
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kv. Cirkusängen 
Studie av installationsprojekteringen med fokus på 

byggnadens Energisignatur 
 
 
 

Kv. Cirkusängen 
Study of the Building Service System Design with 

Focus on the Energy Signature 
 

 
 

Fanny Stolt 
 
 

 
Examensarbete Nr 2014-3 

Avd. för Installations- och energisystem 
Byggvetenskap Maj 2014 

 
 
 

 
Kungliga Tekniska Högskolan 

SE – 100 44 Stockholm 
  



1 
 

Förord och tacksägelser 
 

Detta är ett examensarbete för Civilingenjör Samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm. Det har utförts på institutionen Byggvetenskap vid avdelningen för Installations- och 
Energisystem i samarbete med konsultföretaget PO Andersson Konstruktionsbyrå AB.  

Jag vill tacka alla som på ett eller annat sätt bidragit till tillkommandet av detta examensarbete. Ett 
särskilt tack till min handledare professor Ivo Martinac, universitetsadjunkt Marko Granroth samt 
Leif Larsson på PO Andersson Konstruktionsbyrå AB som hjälpt mig under arbetets gång.  

Jag vill dessutom uppmärksamma Börje Johansson på EnergiAnalys AB, Pär Carling på EQUA 
Simulations AB samt Torbjörn Grönbergs på SMHI som bistått mig med deras värdefulla 
kompetens. Avslutningsvis vill jag tacka övriga medarbetare på PO Andersson Konstruktionsbyrå 
AB.  

Fanny Stolt 

Stockholm, Maj 2014  



2 
 

Abstract 
 

To fulfill the building codes of Boverket – The Swedish National Board of Housing, Building 
and Planning and receive the environmental certificate from SGBC – Swedish Green Building 
Council there is an interest in energy consumption predictions and energy monitoring. The 
Swedish real estate company Humlegården has constructed a new headquarter for the banking 
business Swedbank: kv. Cirkusängen in Sundbyberg, Stockholm, Sweden and Humlegården has 
an interest in long-term energy management and optimization of the property´s energy system.  

This Master thesis investigates the static and dynamic energy calculations of kv. Cirkusängen 
focusing on the dynamical model in Indoor Climate and Energy simulation software IDA ICE. 
The purpose of the thesis is to define the Energy Signature of kv. Cirkusängen to be used as basis 
for the energy management.  

A building´s Energy Signature can be defined by measured energy consumption and/or by the 
dynamical model in IDA ICE and can be used for long-term measurement and energy analysis 
and real-time visualization of consumed energy. The IDA model of kv. Cirkusängen has been 
modified to investigate the impact of certain parameters on the energy consumption. The aim has 
been to optimize and create a representative IDA model and thereby create a well-defined 
Energy Signature. Furthermore, the aim of the thesis is to give a good understanding of how 
IDA ICE can be used to define the Energy Signature of kv. Cirkusängen.  

  

Keywords: Energy Signature, Annual Weather Normalization, dynamic calculation, IDA ICE, 
Sveby, Internal loads  
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Sammanfattning 
 

För att uppnå Boverkets och Miljöbyggnads energi- och miljökrav finns ett intresse av att förstå 
fastigheters energianvändning. Fastighetsföretaget Humlegården har uppfört ett nytt 
huvudkontor för bankföretaget Swedbank: kv. Cirkusängen i Sundbyberg, Stockholm och 
Humlegården har ett intresse av långsiktig driftförvaltning och optimering av fastighetens 
energisystem.  

Detta examensarbete undersöker den manuella (statiska) och dynamiska energiberäkningen av kv. 
Cirkusängen med fokus på den dynamiska modellen i energi- och 
inomhusklimatsimuleringsprogrammet IDA ICE. Syftet med examensarbetet är att definiera kv. 
Cirkusängens Energisignatur för att senare kunna användas som underlag vid driftförvaltning. 

En byggnads Energisignatur kan definieras av uppmätt energianvändning och/eller av den 
dynamiska modellen i IDA ICE och kan användas vid långtidsmätning och energianalys samt för 
realtidsvisualisering av byggnadens energiprestanda. Genom modifiering av IDA-modellen har 
parametrars påverkan på energianvändningen analyserats i syfte att optimera och skapa en 
representativ IDA-modell och därmed en väldefinierad Energisignatur. Målet med detta 
examensarbete är att ge en god förståelse för hur IDA ICE kan användas för att definiera kv. 
Cirkusängens Energisignatur.     

Detta examensarbete vänder sig främst till engagerade parter inom byggsektorn; driftförvaltare, 
energiingenjörer, hyresgäster och myndigheter.  
 
Nyckelord: Energisignatur, Normalårskorrigering, dynamisk beräkning, IDA ICE, Sveby, 
Internlaster  
  



4 
 

Innehållsförteckning 

Förord och tacksägelser ............................................................................................................................... 1 

Abstract .......................................................................................................................................................... 2 

Sammanfattning ............................................................................................................................................ 3 

Ordlista – IDA ICE ..................................................................................................................................... 7 

Ordlista .......................................................................................................................................................... 8 

Beteckningar ................................................................................................................................................ 12 

Figurförteckning ......................................................................................................................................... 17 

Formelförteckning ...................................................................................................................................... 19 

Tabellförteckning........................................................................................................................................ 20 

Inledning ...................................................................................................................................................... 21 

1.1. Syfte och problemställning ............................................................................................................ 21 

1.2. Avgränsning och begränsningar ................................................................................................... 22 

1.3. Bakgrund .......................................................................................................................................... 23 

1.4. Metod................................................................................................................................................ 23 

2. Litteraturstudie ....................................................................................................................................... 24 

2.1. Energisignatur ................................................................................................................................. 24 

2.1.1. Bakgrund och historik ............................................................................................................ 24 

2.1.2. Definitioner och likartade begrepp ...................................................................................... 25 

2.1.3. Användningsområden och syften ......................................................................................... 26 

2.1.4. Energisignaturmodeller och Energisignaturmetoder ......................................................... 28 

2.1.5. Diagrampresentationer ........................................................................................................... 35 

2.2. Normalårskorrigering och prognosstyrning ................................................................................ 43 

2.2.1. Graddagar ................................................................................................................................ 44 

2.2.2. Energiindex .............................................................................................................................. 48 

2.2.3. Energisignatur ......................................................................................................................... 48 

2.2.4. Avläsning .................................................................................................................................. 51 

2.3. Brukarindata enligt Sveby .............................................................................................................. 51 

3. Fallstudie – Kv. Cirkusängen................................................................................................................ 52 

3.1. Miljö- och Energikrav: BBR 18 och Miljöbyggnad Guld ......................................................... 52 

3.2. Manuell (statisk) beräkning ............................................................................................................ 53 

3.3. Dynamisk beräkning ....................................................................................................................... 56 

3.3.1. Byggnadsdata ........................................................................................................................... 58 

3.3.2. Internlaster (Occupant, Light, Equipment) ........................................................................ 59 



5 
 

3.3.3. Ventilationsaggregat och värme-/kylanläggning (AHU och Plant) ................................. 59 

3.3.4. Övriga bör- och ärvärden ...................................................................................................... 60 

3.4. Bygghandlingsdokument - Schablonvärden och Uppskattning ............................................... 60 

3.5. Systemhandlingsdokument ............................................................................................................ 61 

3.6. Uppdaterad bygghandling/Arbetshandling ................................................................................ 62 

3.7. Modifiering av bygghandlingens ursprungsmodell .................................................................... 63 

3.7.1. Modellbeskrivning .................................................................................................................. 63 

3.7.2. Modifierade modeller ............................................................................................................. 64 

3.7.3. Resultat ..................................................................................................................................... 69 

3.8. Kv. Cirkusängens Energisignaturer .............................................................................................. 72 

4. Diskussion ............................................................................................................................................... 75 

4.1. Energisignaturer .............................................................................................................................. 75 

4.1.1. Kv. Cirkusängens Energisignaturer ...................................................................................... 77 

4.2. Normalårskorrigering ..................................................................................................................... 77 

4.2.1.  Kv. Cirkusängens Normalårskorrigering............................................................................ 78 

4.3. Fallstudie kv. Cirkusängen ............................................................................................................. 78 

4.3.1. Manuell (statisk) beräkning .................................................................................................... 78 

4.3.2. Bygghandlingsdokument ....................................................................................................... 79 

4.3.3. Internlaster och dess uppdateringar under projektets gång .............................................. 80 

4.3.4. Dynamisk beräkning ............................................................................................................... 83 

4.3.5. Modifiering av bygghandlingens Ursprungsmodell ........................................................... 84 

5. Slutsats ..................................................................................................................................................... 89 

6. Förslag på fortsatt arbete ...................................................................................................................... 90 

Källförteckning ........................................................................................................................................... 91 

Muntliga källor ........................................................................................................................................ 91 

Skriftliga källor ........................................................................................................................................ 91 

Bilaga A – Sammanställningar av Bygghandling .................................................................................... 95 

Bilaga B – Internlast från personer enligt Systemhandling .................................................................. 97 

Bilaga C – Internlast från belysning enligt Systemhandling ................................................................. 99 

Bilaga D – Scheman i dynamiska beräkningens ursprungsmodell .................................................... 101 

Bilaga E – Personantal enligt Uppdaterad bygghandling/Arbetshandling ...................................... 102 

Bilaga F – Internlast från belysning enligt Uppdaterad bygghandling/Arbetshandling ................ 103 

Bilaga G – Samtliga resultat av modifiering av Ursprungsmodell ..................................................... 105 

Bilaga H – Resultat för modell 29, Optimerad ursprungsmodell ...................................................... 106 



6 
 

Bilaga H – Resultat för modell 28, Sveby ............................................................................................. 107 

Bilaga H – Resultat för modell 23-27, Uppdaterad bygghandling .................................................... 108 

Bilaga H – Resultat för modell 19-22, Systemhandling ...................................................................... 111 

Bilaga H – Resultat för modell 11-18, övrigt ........................................................................................ 113 

Bilaga H – Resultat för modell 7-10, apparatlast ................................................................................. 117 

Bilaga H – Resultat för modell 4-6, belysningslast .............................................................................. 119 

Bilaga H – Resultat för modell 1-3, personlast .................................................................................... 121 

 

  



7 
 

Ordlista – IDA ICE 
 

AHU: Air Handling Unit, Ventilationsaggregat 

Boiler: Värmepanna 

Chiller: Kylaggregat 

DHW: Domestic Hot Water, Tappvarmvatten 

District: Fjärrvärme/Fjärrkyla 

Electric: Elvärme/Elkyla 

Etapump: Verkningsgrad för pump, ηpump 

Plant: Värmeanläggning/Kylanläggning (primärsida) 

Rated flow: märk flöde 

VAV: Variable Air Volume, variabelt luftflöde 
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Ordlista 
 

Albedo:  

Markytans reflektionsförmåga uttryckt i % alternativt på en skala 0-1 (SMHI Kundtjänst, 2014). 
Högt värde indikerar stor reflektans. Kan kraftigt inverka på solinstrålningen. Exempel på 
reflektionsförmåga för olika ytor: asfalt 0,1; gräs 0,25; snö 0,7 (Jóhannesson 2010, 80). 

Balanstemperatur:  

Graddagsmetodens bastemperatur representeras i Energisignaturen av balanstemperaturen och kan 
ses både som en bastemperatur och som en eldningsgräns (Heincke, Jagemar, & Nilsson 2011; 
71,86). 

Baslinje (α):  

Enligt Fels (1986, 8) är baslinjen en konstant energianvändning i Watt från 
tappvarmvattenuppvärmning, apparater och belysning. Enligt CEN/SIS (2008, 43) består baslinjen 
av systemförluster och tappvarmvattenuppvärmning.  

Bastemperatur (tbas):  

Enligt Heincke, Jagemar, & Nilsson (2011, 16) definieras bastemperaturen som antagen 
inomhustemperatur minus ett schablonvärde för internvärme från sol, personer och apparater etc. 
Sätts vanligtvis till 17 °C och används i graddagsmetoden. Bastemperaturen motsvarar byggnadens 
balanstemperatur då ingen värme behöver tillföras. Uppvärmningsbehovet börjar när 
utomhustemperaturen sänks under bastemperaturen (Day 2006, 3).   

Bergkyla: 

Kan användas för komfortkyla med eller utan kylmaskin och innebär att en köldbärarvätska 
cirkulerar i borrhål och hämtar kyla från berget (Svenskt Geoenergicentrum, 2014). 

 Byggnadssignatur: 

Ej att förväxlas med begreppet byggnadsenergisignatur eller energisignatur. En byggnadssignatur är 
en sätt att få helhetssyn på en byggnad med hjälp av en visuell beskrivning av byggnadens termiska 
komfort, energianvändningen för uppvärmning och/eller kylning samt byggnadens energieffektivitet 
(Kalz 2012, 641). De tre termerna presenteras i ett treaxlat diagram där den termiska komforten 
klassificeras enligt EN 15251, energianvändningen presenteras i kWhtherm/m2neta och 
energieffektiviteten i SPF (Seasonal Performance Factor kWhtherm/kWhprim). En byggnad som både 
kyls och värms kan därför beskrivas med två diagram en för värmning och en för kylning.  

Clo-värde: 

Eftersom kläder isolerar bör rimligen typ av kläder beaktas vid beräkning av internlast från 
personer. Clo-skalan är konstruerad så att en naken person har 0 CLO medan en person i kostym 
har 1,0 CLO (INNOVA 2002, 8). 1 CLO är 0,155 m2 °C/W.  

Curtain wall: 

Icke-bärande yttervägg som hänger utanför den bärande stommen (Carlson 2005, 25). Kv. 
Cirkusängens fasad är en Curtain wall av fasadelement med moduler av glasning och plåtbeklädda 
fyllningar samt utvändigt snedställda aluminium lameller (Almstedt 2011, 4). 



9 
 

Defaultvärde:  

Förinställt värde i energi- och inomhusklimatsimuleringsprogrammet IDA ICE.  

Energibalansmodell:  

En modell som beräknar byggnadens behov av värme eller kyla för en viss inomhustemperatur. 
SMHI:s program ENLOSS är baserat på en energibalansmodell. Modellen kan innehålla en eller 
flera parametrar med teoretiska statiska värden.  

Energiindex:  

En typ av normalårskorrigering som antingen är specifikt för byggnaden eller för orten. Tar hänsyn 
till byggnadens energilagringsförmåga, utomhustemperatur, vind och solinstrålning (Norman, 2012). 
Energiindex är framtagen av SMHI och kan beställas som tjänst.  

Energisignatur:  

Finns ett flertal olika definitioner. Ett sätt att visualisera en byggnads energianvändning. Vanligtvis 
en figur som visar byggnadens uppmätta energianvändning alternativt teoretisk energianvändning 
framtagen från energibalansmodell som funktion av lokal utomhustemperatur alternativt 
förhållandet mellan inomhustemperatur och utomhustemperatur.  Uppmätta värden för byggnadens 
energianvändning kan bestå av timvisa värden, dagliga värden, veckovisa värden eller månadsvärden. 

Energisignaturmodell: 

Enligt Hammarsten (1987, 98) en modell som innehåller en eller flera parametrar som tillsammans 
beskriver byggnadens energiprestanda (värmebalans).  

Evaporativ kylning: 

En metod för att producera luftburen komfortkyla (Nilsson 2001, 13). Luftens temperatur sänks 
genom att luften passerar en våt yta och fuktas vilket kan ske genom direkt- eller indirekt evaporativ 
kylning. Direkt evaporativ kylning är när tilluft fuktas, får ett ökat fuktinnehåll och en sänkt 
temperatur. Indirekt evaporativ kylning är när frånluften fuktas och enbart kylan förs över till 
tilluften via värmeväxling.  

Fria värmekällor:  

Värmekällor som ger upphov till uppvärmning av byggnaden och därmed påverkar 
energianvändningen. Består av internvärme från belysning, personer och apparater samt värme från 
solinstrålning.  

g-värde: 

Även kallat solfaktor och uttrycks i % alternativt fraktil (Carlson, 2005; 13,57,59,96) Anger total 
andel solenergi som tillförs ett rum vinkelrätt genom glas: direkt transmission (ST) samt sekundär 
via strålning och konvektion.  Lågt g-värde innebär att en låg andel solenergi tillförs rummet vilket 
minskar gratisvärme från sol och möjligen dagljus men kan samtidigt ge upphov till bättre 
inomhusklimat.  

Graddagar:  

En typ av normalårskorrigering som endast tar hänsyn till utomhustemperaturen. Graddagar bygger 
på att utomhustemperaturen är den enda parameter som anses påverka fastighetens energibehov. 
SMHI:s Graddagar är en tjänst som kan abonneras. 
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Graddagsmetod: 

En normalårskorrigeringsmetod med bakgrund i jordbruksindustrin (Day 2006, 13). Är den mest 
använda metoden i Europa för normalårskorrigering av byggnaders energianvändning och tar endast 
hänsyn till utomhustemperaturen (Heincke, Jagemar, & Nilsson 2011, 50).  

Indikator 1: 

Ett av 15 stycken bedömningskriterier för miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad. Indikator 1 avser 
byggnadens Energianvändning. 

Indikator 2: 

Ett av 15 stycken bedömningskriterier för miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad. Indikator 2 avser 
byggnadens Värmeeffektbehov. 

Internlast: 

Värme (energi) från personer, apparater och belysning som indirekt påverkar byggnadens 
energianvändning.  

Intern värme:  

Synonym med Internlast. ”Gratis” värme från byggnadens interna källor: värme från belysning, 
apparater och personer. Exempel på enhet kan vara W, W/m2 eller W/person.  

Kyltorn:  

Kan användas för komfortkyla och kopplas då till ett vattenburet kylsystem där vatten 
(köldbärarkrets) kyls evaporativt. System är slutet och fungerar så att utomhusluft drivs via fläkt 
genom kyltornet samtidigt som vatten sprayas på köldbärarkretsen vilket gör att utomhusluften inte 
kommer i kontakt med köldmedlet (Bergsten 2005, 53).  

Ljusutbyte:  

Ett mått på hur effektivt ljuskällan kan omvandla el till ljus och där resterande del blir till värme 
(Belysningsplanering.se, 2014). Ljusutbytet är förhållandet mellan ljuskällans ljusflöde och effekt och 
har enhet lm/Watt. 

Met-värde: 

Representerar personers aktivitetsnivå. MET är förkortning för Metabolism, 1 MET motsvarar 
58,15 W/m2 och en normal vuxen antas ha en yta på 1,7 m2 (INNOVA 2002, 7).  När en person 
sover är aktivitetsnivån 0,8 MET; 1,2 MET motsvarar sittande kontorsarbete medan 2,5-3 MET 
motsvarar hushållsarbete.  

Normalårskorrigering:  

Vid jämförelse mellan byggnadens olika års energianvändning används normalårskorrigering för 
korrekt jämförelse. Exempel på normalårskorrigering är användandet av Graddagar, Energiindex 
och Energisignatur (Heincke, Jagemar, & Nilsson 2011, 14). 

Observation: 

Synonym till registrering eller mätning av byggnadens energianvändning. Enligt (Hammarsten 1987, 
108) beror antalet parametrar i Energisignaturmodellen på tillgänglig mätperiod och genomtänkt 
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förutsägelseperiod. Med andra ord påverkar antalet observationer antalet parametrar i 
Energisignaturmodellen.   

Referenstemperatur (τ):  

Enligt Fels (1986, 8) den utomhustemperatur under vilken extern bränsle krävs för uppvärmning.  

Samtidighetsfaktor: 

Procentuell andel av respektive internlast alternativt samtliga internlaster införda i IDA ICE vid 
energiberäkning. 

SFP-tal: 

Enligt Boverket (Olsson 2011, 145) förhållandet mellan total eleffekt för samtliga fläktar i 
ventilationssystemet och det största flödet (tilluft eller frånluft) i kW/(m3/s). Boverket ger allmänt 
råd gällande max SFP-tal vid dimensionerande luftflöde.  

Sveby: 

Ett utvecklingsprogram som står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader”. 
Sveby framställer och utvecklar dokument för överenskommelser gällande energianvändning (Sveby, 
2014).   

Soltransmittans: 

Infallande solinstrålning som varken reflekteras eller absorberas på ytan (fönsterytan) utan passerar 
vidare in eller genom materialet (glaset) (Jóhannesson 2010, 64). Transmittansen varierar beroende 
på våglängd och för synligt ljus är transmittansen 90 % medan det för långvågig strålning vid 
normala temperaturer kan antas vara 0 %. 
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Beteckningar 
a = SMHI koefficient sammanställd i tabell, baserad på funktion av månad och longitud                       [-] 

A = läckarea                         [m2] 

Ae = ekvivalent solarea enligt CEN/SIS (2008, 44)                     [m2]  

Ai = byggnadsdel i:s area                        [m2]  

Aom = omslutande area                        [m2] 

Atemp = byggnadens area innanför ytterväggarna som är värmd till 10 °C eller mer enligt (Warfvinge 2012, 7)      [m2] 

AFs = Avloppsförluster, sommarfall                                             [kWh] 

AFv = Avloppsförluster, vinterfall                                             [kWh] 

b = SMHI koefficient sammanställd i tabell, baserad på funktion av månad och longitud                       [-] 

c = SMHI koefficient sammanställd i tabell, baserad på funktion av månad och longitud                       [-] 

cp = specifik värmekapacitet för luft vid konstant tryck          [J·kg-1·°C-1] 

C = effektiv värmekapacitans enligt (Hammarsten 1987, 97)            [Wh·°C-1] 

d = SMHI koefficient sammanställd i tabell, baserad på funktion av månad och longitud                       [-] 

dv = förhållandet mellan antal drifttimmar för ventilationsaggregat och total antal timmar för ett år                        [-] 

e = SMHI koefficient sammanställd i tabell, baserad på funktion av månad och longitud                       [-] 

fh = erforderlig extern bränsle för uppvärmning enligt (Fels 1986, 15)                                                                    [W] 

fk = förhållandet mellan de dagar då personer är närvarande under k period och totalt antal dagar under k period    [-] 

ft = skorstensverkanskoefficient enligt (Hammarsten 1987, 97)                               [-] 

fw = vindeffektskoefficient enligt (Hammarsten 1987, 97)                        [-] 

F = omräkningsfaktor till liter olja (Kroon 1983, 14)                        [-] 

GD = graddagar för uppvärmning enligt (Heincke, Jagemar, & Nilsson 2011, 64)              [°C·dgr] 

GDaktuell = antal graddagar under aktuellt år                [°C·dgr] 

GDd = dagliga Graddagar                  [°C·dgr] 

GDko = antal graddagar för klimatoberoende energianvändning               [°C·dgr] 

GDnormal,år = antal graddagar för ortens/lokala normala år                   [°C·dgr] 

GT = antal gradtimmar under en viss period                              [°C·h] 

HH˙= Medelelanvändning per timme för hushållsapparater                                             [kW] 
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HHs = Hushållsenergi, sommarfall                    [kWh] 

HHv = Hushållsenergi, vinterfall                                             [kWh] 

I = solstrålning                     [W·m-2] 

L = byggnadens värmeförluster från transmission och infiltration enligt (Fels 1986, 15)                                 [W·°C-1] 

LH = byggnadsskalets förlustfaktor enligt (Hammarsten 1987, 98)               [W·°C-1] 

Li = infiltrationsförlust enligt (Fels 1986, 15)                [W·°C-1] 

Ll = luftläckageförlust enligt (Larsson, 2013a)                                      [kW·m-2 Atemp] 

Lt = transmissionförlust enligt (Fels 1986, 15)                [W·°C-1] 

LV = ventilationsförlust enligt (Larsson, 2013a)                                                                                     [kW·m-2 Atemp] 

m = meteorologisk variabel i SS-EN 15603:2008 (CEN/SIS 2008, 45)                                                    [W·m-2·°C-1] 

n = exponent i Hammarstens flödesekvation för infiltration (1987, 97)                                                [-]  

Noc,k = antal dagar under k period då personer är närvarande                     [dgr] 

Nun,k = antal dagar under k period då personer är icke-närvarande                     [dgr] 

P = antal sommartimmar under en viss period                        [h] 

PVs = Tillförd energi från personer, sommarfall                      [Wh] 

PVv = Tillförd energi från personer, vinterfall                      [Wh] 

q50Pa = läckluftsläckage genom klimatskalet vid 50 Pa tryckskillnad             [l·m-2·s-1] 

qdrift = läckluftsläckage genom klimatskal               [l·m-2·s-1] 

Q˙ = värmeeffekt (värmeflöde)                         [W] 

Q˙0 = konstant värmeeffekt enligt (Hammarsten 1987, 98)                              [W] 

Q˙0°C = Värmeeffektbehov (värmeeffektanvändning) vid 0 °C utomhustemperatur                      [W] 

Qavläst = avläst månadsanvändning av energi                    [kWh] 

Q˙fria = genomsnittlig intern värmeeffekt från fria källor så som apparater, personer och sol.                                [W] 

Q˙i = värmeeffekt från infiltration enligt (Hammarsten 1987, 103)                       [W] 

Qko = utetemperaturoberoende del av värmeanvändning (energianvändning för tappvarmvatten och VVC)      [kWh] 

Qkorr = normalårskorrigerad värmeanvändning                    [kWh] 

Qkorr.föreg.mån= föregående månads korrigerade månadsanvändning av energi med hänsyn till Qmånad eller Qmån    [kWh]  
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Qmån = korrigerad månadsanvändning av energi med hänsyn till felande dagar                  [kWh] 

Qmånad = korrigerad månadsanvändning av energi med hänsyn till avvikande utomhustemperatur                 [kWh] 

Q˙s = värmeeffekt från sol enligt Hammarsten (1987, 98)                       [W] 

Qtot = total värmeanvändning                     [kWh] 

Q˙total = total värmeeffektbehov                        [W] 

Q˙v = energianvändning under en vintertimme                                               [kW] 

Qv = värmeeffektbehov, vintertid                    [kWh] 

S = sol bländarvärde, enligt (Europe´s Energy Portal, 2014) vertikal helt transparent yta mot syd  

       som motsvarar hela byggnadens inkommande solenergi                                                               [m2] 

SV˙ = medelvärmeanvändning per timme som tillförs byggnaden av solinstrålning                               [kW] 

SVs = Tillförd värme genom solenergi, sommarfall                   [kWh] 

SVv = Tillförd värme genom solenergi, vinterfall                    [kWh] 

t07 = utomhustemperatur kl 07 (kl 08 sommartid)                                                      [°C] 

t13 = utomhustemperatur kl 13 (kl 14 sommartid)                       [°C] 

t19 = utomhustemperatur kl 19 (kl 20 sommartid)                      [°C] 

tbas = bastemperatur enligt (Heincke, Jagemar, & Nilsson 2011, 64)                                              [°C] 

tinne = byggnadens innetemperatur                       [°C] 

tinne,T = medelinomhustemperaturen under T timmar                      [°C] 

tm = dygnsmedelutomhustemperatur                       [°C] 

tmax = medelmaxtemperatur                        [°C] 

tmin = medelmintemperatur                        [°C] 

tn= minutomhustemperatur från kl 19 föregående dygn till kl 19 innevarande dygn (20-20 sommartid)                 [°C] 

tute = lokal utomhustemperatur                         [°C] 

tute,DVUT = lokal dimensionerande vinterutomhustemperatur                      [°C] 

tute,i  = utomhustemperatur för dygn i                       [°C] 

tute,T = medelutomhustemperaturen under T timmar                      [°C] 

tx = maxutomhustemperatur från kl 19 föregående dygn till kl 19 innevarande dygn (20-20 sommartid)                [°C] 

T = antal vintertimmar under en viss period                         [h] 
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TFs = Transmissionsförluster, sommarfall                    [kWh] 

TFv = Transmissionsförluster, vinterfall                    [kWh] 

u = vindhastighet                    [m·s-1] 

Ui = byggnadsdel i:s värmegenomgångskoefficient        [W·m−2·K−1] 

USs = Tillförd energi för uppvärmning, sommarfall                  [kWh] 

USv = Tillförd energi för uppvärmning, vinterfall                   [kWh] 

v = del av tappvarmvattenanvändningen som inte är användbar                         [-] 

V˙ = volymflöde av uteluft som kommer in i byggnaden enligt (Fels 1986, 15)                [m3·s-1] 

V = luftflödesbehovet vintertid                                   [l·s-1] 

VFs = Ventilationsförluster, sommarfall                    [kWh] 

VFv = Ventilationsförluster, vinterfall                    [kWh] 

VV˙ = medeltappvarmvattenanvändning per timme                                              [kW] 

VVs = Tillförd energi för tappvarmvattenberedning, sommarfall                   [kWh] 

VVv = Tillförd energi för tappvarmvattenberedning, vinterfall                   [kWh] 

ÖFs = Övriga förluster, sommarfall                                             [kWh] 

ÖFv = Övriga förluster, vinterfall                                             [kWh] 

α = Energisignaturens baslinje enligt (Fels 1986, 8)                      [W] 

αoc = Energisignaturens baslinje när personer är närvarande                      [W] 

αun = Energisignaturens baslinje när personer är icke-närvarande                       [W] 

β = Energisignaturens riktningskoefficient enligt (CEN/SIS 2008, 43)              [W·°C-1] 

β0 = y-intercepten av Energisignaturens riktningskoefficient enligt (CEN/SIS 2008, 43)            [W·°C-1] 

βF = Energisignaturens uppvärmningslutning (enligt Fels 1986, 8)               [W·°C-1] 

βK = Byggnadens förlustfaktor vilket är ett mått på husets isolertekniska och ventilationstekniska standard  

                       [liter olja ·(°Ch)-1] 

βN = Byggnadens förlustfaktor enligt (Norlén, Asplund, & Hjalmarsson 1982, 328)              [W·°C-1]  

βoc = Energisignaturens uppvärmningslutning när personer är närvarande              [W·°C-1] 

βun = Energisignaturens uppvärmningslutning när personer är icke-närvarande              [W·°C-1] 

γ = vinterbaslinje eller vinterförlustfaktor, anger basenergianvändningen vintertid                    [kW] 
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δ = sommarbaslinje eller sommarförlustfaktor, anger energianvändningen för en sommartimme (sommartid)    [kW] 

η˙= värmesystemets effektivitet när endast tappvarmvatten produceras                                        [-] 

η = värmekällans effektivitetsgrad enligt (Fels 1986, 15), enligt (Norlén, Asplund, & Hjalmarsson 1982, 328)   

       värmesystemets effektivitet definierad som andel användbar energi för uppvärmning och   

       tappvarmvattenuppvärmning i förhållande till andel total energiförbrukning                       [-] 

ηs = utnyttjandefaktor för solinstrålning                [- alt. %] 

ηå = värmeåtervinnings temperaturverkningsgrad                          [-] 

θ = tid                            [h] 

ξ = 1 då byggnaden är eluppvärmd, annars 0 enligt (Norlén, Asplund, & Hjalmarsson 1982, 326)                      [-] 

ρ = luftens densitet                  [kg·m-3] 

τ = Energisignaturen referenstemperatur enligt (Fels 1986, 8)                     [°C] 

τoc = Energisignaturens referenstemperatur när personer är närvarande enligt (Rabl & Riahle 1992, 145)              [°C] 

τun = Energisignaturens referenstemperatur när personer är icke-närvarande (Rabl & Riahle 1992, 145)                [°C] 
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Inledning 

1.1. Syfte och problemställning 
Målet med detta examensarbete är att ge en god förståelse för vad en Energisignatur är och 
definiera Energisignaturen för Swedbanks nya huvudkontor kv. Cirkusängen i Sundbyberg. 
Swedbanks nya huvudkontor kommer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld och 
fastighetsförvaltaren Humlegården har ett intresse av driftförvaltning, långtidsplanering och 
optimering av fastigheternas energisystem (Humlegården, 2013). Därför är syftet med 
examensarbetet att framställa en väldefinierad Energisignatur för Cirkusängen samt säkerställa de 
manuella (statiska) och dynamiska metoderna och beräkningarna. På så sätt kan detta 
examensarbete ge relevant och tillräcklig information som senare kan användas som underlag vid 
långtidsmätning och -analys samt realtidsvisualisering av byggnadens energiprestanda.  
 
För vidare diskussion om kostnads- och energieffektivisering, hållbarhet och hög kundnöjdhet är 
det viktigt att definiera Energisignaturen, vilka parametrar den består av och vilka egenskaper den 
har. Vidare är det viktigt att definiera Energisignaturen för att kunna ställa rätt krav på manuella 
(statiska) och dynamiska beräkningar. Nedan presenteras problemställning och de specifika frågor 
som detta examensarbete ska besvara.  
 

1. Vad innebär begreppen Energisignatur och Normalårskorrigering?  
2. Hur har kv. Cirkusängens manuella (statiska) beräkning utförts? 
3. Hur har kv. Cirkusängens dynamiska beräkning utförts? 
4. Hur påverkas den dynamiska beräkningen och Energisignaturen av modifieringar i 

IDA ICE? 
5. Definiera Energisignaturen för kv. Cirkusängen 

 
Detta examensarbete består av två huvuddelar där den första delen utgörs av en litteraturstudie av 
begreppen Energisignatur och Normalårskorrigering. Detta examensarbete tar upp tre olika 
varianter på normalårskorrigering; Graddagar, Energiindex samt Energisignatur. Idag råder det en 
osäkerhet och oenighet kring vad dessa begrepp innebär och om de är exempel på 
normalårskorrigering. Målet med detta examensarbete är därför att reda ut detta. Litteraturstudien 
består även av en studie av Sveby:s rekommendationer för brukarindata i kontor.  
 
Den andra delen består av en fallstudie av den manuella (statiska) och dynamiska beräkningen för 
kv. Cirkusängen med fokus på den dynamiska beräkningen. Den manuella (statiska) beräkningen 
har studerats med avseende på Miljöbyggnad indikator 1 och 2 medan den dynamiska 
beräkningen har utretts med avseende på ursprungsmodellen från bygghandling. 
Ursprungsmodellen har tillhandahållits och utarbetats av Börje Johansson, EnergiAnalys AB och 
sedan modifierats enligt bl a Sveby:s rekommendationer med syfte att förstå olika parametrars 
påverkan på den dynamiska beräkningen. Vidare har ursprungsmodellen modifierats enligt data 
från systemhandlingsdokument samt uppdaterade bygghandlingsdokument och arbetshandlingar 
för utredning av modellen och se om den kan optimeras. Avslutningsvis har ett försök att 
definiera kv. Cirkusängens Energisignatur genomförts. 
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1.2. Avgränsning och begränsningar 
Detta examensarbete har avgränsats till att endast behandla svenska förhållanden. Miljö- och 
energikrav som beskrivs i examensarbetet är svenska byggregler och förordningar. Läsaren bör 
därför vara uppmärksam på att det kan skilja sig markant från andra länders lagar. Vidare beskrivs 
normalårskorrigering ur ett svensk perspektiv vilket inte kan jämföras med andra länders 
normalårskorrigering. Beroende på vilket land i fråga kan det vara stora begreppsskillnader. Det 
är därför värt att poängtera att begrepp som används i detta examensarbete möjligen har annan 
betydelse utanför Sverige. 
 
Litteraturstudien av begreppet Energisignatur är avgränsat till att endast behandla fem olika 
källors Energisignaturer, Energisignaturmodeller och/eller Energisignaturmetoder; 
Energisignatur enligt (Norlén, Asplund, & Hjalmarsson, 1982), Energisignaturmodell enligt 
(Kroon, 1983), PRISM metoden enligt (Fels, 1986), Energisignaturmodeller enligt (Hammarsten, 
A Critical Appraisal of Energy-Signature Models, 1987), samt begreppet Energisignatur enligt SS-
EN_15603:2008 (CEN/SIS, 2008). Avslutningsvis beskrivs hur företaget EQUA Simulations AB 
använder begreppet Energisignatur. 
 
Dessutom är detta examensarbete avgränsat till energianvändning och normalårskorrigering vad 
gäller uppvärmningsbehov och inte kylbehov. I dagsläget finns exempelvis ingen utarbetad 
Energisignaturmetod för kyla och SMHI:s Kylindex är en relativt ny tjänst. Eftersom kv. 
Cirkusängen i skrivandet stund inte har tagits i bruk är detta examensarbete begränsat till 
energianvändning ur ett prognostiserande perspektiv, så kallat ex-ante metod och inte ex-post 
metod, se rubrik 2.1.3. Användningsområden och syften. 
 
Vidare finns det ett flertal begränsningar i metoden som använts vid tillkommande av detta 
examensarbete.  Bland annat är det en begränsning att litteraturstudien bygger på sökning i 
databas. Det kan i värsta fall ge fel uppfattning av ämnet och ge upphov till fel definition av 
begreppet Energisignatur. Genom att använda och kombinera ett flertal sökord samt genomgång 
av en stor mängd resultat har detta försökts att undvikas. Dessutom har internationella källor 
använts för att minska risken för begrepps- och definitionsfel.   
 
Dessutom finns det begränsning i genomgång av Cirkusängens projektmapp. Metoden ger 
möjlighet för feltolkningar då det finns tillgång till dokument från hela projektprocessen och 
därmed reviderade dokument. Det är tänkbart att de senast korrekta dokumenten av misstag inte 
behandlas. Vid studie av Sveby:s rekommendationer för brukarindata har endast internlaster från 
personer, belysning samt apparater behandlats. Studie av den manuella (statiska) beräkningen har 
avgränsats till att endast beakta Miljöbyggnad Indikator 1 och 2. Vid studie av kv. Cirkusängens 
energianvändning har delposterna Ridåaggregat, Markvärme samt Hissar inte valts att behandlas i 
detta examensarbete. 
 
Vidare är det en begränsning i analysen av den dynamiska beräkningen. Det är möjligt att en 
lekman oavsiktligt undgår vissa ekvationer eller parametrar vid genomgång av dynamiska 
beräkningen i energi- och inomhusklimatsimuleringsprogrammet IDA ICE. För att undvika detta 
har intervjuer genomförts för expertutlåtande och information från representant från EQUA 
Simulations AB, Pär Carling, samt involverad konsult Börje Andersson på Energianalys AB. 
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Eftersom modellen innehåller ett stort antal parametrar är det möjligt att det vid modifiering av 
modellen uppstår oavsiktliga ändringar. Dessutom har endast modifiering skett av modellen som 
representerar plan 02-08. Övriga plan har därmed inte utretts. Ett flertal modifieringar av 
modellen har genomförts med individuella avgränsningar. Dessa beskrivs närmare under rubrik 
3.7. Modifiering av bygghandlingens ursprungsmodell samt  
3.7.2. Modifierade modeller. 
 
De siffervärden som redovisas för energianvändning i examensarbetet är per år om inget annat 
anges. Slutligen är det nödvändigt att understryka att detta examensarbete är begränsat så till vida 
att det endast behandlar ett specifikt projekt och en specifik byggnad.  
 

1.3. Bakgrund 
För att etablera förståelse för en byggnads energianvändning över ett flertal år används 
normalårskorrigering. Det är en viktig metod vid jämförelse av byggnadens energianvändning för 
olika år eftersom ett specifikt år kan ha extrem utomhustemperatur och därmed skilja sig från ett 
annat år. Det finns ett flertal metoder i Sverige som används för normalårskorrigering av 
energianvändning. Detta examensarbete tar upp tre olika varianter; Graddagar, Energiindex samt 
Energisignatur.  
 
Att normalårskorrigera en byggnads energianvändning med Graddagar är en väletablerad metod i 
Sverige (Schulz 2003, 3). Graddagar används endast för den utomhustemperaturberoende 
energianvändningen (Heincke, Jagemar, & Nilsson 2011, 65). Med andra ord innebär detta att 
energianvändningen för tappvarmvatten inte ingår. Dessutom är metoden att använda Graddagar 
oberoende av byggnaden. Bland annat tas byggnadens internlaster endast i beaktande genom 
byggnadens geografiska plats och bastemperatur på 17 °C används oberoende av typ av byggnad. 
Vidare används förbestämda eldningsgränser. Det kan konstateras att metoden att använda 
Graddagar bygger på ett flertal förenklingar.   
 
En annan metod för normalårskorrigering som är mindre vanlig är Energisignatur (Schulz 2003, 
3-5). Tillskillnad från Graddagar är Energisignatur baserad på den specifika byggnaden i fråga. 
Energisignaturen består av använd värmeeffekt som funktion av utomhustemperatur. Beroende 
på tidssteg finns det olika sätt att registrera och illustrera byggnadens Energisignatur där det 
vanligaste är månadens använda medeleffekt som funktion av månadens 
medelutomhustemperatur. 
 

1.4. Metod 
Metoder som använts i tillkommandet av detta examensarbete är litterära studier, intervjuer, samt 
genomgång och granskning av projektmappen för kv. Cirkusängen och dess manuella- (statiska-) 
och dynamiska beräkning. Nedan ges en utförligare beskrivning.  Läsaren hänvisas till 
källförteckningen i slutet av examensarbetet för detaljerad källbeskrivning. 
 
Litteraturstudien innefattar gedigen genomgång av databasen ScienceDirect och omfattar både 
nationella och internationella rapporter och tidskriftsartiklar. Totalt har ett åttiotal artiklar och 
rapporter studerats från bl a tidsskriften Energy & Buildings. Därutöver har svenska, europeiska 
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och amerikanska standarder samt VVS handböcker använts däribland SS-EN_15603:2008 
(Energy performance of Buildings), ASHRAE och VVS 2000. Vidare har internetkällor använts 
som del i den litterära studien, rekommendationer från Sveby (Standardisera och verifiera 
energiprestanda i byggnader) samt SGBC:s Miljöbyggnad (Swedish Green Building Council). 
 
Examensarbetet har utförts hos konsultföretaget PO Andersson Konstruktionsbyrå AB som gett 
tillgång till projektmappen för kv. Cirkusängen. Examensarbetet är till stora delar baserat på 
genomgång av denna projektmapp. Projektmappen innefattar dokument gällande projektering av 
installationer, miljöklassning i Miljöbyggnad; bygghandlingsdokument samt manuella (statiska) 
beräkningar. Utöver detta har energi- och inomhusklimatsimuleringsprogrammet IDA ICE 
använts för analys av den dynamiska beräkningen som utförts i IDA ICE av Börje Johansson på 
Energianalys AB. 
 
Slutligen har ett flertal personer intervjuats, Torbjörn Grönbergs från SMHI, Pär Carling på 
EQUA Simulations AB samt Börje Johansson på Energianalys AB.  
 

2. Litteraturstudie 
Litteraturstudien består av två delar där den första delen är en studie av begreppet Energisignatur. 
Begreppet Energisignatur beskrivs i historisk kontext och läsaren ges inblick i variationer av 
Energisignaturer och användningsområden. Vidare beskrivs ett antal Energisignaturmetoder och 
Energisignaturmodeller samt ett flertal diagrampresentationer som illustrerar begreppet 
Energisignatur.  
 
Den andra delen av Litteraturstudien beskriver begreppet Normalårskorrigering med fokus på 
Graddagar, Energiindex och Energisignatur. Den tar även upp problematik gällande avläsning. 
 

2.1. Energisignatur 

2.1.1. Bakgrund och historik 
Enligt (Fels 1986, 6) har registrering av relationen mellan en byggnads energianvändning och 
utomhustemperatur uppmärksammats i skrifter för över 100 år sedan. I slutet av 1970-talet till 
mitten av 1980-talet forskades och rapporterades det mycket om byggnaders energimodeller 
(Hammarsten 1984, 2). Den vanligaste metoden använder projekteringsdata för att prediktera 
energianvändningen under olika klimatförhållanden, benämnt ex-ante metoden. Gällande 
begreppet Energisignatur råder det delade meningar om vem som först myntade begreppet. 
Enligt (Day 2006, 62) beskrevs begreppet Energisignatur först av (Jacobsen, 1985). Samtidigt 
menar (Norlén, Asplund, & Hjalmarsson 1982, 329) att begreppet Energisignatur först lanserades 
av (Harrje, Dutt, & Beyea, 1979). 
 
1986 publicerade representanter, däribland (Fels 1986, 5-18) från Princeton University en 
artikelserie om PRISM (Princeton Scorekeeping Method) i tidskriften Energy and Buildings. 
Begreppet Energisignatur nämns men fokus är på PRISM och normalårskorrigering.  
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1987, används begreppet Energisignaturmodell i artikel publicerad av (Hammarsten 1987, 97-
110). En Energisignaturmodell består av ett antal parametrar som beskriver byggnadens 
energiprestanda (Hammarsten 1987, 98). Parametrarna kommer från byggnadens 
energibalansmodell och kan därför variera i antal beroende på typ av byggnad och noggrannhet. 
Antal parametrar beror också på vilken typ av mätningsperiod som används och 
förutsägelseperiod. Genom att använda regressionsanalys med minstakvadratmetod kan 
parametervärdena uppskattas. Denna metod framställdes i början av 1950-talet och kallas även 
för ETP (Equivalent Thermal Parameter) eller BEVA (Building Element Vector Analysis). BEVA 
är en metod som utarbetades av Subbarao mellan 1984 och 1985 (Hunn & Bruce 1996, 268). 
Enligt (Hammarsten 1987, 98) är en Energisignaturmodell med en till tre parametrar användbar 
för att förutsäga energianvändning.  
 
Senare, 1991 publicerades en artikel om energiprestanda i kontorsbyggnader i Montreal 
(Zmeureanu & Fazio 1991, 63-74). Byggnadens Energisignatur beskrivs som relationen mellan 
daglig genomsnittlig energianvändning och daglig genomsnittlig utomhustemperatur vilket kan 
plottas. Energisignaturen består av data från elräkningar och väderregistrering och förändras inte 
såvida inte byggnaden genomgår renovering, utbyte av utrustning eller ändring av driften. Därför 
kan Energisignaturen användas av fastighetsförvaltaren för att finna driftavvikelser alternativt vid 
jämförelse före och efter en renovering. 

2.1.2. Definitioner och likartade begrepp 
Begreppet Energisignatur förekommer i ett flertal olika kontexter. För att läsaren ska förstå 
rådande oklarhet över begreppets definition har författaren valt att lista påträffade definitioner 
nedan. Dessutom använder sig vissa källor av andra likartade begrepp som i vissa fall är direkta 
synonymer. Dessa har författaren också valt att lista nedan för att ge förståelse för komplexiteten 
av begreppet Energisignatur. 

Definitioner 

• Energisignatur är en specifik metod för normalårskorrigering av 
energianvändning och särskiljs från Graddagar och Energiindex (Heincke, 
Jagemar, & Nilsson 2011, 14).  

• Energisignatur är en övervakningsmetod och används för att få information 
om byggnadens energiprestanda (CEN/SIS 2008, 42). Energisignaturen består 
av en graf där medelenergianvändningen plottas som funktion av 
medelutomhustemperatur eller Graddagar. 

• En Energisignatur är en figur där daglig energianvändning plottats som 
funktion av medeldygnsutomhustemperatur (Day 2006, 62). 

• Energisignatur (ES) är en metod för att få fram en byggnads 
normalårskorrigerade energianvändning, exempelvis PRISM som är en 
statistisk metod där förändring i energianvändningen över en viss tid beräknas 
(Fels 1986, 6-8). En byggnads ES definieras av tre parametrar; baslinje α, 
uppvärmningslutning β och referenstemperatur τ. 

• En Energisignatur är synonymt med energiförbrukningskarakteristika och 
beskrivs utifrån en förenkling av byggnadens energibalansmodell (Kroon 1983, 
12-15). Energisignaturen är en modell som baseras på energiförbrukningen 
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under en viss tidsperiod och illustreras i en figur som visar uppmätt 
energiförbrukning som funktion av temperaturdifferensen mellan inomhus- 
och utomhustemperatur. 

•  En byggnads Energisignatur är en byggnads energianvändning uttryckt som 
ett linjärt förhållande av skillnaden mellan inomhus- och utomhustemperatur 
(Norlén, Asplund, & Hjalmarsson 1982, 322). Koefficienter för lutning och 
skärningspunkt tolkas med hjälp av simpelt energibalanskoncept. 

• Energisignaturen är ett visst antal parametervärden, även kallat ETP 
(Hammarsten 1984, 19).  

Likartade begrepp 

• Energisignaturmetoder är olika sätt att normalårskorrigera 
energianvändningen. Exempelvis PRISM som använder sig av Graddagar och 
bestämd eldningssäsong (Isakson & Carling 2012, 23). (Heincke, Jagemar, & 
Nilsson 2011, 85-86) benämner PRISM som en typ av Graddagskorrigering och 
inte Energisignaturmetod. 

• Statiska och Dynamiska Energisignaturmodeller. Energisignaturmodellen 
består av ett antal parametrar som beskriver byggnadens energiprestanda 
(Hammarsten 1987, 98). PRISM är exempel på en Energisignaturmodell (Rabl 
& Riahle 1992, 144).  Energisignaturmodellen är en förenklad 
energibalansmodell (Kroon 1983, 10-12). 

Sammanfattningsvis kan begreppet Energisignatur syfta på en teoretisk energibalansmodell, en 
illustrering av uppmätt energianvändning eller de ingående parametervärden i den teoretiska eller 
faktiska modellen. Energisignaturen kan illustreras på ett flertal olika sätt vilket beskrivs under 
rubrik 2.1.5. Diagrampresentationer. 

2.1.3. Användningsområden och syften 
Det finns ett flertal användningsområden för begreppet Energisignatur och dess likartade 
begrepp. (Hammarsten 1984, 16-19) beskriver två metoder där den ena betecknas ex-ante 
metoden och den andra ex-post metoden. Ex-ante metoden syftar på att prediktera 
energianvändningen med hjälp av projekteringsdata. Metoden tar endast hänsyn till prediktering 
vid olika klimatförhållanden och kan användas för att jämföra olika projekteringslösningar.  Ett 
försök till applicering av ex-ante metoden görs under rubrik 3.7. Modifiering av bygghandlingens 
ursprungsmodell. Ex-post metoden använder istället data från en viss tidsperiod när byggnaden 
är i drift och genom analys kan byggnadens tekniska parametrar identifieras. Det är en metod 
som används för forskning på energibesparing. Den stora fördelen med ex-post metoden är att 
det faktiska brukarbeteendet tas i beaktande. Med andra ord kan ex-ante metoden sägas beskriva 
den teoretiska energibalansmodellen medan ex-post metoden beskriver den faktiska 
energibalansen. Dessa två metoder kan även kombineras där modellen baseras på experimentell 
data. Energisignatur som bygger på uppmätt data har begränsning så till vida att influenser från 
ouppmätta störningar och mätfel kan förekomma.  
 
Ytterligare användningsområde för Energisignaturen är möjligheten att ta reda på byggnadens 
balanstemperatur (även kallat referenstemperatur eller bastemperatur) (Day 2006, 62-63). 
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Balanstemperaturen är den medelutomhustemperatur där uppvärmningslutningen möter 
baslinjen. Till vänster om balanstemperaturen börjar behovet av uppvärmning medan det till 
höger inte är något behov för uppvärmning.  Det innebär att om balanstemperaturen fastställs 
kan energianvändningen optimeras.  
 
Eftersom Energisignaturen ändras först vid driftändring kan Energisignaturen användas för att 
studera förändringar i energianvändningen efter en sparåtgärd (Kroon 1983, 18-20). 
Energisignaturen kan exempelvis ändras vid förbättring av termisk isolering, ändring av 
kontrollsystem eller ändring av värmesystem (Norlén, Asplund, & Hjalmarsson 1982, 330-340). 
De olika Energisignaturen kan då användas som ”analytiska scheman” för att estimera effekterna 
av gjorda energisparåtgärder. Lutningen på den utomhustemperaturberoende delen av 
Energisignaturen visar på hur effektivt värmesystemet, ventilationssystemet och byggnadens 
klimatskal är (Zmeureanu & Fazio 1991, 70). Enligt (Norlén, Asplund, & Hjalmarsson 1982, 342) 
kanske även Energisignaturer kan användas vid underlag till energisparåtgärdsförslag vid 
renovering.  
 
Vidare kan Energisignaturen användas vid driftoptimering och genom analys av observationer 
och jämförelse med Energisignaturen kan felfunktioner i byggnadens system upptäckas 
(CEN/SIS 2008, 42). En Energisignatur kan ge värdefull information om den 
utomhustemperaturoberoende energianvändningen från exempelvis belysning, datorer och hissar 
(Zmeureanu & Fazio 1991, 69). Metoden är användbar för byggnaden med stabil internlast och 
relativt låg passiv solinstrålning. För byggnader med stor passiv solvärme rekommenderas H-m 
metoden (CEN/SIS 2008, 44-45). 
 
Enligt (Hammarsten 1987, 108) kan Energisignaturmodeller med en till tre parametrar användas 
vid förutsägelse av energianvändning. För energianalys anses det besvärligt att använda statiska 
Energisignaturmodeller medan dynamiska modeller i viss mån kan avlägsna problem som 
uppstår. För att få en korrekt jämförelse när Energisignaturmodeller används för förutsägelse av 
årlig energianvändning ska ingen ändring ha genomförts. Dessutom måste de förklarande 
variablerna normalårskorrigeras då olika år kan ha olika förutsättningar, ett visst år kan 
exempelvis ha varit ovanlig varmt. För en korrekt jämförelse mellan före och efter åtgärd eller 
renovering måste mätning ske vid samma tidpunkt för att få korrekt jämförelse. Utöver att 
Energisignaturen används för energianalys av uppvärmning kan det användas för energianalys av 
kyla. 
 
Enligt (Carling, 2014) är Energisignaturen en visuellt bra metod men en förenklad metod 
eftersom den enbart beaktar en parameter: utomhustemperaturen. Det innebär att för Passivhus 
som har liten del temperaturberoende energianvändning krävs en mer avancerade Energisignatur 
som tar hänsyn till exempelvis internlast. Vidare menar (Carling, 2014) att Energisignaturen 
används vid intrimning av driftsystemet och/eller vid prognos för årsbasis. Jämfört med SMHI:s 
produkter som baseras på historisk mätdata kan IDA-modellen och dess Energisignatur användas 
för prognostisering av framtida energianvändning (Carling, 2014). EQUA erbjuder så kallade 
energirapporter med Energisignatur som kan användas som stöd vid miljöklassning, besiktning 
samt intresse av lägre energiförbrukning. Tjänsten marknadsfördes till en början som ett sätt att 
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få lägre energianvändning men istället har efterfrågan visat att tjänsten drivs av osäkerheten över 
om BBR- och Miljöklassningskrav uppnås.   

2.1.4. Energisignaturmodeller och Energisignaturmetoder 
Nedan beskrivs bakomliggande teori för fem olika källors Energisignaturer, 
Energisignaturmodeller och/eller Energisignaturmetoder; Energisignatur enligt (Norlén, 
Asplund, & Hjalmarsson, 1982), Energisignaturmodell enligt (Kroon, 1983), PRISM enligt (Fels, 
1986), Energisignaturmodeller enligt (Hammarsten, 1987), samt begreppet Energisignatur enligt 
(CEN/SIS, 2008). Avslutningsvis beskrivs hur företaget EQUA Simulations AB använder 
begreppet Energisignatur.  

Norlén, Asplund & Hjalmarsson 
Energisignaturen baseras på uppmätt energianvändning och delas upp i sommarfall och vinterfall 
(Norlén, Asplund, & Hjalmarsson 1982, 328). Energisignaturen för en byggnad kan skrivas enligt 
Formel 1 nedan och beskrivs av βN, γ och δ (se även Formel 2 och Formel 3 nedan). 

 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝛽𝑁 ∙ 𝐺𝑇 + 𝛾 ∙ 𝑇 + 𝛿 ∙ 𝑃 , [𝑘𝑊ℎ] 

Formel 1 Energisignaturen för en byggnad (Norlén, Asplund, & Hjalmarsson 1982, 328). 

 

Där:  

𝐺𝑇 = 𝑇 ∙ �𝑡𝑖𝑛𝑛𝑒,𝑇 − 𝑡𝑢𝑡𝑒,𝑇� , [°𝐶 ∙ ℎ] 

Formel 2 Formel för gradtimmar GT (Norlén, Asplund, & Hjalmarsson 1982, 328). 

 

Och: 

𝛾 =
(𝜉 − 1) ∙ 𝐻𝐻˙ + 𝑣 ∙ 𝑉𝑉˙ − 𝑆𝑉˙ 

𝜂
 , [𝑘𝑊] 

Formel 3 Formel för basenergianvändning under vinter (Norlén, Asplund, & Hjalmarsson 1982, 327). 

 

Utifrån Energisignaturen kan energianvändningen för en vintertimme skrivas enligt Formel 4. 

 

𝑄˙𝑣 =
𝛽𝑁 ∙ (𝑡𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑡𝑢𝑡𝑒)

𝜂
+ 𝛾 , [𝑘𝑊] 

Formel 4 Energianvändning för en vintertimme (Norlén, Asplund, & Hjalmarsson 1982, 327). 
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För en sommartimme kan energianvändningen skrivas enligt Formel 5. 

𝛿 =
(𝜉 ∙ 𝐻𝐻˙ + 𝑉𝑉˙)

𝜂˙
 , [𝑘𝑊] 

Formel 5 Energianvändning för en sommartimme (Norlén, Asplund, & Hjalmarsson 1982, 328). 

 

Där η˙ är verkningsgraden när endast tappvarmvatten produceras (Norlén, Asplund, & 
Hjalmarsson 1982, 328). Detta är pga att verkningsgraden ofta är lägre än när värmesystemet 
även används för uppvärmning.  

Kroon 
Energisignaturen kan baseras på byggnadens energibalans och benämns då 
energiförbrukningskarakteristika (Kroon 1983, 12-15). Den beskrivs med parametrarna βK, γ och 
δ samt differensen mellan inomhus- och utomhustemperatur. Modellen förutsätter ett linjärt 
samband och bygger på att förenkling av Energibalansmodellen eftersom det är omöjligt att mäta 
alla faktorer i en Energibalansmodell. Energibalansmodellen enligt (Kroon 1983, 10) ser ut enligt 
Formel 6, med tillförd värme/energi i vänsterled och bortförd värme/energi i högerled: 

 

𝑈𝑆𝑣 + 𝑈𝑆𝑠 + 𝑉𝑉𝑣 + 𝑉𝑉𝑠 + 𝐻𝐻𝑣 + 𝐻𝐻𝑠 + 𝑃𝑉𝑣 + 𝑃𝑉𝑠 + 𝑆𝑉𝑣 + 𝑆𝑉𝑠
= 𝑇𝐹𝑣 + 𝑇𝐹𝑠 + 𝑉𝐹𝑣 + 𝑉𝐹𝑠 + 𝐴𝐹𝑣 + 𝐴𝐹𝑠 + Ö𝐹𝑣 + Ö𝐹𝑠  , [𝑘𝑊ℎ] 

Formel 6 Energibalansmodell (Kroon 1983, 10). 

 

Energibalansmodellen kan skrivas om till en registrerad energiförbrukning för vinterfall och blir 
då för eluppvärmda byggnader enligt Formel 7 (alternativt dividerat med verkningsgraden för 
respektive årstid om fjärrvärme-/gas-/oljehus): 

 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑇𝐹𝑣 + 𝑉𝐹𝑣 + 𝐴𝐹𝑣 − 𝑃𝑉𝑣 − 𝑆𝑉𝑣 + 𝐻𝐻𝑠 + 𝑉𝑉𝑠 , [𝑘𝑊ℎ] 

Formel 7 Registrerad energiförbrukning vinterfall för eluppvärmda byggnader och vissa fjärrvärmebyggnader (Kroon 1983, 
12). 

 

Formel 7 kan skrivas om till en modell som kallas Energisignatur eller 
Energiförbrukningskarakteristika (se Formel 8 alternativt Formel 1) efter antagande att alla 
termer i Formel 7 är proportionella mot GT, T eller P. 

 

𝑄𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝐹 =  𝛽𝐾 ∙ 𝐺𝑇 + 𝛾 ∙ 𝑇 + 𝛿 ∙ 𝑃 , [𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑜𝑙𝑗𝑎] 

Formel 8 Energisignatur eller Energiförbrukningskarakteristika (Kroon 1983, 14). 
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βK, γ och δ beror på uppvärmningssystem och verkningsgrad (Kroon 1983, 14).  De två första 
termerna i Formel 8 är vinterfall (se Formel 9) medan sista termen är sommarfall. För att få 
värden på βK och γ används regressionsanalys där ett antal punkter ansluter till en linje med 
minstakvadratmetoden. βK är regressionslinjens riktningskoefficient och kallas för 
regressionskoefficient medan γ är linjens intercept. βK är ett mått på byggnadens isolertekniska 
och ventilationstekniska standard.  

 

𝑄𝑣 ∙ 𝐹 = 𝛽𝐾 ∙ 𝐺𝑇 + 𝛾 ∙ 𝑇 , [𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑜𝑙𝑗𝑎] 

Formel 9 Energisignatur vinterfall (Kroon 1983, 28). 

 

PRISM 
PRISM (Princeton Scorekeeping Method) är en metod för att få fram en byggnads 
normalårskorrigerade energianvändning (Fels 1986, 5-6). Metoden är en variant på en 
Energisignaturmodell (Rabl & Riahle 1992, 144). PRISM utgår från avläsning av mätare för att få 
fram energiförbrukningen samt använder den lokala väderstationens 
dygnsmedelutomhustemperatur.  
 
PRISM har sin bakgrund i de tidiga energianalyserna för byggnader på Princeton University under 
1970-talet (Fels 1986, 6). PRISM är en statistisk metod där förändring i energianvändningen över 
en viss tid beräknas. För att kunna jämföra år med varandra väderjusteras data för byggnadens 
energianvändning genom normalårskorrigering där ett NAC index (Normalized Annual 
Consumption) fås.  
 
I (Fels 1986, 8) nämns begreppet Energisignatur, kallat ES.  Enligt (Fels 1986; 8,15) definieras 
byggnadens ES av en baslinje α, en uppvärmningslutning βF samt en referenstemperatur τ. βF och 
τ kan fås från Formel 10 respektive Formel 14. Formel 11, Formel 12 och Formel 13 beskriver 
uppvärmningslutningens förlustparameter L.   
 

𝛽𝐹 =
𝐿
η  

 , [𝑊/°𝐶] 

Formel 10 Energisignaturens uppvärmningslutning (Fels 1986, 15). 

 

Där: 

𝐿 = 𝐿𝑖 + 𝐿𝑡 , [𝑊/°𝐶] 

Formel 11 Totala förluster från transmission och infiltration (Fels 1986, 15). 
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𝐿𝑡 = �𝑈𝑖 ∙ 𝐴𝑖
𝑖

 , [𝑊/°𝐶] 

Formel 12 Transmissionsförluster (Fels 1986, 15). 

 

𝐿𝑖 = 𝑉˙ ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 , [𝑊/°C] 

Formel 13 Infiltrationsförluster (Fels 1986, 15). 

 

𝜏 = 𝑡𝑖𝑛𝑛𝑒 − �
𝑄˙𝑓𝑟𝑖𝑎
𝐿

�  , [°𝐶] 

Formel 14 Energisignaturens referenstemperatur (Fels 1986, 15). 

 

Vidare består PRISM av Formel 15 som beskriver erforderlig uppvärmning. 

 

𝑓ℎ = �
𝐿 ∙ (𝑡𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑡𝑢𝑡𝑒)

η
� − �

Q˙fria
η

�  , [𝑊] 

Formel 15 Erforderlig uppvärmning enligt PRISM (Fels 1986, 15). 

 

Formel 15 kan skrivas om till Formel 16 nedan. 

 

𝑓ℎ = 𝛽𝐹 ∙ (𝜏 − 𝑡𝑢𝑡𝑒) + 𝛼 , [𝑊] 

Formel 16 Omskrivning av Formel 15 (Fels 1986, 15). 

 

Formel 16 kräver för att τ ska kunna vara konstant att inomhustemperaturen, de fria 
värmekällorna och värmeförlusterna är konstanta från månad till månad (Fels 1986, 15). För att 
βF ska vara konstant krävs att värmeförlusterna och effektivitetsgraden är konstant. 
  
Vidare har PRISM tillämpats på kommersiella byggnader i Frankrike och utvecklats till att 
särskilja om byggnaden har närvarande personer eller inte (Rabl & Riahle 1992, 143-154). Formel 
16 har därmed utvecklats till Formel 17 nedan. 
 

𝑓ℎ = 𝛽𝑜𝑐 ∙ (𝜏𝑜𝑐 − 𝑡𝑢𝑡𝑒) + (𝛼𝑜𝑐 ∙ 𝑓𝑘) + {𝛼𝑢𝑛 ∙ (1 − 𝑓𝑘)} + {𝛽𝑢𝑛 ∙ (𝜏𝑢𝑛 − 𝑡𝑢𝑡𝑒)} , [𝑊] 

Formel 17 Ekvation som tar hänsyn till närvaro och icke-närvaro av personer (Rabl & Riahle 1992, 145). 
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 Där: 

𝑓𝑘 =
𝑁𝑜𝑐,𝑘

�𝑁𝑢𝑛,𝑘 + 𝑁𝑜𝑐,𝑘�
, [−] 

Formel 18 Del av dagar under k period då personer är närvarande (Rabl & Riahle 1992, 145). 

 

Notera att de två situationerna, närvarande eller icke-närvarande är i samma modell. Enligt (Rabl 
& Riahle 1992, 145) är det väsentligt att särskilja βF från närvarande och icke-närvarande när 
mekanisk ventilation används och stängs av under natten. Då en byggnad består av flera zoner 
där kylning och uppvärmning sker simultant är det svårt att fastställa balanstemperaturen τ och 
baslinjen α. Detta är på grund av att när uppvärmning och kylning sker samtidigt och 
energianvändningen plottas som funktion av utomhustemperatur överlappar linjerna varandra (se 
vidare under rubrik 2.1.5. Diagrampresentationer Figur 3).   

Hammarsten 
(Hammarsten 1987, 97-110) beskriver statiska Energisignaturmodeller och dess parametrar.  En 
byggnads Energisignaturmodell ser olik ut beroende på antal parametrar från byggnadens 
energibalansmodell (Hammarsten 1987, 108). Antal parametrar som används beror på 
mätningsperiod och förutsägelseperiod. Exempelvis anses en-parametermodell kunna användas 
om de finns mindre än tio observationer medan tre-parametermodell kan användas om det finns 
fler än tio observationer. Statiska Energisignaturmodeller använder dagliga medelvärden för 
indata och bör inte använda tidssteg kortare än ett dygn. Parameterantalet beror också på kvalitet 
av data och skattningsmetod och kan variera från 2 upp till 4-6 för ex-post metoder 
(Hammarsten 1984, 18).  
 
Den enklaste Energisignaturmodellen har endast en parameter som beskriver byggnadens totala 
värmeförlust genom klimatskalet, se Formel 19 nedan. 
 

𝑄˙ = 𝐿𝐻 ∙ (𝑡𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑡𝑢𝑡𝑒) , [𝑊] 

Formel 19 Energisignaturmodell med en parameter (Hammarsten 1987, 98). 

 

Formel 19 används om temperaturen varierar inomhus och om det finns få antal observationer, 
mindre än tio (Hammarsten 1987, 98). Men om en byggnad är exempelvis vindutsatt och 
påverkas av solinstrålning kan en Energisignaturmodell bestå av termer som tar hänsyn till detta. 
 
Energisignaturmodeller som används för att förutse energianvändning kan ge fel resultat vilket i 
sin tur kan bero på modellens begränsning och parameterfel (Hammarsten 1987, 99-101). 
Exempelvis är det viktigt att solinstrålning tas med i Energisignaturmodellen. Direkt och indirekt 
solinstrålning bör särskiljas och beroende på tidssteg bör solinstrålningsparametern bestå av en 
mer avancerad ekvation. Nedan beskrivs en enkel solinstrålningsparameter, se Formel 20.  
 
 



33 
 

𝑄˙𝑠 = 𝑆 ∙ 𝐼 , [𝑊] 

Formel 20 En solinstrålningsparameter (Hammarsten 1987, 101). 

 

S varierar beroende på solvinkel, markens albedo och skuggning (Hammarsten 1987, 101). Med 
andra ord kommer Q˙s variera under året och beroende på byggnadens geometri. 
 
Ytterligare en term som är viktig att ta hänsyn till är byggnadens dynamik och olika 
tidskonstanter. Men eftersom en byggnads tidskonstant är beroende av indata som i sin tur 
varierar beroende på utomhustemperatur komplicerar det användandet av statiska 
Energisignaturmodeller (Hammarsten 1987, 101-103). Därför föreslås att en värmekapacitet C 
(Wh/°C) införs om exempelvis ventilationsaggregatet stängs av helt under natten, med andra ord 
om indata har införd stegfunktion. Därmed utvecklas Formel 19 till Formel 21. 
Energisignaturmodellen i Formel 19 förutsätter konstant utomhustemperatur vilket inte är 
verklighet därför beaktas detta genom tillägg av termen för värmekapacitet i Formel 21.  
 

𝑄˙ = 𝑄˙𝑜 + LH ∙ (tinne − tute) + C ∙ �
dtinne

dθ
� , [W] 

Formel 21 Energisignaturmodell med tre parametrar (Hammarsten 1987, 102). 

 

Ytterligare term att ta hänsyn till är infiltration, oönskade luftströmningar genom byggnadsskalet 
på grund av skorstensverkan och vind. Beroende på vindhastigheten varierar formeln. Formeln 
som kan användas för att ta hänsyn till detta visas nedan, se Formel 22. 
 
 

Q˙i = A ∙ ρ ∙ cp ∙ (tinne − tute) ∙ {ft(tinne − tute) + fw ∙ u2}n , [W] 
 
Formel 22 En infiltrationsparameter (Hammarsten 1987, 103). 

 

Formel 22 består av ett parantesuttryck upphöjt till n vilket är framtaget av (Lyberg, 1983). I 
(Hammarsten 1984, 97-110) används värdena ft = 0,029, fw 0,36 samt n=0,5.  
 
Slutligen kan termer som tar hänsyn till intern värme från personlast, energiförlust till mark och 
energiförlust för uppvärmning av inkommande kallvatten tas hänsyn till. Enligt (Hammarsten 
1987, 104) kan dessa antingen beräknas eller ignoreras.  

CEN/SIS 
Enligt (CEN/SIS 2008, 43) definieras Energisignaturens riktningskoefficient β enligt Formel 23. 
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𝛽 =
𝑄˙0℃ − 𝛼

𝜏
 , [𝑊 ∙ °𝐶−1] 

Formel 23 Energisignaturens uppvärmningslutning (CEN/SIS 2008, 43). 

En avvikning från linjen (ES:en) kan ske på grund av varierande internlaster från exempelvis sol 
eller personer (CEN/SIS 2008, 44). Likaså om vindpåverkan är stor vilket ger upphov till 
varierande Ui för byggnaden. Därför lämpar sig inte Energisignaturmetoden för byggnader med 
stor passiv solvärme. Istället rekommenderas H-m metoden där uppvärmningslutningen β 
modifierats enligt Formel 24 nedan. 

 

𝛽 = 𝛽0 − 𝜂𝑠 ∙ 𝐴𝑒 ∙ 𝑚 , [𝑊 ∙ °𝐶−1] 

Formel 24 Energisignaturens uppvärmningslutning enligt H-m metoden (CEN/SIS 2008, 45).  

 

Där m är förhållandet mellan solinstrålning och differensen mellan inomhus- och 
utomhustemperaturen. Vidare beskriver (CEN/SIS 2008, 44) en förenklad 
medelenergibalansmodell för byggnaden, se Formel 25. 

 

𝑄˙ = 𝐿𝑡 ∙ (𝑡𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑡𝑢𝑡𝑒) + 𝑄˙0 − 𝜂𝑠 ∙ 𝐴𝑒 ∙ 𝐼 , [𝑊] 

Formel 25 En förenklad medelenergibalansmodell enligt (CEN/SIS 2008, 44). 

 

EQUA Simulation AB - Energirapporter 
Företaget EQUA Simulation AB utvecklar energi- och inomhusklimatsimuleringsprogrammet 
IDA ICE (Indoor Climate and Energy). Enligt (Carling, 2014) erbjuder de även analys av 
energianvändningen i befintliga byggnader. I en energirapport presenteras de olika 
energiposterna. Årsenergianvändningen för de väderberoende posterna (t.ex uppvärmnings och 
komfortkyla) predikteras med hjälp av Energisignaturer baserade på korttidsmätningar. 
Energisignaturerna delas in i olika driftfall för olika utomhustemperaturer och ventilationsdrift.  
För övriga energiposter (t.ex fastighetsel, verksamhetsel och tappvarmvatten) används lite olika 
metoder och prognoser vilket redovisas i energirapporten. 
  
IDA-modellen som utarbetats i projekteringsskedet kan kalibreras genom att mätdata från 
styrcentralen kopplas in som randvillkor till modellen (Carling, 2014). I Figur 1 visas ett exempel 
där schemat för värmepannan ersätts av en källfil (source fil) som dragits in från ”Utility model” 
(vänster i figur).  
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Figur 1 Visar att ”Boiler operation” i ”Standard Plant” kan ersättas av en ”source file” från ”Utility models”. Källfilen 
består i detta fall av en tidsserie över styrsignalen för pannans drift.  

 

Energirapporterna baseras på de data som finns tillgängliga vid uppföljningen, ofta några 
månaders mätdata (Carling, 2014). Efter ett års drift kan data normaliseras med hjälp av en 
normalårsväderfil. Mätdata vid driftsättande är ofta osäkra och bör inte användas vid en första 
prognos. Vid denna typ av energiprognos och intrimning mäts flera hundra signaler med ett 
relativt kort tidssteg, 5-10 minuter. Den faktiska funktionen jämförs med driftkortets beskrivning. 
Ofta diskuteras energiprognos och trimningsförslag på ett mätuppföljningsmöte där exempelvis 
intresserad ledning deltar eller en specifik kunnig driftpersonal. På mötet diskuteras vilka 
intrimningsåtgärder som ska göras och/eller har genomförts. Dessa möten kan t. ex ske en gång i 
kvartalet.   

2.1.5. Diagrampresentationer 
En byggnads Energisignatur (ES) kan illustreras på ett flertal sätt där grundmetoden är att 
använda linjär regression med minstakvadratmetod för att skapa en linje av ett flertal mätpunkter. 
Beroende på val av axlar kan diagrampresentationen variera. Dessutom kan mätpunkternas 
bakomliggande källa variera. Nedan ges exempel på diagrampresentation av en byggnads 
Energisignatur.  
 
Enligt (Fels 1986, 8) PRISM illustreras byggnadens ES av byggnadens energianvändning (”energy 
consumption”) som funktion av utomhustemperaturen, se Figur 2. Enligt (Zmeureanu & Fazio 
1991, 69) finns det två metoder för att definiera den linjära regressionen mellan energianvändning 
och utomhustemperatur. Antingen kan all data användas, både den energianvändning som är 
väderberoende och väderoberoende eller så kan endast den väderberoende energianvändningen 
illustreras. PRISM illustrerar mätdata från både utomhustemperaturberoende- och 
utomhustemperaturoberoende energianvändning. Enligt (Zmeureanu & Fazio 1991, 70) 
illustreras Energisignaturen av daglig genomsnittlig energianvändning som funktion av daglig 
genomsnittlig utomhustemperatur.  
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Figur 2 Exempel på en Energisignatur (ES) och dess olika delar (Fels 1986, 8). 

 

Den lutande delen i Figur 2 är den utomhustemperaturberoende energianvändningen medan den 
horisontella linjen är den utomhustemperaturoberoende delen av observerad energianvändning 
(Fels 1986, 8). Således definieras byggnadens Energisignatur av uppvärmningslutningen βF, 
referenstemperaturen τ samt baslinjen α. Utöver att illustrera väderberoende- och 
väderoberoende energianvändning i två separata diagram kan en byggnads Energisignatur delas 
upp beroende på typ av värmekälla. Det benämns då Värmeenergisignatur och kan exempelvis 
betecknas ”gas ES” eller ”el ES” (Zmeureanu & Fazio 1991, 70-72) 
 
PRISM använder sig av månadsvis faktureringsdata som indata, dagliga temperaturer samt 
långsiktiga Graddagar (Fels 1986, 5-6). Resultatet blir NAC (Normalized Annual Consumption) 
och andra fysikaliska parametrar.  
 
Ytterligare exempel på Energisignatur är Figur 3 där kylning och uppvärmning förekommer 
simultant i byggnaden. När både kylning och uppvärmning illustreras i Energisignaturen är det 
svårt att tolka baslinjen α och referenstemperaturen τ. Enligt (Rabl & Riahle 1992, 149) kan inte 
det centrala horisontella partiet i Figur 3 tolkas som korrekt baslinje α. Dessutom är den verkliga 
referenstemperaturen τ för kylning lägre än den skenbara medan referenstemperaturen τ för 
uppvärmning är högre än den skenbara, se Figur 3. Enligt (Rabl & Riahle 1992; 149,153) kan 
dessa verkliga värden upptäckas vid tillgång till detaljerad mätdata. 
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Figur 3 Energisignatur vid kylning och uppvärmning simultant (Rabl & Riahle 1992, 149). 

 

Vidare kan Energisignaturen illustreras som uppmätt energianvändning som funktion av 
temperaturdifferansen mellan inomhus- och utomhustemperatur, se Figur 4 och Figur 5 (Kroon 
1983, 9) (Norlén, Asplund, & Hjalmarsson 1982, 333-334). 
 

 
Figur 4 Exempel på Energisignatur (Kroon 1983, 9). 
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Figur 5 nedan visar att Energisignaturen kan ändras då exempelvis byggnadens isolering 
förbättras tillsammans med en förbättring av styrsystemet. Åtgärderna ändrar 
uppvärmningslutningen βN så att vid jämförelse före och efter åtgärd vid en specifik 
temperaturdifferans ger åtgärderna upphov till lägre energianvändning. Detta visas även i Figur 6. 
Efter åtgärd flyttas skärningspunkten där uppvärmningslutningen skär horisontella axeln till 
höger vilket innebär att perioden då uppvärmningssystemet är avstängt har förlängts (Kroon 
1983, 18). 

 

Figur 5 Exempel på Energisignatur (Norlén, Asplund, & Hjalmarsson 1982, 333-334). 
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Figur 6 Energisignaturens förändring då isolering förbättras (Kroon 1983, 18). 

Ytterligare åtgärd som påverkar Energisignaturen är en regleråtgärd. Vid en regleråtgärd där 
exempelvis motorstyrda shuntventiler installeras ändras Energisignaturen enligt Figur 7. Det 
innebär att inomhusmedeltemperaturen minskar utan att påverka den termiska komforten vilket 
leder till en lägre energianvändning (Kroon 1983, 19).  

 
Figur 7 Energisignaturen före och efter regleråtgärd (Kroon 1983, 19). 
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Enligt (Norlén, Asplund, & Hjalmarsson 1982, 332) kan Figur 7 illustreras som två parallella 
linjer där den övre Energisignaturen representerar före styrsystemåtgärd och nedre 
Energisignaturen efter styrsystemåtgärd. 
 
Enligt (CEN/SIS 2008; 42,44) utgör Energisignaturen en graf där medelenergianvändningen 
plottas som funktion av medelutomhustemperatur eller Graddagar. Observation sker genom 
återkommande regelbundna intervall som kan vara så små som en timme. Vid manuell 
övervakning används ofta en veckas intervall mellan observationerna. En byggnads ES kan 
uppskattas om det inte finns tillgång till observationer från en hel uppvärmningssäsong. Däremot 
krävs det observationer med stor variation av utomhustemperaturen för att få noggrannhet på 
uppvärmningslutningen β och skärningspunkten där lutningskurvan skär y-axeln: Q˙0°C 

byggnadens värmeanvändning vid utomhustemperatur 0 °C). Se Figur 8 för exempel på 
Energisignatur (CEN/SIS 2008, 43). 
 

 
Figur 8 Exempel på Energisignatur (CEN/SIS 2008, 43). 
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Enligt (Day 2006, 62) illustreras en byggnads Energisignatur enligt Figur 9 där daglig 
energianvändning plottats som funktion av medeldygnsutomhustemperatur. 

 

Figur 9 Exempel på Energisignatur (Day 2006, 62). 

 

Figur 9 visar en negativ lutning som representerar förändringen i energianvändning för 
uppvärmning vid olika utomhustemperatur (Day 2006, 62). Den horisontella linjen representerar 
energianvändningen när uppvärmning är avstängd. Utifrån där dessa två linjer möts kan 
byggnadens medelreferenstemperatur utläsas. Medelreferenstemperaturen (bastemperaturen) 
representerar medelutomhustemperatur där behovet för uppvärmning är behövligt, i detta fall 
16,5 °C. Med hjälp av regressionsanalys eller visuellt med ögonen kan skärningspunkten hittas. 
  
Avslutningsvis kan en byggnads Energisignatur illustreras i IDA ICE, se Figur 11 nedan. Som 
tidigare beskrivits under rubrik 2.1.4. Energisignaturmodeller och Energisignaturmetoder - 
EQUA Simulation AB - Energirapporter kan ett flertal Energisignaturer illustreras och i Figur 11 
illustreras endast energiposten Heating. För att det ska vara möjligt att illustrera Energisignaturen 
har tidssteget för utsignalen vid energisimulering (time step for output) ändras från 0 h till 0,5 h 
eftersom det annars är för mycket data att processa, se Figur 10. Energisignaturen som illustreras 
i Figur 11 har skapats utifrån att grafen för utomhustemperaturen från ventilationsaggregatet har 
dragits in i resultatgrafen för energiposten Heating och sedan genom högerklickning valt ”cross-
dependency” (se Figur 14 sid. 38). För att få en mer lätthanterlig Energisignatur kan exempelvis 
månadsmedelvärden illustreras, se Figur 12.  
 



42 
 

 

Figur 10 Ändrat tidssteg för utsignal i Simuleringsdata.  

 

 

Figur 11 Exempel på Energisignatur från IDA ICE för energipost Heating. 
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Figur 12 Exempel på Energisignatur från IDA ICE för energipost Heating, 0,5 output och månadsmedelvärden. 

 

2.2. Normalårskorrigering och prognosstyrning 
Normalårskorrigering är en metod som tagits fram av bl a SMHI på uppdrag av Fastighetsägarna 
(Grönbergs SMHI, 2014). Normalårskorrigering av den temperaturberoende energianvändningen 
görs för att kunna jämföra en byggnads energianvändning från år till år (Heincke, Jagemar, & 
Nilsson, 2011). Eftersom vissa år kan vara varmare eller kallare än andra är det nödvändigt att 
normalårskorrigera för att kunna utläsa om det exempelvis ett specifikt år har använts ovanligt 
mycket energi. Nedan presenteras normalårskorrigeringsmetoderna: Graddagar, Energiindex samt 
Energisignatur. 
 
Fastighetsägaren kan använda normalårskorrigering för att normalisera vädrets påverkan på 
energiförbrukningen och se nytta av energieffektiviseringsåtgärder i driftunderlag (Grönbergs 
SMHI, 2014). Normalårskorrigering används också vid nyproduktion för att säkerställa att 
projekterade värden stämmer överens med faktiska värden hos den uppförda byggnaden. Då kan 
antingen Graddagar för energideklaration enligt BFS2007:14 BED2 användas eller Energisignatur 
enligt SS-EN_15603:2008 för den levererade energin för uppvärmning (Wahlström & Levin 
2012, 4). För närvarande normalårskorrigeras inte komfortkyla trots att den är 
temperaturberoende på grund av att det inte finns någon vedertagen metod. Däremot ger SMHI:s 
tjänst Kylindex möjlighet att korrigera väderberoende komfortkyla (Grönbergs SMHI, 2014). 
Dessutom utförs normalårskorrigering endast för den temperaturberoende energianvändningen. 
Som tidigare nämnts kan det därför diskuteras om det är nödvändigt med normalårskorrigering 
enligt rådande metoder för byggnader med relativt låg temperaturberoende energianvändning i 
förhållande till den totala energianvändningen, exempelvis Passivhus. 
 
Det finns ett flertal sätt att normalårskorrigera energianvändning. Den vanligaste förekommande 
metoden i Sverige kallas Graddagsmetoden (Heincke, Jagemar, & Nilsson 2011, 14). Den 
förekommer i olika varianter i olika länder och därför kan det vara otydligt vad den innefattar. 
Som tidigare nämnts menar vissa författare är Energisignatur är en form av Graddagsmetod. I 
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Sverige finns även en metod som heter Energiindex vilket kan sägas vara en variant på 
Graddagsmetod. Den minst vanliga metoden är Energisignatur vilket kan sägas skilja sig markant 
från den klassiska svenska Graddagsmetoden och Energiindex. 
 
Normalårskorrigering är i Sverige starkt förknippat med SMHI vilka tillhandahåller uppgifter om 
exempelvis medelutomhustemperatur, Graddagar, Energiindex och ”normalårs” väderfiler i IDA 
ICE. Dock kan en fastighetsägare göra egna Graddagar genom att placera temperaturgivare 
utomhus. Däremot menar (Grönbergs SMHI, 2014) att det finns flera osäkerheter kring egen 
tillverkning av Graddagar, bland annat tillgång till tillförlitlig och konsistenta mätdata. 
 
Vid tillgång till byggnadens IDA-modell kan fastighetsägaren använda sig av modellen för 
prognosstyrning. Genom att importera in exempelvis timvisdata från styrsystemet kan modellen 
modifieras och Energisignaturen skapas (Carling, 2014a). IDA-modellen baseras på en vald 
klimatfil som anses motsvara ett ”normalt” år. Ett annat sätt för prognosstyrning är SMHI:s 
tjänst Prognosstyrning där det dagligen skickas en flerdygnsprognos med timvärden på den 
ekvivalenta temperaturen till exempelvis byggnadens Duc där det blir en styrsignal som förskjuter 
ledvärdet (Grönbergs SMHI, 2014). 
 

2.2.1. Graddagar 
Graddagsmetoden består av en korrigeringsfaktor som multipliceras till uppmätt 
temperaturberoende energianvändning, med andra ord energianvändning för uppvärmning, se 
exempelvis Formel 29 (Heincke, Jagemar, & Nilsson, 2011 16). Korrigeringsfaktorn utgörs av 
förhållandet mellan normalt antal Graddagar under perioden (GDnormal,år) och verkligt antal 
Graddagar (GDaktuell) under perioden.  
 
Termen normalt antal Graddagar (GDnormal,år) baseras på den uppmätta 
medelutomhustemperaturen för den specifika platsen i fråga under en 30-årsperiod (Heincke, 
Jagemar, & Nilsson 2011, 17). Dessa data tillhandahålls av SMHI och har under åren ändrats från 
att omfatta perioden 1901-1930, 1931-1960 till 1971-2000. I dagsläget tillhandahåller SMHI 
normalårsperioden 1971-2000 men ny period kommer lanseras dock har vald period ej fastställts 
då det beror på datakvalitet på historisk temperaturdata (Grönbergs SMHI, 2014). 
Normalårsperioden baseras på en 30-årsperiod vilket är vedertaget inom vädermeteorologin och 
används av WMO World Meteorological Organization. Enligt (WMO, 2014) definieras 
klimatnormaler av aritmetiska medelvärden för klimatelement där temperatur är ett klimatelement 
för en 30-årsperiod. 30 år används då detta anses eliminera mellanårsvariationer och -avvikelser 
men ändå visa längre klimattrender. Den normalårsperiod som fastställts globalt av WMO är 
1961-1990. Enligt (Grönbergs SMHI, 2014) är SMHI:s målsättning att vid årsskiftet 2014-2015 
lansera en normalårsperiod som ska gälla för båda tjänsterna Graddagar och Energiindex. Det 
finns ett behov av en färskare normalårsperiod för Graddagar och Energiindex för att fånga de 
varma åren under 2000-talet.  
 
Ett annat sätt att få fram korrigeringsfaktorn är att använda en tabell där totala Gradtimmar kan 
fås fram med hjälp av en tabell för årsmedelutomhustemperatur för orten samt vald 
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bastemperatur (VVS-Tekniska föreningen, 1974). Denna tabell bygger på normalårsperioden 
1931-1960. 
 
Antalet Graddagar för uppvärmning och för en viss period beräknas enligt Formel 26 nedan. 

 

 𝐺𝐷 =  ∑ �𝑡𝑏𝑎𝑠 − 𝑡𝑢𝑡𝑒,𝑖�𝑖  , [°𝐶 ∙ 𝑑𝑔𝑟]  

Formel 26 Graddagar för uppvärmning (Heincke, Jagemar, & Nilsson 2011, 64). 

 

Därmed baseras korrigeringsfaktorn på vald bastemperatur. Bastemperaturen 
(balanstemperaturen) är den temperatur som byggnaden anses ha om internvärme inte skulle 
finnas (Heincke, Jagemar, & Nilsson 2011, 64). Med andra ord är bastemperaturen antagen 
inomhustemperatur minus ett schablonvärde för internvärme från sol, personer och apparater. I 
Sverige används bastemperatur 17 °C vilket baseras på antagandet att inomhustemperaturen är 
lägre under natten samt att internvärme från exempelvis personer och apparater ger upphov till 
ca 2 °C temperaturhöjning (Paulsson, Elvin, & Theorell 1949, 70). Enligt (Grönbergs SMHI, 
2014) baseras Graddagsmetodens bastemperatur på att det historiskt sett har varit vanligt med 
eldningsgräns/pumpstopp vid 17 °C för fastigheter. Vald bastemperatur varierar mellan olika 
länder. I Storbritannien används 15,5 °C som bastemperatur (Day 2006, 13). Detta antagande 
bygger på uppgifter från (ASHVE, 1933) där bastemperatur i bostäder fastställdes till 18,3 °C och 
börvärde 21,1 °C (70 °F) vilket innebar att internlast kan anses höja inomhustemperaturen med 
knappt 3 °C. Denna påverkan av internlast ansågs likadan i Storbritannien med skillnad att 
inomhustemperaturen är 18,3 °C (65 °F ). Även fastän val av bastemperatur skiljer sig åt mellan 
olika länder och att antagandet möjligen är en grov förenkling eftersom internlasterna 
förmodligen inte kan antas konstant och lika för alla byggnader anser (Grönbergs SMHI, 2014) 
att ändringar i normalårsperioden (GDnormal,år) normalt sett har större påverkan än ändring av 
bastemperatur i Graddagar.  
 
Vidare baseras termen verkligt antal Graddagar för perioden (GDaktuell) på 
medeldygnsutomhustemperaturen. Beräkningsmetoden skiljer sig åt beroende på land. I USA och 
Tyskland används dygnsmedeltemperatur och en förenklad metod att summera 
medelmaxtemperaturen med medelmintemperaturen och dividera på två (Day 2006, 17-18), se 
Formel 27 nedan, medan det i Storbritannien används en mer avancerad metod där olika formler 
används beroende på förhållandet mellan bastemperatur och utomhustemperatur.  
 

𝐺𝐷𝑑 = 𝑡𝑏𝑎𝑠 −
(𝑡𝑚𝑎𝑥 + 𝑡𝑚𝑖𝑛)

2
 , 𝑡𝑏𝑎𝑠 ≥ 𝑡𝑚𝑎𝑥 

Formel 27 Dagliga Graddagar i Tyskland och USA (Day 2006, 17-28). 
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I Sverige används ytterligare en annan metod utarbetad av SMHI. Metoden baseras på Ekholm-
Modéns formel från 1914 för månadsmedeltemperatur eller dygnsmedeltemperatur som används 
vid normalårskorrigering med Graddagar (SMHI Kundtjänst, 2011a). Formeln är en 
sammanvägning av både max, min och temperatur vid tre specifika tidpunkter under dygnet, se 
Formel 28.  Dessa tidpunkter har sedan 1947 varit kl. 07, kl. 13, samt kl. 19 svensk normaltid. 

 

𝑡𝑚 =
𝑎 ∙ 𝑡07 + 𝑏 ∙ 𝑡13 + 𝑐 ∙ 𝑡19 + 𝑑 ∙ 𝑡𝑥 + 𝑒 ∙ 𝑡𝑛

100  , [°𝐶] 

Formel 28 Ekholm-Modéns formel för dygnsmedeltemperatur (SMHI kundtjänst, 2011b). 

 

Detta beror på att de äldsta mätstationerna som mäter dygnsmedeltemperaturer för SMHI läser 
av var 3e eller 6e timme (Grönbergs SMHI, 2014). SMHI:s nyare automatstationer mäter 
temperatur på timbasis. 
 
Koefficienterna a-e i Formel 28 är funktioner av månad och longitud och är sammanställda i 
tabeller för respektive longitud: 11-25 °. Om en ort ligger exakt mellan två meridianer används 
den högre meridianen. Longituden har inte så stor påverkan på koefficienterna utan störst 
inverkan har månaden, tiden på året (SMHI Kundtjänst, 2011a). Denna formel används då 
SMHI:s mätstationer inte haft tillgång till mer än tre observationstider. SMHI har också 
utarbetade regler för avrundning och uträkning av månadsmedelvärde med 
dygnsmedeltemperaturvärden. Detta för att undvika skillnader mellan olika databaser. Exempel 
på detta är att månadsmedeltemperaturen beräknas som medelvärde av avrundade 
dygnsmedeltemperaturer. Avrundade dygnsmedeltemperaturer innebär att varje 
dygnsmedeltemperatur avrundas till en tiondelsgrad °C. När månadsmedeltemperaturen har 
uträknas avrunda denna till en tiondels °C. Årsmedelvärde beräknas som medelvärde för 
avrundade månadsmedeltemperaturer. Om värde har exakt fem hundradelar avrundas det uppåt 
för positiva värden och nedåt för negativa värden. 
 
SMHI har också specifika eldningsgränser som påverkar antalet Graddagar, se Tabell 1. 
Eldningsgränserna innebär att de dagar då dygnsmedelutomhustemperaturen överskrider aktuell 
månads eldningsgräns beräknas inte aktuella dagens Graddagar (SMHI, 2011). Beräkning av 
Gradtimmar enligt (VVS-Tekniska föreningen, 1974) anger istället att det inte finns något 
värmebehov då utomhustemperaturen överskrider 11 °C för byggnader där uppvärmning sker till 
11 °C eller mer.  
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Tabell 1 SMHIs eldningsgränser (SMHI, 2011). 

 

Genom användandet av förutbestämd eldningsgräns tas hänsyn till solinstrålningens effekt på 
värmebehovet (Heincke, Jagemar, & Nilsson 2011, 65). Övriga månader utöver de i Tabell 1 har 
eldningsgräns på 17 °C eftersom det ger 0 Graddagar, jmf Formel 26.  

Enligt (Grönbergs, 2014) kan eldningsgränserna ge upphov till orimliga korrigeringsfaktorer vissa 
månader för månadsvisa Graddagar. Därför rekommenderar SMHI att använda Energiindex för 
normalårskorrigering på månadsbasis (Grönbergs SMHI, 2014). Eldningsgränserna för 
Graddagar kommer att ses över inför lansering av ny normalårsperiod vid årsskiftet 2014-2015. 
  
Normalårskorrigerad energianvändning beräknas enligt Formel 29 nedan. 

 

𝑄𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝑄𝑘𝑜 + �(𝑄𝑡𝑜𝑡−𝑄𝑘𝑜) ∙ 𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙,å𝑟
𝐺𝐷𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙

�  , [𝑘𝑊ℎ]  

Formel 29 Normalårskorrigerad energianvändning när separat mätning för utomhustemperaturoberoende del förekommer 
(Heincke, Jagemar, & Nilsson 2011, 66). 

 

Där Qko är energianvändning för tappvarmvatten och varmvattencirkulation, den 
utomhustemperaturoberoende delen (Heincke, Jagemar, & Nilsson 2011, 66). Om inte separat 
mätning finns för den utomhustemperaturoberoende delen kan den uppskattas alternativt kan 
Formel 30 nedan användas. 

 

𝑄𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∙ �
(𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙,å𝑟+𝐺𝐷𝑘𝑜)
(𝐺𝐷𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 + 𝐺𝐷𝑘𝑜) �  , [𝑘𝑊ℎ] 

Formel 30 Normalårskorrigerad energianvändning när separat mätning för utomhustemperaturoberoende del inte 
förekommer (Heincke, Jagemar, & Nilsson 2011, 66). 

 

Energianvändningen för tappvarmvatten kan i vissa fall anses försumbar, exempelvis i kontor i 
jämfört med bostäder då den inte utgör så stor del av den totala energianvändningen (Heincke, 

SMHI:s Eldningsgränser

Månad Temperatur 
[-] [°C]

april +12° C
maj – juli +10° C
augusti +11° C

september +12° C
oktober  +13° C
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Jagemar, & Nilsson 2011, 66-67). Men i energieffektiva byggnader kan delen vara så pass stor att 
det blir missvisande att bortse från tappvarmvattenandelen. Det kan också vara bättre att placera 
ut mätare än att använda schablonvärde för en korrekt uträkning.  
 

2.2.2. Energiindex 
Energiindex använder en korrigeringsfaktor där bl a solinstrålning och vindpåverkan beaktas och 
inte enbart utomhustemperatur som ovan Graddagsmetod (Heincke, Jagemar, & Nilsson 2011, 
69). Korrigeringsfaktorn består av så kallade ekvivalenta Graddagar. Även normalårsperioden för 
Energiindex skiljer sig från Graddagsmetoden och är perioden 1965-1995 (Grönbergs SMHI, 
2014).  
 
Energiindex är utvecklat av SMHI och bygger på en värmebalansmodell beräknat i programmet 
ENLOSS som utvecklats från mitten av 1980-talet (Heincke, Jagemar, & Nilsson 2011, 69). 
Modellen är utarbetad av Roger Taesler och består av 7-8 parametrar med drygt 80 ingångsvärden 
där bland annat snötäcke beaktas (Grönbergs SMHI, 2014). Modellen tar hänsyn till byggnadens 
värmetröghet, form och konstruktion, byggnadsår, användningssätt och läge (Heincke, Jagemar, 
& Nilsson 2011, 69). Enligt (Grönbergs SMHI, 2014) har riktning och storlek på parametrarna 
globalstrålning och vind störst påverkan på modellen. Samtidigt är det svårt att få fram 30-årsdata 
för exempelvis globalstrålning, eftersom det är svårt med validering av historisk data (Grönbergs, 
2014). Programmet räknar med tidskonstant på 24 h samt konstant inomhustemperatur på 21 °C 
(Heincke, Jagemar, & Nilsson 2011, 69). Tappvattenuppvärmning ingår inte i uträkningen. 
ENLOSS modellen är jämfört med energisimuleringsprogrammen VIP och IDA ICE mindre 
fokuserad på detaljnivå för byggnadsparametrar och mer fokuserad på klimatdata (Grönbergs 
SMHI, 2014). Energiindex kan levereras med månadsvisa ekvivalenta Graddagar eller 
dygnsvärden som innebär att SMHI skickar dagligen en flerdygnsprognos med timvärden för den 
ekvivalenta temperaturen som har beräknats med energibalansmodellen ENLOSS (Norman, 
2011). Därmed kan värdena antingen direkt eller indirekt omvandlas till styrsignal och förskjuta 
ledvärdet. 
 
Ytterligare skillnad mellan Graddagar och Energiindex är typ av indata (Grönbergs SMHI, 2014). 
Graddagar använder sig av SMHI:s observationsnät för temperatur medan Energiindex använder 
mesandata. Mesandata baseras på meteorologiska analysmodellen MESAN som beskriver det 
aktuella väderläget i 11x11 km gridrutor. Modellen kan användas som ett komplement till direkta 
observationer. Direkta observationer utförs på bestämda platser, stationer i ett observationsnät 
men antalet stationer är begränsat, bland annat av ekonomiska skäl, och därför saknar flertalet 
orter i Sverige direkta observationer. Det händer även att observationer från en viss plats uteblir 
då instrument eller utrustning krånglar. Ett sätt att ändå kunna presentera värden för alla tänkbara 
orter och tidpunkter är att använda meteorologiska modeller och interpoleringsmetoder i 
kombination med de observationer som finns. 
  

2.2.3. Energisignatur 
Nedan presenteras två sätt att skapa Energisignatur; från byggnadens uppmätta energianvändning 
eller via en byggnadsmodell i energi- och inomhusklimatsimuleringsprogrammet IDA ICE.  
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Energisignatur är tillskillnad från Graddagar och Energiindex baserat på den individuella 
byggnaden (Heincke, Jagemar, & Nilsson 2011, 70-71). Byggnadens effektbehov visualiseras i 
förhållande till utomhustemperatur genom linjär regression för uppmätt energianvändning, på så 
sätt skapas en Energisignatur. Graddagsmetodens bastemperatur representeras i Energisignaturen 
av balanstemperaturen. Med Energisignatur separeras inte temperaturberoende- och 
temperaturoberoende delen utan istället plottas byggnadens uppmätta totala energianvändning i 
effekt. För Energisignaturen är korrigeringsfaktorn förhållandet mellan månadsmedeleffekten för 
ett normalår och den uppmätta månadsmedeleffekten. Energisignaturen normalårskorrigeras 
genom att jämföra historiska värden för byggnaden. Med andra ord kräver denna metod data för 
ett helt år för att kunna jämföras, se Figur 13. Exempelvis om ett år har varit ovanligt varmt och 
den aktuella medeleffekten A är högre än Energisignaturens medeleffekt B för samma 
utomhustemperatur tas detta förhållande och multipliceras med den medeleffekt C som 
Energisignaturen ger för den normala månaden. Då fås den korrigerade energianvändningen D. 
  

 

Figur 13 Exempel på korrigering med Energisignatur (Heincke, Jagemar, & Nilsson 2011, 71). 

 

Istället för att skapa byggnadens Energisignatur utifrån verklig byggnads energianvändning kan 
byggnadsmodellens energianvändning användas från exempelvis energi- och 
inomhusklimatsimuleringsprogrammet IDA ICE, se exempel under rubrik 2. Litteraturstudie - 
2.1. Energisignatur - 2.1.5. Diagrampresentationer. I IDA ICE kan Energisignaturer skapas av 
samtliga registrerade energiposter och därmed kan temperaturoberoende och 
temperaturberoende poster illustreras var för sig, se Figur 14 och Figur 15. Figur 15 visar 
energiposten Lighting facility och illustreras av mätpunkter som ger upphov till fem olika linjer 
där den översta respresenterar användningen under kontorstid. De fem olika linjerna skapas pga 
registrering var 30:e minut och att belysningsanvändningen är stegvis mellan cirka kl. 07-09 och 
kl. 17-19.   Energisignaturerna baseras på en vald väderfil samt en IDA-modell som mer eller 
mindre representerar den faktiska byggnaden.  
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Figur 14 Visar hur Energisignaturer kan skapas av vald energipost.  

 

 

Figur 15 Visar energiposten Lighting facility för ursprungsmodellen.  
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2.2.4. Avläsning 
För att normalårskorrigeringen ska ske korrekt måste avläsningen ske vid samma tidpunkt varje 
månad och om inte detta göras måste energianvändningen först avläsningskorrigeras innan 
normalårskorrigeringen kan ske. Det finns flera sätt att avläsningskorrigera och en metod är att 
korrigera med hänsyn till felande dagar. Då används Formel 31. 

 

𝑄𝑚å𝑛 = 𝑄𝑎𝑣𝑙ä𝑠𝑡 ∙
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑔𝑟 𝑖 𝑚å𝑛.

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑔𝑟 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑎𝑣𝑙ä𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑖 𝑏ö𝑟𝑗𝑎𝑛 𝑜𝑐ℎ 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑚å𝑛
, [𝑘𝑊ℎ]  

Formel 31 Korrigerad månadsanvändning av energi med hänsyn till felande dagar (Heincke, Jagemar, & Nilsson 2011, 
72-73). 

 

För att ekvationen inte ska ge ett stort fel är det viktigt att de avvikande dagarna inte skiljer sig 
markant från månadsmedeltemperaturen. Ett annat sätt att korrigera för olika avläsningstider är 
att ta hänsyn till avvikande utomhustemperatur vilket görs med Formel 32 nedan. 

 

 𝑄𝑚å𝑛𝑎𝑑 = (𝑄𝑎𝑣𝑙ä𝑠𝑡 − 𝑄𝑘𝑜𝑟𝑟.𝑓ö𝑟𝑒𝑔.𝑚å𝑛) ∙ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑔𝑟 𝑖 𝑚å𝑛.
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑔𝑟 𝑓𝑟å𝑛 𝑓ö𝑟𝑒𝑔.𝑚å𝑛.𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡𝑒

 , [𝑘𝑊ℎ] 

Formel 32 Korrigerad månadsanvändning av energi med hänsyn till avvikande utetemperatur (Heincke, Jagemar, & 
Nilsson 2011, 72-73). 

 

Qkorr.föreg.mån är den energi som ligger mellan förra månadens avläsningsdag och sista dagen i den 
månaden (Heincke, Jagemar, & Nilsson 2011, 72-73). Det innebär att Qkorr.föreg. mån kan fås om man 
har tillgång till föregående månads Qmånad och Qavläst. Denna korrigeringsmetod är noggrannare är 
föregående eftersom energianvändningen kommer avvika markant om dygnsmedeltemperaturen 
under de felande dygnen avviker markant. 
 

2.3. Brukarindata enligt Sveby 
Nedan presenteras Sveby:s branschstandard för energi i byggnader vad gäller brukarindata för 
kontor version 1.1. Sveby står för Standardisera och Verifiera Energiprestanda i Byggnader 
(Sveby, 2014). Författaren har valt att endast behandla Sveby:s rekommendationer vad gäller 
internlaster från personer, belysning och apparater och all indata redovisas på ett sådant sätt för 
att möjliggöra applicering i ursprungsmodellen från bygghandling. Nedan, under rubrik 3.7. 
Modifiering av bygghandlingens ursprungsmodell används Sveby:s brukarindata vid modifiering 
av den dynamiska beräkningens IDA-modell.  Vidare under rubrik 4. Diskussion diskuteras 
resultaten från modeller med Sveby:s brukarindata. 
 
Sveby (Levin 2013, 20) rekommenderar 10 W/m2 för belysning i kontorslandskap och cellkontor. 
Det representerar installerad effekt och är erfarenhetsvärde enligt arbetsgrupp. För korridor och 
biutrymmen rekommenderar arbetsgruppen 4 W/m2. Belysningsstyrkan varierar då mellan 300-
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600 lux för kontorslandskap och >100 lux för korridorer. För ”ordinär modern kontorsbyggnad” 
anses medelbelysning vara 7,6 W/m2 vid kontorstid och beläggningsgrad 100 % (Levin 2013, 22). 
Ytterligare rekommendation anger 7 W/m2 för ”Normal kontor” vid drift (Levin 2013, 30). Detta 
har även simulerats, se rubrik 3.7. Modifiering av bygghandlingens ursprungsmodell. 
 
Angående apparatlast (”el till apparater”) rekommenderar (Levin 2013, 30) 12 W/m2 för 
”Normalt kontor” vid drift och 2 W/m2 utöver drifttid. Detta skulle innebära standby på 17 % 
vilket har använts i en modifieringsmodell. För en ”ordinär modern kontorsbyggnad” anses 
medelutrustning vara 9,0 W/m2 vid kontorstid och beläggningsgrad 100 % och för ”Medel 
server” 0,9 W/m2 (Levin 2013, 22). (Levin 2013, 20) anger även värden för specifik utrustning, till 
exempel 125 Watt för ”PC stationär med vanlig skärm och normal drift”. 
 
För personlast rekommenderar (Levin 2013, 26) 108 W/person och en dimensionerad 
persontäthet för normalt kontor på 20 m2Atemp/person. En persontäthet på 12-15 m2 i Sverige 
anses ovanligt utan istället bedöms 17-22 m2/person vara vanlig. Angående beläggningsgrad 
rekommenderar (Levin 2013; 26,29) 70 % och för drifttid ventilation rekommenderas 7-19 
vardagar. (Levin 2013, 27) anger också en tappvarmvattenförbrukning på 2 kWh/m2Atemp,år för 
normalt kontor.  
 
Slutligen ger (Levin 2013; 22,26,30) rekommendationer för internlastschema. Beläggningsgrad vid 
kontorstid anses vara 70 % för personlast. För belysning och apparater anges både kontorstid 100 
% och 70 %. För övrig tid anges 15 % men det förekommer även information som ger ett värde 
på 17 % (se ovan).  
 

3. Fallstudie – Kv. Cirkusängen 
Nedan beskrivs inledningsvis ställda miljö- och energikrav av Boverket och SGBC:s 
Miljöbyggnad på kv. Cirkusängen. Därefter beskrivs den manuella (statiska) beräkningen och den 
dynamiska beräkningen. Den manuella (statiska) beräkningen omfattar beräkningar som 
genomförts för att uppnå Miljöbyggnad Guld. Men fokus är på den dynamiska beräkningen 
eftersom projekteringen av kv. Cirkusängen huvudsakligen baseras på den dynamiska 
beräkningen. Bygghandlingsdokumentet baseras inte enbart på den dynamiska beräkningen utan 
även på ett antal schablonvärden och uppskattningar vilket därför redovisas, se 3.4. 
Bygghandlingsdokument - Schablonvärden och Uppskattning. Därefter behandlas 
Systemhandlingsdokument och Uppdaterad bygghandlingsdokument och Arbetshandlingar som 
jämförs med den dynamiska beräkningen. Vidare har ett antal modifieringar av bygghandlingens 
ursprungsmodell (den dynamiska beräkningen) genomförts. Dessa modeller beskrivs och resultat 
redovisas. Avslutningsvis presenteras 6 Energisignaturer. 
  

3.1. Miljö- och Energikrav: BBR 18 och Miljöbyggnad Guld 
Cirkusängen har projekterats med hänsyn till Boverkets byggregler och Miljöbyggnad Guld vilket 
beskrivs mer ingående under respektive rubrik. Författaren har valt att endast redovisa de krav 
som berör Cirkusängen, för en fullständig redovisning av miljö- och energikrav hänvisas läsaren 
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till Miljöbyggnad manual 2.1 för bedömningskriterier för nyproducerade byggnader utgåva 
120101 samt BBR 18 BFS 2011:6. Läsaren ska vara uppmärksam på att kv. Cirkusängen 
projekterats enligt BBR 18 vilket skiljer sig från i skrivandets stund rådande byggregler BBR 20. 

BBR 18 
Kv. Cirkusängen har ansetts vara lokal med annat uppvärmningssätt än elvärme.   
Enligt BBR 18 ska byggnadens specifika energianvändning i zon III för lokaler som har annat 
uppvärmningssätt än elvärme vara högst 100 kWh/m2Atemp (Olsson 2011, 101). Specifik 
energianvändning omfattar byggnadens köpta energi för uppvärmning, komfortkyla, 
tappvarmvatten och fastighetsenergi (Olsson 2011, 96-97). Hushållsenergi och verksamhetsenergi 
utöver grundläggande krav ingår inte.  
 
I BBR 18, kap. 9.3 ställs krav på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient på 0,7 W/m2Aoms,K 
för lokaler med annat uppvärmningssätt än elvärme (Olsson 2011, 101). Vidare i kapitel 9.6 ges 
allmänt råd om eleffektivitet för ventilationssystem med FTX (Olsson 2011, 105). Då bör inte 
SFP-talet överskrida 2 kW/m3s. Högre SFP-tal är acceptabelt om VAV är installerat.  

Miljöbyggnad 
För att uppnå nivå Guld ska lokalbyggnad med annat uppvärmningssätt än el vara 65 % av BBR:s 
krav enligt kap. 1 för energianvändning (Warfvinge 2012, 4). Detta innebär 65 % av 100 vilket är 
65 kWh/ m2Atemp. Denna del av Miljöbyggnad kallas indikator 1 Energianvändning.  
 
Vidare ställer Miljöbyggnad krav gällande värmeeffektbehov, indikator 2. För nivå Guld ska 
värmeeffektbehov i W/m2Atemp vid DVUT för nyproducerade lokalbyggnader och för lokaler 
med annat uppvärmningssätt än el vara ≤25 W/m2Atemp (För nivå Silver ≤40 W/m2Atemp och för 
nivå Brons ≤60 W/m2Atemp) (Warfvinge 2012, 7). DVUT tas från SS-EN ISO 15927-5 för 
representativ ort (Olsson 2011, 67). Enligt (Warfvinge 2012, 9) ska beräkning redovisas om högre 
tidskonstant än 1 dygn används.  
 
Enligt (Warfvinge 2012, 7) beräknas värmeeffektbehovet av förhållandet mellan Q˙total och 
tempererad area Atemp där Q˙total (W) består av förluster från transmission, luftläckage samt 
ventilation. Miljöbyggnad Indikator 2 tar ingen hänsyn till ventilationssystemets drifttid (SGBC, 
2011) Dessutom får värmetillskott från sol, apparater, belysning och personer inte tillgodoräknas 
och varmvattenberedning ska inte inkluderas.  
 
Avslutningsvis för att uppnå nivå Guld ska köldbryggor beräknas och redovisas, schablonvärde 
får inte användas (Warfvinge 2012, 8). 
 

3.2. Manuell (statisk) beräkning 
Nedan beskrivs ett begränsat antal förutsättningar och antaganden från den manuella (statiska) 
beräkningen och som tagits med hänsyn till ovannämnda krav från BBR 18 och SGBC:s 
Miljöbyggnad. Specifikt behandlas Miljöbyggnad Indikator 2 och beräkning av 
transmissionsförluster, ventilationsförluster, luftläckageförluster. 
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Kv. Cirkusängens energikrav är en energiförbrukning på max 50 kWh/m2Atemp,år. Denna 
energiförbrukning är exklusive verksamhetsel och processkyla (Larsson, 2012). Dessutom är 
målet att kv. Cirkusängen ska klassificeras enligt Miljöbyggnad nivå Guld.  
 
Vid beräkning av transmissionsförluster, ventilationsförluster samt luftläckageförluster för 
Miljöbyggnad Indikator 2 har tabellerade värden använts för byggnadens tidskonstant och 
dimensionerande vinterutomhustemperatur tute,DVUT; 1 dygn respektive -17,1 °C. 
Inomhustemperatur tinne har satts till +22 °C (Larsson, 2013a). Enligt BBR 18 är DVUT på -
17,1 °C 1-dygn värde för ort Stockholm-Bromma (Boverket, 2009).  
 
Transmissionsförlusterna har beräknats utifrån att kv. Cirkusängens fasad består av en curtain 
wall där köldbryggor inkluderas i fasadens totala U-värde (Larsson, 2013a). Därmed har inga 
köldbryggor beräknats eller redovisats för Miljöbyggnad Indikator 2. Beräkning ger 
transmissionsförlust på 0,41 W/m2Aoms,K eller knappt 12 W/m2Atemp. 
  
Vidare har ventilationsförlusterna beräknats enligt Formel 33 nedan.  Vid beräkning har 
värmeväxlarens verkningsgrad ηå satts till 0,9 och luftflödet V har satts till 35 000 l/s. Detta 
luftflöde baseras utifrån resultat från dynamisk beräkning av luftflödesbehovet vintertid (Larsson, 
2013a). Luftens densitet ρ har satts till 1,21 kg/m3, luftens specifika värmekapacitet cp har satts till 
1000 J/kg,K och byggnadens totala tempererade yta Atemp är 39312 m2.  

 

𝐿𝑉 =
(1 − ηå) ∙ V ∙ cp ∙ ρ ∙  dv

1000 ∙ Atemp
∙ �tinne − tute,DVUT� [𝑊 ∙𝑚−2𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝] 

Formel 33 Total ventilationsförlust för Cirkusängen (Larsson, 2013a). 

 

I Formel 33 beaktas ventilationssystemets relativa drifttid dv där dv=1 motsvarar ständig drift. 
Drifttid har antagits vardagar mellan 07-19 i cirka 250 dagar per år vilket ger 3000 h av totalt 8760 
h (dv=3000/8760). Detta ger en ventilationsförlust på cirka 1,4 W/m2Atemp. Enligt (Warfvinge 
2012, 8) ska drifttiden inte beaktas vilket då ger en ventilationsförlust på cirka 4 W/ m2Atemp. 
  
Även manuell (statisk) beräkning av luftläckageförlust har genomförts med byggnadens totala 
omslutande area Aoms = 27841 m2, se Formel 34 och Formel 35. Luftläckningen har vid 50 Pa 
tryckskillnad antagits vara 1,4 l/s,m2Aoms (Miljöklassningsgruppen 2008, 32) vilket ger vid 
insättning i Formel 35 qdrift=0,07. och enligt Formel 34 en luftläckageförlust på cirka 2,3 W/ 
m2Atemp. 

 

𝐿𝑙 =
qdrift
1000

∙ cp ∙ ρ ∙ �tinne − tute,DVUT� ∙
Aoms

Atemp
 , [𝑊 · 𝑚−2𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝] 

Formel 34 Total luftläckageförlust för Cirkusängen (Larsson, 2013a). 
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𝑞𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 = 𝑞50𝑃𝑎 
20

 , [𝑙 ∙ 𝑚−2𝐴𝑜𝑚𝑠 ∙ 𝑠−1]   

Formel 35 Läckluftsläckage för balanserad ventilation (Sandberg 2007, 111). 

 

Samtidigt beräknar SGBC:s Miljöbyggnad Indikator 2 luftläckageförlust enligt Tabell 2. Utifrån 
Tabell 2, vindhastighet 2-5 m/s, hög lufttäthet och god avskärmning samt dubblering för 
balanserad ventilation har ett luftläckage på 0,14 oms/h använts (Larsson, 2013b). Vid insättning 
i Formel 36 (en modifiering av Formel 34) och med en total byggnadsvolym Vtot = 182324 m3 ger 
det en luftläckageförlust på cirka 8,5 W/m2Atemp. Vid användandet av (SGBC, 2011) är 
luftläckageförlusten 8 W/ m2Atemp. Samtidigt är täthetskravet för kv. Cirkusängen satt till 0,3 l/s, 
m2Aoms vid 50 Pa tryckskillnad vilket är samma som svenska passivhus kriteriet (Blomsterberg & 
Burke, 2013). Det ger vid insättning i Formel 34 cirka 0,5 W/ m2Atemp.  

 

𝐿𝑙 =
𝑜

3600
∙ 𝑉𝑡𝑜𝑡  ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝜌 ∙ �𝑡𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑡𝑢𝑡𝑒,𝐷𝑉𝑈𝑇� ∙

1
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝

 , [𝑊 ∙𝑚−2𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝] 

Formel 36 Luftläckageförlust (SGBC, 2011). 

 

Där o är schablonvärde enligt Tabell 2.  

 

Tabell 2 Läckageflödet i omsättningar per timme som funktion av vindhastighet, avskärmningsgrad samt byggnadens 
lufttäthet (SGBC, 2011). 

 

Vindhastighet Vindavskärmning hög medel låg
[m/s] [-] [oms/h] [oms/h] [oms/h]

god 0,05 0,1 0,15
0-2 medel 0,07 0,15 0,2

ingen 0,1 0,2 0,25
god 0,07 0,2 0,25

2-5 medel 0,1 0,3 0,4
ingen 0,15 0,4 0,5

>5 god 0,1 0,3 0,4
medel 0,15 0,4 0,5
ingen 0,2 0,5 0,6

Tillkommande luf tläckage för S- och F-ventilation. Vid balanserad 
ventilation dubblerad dessa värden.

Byggnadens lufttäthet
Omsättning läckluft per timme
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Slutligen ger en addering av transmissionsförlust, ventilationsförlust samt luftläckageförlust enligt 
(Warfvinge 2012, 7-9) anvisningar ett totalt värmeeffektbehov på 24 W/ m2Atemp.  
 

3.3. Dynamisk beräkning 
Nedan beskrivs den dynamiska beräkningen och dess IDA-modell vilket hädanefter benämns 
ursprungsmodell från bygghandling. Den dynamiska beräkningen baseras på antagna värden som 
beskrivs nedan och ligger till grund för projekteringen av kv. Cirkusängen samt uppfyllande av 
ovannämnda krav från BBR 18 och Miljöbyggnad Guld. Ursprungsmodellen beskrivs utifrån 
generell byggnadsdata, val av internlaster och dess scheman, typ av ventilationsaggregat och 
värmepanna samt bör- och ärvärden. Läsaren ska vara uppmärksam på att IDA-modellen har 
tillhandahållits av Börje Johansson, EnergiAnalys AB som utarbetat modellen.  
 
Bygghandlingsdokumentet utgörs till stor del av den dynamiska beräkningen av kv. Cirkusängens 
energianvändning utförd i energi- och inomhusklimatsimuleringsprogrammet IDA ICE. Därtill 
har schablonvärden, uppskattningar, erfarenhetsvärden och information från övriga inblandade 
konsulter använts för bestämning av total energianvändning. Dessa beskrivs separat under rubrik 
3.4. Bygghandlingsdokument - Schablonvärden och Uppskattning och i Bilaga A – 
Sammanställningar av Bygghandling. Den dynamiska beräkningen består av tre separata modeller 
som representerar plan K2-K1, plan 00-01 respektive plan 02-08. Examensarbetet är avgränsat till 
att endast utreda modell plan 02-08 och därför gäller modellbeskrivningen nedan endast för plan 
02-08.  Nedanstående information har inhämtats dels från intervju av inblandad energikonsult 
Börje Johansson, EnergiAnalys AB och dels från granskning av ursprungsmodellen från 
bygghandling. 
 
Ursprungsmodellen från bygghandling för plan 02-08 visas nedan i Figur 16 och i Figur 17. 

 

 

Figur 16 Modellfigur från sidan för ursprungsmodellen plan 02-08 (Johansson, 2012).  
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Figur 17 Modellfigur från ovan för ursprungsmodellen plan 02-08 (Johansson, 2012). 

 

Ursprungsmodellen har en zick-zack form där nischerna består av ljusgårdar som genomgår 
våningsplanen. Dessutom skiljer sig våningsplanens areor där det översta våningsplanet plan 08 
endast utgör en bråkdel av det lägsta våningsplanet plan 02, se Figur 18 som visar plan 02 samt 
Figur 19 som visar plan 08 och deras respektive zonindelning. 

 

 

Figur 18 Planritning över zonindelning för ursprungsmodellen plan 02 (Johansson, 2012). 

 

 

Figur 19 Planritning över zonindelning för ursprungsmodellen plan 08 (Johansson, 2012). 
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3.3.1. Byggnadsdata 
I Tabell 3 nedan beskrivs byggnadsdata för plan 02-08 som använts i den dynamiska beräkningen 
i IDA ICE (Johansson, 2012). Yttervägg i modellen för plan 02-08 består från insida yttervägg till 
utsida yttervägg av 0,026 m gips, 0,045 m lättisolering samt 0,026 m gips vilket ger U-värde 0,6 
W/m2,K. För vidare beskrivning av innerväggar, innergolv och tak se Tabell 13. Golv mot mark 
består av golvbeläggning 0,005 m samt betong 0,25 m vilket ger U-värde 2,9 W/m2,K men då är 
inte markisolering inräknat. Detta beaktas i modellens markegenskaper (i IDA ICE kallat Ground 
properties) som består av 1,0 m lager jord och närmast byggnaden ett markisoleringslager som är 
0,155 m vilket ger U-värde 0,201 W/m2,K. 

 

Tabell 3 Byggnadsdata för plan 02-08, Cirkusängen (Johansson, 2012). 

 

 

Ursprungsmodellen från bygghandling har inga inlagda schablonvärden för köldbryggor (Thermal 
Bridges) vilket motiverats med att byggnadens yttervägg består av en så kallad ”curtain wall” där 
köldbryggor är inräknade i ytterväggens totala U-värde samt att övriga köldbryggor inkluderas i 
posten Värme förluster, se Bilaga A – Sammanställningar av Bygghandling (Johansson, 
Energikonsult, 2014a). 
 
Vidare har U-värden för fönster satts till 0,6 W/m2,K i kontorszoner och 0,8 W/m2,K för zoner 
med ljusgårdar (Johansson, 2012). Även fönstrens g-värden varierar beroende på zon med g=0,4 
för kontor och cirka 0,3 för ljusgårdar. Dessutom har ursprungsmodellen beaktat invändiga 
persienner vilket vid användande ger totalt g-värde på 0,1 för kontorszoner och 0,09-0,16 för 
ljusgårdszoner. 
 
Därutöver har luftläckageflöde (Infiltration) beaktats. I ursprungsmodellen från bygghandling är 
luftläckageflödet ett konstant värde på 0,04 l/s,m2Aoms (Fixed infiltration) för zonerna för plan 
02-08 (Johansson, 2012).  
 
I IDA ICE kan eventuellt en skuggningseffekt på grund av orientering och plats skapas (Site 
shading and orientation) för att exempelvis representera omgivande träd eller intilliggande 
byggnader. Detta har dock inte beaktats i ursprungsmodellen från bygghandling. 
 

Plan 02-08 tjocklek U-värde
 [m]  [W/m2K]

Yttervägg 0,097 0,6
Innervägg 0,146 0,62
Innergolv 0,185 1,43
Golv mot mark 0,255 2,9
Tak 0,5 0,1
Fönster 0,6
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3.3.2. Internlaster (Occupant, Light, Equipment) 
Nedan beskrivs de antaganden och förutsättningar gällande internlaster från belysning, apparater 
samt personer som använts i den dynamiska beräkningen.  
 
I ursprungsmodellen från bygghandling varierar internlasten från belysning för plan 02-08 
beroende på zon. Varje zon har unikt antal enheter som motsvarar kvadratmeterytan (1 
belysningsenhet/m2zon). I kontorszoner och lågbelastade zoner är belysningen 10 W/enhet 
medan det i ljusgårdar är satt 20 W/enhet pga av höjdskillnaden (Johansson, 2012). Övriga 
parametrar gällande belysning som exempelvis ljusutbyte är inte ändrade i ursprungsmodellen.  
 
För personlast har förinställda värden för aktivitetsnivå och kläder använts; 1,2 MET/person 
respektive ett varierande clo-värde på 0,85±0,25 CLO/person som ändras för optimering av 
termisk komfort. Enligt (EQUA Simulations AB, 2014) motsvarar aktivitetsnivå 1,2 
MET/person ”standing, relaxed, rest” och ger 126 W/person. Persontäthet som använts i 
kontorszonerna är 8 m2/person medan ljusgårdar och övriga lågbelastade ytor har persontäthet 
på cirka 50 m2/person.  
 
Vidare har internlast från apparater beaktats i den dynamiska beräkningen. För plan 02-08 
kontorszoner, ljusgårdar och lågbelastade ytor har antal apparater antagits motsvara antal 
personer och vara 100 W/enhet. 
 
Slutligen har samtliga internlaster schema med 100 % för vardagar 08-18 och 0 % övrig tid, se 
Bilaga D – Scheman i dynamiska beräkningen Figur 30. Vid energisimulering av 
ursprungsmodellen har 61 % samtidighetsfaktor använts (Johansson, 2012) för samtliga 
internlaster medan det i bygghandlingsdokument står 67 %, se Bilaga A – Sammanställningar av 
Bygghandling. 
 

3.3.3. Ventilationsaggregat och värme-/kylanläggning (AHU och Plant) 
I ursprungsmodellen från bygghandling har standardtyp av ventilationsaggregat och värme-
/kylanläggning använts. Viss modifikation förekommer av komponenterna och nedan beskrivs 
systemen och de ändringar som genomförts.  
 
Ventilationssystemet är ett VAV-system (Variable Air volume) som styrs via temperaturgivare 
och CO2-kontroll.  I ventilationsaggregatet är ”VAV part load performance” ändrat från 
”unlimited” till ”@ASHRAE stnd. 90.1 (2007) app.G” med märk flöde (rated flow) 128000 l/s 
för plan 02-08. Märk flödet överskrids i ursprungsmodellen vissa sommarmorgnar då 
ventilationsaggregatet startar men detta ignoreras då detta anses vara så korta stunder (Johansson, 
2014a). Fläktarna har en ändrad verkningsgrad från defaultvärde 0,9 till 0,6. SFP-talet är satt till 1 
för respektive fläkt vilket innebär SFP-tal 2 och de är i drift vardagar 07-19, se Bilaga D – 
Scheman i dynamiska beräkningen Figur 32. Lufttemperaturens höjning utifrån erfarenhet är 
ändrad från konstant 1 °C till 0,5 °C (Johansson, 2014a). Samtidigt är börvärdet för 
tillufttemperaturen satt till konstant 16,5 °C vilket innebär att luften till ventilationsaggregat är 
konstant 16 °C, se Bilaga D – Scheman i dynamiska beräkningen Figur 31.  I dagsläget skulle 
(Johansson, 2014a) ändrat detta till en graf där tilluftstemperaturen varierar med 
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utomhustemperaturen vilket skulle ge upphov till en ökad energianvändning för luftbehandlingen 
(HVAC aux) samtidigt som energianvändningen för uppvärmningen (Heating) minskar.  
 
Vidare är värmeväxlarens återvinningsgrad ηå satt till 0,9 (Johansson, 2012). Minsta tillåtna 
temperatur för utblås från värmeväxlaren är ändrad till -20 °C istället för 0 °C som är default i 
IDA ICE 4.6. Värde över 0 °C rekommenderas enligt (EQUA Simulations AB, 2014) för att 
undvika frostbildning och enligt (Johansson, 2014a) skulle default-värdet behållits. 
 
Zonerna har installerade vattenradiatorer (WatRad) med individuella effekter och ett 55-45 
system med P-kontroll (Johansson, 2012). Värme- och kylanläggning (Plant) som används är IDA 
ICE Standard Plant och för värmepannan (Boiler) har endast två parametrar modifierats. Max 
börvärde för pumpeffekttryck (Psetmax) har ändrats från 3000 till 30000 Pa och pumpens 
verkningsgrad har ändrats till 0,5 istället för default-värde 0,8. Likadan modifiering har skett av 
kylaggregatet som därtill har modifierat börvärde för ventilationsaggregatets lufttemperatur (AHU 
supply temperatur setpoint) från 15 °C till 5 °C. Enligt (Johansson, 2014b) har dessa ändringar 
tillkommit efter tillhandahållna uppgifter men vanligtvis ändras inte värme- och kylanläggningens 
default-värden (Plant). 
 
Avslutningsvis är energibärare (Energy carrier) i värmepannan (Boiler) är satt till ”Fuel” med 
verkningsgrad 0,9 istället för fjärrvärme (District) med verkningsgrad 1,0 fastän kv. Cirkusängen 
kommer använda fjärrvärme (Johansson, 2012). Detta gäller även för tappvarmvattnet (Domestic 
Hot Water). Däremot använder kylaggregatet (Chiller) el (Electric) med default-värde COP 3. 
Enligt (Johansson, 2014b) har detta tidigare inte uppmärksammats. 
  

3.3.4. Övriga bör- och ärvärden 
Reglerbörvärden (Control Set Points) som använts i ursprungsmodellen från bygghandling är 
minimum temperatur på 21 °C och maximum på 24 °C (Johansson, 2012). Mekanisk till- och 
frånluft varierar 1-5 l/s,m2Agolv för kontorszoner och lågbelastade ytor på plan 02-08. För 
ljusgårdar och ett fåtal kontorszoner varierar till- och frånluft 1-10 l/s,m2Agolv. Därutöver tillåts 
CO2-halten variera 700-1100 ppm för zonerna, den relativa fuktigheten tillåts att variera 35-80 % 
och dagsljus vid arbetsplats är satt till 100–10000 lux.  
 

3.4. Bygghandlingsdokument - Schablonvärden och Uppskattning 
Kv. Cirkusängens beräknade totala energianvändning består inte enbart av resultat från den 
dynamiska beräkningen utan även av ett flertal schablonvärden och uppskattningar.  Dessa 
beskrivs nedan samt redovisas i Bilaga A – Sammanställningar av Bygghandling Tabell 7. 
Bygghandlingsdokument ger ett totalt värde för köpt energi på 45 kWh/m2,år, se Bilaga A – 
Sammanställningar av Bygghandling Tabell 5. Utifrån kv. Cirkusängens projektmapp har även 
den beräknade energianvändningen undersökts utifrån hur den varierat under projekteringstiden, 
se Bilaga A – Sammanställningar av Bygghandling Tabell 6. Övriga delposter i   
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Bilaga A – Sammanställningar av Bygghandling för energianvändning som till exempel 
ridåaggregat, markvärme och hissar har inte valts att behandlas i detta examensarbete. 
 
Uppskattning och schablonvärden har använts både inom verksamhetsenergi och inom 
driftenergi. Posten Värme består av 15 kWh/m2Atemp,år som baseras på schablonvärden och 
uppskattningar. Dessa utgörs av uppskattning för tappvarmvatten (delposter ”Varmvatten”, 
Varmvatten Kök”) samt schablonvärden för förluster (delpost ”Förluster”). Enligt 
bygghandlingsdokument har tappvarmvattenanvändningen uppskattats till 3 kWh/m2Atemp 
samtidigt som det i ursprungsmodellen beräknas utifrån 2 kWh/m2Agolv. Övriga 10 kWh/m2 
Atemp,år utgörs av förluster från exempelvis system- och rörförluster för posten Värme vilket inte 
beaktats i den dynamiska beräkningen.  
 
För posten Kyla har energianvändning för delposterna ”Cirkulation luft” samt ”Förluster” 
uppskattats vilket vardera utgör 3 kWh/m2Atemp,år.  För posten El (verksamhetsel) har enbart 
pumparnas energianvändning uppskattats medan fläktarnas beräknats i den dynamiska 
beräkningen. Vidare har posten Hyresgäst El främst beräknats utifrån dynamiska beräkningen 
men har delvis använt schablonvärden för elektrisk utrustning (apparatlast).  
 
Bilaga A – Sammanställningar av Bygghandling Tabell 7 visar att stor del av totala 
energiförbrukningen består av schablonvärden och uppskattningar som baseras på erfarenhet. 
För plan 02-08 utgörs posten Värme av cirka 47 % ({3+2+10}/32=0,47) schablonvärden och 
uppskattning, för posten Kyla hela 50 % ({3+3}/12=0,5) och för posten verksamhets el (EL) 
cirka 44 % ({3+1}/9=0,44). För posten Hyresgäst El utgörs cirka 16 % (6/38=0,16) av 
uppskattning och schablonvärden vid användandet av värde från Bilaga A – Sammanställningar 
av Bygghandling. Dessutom visar Bilaga A – Sammanställningar av Bygghandling Tabell 8 att 
totalt utgörs energiberäkningen av cirka 34 % schablonvärden och uppskattning samt cirka 62 % 
av resultat från dynamisk beräkning.   
 
Avslutningsvis skiljer sig bygghandlingsdokumentet från ursprungsmodellen i IDA ICE på det 
sättet att bygghandlingsdokumentet redovisar en internlast från apparater på 12,5 W/m2 samt en 
aktivitetsnivå på 70 MET/person i kontorszoner medan ursprungsmodellen använder en 
apparatlast på 100 W/person samt 126 MET/person.  
 

3.5. Systemhandlingsdokument 
Nedan presenteras systemhandlingsdokument gällande belysning som använts för modifiering av 
samtliga internlaster; personantal, belysning, samt apparatantal. Systemhandlingsdokument 
redovisar internlaster på ett mer detaljerat sätt än de antaganden som redogörs i 
bygghandlingsdokumentet och de data som använts i dynamiska beräkningen. Därför har en 
jämförelse genomförts för att se om de skiljer sig åt och om antagna värden är rimliga.  
 
Utifrån systemhandlingsdokument som visar platsöversikt för plan 04 har personantal beräknats 
se Bilaga B – Internlast från personer Tabell 9. Internlast från personer består av antal 
arbetsplatser, antal personer i ”Flex” rum och mötesrum samt ”touchdownplatser”. Resultat visar 
att antal personer i ursprungsmodellen från bygghandling är 357 personer medan totalt antal 
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personer vid inräkning av alla typer av personalplatser är 578 personer. Då endast antal 
arbetsplatser beaktas blir resultatet 312 personer. För apparatlast har beräknade personantal 
använts tillsammans med antagandet 1 enhet/arbetsplats, se rubrik 3.7. Modifiering av 
bygghandlingens ursprungsmodell. 
 
Vidare har två systemhandlingsdokument: en belysningsritning för plan 04 samt en 
armaturförteckning använts för beräkning av internlast från belysning för respektive zon på plan 
04, se Bilaga C – Internlast från belysning Tabell 13, Tabell 14 och Tabell 15. Varje zon har unikt 
antal enheter där armaturerna har olika effekter enligt Tabell 15. I Tabell 13 redovisas internlast 
från belysning vid arbetsplatser (kontor) och kopierings- och korridorsutrymmen vilket ger total 
en belysningslast på 21440 W jämfört med bygghandlingsdokument som redovisar 41600 W. 
Tabell 14 visar även resultat när övriga utrymmen så som exempelvis mötesrum och ”Flex” rum 
tas med. Det ger ett resultat på 27027 W. 
 
Dessutom har Systemhandlingsdokumenten använts för att beräkna personlast och jämföra 
rekommenderad aktivitetsnivå från ASHRAE (EQUA Simulations AB, 2014) och Sveby (Levin 
2013, 26) med bygghandlingsdokumentets upplysning om att 70 W/person använts, se Bilaga B – 
Internlast från personer Tabell 10, Tabell 11 och Tabell 12. Vid jämförelse har endast antal 
arbetsplatser använts och inte totalt antal personer. Resultat från Tabell 12 visar att ASHRAE:s 
rekommendation (EQUA Simulations AB, 2014) på 126 W/person ger total internlast från 
personer på 39312 W jämfört med 44982 W då antal personer enligt ursprungsmodellen från 
bygghandling använts, se Bilaga B – Internlast från personer Tabell 11. Sveby:s 
rekommendationer ger en total internlast från personer på 33696 W enligt 
systemhandlingsdokument och 38556 W enligt ursprungsmodellen från bygghandling, se Tabell 
11 och Tabell 12.   
 

3.6. Uppdaterad bygghandling/Arbetshandling 
Nedan presenteras bygghandlingsdokument gällande belysning som använts för modifiering av 
belysningslast samt uppdaterade arbetshandlingar som använts för modifiering av personlast. 
Dessa uppdaterade dokument redovisar internlaster på ett mer detaljerat sätt än dels de 
antaganden som redogörs i bygghandlingsdokumentet och de data som använts i dynamiska 
beräkningen och dels ovannämnda systemhandlingsdokument. Därför har en jämförelse 
genomförts för att se om det skiljer sig åt och om antagna värden är rimliga.  
 
Bygghandlingen (PO Andersson Konstruktionsbyrå AB, 2012) som visar kv. Cirkusängens 
energianvändning baseras på den dynamiska beräkningen, ursprungsmodellen från bygghandling. 
Samtidigt finns bygghandlingsdokument från E vilket skiljer sig åt från uppgifter i den dynamiska 
beräkningen. Dessutom har arbetshandlingar från A använts vilka är uppdaterade och relevanta. 
Dessa dokumentuppgifter kommer hädanefter benämnas Uppdaterad 
bygghandling/Arbetshandling för att undvika förvirring men är i själva verket 
bygghandlingsdokument respektive relevanta arbetshandlingar.  
 
Utifrån ett flertal bygghandlingsdokument: 6 belysningsritningar för plan 02-08 samt en 
armaturförteckning har internlasten från belysning för respektive zon på plan 04 beräknats, se 
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Bilaga F – Internlast från belysning enligt  Tabell 17, Tabell 18 och Tabell 19. Varje zon har unikt 
antal enheter där armaturerna har olika effekter enligt Tabell 19. I Tabell 17 redovisas internlast 
från belysning vid arbetsplatser (kontor) och kopierings- och korridorsutrymmen vilket ger total 
belysningslast på 19834 W jämfört med bygghandlingsdokument som redovisar 41600 W. Tabell 
18 visar även resultat när övriga utrymmen så som exempelvis mötesrum och ”Flex” rum tas 
med. Det ger resultat på 25640 W.  
 
Vidare har arbetshandlingsdokument använts för beräkning av personantal se Bilaga E – 
Personantal enligt Uppdaterad  Tabell 16. Internlast från personer består av antal arbetsplatser, 
antal personer i ”Flex” rum och mötesrum samt ”touchdownplatser”. Resultat visar att antal 
personer i ursprungsmodellen från bygghandling är 357 personer medan totalt antal personer vid 
inräkning av alla typer av personalplatser är 655 personer. Då endast antal arbetsplatser beaktas 
blir resultatet 337 personer.  
 

3.7. Modifiering av bygghandlingens ursprungsmodell 
Nedan presenteras 29 modifieringar av ursprungsmodellen från bygghandling. Dessa 
modifieringar har simulerats i energi- och inomhusklimatsimuleringsprogrammet IDA ICE 4.6 
med syfte att få en förståelse för programmet, utreda hur olika modifieringar påverkar resultatet 
samt optimering av ursprungsmodellen. Modifieringarna utgörs bl a av Sveby:s 
rekommendationer på indata för kontorsbyggnader, manual 1.1 gällande internlaster, samt 
uppgifter enligt Systemhandlingsdokument och Uppdaterad Bygghandlingsdokument och 
Arbetshandlingar. Nedan under rubrik 3.7.1. Modellbeskrivning beskrivs generell data som 
använts om inte annat anges. Vidare listat de olika modellerna under rubrik 3.7.2. Modifierade 
modeller samt dess resultat under rubrik 3.7.3. Resultat. 
 

3.7.1. Modellbeskrivning  
IDA-modell som använts i denna undersökning har tillhandhållits och skapats av Energikonsult 
Börje Johansson, Energianalys AB som genomfört energiberäkningen i projektet kv. 
Cirkusängen. Den modell som använts i detta examensarbete är den modell som använts som 
underlag för bygghandlingen för plan 02-08; ursprungsmodellen från bygghandling. Utöver detta 
består byggnaden av Garage, plan K2-K1 och plan 00-01 med dessa har inte beaktats. Nedan 
listas en generell modellbeskrivning (tidigare beskrivits i detalj under rubrik 3.3. Dynamisk 
beräkning) som inte har ändrats om inte annat anges i de olika modellmodifieringar som 
simulerats i detta examensarbete. 
 

• Plan 02-08 med totalt cirka 47 zoner: kontor, ljusgårdar och övrig lågbelastad yta 
• Location: © Stockholm/Bromma 
• Climate: © Stockholm, Bromma 1977 
• Standard Plant samt Standard Air Handling Unit 
• Heating set point 21 °C och Cooling set point 24 °C  
• VAV: Temperatur och CO2 kontroll, max 5 l/sm2 alt. max 10 l/sm2 
• Persontäthet varierar beroende på zon, för kontor cirka 8 m2/person 
• Aktivitetsnivå: 1,2 MET/person, clo-värde: 85 ± 25 CLO 
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• Belysningslast: för kontor och övriga lågbelastad yta 10 W/m2, för ljusgårdar 20 W/m2 
• Apparatlast: 100 W/person, 1 enhet/person 
• Schema för Occupant, Equipment samt Light: 100 % för 08-18 vardagar, övrig tid 0 % 
• Energiberäkning: 61 % samtidighetsfaktor för samtliga internlaster: Occupant, Equipment 

and Light. 

 

3.7.2. Modifierade modeller 
Nedan listas 29 modifierade modeller som simulerats i detta examensarbete. I pedagogiskt syfte 
har dessa valts att delas in i underrubrikerna Bygghandling, Systemhandling, Uppdaterad 
bygghandling/Arbetshandling samt Sveby. Beteckningen Bygghandling innebär att 
ursprungsmodellen från bygghandling använts och sedan har modifiering skett av personlast, 
belysningslast samt apparatlast utifrån Sveby:s rekommendationer. Utöver detta har beteckningen 
Bygghandling även använts för de modeller där modifiering skett av parametrar som inte ingår i 
internlast; modifiering av infiltration, tillägg av skuggning av modellen samt ändrad väderfil och 
samtidighetsfaktorer av internlaster i energiberäkningen.  
 
Beteckningen Systemhandling innebär att ursprungsmodellen från bygghandling använts och 
sedan har modifiering skett av personlast, belysningslast samt apparatlast enligt (Wallin, 2011a) 
och (Wallin, 2011b). Uppgifter om indata har tagits från planritning och platsöversikt för 
personal samt placering av belysningsarmaturer för plan 04, se rubrik 3.5. 
Systemhandlingsdokument. Zoner i övriga plan har antagits vara likt zonerna för plan 04.  
 
Beteckningen Uppdaterad Bygghandling/Arbetshandling innebär att ursprungsmodellen från 
bygghandling använts och sedan har modifiering skett av personlast, belysningslast samt 
apparatlast utifrån planritningar för plan 02-08 enligt (Tengbom, 2013), (Wallin, 2012) och 
(Skoglund, 2013). Därutöver har modifiering skett av internlasternas samtidighetsfaktor i 
energiberäkningen. För samtliga modifieringar under Systemhandling och Uppdaterad 
bygghandling/Arbetshandling har endast ”arbetsplatser” använts vid bestämning av personantal, 
apparatlast har antagits vara 1 enhet/arbetsplats. 
 
Beteckningen Sveby innebär att ursprungsmodellen från bygghandling använts men att ett flertal 
parametrar har ändrats utifrån rekommendationer från Sveby. Dessa beskrivs i detalj nedan, se 
sid. 69. 
 
Avslutningsvis har ett försök av optimering av ursprungsmodellen genomförts, betecknad 
Optimerad ursprungsmodell. Med optimerad ursprungsmodell menas att modellen modifierats 
för att likna den faktiska byggnaden. Ett flertal parametrar har ändrats utifrån funna resultat över 
modellmodifieringarna nedan enligt Bygghandling, Sveby och Uppdaterad 
bygghandling/Arbetshandling, se sid. 69.  
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Bygghandling 

1. Persontäthet 20 m2/person i kontorszoner 
2. Persontäthet 15 m2/person i kontorszoner 
3. Aktivitetsnivå 1,0 MET/person  

 
4. Belysning 7,6 W/m2 i alla zoner 
5. Belysning 7,6 W/m2, standby 15 %, i alla zoner  
6. Belysning 4 W/m2, i övrig lågbelastad yta (korridor)  

 
7. Apparater 10 W/m2 i kontorszoner 
8. Apparater 10 W/m2, standby 15 % i kontorszoner 
9. Apparater 12 W/m2, standby 17 % i kontorszoner 
10. Apparater 125 W/person i kontorszoner 

 
11. Vinddriven infiltration (semisheltered) 0,5 l/s,m2Aoms 
12. Vinddriven infiltration (semisheltered) 0,3 l/s,m2Aoms 
13. Vinddriven infiltration (sheltered) 0,5 l/s,m2Aoms 
14. Skuggning, höjd 22 m 
15. Skuggning, höjd 24 m 
16. Väderfil IWEC2 

 
17. Energiberäkning: 70 % Equipment och Occupants, 100 % Light 
18. Energiberäkning: 70 % Equipment, Occupants och Light 

Systemhandling 

19. Personlast 
20. Personlast + Apparatlast 
21. Belysningslast 
22. Personlast + Apparatlast + Belysningslast 

Uppdaterad Bygghandling/Arbetshandling 

23. Personlast 
24. Personlast + Apparatlast 
25. Personlast + Apparatlast + Belysningslast 
26. Personlast + Apparatlast + Belysningslast 70/70/70 standby 15 %  
27. Personlast + Apparatlast + Belysningslast 70/70/100 

Sveby 

28. Samtliga ändringar enligt lista (sid.69) 

Optimerad Ursprungsmodell 

29. Samtliga ändringar enligt lista (sid.69) 
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I ursprungsmodellen från bygghandling har en persontäthet på 8 m2/person använts medan 
Sveby rekommenderar 20 m2/person därför har modell 1 modifierats enligt (Levin 2013, 26). 
Vidare har en persontäthet på 15 m2/person i modell 2 använts för att se om det blir stor skillnad 
i resultat vid en ändring av persontäthet. Modell 3 har en ändrad aktivitetsnivå från 1,2 MET till 
1,0 MET och har simulerats för att se ifall en ändring av aktivitetsnivån ger märkbar skillnad i 
resultat.  
 
Vidare har internlast från belysning modifierats enligt Sveby:s rekommendationer. Sveby (Levin 
2013; 20,22) ger ett flertal olika förslag på belysningslast och dessa har simulerats i modell 4, 5 
och 6. I modell 4 har en belysningslast på 7,6 W/m2 använts i samtliga zoner medan modell 5 
dessutom har ett modifierat schema där 15 % av belysningen är på utöver kontorstid. För modell 
6 har en belysningslast i lågbelastade ytor modifierats till 4 W/m2. I modellen innebär det den 
genomgående zonen i mitten av byggnaden, se Figur 18. 
 
Ytterligare modifiering av ursprungsmodellen från bygghandling är internlast från apparater. 
Även här ger (Levin 2013; 20,22,30) ett flertal rekommendationer vilket använts i modell 7, 8, 9 
och 10. I modell 7 har ursprungsmodellens apparatlast modifierats från 100 W/person till 10 
W/m2. I modell 8 har dessutom schemat ändrats från 0 % utöver kontorstid till 15 %. 
Modifiering till 10 W/m2 baseras på (Levin 2013, 22) rekommendation 9 W/m2 för ”utrustning” 
samt 0,9 W/m2 för ”server” vilket antagits till totalt 10 W/m2. I modell 9 har Sveby:s 
rekommendation om 12 W/m2 samt standby på 17 % simulerats för jämförelse med modell 8. 
Slutligen har apparatlast på 125 W/person simulerats i modell 10 för jämförelse med 
ursprungsmodell.  
 
Utöver modifiering av internlaster i ursprungsmodellen från bygghandling har ytterligare 
parametrar ändrats för att se om detta påverkar resultatet. I modell 11, 12 och 13 har 
luftläckageflödet ändrats från ett fixt värde till ett vindberoende värde. Detta innebär att dels har 
ett värde för byggnadens lufttäthet antagits och dels har en fil för byggnadens vindexponering 
använts, se Figur 20 och Figur 21. I modell 11 och 12 har lufttryckskoefficienter enligt ”Semi-
exposed” använts samt en lufttäthet på 0,5 l/s,m2Aoms respektive 0,3 l/s, m2Aoms . 0,5 l/s, m2Aoms 
har använts eftersom det är default-värde i IDA ICE medan 0,3 l/s, m2Aoms har använts eftersom 
det är täthetskravet för kv. Cirkusängen.  Dessutom har modell 13 simulerats med 
lufttryckskoefficienter enligt ”Sheltered” för att eventuellt påvisa skillnad i resultat vid 
användandet av annan vindfil.  
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Figur 20 Visar ändring till vinddriven infiltration. 

 

 

Figur 21 Visar valda lufttryckkoefficienter till ”Semi-exposed”. 

Vidare har ursprungsmodellen från bygghandling inte tagit hänsyn till skuggning från 
omkringliggande bebyggelse. Därför har modell 14 och 15 simulerats för att se om det förändrar 
resultatet. Skuggning har ritats upp enligt Figur 22 med två olika höjder, 22 m respektive 24 m för 
att se om skillnad i höjd påverkar resultat. Formen på detta har uppskattats genom platsbesök 
och kartmaterial.  
 
Resultat från bygghandlingens ursprungsmodell baseras på väderfilen Stockholm Bromma 1977. 
Även fastän denna väderfil anses representera ett normalår har modell 16 simulerats för att se om 
annan väderfil påverkar resultatet nämnvärt. I modell 16 har väderfil IWEC2 använts för 
Stockholm Bromma. IWEC-filer är amerikanska skattefinansierade väderfiler (Carling, 2014b). 
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Figur 22 Införd skuggning av modell. 

 

Eftersom ursprungsmodellen från bygghandling använt 61 % på samtliga internlaster samtidigt 
som bygghandlingsdokument redovisar 67 % samtidighetsfaktor och att Sveby dessutom 
rekommenderar 70 % har modell 17 och 18 simulerats. Modell 17 har 70 % beläggningsgrad för 
personer samt apparater medan belysningslast antagits vara 100 % och oberoende av antal 
personer. I modell 18 har 70 % för samtliga internlaster antagits.  
 
Vidare har ursprungsmodellen från bygghandling modifierats enligt uppgifter från 
systemhandlingsdokument, se rubrik 3.5. Systemhandlingsdokument samt Bilaga B – Internlast 
från personer enligt Systemhandling och Bilaga C – Internlast från belysning enligt 
Systemhandling. Modellerna 19, 20, 21 och 22 har enbart ändrade internlaster samtidigt som 
övriga inställningar i ursprungsmodellen behållits. I modell 22 har samtliga ändringar enligt 
systemhandling genomförts; antal personer, apparater samt belysning för respektive zon.  För att 
även se respektive internlasts effekt på resultatet har de simulerats enskilt i modell 19, 20 och 21. 
Vid bestämning av apparatlast har antagits 100 W/person.  
 
Därtill har ursprungsmodellen modifierats enligt uppdaterade belysningshandlingar från 
bygghandlingsskede samt aktuella arbetshandlingar över planer och arbetsplatsöversikter, se 
modell 23, 24 samt 25 (Tengbom, 2013) och (Wallin, 2012). Även här har apparatlast antagits 
vara 100 W/person och scheman har inte modifierats. Belysningsarmaturerna skiljer sig från 
Systemhandlingsmodellerna modell 19-22, jmf Bilaga C – Internlast från belysning och Bilaga F – 
Internlast från belysning enligt Uppdaterad bygghandling/Arbetshandling. Modell 26 och 27 har 
simulerats för att se hur olika samtidighetsfaktorer påverkar resultatet. Modell 26 har ändrad 
samtidighetsfaktor från ursprungsmodellens 61 % till Sveby:s rekommendation på 70 % för 
samtliga internlaster och standby på 15 % vid övrig tid vardagar för Equipment och Light. 
Modell 27 har samtidighetsfaktor 70 % för Occupant och Equipment samt 100 % för Light och 
ingen standby.  
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I modell 28 har ett flertal av Sveby:s rekommendationer använts, se samtliga modifieringar listade 
nedan: 
 

• Energiberäkning: 70 % internlast från Occupant, 100 % för Equipment och Light 
• Persontäthet: 20 m2/person i kontorszoner och ljusgårdar, övrig lågbelastad yta ej ändrad 
• Aktivitetsnivå: 1,0 MET/person, clo-värde: 85 ± 25 CLO 
• Schema Occupant: 100 % för 08-18 vardagar, övrig tid 0 %. 
• Light: 7,6 W/m2 i alla zoner 
• Schema Light: 100 % för 08-18, övrig tid standby 15 % 
• Equipment: 10 W/m2 i kontorszoner 
• Schema Equipment: 70 % för 08-18 vardagar, övrig tid standby 15 % 

 

Avslutningsvis har ett försök till optimering av ursprungsmodellen genomförts med 
modifieringar enligt nedanstående lista: 
 

• Energiberäkning: 70 % samtidighetsfaktor för samtliga internlaster: Occupant, Equipment 
och Light 

• Samtliga internlaster enligt Uppdaterad bygghandling/Arbetshandling: medräknat endast 
”arbetsplatser” samt all belysning.  

• Aktivitetsnivå: 1,2 MET/person, clo-värde: 85 ± 25 CLO 
• Equipment: 1 enhet/arbetsplats 
• Schema för Occupant: 70 % för 08-18 vardagar, övrig tid 0 % 
• Schema för Equipment och Light: 70 % för 08-18 vardagar, övrig tid vardagar standby 15 %. 

övrig tid 0 %.  
• Väderfil IWEC2 Stockholm Bromma 
• Vinddriven infiltration (semisheltered) 0,3 l/s,m2Aoms 
• Skuggning 22 m 

En samtidighetsfaktor på 70 % har använts för samtliga internlaster enligt tolkning av Sveby:s 
rekommendationer. Dessutom har en standby effekt på 15 % använts utöver kontorstiden för 
belysning och apparater. För att efterlikna verkligheten har skuggning valts att tas med och 
vinddriven infiltration enligt ställt täthetskrav.   
 

3.7.3. Resultat 

Bygghandling 
Nedan beskrivs de resultat från modifieringar som genomförts av ursprungsmodellen i modell 1-
18. Samtliga resultat redovisas även i Bilaga G – Samtliga resultat av modifiering av 
Ursprungsmodell. 
 
Resultat från ursprungsmodellen från bygghandling visas i Figur 23.  Läsaren bör vara 
uppmärksam på att dessa resultat inte överensstämmer med redovisade poster och värden i 
bygghandlingsdokument där även schablonvärden och uppskattningar använts (Johansson, 
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2012a). Istället är dessa resultat endast intressanta vid jämförelse med ovannämnda modifieringar. 
För resultat från modifierade modeller hänvisas läsaren till Bilaga H. 
 
 

 

Figur 23 Resultat över ursprungsmodellen från bygghandling. 

 
Modellen för bygghandling ger efter simulering 56,8 kWh/m2Agolv, se Bilaga G – Samtliga resultat 
av modifiering av Ursprungsmodell.  Modell 1 med persontäthet på 20 m2/person gav resultat 
58,2 kWh/m2Agolv. Vid ändring av persontäthet till 15 m2/person gavs resultatet 57,8 kW/m2Agolv. 
Modell 3 där aktivitetsnivå ändrats från 1,2 MET/person till 1,0 MET/person ger total 
energianvändning på 56,9 kWh/m2Agolv med en marginell ökning av uppvärmningsdelen. Se 
Bilaga H – Resultat för modell 1-3, personlast. 
 
Resultat för ändrad belysningslast till 7,6 W/m2 för alla utrymmen ges total energianvändning på 
53,2 kWh/m2Agolv. Vid tillägg med 15 % standby ges energianvändning 55,8 kWh/m2Agolv. Vid 
ändring av belysning endast i korridorzoner till 4 W/m2 ges resultat 54 kWh/ m2Agolv, se Bilaga H 
– Resultat för modell 4-6, belysningslast. 
 
Resultat för ändrad apparatlast till 10 W/m2 och 15 % standby ger energianvändning på 56,7 
kWh/ m2Agolv.  Vid 10 W/m2 men ingen standby blev värdet 54,6 kWh/ m2Agolv. Vid modifiering 
av apparatlast till 125 W/person blev energianvändningen 59,9 kWh/ m2Agolv. Vid modifiering till 
12 W/m2 och standby på 17 % fås 59,2 kWh/ m2Agolv, se Bilaga H – Resultat för modell 7-10, 
apparatlast. 
 
Resultatet för vinddriven infiltration i modellerna 11, 12 och 13 ger 54,8 kWh/ m2Agolv oberoende 
av val av vindkoefficienter och täthet. Efter modifiering av bygghandlingsmodellen genom 
tillförd skuggning från närliggande bebyggelse fås 57 kWh/ m2Agolv för både vid en höjd på 22 m 
och för en höjd på 24 m. Vid ändring av väderfil till IWEC2 (Modell 16) ges total 
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energianvändning på 56,7 kWh/ m2Agolv och specifikt för uppvärmning 13 kWh/ m2Agolv. Modell 
17 ger en total energianvändning på 68,7 kWh/ m2Agolv och modell 18 60,6 kWh/ m2Agolv, se 
Bilaga H – Resultat för modell 11-18, övrigt. 
 

Systemhandling 
Nedan beskrivs de resultat från modifieringar som gjorts av bygghandlingsmodellen utifrån 
systemhandlingsuppgifter samt antaganden om personlast, belysningslast och apparatlast. 
Samtliga resultat redovisas även i Bilaga G – Samtliga resultat av modifiering av Ursprungsmodell 
samt Bilaga H – Resultat för modell 19-22, Systemhandling 
 
Vid ändring av persontäthet har resultatet 56,9 kWh/ m2Agolv fåtts. Vid både person och apparat 
modifiering har värdet 56,5 kWh/ m2Agolv fåtts. Vid enbart ändring av belysningslast har total 
energianvändning på 54 kWh/ m2Agolv givits. Vid ändring av alla dessa laster, både person-, 
apparat- och belysningslaster har gett resultat på 53,7 kWh/ m2Agolv. 
  

Uppdaterad bygghandling/Arbetshandling 
Nedan beskrivs de resultat från modifieringar som gjorts av bygghandlingsmodellen utifrån 
uppdaterad bygghandlingsdokument och arbetshandlingar gällande personlast, belysningslast och 
apparatlast. Samtliga resultat redovisas även i Bilaga H – Resultat för modell 23-27, Uppdaterad 
bygghandling. 
 
Vid ändring av personlast har resultatet 56,8 kWh/ m2Agolv fåtts. Vid både person och apparat 
modifiering har värdet 56,7 kWh/ m2Agolv fåtts. Ändring av all internlast från person-, apparat- 
och belysningslaster har gett resultat 51,0 kWh/ m2Agolv.  
 
För modell 26 ger ändring av samtidighetsfaktor från ursprungsmodellens 61 % för samtliga 
internlaster till 70 % och 15 % standby för vardagar utöver kontorstid en total energianvändning 
på 57,8 kWh/ m2Agolv. För modell 27 där samtidighetsfaktor 70 % använts för Occupant och 
Equipment men 100 % för Light har gett resultatet 56,7 kWh/ m2Agolv. 
 

Sveby 
Samtliga ovanstående modifieringar enligt Sveby:s rekommendationer ger resultatet 69,5 kWh/ 
m2Agolv för total energianvändning och specifikt för posten Heating 9,9 kWh/ m2Agolv, se Bilaga H 
– Resultat för modell 28, Sveby. 
 

Optimerad ursprungsmodell 
För Modell 29 är den totala energianvändningen 56,4 kWh/ m2Agolv, se Bilaga H – Resultat för 
modell 29, Optimerad ursprungsmodell. 
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3.8. Kv. Cirkusängens Energisignaturer 
Nedan illustreras och beskrivs 5 Energisignaturer för kv. Cirkusängen: Energisignaturen över 
uppvärmningsposten Heating för ursprungsmodellen från bygghandling med output 0,5 
respektive 1,0 och Energisignaturen för modell 29 med output 0,5; samt Energisignaturen över 
både uppvärmningsposten Heating och kylposten Cooling för de båda modellerna. Två olika 
output 0,5 samt 1,0 har använts för att se om det påverkar Energisignaturen.  
 
Utifrån Figur 24 kan utläsas att för ursprungsmodellen föreligger inget uppvärmningsbehov vid 
en utomhustemperatur över cirka 12 °C. För modell 29 är istället denna siffra cirka 13,5 °C. Figur 
26 med output 1,0 skiljer sig inte vad gäller ovannämnda referenstemperatur. Däremot 
förekommer i Figur 26 färre punkter vilket möjligen gör det svårare att utläsa 
uppvärmningsbehovet vid en specifik utomhustemperatur.  

 

 

Figur 24 Energisignaturen över ursprungsmodellens uppvärmning, output 0,5. 
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Figur 25 Energisignaturen över optimerade ursprungsmodellens uppvärmning, modell 29, output 0,5.  

 

 

Figur 26 Energisignaturen över ursprungsmodellens uppvärmning, output 1,0. 

 

Vidare visar Figur 27 och Figur 28 att kylbehovet för både ursprungsmodellen och modell 29 
börjar vid en utomhustemperatur på cirka 17 °C. Däremot skiljer sig graferna åt så till vida att 
modell 29 har fler registrerade kylbehovstillfällen än ursprungsmodellen. Avslutningsvis har 
Energisignaturen för den optimerade modellen (modell 29) illustrerats i månadsmedelvärden, se 
Figur 29, vilket ger en referenstemperatur på cirka 9 °C (jmf 13,5 °C för Figur 25).  
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Figur 27 Energisignaturen över ursprungsmodellens uppvärmning samt kyla, output 0,5. 

 

 

Figur 28 Energisignaturen över optimerade ursprungsmodellens uppvärmning samt kyla, modell 29, output 0,5. 
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Figur 29 Energisignaturen över optimerade ursprungsmodellens uppvärmning, modell 29; output 0,5; månadsmedelvärden. 

 

4. Diskussion 

4.1. Energisignaturer 
Efter en gedigen genomgång av databasen ScienceDirect kan konstateras att ordet ”Energy 
Signature” förekommer relativt sällan i internationella tidskrifter likt Energy & Buildings. Ordet 
används i artiklar främst publicerade under 1980-talet medan senare artiklar endast nämner ordet 
i förbigående. Dessutom förekommer citationstecken över begreppet vilket skulle kunna innebära 
att det inte är vedertaget. Därtill fokuserar aktuella internationella tidskrifter och artiklar, i 
samband med byggnader och energianvändning, på olika regressionsanalyser och/eller 
parameteranalys utan att vidare behandla begreppet Energisignatur. Däremot har litteraturstudien 
funnit att ordet Energisignatur används i aktuella nationella rapporter och artiklar. Därmed kan 
möjligen konstateras att begreppet åter är i fokus nationellt sätt. 
 
Syftet med detta examensarbete har varit att råda klarhet i begreppsförvirringen, reda ut 
användandet av Energisignaturer i olika kontexter och specifikt resultera i framtagandet av 
Energisignaturen för kv. Cirkusängen. Detta har dock varit svårt eftersom begreppet 
Energisignatur används i olika sammanhang och har mer eller mindre skilda definitioner 
beroende på källa. Begreppet Energisignatur kan exempelvis innebära en statisk- eller dynamisk 
teoretisk modell eller ett diagram baserat på uppmätt energianvändning. Dessa diagram kan i sin 
tur presenteras på ett flertal sätt men där utgångspunkten ändock är förhållandet mellan 
energianvändning och temperatur.   
 
Tillskillnad från de Energisignaturer i funna artiklar som använder uppmätt energianvändning kan 
Energisignaturer skapas i energi- och inomhusklimatsimuleringsprogram som IDA ICE.  
Eftersom det i dagsläget finns tillgång till kraftfulla datorer och möjlighet till avancerade 
representativa modeller av byggnader bör de dynamiska teoretiska modellerna användas istället 
för statiska modeller eftersom det har potential för bättre träffsäkerhet. Det ger också möjlighet 
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att använda fler antal parametrar och därmed få en mer detaljerad modell. Dessutom ger dessa 
utvecklade simuleringsprogram möjlighet att använda modellen för realtidsvisualisering, 
driftoptimering och energianalys istället för begränsningen i att endast registrera 
energianvändning.   
 
Utifrån Litteraturstudien kan begreppet Energisignatur möjligen anses ha uppstått i samband med 
oljekrisen under 1970-talet. Det skulle förklara varför begreppet ursprungligen baseras på statiska 
energimodeller eller uppmätt energianvändning och används främst för energianalys. 
Litteraturstudien visar en fokusering på Energisignaturens uppbyggnad (α, β, τ) och vad dessa 
delar representerar i den faktiska byggnaden. Därtill anses Energisignaturen kunna användas för 
bestämning av balanstemperatur (referenstemperatur/bastemperatur). Men resultat i IDA ICE 
visar att det inte är helt enkelt att tyda Energisignaturen. Kanske är resultaten från 
Litteraturstudien i dagsläget irrelevanta och istället kan Energisignaturen användas för en 
kontinuerlig driftobservering i realtid. Detta lämpar sig dock endast för nyproducerade byggnader 
där det finns stor kunskap om byggnaden. För äldre byggnader där det ändock finns intresse för 
en förståelse av energianvändning kanske simplare dynamiska modeller likt Energiindex är 
lämpliga.  
 
Som tidigare nämnts kan det diskuteras ifall sambandet mellan energianvändning och temperatur 
är användbart i framtiden eftersom byggnader förmodligen kommer ha en så liten del 
utomhustemperaturberoende energianvändning i förhållande till total energianvändning. Det bör 
i sådana fall innebära att exempelvis Energisignaturer som visar förhållandet mellan exempelvis 
energianvändning och personnärvaro är mer intressant. Ett annat sätt skulle kunna vara att 
illustrera Energisignaturen utifrån energianvändning och tid på dygnet eftersom resultat i IDA 
ICE visar att energianvändningen ändras under dygnet.  
 
Kv. Cirkusängens Energisignatur, framtaget med hjälp av IDA ICE, skiljer sig åt från 
litteraturstudiens olika Energisignaturmodeller. Att exempelvis teorins Energisignaturer består av 
en linjär linje är svårt att applicera på den Energisignatur som skapats i IDA ICE (se Figur 25). 
Det är svårt att veta hur en linjär linje ska anpassas till alla dessa mätpunkter. Ett sätt kan vara att 
använda sig av månadsmedelvärden (se Figur 29) vilket underlättar för interpolering. Dessa två 
figurer är ett tydligt exempel på att det bör utarbetas riktlinjer och regler för hur Energisignaturer 
ska konstrueras och exempelvis hur många mätpunkter (output) som ska användas.  
 
Studie av IDA-modellers Energisignaturer visar ytterligare problem med stor mängd mätpunkter 
och förhållandet mellan energianvändning och endast utomhustemperatur. Energisignaturen får 
ett brett fält, att energianvändningen varierar mycket vid en specifik temperatur, eftersom det 
vissa dagar förekommer stor variation i utomhustemperatur medan det andra dagar ligger mer 
eller mindre konstant vid en specifik utomhustemperatur. Det skulle möjligen innebära att det är 
mer lämpligt att en byggnads energianvändning representeras av månadsvisa Energisignaturer. På 
så sätt kanske både begränsningen att endast studera energianvändningen beroende på 
utomhustemperatur undviks samt att svårigheten att anpassa en linje till alla mätpunkter 
reduceras.  
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Vidare visar resultat från IDA-modellers Energisignaturer att det under dagen inte förekommer 
något uppvärmningsbehov och mätpunkter hamnar lågt ner vid 0 energianvändning. Sedan under 
natt och tidig morgon ökar uppvärmningsbehovet vilket resulterar i ett flertal mätpunkter på olika 
energianvändningsnivåer. Istället för att dessa ger upphov till ett brett fält för Energisignaturen 
kan möjligen en addering av all energianvändning under dagen ge upphov till endast en mätpunkt 
istället för ett flertal och därmed skulle målet mot endast en linje vara närmare. Om och hur detta 
kan göras i IDA ICE är inte känt för författaren.  
 
Dessutom visar resultat att Energisignaturens utseende starkt påverkas av val av väderfil, se 
exempelvis kylbehovet i Figur 27 och Figur 28. Detta komplicerar användandet av 
Energisignaturer eftersom det är svårt att veta hur den faktiska byggnadens energianvändning ser 
ut i verkligheten. För att exempelvis kunna få en korrekt jämförelse av olika fastigheters 
energianvändning är det väsentligt att det utarbetas riktlinjer för vilka väderfiler som ska användas 
och att dessa är representativa för den faktiska platsen.  
 
Sammanfattningsvis bör en standard utarbetas för hur Energisignaturer ska konstrueras, vilken 
väderfil som ska användas, hur energianvändningen ska illustreras, hur energianvändningen ska 
mätas och hur mätpunkterna ska anpassas till en Energisignatur.  
 

4.1.1. Kv. Cirkusängens Energisignaturer 
Utifrån Figur 24, Figur 25 och Figur 29 kan konstateras att kv. Cirkusängens balanstemperatur 
troligen kommer vara mellan cirka 9 och 13 °C och att det över denna temperatur inte är något 
uppvärmningsbehov. Detta innebär att metoden med Graddagar där bastemperaturen är satt till 
17 °C är en grovt förenklad metod och därmed kan anses oanvändbar för kv. Cirkusängen. 
Samtidigt är det intressant att balanstemperaturen inte nämnvärt skiljer sig åt mellan 
ursprungsmodellen och den optimerade ursprungsmodellen, modell 29 (Figur 24 jmf Figur 25). 
Dessutom visar en mer detaljerad genomgång av månadsvisa balanstemperaturer att även SMHI:s 
eldningsgränser skiljer sig åt från kv. Cirkusängens. Däremot stämmer det att olika månader har 
olika balanstemperaturer och detta skulle möjligen kunna innebära att SMHI:s eldningsgränser är 
en bra metod men att gränserna bör modifieras beroende på exempelvis typ av byggnad och om 
personer är närvarande eller inte. Detta stöds också av ovannämnda förslag om månadsvisa 
Energisignaturer. 
 

4.2. Normalårskorrigering 
Det förefaller vara så att det inte enbart råder begreppsförvirring avseende Energisignatur utan 
även Normalårskorrigering. Eftersom att Energisignatur enligt vissa källor är en unik typ av 
normalårskorrigering medan andra menar att Energisignaturen kan framställas med hjälp av 
Graddagar som i sig är en typ av normalårskorrigering.  Detta examensarbete har funnit att 
Energisignaturer kan skapas i IDA ICE för prognostisering utifrån en vald väderfil som kan anses 
representera ett normalår. Som tidigare nämnts är det därför viktigt att dessa 
”normalårsväderfiler” representerar platsens faktiska väder.   
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Därför bör fastighetsägare eller andra inblandade vid val av metod för normalårskorrigering först 
ta reda på vad syftet är med att normalårskorrigera, vilket behov fastighetsägaren har och vilka 
förutsättningar som finns. Om det exempelvis finns tillgång till engagerad driftpersonal och en 
representativ IDA-modell är möjligen Graddagar och Energiindex ointressanta och istället kan 
IDA-modellen direkt användas för energiobservering genom att importera in data från 
styrcentral. Men om det istället finns begränsad information om fastigheten och inget intresse av 
detaljerad driftobservering kanske Energiindex är lämpligt.  
 

4.2.1.  Kv. Cirkusängens Normalårskorrigering 
Vad gäller kv. Cirkusängen är intresset stort för driftförvaltning och optimering av 
energisystemen vilket skulle innebära att en IDA-modell kan användas för normalårskorrigering. 
Det förutsätter dock att modellen är optimerad och representerar den faktiska byggnaden. I 
dagsläget kan IDA-modellen inte anses göra detta eftersom det är en förenklad uppritad modell 
med exempelvis en Standard Plan och Standard AHU samt ett flertal default-värden. Däremot 
kan IDA-modellen mer och mer avanceras och optimeras genom att mätdata från styrcentralen 
kopplas in som randvillkor till modellen. Samtidigt förutsätter denna metod att det finns personal 
som är kunnig inom dels styr och drift och dels IDA ICE.  
 
Istället för att använda IDA-modellen skulle SMHI:s Energiindex kunna användas. Det är i och 
för sig en metod som baseras på en förenklad energibalansmodell jämfört med IDA ICE men är 
möjligen desto mer avancerad vad gäller klimatdata.  
 

4.3. Fallstudie kv. Cirkusängen 

4.3.1. Manuell (statisk) beräkning 
Resultat från manuell (statisk) beräkning visar att (SGBC, 2011) använder metoder för beräkning 
och bestämning av transmissionsförluster, ventilationsförluster och luftläckageförluster som 
skiljer sig från de metoder som använts hos PO Andersson Konstruktionsbyrå AB. För 
redovisning av transmissionsförluster ska köldbryggor beräknas separat för att uppnå nivå Guld 
men detta har ej gjorts (Warfvinge 2012, 8). Istället har ett totalt U-värde redovisats vilket tar 
hänsyn till köldbryggor. Detta har motiverats med att kv. Cirkusängens fasad är en curtain-wall.  
Samtidigt är det oklart om köldbryggor mellan yttervägg-tak och yttervägg-bottenplatta beaktats. 
Om ett korrekt U-värde inte redovisas kan det ge upphov till högre energianvändning och 
därmed ett lägre miljöklassificeringsbetyg. Samtidigt är dessa fasader bra eftersom de försöker 
minimera köldbryggor i fasaden. Möjligen kan en curtain-wall fasad underlätta ansökan om 
Miljöbyggnad Guld och därmed vara fördelaktig. Om uppföljning visar att uppmätt U-värde är 
högre än projekterat värde kanske SGBC bör försöka ställa högre krav på projekt med curtain-
wall fasad.  
 
För ventilationsförluster beaktar (Warfvinge 2012, 8) inte ventilationssystemets drifttid. Relativ 
drifttid dv har uppskattats till 0,34 (3000÷8760=0,34) vilket innebär att beräknad 
ventilationsförlust utgör endast 34 % av den ventilationsförlust som (Warfvinge 2012, 7-8) räknar 
med. Formel 33 ger 1,43 W/ m2Atemp medan vid exkludering av drifttid blir ventilationsförlusten 
cirka 4 W/m2Atemp. En lägre drifttid på ventilationssystem ger lägre energianvändning och då 
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SGBC:s mål delvis är att minska energianvändningen kan det tyckas besynnerligt att de inte 
beaktar drifttid och uppmuntrar till mindre drifttid. Vidare har en hög verkningsgrad (η = 0,9) 
redovisats och använts i beräkning vilken möjligen är orimligt i praktiken.  
 
Vidare är luftläckageförluser beräknade på ett flertal olika sätt vilket ger skilda resultat, se Tabell 4 
Dels har en manuell beräkning genomförts baserat på ett schablonvärde och Formel 34 och dels 
använder (SGBC, 2011) en tabell. Samtidigt är täthetskravet ett annat värde och den dynamiska 
beräkningen har använt ytterligare ett annat värde. Dessa olika värden på luftläckaget ger upphov 
till väsentligt skilda läckluftsförluster; från 0,5 till 8 W/ m2Atemp. Detta visar tydligt att det saknas 
ett gemensamt sätt att beräkna läckluftsförlust och att det därmed finns ett behov av en standard 
för hur man bestämmer läckluftsflöde.  

  

Tabell 4 Visar olika värden för läckluftsläckage i projektets olika beräkningsdelar. 

 

 

4.3.2. Bygghandlingsdokument 
Utifrån kan konstateras att posten Värme är drygt 60 % av den totala köpta energin (30÷45=0,67) 
och vid jämförelse med den totala energiförbrukningen är det knappt 60 % (34÷58=0,59). 
Därmed kan konstateras att posten Värme är stor del av den totala energianvändningen och bör 
dimensioneras och projekteras på ett så professionellt sätt som möjligt. Det innebär att det till 
exempel är viktigt att bestämma faktiskt värmelast från personer och solinstrålning.  
 
Bilaga A – Sammanställningar av Bygghandling visar också att verksamhetsenergin, i Tabell 5 
representerad av post Hyresgäst, är nästan lika stor som total köpt energi på 45 kWh/m2Atemp, 
drygt 80 % av den totalt köpta energin (37÷45=0,82). Samtidigt visar resultat från modifiering av 
dynamisk modell att en sänkning av verksamhetsenergin (t.ex. el till belysning) ger höjning av 
driftenergin (uppvärmning) och viceversa. Det innebär att vid projektering kan låg köpt energi 
uppnås genom att anta höga värden för verksamhetsenergin istället för att försöka minimera den 
totala energianvändningen. Därmed är det underligt att Boverket endast ställer krav på köpt 
energi och inte på den totala energianvändningen. Att enbart föra över energianvändningen från 
fastighetsägaren till hyresgästen för att uppnå Boverkets krav leder inte till lägre total 
energianvändning, mindre påverkan på miljön och ett hållbart samhälle. Exempelvis är det med 
hänsyn till exergi inte hållbart att värma en byggnad med el från belysning. Om en byggnad 
projekteras för en specifik internlast har det stor påverkan om framtida hyresgäst har en annan 
typ av utrustning som ger annan internlast 

Typ av beräkning Läckluftsläckage
[-] [l·s-1 A-1

oms]

Manuell beräkning 0,07
Miljöbyggnad 0,25
Dynamisk beräkning 0,04
Täthetskrav 0,015
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Denna fördelning av energin mellan drift och verksamhet kan möjligen påverka inblandade parter 
beroende på avtal. Exempelvis kanske en hög hyresgästkostnad gynnar fastighetsägaren men 
missgynnar hyresgästen medan en hög uppvärmningskostnad kanske inte missgynnar hyresgästen 
lika mycket. Det skulle i så fall innebära att hyresgästen har ett intresse av att få inblick i posten 
Hyresgäst och beslut som fattats under projektering.  
 
Kv. Cirkusängens energianvändning består av relativt mycket fria energier; cirka 20 % av total 
energianvändning (13÷58=0,22), se Bilaga A – Sammanställningar av Bygghandling Tabell 5. För 
att uppnå energi- och miljökrav är det därför viktigt att de fria energierna är korrekt antagna eller 
korrekt beräknade. Den största delen av de fria energierna är posten Kyla med drygt 50 % 
(7÷13=0,54). Posten Kyla innefattar luftbehandling, cirkulation luft samt förluster och anses 
kunna reduceras till 4 kWh/m2Atemp eftersom bergkyla och kyltorn med evaporativ kylning 
installerats. Därmed antas att cirka 64 % av posten Kyla (5÷11=0,64) kan produceras internt och 
inte omfattas av köpt energi. Att använda fria energier för att minimera köpt energi ställer krav på 
att systemen och tekniklösningarna fungerar och därför kan en annan lösning vara att minska sitt 
kylbehov. Dessutom kan det diskuteras ifall dessa energier i huvudtaget ska benämnas ”fria” eller 
”gratis”. 
 
I Bilaga A – Sammanställningar av Bygghandling Tabell 6 nedan visas en sammanställning av hur 
kv. Cirkusängens energiförbrukning varierat under projekteringstiden. Den stora förändringen 
sker mellan 2011-08-22 och 2011-08-28 för posten Värme och detta är på grund av ändringar av 
U-värden och g-värden. Under posten Värme har främst rumsapparater minskat kraftigt vilket 
antyder att en byggnads val av U-värde och g-värde har stor inverkan på uppvärmningsbehovet 
och val av konvektorer. Det är intressant att se att total energianvändning är stor i början av 
projekteringsskedet och har minskat med cirka 20 % (58÷73=0,8) till bygghandling.  
 

4.3.3. Internlaster och dess uppdateringar under projektets gång 
Det förekommer både skillnader och likheter vid jämförelse av internlasterna från 
bygghandlingssammanställning, dynamiska beräkningen i IDA ICE, systemhandlingar och 
uppdaterade bygghandlingar och arbetshandlingar. Dessa diskuteras nedan. 
 
Utifrån Bilaga B – Internlast från personer och Bilaga E – Personantal enligt Uppdaterad 
bygghandling/Arbetshandling kan de antagna värden som använts gällande internlaster från 
personer diskuteras. Exempelvis visar Tabell 9, att om samtliga personplatser (arbetsplatser, 
”Flex” rum, mötesrum och touchdownplatser) används ger det totalt 578 personer för plan 04 
samtidigt som bygghandlingsdokument redogör 357 personer. Det innebär att internlaster från 
personer har underskattats grovt. Samtidigt är det kanske inte rimligt att alla dessa platser är 
upptagna eller används. Det är kanske rimligare att endast beakta antal arbetsplatser (312 stycken) 
vilket i sådana fall visar att uppskattningen av antal personer är överskattat med 13 % 
(357÷312=1,14). Däremot visar resultat från uppdaterade arbetshandlingar och bygghandlingar 
337 arbetsplatser (totalt 655) vilket endast ger överestimering på 6 % (357÷337=1,06). Eftersom 
antal arbetsplatser skiljer sig åt från totalt antal personer så pass mycket är det svårt att veta 
faktiskt antal personer i byggnaden och därmed är redovisade antal personer i dynamiska 
beräkningen möjligen en god estimering.  
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Antal personer enligt bygghandlingsdokument är baserat på en persontäthet på 8 m2/person 
(Johansson, 2012) och resultat från systemhandlingsdokument visar att antal personer är 
överestimerat vilket betyder att större kvadratmeteryta per person borde använts. Som tidigare 
nämnt gäller detta även för de uppgifter som hittat i uppdaterade bygghandlingsdokument och 
arbetshandlingar om dock än mindre skillnad.  (Levin 2013, 26) rekommenderar 20 m2/person 
för ”normalt kontor” och menar att 12-15 m2 är ovanligt samt att det brukar ligga kring 17-22 m2. 
Det är uppseendeväckande att Sveby:s rekommendationer skiljer sig avsevärt från 
bygghandlingssammanställning och dynamisk beräkning. Om en persontäthet på 8 m2/person 
stämmer överens vid drift bör Sveby:s rekommendationer ses över. Möjligen visar detta att de är 
svårt att ge generella rekommendationer för internlast och att varje projekt är unikt.  
 
Vidare är antagen aktivitetsnivå för personer intressant att diskutera. Enligt 
bygghandlingsdokument (Johansson, 2012a) är 70 W/person antaget vilket inte är rimligt vid 
jämförelse med dynamisk beräkning där 1,2 MET/person använts vilket motsvarar 126 
W/person om en persons area antas vara 1,8 m2 och att 1 MET motsvarar 58,1 W/m2 
(INNOVA 2002, 7). Troligen beror den stora skillnaden i personvärme på att IDA ICE räknar 
med både latent och sensibel värme vilket inte redovisats i bygghandlingsdokument. Dessutom 
motsvarar 72 W/person en person som sover och har aktivitetsnivå 0,7 MET (EQUA 
Simulations AB, 2014). Samtidigt rekommenderar (Levin 2013, 26) 108 W/person. Bilaga B – 
Internlast från personer Tabell 11 och Tabell 12 visar att högre aktivitetsnivå ger högre internlast 
från personer. Utifrån systemhandlingsdokument (Wallin, 2011a) ger 70 W/person upphov till 
cirka 25-35 % fel vid jämförelse med ASHRAE (EQUA Simulations AB, 2014) eller Sveby (Levin 
2013, 26). Vi jämförelse av skillnaden mellan bygghandlingsdokument och 
systemhandlingsdokument har bygghandlingsdokumentet överestimerat internlast från personer 
oavsett val av aktivitetsnivå. Överestimeringen är cirka 14 % (24990÷21840=1,14; 
44982÷39312=1,14;38556÷33696=1,14). Detta baseras dock på ovannämnda funna uppgifter om 
antal arbetsplatser vilket troligen inte överensstämmer med antal personer i den faktiska 
byggnaden. 
 
I den dynamiska beräkningen har zoner med lågbelastad yta större area per person: 50 
m2/person. Om detta är korrekt och rimligt får vara osagt men det är mer realistiskt att variation i 
personlast beaktats i de olika zonerna. Möjligen bör Sveby även ge rekommendationer angående 
dessa ytor. 
 
I Bilaga C – Internlast från belysning redovisas internlast från belysning för plan 04 och Tabell 15 
har använts som underlag. Tabell 13 visar att byggnadsdokumentets redovisning av 10 W/m2 ger 
upphov till nästan dubbelt så stor belysningslast vid jämförelse med systemhandlingsdokument 
(41600÷21440=1,94). Tabell 13 har endast beaktat belysning i kontorszoner och 
korridorer/kopieringsrum då dessa har antagits ha störst påverkan. I Tabell 14 har även övrig 
belysning i exempelvis WC och mötesrum beaktats vilket ger drygt 50 % överestimering 
(41600÷27027=1,54). Det kan konstateras att oavsett vilken belysning som beaktas så är 
belysningslasten grovt överestimerad i bygghandlingsdokument jämfört med 
systemhandlingsdokument.  Vid jämförelse med uppdaterade bygghandlingsdokument är 
belysningslasten ännu mindre och skillnaden därmed större. Dessa uppgifter representerar 
troligen den faktiska byggnaden bättre än estimeringen i den dynamiska modellen eftersom det är 
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uppdaterade och nyare uppgifter. Det är uppseendeväckande att belysningslasten skiljer sig så 
mycket åt och därför kan möjligen i detta projekt ett antagande om 10 W/m2 anses orimligt. 
Eftersom det installerats förhållandevis mycket LED och lågenergibelysning i detta fall är ett 
värde på cirka 6 W/m2 mer lämpligt. Möjligen bör Sveby utarbetade nya rekommendationer för 
Samtidigt är det svårt att veta hur stor belysningslasten kommer vara när byggnaden är i drift.  
 
Vidare kan det diskuteras ifall resultat i Tabell 14 och Tabell 18 är realistiskt eftersom beaktade 
rum troligtvis har närvarostyrd belysning och har begränsad användning jämfört med 
allmänbelysning i kontorsutrymmen. Därför bör ett troligt värde för internlast från belysning vara 
närmare resultat i Tabell 13 än Tabell 14 (respektive Tabell 17 än Tabell 18) ifall 
systemhandlingsdokument och uppdaterade bygghandlingsdokument stämmer med verkligt 
utförande. Bilaga C – Internlast från belysning Tabell 13 visar att samtliga zoner (rumsnr.) 
överestimerats om än olika mycket. Specifikt har rumsnr. 52, lågbelastad zon cirka tre gånger så 
stor internlast från belysning jämfört med värden från systemhandling (15480÷4420=3,5; 
15480÷5228=2,96). Om (Levin 2013, 20) rekommendation på 4 W/m2 använts hade ett rimligare 
värde erhållits (4·1548=6192 jmf 4420 och 5228). Samtidigt kanske det vid drift visar sig att 
antagna värden i dynamiska beräkningen är rimliga och/eller att installerad belysning inte skett 
enligt uppdaterade bygghandlingsdokument.   
 
Vidare har internlast från apparater beaktats. I bygghandlingsdokument redovisas en apparatlast 
på 12,5 W/m2 för kontorszon och 1,9 W/m2 för lågbelastad zon. Samtidigt visar granskning av 
dynamisk modell att apparatlast antagits vara 100 W/person i kontorszoner. Enligt (Levin 2013, 
22) är 12,5 W/m2 för både medel belysning, medel utrustning och medel server för en ”ordinär 
modern kontorsbyggnad” vid 70 %. Det är svårt att jämföra den dynamiska beräkningens 
internlaster med Sveby:s rekommendationer (Levin, 2013) eftersom de använder olika procent av 
internlasterna. Dessutom är det svårt att veta om (Levin 2013, 22) internlast från utrustning syftar 
på samma typ av apparatlast som använts i den dynamiska beräkningen. Vidare bör det vara svårt 
att ge rekommendationer vad gäller internlast från utrustning eftersom det beror till stor del på 
typ av hyresgäst. Ett sätt att få ett rimligare värde för internlast från apparater skulle vara att få 
tillgång till uppgifter från hyresgästen angående typ av datorer och hur det används, om 
exempelvis standby förekommer.   
 
Schema för samtliga internlaster är 1.0 08-18 vardagar och 0 övrig tid. Att ha likadant schema för 
både belysning och apparater är kanske inte realistiskt eftersom belysningslast förmodligen är 
oberoende av personlast medan apparatlast är beroende av personlast. Dessutom är det svårt att 
veta innan byggnaden tagits i drift ifall ett schema på 08-18 överensstämmer. (Levin 2013, 26) ger 
inga rekommendationer annat än en att en kontorsdagslängd är 9 h.  
 
Dessutom har 61 % av respektive internlast använts vid energiberäkningen. Att endast 61 % av 
personalen skulle vara närvarande är ett lågt värde vid jämförelse med (Levin 2013, 26) 
rekommendation på 70 %. Däremot enligt bygghandlingsdokument har 67 % använt vilket är 
mer rimligt.  Men att även anse att belysningslasten är 61 % är förmodligen en stor 
underestimering eftersom byggnaden troligen har allmänbelysning och inte enbart 
personbelysning.  
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Avslutningsvis kan konstateras att Sveby:s rekommendationer (Levin, 2013) har inte följts och 
stämmer inte överens med det värden som använts för internlaster. Eftersom det är stor skillnad 
mellan bygghandlingssammanställning och dynamisk beräkning, mellan dynamiska beräkningen 
och systemhandlingsdokument samt mellan dynamisk beräkningen och uppdaterade 
bygghandlingsdokument och arbetshandlingar visar detta att det är viktigt att följa upp 
energiberäkningen under projektet gång för att exempelvis senare kunna använda IDA-modellen 
vid drift och inte överraskas av den faktiska byggnadens energianvändning. Branschen bör 
uppmärksamma korrekta och välunderbyggda projekteringsvärden istället för att kunder blir glatt 
överraskade när resultat visar en lägre energianvändning än beräknat.  
 

4.3.4. Dynamisk beräkning 
Bygghandlingsdokument baseras främst på dynamisk beräkning men samtidigt stämmer inte 
redovisning av antagna värden i bygghandling överens med modellparametrar i den dynamiska 
modellen. Exempel på detta är apparatlast vilket i byggnadsdokumentet redovisas som 12,5 
W/m2 för kontorszoner medan den dynamiska modellen består av antal apparater motsvarande 
antal personer samt 100 W/enhet. Ytterligare exempel är aktivitetsnivån skiljer sig åt från 70 
W/person i bygghandlingsdokument till 126 W/person i dynamisk modell. Att 
bygghandlingsdokument inte redovisar korrekt värden som använts vid dynamisk beräkning är 
olämpligt och missvisande. Dessutom är det oklart vad som är juridiskt bindande; 
bygghandlingsdokumentets redovisade värden eller den dynamiska modellen.  
 
Vidare består den dynamiska beräkningen av flera mindre beräkningar eftersom byggnaden har 
delats upp i ett flertal modeller. Att inte hela byggnaden representeras av en hel modell kanske 
kan påverka resultatet. Uppdelningen innebär exempelvis att ett innertak motsvaras av ett yttertak 
i modellen och därmed representerar i modellen verkligheten. Samtidigt som modellanvändning 
är en medveten förenkling bör målet vara att använda en så verklighetsbaserad modell som 
möjligt. Ytterligare exempel på att detta inte har beaktats i den dynamiska beräkningen är 
påverkan från omgivningen. Exempelvis har inte intilliggande byggnader lagts in i modellen vilket 
påverkar sol- och vindlast. 
 
Dessutom har inte köldbryggor använts i modellen. Även fastän byggnaden har en curtain-wall 
fasad där köldbryggor är inräknade i fasadens U-värde bör exempelvis köldbryggor mellan 
yttervägg-grundplatta, yttervägg-tak samt innervägg-grundplatta beaktas vilket inte har gjorts. 
Beroende på utförande skulle detta kunna påverka byggnadens totala energianvändning negativt 
och därmed kanske det är lämpligt att inblandad konsult visat att samtliga köldbryggor beaktats. 
 
Generellt så använder den dynamiska modellen defaultvärden och några egna 
systemmodifieringar eller specifika system för detta projekt har inte använts. Till stor del beror 
kanske detta på att det inte funnits tillgång till en 3D modell utan istället har modellen ritats upp. 
Därmed har förenklingar gjorts vad gäller fönsterplacering och -storlek. Samtidigt har byggnaden 
i detta projekt en komplex form och fasad och om detta inte fås tillgång till via en korrekt 3D 
modell kan förenklingar ge upphov till felaktiga resultat. Det kan konstateras att för att få 
realistiska resultat från dynamisk beräkning är det väsentligt att få tillgång till en representativ 
modell och därmed kan tid användas till systemmodifiering istället för modellritning. 
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Utvecklingen mot optimerade och avancerade system hämmas till viss del av bristen på tillgång 
till representativa modeller.  
 
Dessutom har både Standard Plant och AHU använts vilket exempelvis innebär att energipost för 
pumpar inte kan tas direkt från IDA-modellen eftersom den inte representerar det faktiska 
systemet. Att inte rita upp de faktiska systemen leder också till att exempelvis rörförluster inte 
kan beräknas utan uppskattas istället.  
 
För läckluftflöde har ett konstant värde använts istället för vindpåverkan 0,04 l/s,m2Aoms och det 
är svårt att veta om detta är ett rimligt värde eller inte. Att ytterväggen i modellen för plan 02-08 
har ett totalt U-värde på 0,6 W/m2,K är inte vidare bra, idag kan värden vara ner mot 0,1 
W/m2,K. Angående tappvarmvattenförbrukning har ett värde på 2 kWh/m2Atemp,år använts i 
modellen. Det stämmer överens med (Levin 2013, 27) rekommendation för ”normalt kontor”. 
Men i bygghandlingsdokument redovisas istället ett schablonvärde för 
tappvarmvattenförbrukning på 3 kWh/m2Atemp,år och där fria energier estimerats till 1 
kWh/m2Atemp,år på grund av förvärmning av kallvatten.  
  

4.3.5. Modifiering av bygghandlingens Ursprungsmodell 
Nedan diskuteras erhållna resultat från modifiering av ursprungsmodellen. Se Bilaga G – Samtliga 
resultat av modifiering av Ursprungsmodell.  
 
Inledningsvis kan konstateras att ändring av ursprungsmodellen från bygghandling ger relativt 
små förändringar av total energianvändning, se Bilaga G – Samtliga resultat av modifiering av 
Ursprungsmodell. Totalt handlar det om cirka 3 kWh/m2 mer eller mindre i total 
energianvändning.  
 
Modifiering av persontäthet från cirka 8 m2/person till 15 m2/person respektive 20 m2/person 
visar att persontätheten påverkar den totala energianvändningen. Enligt resultat i Bilaga G – 
Samtliga resultat av modifiering av Ursprungsmodell ger en lägre persontäthet (20 m2 jmf 8 m2) 
större uppvärmningsbehov och totalt en högre energianvändning om än marginellt. Anledningen 
är att desto fler personer, desto större internlast vilket leder till mindre behov av uppvärmning 
och därmed lägre energianvändning. Ur energisynpunkt är därmed en hög persontäthet önskvärd. 
Samtidigt kan en hög persontäthet ge upphov till sämre arbetsmiljö och inomhusklimat vilket bör 
beaktas vid projektering.  
 
Persontäthet på 20 m2/person valdes då det enligt (Levin 2013, 26) är 20 m2Atemp/person i 
”normala” kontor samt att Sveby:s övriga rekommendationer baseras på en persontäthet på 20 
m2/person. Vidare menar (Levin 2013, 26) att lokaleffektivitet på 12-15m2/arbetsplats är ganska 
ovanligt i Sverige medan 17-22 m2/person är vanligt. Att det därför har använts en persontäthet 
på 8 m2/person i ursprungsmodellen är uppseendeväckande eftersom det skiljer sig markant på 
Sveby:s rekommendationer. Vid jämförelse av persontäthet från systemhandling och uppdaterade 
arbetshandlingar kan konstateras av antaget värde på 8 m2/person är rimligt. I detta fall visar sig 
Sveby:s rekommendationer vara olämpliga och för att få en så verklighetstrogen och optimerad 
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modell bör därför faktiska värden från bygghandling användas istället för Sveby:s 
rekommendationer.  
 
Att ändra aktivitetsnivån från 1,2 MET/person till 1,0 MET/person enligt (Levin 2013, 26) ger 
knappt märkbar skillnad i total energianvändning. Men resultaten påvisar att en lägre 
aktivitetsnivå ger högre uppvärmningsbehov och därmed högre total energianvändning. 
Intressant att notera är att personers klimatnöjdhet försämras med lägre aktivitetsnivå, om än 
marginellt.  
 
I ursprungsmodellen från bygghandlingen har 10 W/m2 använts för belysningslast samtidigt som 
Sveby ger ett flertal rekommendationer. Resultat från modell 4 visar att minskning av 
belysningslast till 7,6 W/m2 ger upphov till en relativt stor reducering av energianvändningen. 
Resultaten visar att samtidigt som belysningslast minskar ökar uppvärmningsbehovet. Det kan 
därmed diskuteras ifall vissa parter möjligen föredrar att uppvärmningsbehovet ökar på 
bekostnad av lägre belysningslast. Resultat från modell 6 visar att även en mindre modifiering av 
ursprungsmodellen genom ändring av belysningslast i enbart korridorer ger upphov till en lägre 
energianvändning. Att det ger stor effekt kan bero på att modellen har stor yta som är korridor. 
Andra byggnader med mindre biutrymmen kanske inte får samma effekt på energianvändningen.  
 
Jämförelse med belysningslast från systemhandling, modell 21 visar att Sveby:s rekommendation 
på 7,6 W/m2 är rimligt. I detta specifika fall ger dessutom modifiering av belysningslast i 
korridorer upphov till nästan samma reducering av total energianvändning. Utifrån resultat i 
modell 25 kan möjligen Sveby:s rekommendationer om 7,6 W/m2 tillsammans med 4 W/m2 i 
korridorer ge upphov till rimligt värde. Dock visar resultat från modell 5 att Sveby:s 
rekommendationer för belysningslast utöver kontorstid, att använda standby, eliminerar den 
positiva effekten på energianvändningen. Att ursprungsmodellen inte använt någon internlast 
utöver kontorstid är möjligen en underestimering av energianvändningen och troligtvis en grov 
förenkling. Dessutom visar resultat från modell 17 och 18 att den procentuella internlasten har 
stor effekt på resultatet. För att få en verklighetstrogen modell är det därför väsentligt att få 
korrekta uppgifter angående scheman och procentuell reducering för internlaster. Samtidigt är 
detta något som Sveby inte ger tydliga råd och rekommendationer över vilket är förvånansvärt.  
 
Ursprungsmodellen från bygghandling har en apparatlast på 100 W/person. Resultat från modell 
10 med 125 W/person visar en betydligt högre energianvändning. Enligt (Levin 2013, 20) är 125 
W rekommenderat för en ”vanlig” PC med ”normal drift”. Denna uppgift är från 2000 och då 
datorutrustning hela tiden utvecklas är möjligen 125 W orimligt. Val av Watt beror också på typ 
av hyresgäst och deras behov och val av utrustning.  Dessutom beaktas inte annan utrustning 
som skrivare, servrar och apparater i fikarum etc. Att därför använda 100 W/person är möjligen 
underestimerat. Men samtidigt visar resultat från modell 8 att ursprungsmodellens apparatlast på 
100 W/person med schema på 1 för 08-18 och övrig tid 0 ger nästan samma totala 
energianvändning som Sveby:s på 10 W/m2 med schema på 1 för 08-18 samt 0,15 övrig tid. 
Däremot är uppvärmningsbehovet större för ursprungsmodellen eftersom den ”fria” värmen från 
apparater är större i modell 10. Att däremot använda enbart 10 W/m2 och ingen standby som i 
modell 7 ger en lägre energianvändning än ursprungsmodellen från bygghandling. Detta ger 
ytterligare stöd för att internlasters scheman har stor påverkan på energianvändningen. Drifttiden 
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är något som även (Isakson & Carling 2012, 97) menar är betydelsefull. Att till exempel 
försumma helgdagar ger i sig upphov till säkerhetsmarginal och dessutom påverkar det när 
högtider infallet på året. Sveby ger även andra rekommendationer för apparatlast vilket använts i 
modell 9. Det ger liknande resultat som modell 10 och därmed betydligt högre än 
ursprungsmodellen från bygghandling.  
 
Att lägga till skuggning i ursprungsmodellen, se modell 12 och 13 ger upphov till marginellt större 
energianvändning för uppvärmning. Att använda en höjd på 22 m eller 24 m har ingen märkbar 
betydelse. Möjligen har skuggningseffekten uteblivit på grund av avståndet mellan byggnaden och 
skuggningsobjektet.  Kanske skulle ett kortare avstånd ge upphov till större effekt och därmed 
högre energianvändning. Det kan i alla fall konstateras att ursprungsmodellens förenkling genom 
att bortse från skuggningseffekt inte påverkar resultatet nämnvärt. Samtidigt betyder detta inte att 
det generellt går att försumma närliggande bebyggelses påverkan enbart att det i specifikt detta 
projekt inte hade någon påverkan.  
 
Vidare visar resultat från modell 11, 12 och 13 att val av infiltration har relativt stor påverkan på 
total energianvändning.  Att som i modellen använda sig av vinddriven infiltration med ”semi-
exposed” ger upphov till lägre behov av uppvärmning istället för ett fixt värde. Däremot visar 
resultat att ändring en mindre ändring av byggnadens täthet (från 0,5 till 0,3) samt ändring av 
lufttryckskoefficienter inte har någon påverkan. Det är svårt att veta om dessa värden är pålitliga 
och realistiska men eftersom det har relativt stor påverkan på uppvärmningsbehovet bör det 
rimligen utarbetas en standard där val av infiltration tydligt framgår. Dessutom visar resultat från 
modell 16 att val av väderfil har relativt stor påverkan på uppvärmningsbehovet. Detta ger även 
stöd för att en standard eller liknade bör utarbetas där val av väderfil specificeras så att konsulter 
använder samma typ. I skrivandets stund sker upphandling där Sveby beställer från SMHI 
normalväder för ett antal orter (Carling, 2014b). 
 
Den totala energianvändningen i modell 16 skiljer sig inte nämnvärt från ursprungsmodellen 
däremot visar en närmare granskning av resultaten att kylbehovet är högre och 
uppvärmningsbehovet lägre vid användandet av IWEC2. Resultatet är väntat då (Carling, 2014b) 
menar att väderfilen Stockholm Bromma 1977 representerar ett ganska normalt vinterhalvår men 
ett kallt sommarhalvår och därför bör inte väderfilen användas för att studera komfortkyla. 
Väderfilen Stockholm Bromma 1977 har 6 % fler graddagar än SMHI:s normalår för Stockholm 
(Isakson & Carling 2012, 97). Det innebär att projektering av byggnader med väderfil Stockholm 
Bromma 1977 kan ge en skev bild av energianvändningen och att det faktiska kylbehovet är 
större än projekterat. I kv. Cirkusängen har fjärrkyla inte installerats eftersom det inte ansetts 
tillförligt och istället används bergkyla och evaporativ kyla (Larsson, 2014).  I detta fall där 
kylkravet är viktigt för verksamheten kan möjligen val av väderfil påverka och i värsta fall 
innebära att systemen ej är korrekt dimensionerade. 
 
Modell 17 och 18 visar att det har stor effekt på vilken procentuell reducering som används vid 
energiberäkning.  Värdena är cirka 21 % respektive cirka 7 % högre än ursprungsmodellen från 
bygghandling som använt 61 % för samtliga internlaster (68,7÷56,8=1,209, 60,6÷56,8=1,067). 
Resultat från modell 17 och 18 visar tydligt att när belysnings- och apparatlast ökar minskar 
uppvärmningsbehovet som i dessa två modeller är 11,6 respektive 13,9 kWh/m2Agolv jämfört med 
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15,7 kWh/m2Agolv för ursprungsmodellen. Dessutom ökar energiposter för kyla och 
luftbehandling vid ökade internlaster. Värt att notera är modellerna 17 och 18 inte tagit hänsyn till 
belysnings- och apparatlast övrig tid, utöver kontorstid. Detta borde ytterligare öka total 
energianvändning. Det kan konstateras att det finns en stor osäkerhet i val av procentuell 
reducering för respektive internlast och det har stor effekt på total energianvändning. Därför är 
det viktigt att Sveby ger tydligare rekommendationer och specifika värden för vilken procentuell 
reducering som ska användas. På så sätt kanske rimligare värden kan uppnås och skapa en 
gemensam förutsättning oberoende av typ av projekt eller konsult.  Modell 17 valdes med 
bakgrunden till att belysningslasten förmodligen är oberoende av beläggningsgraden och därför 
anses vara 100 % medan apparatlast har antagits vara förknippad med personlasten.  Det kan 
diskuteras om detta är rimligt eller inte och det är svårt att veta lämpligt värde innan faktiska 
byggnaden har tagits i drift och hyresgästens påverkan på internlasten granskats.  
 
Resultat från modellerna 19, 20, 21 och 22 visar att uppgifter från systemhandling ger lägre total 
energianvändning än ursprungsmodellen från bygghandling och att internlast från belysning har 
stor påverkan. Därmed kan det rekommenderas att prioritera att få tillgång till systemhandling för 
belysning och inte för personlast och apparatlast. Modell 22 ger en lägre internlast från belysning 
och apparater vilket ger upphov till högre uppvärmningsbehov. Då internlast från belysning och 
apparater innefattas i verksamheten och inte Boverkets energikrav så kan detta vara ett negativt 
resultat för miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad. Att Boverkets byggregler är konstruerade så att 
energikraven kan uppnås genom att ”föra över” energianvändningen på hyresgästen och 
verksamheten istället för fastigheten är anmärkningsvärt eftersom den totala energianvändningen 
inte minskas. Dessutom ökar miljöpåverkan eftersom kvaliteten på energin försämras då 
uppvärmning sker med el från belysning och apparater istället för exempelvis bergvärme eller 
fjärrvärme.   
 
Resultat från modellerna 23, 24 och 25 visar att belysningslast har störst påverkan på 
energianvändningen och att användandet av uppdaterad data för kv. Cirkusängen påverkar 
energianvändningen markant. Ursprungsmodellen gav en total energianvändning på 56,8 
kWh/m2Agolv medan en ändring av samtliga internlaster enligt uppdaterade bygghandling och 
aktuella dokument ger en total energianvändning på 51 kWh/m2Agolv. Detta resultat ger ett starkt 
stöd till Sveby:s Energiverifikat där energiberäkning följs upp under byggprocessen. Resultaten 
visar också att belysningslasten är betydligt överestimerad i ursprungsmodellen medan 
uppvärmningsbehovet är högre än beräknat. Samtidigt har modellen använt 61 % för samtliga 
internlaster och ingen standby vilket är en möjlig underestimering av energianvändningen om det 
inte överensstämmer vid drift. Att inte ursprungsmodellen har uppdateras är uppseendeväckande 
eftersom det i detta fall är så stor skillnad mellan ursprungsmodell och modell 25. Att 
ursprungsmodellen som är underlag vid bygghandling har genomförts före exempelvis 
bygghandlingsritningar för belysning ger upphov till felaktiga resultat och därmed utgör 
energiberäkningen en grov förenkling istället för ett sätt att nå lägre energianvändning och 
miljöpåverkan.   
 
Vidare har modell 26 och 27 simulerats vilket visar intressanta resultat för exempelvis 
belysningslasten. Belysningslasten är lägre än i ursprungsmodellen även fastän den är högre 
samtidighetsfaktor i det båda modellerna och i modell 26 standby-effekt. Resultaten visar att även 
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fastän så pass högre samtidighetsfaktor används nås ändå inte ursprungsmodellens antagande om 
belysning. Det kan därmed anses vara en överestimerad belysningslast i ursprungsmodell jämfört 
med uppdaterade bygghandlingar och arbetshandlingar. Dessutom visar resultaten att standby-
effekt ger upphov till en betydligt högre energianvändning för apparatlast.  
 
Modell 28 visar att en kombination av Sveby:s rekommendationer (Levin, 2013) ger en betydligt 
högre total energianvändning än ursprungsmodellen från bygghandling. Förklaringen till en så 
stor skillnad kan möjligen vara att modell 28 använt 100 % på belysnings- och apparatlast samt 70 
% på personlast medan ursprungsmodellen använt 61 % på samtliga internlaster. Återigen visar 
detta att val av reduceringsprocent för respektive internlast har stor effekt på energiberäkningen. 
Modell 28 visar också att med Sveby:s rekommendationer (Levin, 2013) ökar energianvändningen 
för apparater och belysning medan energianvändningen för uppvärmning minskar. Samtidigt är 
det tvärtemot resultat i modell 25 vilket möjligen visar att Sveby:s rekommendationer för 
internlast överestimeras. Enligt (Isakson & Carling 2012, 97) kan energianvändningen i 
kontorsbyggnader minskas med 15 % med hjälp av enbart energitrimning och möjligen tyder 
dessa resultat på att även det kan göras här.  
 
Avslutningsvis visar modell 29 jämfört med ursprungsmodellen en knapp märkbar lägre total 
energianvändning. Detta skulle kunna innebära att resultaten från den dynamiska beräkningens 
ursprungsmodell som bygghandlingen baseras på är totalt sett rimlig. Däremot visar inbördes 
energiposter skillnader, exempelvis är uppvärmningsbehovet (energipost Heating) lägre, jmf 11,1 
kWh/m2Agolv för optimerade modell 29 med ursprungsmodellens 15,7 kWh/m2Agolv. Detta beror 
troligen på större apparatlast i den optimerade modellen och användandet av vinddriven 
infiltration som ger upphov till lägre uppvärmningsbehov. Dessutom är kylbehovet och 
energianvändningen för energipost HVAC högre för den optimerade modellen vilket möjligen 
kan förklaras av väderfilen IWEC2 och ökad energipost Equipment. Vidare är belysningslasten 
lägre än i ursprungsmodellen (14,3 jmf 18,6 kWh/m2Agolv) vilket baseras på funna uppgifter från 
uppdaterade bygghandlingar. Däremot är det möjligt att en samtidighetsfaktor på 70 % för 
belysningslasten är orimlig men samtidigt har all typ av funnen belysning använts vilket i sig bör 
vara en överestimering eftersom viss belysning är närvarostyrd. Att apparatlasten har ökat från 
13,8 till 19,2 kWh/m2Agolv beror på effekten från standby (jmf modell 26). Samtidigt är det en 
svårestimerad energipost som baseras på antagandet 1 enhet/person, samtidighetsfaktor 70 % 
och standby 15 %.  
 
Sammanfattningsvis är det svårt att veta om antagande och estimeringar är rimliga eftersom den 
faktiska byggnaden ännu ej tagits i bruk. Vid jämförelse av bygghandlingens ursprungsmodell och 
den optimerade ursprungsmodellen är total energianvändning nästan lika medan inbördes 
energiposter skiljer sig åt. Det är därmed svårt att veta om den dynamiska beräkningen är bra och 
representativ och om det är tack vare skicklighet eller ren slump. Att värdena för respektive 
energipost skiljer sig kan påverka uppfyllande av miljöklassificering och installationssystemets 
funktion. Det är svårt att veta hur representativ IDA-modellen men det kan konstateras att 
värden för internlaster påverkar resultat för övriga energiposter nämnvärt. Dessutom påverkar val 
av väderfil, infiltration och samtidighetsfaktor resultatet avsevärt jämfört med andra studerade 
parametrar. Samtidigt ger användandet av Sveby:s rekommendationer upphov till en 
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energianvändning som skiljer sig markant. Oavsett om det stämmer med faktiska byggnaden eller 
ej bör Sveby:s rekommendationer detaljeras och förtydligas.  

5. Slutsats 
Målet med detta examensarbete har varit att ge läsaren en god förståelse för begreppet 
Energisignatur genom dels en litteraturstudie och dels en undersökning av projektet kv. 
Cirkusängen. Examensarbetet har funnit att begreppet Energisignatur är en illustrering av en 
byggnads energianvändning som funktion av utomhustemperatur. Energisignaturen kan dels 
användas i projekteringsskedet och dels i förvaltningsskedet. I förvaltningsskedet är begreppet 
Energisignatur ett exempel på Normalårskorrigering.  
 
Vid manuell (statisk) beräkning av transmissionsförluster, ventilationsförluster och 
luftläckageförluster förekommer skillnader mellan SGBC Miljöbyggnad och PO Andersson 
Konstruktionsbyrå AB. Specifikt råder oklarhet kring bestämning av luftläckageflöde.   
 
Vidare har kv. Cirkusängen projekterats genom dynamisk beräkning som baseras på en grovt 
förenklad IDA-modell med antagna internlaster. Uppdateringar av IDA-modellen enligt relevanta 
bygghandlingsdokument har med största sannolikhet inte genomförts. Eftersom undersökning av 
projektet kv. Cirkusängen visar att energianvändningen ändras under projektskedet (jmf 
Ursprungsmodell, Systemhandling, Uppdaterad bygghandling/Arbetshandling) stödjer detta 
användandet av Sveby:s Energiverifikat.  
 
Vidare kan Sveby:s rekommendationer gällande internlast tolkas och användas på ett flertal sätt 
vilket påverkar energianvändningen under projekteringsskedet. Exempelvis ger Sveby 
rekommendationer för apparatlast i kontor för två olika beläggningar (70 % respektive 100 %) 
och standby-effekter, för ett flertal typer av apparater (PC, Servrar, ”medel utrustning”, 
kopieringsmaskin etc.) samt i olika enheter (kWh/m2år; W och personer/apparat). Om Sveby:s 
rekommendationer förtydligas bör det ge bättre incitament för användandet av Sveby:s 
rekommendationer. Vid energisimulering i IDA ICE för kv. Cirkusängen har val av 
samtidighetsfaktor, klimatfil och infiltration relativt stor påverkan på resultatet. Att införa 
rekommendationer eller regler vad gäller dessa parametrar är därför väsentligt.  
 
En definiering av kv. Cirkusängens Energisignatur för uppvärmningsbehovet visas i Figur 25, 
sida 73.  
  
Slutligen visar kv. Cirkusängen att utformandet av Boverkets och Miljöbyggnads energi- och 
miljökrav, där inga krav ställs på hyresgästens energianvändning, kan leda till att energikraven 
uppnås genom att exempelvis energiposten verksamhetsel ökar. Detta kan i värsta fall leda till att 
den totala energianvändningen inte minskar utan att endast en omfördelning mellan 
energiposterna sker.   
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6. Förslag på fortsatt arbete 
Nedan beskrivs kortfattat förslag på fortsatt generellt arbete och specifikt arbete för kv. 
Cirkusängen. Detta examensarbete har påvisat att modifieringar i IDA ICE påverkar resultat över 
energianvändning. Därför rekommenderas fortsatt arbete enligt lista nedan. Avslutningsvis ges 
några råd hur framtida projekt kan utföras. 

Generellt arbete 

• Fastställa lämplig väderfil som ska användas vid dynamiska beräkningar. 
• Fastställa lämpliga samtidighetsfaktorer och scheman för samtliga internlaster.  
• Fastställa hur infiltration (luftläckageförlust) både manuellt (statiskt) och dynamiskt ska 

beräknas. 
• Sammanföra SMHI:s kunskap om klimatdata med energi- och 

inomhusklimatsimuleringsprogrammens kunskap om byggnadsdata med syfte till mer 
optimerade dynamiska modeller.  

• Fastställa riktlinjer för hur Energisignaturer ska skapas och illustreras.  
• Boverkets och Miljöbyggnads energi- och miljökrav bör omarbetas för att gälla samtliga 

energiposter (exempelvis även verksamhetsel). På så sätt kan total energianvändning 
regleras och ett hållbarare samhälle nås. 

Specifikt arbete för kv. Cirkusängen 

• Fortsatt uppdatering och optimering av ursprungsmodellen för framtida användande av 
modellen vid drift: fastställa kv. Cirkusängens Energisignaturer. 

• Denna uppföljning kan sedan ge underlag till bl a rekommenderade parametervärden för 
internlaster och ovannämnda förslag på generellt arbete. 

Råd inför framtida projekt 

• Tydligare dokumentation över dynamisk beräkning, beskrivning över vilka antaganden och 
modifieringar som genomförts samt varför. 

• Uppföljning av dynamisk beräkning genom hela byggprocessen ger möjlighet till användande 
av modell under drift samt att onödiga överraskningar gällande energianvändning undviks. 

• Fokusera på en optimerad dynamisk modell där systemen representerar den faktiska 
byggnaden. Via exempelvis användandet av BIM kan omfattande tid för modelluppritning 
istället användas till systemuppritning. Därmed kan större del av projektet baseras på 
dynamisk beräkning istället för schablonvärden och uppskattningar. 

• Dialog med hyresgäst gällande internlaster och dess scheman ger relevant information och 
möjlighet till en representativ och optimerad dynamisk modell.   
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Bilaga A – Sammanställningar av Bygghandling 
 

Tabell 5 Sammanställning av Cirkusängens totala energianvändning enligt bygghandling vid 67 % samtidighet (PO 
Andersson Konstruktionsbyrå AB, 2012). 

 

 

Tabell 6 Sammanfattning av energiförbrukningens förändring under projektets gång (Johansson, 2011) (Johansson, 2012a). 

 

 

Tabell 7 Procentuell del av total energiförbrukning för plan 02-08 vid 67 % samtidighet som baseras på schablonvärden och 
uppskattning (Johansson, 2012a) (Johansson, 2014b). 

 

 

  

Energiförbrukning [kWh/m2år] Fria energier [kWh/m2år] Köpt energi [kWh/m2år]
VÄRME 34 4 30
KYLA 11 7 4
EL 13 2 11
SUMMA 58 13 45
HYRESGÄST 37

Datum 2011-07-15 2011-08-07 2011-08-22 2011-08-28 2011-09-08 2012-06-06 2012-06-18 2012-06-18 Bygghandling
[kWh/m2år] Köpt energi

VÄRME 47 49 49 35 33 33 34 34 30
KYLA 11 11 11 11 12 11 11 11 4
EL 13 13 11 12 13 12 10 13 11
SUMMA 72 (71?) 73 72(71?) 58 57 (58?) 56 55 58 45
HYRESGÄST 36 36 36 31 31 37 37 37 ---

Atemp [m2] 39299 39173? 39312? 39312 39312

Total energiförbrukning Schablonvärde + Uppskattning
  [kWh/m2,år]   [kWh/m2,år] % av Total energiförbrukning

VÄRME 32 15 46,9
KYLA 12 6 50,0
EL 9 3 33,3
HYRESGÄST EL 38 6 15,8
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Forts. Bilaga A – Sammanställningar av Bygghandling 

 

Tabell 8 Sammanställning av bygghandlingens energiberäkning (Johansson, 2012a) (Johansson, 2014b). 

 

3 + 2 + 10 + 3 + 3 + 3 + 1 + 6′
34 + 11 + 10 + 37

= 0,34 → 34 % 𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑐ℎ 𝑠𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑜𝑛𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛 

′ Enligt dynamisk beräkning 13,8≈14→ 20-14=6 se Figur 23. 

14 + 1 + 0 + 5 + 5 + 1 + 17 + 14′′
34 + 11 + 10 + 37

= 0,62 → 62 % 𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 

              '' Enligt dynamisk beräkning 13,8≈14 se Figur 23. 

67% samtidighet Plan 02-08 Totalt Kommentar
[kWh/m2,år] [kWh/m2,år]

VÄRME
Rumsapparater 14 14 Dynamisk Beräkning
Luftbehandling 1 1 Dynamisk Beräkning
Varmvatten 3 3 Uppskattning
Varmvatten, Kök 2 2 Uppskattning
Ridåaggregat 2 2 Manuell Beräkning
Markvärme 0 2 Manuell Beräkning
Förluster 10 10 Schablonvärde
SUMMA VÄRME 32 34

KYLA
Rumsapparater 0 0 Dynamisk beräkning
Luftbehandling 6 5 Dynamisk beräkning
Cirkulation luft 3 3 Uppskattning
Förluster 3 3 Uppskattning
SUMMA KYLA 12 11

EL
Fläktar kontorsdrift 4 5 Dynamisk beräkning
Fläktar övrigtid 1 1 Dynamisk beräkning
Pumpar 3 3 Uppskattning
Hissar 1 1 Schablonvärde
Övrig el Garage 0 1 Manuell beräkning
SUMMA EL 9 10

HYRESGÄST EL
Belysning 18 17 Dynamisk beräkning
Elektrisk utrustning 20 20 Dynamisk beräkning/Schablonvärde
SUMMA HYRESGÄST EL 38 37
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Bilaga B – Internlast från personer enligt Systemhandling 
 

Tabell 9 Redovisning av antal personer enligt (Johansson, 2012a) och (Wallin, 2011a).  

 

 

Tabell 10 Redovisning av personlast vid antagandet 70 W/person enligt (Johansson, 2012a) och (Wallin, 2011a). 

 

  

Plan 04 IDA1

"Arbetsplatser" "Flex" "Mötesrum" "Touchdownplatser"
Rumsnr. Area Rumstyp Personer Personer Personer Personer Personer

[-]  [m2] [-] [antal] [antal] [antal] [antal] [antal]
45 443 Kontor 55 45 31 20 0
46 517 Kontor 65 62 18 32 0
47 587 Kontor 73 72 17 32 9
48 204 Kontor 26 31 2 0 0
49 281 Kontor 35 35 12 10 0
50 357 Kontor 45 37 4 22 0
51I 223 Kontor 28 30 7 0 8
52II 1548 Övrig lågbel. yta 30 0 36 6 0

Summa: 357 312 127 122 17
578

1. Johansson, 2012a. ; 2. Wallin, 2011a.; I: 1 "Vilrum" inlagt under "Flex". ; II: Exklusive 5 st "Kaffestationer".

Systemhandling E2

Plan 04 IDA1 Systemhandling E2

70 W/Person 70 W/"Arbetsplats" 70 W/TotaltPersoner
Rumsnr. Rumstyp Personer Personlast Personlast Personlast

[-] [-] [antal] [W] [W] [W]
45 Kontor 55 3850 3150 6720
46 Kontor 65 4550 4340 7840
47 Kontor 73 5110 5040 9100
48 Kontor 26 1820 2170 2310
49 Kontor 35 2450 2450 3990
50 Kontor 45 3150 2590 4410
51I Kontor 28 1960 2100 3150
52II Övrig lågbel. yta 30 2100 0 2940

Summa: 357 24990 21840 40460
I: 1 "Vilrum" inlagt under "Flex". ; II: Exklusive 5 st "Kaffestationer".
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Forts. Bilaga B – Internlast från personer enligt Systemhandling 

 

Tabell 11 Redovisning av personlast beroende på antagande om effekt per person enligt (Johansson, 2012a), (EQUA 
Simulations AB, 2014) och (Levin, 2013). 

 

 

Tabell 12 Redovisning av personlast beroende på antagande om effekt per person enligt (Wallin, 2011a), (EQUA 
Simulations AB, 2014) och (Levin, 2013).  

 

 

Plan 04 IDA1

ASHRAEI SvebyII

70 W/Person 126 W/Person 108 W/Person
Rumsnr. Rumstyp Personer Personlast Personlast Personlast

[-] [-] [antal] [W] [W] [W]
45 Kontor 55 3850 6930 5940
46 Kontor 65 4550 8190 7020
47 Kontor 73 5110 9198 7884
48 Kontor 26 1820 3276 2808
49 Kontor 35 2450 4410 3780
50 Kontor 45 3150 5670 4860
51 Kontor 28 1960 3528 3024
52 Övrig lågbel. yta 30 2100 3780 3240

Summa: 357 24990 44982 38556
1. Johansson, 2012a. ; I: EQUA 2014 (ASHRAE Fundamentals 2013) ; II: Levin 2013.

Plan 04

ASHRAEI SvebyII

"Arbetsplatser" 70W/"Arbetsplats" 126 W/Person 108 W/Person
Rumsnr. Rumstyp Personer Personlast Personlast Personlast

[-] [-] [antal] [W] [W] [W]
45 Kontor 45 3150 5670 4860
46 Kontor 62 4340 7812 6696
47 Kontor 72 5040 9072 7776
48 Kontor 31 2170 3906 3348
49 Kontor 35 2450 4410 3780
50 Kontor 37 2590 4662 3996
51 Kontor 30 2100 3780 3240
52 Övrig lågbel. yta 0 0 0 0

Summa: 312 21840 39312 33696
2. Wallin, 2011a. ; I: EQUA 2014 (ASHRAE Fundamentals 2013) ; II: Levin 2013.

Systemhandling E2
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Bilaga C – Internlast från belysning enligt Systemhandling 
 

Tabell 13 Redovisning av internlast från belysning i utrymmen som antas ha belysning på större delen av drifttiden (Wallin, 
2011a) (Wallin, 2011b). 

 

 

Tabell 14 Redovisning av internlast från belysning i övriga utrymmen samt total internlast enligt (Wallin, 2011a) och 
(Wallin, 2011b). 

 

  

Plan 04 IDA1

10 W/m2 "Kontor" Li1 50 W/Li1 "Kopiering/Korridor" Totalt
Li14/Li4/Li5 Li1/Li14/Li4/Li5

Rumsnr. Area Rumstyp Belysning Belysning Belysning Belysning Belysning
[-]  [m2] [-] [W] [antal] [W] [W] [W]
45 443 Kontor 4430 43 2150 314 2464
46 517 Kontor 5170 62 3100 366 3466
47 587 Kontor 5870 79 3950 366 4316
48 204 Kontor 2040 28 1400 140 1540
49 281 Kontor 2810 37 1850 54 1904
50 357 Kontor 3570 38 1900 140 2040
51 223 Kontor 2230 23 1150 140 1290
52 1548 Övrig lågbel. yta 15480 2 100 4320 4420

Summa: 41600 312 15600 5840 21440
1. Johansson, 2012a. ; 2. Wallin, 2011a-b.

Systemhandling E2

Plan 04 IDA1

10 W/m2 "Möte/Flex" "Förrum/WC" "WC" "Teknik" TotaltI

Li2/Li3 Li16/Li17 Lv1/Lv2 LT1
Rumsnr. Area Rumstyp Belysning Belysning Belysning Belysning Belysning Belysning

[-]  [m2] [-] [W] [W] [W] [W] [W] [W]
45 443 Kontor 4430 850 50 39 0 3403
46 517 Kontor 5170 850 50 39 50 4455
47 587 Kontor 5870 850 100 78 0 5344
48 204 Kontor 2040 50 100 52 0 1742
49 281 Kontor 2810 500 32 39 50 2525
50 357 Kontor 3570 500 0 0 150 2690
51 223 Kontor 2230 200 0 0 150 1640
52 1548 Övrig lågbel. yta 15480 700 32 26 50 5228

Summa: 41600 4500 364 273 450 27027
1. Johansson, 2012a. ; 2. Wallin, 2011a-b. 
I: Totalt antal ljusarmaturer ingår: Li1/Li14/Li4/Li5/Li2/Li3/Li16/Li17/Lv1/Lv2/LT1.

Systemhandling E2
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Forts. Bilaga C – Internlast från belysning enligt 
Systemhandling 

 

Tabell 15 Beskrivning av ljusarmaturer för olika rumstyper och med respektive installerad effekt (Wallin, 2011b). 

 

  

Ljustyp Rumstyp Kommentar Installerad effekt Total installerad effekt
[-] [-] [-] [W] [W]
Li1 Kontor allmänbelysning dagsljus/närvarostyrning 2x25 50

Li14 Kopiering/Miljöstation 4x13 52
Li2 Mötesrum/Flex ljusregleras 2x25 50
Li3 Mötesrum/Flex ljusregleras 2x25 50
Li4 Korridorer/Kapprum 1x27 27
Li5 Korridorer/Kapprum 1x18 18
Lv1 WC monteras ovan spegel 1x13 13
Lv2 WC monteras ovan spegel 1x21 21
LT1 Teknikrum 2x25 50
Li16 Förrum WC infälld i slits i undertak 1x25 25
Li17 Förrum WC infälld i slits i undertak 1x32 32
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Bilaga D – Scheman i dynamiska beräkningens ursprungsmodell 
 

 

Figur 30 Schema över internlaster för plan 02-08(personlast/belysning/apparater) (Johansson, 2012). 

 

Figur 31 Schema över börvärde för ventilationsaggregatets tilluftstemperatur (Johansson, 2012). 

 

Figur 32 Schema över drifttid för fläktar (Johansson, 2012). 
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Bilaga E – Personantal enligt Uppdaterad 
bygghandling/Arbetshandling 
 

Tabell 16 Redovisning av antal personer enligt (Johansson, 2012a) och (Tengbom, 2013). 

 

  

Plan 04 IDA1

"Arbetsplatser" "Flex" "Mötesrum" "Touchdownplatser"
Rumsnr. Area Rumstyp Personer Personer Personer Personer Personer

[-]  [m2] [-] [antal] [antal] [antal] [antal] [antal]
45 443 Kontor 55 56 27 18 0
46 517 Kontor 65 66 20 27 6
47 587 Kontor 73 88 20 27 16
48 204 Kontor 26 26 6 12 0
49 281 Kontor 35 43 8 19 0
50 357 Kontor 45 32 10 28 0
51I 223 Kontor 28 26 7 0 8
52II 1548 Övrig lågbel. yta 30 0 20 27 12

Summa: 357 337 118 158 42
655

1. Johansson, 2012a. ; 2. Tengbom, 2013.; I: 1 "Vilrum" inlagt under "Flex". ; II: Exklusive 5 st "Kaffestationer".

Arbetshandling E2
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Bilaga F – Internlast från belysning enligt Uppdaterad 
bygghandling/Arbetshandling 
 

Tabell 17 Redovisning av internlast från belysning i utrymmen som antas ha belysning på större delen av drifttiden (Wallin, 
2012) och (Skoglund, 2013). 

 

Tabell 18 Redovisning av internlast från belysning i övriga utrymmen samt total internlast enligt (Wallin, 2012) och 
(Skoglund, 2013). 

 

Plan 04 IDA1

10 W/m2 "Kontor" Li1 50 W/Li1 "Kopiering/Korridor" Totalt
Li3/Li14/Li4/Li4B

LP101/LP102/Li103
Rumsnr. Area Rumstyp Belysning Belysning Belysning Belysning Belysning

[-]  [m2] [-] [W] [antal] [W] [W] [W]

45 443 Kontor 4430 42 2100 426 2526
46 517 Kontor 5170 56 2800 528 3328
47 587 Kontor 5870 65 3250 528 3778
48 204 Kontor 2040 23 1150 60 1210
49 281 Kontor 2810 34 1700 0 1700
50 357 Kontor 3570 34 1700 100 1800
51 223 Kontor 2230 21 1050 202 1252
52 1548 Övrig lågbel. yta 15480 0 0 4240 4240

Summa: 41600 275 13750 6084 19834
1. Johansson, 2012a; 2, Wallin, 2012 samt Skoglund 2013.

Bygghandling E2

Plan 04 IDA1

10 W/m2 "Möte/Flex" "Förrum WC" "Övrigt" TotaltI

Li6/Li7/Li11/Li29 Li9/Li57 Li10/Li35
LP2/LP5/LP30 LT21/LT22
LP38/LP100 LT36/LT43

Rumsnr. Area Rumstyp Belysning Belysning Belysning Belysning Belysning

[-]  [m2] [-] [W] [W] [W] [W] [W]
45 443 Kontor 4430 706 0 0 3232
46 517 Kontor 5170 1253 0 0 4581
47 587 Kontor 5870 1265 0 0 5043
48 204 Kontor 2040 204 0 28 1442
49 281 Kontor 2810 612 90 84 2486
50 357 Kontor 3570 652 0 0 2452
51 223 Kontor 2230 138 45 112 1547
52 1548 rig lågbel. 15480 617 0 0 4857

Summa: 41600 5447 135 224 25640
1. Johansson, 2012a; 2, Wallin, 2012 samt Skoglund 2013.
I: Totalt antal ljusarmaturer ingår: Li1/Li3/Li4/Li4B/LP101/LP102/Li103/Li6/Li7/Li11/Li29/LP2/LP5
    /LP30/LP38/LP100/Li9/Li57/Li10/Li35/LT21/LT22/LT36/LT43

Bygghandling E2
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Forts. Bilaga F – Internlast från belysning enligt Uppdaterad 
bygghandling/Arbetshandling 

 

Tabell 19 Beskrivning av ljusarmaturer för olika rumstyper och med respektive installerad effekt (Skoglund, 2013). 

 

Li6 Mötesrum/Flex 23
Li7 Mötesrum/Flex 5,8
Li11 Mötesrum/Flex 56
Li29 Mötesrum/Flex 15
LP2 Mötesrum/Flex 53
LP5 Mötesrum/Flex 68
LP30 Mötesrum/Flex 20
LP38 Mötesrum/Flex 15,3
LP100 Mötesrum/Flex 72
Li3 Korridor 25
Li4 Korridorer/Kapprum 30
Li4B Kaffestation/korridor 30
Li14 Kopiering/Miljöstation 51
Li103 Korridor 20
LP101 Kaffestation/korridor 8II

LP102 Kaffestation/korridor 8
Li9 Förrum WC 32
Li57 Förrum WC 13
Li10 Hiss 165III

Li35 Hiss 2IV

LT21 kkr/el 56
LT22 El 28
LT36 städ 56
LT43 DISP 28
LT94 Ljusgård 27
I:antaget enligt systemhandling, II: antar samma som LP102
III: antar 15·7W + 20·3W (LED), IV: 1-2 W (LED) antar 2
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Bilaga G – Samtliga resultat av modifiering av Ursprungsmodell 

 

SIMULERINGSRESULTAT
Lightning Heating Equipment TOTAL
[kWh/m2] [kWh/m2] [kWh/m2] [kWh/m2]

Bygghandling

Ursprungsmodell 18,6 15,7 13,8 56,8

Ändringar i Personlast
1. Persontäthet 20 m2/person i kontor 18,6 17,8 13,8 58,2
2. Persontäthet 15 m2/person i kontor 18,6 17,2 13,8 57,8
3. Aktivitetsnivå 1 Met/person 18,6 15,9 13,8 56,9

Ändringar i Belysningslast
4. Belysning i alla zoner 7,6 W/m2 13,6 17,7 13,8 53,2
5. Belysning alla zoner 7,6 W/m2, standby 15 % 18,4 15,1 13,8 55,8
6. Belysning i korridor 4 W/m2 14 17,9 13,8 54

Ändringar i Apparatlast
7. Apparater 10 W/m2 i kontor 18,6 16,4 11,4 54,6
8. Apparater 10 W/m2, standby 15 % i kontor 18,6 14,1 15,4 56,7
9. Apparater 12 W/m2, standby 17 % i kontor 18,6 12,8 18,7 59,2
10. Apparater 125 W/person i kontor 18,6 14,9 17,2 59,9

Övriga ändringar
11. vinddriven infiltration (semisheltered) 0,5 18,6 13,5 13,8 54,8
12. vinddriven infiltration (semisheltered) 0,3 18,6 13,5 13,8 54,8
13. vinddriven infiltration (sheltered) 0,5 18,6 13,5 13,8 54,8
14. Skuggning, höjd 22 m 18,6 16 13,8 57
15. Skuggning, höjd 24 m 18,6 16,1 13,8 57
16. Väderfil IWEC2 18,6 13 13,8 56,7
17. Energiberäkning: 70 %,70 %,100 % 30,5 11,6 15,8 68,7
18. Energiberäkning: 70 %,70 %,70 % 21,4 13,9 15,8 60,6

Ändringar enligt Systemhandling
19. Personlast 18,6 15,9 13,8 56,9
20. Personlast och apparatlast 18,6 16 13,3 56,5
21. Belysningslast 13,8 18,2 13,8 54
22. Personlast, belysningslast och apparatlast 13,8 18,5 13,3 53,7

Ändringar enligt uppdaterade Arbetshandlingar*
23. Personlast 18,6 15,7 13,8 56,8
24. Personlast och apparatlast 18,6 16,7 12,9 56,7
25. Personlast, belysningslast och apparatlast 9,6 20,8 12,9 51
26. Samtliga internlaster, 70/70/70,standby 15 % 14,3 15,3 19,2 57,8
27. Samtliga internlaster, 70/70/100 15,8 17,4 14,8 56,7

Flertal ändringar enligt Sveby
28. Samtliga ändringar 30,1 9,9 19,6 69,5

Optimerad ursprungsmodell
29. Samtliga ändringar 14,3 11,1 19,2 56,4
* I text kallat Uppdaterad bygghandling/Arbetshandling, baseras på egna antaganden, Wallin 2012,
 Skoglund 2013 och Tengbom 2013.



106 
 

Bilaga H – Resultat för modell 29, Optimerad ursprungsmodell 
 

 

Figur 33 Resultat för modell 29 där ursprungsmodellen har optimerats.  

  



107 
 

Bilaga H – Resultat för modell 28, Sveby 
 

 

Figur 34 Resultat för modell 28 där ett flertal av Sveby:s rekommendationer använts (Levin, 2013). 
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Bilaga H – Resultat för modell 23-27, Uppdaterad bygghandling 
 

 

Figur 35 Resultat för modell 23 där ursprungsmodellen har modifierad personlast enligt (Tengbom, 2013).  

 

 

Figur 36 Resultat för modell 24 där ursprungsmodellen har modifierad personlast och apparatlast enligt (Tengbom, 2013). 
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Forts. Bilaga H – Resultat för modell 23-27, Uppdaterad 
bygghandling 

 

 

 Figur 37 Resultat för modell 25 där ursprungsmodellen har modifierad personlast, apparatlast och belysningslast enligt 
(Tengbom, 2013) och (Wallin, 2012).  

 

 

Figur 38 Resultat för modell 26 där ursprungsmodellen har modifierad personlast, apparatlast och belysningslast enligt 
(Tengbom, 2013) och (Wallin, 2012) samt samtidighetsfaktor 70/70/70 med standby 15 % för Light och Equipment 
under övrig tid vardagar.  
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Forts. Bilaga H – Resultat för modell 23-27, Uppdaterad 
bygghandling 

 

 

Figur 39 Resultat för modell 27 där ursprungsmodellen har modifierad personlast, apparatlast och belysningslast enligt 
(Tengbom, 2013) och (Wallin, 2012) samt samtidighetsfaktor 70/70/100. 
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Bilaga H – Resultat för modell 19-22, Systemhandling 
 

 

Figur 40 Resultat för modell 19 där ursprungsmodellen har modifierad personlast enligt (Wallin, 2011a). 

 

 

Figur 41 Resultat för modell 20 där ursprungsmodellen har modifierad personlast och apparatlast enligt (Wallin, 2011a). 
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Forts. Bilaga H – Resultat för modell 19-22, Systemhandling 

 

 

Figur 42 Resultat för modell 21 där ursprungsmodellen har modifierad belysningslast enligt (Wallin, 2011a). 

 

 

Figur 43 Resultat för modell 22 där ursprungsmodellen har modifierad personlast, apparatlast och belysningslast enligt 
(Wallin, 2011a). 
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Bilaga H – Resultat för modell 11-18, övrigt 
 

 

Figur 44 Resultat för modell 11 där ursprungsmodellen har modifierad infiltration; vinddriven semisheltered 0,5.  

 

 

Figur 45 Resultat för modell 12 där ursprungsmodellen har modifierad infiltration; vinddriven semisheltered 0,3. 
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Forts. Bilaga H – Resultat för modell 11-18, övrigt 

 

 

Figur 46 Resultat för modell 13 där ursprungsmodellen har modifierad infiltration; vinddriven sheltered 0,5. 

 

 

Figur 47 Resultat för modell 14 där ursprungsmodellen har tillägg av 22 m hög skuggning. 
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Forts. Bilaga H – Resultat för modell 11-18, övrigt 

 

 

Figur 48 Resultat för modell 15 där ursprungsmodellen har tillägg av 24 m skuggning. 

 

 

Figur 49 Resultat för modell 16 där ursprungsmodellen har ändrad väderfil till IWEC2 Stockholm Bromma. 
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Forts. Bilaga H – Resultat för modell 11-18, övrigt 

 

 

Figur 50 Resultat för modell 17 ursprungsmodellen har modifierad samtidighetsgrad; 70 %/ 70 %/100 % för belysning. 

 

 

Figur 51 Resultat för modell 18 ursprungsmodellen har modifierad samtidighetsgrad; 70 % för samtliga internlaster. 
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Bilaga H – Resultat för modell 7-10, apparatlast 
 

 

Figur 52 Resultat för modell 7 där ursprungsmodellen har modifierad apparatlast; 10 W/m2. 

 

 

Figur 53 Resultat för modell 8 där ursprungsmodellen har modifierad apparatlast; 10 W/m2 och standby 15 %. 
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Forts Bilaga H – Resultat för modell 7-10, apparatlast 

 

 

Figur 54 Resultat för modell 9 där ursprungsmodellen har modifierad apparatlast; 12 W/m2 och standby 17 %.  

 

 

Figur 55 Resultat för modell 10 där ursprungsmodellen har modifierad apparatlast; 125 W/arbetsplats. 
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Bilaga H – Resultat för modell 4-6, belysningslast 
 

 

Figur 56 Resultat för modell 4 där ursprungsmodellen har modifierad belysningslast; 7,6 W/m2. 

 

 

Figur 57 Resultat för modell 5 där ursprungsmodellen har modifierad belysningslast; 7,6 W/m2 och standby 15 %. 

 

  



120 
 

Forts. Bilaga H – Resultat för modell 4-6, belysningslast 

 

 

Figur 58 Resultat för modell 6 där ursprungsmodellen har modifierad belysningslast; 4,0 W/m2 i lågbelastad yta 
(korridorer). 
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Bilaga H – Resultat för modell 1-3, personlast 
 

 

Figur 59 Resultat för modell 1 där ursprungsmodellen har modifierad personlast; persontäthet 20 m2/person. 

 

 

Figur 60 Resultat för modell 2 där ursprungsmodellen har modifierad personlast; persontäthet 15m2/person. 
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Forts. Bilaga H – Resultat för modell 1-3, personlast 

 

 

Figur 61 Resultat för modell 3 där ursprungsmodellen har modifierad personlast; aktivitetsnivå 1 MET/person. 
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