� = 1, s# = 0 och 
Z�=0,1. Detta ger 3754 timmar/år. 

 

Bakgrund 

Livsmedelsbutiker har i genomsnitt längre öppettider än t.ex. restauranger eller 
övriga butikstyper. Livsmedelsbutiker har en genomsnittlig öppettid på 3880 
timmar/år (STIL2 Handelslokaler).  

I Finlands byggbestämmelser anges ett schema för ”Affärsbyggnad” på 14 h/dag 
6dagar/vecka, vilket blir 4380 h/år.  

ISO 13790 anger en månatlig genomsnittlig närvarotid för ”varuhus” på 6 timmar 
per dag. 

NCM anger närvarotid för personer i butiker till 8 timmar om dagen året om. 

Scheman varierar kraftigt mellan olika källor. I detta fall antas ett något lägre 
antal timmar än vad som redovisas i STIL2. 

4.5.1 Personlast 

Personlast för livsmedelsbutiker antas vara 140 W/person, 50 % latent, 25 % 
konvektiv och 25 % strålning och fördelas på 0,064 personer/m2.  

4.5.1.1 Bakgrund 

Personlasten är baserat på NCM database (CIBSE A), och fördelat på 0,112 
personer/m2 (uppskattningar av BRE) . Dessa är dock utfördelade på ett kortare 
schema, som ger en total energiavgivning som beräknas med ekv. 4.4  

där 

Z� = 0,1  

∆t = 8  

s� = 0 s���P  

s� = 0 H���6P  

�� = 140 ∗ 0,112 = 15,7 ;/7B  

vilket ger v =42,2 kWh/m2år. Tillämpas samma effekt, men med schema enl. kap 
4.5,  

där 

Z� = 0,1  

tl'W = 21  

tl�� = 9   

s� = 1 s���P  

s� = 0 H���6P  

�� = 15,7 ;/7B  
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blir totala energiavgivningen v =66,5 kWh/m2 år. För att inte värdet ska bli för 
stort anpassas tätheten till 0,064 personer/m2, så att den totala energiavgivningen 
per år ungefär matchar den som anges i NCM.  

I Finlands byggbestämmelser anges personvärme för affärsbyggnader på 13 
kWh/m2år, exklusive latent del. 

ISO 13790 anger 1,0 W/m2. Utslaget på det schema som anges (genomsnitt 6 
timmar per dag) enl. ekv. 4.2,  

där  

 t� = 6 ∗ 365 = 2190 tn77�P 

 �� = 1 ;/7B 

 Z� = 0 

blir v = 2,2 kWh/m2år.  

Det är stor variation mellan olika källor gällande metaboliska värmeavgivningen 
för personer i butikslokaler. Värdet som väljs här är i linje med det som anges i 
NCM database. 

4.5.2 Utrustning 

För ytor som inte har kyl och frys, är �� = 6,3 W/m2. Där kyl och frys 
förekommer i betydande utsträckning sätts värdet till 25 W/m2. För båda sätts 0 % 
latent, 50 % strålning och 50 % konvektiv.  

4.5.2.1 Bakgrund 

Att ange värden för utrustning i livsmedelsbutiker, som uniformt fördelas över 
hela butiken är problematiskt, då en stor del av lokalen inrymmer kyl och 
frysapparater som drivs dygnet runt. De värden som anges som generellt värde för 
livsmedelsbutiker inkluderar alltså ej ytor med en betydande andel kyl och 
frysmaskiner.   

Den största posten för verksamhetsel är den som går åt för livsmedelskyla 
(Energimyndigheten, 2010). I uppskattningar för verksamhetsel som ger upphov 
till internlast för lokaler är det svårt att differentiera hur stor andel som i slutändan 
ger värme resp. kyla pga. kylläckage från kyl och frys. Denna är beroende av 
huruvida dessa apparater är utrustade med dörrar samt var och hur kompressorn 
till apparaterna sitter och fungerar.  

Medelvärden för den verksamhetsel som används i livsmedelsbutiker anges i 
STIL2 till 171,1 kWh/m2 år varav 144,5 är livsmedelskyla. Värdet för utrustning 
för ytor där inte kyl och frys förekommer i betydande utsträckning uppskattas 
genom att tillämpa ekv. 4.4 på den el som är över efter livsmedelskyla (26,6 
kWh/m2år),  

där 

Z� = 0,1  

tl'W = 21  

tl�� = 9   
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s� = 1 s���P  

s� = 0 H���6P  

v = 26,6 �;ℎ/7BåP  

vilket ger �� = 6,3 W/m2. 

Det värde som används för butiksutrymmen, där en betydande del utgörs av 
kylmaskiner och frysar, uppskattas enligt NCM (uppskattning av BRE) till 25 
W/m2, med 0 % latent. Denna antas dock ha konstant drift, vilket kan tyckas 
rimligt. Det kan här vara nödvändigt att höja andelen passivlast i beräkningen för 
att kompensera för drift av kyl och frysmaskiner nattetid, alternativt differentiera 
mellan ytor som har kyl och frys samt övriga maskiner. Används ekvation 4.4  

där 

Z� = 1  

tl'W = 21  

tl�� = 9   

s� = 0 s���P  

s� = 0 H���6P  

�� = 25 ;/7B  

erhålls en total användning på 218 kWh/m2år.  

NCM (BRE) använder 5,2 W/m2 med 0 % latent för ytor som inte har en stor 
andel kyl och frysapparater. Dessa fördelas på, i snitt, 10,67 timmar per dygn 
varje dag. Med ekv. 4.4, 

där 

Z� = 0  

∆t = 10,67  

s� = 0 s���P  

s� = 0 H���6P  

�� = 5,2 ;/7B   

ger detta total energianvändning på 20,2 kWh/m2år.  

 

4.5.3 Belysning 

Belysningen sätts till �� = 14,2 ;/7B i hela butiken. Konvektion/strålning delas 
upp 50/50 %. 

4.5.3.1 Bakgrund 

Belysningsbehovet enl. NCM är 600 lux i hela butiken. Räknat med en 
genomsnittlig ljuseffektivitet på 90 lm/W ger detta 6,66 W/m2 och 9 timmar/dag, 
vilket blir 21,8 kWh/m2år.  
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Belysningen står för en betydande dela av energianvändningen i 
livsmedelsbutiker. I STIL2 redovisas belysningens effekt dels som medelvärde 
över hela lokalens yta, samt som medelvärde fördelat över de olika delytorna. Då 
även en livsmedelsbutik säljer mer än bara livsmedel är det naturligt att olika 
belysningstyper och effekter förekommer i lokalen. För syftet i detta 
examensarbete används värdet 18,8 W/m2 för butikens försäljningsyta, baserat på 
STIL2 Handelslokaler och posten ”installerad effekt för belysning” i 
livsmedelsbutiker.  

Medräknas potentialen i lokalerna för minskad energianvändning för belysning 
genom att ersätta glödlampor och gamla lysrör, 24,7 % minskning 
(Energimyndigheten, 2011), erhålls dimensionerande värde för belysningens 
aktiva tid till 

�� = (1 − 0,247) ∗ 18,8 = 14,2 ;/7B   

Uppdelningen mellan konvektion och strålning sätts till 50 % vardera, då underlag 
saknas för att göra en mer noggrann bedömning.  

 

4.5.4 Tappvarmvatten 

Tappvarmvattenanvändningen i livsmedelsbutiker uppgår till 12 kWh/m2år enligt 
STIL2. Denna har minskat betydligt de senaste 20 åren. Tillämpas ekvation 4.4 
med tidsvariabler och passivlastandel enligt övriga internlaster, 

där 

Z� = 0,1  

tl'W = 21  

tl�� = 9  

s� = 1 s���P  

s� = 0 H���6P  

v = 12 �;ℎ/7BåP  

erhålls  �� = 2,82 ;/7B . 

4.6 Gallerior  
För de butikslokaler som inte anses tillhöra gruppen livsmedelsbutiker finns en 
mängd olika typer. Resultaten i STIL2 visar att internlasterna för dessa varierar 
beroende på butikstyp, framför allt vad gäller belysning. Här redovisas värden 
baserade på gallerior och de butiker som ingår i dessa. Även för ett antal 
undergrupper av butiker redovisas vissa specifika internlaster för dessa 
butikstyper.  

En galleria kan ofta inrymma ett flertal olika aktiviteter såsom butikslokaler, 
restauranger, caféer, gym mm. I detta avsnitt behandlas enbart de butiker som 
inryms i gallerian (förutom livsmedelsbutiker) samt publika utrymmen. Vid 
granskning av det material som använts för att ta fram värden för internlaster har 
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det varit stora variationer mellan olika källor och mellan olika typer av butiker. 
Det är tydligt att det behövs mer fakta för att kunna ta fram bra schabloner för 
olika typer av butiker.  

Schema för internlaster 

För gallerior kan ett medelvärde på 9 timmar per dag, mellan 10:00-19:00 varje 
dag användas. Andel passivlast kan sättas till 0,1. 

I rapporten STIL2 handel anges genomsnittliga öppettider för butiker till 3120 
h/år i gallerior. NCM har närvarotid för personer på 10 h/dag varje dag. Varken 
ISO 13790 eller de finska normerna differentierar mellan livsmedelsbutiker och 
andra handelslokaler. Det är här rimligt att anta en något lägre öppettid än för 
livsmedelsbutiker. Det är dock så för gallerior, att själva galleriabyggnaden ofta 
har en något längre öppettid än butikerna som inryms i densamma. I detta fall 
anges ett medelvärde för energiberäkningar på 3285 h/år, vilket inte avviker från 
den tid som inventerats i STIL2 i större grad, och som ligger i linje med andra 
normer. 

4.6.1 Personlast 

Personlasten är enligt NCM (Uppskattning av BRE) 140 W/person och 0,117 
personer/m2, och 50 % latent. Konvektiv/strålning delas upp på 25 % vardera.  

4.6.1.1 Bakgrund 

För butiksytor anges i NCM 0,117 personer/m2. Persondensiteter baseras här på 
“uppskattningar av BRE”. Denna, med det schema som där anges, skulle ge en 
total värmeavgivning från personer, men ekv. 4.4, 

där 

Z� = 0  

∆t = 10  

s� = 1 s���P  

s� = 0 H���6P  

�� = 140 ∗ 0,117 = 16,4 ;/7B . 
erhålls v = 59,7 kWh/m2år. För det schema som anges i 4.6,  

där 

Z� = 0,1  

tl'W = 19  

tl�� = 10  

s� = 1 s���P  

s� = 0 H���6P  

�� = 12 ;/7B  

 Blir, enl. ekv 4.4, v =53,8 kWh/m2år. 
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4.6.2 Utrustning 

För elektronikhandel sätts �� = 52,04 ;/7B  och för övriga sätts  �� =
2,38 ;/7B. Konvektiv 50 %, strålning 50 % vardera. 

4.6.2.1 Bakgrund 

I STIL2, där 30 st. gallerior har inventerats, anges ett genomsnittsvärde för 
verksamhetsel, som inte är belysning, till 9,1 kWh/m2år. Tillämpas detta i 
ekvation 4.4, 

där 

Z� = 0,1  

tl'W = 19  

tl�� = 10  

s� = 1 s���P  

s� = 0 H���6P  

v = 9,1 �;ℎ/7BåP  

erhålls en genomsnittseffekt på �� = 2,68 ;/7B . Någon differentiering mellan 
olika butikstyper gällande denna energipost har inte hittats.  

NCM anger två olika värden, ett allmänt värde, ett för kyl och frys och ett för 
elektronikhandel. Det ”allmänna” värdet är 5.2 W/m2, dvs. samma som för 
livsmedelsbutiker, och 52,04 W/m2 för elektronikhandel. Kyl och frys-ytor 
exkluderas här från galleriabyggnader. Dessa är ”uppskattningar av BRE”. De 
fördelas på 10,67 h/dag varje dag, vilket blir 20,3 resp. 203 kWh/m2år. 
Elektronikhandeln har en större energianvändning för datorer, tv-apparater och 
dylikt, som visas i butiken, än övriga butikstyper. Det finns således skäl att 
differentiera mellan dessa map. värmeavgivning från utrustning. I brist på bättre 
underlag anges här de värden som anges i NCM för elektronikhandel, fast med det 
schema som anges i 4.6. Någon statistik som möjliggör uppdelning mellan 
konvektiv/strålningsandel har dock ej hittats, varpå 50-50 uppdelning görs här.  

 

4.6.3 Belysning 

I gallerior, där flera olika butikstyper förekommer, varierar belysningen kraftigt 
mellan olika områden. Här redovisas schablonvärden för galleriors olika 
butikstyper baserat på STIL2. I STIL2 för handelslokaler anges 20,9 W/m2 som 
medelvärde för belysningen i befintligt bestånd. Dock är många av armaturerna 
gamla, och glödlampor används till en viss grad. Försiktigt räknat finns en 
besparingspotential på ca 13 % för belysningen i gallerior (Energimyndigheten, 
2011), vilket ger en aktiv effekt på  

�� = 20,9 ∗ (1 − 0,13) = 18,2 ;/7B  

Med ekv. 4.4, 
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där 

Z� = 0,1  

tl'W = 19  

tl�� = 10  

s� = 0 s���P  

s� = 0 H���6P  

Detta värde ger en totalenergianvändning på v = 69,6 kWh/m2år. 

Tabell 5. Effekt, Pa, för belysning i olika rumstyper enl. STIL2. Värdena är 
reducerade med 13 % från inventerade värden pga rimliga 
effektiviseringsåtgärder. Observera att dessa värden gäller för 
lokaler inom galleriabyggnader. 

Rumstyp Effekt 
(W/m2) 

Tv, datorer och radio 21,7 

Heminredning 18,4 

Konfektion 27,5 

Övrig handel 27,4 

Publik yta 7,7 

Serviceutrymmen 7,2 

Personalutrymmen 9,7 

Lager 9,9 

Garage 5,2 

Tomställt 0,3 
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4.6.4 Tappvarmvatten 

För gallerior används 4 kWh/m2,år för tappvarmvatten, enligt STIL2, vilket med 
ekv. 4.4, 

där 

Z� = 0,1  

tl'W = 19  

tl�� = 10  

s� = 0 s���P  

s� = 0 H���6P  

v = 4 �;ℎ/7BåP  

blir en effekt på �� = 1,04 �
	
 .  
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5 PILOTKÖRNING AV SCHABLONVÄRDEN  

För att testa de schabloner som utarbetats i detta examensarbete har ett testobjekt 
modellerats och simulerats med avseende på den specifika energianvändningen 
under ett år. Detta för att, dels visa hur schablonvärdena kan användas praktiskt, 
och dels för att göra en komparativ studie mellan beräkningsprogrammen VIP 
Energy och IDA ICE utifrån hur internlaster hanteras. 

5.1 Testobjekt 
Testobjektet utförs så enkelt som möjligt för att simuleringstiderna inte ska bli för 
långa. Modellerna utformas så att byggnaderna är lika i båda programmen med 
avseende på materialegenskaper, areor, volym och inomhustemperaturer. Däremot 
används inte samma klimatfil, och inte heller samma värme och kylsystem pga. 
begränsningar i programmen. Denna studie är inte heller utformad för att jämföra 
dessa parametrar i programmens uppbyggnad. Studien är utformat för att testa 
internvärmen utifrån det system för inmatning som arbetats fram i detta 
examensarbete. 

5.1.1 Byggnaden 

Figur 24 visar de olika modellerna. Byggnadens stomme är i betong och har 
materialegenskaper enligt bilaga B. För att undvika att klimatet gör att 
energibalansen i de olika delarna skiljer sig pga solstrålning och andra 
klimatrelaterade parametrar sänks byggnaden 10 m under jord för IDA-modellen.  

 

 

Figur 24. Testobjektens uppbyggnad. 

 

5.1.2 Beräkningstid 

Simuleringen utförs över 52 veckor. Tidsscheman för internlaster redovisas 
separat för varje fall.  
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5.1.3 Klimat och temperatur 

För VIP Energy används klimat ”Stockholm 1996-2005” och för IDA används 
”Bromma 1977”. Det har ej funnits tillgång till klimatfiler så att samma klimat 
kunnat användas i båda simuleringarna. Då byggnaden sänks ner under mark 
minimeras inverkan av klimatet, och börvärden för temperaturer hålls inom 
intervallet 21-23 grader. 

5.1.4 Vad som ingår i resultatet 

Resultatet i simuleringarna redovisas i form av energibalansen i zonerna, samt 
årlig energianvändning. Tappvarmvatten beräknas utifrån schabloner 

5.2 Beräkningsfall 
De olika beräkningsfallen redovisas här. Resultaten diskuteras i kap. 5.3.  

5.2.1 En zon, kontor, IDA 

Internlaster med fall ”kontor” i zonen (se bilaga A).  

 

Tabell 6.  Levererad energi och effektbehov för beräkningsfall 5.2.1 

 

Levererad energi  Behov  

kWh  kWh/m2  kW  

 

Kyla  75  1.9  0.38  

 

HVAC aux  205  5.1  0.04  

 

Värme  1063  26.6  0.47  

 
Total, Fastighetsel  1343  33.6  

 

 Belysning  799  20.0  0.25  

 Utrustning  1186  29.7  0.37  

 
Tappvarmvatten  80  2.0  0.01  

 
Total, Verksamhet  2065  51.6  

 

 
Totalt  3408  85.2  
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Tabell 7.  Energibalans (enbart sensibel) för beräkningsfall 5.2.1. 
Innerväggar, fönster och solstrålning saknas. 
Luftläckningsförluster, lokal kyla och distributionsförluster är 0. 

Månad  Klimatskärm  Tilluft  Personvärme Utrustning Belysning 
Lokal 
värme 

Lokal 
kyla 

  

1  -279.3  -56.1  51.7  105.8  71.3  107.3  0.0  

2  -263.6  -50.0  45.8  93.4  62.9  111.9  0.0  

3  -275.2  -55.6  50.4  103.0  69.4  108.6  0.0  

4  -255.1  -54.0  48.3  98.9  66.6  95.5  0.0  

5  -219.6  -57.6  51.3  105.8  71.3  49.0  0.0  

6  -179.6  -56.3  47.9  98.9  66.6  22.2  0.0  

7  -172.1  -51.6  36.6  74.8  50.4  61.5  0.0  

8  -176.9  -60.2  51.0  105.8  71.3  7.8  0.0  

9  -179.3  -55.3  46.3  96.0  64.7  27.4  0.0  

10  -221.5  -57.7  51.5  105.8  71.3  50.3  0.0  

11  -221.6  -55.3  49.4  101.7  68.5  57.7  0.0  

12  -250.1  -53.4  46.9  96.0  64.7  96.4  0.0  

Totalt  -2693.9  -663.1  577.1  1186.0  799.3  795.7  0.0  

Under 

uppvärmning 
-1214.7  -388.9  181.6  369.4  248.9  795.6  0.0  

Under kylning -3.8  -0.7  1.0  2.1  1.4  0.0  0.0  

Resterande 

tid  
-1475.4  -273.5  394.5  814.5  549.0  0.1  0.0  

 

Figur 25. Stapeldiagram över energibalansen i beräkningsfall 5.2.1 
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5.2.2 Flera zoner öppet, kontor, IDA 

Beräkningen utförs så att öppna dörrar läggs in mellan zonerna, så att ett termiskt 
utbyte kan ske emellan dem. Internlaster sätts som kontor för varje zon (se bilaga 
A).  

 

Figur 26. Byggnaden delas upp i fyra olika zoner. Mellan dessa läggs 
öppningar som möjliggör för termiskt utbyte mellan zonerna. 

 

Tabell 8. Levererad energi och effektbehov för beräkningsfall 5.2.2 

 
Levererad energi  Behov  

kWh  kWh/m2  kW  

 

Kyla  73  1.8  0.38  

 

HVAC aux  203  5.1  0.04  

 

Värme  1087  27.2  0.48  

 Total, Fastighetsel  1363  34.1  
 

 Belysning  799  20.0  0.25  

 Utrustning  1186  29.7  0.37  

 Tappvarmvatten  80  2.0  0.01  

 Total, Verksamhet  2065  51.6  
 

 Totalt  3428  85.7  
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Tabell 9.  Energibalans (enbart sensibel) för beräkningsfall 5.2.2. Värdena 
representerar energin i en av fyra zoner. Luftläckningsförluster, 
lokal kyla och distributionsförluster är 0. 

Månad  Klimatskärm  Innerväggar Tilluft  
Personv

ärme 
Utrustning Belysning 

Lokal 
värme  

  

1  -69.7  -0.1  -13.7  12.8  26.4  17.8  26.7  

2  -66.1  -0.1  -12.2  11.4  23.4  15.7  28.2  

3  -69.7  -0.1  -13.6  12.5  25.8  17.4  27.9  

4  -64.5  -0.0  -13.2  12.0  24.8  16.7  24.4  

5  -56.3  -0.1  -14.1  12.8  26.4  17.8  13.6  

6  -45.9  -0.1  -13.7  11.9  24.7  16.6  6.7  

7  -43.6  -0.1  -12.7  9.1  18.7  12.6  16.1  

8  -44.5  -0.2  -14.6  12.7  26.5  17.8  2.5  

9  -45.2  -0.1  -13.5  11.6  24.0  16.2  7.2  

10  -55.2  -0.1  -14.1  12.8  26.4  17.8  12.6  

11  -55.7  -0.1  -13.5  12.3  25.4  17.1  14.7  

12  -62.7  -0.1  -13.1  11.7  24.0  16.2  24.2  

Totalt  -679.1  -1.1  -161.9  143.6  296.5  199.8  204.8  

Under 

uppvärmning 
-385.3  13.6  -105.1  61.4  125.6  84.7  204.8  

Under kylning 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Resterande 

tid  
-293.8  -14.7  -56.8  82.2  170.9  115.1  0.0  

 

 

Figur 27. Stapeldiagram över energibalansen i beräkningsfall 5.2.2. 
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5.2.3 Flera zoner, kontor, inga dörrar 

Detta beräkningsfall är samma som 5.2.2, fast utan dörrar som ger 
luftgenomströmning mellan zonerna.  

Tabell 10.  Levererad energi och effektbehov för beräkningsfall 5.2.3 

 

Levererad energi Behov  

kWh  kWh/m2  kW  

 

Kyla  73  1.8  0.37  

 

HVAC aux  203  5.1  0.04  

 

Värme  1081  27.0  0.48  

 
Total, Fastighetsel  1357  33.9  

 

 Belysning  799  20.0  0.25  

 Utrustning  1186  29.7  0.37  

 Tappvarmvatten  80  2.0  0.01  

 
Total, Verksamhet  2065  51.6  

 

 
Totalt  3422  85.5  

 

 

Tabell 11.  Energibalans (enbart sensibel) för beräkningsfall 5.2.3. Värden 
representerar energin i en av fyra zoner. Luftläckningsförluster, 
lokal kyla och distributionsförluster är 0. 

Månad  Klimatskärm Innerväggar Tilluft Personvärme Utrustning Belysning 
Lokal 
värme  

 
  

1  -69.7  -0.1  -13.7  12.8  26.4  17.8  26.7  

2  -66.1  -0.1  -12.2  11.3  23.3  15.7  28.2  

3  -69.7  -0.1  -13.6  12.5  25.8  17.4  27.9  

4  -64.4  -0.1  -13.2  12.0  24.8  16.7  24.4  

5  -56.4  -0.2  -14.0  12.8  26.4  17.8  13.8  

6  -45.9  -0.1  -13.7  11.9  24.7  16.6  6.6  

7  -43.5  -0.1  -12.7  9.1  18.7  12.6  16.0  

8  -44.4  -0.1  -14.6  12.7  26.4  17.8  2.4  

9  -45.2  -0.1  -13.5  11.6  24.0  16.2  7.2  

10  -55.1  -0.1  -14.1  12.8  26.4  17.8  12.5  

11  -55.5  -0.1  -13.5  12.3  25.4  17.1  14.5  

12  -62.6  -0.1  -13.1  11.7  24.0  16.2  24.2  

Totalt  -678.5  -1.3  -161.8  143.6  296.4  199.8  204.4  

Under 

uppvärmning 
-389.7  16.2  -105.4  62.0  126.8  85.5  204.4  

Under kylning 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Resterande 

tid  
-288.8  -17.5  -56.4  81.6  169.6  114.3  0.0  
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Figur 28. Stapeldiagram över energibalansen i beräkningsfall 5.2.2. 

 

5.2.4 Flera zoner, matsal och kontor, IDA, öppna dörrar 

 

Figur 29. Byggnaden har fyra zoner, där både matsal och kontor 
förekommer. Öppningar läggs in mellan zonerna. Internlaster enl. 
bilaga A. 
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Tabell 12. Levererad energi och effektbehov för beräkningsfall 5.2.4 

 
Levererad energi Behov  

kWh  kWh/m2  kW  

 

Kyla  139  3.5  0.7  

 

HVAC aux  306  7.7  0.07  

 

Värme  841  21.0  0.6  

 Total, Fastighetsel  1286  32.1  
 

 Belysning  958  23.9  0.28  

 Utrustning  929  23.2  0.28  

 Tappvarmvatten  80  2.0  0.01  

 Total, Verksamhet  1967  49.2  
 

 Totalt  3253  81.3  
 

 

Tabell 13. Energibalans (enbart sensibel) för beräkningsfall 5.2.4. Värden 
representerar energin i ett av kontorszonerna. Lokal kyla och 
distributionsförluster är 0.  

Månad  
Klimat
skärm  

Innerväggar Dörrar Tilluft  
Luftläckning 

och 
öppningar 

Personv
ärme 

Utrust
ning 

Belysning 
Lokal 
värme 

   

1  -69.3  0.5  1.0  -17.5  3.1  12.7  26.5  17.9  25.4  

2  -66.6  0.4  0.9  -15.6  2.4  11.2  23.4  15.8  28.4  

3  -70.3  0.4  1.0  -17.5  3.1  12.4  25.8  17.4  28.0  

4  -65.1  0.4  1.0  -17.0  3.4  11.9  24.8  16.7  24.3  

5  -56.8  0.5  1.3  -18.1  4.9  12.6  26.5  17.9  11.4  

6  -48.1  0.6  1.7  -18.6  8.4  11.8  24.7  16.7  3.1  

7  -44.7  0.9  2.5  -18.4  13.8  9.0  18.8  12.6  5.7  

8  -47.4  0.6  1.9  -20.7  9.1  12.4  26.5  17.9  -0.0  

9  -45.9  0.7  1.9  -19.0  9.5  11.3  24.1  16.2  1.4  

10  -55.7  0.5  1.4  -18.3  5.9  12.7  26.5  17.9  9.5  

11  -56.2  0.5  1.2  -17.4  4.5  12.1  25.5  17.2  12.8  

12  -63.7  0.5  1.1  -17.0  3.5  11.5  24.1  16.2  24.1  

Totalt  -689.8  6.6  16.9  -215.0  71.5  141.5  297.1  200.2  173.9  

Under 

uppvärmning  
-526.7  10.7  14.4  -166.7  64.3  96.0  200.5  135.1  173.9  

Under kylning -3.3  -0.1  0.0  -0.9  0.0  0.9  2.0  1.4  0.0  

Resterande 

tid  
-159.8  -4.0  2.5  -47.4  7.2  44.6  94.6  63.7  -0.0  
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Figur 30. Stapeldiagram över energibalansen i beräkningsfall 5.2.4. 
Kontorszon. 

Tabell 14. Energibalans (enbart sensibel) för beräkningsfall 5.2.4. Värden 
representerar energin i en av matsalszonerna. Lokal kyla och 
distributionsförluster är 0. 

Månad  Klimatskärm Innerväggar Dörrar Tilluft 
Luftläckning 

och 
öppningar 

Personvärme Utrustning Belysning 
Lokal 
värme 

  

1  -71.2  -0.6  -1.0  -23.0  -3.1  50.8  14.2  23.7  11.1  

2  -68.1  -0.4  -0.9  -20.6  -2.4  45.6  12.8  21.3  13.6  

3  -72.4  -0.6  -1.0  -22.9  -3.1  50.9  14.2  23.7  12.0  

4  -67.2  -0.6  -1.0  -22.2  -3.4  49.3  13.8  23.0  9.2  

5  -58.7  -0.5  -1.3  -23.7  -4.9  50.8  14.3  23.8  1.2  

6  -50.2  -0.7  -1.7  -24.1  -8.4  48.9  13.9  23.1  -0.0  

7  -46.9  -1.0  -2.5  -23.8  -13.8  50.6  14.3  23.8  -0.0  

8  -48.5  -0.7  -1.9  -26.9  -9.1  49.7  14.3  23.8  -0.0  

9  -47.9  -0.7  -1.9  -24.6  -9.4  48.3  13.9  23.1  -0.0  

10  -56.6  -0.6  -1.4  -23.9  -5.9  51.0  14.3  23.8  0.0  

11  -58.2  -0.5  -1.2  -22.8  -4.5  49.1  13.8  23.0  2.2  

12  -66.0  -0.6  -1.1  -22.1  -3.5  49.2  13.8  23.0  8.2  

Totalt  -711.9  -7.4  -16.9  -280.7  -71.5  594.1  167.3  278.9  57.4  

Under 

uppvärmning 
-407.5  5.6  -8.3  -155.4  -28.6  310.6  86.6  144.3  57.4  

Under 

kylning  
-0.5  0.0  0.0  -0.2  0.0  0.5  0.1  0.2  0.0  

Resterande 

tid  
-303.9  -13.0  -8.6  -125.1  -42.9  283.0  80.6  134.4  0.0  
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Figur 31. Stapeldiagram över energibalansen i beräkningsfall 5.2.4. 
Matsalszon. 
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5.2.5 En zon, kontor, VIP Energy 

Exceldatabladet används med kontorsschablonen, där resulterande indata blir 
enligt två fall, ett fall för vardagar, och ett fall för helger och semester.  

 

Tabell 15. Driftfall för beräkningsfall 5.2.5. Driftfallet “Kontorstest” 
representerar frånvarotiden. 

 

 

Tabell 16. Driftschema för beräkningsfall 5.2.5. 
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Figur 32. Stapeldiagram över energibalansen i beräkningsfall 5.2.5. 

 

Tabell 17. Tillförd energi för beräkningsfall 5.2.5. 
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Tabell 18. Avgiven energi för beräkningsfall 5.2.5. 

 

 

5.2.6 Flera zoner, kontor och matsal, VIP Energy 

Indata beräknas genom att tillämpa exceldatabladet, där areor och lokaltyp anges. 
Indata, som sedan matas in enligt tabellen nedan, är resultatet av beräkningen i 
exceldatabladet. 

Tabell 19. Driftfall för beräkningsfall 5.2.6. Driftfallet “Kontorstest” 
representerar frånvarotiden. 
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Tabell 20. Driftschema för beräkningsfall 5.2.6. 

 

 

Tabell 21 Tillförd energi för beräkningsfall 5.2.6. 
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Tabell 22. Avgiven energi för beräkningsfall 5.2.6. 

 

 

Figur 33. Stapeldiagram över energibalansen i beräkningsfall 5.2.6. 

  



 96 

5.2.7 Flera zoner, inga dörrar, matsal och kontor, IDA 

Indata är densamma som I fall 5.2.4. med skillnaden att dörrarna har tagits bort för 
att minska det termiska utbytet mellan zonerna. 

 

Tabell 23.  Levererad energi och effektbehov för beräkningsfall5.2.7. 

 
Levererad energi Behov  

kWh  kWh/m2  kW  

 

Kyla  130  3.3  0.63  

 

HVAC aux  292  7.3  0.06  

 

Värme  809  20.2  0.46  

 Total, Fastighetsel  1231  30.8  
 

 Belysning  958  23.9  0.28  

 Utrustning  928  23.2  0.28  

 Tappvarmvatten  80  2.0  0.01  

 Total, Verksamhet  1966  49.1  
 

 Totalt  3197  79.9  
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Tabell 24. Energibalans (enbart sensibel) för beräkningsfall 5.2.7. Värden 
representerar energin i en av kontorszonerna. Lokal kyla och 
distributionsförluster är 0. 

Månad  Klimatskärm Innerväggar Tilluft Personvärme Utrustning Belysning 
Lokal 
värme 

 
1  -69.8  0.7  -13.7  12.8  26.4  17.8  25.9  

2  -66.1  0.6  -12.2  11.3  23.3  15.7  27.6  

3  -69.6  0.7  -13.6  12.5  25.7  17.4  27.1  

4  -64.5  0.8  -13.2  12.0  24.8  16.7  23.6  

5  -56.5  1.2  -14.1  12.8  26.4  17.8  12.6  

6  -46.4  2.2  -13.8  11.9  24.7  16.6  5.0  

7  -43.6  3.7  -12.8  9.1  18.7  12.6  12.5  

8  -45.3  3.0  -15.0  12.7  26.5  17.9  0.5  

9  -44.6  2.9  -13.8  11.5  24.0  16.2  4.0  

10  -55.1  1.9  -14.1  12.8  26.4  17.8  10.5  

11  -55.5  1.4  -13.5  12.3  25.4  17.1  13.1  

12  -62.6  0.8  -13.1  11.7  24.0  16.2  23.2  

Totalt  -679.5  19.9  -162.8  143.3  296.4  199.7  185.6  

Under 

uppvärmning  
-383.1  35.0  -104.3  60.1  123.3  83.1  185.6  

Under kylning -0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  

Resterande tid -296.3  -15.1  -58.5  83.2  173.0  116.6  0.0  

 

 

Figur 34. Stapeldiagram över energibalansen i beräkningsfall 5.2.7. 
Kontorszon. 
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Tabell 25. Energibalans (enbart sensibel) för beräkningsfall 5.2.7. Värden 
representerar energin i en av matsalszonerna. Lokal kyla och 
distributionsförluster är 0. 

Månad  Klimatskärm Innerväggar Tilluft Personvärme Utrustning Belysning 
Lokal 
värme 

 
1  -69.7  -0.9  -26.4  51.4  14.3  23.8  8.5  

2  -67.0  -0.9  -23.6  46.5  12.9  21.5  11.5  

3  -70.9  -0.9  -26.4  51.5  14.3  23.8  9.6  

4  -65.0  -0.9  -25.7  49.7  13.8  23.0  6.1  

5  -58.5  -1.6  -28.2  50.8  14.3  23.8  0.4  

6  -51.4  -2.5  -30.1  48.1  13.8  23.0  0.0  

7  -49.2  -3.9  -33.0  48.9  14.3  23.8  0.0  

8  -48.6  -3.3  -33.9  48.6  14.3  23.8  -0.0  

9  -48.7  -3.0  -31.4  47.1  13.8  23.0  0.0  

10  -55.5  -2.1  -29.7  50.2  14.3  23.8  -0.0  

11  -56.1  -1.6  -27.5  48.9  13.8  23.0  0.4  

12  -63.7  -0.9  -25.8  49.6  13.8  23.0  5.0  

Totalt  -704.4  -22.7  -341.8  591.2  167.5  279.2  41.5  

Under 

uppvärmning 
-198.8  12.3  -92.1  138.0  37.8  63.0  41.5  

Under 

kylning  
-128.4  -13.5  -69.0  119.4  35.2  58.7  0.0  

Resterande 

tid  
-377.2  -21.5  -180.7  333.8  94.5  157.5  0.0  

 

 
 
 

Figur 35. Stapeldiagram över energibalansen i beräkningsfall 5.2.7. 
Matsalszon. 
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5.2.8 Sammanslagning av zoner, kontor och matsal, IDA 

För att lasterna ska motsvara de som används i VIP Energy för motsvarande fall 
används följande indata i IDA: 

 

Tabell 26. Indata för personvärme för beräkningsfall 5.3.8. 

Aktivitetsnivå (MET): Beklädnad (clo): Antal/m
2 

1,245 0,85  ∓0,25 0,075 

 

Personvärmen beräknas genom att anpassa indata för VIP, som är ett resultat av 
beräkningen i indatabladet, till IDA genom att konvertera värdena till MET. Den 
latenta och sensibla delen av värmen måste dock räknas ihop för att få rätt värde. 
Den aktiva effekten blir, efter summering (se tabell 19) 

 

�� = 7,68 + 2,10 ∗ 2,43 = 12,78 ;/7B 

 

Denna konverteras till MET genom att anta 4 personer i rummet. 

Görs detta erhålls  

 

/ = �̀ �����a
N,@∗F@∗" = NB,@∗ �

N,@∗F@∗ = 1,23  

 

Andel passivlast, som läggs in i schemat för personvärmen beräknas utifrån indata 
i VIP Energy (se 5.2.6) till  

�,@ 
�,M@ = 0,109  

 

Tabell 27. Indata för utrustning för beräkningsfall 5.3.8. 

Avgiven 

energi/enhet (W): 

Andel långvågig 

strålning: 

Fuktavgivning kg/s: Antal/m
2 

70,0 0,30 0 0,1 

 

Tabell 28.  Indata för belysning för beräkningsfall 5.3.8. 

Effekt: lumen/watt konvektiv 

andel 

Antal/m
2 

51,0  0 0,3 0,1 
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Tabell 29. Levererad energi och effektbehov för beräkningsfall5.2.7. 

 

Delivered energy  Behov  

kWh  kWh/m2  kW  

 

Kyla  132  3.3  0.68  

 

HVAC aux  300  7.5  0.07  

 

Värme  1015  25.4  0.6  

 
Total, Fastighetsel  1447  36.2  

 

 Belysning  780  19.5  0.2  

 Utrustning  1147  28.7  0.3  

 
Tappvarmvatten  80  2.0  0.01  

 
Total, Verksamhet  2007  50.2  

 

 
Totalt  3454  86.4  
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Tabell 30. Energibalans (enbart sensibel) för beräkningsfall 5.2.8. Värden 
representerar energin i zonen. Lokal kyla och distributionsförluster 
är 0. 

Månad  Klimatskärm  Tilluft  Personvärme Utrustning Belysning Lokal värme 

 

1  -247.0  -80.5  91.1  98.8  67.2  73.0  

2  -261.7  -70.1  80.5  88.2  60.0  105.7  

3  -278.0  -79.0  91.3  98.8  67.2  102.3  

4  -253.8  -75.6  86.2  92.6  63.0  89.5  

5  -219.4  -82.0  93.8  98.8  67.2  43.9  

6  -184.3  -81.8  92.8  95.3  64.8  15.3  

7  -174.4  -84.7  95.3  96.2  65.4  4.2  

8  -175.7  -87.1  97.4  98.8  67.2  1.6  

9  -181.5  -79.7  88.8  92.6  63.0  18.9  

10  -220.3  -82.2  94.9  98.8  67.2  43.8  

11  -221.4  -78.7  89.8  95.3  64.8  52.5  

12  -252.0  -75.6  86.0  92.6  63.0  88.3  

Totalt  -2669.5  -957.1  1087.8  1146.6  779.7  639.0  

Under 

uppvärmning  
-1864.2  -677.8  731.7  706.9  480.6  639.2  

Under kylning  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Resterande tid -805.3  -279.3  356.1  439.7  299.1  -0.2  

 

 

Figur 36. Stapeldiagram över energibalansen i beräkningsfall 5.2.8. 
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5.2.9 Kontor, en zon, IDA, verksamhetsel strålning 

Samma som 5.3.1, fast verksamhetselen avges som 100 % strålningsvärme. 

Tabell 31. Levererad energi och effektbehov för beräkningsfall5.2.9. 

 

Delivered energy  Behov  

kWh  kWh/m2  kW  

 

Kyla  73  1.8  0.36  

 

HVAC aux  205  5.1  0.04  

 

Värme  1121  28.0  0.45  

 
Total, Fastighetsel  1399  35.0  

 

 Belysning  799  20.0  0.25  

 Utrustning  1186  29.7  0.37  

 
Tappvarmvatten  80  2.0  0.01  

 
Total, Verksamhet  2065  51.6  

 

 
Totalt  3464  86.6  

 

 

Tabell 32. Energibalans (enbart sensibel) för beräkningsfall 5.2.9. Värden 
representerar energin i zonen. 

Månad  Klimatskärm Tilluft Personvärme Utrustning Belysning Lokal värme 

 

1  -286.1  -52.4  48.7  105.8  71.3  113.6  

2  -268.8  -47.0  43.1  93.4  62.9  117.2  

3  -279.4  -52.1  47.5  103.0  69.4  112.4  

4  -259.9  -50.3  45.6  98.9  66.6  99.9  

5  -224.5  -52.9  48.4  105.8  71.3  52.5  

6  -183.0  -51.7  45.1  98.9  66.6  24.7  

7  -175.6  -49.0  34.9  74.8  50.4  64.8  

8  -179.9  -54.9  48.1  105.8  71.3  10.2  

9  -183.0  -51.0  43.7  96.0  64.7  30.1  

10  -226.1  -52.9  48.6  105.8  71.3  54.0  

11  -226.4  -50.9  46.5  101.7  68.5  61.4  

12  -254.2  -49.9  44.3  96.0  64.7  99.9  

Totalt  -2746.9  -615.2  544.5  1186.0  799.3  840.7  

Under uppvärmning -2737.5  -613.3  542.2  1180.6  795.6  840.8  

Under kylning  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Resterande tid  -9.4  -1.9  2.3  5.4  3.7  -0.1  
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Figur 37.  Stapeldiagram över energibalansen i beräkningsfall 5.2.9. 
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5.3 Analys och diskussion av resultatet 
Här diskuteras de resultat som erhållits från simuleringarna. Ett antal jämförelser 
görs för att kunna besvara frågorna: 

• Ger användandet av de schabloner som testats ett liknande resultat med 
avseende på internvärme när samma lokaltyp simuleras i de båda 
programmen? Varför inte? 

• Ger en sammanslagning av lokaltyper en motsvarande lämplig total 
internvärmeavgivning? 

5.3.1 Jämförelse mellan resultaten i VIP och IDA 

Jämförs fall 5.2.1 och 5.2.5, där båda beräknas med kontorsschablonen, fast med 
olika beräkningsprogram, erhålls 49,63 kWh/m2år i IDA för sensibel värme från 
verksamhetsel som tillförs lokalen. För VIP Energy erhålls 49,80 kWh/m2år för 
motsvarande post. Dessa motsvarar ganska väl den schablon som anges i Sveby 
på 50 kWh/m2år. Uppdelningen av värmens konvektion och strålning har här 
gjorts lika mellan de båda programmen. Hur skillnader i andel strålning påverkar 
den totala energianvändningen för de båda programmen är svårt att avgöra, då de 
har olika uppbyggnad.  

Den sensibla värmen från personer skiljer sig dock med 3,4 kWh/m2år. Om en 
loggning av personvärmens variabler i IDA görs erhålls följande värden: 

Konvektiv: 34-37 % 

Strålning: 34-37 % 

Latent: 27-31 % 

I databladet har 40 % latent konstant andel latent avgivning antagits, vilket 
innebär att drygt 10 % av personvärmens sensibla del ej beräknas som sensibel 
värme i VIP Energy. Om den totala värmeenergin för personvärme i VIP 
(inklusive latent del) beräknas enl. 

420 + 286 = 706 kWh  

Den totala värmeenergin i IDA är 791 kWh, dvs ca 12,4 % högre värde än för 
VIP. Beräknas däremot den totala värmeenergin från personer i IDA genom att 
enbart använda den metaboliska värmeenergin, M, över hela året, blir detta 693 
kWh. Detta beror på hur IDA beräknar värmeenergin för personer, enl. ekvation 
2.6-2.12. Då IDA använder en mer komplex beräkningsmetod för personvärmens 
totala avgivning i rumsluften, är det här naturligt att en skillnad uppstår mellan de 
olika programmen. Resultatet visar att personvärmen i IDA inte direkt kan anges i 
beräkningsprogrammet genom att konvertera total effekt till metabolisk effekt, då 
den totala effekten beror av många fler variabler.  

Det lättaste sättet att få schablonen för kontor i IDA att ge samma värmeavgivning 
som beräknas i VIP Energy är att minska persontätheten med den skillnad i 
värmeavgivning som uppstår mellan de olika programmen. För att visa detta kan 
en ändring göras i fall 5.3.1, där persondensiteten ändras till 0.44 personer/m2. 
Görs detta erhålls total värmeavgivning från personer efter helårssimulering till 
704,4 kWh, vilket är närmare det värdet som beräknas i VIP Energy. Detta visar 
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att det kan finnas skäl att räkna med en mindre persondensitet i IDA än i VIP 
Energy för kontor. Den sensibla delen är efter förändring av persondensitet 510 
kWh, och avviker således fortfarande från den i VIP Energy med en betydande 
andel.  

5.3.2 Flera zoner som en 

Denna jämförelse görs för att undersöka hur möjligheten till termiskt energiutbyte 
mellan zoner påverkar den totala energianvändningen för testbyggnaden. Detta för 
att visa hur sammanslagning av zoner till en enda zon påverkar 
energiberäkningen. 

Jämförs resultaten för fall 5.2.1 och 5.2.2 visar det senare en ökad 
energianvändning pga ett något större värmebehov (ca 1,4 %). Det detaljerade 
resultatet för varje zon visar att små förluster via innerväggar uppstår, trots att 
zonerna är identiska. Dessa kan förklara den lilla ökning i förluster när flera zoner 
introduceras i beräkningen. Orsaken till detta är, delvis, den värmelagring som 
sker i innerväggarna.  

Då fall 5.2.4 och 5.2.7 jämförs med avseende på energibalans och utbytet mellan 
matsal och kontor erhålls ett större termiskt utbyte då öppningar finns mellan 
zonerna. Resultatet för fastighetselen visar 32,1 kWh/m2år då öppningar mellan 
zonerna finns samt 30,8 kWh/m2år då öppningarna tas bort.  

Jämförs det sensibla värmetillskottet för verksamhetsel mellan fall 5.2.6 och 5.2.4 
visar VIP en sensibel värmeavgivning från verksamhetselen på 47,9 kWh/m2år, 
medan summan av verksamhetselen för de olika zonerna i fall 5.2.4 visar 47,2 
kWh/m2år, alltså något mindre. Det uppstår alltså ett mindre fel i samband med 
summeringen av internlasterna. Personvärmen skiljer sig desto mer, totalt avges 
1463 kWh i IDA-modellen, och 1134 kWh i VIP-modellen i sensibel 
personvärme. Precis som det beskrivs i 5.3.4, så kan dessa skillnader härledas till 
hur beräkningen utförs i IDA, och att en justering av persontätheten i IDA medför 
ett mer likartat resultat. 

Resultaten från försöken visar att enbart genom att introducera inre väggelement 
och avskiljningar mellan zonerna så förändras resultatet i en energiberäkning, trots 
att villkoren för hopslagning av zoner enligt ISO 13790 uppfylls (se kap. 4.2.1). 
Hur mycket resultatet skiljer sig bör, givetvis, variera beroende på byggnaden som 
beräknas. Att beräkna flera zoner hopslagna till en enda zon bör således göras 
med försiktighet.  

 

5.3.3 Strålningsandelens betydelse 

En ökning i andel strålning ökar den totala energianvändningen i 
beräkningsprogrammen, eftersom en större andel av internvärmen går till 
transmissionsförluster, vilket ökar värmebehovet.  

Resultatet av beräkningsfall 5.2.9 visar att om verksamhetselen ökar i andel 
strålning, så ökar även den beräknade energianvändningen. I detta fall noteras en 
ökning av den specifika energianvändningen med 4,2 %. Förlusterna via 
klimatskärmen ökade med 1,9 %. Resultatet indikerar att andelen strålning har 
beräkningsmässig betydelse vid energisimuleringar för byggnader.  



 106 

5.3.4 Tappvarmvatten 

Tappvarmvattnet är den energipost som hanteras enklast av programmen. I IDA 
hamnar posten direkt i resultatet beroende på vilket format som posten matas in, 
dvs resultatet av tappvarmvatten är detsamma som matas in som. I VIP Energy 
påverkar enbart tappvarmvattnet energiposten ”Spillvatten”. Resultatet av 
beräkningarna visar att spillvattenposten i VIP Energy motsvarar 
varmvattenposten i IDA. Jämförs fall 5.2.1 och fall 5.2.5 visar VIP Energy 
energiavgivning i spillvatten på 1,975 och IDA 2.0 kWh/m2år, vilket är relativt 
lika.   
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats.  

6.1 Diskussion 
En stor del av diskussionen behandlar konceptet kring skapandet av 
standardiseringar av energiprestandaberäkningar. Olika aspekter av de 
arbetssystem som utformats i samband med detta arbete diskutterats med 
utgångspunkt för kvalitet och genomförbarhet. 

6.1.2 Personvärme 

Beräkningsresultaten, som diskutteras i 5.3 visar att personvärmen visar 
betydande skillnader mellan beräkningarna i VIP Energy och IDA ICE. Detta 
beror på hur beräkningarna utförs i de båda programmen. IDA använder en mer 
komplex beräkningsmodell för personvärmen som beror av flera variabler än de 
som inmatas som indata. Det går att justera schablonvärdena, så att ett mer 
uniformt resultat erhålls i beräkningarna. Det lättaste sättet att utföra detta, är att 
justera persondensiteten i IDA. En sådan justering av indatabiblioteket, kan vara 
nödvändig innan schablonvärden implementeras inom Sveby.  

Konsekvensen av en sådan justering blir dock att antalet personer i en redovisning 
kan bli otydligt. Exemplet kontor visar detta. I Sveby anges en persontäthet på 20 
m2/person för kontorsytor, och 108 W/person. I IDA blir dock persontätheten 
lägre, för att kompensera för den extra värmeavgivning som tillkommer pga. 
beräkningsmodellen i IDA, vilket kan tyckas paradoxalt och otydligt. 

Det är av författarens åsikt att en omformulering av brukarindata för personvärme 
här kan vara på plats. Istället för att ange personvärme i form av effekt per person 
och persontäthet, kan värmeavgivningen anges i W/m2, med uppdelning av 
konvektiv, strålning och latent del, vilket dels skulle kunna tydliggöra för läsare 
av brukarindata för lokaler, samt skulle göra det lättare för skapandet och 
kvalitetsäkring av ett system för underlättande av användning av brukarindata för 
användare av olika energisimuleringsprogram.  

I VIP Energy beräknas hela personvärmen som konvektivt tillskott till rumsluften. 
I tillämpningen av exceldatabladet flyttas den latenta delen av personvärmen till 
fukttillskottsposten i driftfallsformuläret. Resterande del läggs dock helt på posten 
personvärme, vilket betyder att strålningsvärmen från personer beräknas som 
konvektiv värme. Detta kan påverka resultatet i beräkningen.  

6.1.3 Verksamhetsel 

Verksamhetselen behandlas, beräkningsmässigt, relativt lika mellan de olika 
programmen. Resultaten i beräkningarna i kap 5.3 visar att det är relativt enkelt att 
skapa system som säkerställer att beräkningarna utförs lika med avseende på 
verksamhetselen.  

I brukarindata för kontor anges idag schablonen 50 kWh/m2år. Resultaten i detta 
examensarbete visar att en uppdelning av verksamhetselen på ett format i enlighet 
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med de som redovisas i bilaga A kan tillämpas, dels för att tydliggöra för 
användaren hur denna energi ska fördelas vid en energiberäkning, men även så att 
förenklande system, såsom det som utarbetats i Excel och det databasbibliotek 
som skapats i detta examensarbete, kan implementeras.  

6.1.4 Tappvarmvatten 

Tappvarmvattenanvändningen skiljer sig beräkningsmässigt från övriga poster. 
Det viktigaste med inmatning av tappvarmvatten, är att den totala 
energianvändningen blir samma oberoende av vilket program som används. 
Schablonvärden kan därför ges dels i exceldatabladet, där effekt dels beräknas för 
VIP Energy, och dels som värde i kWh/m2år så att denna enkelt kan matas in i 
IDA. I de fall då flera olika typer av lokaler förekommer kan exceldatabladet 
användas för att beräkna total tappvarmvattenanvändning även för IDA. 

6.1.4 Mottagande av branschen 

I samband med detta arbete erbjöds möjlighet att få delta i ett Svebymöte, 
arrangerat av Projektengagemang AB. På mötet deltog ett 20-tal personer med 
olika bakgrund inom byggindustrin. En drygt 20 minuter lång presentation hölls 
där delar av exceldatabladet redovisades. Dessutom diskuterades behovet av flera 
brukarindata, där detaljnivån i dessa bör anpassas och förberedas för användande 
av de simuleringsprogram som tillämpas för energiberäkningar inom branschen. 
Budskapet om behovet av dels mer detaljerade brukarindata, samt behovet av 
brukarindata för fler lokaltyper, verkade tas emot väl av deltagarna på mötet som 
arbetade med energiberäkningar. Någon detaljerad uppföljning av deltagarnas 
åsikt om exceldatabladet, samt de schablonvärden som, i detta examensarbete, 
beräknats fram har dock ej gjorts i skrivandets stund.  

På mötet diskuterades, bland annat, utformningen av brukarindata, och huruvida 
dessa bör vara detaljerade, som i fallet med Brittiska NCM (se kap. 2.2.3) eller 
mer generella och öppna för tolkning. Ett intressant angreppssätt som 
diskutterades med en av deltagarna var möjligheten att dela upp detaljnivån, med 
avseende på zonindelning, beroende på syftet med beräkningen, vilket var 
intressant. 

Det framgick på mötet att det finns mycket att reda ut inom Svebyprojektet 
rörande brukarindata, samt tillämpningen av dessa. Det visade sig även att åsikter 
mellan deltagare skiljde sig åt, och att det inte finns några självklara svar på de 
frågor som Sveby hanterar.  

6.1.5 Relation till BBR 

De ändringar som föreslås och redovisas i kap. 2.3.2, där kraven på 
energiprestanda varierar beroende på lokalkategori, skapar ytterligare incitament 
för att dela upp standardiserade brukarindata för motsvarande kategorier. Det kan 
dock diskuteras om uppdelningen av byggnadskategorier enl. remissen är lämplig. 
De olika kategorierna kan variera enormt i användning inom samma kategori. Är 
det till exempel rimligt att sjukhus ska ha samma kravnivå som en vårdcentral?  
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6.1.6 Möjlighet till ändringar i systemen 

Det exceldatablad som utvecklats för hantering av brukarindata, samt det 
databasbibliotek som skapats för IDA ICE, är utformade som förslag på hur ett 
arbetssystem kan utformas för hantering av brukarrelaterade indata. Utformningen 
av dessa är inte verifierad eller förankrad, varpå ändringar erfordras i det fall då en 
implementering blir aktuell. Nedan beskrivs förfarande för att utföra dessa 
ändringar i respektive system. 

6.1.6.1 Ändringar i exceldatablad 

Den tabell som innehåller schablonvärden för brukarrelaterad indata, och som 
redovisas i bilaga A, är inlagd i exceldatabladet. De ändringar och tillägg som 
önskas göras kan enkelt läggas in i denna lista.  

Om databladet skall anpassas för att även kunna beräkna indata till andra program, 
såsom BV2, behöver de olika internvärmesdelarna summeras i enlighet med 
beräkningsförfarandet i motsvarande program. En sådan implementering är 
relativt enkel, och det har funnits planer på att utföra en sådan i samband med 
detta arbete. Dock har det ej funnits tid eller tillgång på licenser för att kunna 
utföra en sådan. 

I det fall då eventuella uppdateringar i programmet gör att ändringar behöver 
göras i resultatet i indatabladet, exempelvis om differentiering av personvärmens 
strålningsdel och konvektiva del implementeras i VIP Energy, är det enkelt att 
uppdatera exceldatabladet genom att summera de olika delarna på olika poster, 
och sedan redigera resultatvisningen så att denna stämmer överens med 
indatainmatningen i VIP Energy.  

6.1.6.2 Ändringar i databasfil för IDA ICE 

Att lägga till och ändra värden i databasbiblioteket är relativt enkelt. Värden kan 
antingen ändras direkt i bibliotekets kod, som redovisas i bilaga A, eller så kan 
IDA användas för att skriva in nya värden i databasbiblioteket.  

I det fall då Svebys brukarindata skall implementeras som resursobjekt i IDA ICE, 
kan Equa Solutions inkorporera dessa i programmet, så att användare automatiskt 
får med Svebys brukarindata i samband med installationen av programmet.    

6.2 Slutsats 
Detta arbete visar att det går att skapa användarvänliga system som gör det möjligt 
att hantera brukarrelaterade indata. Detta på ett sätt som gör att användare av olika 
beräkningsprogram kan räkna lika.  

De arbetssystem som utformats i samband med detta arbete kan fungera som en 
grund för tydliggörande av hantering av brukarrelaterade indata i samband med 
energiberäkningar. Innan ett sådant kan implementeras behöver dock en hel del 
frågor redas ut. I arbetet med Sveby behöver beslut fattas om hur brukarrelaterade 
indata skall hanteras och utvecklas innan tillämpningen kan utformas. De 
huvudfrågor som behöver redas ut är följande: 
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• Är metoden som utarbetats i detta arbete lämplig för att få användare av 
olika beräkningsprogram att räkna lika med avseende på brukarrelaterade 
indata? 

• Hur ska olika lokaltyper delas upp för standardiserade brukardata vid 
beräkning av byggnaders energiprestanda? 

• Är metoden som redovisas i detta examensarbete lämplig för framtagning 
av schablonvärden för brukarindata, och vilka värden skall antas inom 
Sveby? 

6.3 Sammanfattning 
I detta examensarbete har indata för energiprestandaberäkningar på lokaler 
studerats. I samband med energiprestandaberäkningar, där de värmeavgivande 
internlasterna från personer, belysning etc., för lokalen är okända, erfordras 
schablonvärden som på ett rimligt sätt representerar den verksamhet som kommer 
att förekomma i lokalen. Dessa schabloner utgör sedan indata i 
simuleringsprogram som beräknar energiprestandan på årsbasis eller under kortare 
perioder.  

Sveby-projektet (Standardisering och verifiering av energiprestanda för 
byggnader) skapar standardiserade arbetspraxisar i energifrågor inom 
byggbranschen. Detta examensarbete syftar till att bidra med underlag för fortsatt 
arbete för praxis rörande lokaler. 

I detta examensarbete presenteras dels förslag på schablonvärden för internlaster 
baserade på beräkningar och studier i området för några lokaltyper, samt hur dessa 
kan implementeras i två vedertagna energiberäkningsprogram för den svenska 
marknaden, VIP Energy och IDA ICE. Detta på ett sätt så att det blir lätt för 
användare av olika simuleringsprogram att räkna lika. 

Förslag på schablonvärden för internlaster redovisas dels separat för några olika 
lokaltyper, i kapitel 4, dels i tabell i bilaga A. 

Resultatet av examensarbetet visar att simuleringsprogram som utnyttjas på den 
svenska marknaden idag har en hög detaljnivå avseende hur internlaster kan matas 
in och beräknas. Det finns behov av att precisera hur dessa detaljer ska hanteras i 
arbetet med Sveby. Idag preciseras inte hur stor del av värmen i ett schablonvärde 
som avges som strålningsvärme, konvektiv värme och latent värme. Denna 
precisering har oftast begränsad påverkan på slutresultatet i en energiberäkning. 
Detta examensarbete visar att då simuleringsprogrammen idag har möjlighet att 
differentiera dessa olika delar finns det behov av att hantera frågan i arbetet med 
Sveby. 

Även ett mindre prov av schablonvärdena har utförts, där en enkel modell byggts 
upp i IDA ICE 4.5 och VIP Energy 3.0 (beta), som sedan körts och analyserats i 
syfte att dels demonstrera hur det exceldatablad som tagits fram används i 
praktiken, dels för att påvisa skillnader i hantering av internlaster i de olika 
programmen, och dels för att undersöka skillnader i beräkningsresultat mellan 
programmen.  
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Resultaten visar att det användarsystem som utarbetats för hantering av 
internlaster i detta examensarbete ger liknande resultat för de båda programmen. 
Viss justering av systemet är dock nödvändig för att uppnå ett så likvärdigt 
resultat som möjligt i de olika simuleringsprogrammen. Detta gäller främst 
personvärmen, eftersom de beräkningsalgoritmer som beräknar personvärmen i 
IDA ICE skiljer sig mot det som används i VIP Energy. 
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7 FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer for mera detaljerade lösningar och/eller 
framtida arbete. 

7.2 Framtida arbete 
Det finns mycket att göra för fortsatt arbete i det ämne som detta examensarbete 
behandlar. En hel del behöver göras inom Sveby, och beslut behöver fattas av 
personer med hög kompetens och lång erfarenhet inom branschen.  

7.2.1 Verklighetsförankrade schabloner 

Att skapa schablonvärden för standardiserat brukande är problematiskt, då det är 
svårt att få dessa att efterlikna verkligheten pga. att beteenden hos brukare är 
omöjliga att förutse. För att underlätta framtagande av schablonvärden behövs väl 
underbyggd statistik för brukarbeteende i de lokaler som dessa avser. Den 
tekniska utvecklingen gör även att schablonvärden för brukarbeteende föråldras, 
varpå kontinuerliga uppföljningar erfordras. Möjligheten att skapa system som gör 
att insamlingen av data om brukarbeteende är här intressant.  

7.2.2 Värmedelar 

Resultaten i detta arbete visar att standardisering av beräkningsförfarande vid 
energiberäkningar bör ta hänsyn till hur beräkningsprogrammen är uppbyggda. 
Det finns idag stora möjligheter för användare att räkna olika, trots att man hållit 
sig inom ramen för standardiserat beräkningsförfarande. Att tydliggöra de 
parametrar som påverkar de olika värmeflödena i relation till detaljnivån i 
energiberäkningar kan vara på sin plats.  

7.2.3 Hantering av zoner 

För skapande av ett standardiserat arbetsförfarande vid energiberäkningar är 
hantering av zonindelning en viktig punkt. Att undersöka de olika 
beräkningsstandardernas kvalitet, beroende på detaljnivå eller andra parametrar, är 
intressant. Beräknade och uppmätta värden skulle kunna jämföras, där 
normalårskorrigeringar för exempelvis väder, kan ingå. Kan det vara lämpligt att 
dela upp zonindelningen i flera nivåer, beroende på syften med 
energiberäkningen?  

7.2.4 Andra brukarrelaterade indata 

Förutom de typer av indata som styrs av brukarbeteende som detta arbete 
behandlat, kan det även vara lämpligt att skapa eller inkorporera motsvarande 
system för andra typer av indata för lokaler. Dessa kan vara 

• Vädring 
• Solavskärmning 
• Ventilation 
• Andra faktorer som påverkar resultatet i energiberäkningar 
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BILAGA A: SCHABLONVÄRDEN FÖR LOKALER 

Nedan visas tabeller som sammanfattar av de schablonvärden som räknats fram i detta arbete. De redovisas som effekter, andel 

konvektiv/strålning samt driftscheman enligt kapitel 4. 

 

BELYSNING PERSONVÄRME UTRUSTNING VV SCHEMA 

 

Effekt 

W/m2 
konv. 

Andel antal/m2 
Effekt 

W/st 

latent 

andel 

andel 

strålning 

Effekt 

W/m2 strålning latent W/m2 Starttid Sluttid passivdagar/vecka 

andel 

passiv veckor 

Kontor 6,2 0,3 0,05 108 0,4 0,3 9,2 0,2 0 0,62 08:00 17:00 2,00 0,15 2 

Restaurang 

matsal 8,0 0,5 0,2 110 0,4 0,3 4,8 0,5 0 0,20 13:00 21:00 0,00 0,1 0 

Restaurang kök 8,4 0,5 0,11 180 0,7 0,15 176 0,34 0,32 13,80 12:00 22:00 0,00 0,1 0 

Livsmedelsbutik 14,2 0,5 0,064 140 0,5 0,25 6,3 0,5 0 2,82 09:00 21:00 1,00 0,1 0 

Kyl och frys 14,2 0,5 0,064 140 0,5 0,25 25 0,5 0 2,54 09:00 21:00 1,00 0,1 0 

Galleria 7,7 0,5 0,117 140 0,5 0,25 2,68 0,5 0 1,04 10:00 19:00 0,00 0,1 0 

Heminredning 18,4 0,5 0,117 140 0,5 0,25 2,68 0,5 0 1,04 10:00 19:00 0,00 0,1 0 

Konfektion 27,5 0,5 0,117 140 0,5 0,25 2,68 0,5 0 1,04 10:00 19:00 0,00 0,1 0 

Elektronikhandel 21,7 0,5 0,117 140 0,5 0,25 52,04 0,5 0 1,04 10:00 19:00 0,00 0,1 0 

 

Tabell 33. Schablonvärden för exceldatabladet.  
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Kod för databasbibliotek i IDA 

Nedan visas koden för databasbiblioteket i IDA. Denna kan klistras in i en 

databasobjektsfil så att användare kan tillämpa de schabloner som tagits fram i 

detta examensarbete. Det är viktigt att komma ihåg att numreringen måste ändras i 

de fall då användare redan har objekt i sin databas. 

;IDA 4.501 Database 

(DOCUMENT-HEADER :VERSION 3.0)  

(DB-OBJECT :TYPE SCHEDULE-DATA :ATTRIBUTES (SCHEDULE-

DATA7658 "Galleria schema" "" GENERIC))  

(DB-OBJECT :TYPE SCHEDULE-RULE :ATTRIBUTES (SCHEDULE-

DATA7658 "default" "" NIL NIL #(1 1 1 1 1 1 1) ((10.0 0.1) (19.0 1.0) (24.0 

0.1)) 0))  

(DB-OBJECT :TYPE SCHEDULE-DATA :ATTRIBUTES (SCHEDULE-

DATA7656 "Kyl och frys schema" "" GENERIC))  

(DB-OBJECT :TYPE SCHEDULE-RULE :ATTRIBUTES (SCHEDULE-

DATA7656 DEFAULT "" NIL NIL #(1 1 1 1 1 1 1) ((24 1.0)) 0))  

(DB-OBJECT :TYPE SCHEDULE-DATA :ATTRIBUTES (SCHEDULE-

DATA7654 "Livsmedelsbutik schema" "" GENERIC))  

(DB-OBJECT :TYPE SCHEDULE-RULE :ATTRIBUTES (SCHEDULE-

DATA7654 DEFAULT "" NIL NIL #(1 1 1 1 1 1 1) ((9.0 0.1) (21.0 1) (24.0 

0.1)) 0))  

(DB-OBJECT :TYPE SCHEDULE-DATA :ATTRIBUTES (SCHEDULE-

DATA7652 "Restaurang kök schema" "" GENERIC))  

(DB-OBJECT :TYPE SCHEDULE-RULE :ATTRIBUTES (SCHEDULE-

DATA7652 DEFAULT "" NIL NIL #(1 1 1 1 1 1 1) ((12.0 0.1) (22.0 1) (24.0 

0.1)) 0))  

(DB-OBJECT :TYPE EQUIPMENT :ATTRIBUTES (EQUIPMENT7651 

"Elektronikhandel" "0,1 st/m^2 " 520 0.5 0 0.0))  

(DB-OBJECT :TYPE EQUIPMENT :ATTRIBUTES (EQUIPMENT7650 

"Galleria utr" "0,1 st/m^2 " 23.8 0.5 0 0.0))  

(DB-OBJECT :TYPE EQUIPMENT :ATTRIBUTES (EQUIPMENT7649 

"Kyl och frys" "0,1 st/m^2 gäller ytor med hög koncentration kyl och frys." 

250 0.5 0 0.0))  

(DB-OBJECT :TYPE EQUIPMENT :ATTRIBUTES (EQUIPMENT7648 

"Livsmedelsbutik utr" "0,1 st/m^2 gäller ej ytor med hög koncentration kyl 

och frys." 63 0.5 0 0.0))  

(DB-OBJECT :TYPE OCCUPANT :ATTRIBUTES (OCCUPANT7647 

"Galleria personlast" "Antal 0,117/m^2. " 1.34 0.85))  
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(DB-OBJECT :TYPE OCCUPANT :ATTRIBUTES (OCCUPANT7646 

"Livsmedelsbutik personlast" "Antal 0,064/m^2. " 1.34 0.85))  

(DB-OBJECT :TYPE EQUIPMENT :ATTRIBUTES (EQUIPMENT7645 

"Restaurang kök utr" "0,1 st/m^2" 84 0.34 2.38E-5 0.0))  

(DB-OBJECT :TYPE OCCUPANT :ATTRIBUTES (OCCUPANT7644 

"Restaurang kök" "Antal 0,2/m^2. " 1.72 0.85))  

(DB-OBJECT :TYPE EQUIPMENT :ATTRIBUTES (EQUIPMENT7643 

"Restaurang matsal utr" "0,1 st/m^2" 48 0.5 0.0 0.0))  

(DB-OBJECT :TYPE SCHEDULE-DATA :ATTRIBUTES (SCHEDULE-

DATA7641 "Restaurang matsal schema" "" GENERIC))  

(DB-OBJECT :TYPE SCHEDULE-RULE :ATTRIBUTES (SCHEDULE-

DATA7641 DEFAULT "" NIL NIL #(1 1 1 1 1 1 1) ((13.0 0.1) (21.0 1) (24.0 

0.1)) 0))  

(DB-OBJECT :TYPE OCCUPANT :ATTRIBUTES (OCCUPANT7640 

"Restaurang matsal" "Antal 0,2/m^2. " 1.05 0.85))  

(DB-OBJECT :TYPE LIGHT :ATTRIBUTES (LIGHT7639 "Kontor 

belysning" "Enligt rapport. 6,2 W/m^2. Täthet sätts till 0,1 st/m^2" 62 0 0.3 

118))  

(DB-OBJECT :TYPE EQUIPMENT :ATTRIBUTES (EQUIPMENT7638 

"Kontor utr" "ASHRAE 2009. täthet 0,1/m^2. radiativ del 0.2" 92 0.2 0.0 

0.0))  

(DB-OBJECT :TYPE SCHEDULE-DATA :ATTRIBUTES (SCHEDULE-

DATA7634 "Kontor schema" "Kontorschema gäller för belysning och 

utrustning enligt SVEBY brukarindata 1.1" GENERIC))  

(DB-OBJECT :TYPE SCHEDULE-RULE :ATTRIBUTES (SCHEDULE-

DATA7634 "rule-3" "rule-3" (NIL 7 1) (NIL 7 14) #(1 1 1 1 1 1 1) ((8.0 0.15) 

(17.0 0.15) (24.0 0.15)) 0))  

(DB-OBJECT :TYPE SCHEDULE-RULE :ATTRIBUTES (SCHEDULE-

DATA7634 "rule-2" "rule-2" (NIL 1 1) (NIL 12 31) #(1 1 1 1 1 0 0) ((8.0 0.15) 

(17.0 1.0) (24.0 0.15)) 1))  

(DB-OBJECT :TYPE SCHEDULE-RULE :ATTRIBUTES (SCHEDULE-

DATA7634 "default" "" NIL NIL #(1 1 1 1 1 1 1) ((8.0 0.15) (17.0 0.15) (24.0 

0.15)) 2))  

(DB-OBJECT :TYPE OCCUPANT :ATTRIBUTES (OCCUPANT7633 

"Kontor" "Antal 0,05/m^2. " 1.03 0.85))  

(DB-OBJECT :TYPE LIGHT :ATTRIBUTES (LIGHT7640 "Restaurang 

matsal" "0,1 st/m^2" 80 0 0.5 118))  

(DB-OBJECT :TYPE LIGHT :ATTRIBUTES (LIGHT7641 "Restaurang 

kök" "0,1 st/m^2" 84 0 0.3 118)) 

(DB-OBJECT :TYPE LIGHT :ATTRIBUTES (LIGHT7642 

"Livsmedelsbutik" "0,1 st/m^2" 142 0 0.3 118)) 
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(DB-OBJECT :TYPE LIGHT :ATTRIBUTES (LIGHT7643 "Galleria" "0,1 

st/m^2" 77 0 0.3 118)) 

(DB-OBJECT :TYPE LIGHT :ATTRIBUTES (LIGHT7644 

"Heminredning" "0,1 st/m^2" 184 0 0.3 118)) 

(DB-OBJECT :TYPE LIGHT :ATTRIBUTES (LIGHT7645 "Konfektion" 

"0,1 st/m^2" 275 0 0.3 118)) 

(DB-OBJECT :TYPE LIGHT :ATTRIBUTES (LIGHT7646 

"Elektronikhandel" "0,1 st/m^2" 217 0 0.3 118))  
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BILAGA B: INDATA FÖR PILOTKÖRNING I 

IDA ICE 

Modell med en zon 

 

 

Figur 38. Modell med en zon. 

 

Tabell 34.  Indata för modell med en zon. 

Golvarea 40 m
2 

Rumsvolym 104 m
3 

Area för klimatskärm 107,6 m
2 

Fönster Inga 

Umedel 0,2044 W/m
2
K 

Klimatskärmsarea/volym 1,035 m
2
/m

3 

Luftläckning Försummas 

Köldbryggor Försummas 

Temperatur 21-23 
0
C 

Luftflöde 0,3-1,3 l/sm
2
, närvarostyrd CO2 

Idealvärmare COP 1, 40 % strålning 

Idealkyla COP 1 
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Tabell 35.  Materialindata . 

Yttervägg Betong 80 

 Isolering 150 

 Betong 150 

Tak Isolering 200 

 Betong 150 

Platta på mark Betong  250 

 Mark enl. ISO13370 500 

 

Tabell 36.  Materialegenskaper. 

Material Märmeledningstal 
(W/mK) 

Densitet (kg/m3) Specifik 
värmekapacitet 
(J/kgK) 

Betong 1,7 2300 880 

Lätt isolering 0,036 20 750 

 

Modell med flera zoner 

 

 

Figur 39.  Modell med flera zoner. 

 

 

Egenskaperna för byggnaden är densamma som för en zon, förutom införsel av 
innerväggar (samt öppningar för vissa fall) med följande egenskaper: 
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U-värde 0,6187 W/m2K 

Tjocklek 0,146 m 

Area för öppningar 1,6 m2 
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BILAGA C: INDATA FÖR PILOTKÖRNING I VIP 

Tabell 37.  Allmän indata för testobjektet I VIP Energy 

 

Tabell 38. Klimatdata. 

 

Tabell 39.  Byggdelstyper, 1-dimensionella. 
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Tabell 40. Byggnadsdelar. 
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BILAGA D: BERÄKNING AV 

PERSONVÄRMENS ANDELAR 

 

Vid beräkningen av personvärmens andelar används det standardobjekt som finns 
tillgängligt i IDA ICE. I rummet placeras en person. Den förenklade zonmodellen 
används för beräkning av personvärmens olika delar. Beräkningen utförs med 4 
fall, som redovisas nedan. För varje fall undersöks personvärmens olika delar 
beroende av den totala värmeavgivningen från personer. Den totala 
värmeavgivningen varierades genom att ändra den metaboliska 
värmeavgivningen. I diagrammen, där resultatet visas, i kap. 2.2.2, visar x-axeln 
den totala värmeavgivningen från personvärmen.   

Fall 1:  Temperaturen varierade över dygnet mellan 21.9 och 22.0 grader. 
Clovärdet var fast 0,85. 

Fall 2:  Samma temperatur som i fall 1, fast Clovärdet var 1.0 

Fall 3: Temperaturen fick variera mellan 23.9 och 24 grader. Clovärden 
var fast inställt på 0,85. 

Fall 4: Samma som fall 3, fast clovärdet sattes till 1,0. 

 

Simuleringen utfördes som en periodisk beräkning på 24 timmar. Solinstrålning 
försummades i beräkningen. 
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BILAGA E: SYMBOLFÖRKLARING I IDA  

I examensarbete Variabel/parameterbenämni

ng i den enkla zonmodellen, 

CeSimZone, IDA 

Förklaring 

� � Metaboliska 
värmeavgivningen (met, 
som motsvarar 58 W/m2, 
kroppsyta). 

� W Mekaniskt arbete från 
personer (W) 

Qocc QOcc2Zone Total värmeavgivning 
från personer (W) 

���,��� QCvOcc2Zone Värmeeffekt pga 
konvektion från personer 
(W) 

��	
,��� QLwOcc2Zone Värmeeffekt pga 
strålning från personer 
(W) 

��	�,��� VapFOcc2Zone Latent energiflöde från 
personer (W) 

����� QEquip2Zone Värmeavgivning från 
utrustning (W) 

������������ QLwEquip2Zone Långvågig strålning från 
utrustning (W) 

������������ QCvEquip2Zone Värmeeffekt pga 
konvektion från 
utrustning (W) 

��	����� (HF_VAP + 
TAirMean*CP_Vap) *(SUM i 

= 1, nUnit                                      
schedEquip[i] * 

VapFSrcEquip[i]                                   
END_SUM) 

Latent värmeeffekt från 

utrustning (W). IDA 

beräknar total latent 

värme under ”Heat 

balance terms” i 

NMFZone 

��  VapFSrcEquip Fuktavgivning från 

apparatur/utrustning 

(kg/s) 

������ QLite Total effekt från 

belysning (W) 

������� QSwLite Kortvågig strålning från 

belysning (W) 
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������� QLwLite Långvågig strålning från 

belysning (W) 

�������� QCvLite Värmeeffekt pga 

konvektion från 

belysning (W) 

����  Ingår ej som parameter i NMF 

Zone. 

”Long wave radiation 

fraction”, andel 

långvågig strålning  

���  lightVisibleFract Light Visible Fraction. 

Andelen av den 

installerade effekten som 

övergår i kortvågig 

strålning, dvs synligt ljus  

��  lightLwFract, beräknas som 1-

”convective fraction” 

Andel av belysningen 

som övergår i konvektiv 

värme.  

ℎ�� hLwsurf. ”Surf kan här vara 

förnster, väggar etc. 

Värmeöverföringskoefici

ent för långvågig 

strålning (W/m
2
K) 

Tr TAirMean Rumstemperatur (°C) 

"�# TCl Klädernas yttemperatur 

(°C) 

"$�� TMrt Strålningens 

medeltemperatur (°C) 

cpw CP_Vap Värmekapacitet baserat 

på massenhet fuktig luft 

(J/kgK) 

ℎ� (HF_VAP+ 

TAirMean*CP_Vap) 

Entalpin för vattenånga 

(J/kg) 

%�# fCl Andel av kroppsytan 

som är beklädd jämfört 

med den som är naken 

ℎ�# hCl Konvektiv 

värmeöverföringskoeffic

ient mellan luft och 

kläder (W/m
2
K) 

&	�� AirVel Lufthastighet (m/s) 
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'�# iCl “Clo-värdet”, 

beklädnadsgraden för 

personer som vistas i 

rummet. 1 clo=0,155 
m2K/W 

(�	� PVap Ångtryck (Pa) 

��  CO2Emiss Koldioxidtillskott i 
rummet från personer 
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