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Sammanfattning 

För att möjliggöra hållbara och energieffektiva byggnader ställs det höga krav på energibehovet i 

kontorsbyggnader. Inledningsvis presenteras de faktorer som påverkar energibehovet i 

byggnader för att sedan övergå till utförandet av studien. Syftet med studien var att studera 

vilken påverkan som beläggningsgrad och antal belagda kontorsplatser har på energibehovet i 

en kontorsbyggnad i Stockholm. I energisimuleringsmodeller används oftast antagande om en 

beläggningsgrad på 70 procent, vilket även var fallet med den energisimuleringsmodell som 

användes som referensmodell.  Referensmodellen modellerades utifrån 1230 disponibla 

kontorsplatser, vilket med den antagna beläggningsgraden innebar att 861 kontorsplatser var 

belagda i referensmodellen.  Vidare modifierades referensmodellen med 300, 600, 900, 1500 

samt 2000 disponibla kontorsplatser samt utrustning tillhörande de belagda kontorsplatserna.   

De resultat som erhölls var att antal belagda kontorsplatser och beläggningsgrad inte hade en 

signifikant påverkan på energianvändningen i kontorsbyggnaden för de fyra första fallen då ett 

konstant ventilationsflödessystem användes. Detta på grund av att då värmebehovet ökade 

reducerades kylbehovet och vise versa. Dock för fallet med 2000 disponibla kontorsplatser 

ökade kylbehovet kraftigt samtidigt som värmebehovet inte reducerades i samma takt vilket 

medförde ett ökat energibehov för kontorsbyggnaden.  

Slutsatsen av denna studie, baserat på de erhållna resultaten för den specifika 

kontorsbyggnaden, blev således att den modellerade beläggningsgraden på 70 procent kan 

anses vara rimlig eftersom att ett konstant energibehov erhölls då beläggningsgraden var mellan 

17 till 85 procent. Dock förutsätter denna slutsats att ett konstant ventilationsflöde används i 

ventilationssystemet. Vidare skulle antal belagda kontorsplatser kunna ökas från dagens 861 till 

1050 utan att det skulle påverka det totala energibehovet. Om beläggningsgraden skulle vara 

högre än 85 procent skulle inte andelen kontorsyta per arbetstagare vara i enlighet med det 

riktvärde som finns och därmed är det inte fördelaktigt att ha fler belagda kontorsplatser än 

1050 i kontorsbyggnaden.  

 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

There are high requirements and demands to be able to provide sustainable and energy efficient 

buildings. Initially factors that influence the energy demand in buildings are presented to be 

continued by the study.  The purpose of this study was to investigate the influence of occupancy 

and attendance of the energy use in an office building in Stockholm. In energy simulation models 

an assumption of occupancy of 70 percent is the most common, which is also the case for the 

reference model in this study. In the reference model the disposable office locations were 1230 

which corresponds to 861 attendances with the assumption of the 70 percent occupancy. In the 

study the referensmodell were modified by 300, 600, 900, 1500 and 2000 disposable office 

locations including the equipment of the attendances.   

The obtained results were that the occupancy and attendance did not have a significant 

influence of the energy demand in the office building for the first four cases due to a constant 

volume air flow. The reason was that the reduced energy demand of heating was cancelled out 

by the increased energy demand for cooling and vice versa. However, for the case with 

disposable office locations of 2000 the cooling demand did increase rapidly at the same time as 

the heating demand did not decrease at the same rate which resulted in an increased energy 

demand for the office building.  

The conclusion of this study, based on the results obtained for the specific office building, thus 

became that the assumed occupancy rate of 70 percent can be considered reasonable because a 

constant energy demand was obtained when the occupancy was between 17 and 85 percent. 

However, this conclusion requires a constant air volume flow in the ventilation system. 

Furthermore, the number of coated office locations could be increased from the current 861 to 

1050 without affecting the total energy demand for the office building. If the occupancy rate 

would be higher than 85 percent, then the office space per worker would not be in accordance to 

the benchmark. Hence, it is not beneficial to have more covered office locations than 1050 in the 

specific office building.  

  



 
 

Förord 

Inledningsvis vill jag rikta ett stort tack till min handledare på KTH, Joachim Claesson, för 

engagemang och stöd samt för alla värdefulla råd och kommentarer på mitt arbete. Vidare vill 

jag rikta att stort tack till min handledare Ulf Gustavsson på ÅF som möjliggjort att jag fått 

möjligheten att sitta på ÅF och göra mitt examensarbete på grundnivå under våren 2014. 

Dessutom vill jag tacka Yang Chen, för alla värdefulla svar på mina frågor under projektets gång. 

Jag vill även rikta ett stor tack till alla som jobbar på ÅF:s VVS-avdelning på huvudkontoret i 

Solna som stöttat och hjälpt till att svara på frågor. Avslutningsvis vill jag tacka de som 

korrekturläst min rapport och gett mig feedback.  

Stockholm den 21 maj 2014  

Matilda Linse



1 
 

Innehåll 

Tabellförteckning ............................................................................................................................................ 3 

Figurförteckning .............................................................................................................................................. 4 

Formelförteckning ........................................................................................................................................... 4 

Förkortningar och förklaringar .................................................................................................................. 5 

Nomenklatur ...................................................................................................................................................... 6 

1. Introduktion till energi i byggnader ................................................................................................ 7 

1.2 Kontorsbyggnaden ................................................................................................................................................ 7 

1.3 Syfte ............................................................................................................................................................................. 8 

1.4 Mål ................................................................................................................................................................................ 8 

2. Litteraturstudie ....................................................................................................................................... 9 

2.1 Byggnadens klimatskal ........................................................................................................................................ 9 

2.1.1 Tak ....................................................................................................................................................................... 9 

2.1.2 Ytterväggar, köldbryggor och infiltration ........................................................................................ 10 

2.1.3 Fönster ............................................................................................................................................................ 10 

2.1.4 Grundkonstruktion .................................................................................................................................... 10 

2.2 Termisk komfort ................................................................................................................................................. 11 

2.2.1 Värme- och kylsystem .............................................................................................................................. 11 

2.2.2 Inomhustemperatur .................................................................................................................................. 11 

2.2.3 Solinstrålning ............................................................................................................................................... 12 

2.2.4 Ventilation ..................................................................................................................................................... 12 

2.2.5 Luftfuktighet ................................................................................................................................................. 13 

2.2.6 Klimat .............................................................................................................................................................. 13 

2.2.7 Närvaroantal och beläggningsgrad ..................................................................................................... 13 

2.3 Elbehov.................................................................................................................................................................... 14 

2.4 Tappvarmvatten .................................................................................................................................................. 14 

2.5 Incitament för energieffektivisering ........................................................................................................... 14 

2.5.1 Ekonomiska incitament ........................................................................................................................... 15 



2 
 

2.5.2 Politiska incitament ................................................................................................................................... 15 

2.5.3 Miljömässiga incitament.......................................................................................................................... 15 

2.6 Miljöcertifiering ................................................................................................................................................... 17 

2.6.1 LEED ................................................................................................................................................................ 17 

2.6.2 Miljöbyggnad ................................................................................................................................................ 17 

2.6.3 BREEAM ......................................................................................................................................................... 17 

2.6.4 Svanen ............................................................................................................................................................. 18 

3. Metod ........................................................................................................................................................ 19 

3.1 IDA Indoor Climate and Energy .................................................................................................................... 19 

3.2 Metod för studien................................................................................................................................................ 19 

3.2.1 Metodmotivering ........................................................................................................................................ 19 

3.3 Referensalternativet .......................................................................................................................................... 20 

3.3.1 Energibehovet för referensalternativet ............................................................................................ 25 

3.4 Fallstudie ................................................................................................................................................................ 26 

4. Resultat och analys .............................................................................................................................. 29 

4.1 Totala energibehovet ........................................................................................................................................ 29 

4.2 Värme- och kylenergibehov för luftbehandlingsaggregaten ............................................................ 29 

4.3 Värme- och kylenergibehovet........................................................................................................................ 30 

4.4 Energibehov för fläktar och pumpar .......................................................................................................... 32 

4.5 Konstanta energibehov för fallstudien ...................................................................................................... 32 

4.6 Kvadratmeter golvyta per person ................................................................................................................ 33 

4.7 Beläggningsgrad i jämförelse med referensmodellen ......................................................................... 33 

5. Diskussion ............................................................................................................................................... 35 

6. Slutsats ..................................................................................................................................................... 37 

Litteraturförteckning .................................................................................................................................. 38 

Appendix A. Indata för referensmodellen i IDA ICE. ........................................................................ 41 

Appendix B. Ändring av referensmodellen i IDA ICE. ...................................................................... 47 

 



3 
 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Byggnadens lokaler för respektive våningsplan. ............................................................................ 20 

Tabell 2. Energibehov för respektive användningsområde fördelat på golvarean. (Exkl. belysning 

och verksamhetsel.) ....................................................................................................................................................... 26 

Tabell 3. Anger disponibla och belagda kontorsplatser för respektive studiefall. .............................. 27 

Tabell 4. Antal kvadratmeter per belagd kontorsplats. .................................................................................. 33 

Tabell 5. Beläggningsgrad för respektive fallstudie i jämförelse med referensmodellen. ............... 34 

Tabell 6. Materialspecifik data ................................................................................................................................... 41 

Tabell 7. Termiska egenskaper i byggnadskomponenterna. ........................................................................ 42 

Tabell 8. Koefficienter för kontorsbyggnadens glasning. ............................................................................... 42 

Tabell 9. Indata för kontorsbyggnadens fönster. ............................................................................................... 42 

Tabell 10. Termisk bryggor mellan två komponenter. .................................................................................... 43 

Tabell 11. Grundegenskaper kring byggnaden. .................................................................................................. 43 

Tabell 12. Infiltrationens indata. .............................................................................................................................. 43 

Tabell 13. Systemparametrar vid energisimulering. ........................................................................................ 44 

Tabell 14. Specifik indata för belysning. ................................................................................................................ 44 

Tabell 15. Schablonvärden för beräkning av belysnings energibehov. .................................................... 44 

Tabell 16. Antal närvarande personer per våningsplan. ................................................................................ 45 

Tabell 17. Luftflödesindata för ventilationssystemet. ..................................................................................... 45 

Tabell 18. Data för pumpar i kontorsbyggnaden. .............................................................................................. 46 

Tabell 19. Data för fläktar i kontorsbyggnaden. ................................................................................................. 46 

Tabell 20. Fördelning av närvarande personer per våningsplan för respektive fall. ......................... 47 

 

  



4 
 

Figurförteckning 

Figur 1. En illustration av den aktuella kontorsbyggnadens placering. ................................................... 21 

Figur 2. En illustration av omgivningen kring kontorsbyggnaden. ............................................................ 21 

Figur 3. Energibehovet uppdelat på användningsområden för referensalternativet. ....................... 25 

Figur 4. Totala energibehov för respektive fall under ett år. ........................................................................ 29 

Figur 5. Aggregatens energibehov för respektive fall under ett år. ........................................................... 30 

Figur 6. Värme- och kylbehovet för respektive fall under ett år. ................................................................ 31 

Figur 7. Totala värme- och kylbehovet för respektive fall under ett år.................................................... 31 

Figur 8. Energibehovet för fläktar och pumpar för antal disponibla kontorsplatser. ........................ 32 

Figur 9. Klimatdata för Stockholm/Bromma 1977. .......................................................................................... 41 

Figur 10. Utdrag från referensmodellen i IDA ICE. ........................................................................................... 48 

 

Formelförteckning 

Formel 1. Beräkning av energibehov för utrustning. ....................................................................................... 24 

Formel 2. Beräkning av pumpeffekt. ....................................................................................................................... 24 

Formel 3. Beräkning av fläkteffekt. .......................................................................................................................... 24 

Formel 4. Beräkning av energibehov för utrustning i fallstudien. .............................................................. 27 

Formel 5. Beräkning av kvadratmeter per antal belagda kontorsplatser. .............................................. 33 

Formel 6. Beräkning av beläggningsgraden. ........................................................................................................ 33 

 

  



5 
 

Förkortningar och förklaringar 
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mellan en person och omgivningen som den 
aktuella lufttemperaturen och de aktuella 
yttemperaturerna. Operativa temperaturen 
beräknas genom att göra en sammanvägning 
av luftenstemperatur samt 
medelstrålningstemperaturen mot omgivande 
ytor (˚C). (Ekberg, o.a. 2006) 
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1. Introduktion till energi i byggnader 

För att säkerställa att dagens utnyttjande av resurser inte påverkar framtida generationers 

behov krävs ett hållbart förhållningssätt vid likväl resursutnyttjande som energianvändning. 

Idag används nästan 40 procent av Sveriges totala energianvändning till uppvärmning, kylning, 

drift, elförbrukning, utrustning och belysning i byggnader. Det motsvarar 150-200 miljarder 

kronor per år (Petersson, o.a. 2012). Förutsättningarna för att energieffektivisera byggnader är 

beroende av dess konstruktion, verksamhet samt olika lokaler. Arbetet mot ett energieffektivare 

utnyttjande har redan påbörjats men det finns fortfarande incitament till att energieffektivisera 

ytterligare. (Petersson, o.a. 2012) 

I en kontorsbyggnad behövs det vanligtvis belysning, termisk komfort, elektronik, eventuellt en 

hiss och ett sammanträdesrum med en projektor. För att kunna driva den vardagliga 

verksamheten och alla de nämnda komponenterna krävs energi. Därför har energi en 

fundamental roll för huruvida det går att genomföra den vardagliga verksamheten i byggnaden.  

Historiskt sett har energieffektivisering inom tjänstesektorn inte prioriterats inom 

energipolitiken. En möjlig anledning till det kan vara att den direkta energianvändningen i 

tjänstesektorn är relativt liten jämfört med tidigare och efterföljande leverantörsled. Till följd av 

tjänstesektorns placering i värdekedjan har sektorn stora möjligheter att påverka andra 

leverantörer och kunder till energieffektivisering. Därmed har uppmuntran till 

energieffektivisering i tjänstesektorn lett till positiva följdeffekter på andra energiintensiva 

områden. (Lagergren, o.a. 2013)  

Den billigaste energin är den som aldrig används. Därför finns det ett ekonomiskt incitament till 

att reducera energianvändningen. Enligt statistik från SCB står tjänstesektorn inklusive offentlig 

verksamhet för 12 % av Sveriges energianvändning (IVA 2014). All energianvändning påverkar 

miljön på ett eller annat sätt, även om viss elproduktion ger upphov till mer eller mindre 

miljöpåverkan. För att sträva mot ett hållbart samhälle i framtiden krävs det fortsatta reformer 

av likväl energianvändning som elproduktion.  

1.2 Kontorsbyggnaden 

I detta projekt har en kontorsbyggnad belägen i Stockholm studerats på uppdrag av ÅF. Ägaren 

av kontorsbyggnaden vill vara anonym och därmed ges ingen exakt information om byggnadens 

position. Den verkliga kontorsbyggnaden består av tre delar. Dock kommer denna studie enbart 

att behandla en del av tre.  

Kontorsbyggnaden är i detta fall en byggnad med cellkontor och kontorslandskap, mötesrum, 

reception, hörsal, sporthall med omklädningsrum, fikarum och toaletter. Vidare finns rum för 
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skrivare, kopieringsmaskiner och kontorsmaterial samt serverrum. Kontorslandskap används 

för personligt arbete och vid möten finns tillgång till ett flertal mötesrum samt hörsal vid ännu 

större sammanträden. Den byggnad som studerats har en golvarea på 22336 m2 och består av 

tio våningsplan. Byggnadens fönsterarea är 2472 m2. Vidare är den beräknade andelen 

fönsterarea per fasadarea 40 procent1.  Dessutom är kontorsbyggnaden miljöcertifierad enligt 

LEED och kan därför klassas som en hållbar byggnad.    

1.3 Syfte  

I projekteringsstadiet av ett kontorshus genomförs energisimuleringar för att undersöka och 

utvärdera den framtida energianvändningen. Detta för att på ett tidigt stadium skapa hållbara 

och genomtänka förutsättningar som förhåller sig till de riktlinjer och lagkrav som boverket har 

för energianvändning. Svårigheten med att genomföra energisimuleringar utifrån en korrekt 

beläggningsgrad ligger i att byggnaden inte existerar och att man därmed inte kan undersöka 

det exakta närvaroantalet i verksamheten för den specifika byggnaden. Beläggningsgraden kan 

variera från dag till dag till följd av varierat antal belagda arbetsplatser. Antagande om 

närvaroantal och beläggningsgrad är därför en förutsättning för att genomgöra 

energiberäkningar i ett simuleringsprogram.  

Syftet med detta projekt var således att studera vilken grad energibehovet i en kontorsbyggnad 

påverkades av faktorerna beläggningsgrad och närvaroantal under ett år. Frågeställningarna för 

projektet var som följer:  

- Vilken påverkan har den uppskattade beläggningsgraden på energibehovet?  

- Hur påverkas energibehovet i en kontorsbyggnad av olika antal belagda kontorsplatser? 

1.4 Mål  

Målet var att ta fram en modifierad energiberäkning där antal disponibla kontorsplatser med 

tillhörande utrustning varierades. Således kunde resultaten jämföras med en referensmodell 

som utförts på kontorbyggnaden sedan tidigare för att därmed studera om den antagna 

beläggningsgraden påverkade resultatet av energibehovet för kontorsbyggnaden.  

  

                                                           
1
 Baseras på beräkning av fönsterarea genom fasadarea från byggnadens relationshandlingar av fasaden.   
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2. Litteraturstudie 

I detta projekt är energibehov ett begrepp som återkommer ett flertal gånger. Energibehovet i 

en byggnad är summan av värmebehovet och elbehovet. En byggnad utsätts för värmeförluster 

vid värmeöverföring genom ytterväggar, tak, grund och fönster. Vidare kan värmetillskott ske 

vid t.ex. solinstrålning, värmeväxling av ventilationsluft samt värme från personer och 

utrustning i byggnaden. För att förstå huruvida energibehovet kan optimeras och effektiviseras 

krävs kunskaper om vilka faktorer som påverkar samt vilka alternativa tekniska lösningar det 

finns till förfogande. Därför presenteras inledningsvis en litteraturstudie om de faktorer som 

påverkar energibehovet, vilka riktvärden som finns samt några alternativa tekniska lösningar. 

Dessutom presenteras några incitament till energieffektivisering samt ett flertal 

miljöcertifieringssystem.  

2.1 Byggnadens klimatskal 

För att möjliggöra att en byggnad uppfyller de riktlinjer och krav som finns på t.ex. energi, 

ventilation och inomhustemperatur bör byggnaden ha en utformning som stämmer väl överens 

med verksamheten som skall komma att bedrivas där. Klimatskalet på en byggnad är all extern 

fasadyta som exponeras mot utomhusklimatet. Byggnadens klimatskal har signifikant betydelse 

för energibehovet i byggnaden till följd av att värmeförluster transmitteras genom ledning, 

konvektion och strålning via klimatskalet. Dessutom kan luftläckage förekomma där 

klimatskalet inte är tillräckligt tätt. Skälet till att transmissionsförluster förkommer i alla 

byggnader är temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhustemperaturen. Olika 

byggnadskomponenter och material har varierande isolerings kapaciteter och därmed olika 

värmegenomgångstal, U-värden, vilka anges i W/m2K. Ett lågt U-värde innebär bättre 

isoleringsförmåga och vise versa. Därför är en grundläggande förutsättning för att kunna erhålla 

ett energieffektivt och komfortabelt inomhusklimat att göra bra materialval för klimatskalet 

redan från början. (Jonsson, o.a. 2008) 

2.1.1 Tak  

Taks fundamentala funktion är att vara ett skydd mot det omgivande klimatet. Taken på en 

byggnad kan byggas på ett flertal olika sätt och beroende av vilken teknisk konstruktion som 

används kan ventilationen komma att vara olika. Det finns kalltak vilka är fullständigt 

ventilerade och därmed konstruerade för att utomhusluft ska kunna blåsa mellan byggnad och 

tak. Vidare finns det tak som har begränsad ventilation vilket innebär att det finns en mindre 

spalt för luft att blåsa mellan byggnad och tak. Dessutom finns det varmtak som är helt 

oventilerade. Då ventilation förekommer i tak påverkas takets värme- och fuktbalans. 

Anledningen till att ventilation används är att fukt skall drivas ut. Dock bidrar ventilation till 
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högre värmeförluster till följd av ökad konvektion på byggnadens översta del. (B.-Å. Petersson 

2001)     

2.1.2 Ytterväggar, köldbryggor och infiltration  

Klimatskalets ytterväggar skall, precis som tak, kunna stå emot påfrestningar från det 

omgivande klimatet som t.ex. temperaturskillnader, strålning, vind och nederbörd. 

Ytterväggarnas värmeisoleringsförmåga är beroende av dess tekniska konstruktion samt 

materialval till följd av att U-värdet kan vara olika. (B.-Å. Petersson 2001) 

De delar av ett klimatskal som är betydligt sämre isolerade kallas köldbryggor. Köldbryggor 

uppstår vid konstruktionsdelar som har kontakt med likväl varma som kalla delar, vilket därmed 

bidrar till värmeledning. Vanligtvis förekommer köldbryggor t.ex. mellan våningsplan, vid 

balkonginfästningar och ytterhörn på klimatskalet. (Energimyndigheten 2011) 

En byggnads klimatskal kommer ha mer eller mindre värmeförluster genom infiltration. Det 

innebär ett luftläckage in i en byggnad. Det är svårt att uppskatta den exakta infiltration för en 

byggnad då den beror av hur byggnaden är byggd och de omgivande tryckkoefficienterna. 

Infiltrationen kan bidra till stora värmeförluster om till exempel tegel inte är murat ordentligt 

eller att fönster är monterade med onödigt stor spalt mellan fönster och fasadvägg. (Priester u.d) 

2.1.3 Fönster  

I jämförelse med väggar kommer fönster att bidra till större värmeförluster. Dock finns både 

negativa och positiva aspekter som bör tas i beaktande då en byggnads fönster studeras. Dels 

värmeförlusterna men även de positiva effekterna såsom ljusinsläpp samt värmevinster vid 

solinstrålning (Grynning, o.a. 2013).  

Historiskt sett kunde fönster ha ett eller två glas med en spalt emellan. Idag finns det fönster på 

marknaden med minst tre glas och ibland även fyra. Orsaken till att fönster har utvecklats till att 

inneha fler och fler glas är att värmeisoleringen ökar, vilket därmed innebär reducerade 

värmeförluster. För att öka värmeisoleringen ytterligare kan ädelgas istället för luft användas i 

spalterna mellan glasen. Därmed reduceras värmeöverföring främst från konvektion. Ett 

fönsters totala värmeöverföring beror även på karmen som omsluter fönstret. (B.-Å. Petersson 

2001) Vidare bör nämnas att stora fönster kan bidra till kallras vilket påverkar värmebehovet 

inomhus vintertid. För att förebygga kallras kan fönster med låga U-värden användas. (Jonsson, 

o.a. 2008) 

2.1.4 Grundkonstruktion  

Källarplatta, källarväggar samt krypgrund är tre vanliga grundkonstruktioner. En byggnads 

grund utsätts ofta för stora påfrestningar av fukt från t.ex. grundvatten, kapillärvatten och 
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nederbörd. Därför har värmeisoleringen i grunden stor betydelse för tillståndet av fukt. Vidare 

har värmeisoleringen i grundkonstruktionen betydelse för värmebalansen i grunden. Om 

grundkonstruktionen antar samma temperatur som marken under samtidigt som byggnadens 

temperatur är betydligt högre finns dels risk för kondensation och dels kommer värme 

överföras från byggnaden ner i marken genom grunden. (B.-Å. Petersson 2001) Det skulle kunna 

leda till högre belastning på värmebehovet i byggnadens termiska komfortsystem.  

2.2 Termisk komfort 

Då ett termiskt komfortsystem dimensioneras är det svårt att tillfredsställa alla i byggnaden. 

Enligt den internationella standarden ISO 7730 från år 1995 bör det termiska klimatet 

tillfredsställa 90 procent av de personer som vistas i byggnaden. Under sommartid kan det 

förekomma rumstemperaturer över det normala, vilket det behöver finnas viss acceptans för. De 

riktlinjer som finns för det termiska klimatet klassas som antingen TQ1 eller TQ2 i skriften R1 

Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav. Riktlinjerna baseras på de allmänna råd och 

grundkrav som svenska myndigheter beslutat om. (Ekberg, o.a. 2006)  

2.2.1 Värme- och kylsystem 

För att upprätthålla en komfortabel temperatur inomhus i en byggnad använd värmesystem för 

att öka temperaturen och kylsystem för att reducera temperaturen. Värmesystem består av fyra 

fundamentala delar. För det första behövs ett värmeförsörjningssystem som t.ex. kan vara en 

förbränningspanna med fossilt eller biobränsle, fjärrvärme eller omvandling av elektrisk energi 

till värme. Vidare behövs ett distributionssystem vars uppgift är att fördela och distribuera 

värme till de delar av byggnaden där det finns ett värmebehov. Dessutom behövs värmeväxlare 

för att överföra värmet till lokalerna, tappvatten samt tilluft vid framförallt låga 

utomhustemperaturer. Slutligen behövs ett styr- och reglerssystem för att kontrollera 

systemens till- och frånslag.   (Abel och Elmroth 2006) 

Ett kylsystem kan vara luft- eller vattenbaserat och syftar till att bortföra överskottsvärme. 

Kylsystem kan delas upp i två systemdelar. Dels behövs ett system för att fånga samt bortföra 

överskottsvärmet från lokalen och dels behövs ett system som tar hand om den överflödiga 

värmen. Vid kylning av luft i kylbatterier kan luften kondensera ur luften vilket medför att 

temperatursänkningen även bidrar till avfuktning. Det innebär således att kyleffektbehovet är 

högre än vid enbart reducering av temperaturen. (Abel och Elmroth 2006)  

2.2.2 Inomhustemperatur 

Inomhustemperaturer är en grundläggande del av inomhusklimatet för att det skall vara 

komfortabelt. Temperaturen kan kontrolleras med ett värme, ventilation och 

luftbehandlingssystem (HVAC).  
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Enligt boverkets allmänna råd bör den lägsta o  r t    t    r t r      tt  r  t r     t    r  

    r          C.    t    t       t    r t r     r         tt r          t   r    ˚C. (Boverket 

2013)     r    r r  t     r    o r   o    t    r t r r    o tor  y      r   -    C  o   rt   

   t   -     C    t rt   (Ekberg, o.a. 2006). 

Inomhustemperaturerna har visat sig ha signifikanta hälsoeffekter på människor. Enligt en 

studie mellan inomhustemperatur och produktivitet i kontorsmiljöer observerades att högsta 

produktivitet erhölls då temperaturen var o  r       ˚C (Seppänen, Fisk och Lei 2006).   

2.2.3 Solinstrålning  

När solen stålar mot en byggnad kan ett värmetillskott erhållas till följd av solinstrålningen. Om 

värmetillskottet är större än energibehovet kommer ett kylenergibehov att behövas för att 

upprätthålla en komfortabel inomhustemperatur. Kylenergibehovet kan reduceras upp till 90 

procent om solavskämning används. Det finns invändiga lösningar som gardiner och persienner. 

Dessutom finns det utvändig solavskärmning i form av t.ex. markiser, fast skärm och 

fasadpersienn. Utvändiga solskydd är att föredra då solinstrålningen avskärmas bäst med den 

typen av lösning. (Jonsson, o.a. 2008)  

2.2.4 Ventilation 

Enligt arbetsmiljöverket skall uteluft tillföras kontorsbyggander. Dessutom finns det krav på att 

uteluftsintaget skall vara lämpligt placerat utifrån uteluftens föroreningshalt, temperatur samt 

frånluftsöppningen.  Den tilluft som tillförs kontorslokaler eller andra personalutrymmen skall 

vara fri från luftföroreningar, i den mån det är tekniskt möjligt. Om nödvändigt skall tilluften 

förvärmas, renas eller behandlas efter specifika förutsättningar. Arbetsmiljöverket ställer även 

krav på att koldioxidhalten i lokaler skall eftersträvas att vara under 1000 ppm.  

(Arbetsmiljöverket 2009)  

För  tt   o        ö    t                  o  ” r    ”  ör    t   t    t r      t    zo  r vara 

mindre än 0,15 m/s vid temperturer kring 20    C och mindre än 0,25 m/s vid temperaturer kring 

26   C. (Ekberg, o.a. 2006)  

Kraven från BBR 6:22 är att lägsta uteluftsflödet skall vara 0,35 l/s per m2 golv. I 

kontorsbyggnader är det tillåtet att reducera tilluftsflödet då ingen vistas i byggnaden. Dock får 

inte det reducerade tilluftsflödet medföra hälsorisker eller skador på byggnaden och 

installationer till följd av exempelvis fukt. (Boverket 2013)  

2.2.4.1 Ventilationssystem  

När ett ventilationssystem skall installeras i en ny byggnad finns det ett flertal olika alternativ 

att välja på. Bland annat finns det Constant Air Volume systems (CAV) och Variable Air Volume 
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systems (VAV). Skillnaden mellan dessa system är att i ett CAV-system hålls luftflödet konstant 

till skillnad från ett VAV-system där luftflödet varieras. I ett VAV-system kan luftflödet regleras 

beroende av t.ex. närvaro eller CO2-nivå. Beroende av vilket system som används kan 

energibehovet i byggnaden komma att variera. För att driva ventilationssystem används ofta 

fläktar vilka behöver tillföras el. (Maripuu och Jagemar 2004) 

Ett komplett ventilationssystem består av tilluft, frånluft och värmeåtervinning. Det brukar 

kallas för ett FTX-system. Systemet styrs med fläktar och värmeväxlar varm och kall luft. 

(Jonsson, o.a. 2008) Värmeåtervinning leder till reducerade kostnader för att värma tilluft.  

2.2.5 Luftfuktighet  

Luftfuktigheten i inomhusluften har framför allt betydelse vid kyleffektbehov. (Abel och Elmroth 

2006) Ånghalten i inomhusluften beror av verksamheten i en byggnad. Ju fler människor desto 

fler som andas ut fuktig luft. Högre ventilation i en byggnad bidrar till reducerad skillnad mellan 

ånghalten inne och ute. (Jonsson, o.a. 2008) 

Huruvida människors välbefinnande påverkas av luftfuktigheten i en byggnad råder det delade 

meningar om. Det som kan förväntas är dock att människor påverkas av den relativa fuktigheten 

i luften till följd av att låg fuktighet t.ex. kan bidra till uttorkning av slemhinnor samtidigt som 

hög luftfuktighet kan försvåra fuktavgivning vilket kan bidra till ökad kroppstemperatur. 

(Jonsson, o.a. 2008) 

2.2.6 Klimat 

Det rådande klimatet kring en byggnad varierar beroende av den geografiska positionen av 

byggnaden. Klimatdatas viktigaste element är lufttemperatur, lufttryck, luftfuktighet, nederbörd 

samt vind (Björkström 2014).  

Vid energisimulering finns ett flertal olika klimatfiler att välja på. En klimatfil är t.ex. en 

temperaturdatafil för en plats. Det kan exempelvis vara Bromma 1961-1990, Bromma 2000-

2009, Bromma 1977 och Arlanda Ashrae. Beroende på vilken klimatfil som används vid 

energiberäkningar kommer något olika energibehov att erhållas. (Karlsson och Burman 2014)  

2.2.7 Närvaroantal och beläggningsgrad 

Närvaroantal är en parameter som har signifikant påverkan på internvärmet i 

energisimuleringar av kontorsbyggnader. Dels för att varje person avger värme och dels för att 

elektronisk utrustning avger värme som kan bidra till ett värmetillskott. Genom att veta 

närvaroantal, beteendet samt dess påverkan på energibehovet kan byggnadens energisystem 

förstås bättre och således kan energibehovet optimeras  (Azar och Menassa 2012).   
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I vissa fall finns sensorer installerade vilka registrerar om en person är närvarande. I det fallet 

kan ett system anpassas efter personnärvaro. Således har persontäthet betydelse för 

energianvändningen till följd av att luftflödet i en kontorsbyggnad kan bero av antalet personer 

per kvadratmeter (Levin, Blomsterberg och Dalman, o.a. 2013).  

För att modellera den värme en människa avger finns det bland annat två typer av mått. Det ena 

är metabolismen för en person vilken är beroende av aktivitetsnivån. Det finns riktlinjer för hur 

modelleringen skall ske där det föreslagna värdet är 1,2 MET för en aktivitetsnivå motsvarande 

stillasittande kontorsarbete. Det andra måttet är ett mått på klädselns isoleringsnivå där 

riktvärdet är 0,5 CLO sommartid och 1,0 CLO vintertid.  (Ekberg, o.a. 2006) 

Boverket rekommenderar att energisimuleringar bör genomföras utifrån tesen att 

beläggningsgraden är 70 procent. Det innebär att 70 procent av de som har en kontorsplats 

faktiskt närvarar på kontoret en normal arbetsdag. (Levin, Blomsterberg och Wahlström, o.a. 

2007)  

2.3 Elbehov 

Elbehovet kan delas upp i fastighetsel samt verksamhetsel. Fastighetselen inkluderas av 

exempelvis el till hissar, styr- och reglersystem samt för att driva centrala system i byggnaden. 

Verksamhetselen däremot är el som används i den specifika verksamheten till elektronisk 

utrustning, laddare, belysning och dylikt. (Levin, Blomsterberg och Wahlström, o.a. 2007) 

Beroende av hyresgästernas beteende samt verksamheten som bedrivs i en byggnad kommer 

olika mängd elektricitet att behöva tillföras som verksamhetsel. Den elektroniska utrustningen 

som används i byggnaden kommer även att bidra med avgiven värme vilket således ökar 

internvärmet. Vid energisimuleringar kan schablonvärden från Svebys brukarindata för 

kontorsbyggnader användas.   

2.4 Tappvarmvatten 

Tappvarmvatten värms och distribueras sedan i byggnaden. Elektricitet krävs för likväl 

varmvattenberedare som pumpar. Allmänt gäller att mer tappvarmvatten används i bostäder 

jämfört med i lokaler.  (Jonsson, o.a. 2008) Sveby tillhandahåller även schablonvärden för 

tappvarmvatten i deras brukarindata för kontorsbyggnader som kan användas vid 

energisimuleringar.   

2.5 Incitament för energieffektivisering  

Ett företags energikostnader utgör ofta en mindre del av alla kostnader. Dock innebär 

energieffektivisering reducerade kostnader och det resulterar i högre vinster i 

resultaträkningen. Genom att öka medvetenheten om vilken miljöpåverkan en verksamhet har 
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kan fler lösningar tas fram, vilket därmed kan bidra till energieffektiviseringar. En åtgärd som 

kan väcka större intresse för energieffektivisering är att ställa krav på energiredovisningar. 

Därmed offentliggörs företagens energianvändning, vilket kan leda till ytterligare 

energieffektiviseringsåtgärder (Lagergren, o.a. 2013).  

2.5.1 Ekonomiska incitament 

Elektricitet produceras momentant då det finns få möjligheter att effektivt lagra elektricitet. 

Priset på en kWh elektricitet varierar från dag till dag till följd av en daglig auktion på Nordpool. 

Kostnaden för energi är proportionell mot användningen av elektricitet. Således finns det ett 

starkt ekonomiskt incitament för ett företag att energieffektivisera likväl verksamhet som drift. 

Vidare leder energimedvetenhet ofta till konkurrensfördelar eftersom att det kan användas i 

marknadsföring. (Energimyndigheten 2012) 

2.5.2 Politiska incitament 

Syftet med Sveriges energi- och klimatpolitik är att sträva efter en effektiv och hållbar 

energianvändning. Samtidigt skall den negativa inverkan på klimatet, miljön samt människors 

hälsa minimeras (Miljömål 2013).  För att påverka företag att i större utsträckning 

energieffektivisera kan ett antal ekonomiska verktyg användas. Det kan vara skatter, 

subventioneringar, utsläppsrätter eller rabatter och sänkta räntor på investeringar (Lindén, 

Carlsson-Kanyama och Eriksson 2006).  

Sverige måste förhålla sig efter det europeiska energieffektiviseringsdirektivet eftersom att 

landet är en del av EU. Det innebär i praktiken att energianvändningen måste effektiviseras i alla 

steg av energikedjan (European Commission 2014). Detta för att i slutändan uppnå 2020-målet 

vilket innebär att Sverige skall energieffektivisera med 20 procent jämfört med 2008 

(Energimyndigheten 2013).  

Sedan 2006 finns en svensk lag, SFS 2006:985, om energideklaration för byggnader. Syftet med 

      är  tt ” rä            t      r     ä       oc      o    o        ö    y      r” oc  

      t   ä      å ” y      r  ör          r      ä       y t   tt  å  r    y         

ino         t” (Näringsdepartementet 2006). Lagen bidrar således till att energianvändningen 

i en byggnad offentliggörs och ökar incitamentet till att energieffektivisera en byggnad.  

2.5.3 Miljömässiga incitament 

All energi kommer på ett eller flera sätt att påverkan miljön direkt eller indirekt. Således 

kommer en reducering av energianvändningen att minska miljöpåverkan. Idag är det av största 

vikt att reducera den mänskliga påverkan på miljön och en reduktion av energianvändningen är 

ett steg i rätt riktning. Beroende av vilken energikälla som elektriciteten genererats från 
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kommer miljöpåverkan att vara olika. Vidare påverkar inte elektriciteten den miljön där den 

används. Däremot påverkas omgivningen av kraftverken (Energi & Klimatrådgivningen u.d).  

2.5.3.1 Elektricitet från icke-förnybara bränslen 

Under år 2012 bestod Sverige elproduktion av 38 procent kärnkraft (Statens energimyndighet 

2013). Elproduktion från kärnkraft sker genom klyvning av uranstomer med hjälp av neutroner. 

Vid klyvning frigörs större mängder energi vilket gör att vatten kokar. Den ånga som bildas 

driver en turbin vilken i sin tur omvandlar rörelseenergi till elektricitet. 

(Strålsäkerhetsmyndigheten 2013) Eftersom att uran är en begränsad resurs anses det bränslet 

inte vara förnyelsebart. Miljöpåverkan från kränkraft är främst strålningsrisker samt 

miljöeffekter från utvinning av uran men även slutförvaringen av kärnbränslet. (Wollin 2014). 

Fossila bränslen är ett annat icke-förnybart bränsle för elproduktion. För att producera 

elektricitet från fossila bränslen krävs det en förbränningsprocess. Miljöpåverkan från fossila 

bränslen är stor då förbränningen bidrar till stora utsläpp av växthusgaser, vilket i sin tur 

påverkar jordens klimat. Det är inte möjligt att helt rena avgaserna från växthusgaser och därför 

är utsläppen direkt proportionella mot den energi som används. Dock skiljer sig mängden 

utsläpp mellan olika bränslen (Björsell 2013). Eftersom att elektriciteten från fossila bränslen 

bidrar med stora utsläpp av växthusgaser finns ett starkt miljömässigt incitament till att 

reducera energianvändningen. I Sverige finns ingen nämnbar mängd elektricitet från fossila 

bränslen (Statens energimyndighet 2013). Dock innebär internationell handel att importerad 

elektricitet ibland kan komma från fossila bränslen från exempelvis Tyskland.   

2.5.3.2 Elektricitet från förnybara energikällor 

I Sverige domineras de förnyelsebara energislagen av bioenergi och vattenkraft. Det finns även 

en andel vindkraft samt solvärme och solel. I jämförelse med de icke-förnyelsebara energislagen 

anses förnyelsebara energikällor vara mer miljövänliga. Dock är förnyelsebara energislag inte 

ekvivalent med noll miljöpåverkan. Faktum är att vattenkraften, som står för 48 procent 

(Statens energimyndighet 2013) av Sveriges elproduktion, har en signifikant miljöpåverkan. 

Detta för att vattenkraften bland annat bidrar med negativ miljöpåverkan på naturmiljö, 

torrlägger habitat samt påverkar biologiskt mångfald. Bioenergi bidrar endast till små utsläpp av 

växthusgaser. Vidare är energiskog möjligtvis att föredra i jämförelse med odling av spannmål 

då gödselanvändningen minskar, vilket bidrar till mindre användning av gödsel och 

bekämpningsmedel (Naturvårdsverket 2013).   



17 
 

2.6 Miljöcertifiering  

Idag finns det ett flertal olika miljöcertifieringssystem. Syftet är att studera befintliga byggnader 

eller nybyggnationer utifrån ett antal olika parameterar beroende av vilket certifieringssystem 

som används. Nedan presenterar ett urval av miljöcertifieringssystem.   

2.6.1 LEED  

Leadership in Energy och Environmental Design (LEED) är ett amerikanskt poängsystem för att 

miljöcertifiera byggnader. Syftet med denna metod är att miljöcertifiera byggnader som därmed 

anses vara hållbara. En byggnad kan erhålla poäng från ett flertal kategorier som 

vatteneffektivitet, energi och atmosfär, material och resurser, miljökvalitet inomhus samt 

innovationer i byggnadens design. (usgbc 2014)  

I Sverige arbetar Sweden Green Buildings Council (SGBC) för att LEED skall kunna används för 

svenska byggnormer. LEED kan användas för likväl nya som befintliga byggnader och beroende 

på antal poäng tilldelas senare ett certifikat som har fyra nivåer, certifierad, silver, guld samt 

platina (Nilsson 2011). I befintliga byggnader kan systemet användas för driftstadiet. (Sgbc 

2014) 

LEED är ett bra system utifrån energisynpunkt för att systemet skiljer på förnyelsebar energi 

som producerats på plats samt köpt energi. Genom att installera till exempel solceller, solfångare 

eller småskalig vindkraft intill byggnaden tilldelas en större andel poäng. Vidare gynnas grön 

elektricitet, vilket i detta fall syftar till ett elavtal som förutsätter förnyelsebara godkända 

energikällor. (Nilsson 2011) 

När LEED används för att studera energi och atmosfär är det några förutsättningar som skall 

studeras initialt. Den första är byggnadens grundläggande driftsystem. Vidare skall byggnadens 

minimala energiprestanda presenteras och slutligen är en förutsättning att freoner inte används 

som kylmedier. (U.S Green Building Council 2000)  

2.6.2 Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem som grundas på de svenska byggnormerna, 

myndighetsregler och svensk byggpraxis. Det som bedöms i detta system är energi, innemiljö 

och byggmaterial. Systemet kan användas för likväl befintliga som nyproducerade byggander 

och i systemet finns det tre certifieringssteg, guld, silver och brons.  (sgbc 2011) 

2.6.3 BREEAM 

Ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien kallas BRE Environmental Assessment Method 

(BREEAM), vilket är framtaget och underhållet av BRE. Detta miljöcertifieringssystem är ett av 

de äldsta och lanserades redan år 1990 och är väl spritt av de internationella systemen. Sweden 
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Green Building Council (SGBC) har utvecklat BREEAM för de svenska byggnormerna och är den 

version av BREEAM som används i Sverige sedan 2013. De som främst erhåller en certifiering 

enligt BREEAM är fastighetsägare samt fastighetsutvecklare där kontorsbyggnader och 

handelsfastigheter är majoritet. Systemet är uppbyggt av fem nivåer och kan användas för likväl 

nyproducerade som befintliga byggnader oberoende av byggnadens storlek. De fem nivåerna 

kallas Pass, Good, Very Good, Excellent samt Outstanding. Olika punkter som skall uppfyllas för 

att erhålla de olika nivåerna miljöcertifieringen, vilket innebär att fler och fler punkter behöver 

uppfyllas för högre nivå. (Sgbc 2014) 

2.6.4 Svanen 

Svanenmärkningens syfte är att vara ett effektivt verktyg för att kunna producera energisnåla 

byggnader med hög kvalitet utan tillgång av kemiska ämnen. För att erhålla en svanenmärkt 

byggnad gäller att företaget bockar av en lång checklista. Det som bland annat skall kontrolleras 

är huruvida ventilationen är god, om konstruktionen är radonsäker och om material är noga 

utvalda för att kunna stå emot att fukt byggs in i byggnaden. Ett annat krav som skall vara 

uppfyllt är att byggnaden skall vara en god arbetsmiljö för likväl byggare som brukare. Vidare 

skall byggnaden ha ett lågt energibehov vilket följer av bra isoleringsvärden samt ha 

snålspolande toaletter och vattenkranar för att erhålla certifiering enligt Svanen. (Miljömärkning 

Sverige u.d) 
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3. Metod 

Den metod som användes i projektet ligger till grund för de resultat som erhållits. Därför 

handlar detta avsnitt om vilket energisimuleringsprogram som används, metodmotivering samt 

en utförlig beskrivning av den referensmodell som studien utgått ifrån. Vidare presenteras hur 

fallstudien utfördes och vilka ändringar som gjordes.  

3.1 IDA Indoor Climate and Energy  

Det simuleringsprogram som användes för att utföra studien var IDA Indoor Climate and Energy 

(IDA ICE), expert edition version 4.6. Programmet är ett energisimuleringsprogram, vilket 

baseras på de parametrar som påverkar energianvändningen i en byggnad. Anledningen till att 

IDA ICE användes var att den aktuella kontorsbyggnadens initiala energisimulering var utförd i 

det programmet. Således föll det naturligt att utföra vidare studier i samma simuleringsprogram.  

3.2 Metod för studien 

För att studera huruvida beläggningsgraden påverkar energianvändningen i kontorsbyggnaden 

användes en energisimuleringsmodell i IDA ICE. Den initiala modellen användes som 

utgångspunkt och kom att bli referensmodell för studien. Därmed möjliggjordes en jämförelse av 

förändringar i energianvändning för respektive studiefall. Referensmodellen baserades på 1230 

disponibla kontorsplatser med en beläggningsgrad på 70 procent. Vidare ändrades de totala 

disponibla kontorsplatserna i byggnaden för fem olika fall.  De platsantal som användes i 

modellen var 300, 600, 900, 1500 och 2000. Dessa platsantal syftade till att variera antal 

personer kring referensmodellens disponibla kontorsplatser. En person antogs ha cellkontor 

som arbetsplats. Vid variation av platsantal antogs fler eller färre personer kunna närvara i 

hörsalen, konferenssalar och framför allt i kontorslandskapet. Konferenssalarna och hörsalen 

har en mer begränsad golvyta jämfört med det öppna kontorslandskapet. Därav antogs 

variationen av platsantalen främst påverka det öppna kontorslandskapet. Slutligen varierades 

den utrustning som användes i kontorsbyggnaden eftersom det är rimligt att mer utrustning 

används om det är fler personer närvarande i byggnaden och vice versa. Metoden för att studera 

den kritiska beläggningsgraden var att jämföra antalet belagda kontorsplatser för respektive 

studiefall i relation till referensmodellen. Därmed bidrog metoden till att studera om den 

antagna beläggningsgraden påverkade energibehovet i en större utsträckning eller ej.  

3.2.1 Metodmotivering 

Anledningen till att denna metod användes för att genomföra studien var att energisimuleringen 

kunde möjliggöra ett resultat i form av energibehov för kontorsbyggnaden. Resultaten 

presenterades utifrån olika användningsområden. Vidare var det möjligt att ändra antal 

disponibla kontorsplatser vilket var en förutsättning för att kunna genomföra den aktuella 





21 
 

referensalternativets energisimuleringsmodell. Kontorsbyggnadens placering geografiskt är 

illustrerat i figur 1.    

 

 

Figur 1. En illustration av den aktuella kontorsbyggnadens placering. 

Den omgivande miljön ger upphov till skuggning på kontorsbyggnaden vilket 

energisimuleringsmodellen tar hänsyn till. Skuggningen modelleras genom att solen går upp i 

öst och ned i väst. Den omgivande miljön illustreras tredimensionellt i figur 2.   

 

Figur 2. En illustration av omgivningen kring kontorsbyggnaden. 
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Kontorsbyggnadens yttre klimatskal var modellerat utifrån olika byggnadskonstruktioner. Det 

innebär att modellen delades upp i ytterväggar, innerväggar, tak, innergolv, husgrund, dörrar 

samt fönster. Varje byggnadskonstruktion delades sedan upp i byggnadskomponenter där varje 

materials tjocklek presenterades samt det totala beräknade värmegenomgångstalet för 

respektive komponent. Vidare modellerades kontorsbyggnadens köldbryggor som påverkade 

energianvändningen. De köldbryggor som användes i modellen var uppskattade värden 

baserade på erfarenhet3. Dessutom modellerades kontorsbyggnadens infiltration vara konstant 

med ett flöde på 0,05 l/(s och m2 extern yta). Till följd av antagande om konstant infiltration 

behövdes ingen information om tryckkoefficienter i energisimuleringsmodellen.  

I energisimuleringsmodellen var andelen fönsterarea per fasadarea 40 procent. De fönster som 

modellerades hade simulerats utifrån ett antal transmissionskoefficienter. 

Solvärmekoefficienten var 0,68 vilken anger den totala värmen som transmitteras genom ett 

fönster. Samtidigt var den transmitterade solinstrålningskoefficienten 0,6 vilken anger den 

värme som inte absorberas av fönstret. Den värme som absorberas i fönstret är differensen 

mellan solvärmeskoefficienten och den transmitterade solinstrålningskoefficienten. Slutligen 

var den synliga transmittanskoefficienten 0,74. Den anger andelen synligt ljus som transmitteras 

in i rummet och används då belysningen är dagsljusstyrd. De fönster som modellerades hade 

ingen integrerad solavskärmning eftersom att de flesta fönster var riktade mot norr.  

Belysningen i energisimuleringsmodellen modellerades beroende av respektive lokal. I 

utrymmen där personer normalt inte befinner sig antogs belysningen alltid vara avstängd.  

Däremot modellerades kontorsytor, cellkontor och konferensrum vara belysta mellan klockan 8 

till 17, med en variation på 36 minuter innan och efter kontorstiden. Energibehovet för 

belysningen baserades på schablonvärden. Belysningen varierades beroende av tidpunkt på 

året. Från första januari till sista maj antogs belysningen vara 70 procent4 under arbetstid på 

vardagar. Det samma gällde perioden första september till sista december. Mellan första juni till 

sista augusti däremot antogs belysningen vara 33 procent. Alla dagar, oavsett årstid och dag 

antogs belysningen vara 10 procent utanför kontorstid.  Angående cellkontoren i 

kontorsbyggnaden modellerades belysningen enligt verksamhet mellan kl. 8-17, med en 

variation på 36 minuter innan och efter kontorstiden. I energisimuleringsmodelen antogs en 

person närvara i respektive cellkontor. I verkligheten används närvarosensorer vilka avgör om 

belysningen skall vara på eller ej.  

Sporthallen i byggnaden antogs vara i bruk två timmar varje vardag och då antogs belysningen 

på, all övrig tid antogs den vara anstängd. Hörsalen som finns i bygganden antogs användas tre 
                                                           
3 Se Appendix A för värden på köldbryggorna.  
4
 Procentandel av schablonvärdet för respektive utrymme. Se schablonvärden i appendix A. 
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timmar dagligen varpå belysning antogs vara på, all övrig tid avstängd. Den belysning som 

används i konferensrummen antogs vara på mellan 8-17, med en variation på 36 minuter innan 

och efter kontorstiden och all övrig tid avstängd.  

Ventilationssystemet modellerades som ett CAV-system (Constant Air Volume system). Det 

innebar att tilluftsflödet var konstant men att temperaturen tilläts variera. 

Inomhustemperaturen modellerades till 21,5  C vid uppvärmning och vid 23  C vid kylbehov. 

Vidare användes ett dödband på 2 grader, vars syfte var att förhindra oscillation och upprepad 

aktivering-avaktivering av system. Vid ökat eller reducerat antal belagda kontorsplatser 

modellerades fortfarande ventilationen som konstant. Temperturen inomhus tilläts dock variera 

beroende av antalet belagda kontorsplatser till följd av att varje närvarande person avger värme. 

Därmed påverkades även värme och kylbehovet eftersom att de är beroende av temperaturen i 

kontorsbyggnaden.   

Ventilationsflödena i energisimuleringsmodellen modellerades enligt 0,1 l/s per m2 golv i de 

utrymmen där ingen person normalt närvarar. För de öppna kontorlandskapen modellerades 

ventilationen vara 1,35 l/s per m2 golv, för cellkontor modellerades flödet vara 1,5 l/s per m2 

golv samt 1,35 l/s per m2 golv i konferensrum. I sporthallen modellerades ventilationen vara 

styrd av CO2-nivå samt temperatur. Ventilationen antogs vara igång mellan klockan 7 till 20 på 

vardagar och avstäng all övrig tid. Ä       t   t o     å  r       ”  oot    ”   

energisimuleringsmodellen vilket innebär en tidsutjämning på 36 minuter före och efter 

ventilationstidsspannet.  

Vidare användes systemparametrar, vilka angav gränserna för energisimuleringen. I modellen 

   ä       ”  oot    ”-parameter vars syfte var att släta ut diskreta till- och frånslag och 

används i huvudsak som en funktion för att förbättra beräkningsförutsättningarna vid 

simulering. I   tt     r        r            ä     ”  oot    ”  ör       o       oc  

hemgående personerna, vilket i sin tur innebar förbättrade energisimuleringar samtidigt som 

det är realistiskt eftersom att alla inte anländer eller går hem samtidigt.  

I referensalternativet antogs det finnas 1230 disponibla kontorsplatser. De disponibla platserna 

var fördelades i alla lokalerna som är avsedda för kontorsarbete. Beläggningsgraden antogs vara 

70 procent. Det medförde att 861 personer närvarade och således var det antalet belagda 

kontorsplatser. Vidare modellerades en närvarande person ha en aktivitet på 1 MET där det 

motsvarar en stillasittande och avslappnad person (Ekberg, o.a. 2006).  Referensmodellens 

indata för aktivitetsnivån i MET är något lågt uppskattad.  Vid simulering med ett högre värde på 

aktivitetsnivån skulle varje närvarande person bidra till något högre värmeavgivning. Slutligen 

antogs att de närvarande personernas kläder har en isoleringsnivå på 0,85 ± 0,25 CLO. 
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Variationen av CLO-nivå styrs av temperaturen i energisimuleringsprogrammet. Eftersom 

ventilationen är konstant kommer inte den att påverka CLO-nivå i detta fall. Dock hade 

ventilationen varit en signifikant faktor för CLO-nivån o           t     t t    r  r .    

t    r t r     r        C   t         C  .    t    r t r     r     r        C         r 

programmet 1,1 CLO. Då temperaturen över t   r        C             r  ot     C  .    

Effektbehovet för utrustning simulerades från ett schablonvärde i form av energi per 

kvadratmeter. Vidare multipliceras schablonvärdet för respektive lokals golvyta, formel 1. 

Eftersom att utrustning avger värme används ett annat schablonvärde för den avgivna värmen. 

Av den utrustning som fanns tillgänglig antogs 70 procent av utrustingen användas under 

kontorstid samt 10 procent antogs vara på utanför kontorstid. Även utrustningen påverkas av 

”  oot    ” med ett intervall på 36 minuter innan och efter kontorstid.  

Formel 1. Beräkning av energibehov för utrustning. 

           

där Q är effektbehovet (W), k är schablonvärdet för effektbehovet (W/m2) och Agolv är en 

golvarea (m2). 

De fläktar och pumpar som användes var frekvensstyrda. Det innebär att en frekvensomriktare 

används för att kontrollera hastigheten av en elektrisk motor. Hastigheten kan kontrollers med 

en frekvensförändring av elektriciteten som tillförs motorn. (Engineer Live 2014)   

Pumpeffekten för kontorsbyggnaden beräknades med formel 2.  

Formel 2. Beräkning av pumpeffekt.  

       
       

     
         

där Qpump är pumpeffekt (W), PsetMax är den maximala tryckhöjden (Pa), Vvatten är 

volymvattenflödet (m3/s) och      är pumpens verkningsgrad.  

Fläkteffekten för ventilation beräknades med formel 3.  

Formel 3. Beräkning av fläkteffekt.  

        
    

      
       

Där Qfläkt är fläkteffekt (W), PMax är det maximala trycket (Pa), Vluft är luftflödet (m3/s) och        

är fläktens verkningsgrad.  
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3.3.1 Energibehovet för referensalternativet 

Energibehovet för referensalternativet delades upp i fem olika delar där respektive del krävde 

olika mängd tillförd energi, se figur 3. Energibehovet simulerades för ett helt år. De fem delarna 

är värme, kyla, aggregatvärme, aggregatkyla samt tappvarmvatten. Anledningen till att värme 

skiljer sig från aggregatvärme är att värme till radiatorer är på både dagar, nätter och helger 

samtidigt som aggregatvärme till luftbehandlingsaggregaten endast är i drift under kontorstid 

på vardagar. Det samma gäller för kyla och aggregatkyla. Därmed underlättar en uppdelning av 

värme samt kyla eventuell beräkning av energikostnader. Energibehovet för aggregatvärme och 

aggregatkyla används för luftbehandling. Energibehov för värme syftar till radiatorer placerade 

under fönster. Slutligen syftar energibehovet för kyla till kylbafflar placerade i lokalernas tak.  

 

Figur 3. Energibehovet uppdelat på användningsområden för referensalternativet. 

Utöver energibehovet för termiskt klimat användes elektrisk energi till hissar, fläktar och 

pumpar. Energibehovet för tappvarmvatten i kontorsbyggnaden modellerades enligt Svebys 

brukarindata för kontorsbyggnader där den rekommenderade årsschablonen är 2 kWh per m2 

(Levin, Blomsterberg och Dalman, o.a. 2013). Eftersom att årsschablonen är baserad på 

byggnadens golvarea och inte antal närvarande personer i byggnaden antogs energibehovet för 

tappvarmvatten vara konstant och oberoende av antal personer i byggnaden. Det totala 

energibehovet för tappvarmvatten är 44637 kWh per år. Om fler personer vistas i 

kontorbyggnaden bör rimligtvis mer tappvarmvatten användas än i fallet med få närvarande. 

Energibehovet för tappvarmvatten är dock litet i förhållande till andra energibehovsposter 

vilket medför att variationen kan anses vara försumbar mellan respektive studiefall.   
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samma lokaler som i referensalternativet och att det endast var antalet som ändades. 

Utgångspunkten för antagandet baserades på att oavsett om det är en eller flera personer som 

arbetar i ett kontorslandskap kommer belysningen att vara på. Vidare baserar energibehovet för 

belysning på schablonvärden för energi per kvadratmeter och är därmed inte beroende av 

närvaroantal.  

Konstant indata ändrades ej vilket således innebar att systemparametrar, termiska bryggor, 

byggnadsspecifik data och tappvarmvatten etc. bevarades enligt det som användes i 

referensalternativet.  
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4. Resultat och analys 

Efter utförda fallstudier för olika antal disponibla kontorsplatser med tillhörande utrustning har 

ett antal resultat observerats. Nedan följer en presentation av de erhållna resultaten samt vilka 

faktorer som haft en betydande och mindre betydande inverkan på resultaten.  

4.1 Totala energibehovet 

Värmebehovet i kontorsbyggnaden består av energi till radiatorer men även värmeväxlare för 

att ta vara på värmet från frånluften i byggnaden. På samma sätt beror kylbehovet på energi för 

kylning av tilluft samt kylbafflar i byggnaden. Det totala energibehovet är uppskattat från energi 

för värme, kyla, pumpar, fläktar samt hissar i kontorsbyggnaden.  

Det totala energibehovet för kontorsbyggnaden består av energibehov för radiatorer, kylbafflar, 

värme- och kylbatterier i luftbehandlingssystem, pumpar, fläktar samt byggnadens fyra hissar. 

Det totala årliga energibehovet var relativt konstant för alla fallstudier förutom då antal 

disponibla kontorsplatser var 2000 platser, se figur 4.  

 

Figur 4. Totala energibehov för respektive fall under ett år. 

Den kritiska punkten i figur 4 är vid 1500 disponibla kontorsplatser. Eftersom 

beläggningsgraden var 70 procent vid energisimulering medförde det en kritisk punkt då 1050 

kontorsplatser var belagda.   

4.2 Värme- och kylenergibehov för luftbehandlingsaggregaten 

För att studera anledningen till det totala energibehovet för respektive studiefall utvärderades 

initialt värme- och kylbatteriernas årliga energibehov. Resultatet blev således att kylbatterierna 

energibehov var så när på konstant för respektive fallstudie. Vidare blev resultatet för 
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värmebatterierna att energibehovet reducerades då antal disponibla kontorsplatser ökade i 

kontorsbyggnaden, se figur 5.  

 

Figur 5. Aggregatens energibehov för respektive fall under ett år. 

Resultatet av denna delstudie var att aggregatkylbehovet inte bör påverka den kraftiga ökningen 

av energibehov för 2000 platser samt att energibehovet för aggregatvärme bör reducera 

energibehovet. Därmed innebär det att aggregaten inte har en signifikant påverkar på det 

kraftigt ökande energibehovet för 2000 disponibla kontorsplatser.  

4.3 Värme- och kylenergibehovet 

Vidare studerades värme- och kylenergibehovet för respektive fall. Värmebehovet summeras av 

energibehovet till radiatorer samt värmebatterier i kontorsbyggnaden och kylbehovet 

summeras av energibehovet för kylbatterier samt värmeväxling. Resultatet av den delstudien 

blev att värmebehovet reducerads näst in till proportionellt mot ökat antal disponibla 

kontorsplatser i kontorsbygganden. Kylbehovet däremot ökade näst intill linjärt till en början. 

Dock ökade kylbehovet kraftigt då antal disponibla kontorsplatser ökade till 2000. Således 

erhölls ett resultat i form av att kylbehovet påverkas i större utsträckning av ökat antal 

disponibla kontorsplatser och högre antal närvarande personer än värmebehovet i den aktuella 

kontorsbyggnaden, se figur 6. 
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Figur 6. Värme- och kylbehovet för respektive fall under ett år. 

Vidare summerades värme- och kylbehov för respektive fall, se figur 7.  

 

Figur 7. Totala värme- och kylbehovet för respektive fall under ett år. 

De resultat som erhölls från att ha summerat energibehovet för värme- och kyl var att 

energibehovet var konstant för fallen med 300 till 1500 disponibla kontorsplatser. Det innebär i 

sin tur att då värmebehovet var högt så var kylbehovet lågt och vise versa. När sedan antalet 

disponibla kontorsplatser och närvaroantal ökade reducerades värmebehovet samtidigt som 

kylbehovet ökade. För fallen med 300 till 1500 disponibla kontorsplatser och en 

beläggningsgrad på 70 procent tog energibesparingar och energiökningar ut varandra. Vid fallet 
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med 2000 disponibla kontorsplatser ökade kylbehovet så kraftigt att energibehovet för 

reducerade värmebehov inte kunde ta ut varandra. Det var en anledning till att det totala 

energibehovet ökade kraftigt vid 2000 disponibla kontorsplatser.   

4.4 Energibehov för fläktar och pumpar  

Slutligen studerades kontorsbyggandes energibehov för fläktar och pumpar. Resultatet som 

erhölls vid den delstudien var att fläktarnas energibehov var relativt konstant för respektive fall 

samt att energibehovet för pumpar steg mycket lite då närvaroantal och disponibla 

kontorsplatser varierades, se figur 8. Anledningen till att fläktarnas energibehov blev konstant 

var att flödet modellerades som ett konstant flöde (CAV). Det samma gällde pumpar, dock 

innebar ett ökat kylbehov att mer kylvatten behövde pumpas till byggnadens kylbafflar, vilket 

därmed resulterar i ett ökat energibehov för pumpar då närvaroantalet ökade.  

  

Figur 8. Energibehovet för fläktar och pumpar för antal disponibla kontorsplatser. 

4.5 Konstanta energibehov för fallstudien 

Energibehovet för tappvarmvatten uppskattades till ett totalt värde på 44637 kWh per år. 

Energibehovet baserades på en årsschablon för tappvarmvatten i kontorsbyggnader. Resultatet 

för varje studiefalls energibehov för tappvarmvatten är konstant för alla fallen eftersom att 

resultatet baseras på en årschablon.  

Energibehovet för hissar baseras på ett rekommenderat schablonvärde 5,5 MWh per hiss och år 

(Levin, Blomsterberg och Dalman, o.a. 2013). Resultatet är således att energibehovet för fyra 

hissar är 22000 kWh per år. Eftersom att hissarnas energibehov inte baseras på personnärvaro 

kommer resultatet att vara konstant för alla studiefallen.  
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5. Diskussion 

Eftersom att energisimuleringsmodellen är en modell av verkligheten bör den faktiska 

energianvändningen avvika något från den modellerade. Dels för att luftflöden antogs vara 

konstanta för olika rum och dels för att modellen optimerats för ett visst antal närvarande 

personer. När energisystemet optimerats för 1230 disponibla kontorsplatser och plötsligt 

senare ändrats till 2000 disponibla kontorsplatser finns det anledning att tro att den initiala 

modellen bör optimeras igen för ett högre antal närvarande personer. Om ventilationssystemet i 

energisimuleringsmodellen istället hade varit ett VAV-system skulle ventilationsflödet ha kunnat 

variera beroende av antal närvarande. Därmed hade ett reducerat energibehov för ventilation 

kunnat erhållas vid få antal belagda kontorsplatser samtidigt som ett högt antal belagda 

kontorplatser troligtvis bidragit till ett ökat energibehov för ventilation. VAV-systemet skulle 

troligtvis bidra till att energibehovet för fläktar istället skulle öka med ökat antal belagda 

kontorsplatser i motsats till det konstanta fläktenergibehovet som CAV-systemet bidrog till.  

Någonstans mellan 1050 till 1400 närvarande personer samt ett beläggningsgradsintervall 

mellan 85 och 114 procent sker en drastisk förändring av det totala energibehovet. Det går att 

konstatera att det bör finnas en brytpunkt för när den specifika kontorsbyggnaden har för 

många närvarande personer för att kunna upprätthålla ett bra energisystem ur kostnads och 

miljösynpunkt. I detta projekt var brytpunkten kring en beläggningsgrad på 85 procent vilket 

motsvarade 1050 belagda kontorsplatser samt 21 m2 per arbetstagare. Om fler personer tillåts 

närvara i kontorsbyggnaden skulle golvytan per arbetstagare reduceras samtidigt som 

energibehovet skulle öka. En beläggningsgrad på 85 procent i en kontorsbyggnad är högt. För 

den kontorsbyggnad som studerats skulle det vara sällsynt att ha en beläggningsgrad av den 

höga nivån eftersom arbetstagare kan vara iväg på möten, uppdrag eller av annan anledning inte 

befinner sig i kontorsbyggnaden.  

I energisimuleringsmodellen tas ingen hänsyn till semesterdagar. I fallet med 2000 disponibla 

kontorsplatser då kyleffektbehovet påverkades kraftigt skulle denna parameter kunna ha 

signifikant inverkan på resultatet. Detta på grund av att kyleffektbehovet är som störst 

sommartid då utomhustemperaturen samt solinstrålningen är som störst. Eftersom många tar 

semester sommartid bör beläggningsgraden vara betydligt lägre sommartid jämfört med övriga 

arbetsveckor. Lägre beläggningsgrad innebär ett reducerat kyleffektbehov och därmed bör det 

totala energibehovet för den specifika kontorsbyggnaden vara mindre om hänsyn togs till 

semester.  

Idag tenderar kontorsbyggnader att omfattas av fler och fler disponibla kontorsplatser till följd 

av att möjliggöra reducerade kontorskostnader per arbetstagare. Utifrån denna studie finns det 
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potential till att öka antalet disponibla kontorsplatser något och därmed öka antalet belagda 

kontorsplatser från 861 till maximalt 1050 platser.  

Boverkets rekommendation om att energisimulera utifrån hypotesen att beläggningsgraden är 

70 procent (Levin, Blomsterberg och Wahlström, o.a. 2007) verkar, utifrån de resultat som 

erhållits i denna studie, vara ett rimligt antagande för den aktuella kontorsbyggnaden. Detta 

med anledning av att värme- och kylbehovet tog ut varandra vid en beläggningsgrad mellan 17 

procent och 85 procent. Eftersom att intervallet av beläggningsgrader var relativt stort och 

variationen av energibehov litet, verkar det rimligt att fortsätta använda antagandet om 70 

procent i fortsättningen.  
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6. Slutsats 

Slutsatsen av de resultat som erhållits är att beläggningsgraden inte har signifikant inverkan på 

det totala energibehovet i den specifika kontorsbyggnaden då ventilationsflödet är konstant 

(CAV) samt att beläggningsgraden är mellan 17 till 85 procent. Slutsatsen baseras på att då 

beläggningsgraden är inom det intervallet erhålls ett likvärdigt energibehov för respektive 

studiefall till följd av att en värmebehovsreduktion tas ut av ett ökat kylbehov och vise versa. 

Därmed skulle en högre och lägre beläggningsgrad än 70 procent kunna användas i 

kontorsbygganden så länge den är högre är 17 procent samt lägre än 85 procent. För den 

aktuella kontorsbygganden innebär det att antalet belagda kontorsplatser skulle kunna ökas 

från dagens 861 till 1050 utan att det totala energibehovet påverkas.  

Eftersom att den rekommenderade kontorsytan per arbetstagare minst skall vara 20 m2 per 

person uppnås en kritisk gräns då beläggningsgraden är högre än 85 procent. Slutsatsen är 

således att vid högre beläggningsgrad än 85 procent kommer inte riktvärdet för kontorsyta per 

arbetstagare att kunna upprätthållas.  

Vidare är det dock ytterst osannolikt att det kommer vara en högre beläggningsgrad än 85 

procent i den aktuella kontorsbyggnaden. Därmed finns det i praktiken en liten sannolikhet att 

den totala energianvändningen i den aktuella kontorsbyggnaden kommer öka till följd av ändrad 

beläggningsgrad och antal belagda kontorsplatser.     

Framtida studier inom motsvarande område skulle kunna förfina intervallen av disponibla 

kontorsplatser för att därmed möjliggöra en noggrannare kritisk gräns för beläggningsgraden. 

Vidare skulle kontorsbyggnaden kunna modellas med ett variabelt ventilationssystem (VAV) 

som beror av närvaro för att därmed undersöka vilken inverkan det skulle få på det totala 

energibehovet för den specifika kontorsbyggnaden.     
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Figur 10. Utdrag från referensmodellen i IDA ICE. 

Den utrustning som antogs användas i kontorsbyggnaden ändrades för respektive studiefall. 

Utrustningen i kontorsbyggnaden antas variera proportionellt mot antal personer. Rent 

praktiskt togs indata för utrustningen samt antal närvarande personer i respektive lokal från 

referensmodellen och exporterades till ett Excel-dokument. Sedan exporterades indata för antal 

personer i den modifierade IDA ICE modellen och exporterades till samma Excel-dokument. 

Vidare beräknades det energibehovet för utrustning för den modifierade modellen enligt formel 

4. Slutligen importerades det nya energibehovet för utrustning i den modifierade IDA ICE-

modellen. Motsvarande utförande för respektive studiefall. I figur 10, grön ruta, illustreras den 

kolumn som exporterades från referensmodellen samt där den modifierade utrustningen 

importerades efter ändring. 

 




