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Abstract 

The purpose of this work is to investigate whether Hagaporten III in Solna manages to fullfill 

the GreenBuilding-certification requirement. It also aims to find new climate files which can 

give more accurate energy usage-simulations compared to the climate file used today, 

Bromma 77 and to determine whether Bromma 77 should be changed or not. 

Climate files that will be used in this study is from Stockholm 2009 (Torkel Knutssongatan), 

Arlanda-Ashrae and Bromma 77. These will be used to make new energy calculations. The 

results from the simulations are then compared to see if the results are consistent with 

measured values and how they are affected by the different climate files. 

Hagaporten III manages the GreenBuilding-certificate requirements of 85.5kWh/m
2 

according 

to BFS 2008:06. The measured value from 2013 was 67.6kWh/m
2
. According to BFS 

2011:26, the new requirement is 67.4kWh/m
2
, which the building is considered to fulfill. But 

Because GreenBuilding only looks at energy usage, it cannot be classified as a sustainable 

certificate among the certificates in Sweden today. 

The simulations made with the self-made climate file Sthlm 01-12 is similar to the 

simulations made with the Stockholm 09 climate file. It is hard to evaluate if this is the most 

suitable file, considering that all of the simulations differed a lot from the measured values. 

Though it does show that the choice of climate files has a large impact on the outcome of the 

simulation. Even though temperature is only one of six parameters that are included in a 

climate file, the climate files temperatures can naturally be connected to the executed 

simulations and their looks. This is why it is necessary to evaluate if a new climate file can be 

made to replace Bromma 77 and test the own climate file on more buildings and models. 
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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att undersöka om Hagaporten III i Solna klarar Greenbuilding 

certifieringens krav och jämföra utförda simuleringar med 2009 års uppmätta värden. Syftet är 

även att hitta klimatfiler som kan ge mer överensstämmande värden av energianvändningen, 

mot dagens klimatfil Bromma 77 och avgöra om Bromma 77 bör ersättas med nya klimatfiler. 

Klimatfilerna som kommer att användas i IDA ICE modellen för att simulera 

energianvändningen är från Stockholm 09 (Torkel Knutssongatan), Arlanda-ASHRAE samt 

Bromma 77. Även en egen klimatfil skapas, med en medeltemperatur från åren 2001-2012 

och används i modellen. De nya beräkningarna jämförs för att se om beräkningarna stämmer 

överens med uppmätta värden och hur simuleringarna påverkas av de olika klimatfilerna. 

Hagaporten III klarar GreenBuilding-certifieringens krav på 85,5 kWh/m
2
 enligt BFS 

2008:06. Enligt uppmätta värden från 2013 var energianvändningen (efter 

normalårskorrigering) 67,6 kWh/m
2
.  Utifrån BFS 2011:26, krav som uppdaterades tre år 

senare gäller 67,4 kWh/m
2
, vilket Hagaporten III anses klara. Men GreenBuilding enbart ser 

till energianvändningen så anses certifieringen inte vara ett hållbart alternativ bland de 

certifieringar som finns idag. 

Simuleringarna med den egna klimatfilen Sthlm 01-12 är snarlik till de simuleringar som 

gjordes för Stockholm 09. Det är svårt att avgöra om detta är den mest lämpade klimatfilen då 

alla simuleringarna skiljer sig mycket ifrån uppmätta värden. Dock visar det sig att 

simuleringarna med de olika klimatfilerna har betydelse för energiberäkningarna. Även om 

temperaturen endast är en av sex parametrar som ingår i en klimatfil så kan klimatfilernas 

temperaturer naturligt kopplas till de utförda simuleringarna och deras utseende. Det är därför 

aktuellt att se över om en ny klimatfil kan utformas för att ersätta Bromma 77 och testa den 

egna klimatfilen mot fler byggnader och modeller.  
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Nomenklatur 

Förkortningar och alla använda variabler och parametrar listas i detta kapitel. Det 

rekommenderas, vid osäkerhet kring definitioner som finns i detta material att läsa Begrepp – 

i bygg och fastighetssektorn skriven av Bengt Hansson m.fl. Fullständig referens återfinns i 

kap. 7 Litteraturförteckning i denna rapport. Det har även valts att kursivera texten, vid 

citering samt skrivna titlar. 

Atemp – Temperaturreglerande utrymmen som värms till mer än 10 
o
C inom 

klimatskämrens insida (BFS 2008:06 2008). 

BBR –  Boverkets byggregler, innehåller föreskrifter och allmänna råd inom bygg 

(Boverket-Lag och rätt-BBR 2013) 

BFS –   Boverkets författningssamling 

BTA –  bruttoarea, utmätt area som är begränsad av omslutande yttervägar eller 

byggnadens utsida och redovisas per våningsplan alternativt byggnad. Används 

vanligen för markprissättning, ekonomiska överslagsberäkningar samt i 

planbestämmelser (Hansson, Olander och Evertsson 2007). 

EG-direktivet – Ett ramdirektiv om byggnaders energiprestanda där EU-länder själva väljer 

metoder och kravnivåer när direktivet ska verka i den rådande lagstiftningen 

(Energimyndigheten; EG-direktivet, utredningar och rapporter 2009). 

Byggnadens energianvändning –  

Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras 

till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, 

tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. (BFS 2008:06 2008) 

Byggnadens specifika energianvändning –  

Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m 2 och år. 

Hushållsenergi inräknas inte. Inte heller verksamhetsenergi som används utöver 

byggnadens grundläggande verksamhetsanpassade krav på värme, varmvatten 

och ventilation. (BFS 2008:06 2008) 

LOA –  Förkortning för lokalarea, vilket är en yta som brukas för andra ändamål än 

boende eller byggnadens drift (Hansson, Olander och Evertsson 2007).  

RF - Relativ luftfuktighet, som är ett procentuellt förhållande mellan mättnadsånghalt 

och aktuell ånghalt. Utomhus är den som störst på vinter och lägst under våren. 

Inomhus råder motsatt förhållande (Hansson, Olander och Evertsson 2007). 

Klimatzon –  BBR har delat upp Sverige i tre större zoner för att på ett bättre sätt anpassa de 

uppsatta kraven inom byggnadens energianvändning. Klimatzonerna tillämpas 

för alla byggnader oavsett värmesystem. Nedanstående information om de tre 

klimatzonerna är tagna från (BFS 2008:06 2008). 

Klimatzon I - Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 
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Klimatzon II - Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. 

Klimatzon III -  Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, 

Södermanlands, Örebro, Västman-lands, Stockholms, Uppsala, Skåne, 

Hallands, Blekinge och Gotlands län. 

Normalårskorrigering – Korrigerar uppmätta värden utifrån ortens klimat från den period då 

värden ska verifieras (BFS 2008:06 2008). 

       – Genomsnittligt uteluftsflöde under uppvärmningssäsong, enhet      . 

Relativ luftfuktighet – visar mängden vattenånga i luften i relation till den maximala mängden 

vattenånga för den givna temperaturen. Mäts i procent, % (SMHI, 

kunskapsbanken 2013) 

SGBC – Sweden Green Building Council 

Temperatur – Utomhustemperatur, mäts i enheten grader Celsius, 
o
C 

Vindhastighet – mäts i m/s 

Vindriktning – från det håll vinden kommer och mäts i grader. Vind från söder anges som 

180
o
 (SMHI, Kunskapsbanken 2012).
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1 Problemformulering och Mål 

I detta avsnitt ges en kort bakgrund om vad varför detta arbete görs och vad de huvudsakliga 

uppgifterna och målen med detta arbete är.  

1.1 Bakgrund 

Hagaporten III i Solna byggdes 2008 där Skanska stod som byggherre. Året senare, 2009 blev 

byggnaden certifierad enligt GreenBuilding. Konsultbolaget ÅF, idag en av ett flertal 

hyresgäster i byggnaden, vill undersöka energianvändningen för byggnaden och se om 

byggnaden uppfyller GreenBuildings krav. 

Idag äger Norrporten fastigheten, och sköter driften. Norrporten har månadsvisa driftmöten 

där byggnadens energianvändning diskuteras samt säkerhetsställer att byggnadens 

energisystem fungerar. 

Hösten 2010 utlyste Sveby en tävling som skulle ge en uppfattning om hur stora fluktuationer 

som fanns i beräknade energisimuleringar (för samma objekt) och jämföra de mot uppmätta 

värden. Detta var även ett sätt att sprida de anvisningar som Sveby då hade tagit fram. Från 

denna tävling kunde slutsatser som handhavande fel, felaktiga tolkningar av Svebys 

anvisningar, bristande kvalitétsrutiner m.m. granskas. Det visade sig att det var stora 

fluktuationer i de energisimuleringar som gjordes – där varierande brukarindata var en av de 

större orsakerna (Levin och Snygg, Resultat från energiberäkningstävling för ett 

flerbostadshus 2011).  

Från detta har fler arbeten i ämnet brukarindata och klimatfiler gjorts. Bland annat tar 

rapporten Normalisering av byggnadens energianvändning (Isakson och Carling 2012) samt 

artikeln Klimatfilens inverkan på energiberäkningen (Karlsson och Burman 2014) från 

tidskriften Energi&Miljö upp dessa frågor, om hur stor påverkan indata i simuleringar har. 

Men också frågan om hur byggnaders energianvändning ska granskas. Med tiden har bl.a. 

Sveby arbetat fram flertalet standarder gällande brukarindata och hur byggnaders 

energianvändning bör normalårskorrigeras – för att ge säkrare bedömningar vid bl.a. 

miljöcertifieringar. Någon standard för klimatfiler har dock ännu inte tagits fram, men 

efterfrågas idag av branschen. 

1.2 Uppgiften 

En oberoende undersökning kommer genomföras för att undersöka om byggnaden uppfyller 

GreenBuildings krav och hur certifieringskrav samverkar med energisimuleringar. Uppgiften 

är även att undersöka om det fanns skillnader mellan beräknade och uppmätta värden 

angående energianvändningen, och vad de beror på. Vid diskussion med Jonas Gräslund, idag 

anställd på Skanska riktades senare mer fokus mot att undersöka klimatfilens roll i de 

energisimuleringar som gjorts för bygget. 

Syftet med arbetet är att svara på de frågeställningar som redovisas nedan samt fortsätta 

utifrån Svebys arbete gällande klimatfiler och dess inverkan på energiberäkningar. 
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 Klarar Hagaporten III GreenBuilding-certifieringens krav? 

 Hur står sig GreenBuilding-certifieringen i ett hållbarhetsperspektiv? 

 Hur står sig klimatfilen Bromma 77 mot andra existerande klimatfiler i relation till 

2009 års uppmätta värden? 

 Kan en egen klimatfil skapas för att ge bättre överensstämmelse med uppmätta 

värden? 

 

Utifrån dessa frågor är målsättningen att: 

 skapa en klimatfil som lämpar sig bättre än klimatfilen Bromma 77, 

 detta arbete ska fungera som underlag för vidare undersökningar gällande 

klimatfilernas roll vid energiberäkningar, 

 få en förståelse över vilka certifieringar som kan vara bättre i ett långsiktigt 

hållbarhetsperspektiv; socialt, ekonomiskt, ekologiskt inom byggbranschen. 

1.3 Metod  

Arbetet börjar med en litteraturstudie om Svenska och Europeiska miljömål och hur Sveriges 

energianvändning sett ut sedan 1990. En studie kring olika byggnadscertifieringar som 

används i Sverige görs, samt vilka skillnader det är mellan dessa. Vidare görs efterforskningar 

om vad som tidigare gjorts gällande brukarindata och klimatfiler. Slutligen ges en 

grundläggande beskrivning av Hagaporten III och dess inre installationer. All denna 

litteraturstudie ligger sedan i grund för den diskussion som redovisas utifrån detta arbetets 

resultat.  

För att kunna lösa tidigare nämnda uppgifter måste uppmätta värden för byggnadens 

energianvändning hämtas. Dessa data erhålls från Mattias Lyxell som idag är anställd på 

Norrporten. All data är uppmätta av Norrenergi – kommunägt energibolag som producerar, 

distribuerar och säljer fjärrvärme och fjärrkyla (Norrenergi 2012) och via Webess som är en 

programvara för driftstatistik som levereras av Vitec AB (Vitec AB 2013). 

Då uppgiften även är att undersöka om det finns några betydande skillnader i byggnadens 

energianvändning beroende på vilken klimatfil som används. För detta används en befintlig 

modell av Hagaporten III, som skapades i ett tidigt skede i byggnadsprojekteringen. Modellen 

är gjord i simuleringsprogrammet IDA-ICE av Pär Carling, idag anställd på EQUA, ett 

företag som specialiserar sig på att ta fram nya simuleringsverktyg (EQUA, about us 2013). 

I IDA-modellen kommer fyra olika klimatfiler användas och jämföras med avseende på fyra 

faktorer. Dessa faktorer är: 

 Fjärrvärme 

 Fjärrkyla 

 Summan av fjärrkylan + fjärrvärmen 

 Uppmätt data 

 

Simuleringarnas resultat, med respektive klimatfil jämförs med uppmätta värden (2009 års 

energianvändning) från Norrenergi och Webess. Uppmätta värden för byggnaden jämförs 

även mot de krav som GreenBuilding-certifieringen kräver. Klimatfilerna jämförs sinsemellan 

och görs med den temperaturdata som finns i filerna. Temperaturdata (medelvärdet för varje 
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månad från varje månad samt ett medelvärde för åren 2001-1012) från SMHI sammanställs 

sedan för att jämföra dessa temperaturdata mot de befintliga klimatfilerna och se om det finns 

korrelationer mellan varierande temperatur och typ av klimatfil vid en energisimulering. 

En illustration av hur arbetet kommer ske återges i figur 1. 

 

Figur 1 - Modell över arbetets metod. 

Arbetets begränsningar 

Detta arbete har ingen ekonomisk grund att stå på. Därmed kan det bli svårigheter att få 

tillgång till konsultation från EQUA och svårt att göra en analys av hur den givna modellen 

fungerar; vilken indata som används, zonindelning av byggnaden m.m. Den ekonomiska 

aspekten kan även hindra arbetet från att få tillgång till klimatdata, från bl.a. SMHI samt är 

det en kostnad att hämta hem de klimatfiler som finns tillgängliga via IDA ICE. 

Vid jämförelse av klimatfilerna väljs enbart att jämföra en av de parametrar som finns i en 

klimatfil. Denna parameter är temperaturen.  

Då erhållna modeller från EQUA är gjorda i ett tidigt skede i byggnadsprocessen och har 

bristande indata gällande verksamheten, så har elanvändningen inte räknats med från 

simuleringarna och redovisas därmed inte i resultatet. Detta påverkar även resultatet för värme 

och kylbehovet, som då i resultaten kommer visa något för låga värden. 
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2 Litteraturstudie 

Utifrån EU-kommissionens 20-20-20 mål är det fastslaget att utsläppen av växthusgaser ska 

vara 20 % lägre än 1990, att 20 % av energin ska produceras från förnybara källor samt att 

energieffektiviteten ska öka med 20 % (Europa 2020-målen 2014). Med fortsättning på den 

sistnämnda punkten, att öka energieffektiviteten med 20 %, så är energianvändning i bygg 

miljö ett av flera segment som måste förbättras för att nå de uppsatta målen. Från 

Energimyndighetens rapport Energiläget 2013 (Energiläget 2013) visar det sig att omkring 37 

procent av den totala slutliga energianvändningen (exklusive förluster och användning för 

icke-energiändamål) kommer från bostads och service sektorn. I denna sektor finns det stora 

utrymmen för förbättringar, såväl som vid nybyggnation och befintliga byggnader. 

De svenska målen för samma tidsperiod skiljer sig från dessa. Sverige har som mål att 

utsläppen av växthusgaser ska vara 40 % lägre än 1990, 50 % av energin ska komma från 

förnybara källor samt att energieffektiviseringen ska öka med 20 % (Naturvårdsverket 2013). 

2.1 Energianvändningen i Sverige 

I figur 2 ses den svenska energianvändningen mellan åren 1990-2012 uppdelat på sektorerna; 

bostäder och service, transport, industri, förluster och användning för icke-energiändamål. 

Statistiken är en sammanställning från Energimyndigheten och Statistiska centralbyrån - SCB, 

Energiläget i siffror 2014, som är en Excel-fil som ges ut av Energimyndighetens webbshop. 

Omvandlings- och distributionsförluster samt förluster vid kärnkraft ingår som förluster i 

statistiken. Icke-energiändamål är utrikes sjöfart och flygresor m.m. (Energiläget 2013). 

Sektorerna industri samt bostad och service har de senaste åren nästintill utgjort en lika stor 

del. 2011 stod de båda för 144 TWh, vilket är 37 % vardera av den totala användningen 

(exklusive förluster och användning för icke-energiändamål) (Energiläget 2013). 

 

 

Figur 2 - Energianvändning i Sverige från år 1990 fram till 2012. Källa: (Energiläget i siffror 2014). 
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Den totala energianvändningen inom bostad- och servicesektorn kan ställas i relation till 

befolkningstillväxten i Sverige mellan dessa år. Enligt SCB har det sedan 2004 nästintill varit 

en linjär uppåtgående tillväxt. Genom en sammanvägning av dessa data ges en överblick av 

hur energieffektiviteten har förändrats över åren per capita visas i figur 3 mellan åren 1990-

2012.  

 

 

Figur 3 - Energianvändning per capita inom sektorn bostad och service mellan åren 1990-2012. Källa 
(Statistiska centralbyrån) och (Energiläget i siffror 2014). 

2010 var ett kallt år, med en mycket kall vinter (se figur 7) vilket är resultatet av uppgången 

vid 2010 års värden i figur 3. Energianvändning per capita i denna sektor har under de senaste 

22 åren en minskande trend, där det största (år 1996) och minsta (år 2012) värdet var 18,4 

respektive 15,2 MWh/capita. En minskande trend kan bero på flertalet saker och en sak är 

miljö- och byggnadscertifieringar. Mer om detta finns i nästkommande kapitel. 

2.2 Branschens byggnadscertifieringar 

För att påskynda processen att bygga fler energisnåla byggnader och verkligen nå 2020-

målen, så tog EU 2004 fram ett GreenBuilding certifikat. Certifieringen innebär nya 

byggnader ska använda mindre än 25 % av nybyggnadskraven i BBR. För befintlig 

byggnation krävs en 25 procentig minskning från den rådande energianvändningen 

(GreenBuilding - Certifikat i energibesparing och energieffektivisiering 2014). 

Sweden Green Building Council jobbar med att granska uppmätta resultat i byggnader, 

utfärda GreenBuilding certifikat samt hålla utbildningar i ämnet. Sweden Green Building 

Council, förkortat SGBC, arbetar med tre andra miljöcertifieringar varav två som är 

anpassade till svenska förhållanden; Miljöbyggnad och BREEAM. Certifieringen 

Miljöbyggnad som används för både befintliga och nya byggnader ställer inte bara krav på 

byggnadens energi, utan även inomhusklimat och byggmaterial beaktas vid certifieringen. 

LEED, utvecklad av U.S. Green Building Council och BREEAM från Storbritannien som 

numera ägs av flera branschaktörer, är de mest kända typerna av miljöcertifieringar runt om i 

världen. SGBC har utformat ett mer anpassat system för Sverige som de kallar BREEAM-SE. 

LEED och BREEAM tittar på ytterligare punkter i sin granskning. De undersöker bl.a. 
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vattenanvändning, närmiljö och har ett bonussystem för innovationer som bidrar till minskad 

miljöpåverkan. En tydlig tabell över certifieringarnas skillnader illustreras i Tabell 1 (SGCB, 

Miljöcertifiering 2014). 

Tabell 1- Olika typer av certifieringar och vilka områden de behandlar. Källa (SGCB, Miljöcertifiering 2014) 

 GreenBuilding Miljöbyggnad BREEAM LEED 

Energi X X X X 

Material  X X X 

Innemiljö  X X X 

Vatten   X X 

Förvaltning   X X 

Byggavfall   X X 

Infrastruktur och 

kommunikation 
  X X 

Ekologi och plats   X X 

Föroreningar   X X 

Process och 

innovation 
  X X 

 

Exempel på vad alla dessa punkter innebär mer i detalj görs med hjälp av BREEAMs svenska 

manual (Manual för BREEAM-SE 2013) som återfinns på SGBCs hemsida. Notera att det 

kan skilja sig något mellan certifieringarna och ska därför bara ge en idé om vad som 

granskas vid en certifiering. För den som är mer intresserad av de olika miljöcertifieringarna 

och vad de granskar hittar all information på Swedish Green Building Councils hemsida. 

 Energi – Ser till den totala energianvändningen, CO2-utsläpp, energieffekt, 

koldioxidsnål energiförsörjning, delmätning av energi. 

 Material – Livscykelvärdering av material, ansvarsfulla köp, robusthet, utfasning av 

farliga ämnen, återanvändning av material. 

 Innemiljö – Dagsljus, termisk komfort, ljudmiljö, luft- och vattenkvalitet, belysning. 

 Vatten – Vattenförbrukning, läckageindikering, återanvändning av vatten. 

 Förvaltning – Idrifttagning, fuktsäkerhet. 

 Byggavfall – Utrymme för återvinning, återanvändning av fyllnadsmaterial. 

 Infrastruktur och kommunikation – Brukarvägledning, påverkan från byggarbetsplats. 

 Ekologi och plats – Platsval, skydd av ekologiska särdrag, förbättrat ekologisk värde. 

 Föroreningar – Köldmedier; typ och läckage, översvämningsrisk, NOx-utsläpp, 

föroreningar i vattendrag, ljus- och bullerstörningar utomhus.  

 Process och innovation – Innovativ upphandlingsstrategi, designfunktion, 

förvaltningsprocess eller teknisk utveckling. 

Figur 4 visar antalet registrerade och certifierade byggnader i Sverige fram till juni 2012. Här 

visas att Miljöbyggnadscertifieringen är den certifiering som används i störst utsträckning, 

men också den snabbast växande. 
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Figur 4 - Antal registrerade och certifierade byggnader i Sverige. Källa: (SGCB, Miljöcertifiering 2014). 

GreenBuilding 

2006 gjordes den första GreenBuilding certifieringen i Sverige. Som figur 4 visar så är det 

idag över 400 byggnader som innehar denna certifiering. Anledningarna till varför denna typ 

av certifieringen ökar i popularitet har SGBC redovisat (Så funkar GreenBuilding 2013): 

 visar att man arbetar med energifrågorna och därmed minskar miljöbelastningen 

 enkelt att förstå och kommunicera inom företaget och till hyresgäster och köpare 

 kvalitetssäkring av utlovad energibesparing – GreenBuildings certifieringsråd 

granskar  

 lägre driftkostnader 

 stöd och råd man kan få under ansökningsprocessen från Sweden Green Building 

Council 

 

Tillsammans med nämnda anledningar tillhandahålls ett diplom och rätten att använda 

GreenBuilding-logotypen, som i sin tur kan öka värdet för byggnaden (Gräslund 2014). En 

certifieringsavgift om 2000 kr erläggs, där den totala kostnaden för certifiera byggnaden 

(registrering, granskning, certifiering) hamnar mellan 13 000 - 17 600 kr beroende på om det 

är befintlig byggnad eller nybyggnation. Detta prisintevall gäller fastighetsägare som är 

medlemmar i SGBC. För icke-medlemmar ökar priset med 43 %. Eventuella kompletteringar 

är även avgiftsbelagda och redovisas av SGBC (Avgifter i GreenBuilding 2013). Med detta, 

tillkommer konsultkostnader samt den investering som krävs för att minska byggnadens 

energianvändning. 

2.3 Simuleringsprogram 

Energiberäkningar är viktiga ur ett GreenBuilding-perspektiv, då dessa är ett krav för att få 

certifieringen. Uppmätta resultat och beräkningar utgör tillsammans med åtgärdsbeskrivning 

grunden för att få ett certifikat (SGCB, Miljöcertifiering 2014). 
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Det finns ett antal olika simuleringsprogram för att skapa modeller av fastigheter och 

byggnader och från det beräkna energianvändningen. Nedan listas typiska 

simuleringsprogram som används idag: 

 IDA ICE 

 VIP Energy 

 Riuska 

 BV2 

 BSim 2000 

IDA ICE 

Det fullständiga namnet är IDA ICE vilket står för IDA Indoor Climate and Energy och är ett 

modelleringsprogram som gör det möjligt att göra virtuella modeller utav byggnader och 

simulera hur bl.a. temperaturen kommer att vara i olika delar av byggnaden. Med de 

energiberäkningar som görs kan ett beslutsunderlag för dimensionering utav värme och 

kylsystem utformas. Den data som används i simuleringarna är dels data som finns inbyggt i 

simuleringsprogrammet, brukarindata som användaren själv måste skriva in, men också 

utomstående klimatfiler med klimatdata som krävs för varje simulering. Programmet ägs och 

utvecklas idag av EQUA (EQUA 2014). 

Tidigt i byggnadsprocessen används enklare modeller utav byggnaden (Carling 2014). Flera 

rum kan i modellen ses som en zon, och därmed inte ge ett helt korrekt simuleringsresultat 

eller att införd brukarindata är schablonmässigt uppskattade pga. bristande information om 

verksamheten. 

Zonindelning innebär att rummet eller planet delas in i mindre zoner med olika behov utav 

värme- eller kylbehov. Används fler zoner kan det ge mer överensstämmande resultat 

gentemot verkligheten. Ett rum eller plan med en stor zon kan i analysen se ut att ha jämn 

temperatur, exempelvis 21 
o
C, när olika zoner i rummet egentligen påverkar varandra i 

programmet. Praxis för zonindelning är minst en zon per fasad samt en kärna, för att 

förebygga allt för stora zoner i modellen. Kärnan innebär den del av rummet som inte 

angränsar till en yttervägg. Ett rum som t.ex. är beläget utmed en fasad bör därför vara indelad 

i minst två zoner, medan ett rum som är placerat i ett hörn med två fasader minst bör ha tre 

zoner. 

2.4 Brukardata 

För att nå de europeiska målen krävs ett aktivt arbete med att minska energianvändningen i 

nybyggnation och befintliga byggnader. BBR – Boverkets byggnadsregler ställer krav om 

byggnaders energibehov och hur den ska verifieras utifrån mätningar och simuleringar. Det är 
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byggherrens ansvar att kraven efterföljs, men måste göras i samråd med övriga entreprenörer 

(Isakson och Carling 2012).  

Då simuleringsprogram som IDA ICE använder sig av brukarindata och klimatfiler som 

användaren själv väljer, kan simuleringarna ge varierande bild av hur energianvändningen 

verkligen ser ut. Brukarindata kan således variera kraftigt beroende på flertalet aspekter. Dels 

beroende på beteenden, verksamheter och deras utrustning, men skiljer sig även från person 

och företag som arbetar med simuleringen. Därmed är det viktigt att hitta standarder som kan 

underlätta arbetet och kommunikationen mellan byggherren och entreprenören. En 

normalisering eller standard är även värdefullt för att minska fluktuationer i utförda 

energisimuleringar och minska osäkerheten i projekteringsstadiet samt osäkerheter i 

verifieringar (Isakson och Carling 2012). 

Arbetet med brukardata och klimatfiler 

Sveby - standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader, arbetar med att ta fram 

standarder för brukardata och verifieringar av energianvändning i byggnader. Sveby är ett 

samfinansierat arbete som utgörs utav flertalet aktörer från näringslivet och myndigheter. 

Sveby-programmet har skrivit flertalet rapporter och försöker med dessa skapa tydliga 

ramverk som ska användas vid projektering samt validering av byggnaders energianvändning 

och även se till att dessa standarder kan formuleras redan i BBR (Om Sveby 2014) 

Hösten 2010 utlyste Sveby en tävling som skulle ge en uppfattning om hur stora fluktuationer 

som fanns i beräknade simuleringar. Där slutsatserna bl.a. var att dessa fluktuationer berodde 

till stor del på den varierande brukarindata som användaren använde sig av (Levin och Snygg, 

Resultat från energiberäkningstävling för ett flerbostadshus 2011). 

Vad som ingår som brukarindata har listats av Svebys rapport Brukarindata kontor (Levin och 

Blomstergren, Brukarindata kontor 2013): 

 Innetemperatur (börvärde under kontorstid) vid uppvärmning resp. kylning 

(Inkluderar ev. tidsstyrning på uppvärmnings- och kylanläggning). 

 Luftflödeskrav för brukande, främst drifttider och behov av luftmängd. 

 Solavskärmning med manuell användning som gardiner, markiser m.m. 

 Personvärme. Antal personer och närvarotid för olika brukande. 

 Tappvarmvattenanvändning. 

 Verksamhetsel, processel och processkyla för lokaler av olika slag, medelvärden 

alternativt tidsscheman. 

 Belysning, användning, del av verksamhetsel eller fastighetsel (I EG-direktivet om 

byggnaders energiprestanda skiljs på belysningsel och fastighetsel.). Kan anges som 

nyttiggjord/ej nyttigjord andel av posterna ovan för värme och kyla. 

 Luftläckning vid in- och utpassering. 

 Driftel, som ofta försummas vid energiberäkningar. 

 

I den nämnda rapporten har Sveby tagit fram rekommenderade värden för nästan samtliga 

punkter. 
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Svebys arbete fortgår och fler rapporter har skrivits och redigerats utifrån de ändringar som 

gjorts i BBR. En senare rapport av Sveby från december 2013, Normalisering av byggnadens 

energianvändning – sammanfattad version skriven av Isakson och Carling, som handlar om 

bristen på de befintliga klimatfiler som används idag. Från detta arbete ger författarna förslag 

om att utveckla nya klimatfiler som kan rekommenderas från BBR då detta inte har gjorts för 

svenska orter. En slutlig kommentar kring klimatfiler som representerar normalåret skrivs så 

här: ”Osäkerheten i valet av representativ väderfil ger ett stort bidrag till den totala 

säkerheten i behandlingen av energiprestanda i nybyggnadsprocessen” – vilket är en 

indikation på att ett fortsatt arbete med klimatfiler bör vidtas.  

I en artikel skriven utav medarbetare från Sweco, behandlade klimatfilers inverkan på 

simuleringar och drog slutsatsen att valet av klimatfil har en betydande inverkan för det 

underlag som kommer att ligga för fortsatta byggnadsprocessen (Karlsson och Burman 2014). 

I artikeln presenterades resultatet från undersökningar med två objekt, ett flerbostadshus samt 

en kontorsbyggnad, där alla modeller var byggda i IDA ICE. De klimatfiler som användes vid 

simuleringarna var Bromma 77, Arlanda-ASHRAE, Bromma 1961-1990 och Bromma 2000-

2009 där de senare två var tagna från Meteonorm. Från dessa simuleringar visade det sig att 

det skilde 18 procent mellan det lägsta och det högsta värmeenergibehovet för ett år för 

flerbostadshuset. För kontorsbygganden var skillnaden 44 procent, dock så skilde inte det 

totala energibehövet, värme + kyla, för kontorsbyggnaden. Skillnaden där var enbart 6 

procent (Karlsson och Burman 2014).  
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3 Hagaporten III 

ÅF:s huvudbyggnad Hagaporten III är placerad vid Frösundaleden 2 B i Solna.  

I dagsläget finns ytterligare sex hyresgäster i byggnaden utöver ÅF, dessa är; Billerud, Dekra, 

Dell, PwC, Sabis och Toshiba. Den tempererade arenan, Atemp för byggnaden är          

(EQUA 2014) och byggnaden värms upp genom fjärrvärme från Norrenergi (SKANSKA 

2013). I tabell 2 listas ett antal nyckeltal för byggnaden.  

Tabell 2 - Nyckeltal för Hagaporten III. Källa (SKANSKA 2013) 

Färdigställt 2008 

Tempererad area 33265    

Våningar 7 plan ovan mark, 

3 plan under mark 

(garage) 

Byggherre Skanska 

Uppmätta värden för fjärrvärme och fjärrkyla 

 

Figur 5 - Uppmätt kyl- och värmebehov från Norrenergi. 

I figur 5 visar hur den uppmätta fjärrvärmen och fjärrkylan ser ut över 2009 med data från 

Norrenergi. Noterbart är hur det finns ett kylbehov under vintern samt hur det kan finnas ett 

värmebehov under sommaren. Behovet utav fjärrvärme under sommaren förklaras med 

uppvärmningen utav tappvatten (Carling 2014). Under juli är fjärrvärmebehovet som lägst, 

vilket kan bero på att de flesta är på semester och såldes används en mindre mängd 

tappvarmvatten. Kylbehovet under vintern beror på att man vid temperaturer under     

stänger av frikylan och istället använder sig utav fjärrkyla för att kyla byggnadens datorer 

(Persson 2014). 
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Byggnadens uppmätta data jämfört med Greenbuildings krav 

En sammanställning av BBRs nybyggnadskrav med och utan avseende till Green Building 

faktorn ges i Tabell 3. Notera att detta krav enbart gäller nybyggnation. Klimatzonen varierar 

beroende på vilket byggnaden ligger. Denna byggnad är lokaliserad i Stockholms län och 

tillhör således klimatzon 3 (se Nomenklatur för att veta mer om dessa klimatzoner). För 

Hagaporten III gäller för det genomsnittliga uteluftsflödet                 
  , vilket 

återges i bilaga 1, och är ett tillägg för uteluftsflödet då det av hygieniska skäl överstiger 

           (BFS 2008:06 2008). 

Tabell 3 - BBRs föreskrifter gällande energianvändning för lokaler med annan uppvärmning än elvärme. Källa 
(BFS 2008:06 2008) 

Klimatzon I II III 

Specifik energianvändning för 

byggnaden        
153,64

(1) 
131,16

(1) 
108,68

(1) 

Specifik energianvändning för 

byggnaden omräknat med 

faktor 0,75 enligt Green 

Building certifieringskraven. 

        

115,23 98,37 81,51 

(1) Uträknat med formel från ”9:3 Lokaler” ur BFS 2008:06 med                 
    

Vid 2011 gjordes kraven om och i BFS 2011:26 – BBR 19 är kraven för den specifika 

energianvändningen istället 120, 100 och 80        för klimatzonerna I, II respektive III. 

Nedan i tabell 4 visas värden från erhållen energisignatur för 2013 gjord av EQUA där bl.a. 

de nyare kraven från BFS 2011:26 finns med. 

Tabell 4 - Värden tagna från erhållen energisignatur för 2013 gjord av EQUA samt beräknad specifik 
energianvändning för byggnaden enligt olika BBR-krav (Carling, Validering av Green Building för Hagaporten 3 
år 2013 2014) 

Typ Värde (      ) 

Beräknad användning före byggnation 
85 

Uppmätt data
(2) 

67,6 

Krav BFS 2008:06
(3) 

85,5 

Krav BFS 2011:26
(3) 

67,44 

(2) Normalårskorrigerat värde av energianvändningen för 2013, utfört utav EQUA. 

(3) Dessa värden är beräknade enligt BBRs föreskrifter, se tabell 3. 

Det normalårskorrigerade (se Nomenklatur för beskrivning) värdet för den totala 

energianvändningen per kvadratmeter (fjärrvärme, fjärrkyla och elanvändning) för byggnaden 

är hämtat från EQUAs rapportering Validering av Green Building för Hagaporten 3 år 2013 

(se bilaga 1). Värdet är 67,6        vilket uppfyller Green Building-kravet för klimatzon 

III. 

Det senaste BFS-kravet utfärdades 2011, tre år senare och ligger på 67,44       . Det är 

alltså med knapp marginal som Hagaporten III klarar dessa krav.   
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4 Modell 

Modellen som byggts upp bygger på klimatfilen Stockholm 09. Där har temperaturen för 

varje timme ersatts med medelvärdestemperaturen för just den timmen mellan åren 2001-

2012. Ett antagande har gjorts att temperaturen kommer att påverka resultatet mest. 

Alla övriga parametrar är identiska med de i filen från Stockholm 09.  

Klimatfiler 

En klimatfil med timdata från ett givet år samt plats krävs för att köra en simulering. 

Klimatfilerna sammanställs utifrån data hämtat från olika väderstationer som finns placerade 

runtom i Sverige.  

Klimatfilerna är uppbyggda utifrån sex olika parametrar (Chen 2014). Dessa parametrar är: 

 Temperatur 

 Direkt solinstrålning 

 Indirekt solinstrålning 

 Relativ luftfuktighet 

 Vindhastighet 

 Vindriktning 

 

Klimatfilen kan redigeras i Excel och figur 6 illustrerar hur en sådan fil kan se ut.  

 

Figur 6 – Bild från klimatfilen Stockholm 09 i Excel. 
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Figur 6 visar klimatdata mellan 7 – 8 oktober från klimatfilen Stockholm 09. I kolumn F och 

G har vissa timmar värdet noll. Detta är under perioder under ett dygn då ingen solinstrålning 

finns, exempelvis under natten. 

Filen Stockholm 09 är hämtad från SLB – Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund, som 

har klimatdata insamlade från mätstationen vid Torkel Knutssongatan år 2009 (Stockholms 

och Uppsala läns luftvårdsförbund 2014). Den andra filen Sthlm 01-12, använder samma 

parametrar som Stockholm 09, förutom filens temperaturdata (kolumn B) som istället är ett 

medelvärde från åren 2001-2012. Temperaturdata för dessa år har hämtats från samma 

väderstation (Torkel Knutssongatan). 

Den tredje filen, Arlanda-ASHRAE har klimatdata hämtats från Arlanda. Denna fil har 

hämtats från ASHRAEs databas (ASHRAE, IWEC 2014).   

Den fjärde filen, Bromma 77 innehåller klimatdata från Bromma 1977. Denna klimatfil är 

inbyggd i IDA ICE programmet och anses vara ett standardår för områdets klimat (Gräslund 

2014). 

Klimatfilerna Bromma 77 och Arlanda-ASHRAE kostar pengar att ladda ned och därmed kan 

dessa filer varken redigeras eller modifieras. Detsamma gäller övriga filer i IWECs databas, 

där man kan ladda ned färdiga klimatfiler (IWEC2 2008). 

  



16 

 

Känslighetsanalys 

Tre olika simuleringar gjordes där antingen den relativa luftfuktigheten, temperaturen eller 

solinstrålningen (direkt + indirekt) hade minskats med en 10 %. De filer som uppvisade störst 

skillnad i förhållande till Stockholm 09 (positivt eller negativt) har markerats i gult. 

I tabell 5 och tabell 6 visas resultatet (fjärrvärme samt fjärrkyla) från de tre simuleringarna 

där den relativa fuktigheten, temperaturen och solinstrålningen har ändrats samt referensfilen 

Stockholm 09. 

Tabell 5- Värmebehov vid ändring av klimatparameter. 

Fjärrvärme 
Relativ 

luftfuktighet 
Temperatur Solinstrålning Stockholm 09 Skillnad 

Jan 335 332 335 325 10 

Feb 190 188 191 188 3 

Mar 166 168 168 172 1 

Apr 96 102 98 85 17 

Maj 48 57 49 49 8 

Jun 18 28 19 37 19 

Jul 4 10 4 9 5 

Aug 7 14 7 9 5 

Sep 36 45 37 33 12 

Okt 99 107 100 117 34 

Nov 141 149 145 128 21 

Dec 186 186 186 194 8 

Totalt 1 327 1 386 1 339 1 347 39 

Medel 111 116 109 112 4 

 

Påverkan på resultatet av fjärrvärmebehovet visade på en skillnad mellan alla tre simuleringar 

i förhållande till referensfilen Stockholm 09. För vintermånaderna krävdes bland annat totalt 

ett större värmebehov i alla tre simuleringar jämfört med Stockholm 09. Varieringen av 

temperaturparametern gav störst skillnad gentemot Stockholm 09. 
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Tabell 6- Kylbehov vid ändring av klimatparameter. 

Fjärrkyla 
Relativ 

luftfuktighet 
Temperatur Solinstrålning Stockholm 09 Skillnad 

Jan 171 171 171 168 3 

Feb 56 56 55 57 2 

Mar 76 76 75 74 2 

Apr 111 109 108 117 9 

Maj 145 139 140 146 7 

Jun 162 155 158 160 5 

Jul 175 156 170 170 14 

Aug 182 170 178 182 12 

Sep 181 136 126 166 40 

Okt 101 98 100 94 7 

Nov 136 136 137 140 4 

Dec 109 109 109 107 2 

Totalt 1 605 1511 1 526 1 580 604 

Medel 134 126 127 132 51 

 

Påverkan av kylbehovet ses i tabell 6 tydligt för sommarmånaderna. En lägre temperatur ger 

ett lägre kylbehov. Noterbart är hur en minskning av solinstrålningen och temperaturen ger ett 

större utslag än den relativa luftfuktigheten under april-september. Temperaturparametern gav 

störst skillnad gentemot Stockholm 09. 

 

Slutsatser kring parametrarna 

Varieringen av temperaturparametern gav störst skillnad både gällande kyl och värmebehov. 

Skillnaden är inte tillräckligt stor för att man ska kunna dra några slutsatser kring vilken 

parameter som entydigt ger störst utslag på simuleringen. Den relativa luftfuktigheten 

solinstrålningen ger även dessa en påverkan i samma storleksordning som ändringen av 

temperaturen. 
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5 Resultat 

I figur 7 görs en sammanställning av det temperaturdata som finns i respektive klimatfil samt 

inhämtade månadsmedeltemperaturer från SMHIs websida Hur var vädret (SMHI - Hur var 

vädret 2014) 

 

 

Figur 7 - Sammanställning av temperaturer från olika år och orter, samt medelvärdet från åren 2001-2012 
i Bromma. Källa (SMHI - Hur var vädret 2014) 

Som illustreras i figur 7, så är temperaturen från Bromma 77 lägre under perioden april-

oktober än övriga år och orter. 2010 var en mycket kall vinter och avviker ifrån medelvärdet 

från åren 2001-2012. Varför data från 2010 redovisas är för att ge en referens om vilka stora 

skillnader som kan ske i klimatet. Nackdelen med ett medelvärde för flera år blir således att 

de inre systemen inte dimensioneras utifrån mer ovanliga klimatförhållanden. 
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Tabell 7- Medeltemperaturer för varje månad för givna år och områden samt medeltemperaturer för samtliga samt 
den största differensen för respektive månad och år 

Medeltemp 
o
C 

Bromma 

77 

Arlanda 

09 

Stockholm 

09 

Bromma 

10 

Sthlm 01-12  Skillnad 

max/min 

Jan -2 -2,2 -1,2 -7,9 -1,8  6,7 

Feb -4,7 -3,1 -1,8 -5,7 -2,6  3,9 

Mar 1 0,4 1 -0,7 0,8  1,7 

Apr 2,9 7,8 8,5 5,9 6,4  5,6 

Maj 10,2 11,6 12 11,2 11,4  1,8 

Jun 15,4 13,7 14 15,2 15,5  1,5 

Jul 14,8 17,7 17,8 20,8 18,8  6 

Aug 15,1 17,1 17,5 16,9 17,4  2,4 

Sep 9,7 13,3 14,1 11,7 12,9  4,4 

Okt 7,8 4,8 5,7 5,7 7,0  3 

Nov 3,6 5,2 5,6 -0,1 3,2  5,7 

Dec -0,1 -2,8 -1,4 -7,1 -0,6  7 

Årsmedel 6,1 7,0 7,7 5,5 7,4  2,2 

 

I figur 8-10 presenteras de simuleringar som gjordes med utvalda klimatfiler och jämförs mot 

varandra och med de uppmätta värden som getts utav Norrporten och Webess.  
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Fjärrvärme 

I figur 8 görs en jämförelse mellan de olika klimatfilernas påverkan på energiberäkningar 

gällande Hagaporten III och dess fjärrvärmebehov. 

 

 

Figur 8 - Jämförelse av fjärrvärme mellan simuleraderesultat med olika klimatfiler samt uppmätta värden 
från Norrenergi och Webess 

I jämförelsen mellan de olika simuleringarna för fjärrvärmen (figur 8) urskiljs en del 

skillnader. I april är användningen mycket högre för Bromma 77 jämfört med Stockholm 09. 

Figur 7 visar att april var en väldigt kall månad i Bromma 1977 jämfört med temperaturen 

från övriga mätstationer och tidpunkter. Större värmebehov kan ses från april till september i 

figur 8. Detta illustreras även i tabell 8 med uppvisad data för respektive månad. Vad som 

också kan urskiljas är att simuleringen med Sthlm 01-12 har det lägsta värmebehovet under 

månaderna juni-juli. 
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Tabell 8 - Fjärrvärme för varje månad för simulering av givna klimatfiler samt uppmätta värden från Norrenergi 
och Webess. Även största differensen mellan klimatfilerna för respektive månad anges 

Fjärrvärme 

MWh 

Bromma 

77 

Arlanda 

09 

Stockholm 

09 

Sthlm 

01-12 

Skillnad 

max/min 

Norrenergi Webess 

Jan 335 354 325 335 29  260 251 

Feb 217 196 188 191 29  232 229 

Mar 165 162 172 166 9  197 201 

Apr 140 112 85 96 55  72 66 

Maj 57 55 49 48 10  38 40 

Jun 22 29 37 18 19  32 32 

Jul 28 13 9 4 24  11 11 

Aug 23 14 9 7 16  13 14 

Sep 67 46 33 37 34  24 27 

Okt 99 101 117 99 18  114 127 

Nov 147 166 128 145 38  151 142 

Dec 205 198 194 186 19  270 274 

Totalt 1 505 1 446 1 347 1332 173  1413 1414 

Medel 125 120 112 111 25  118 118 

 

En aspekt är att klimatfilen Sthlm 01-12, där temperaturen var ett medelvärde från åren 2001-

2012, varierar för vissa månader ganska mycket, i oktober var resultatet från Sthlm 01-12 mer 

likt Arlanda 09 än Stockholm 09.  
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Fjärrkyla 

I figur 9 visas jämförelse mellan de olika klimatfilernas simuleringar och uppmätta värden 

gällande fjärrkylan för Hagaporten III. 

 

 

Figur 9 - Jämförelse av fjärrkyla mellan simulerade resultat med olika klimatfiler samt uppmätta värden 
från Norrenergi och Webess. 

Figur 9 påvisar inga större skillnader mellan januari och februari från simuleringarna 

(heldragna linjer), men därefter börjar skillnaderna bli tydligare. Ett rimligt antagande är att 

det var små temperaturskillnader i början av året medan det var en kall sommar för Bromma 

77, framförallt april. En intressant aspekt är att juni månad var den enda månad under 

sommarperioden där Bromma 77 krävde störst kylbehov. Förklaringen ligger bland annat i de 

temperaturskillnader som erhölls vid denna period (se figur 7 och tabell 7), då 

medeltemperaturen för Bromma 77 är högre än medeltemperaturen för Stockholm 09 och 

Arlanda i juni. Någon förklaring till varför Stockholm 09 och Sthlm 01-12 gav högre fjärrkyla 

under september och även nov-dec är för att fanns problem i de klimatfiler som användes vid 

simuleringarna. Alla simuleringar visar även ett för högt värde under januari månad. Detta 

beror på den brukarindata som finns i simuleringsmodellen. Detta bör vid granskning av 

resultatet för fjärrkyla has i beaktning. Anledningen till att alla klimatfiler uppvisar samma 

kylbehov i januari beror med stor sannolikhet på en färdigbestämd konstant last, som dock 

satts för hög. Då det i de uppmätta värdena kan ses ett kylbehov i januari som beror på 

kylning av datorer (Persson 2014) är det rimligt att anta att det är ett förprogrammerat värde.  
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Tabell 9 - Fjärrkyla för varje månad för simulering av givna klimatfiler samt uppmätta värden från Norrenergi och 
Webess. Även största differensen mellan klimatfilerna för respektive månad anges 

Fjärrkyla 

MWh 

Bromma 

77 

Arlanda 

09 

Stockholm 

09 

Sthlm 01-

12 

Skillnad 

max/min 

Norrenergi Webess 

Jan 170 172 168 171 3 46 45 

Feb 51 57 57 56 5 38 38 

Mar 81 82 74 76 8 43 45 

Apr 84 100 117 111 33 76 75 

Maj 136 142 146 145 10 108 112 

Jun 177 173 160 162 18 124 133 

Jul 140 170 170 176 37 164 148 

Aug 153 173 182 182 29 152 160 

Sep 126 138 166 183 57 115 111 

Okt 95 101 94 102 7 54 55 

Nov 67 64 140 137 76 47 46 

Dec 52 54 107 109 57 36 36 

Totalt 1 333 1 424 1 580 1610 277 1002 1004 

Medel 111 119 132 134 28 84 84 

Under sommarmånaderna ses i tabell 9 inte en lika stor skillnad mellan kylbehovet som det 

görs med värmebehovet under vintermånaderna i tabell 8 mellan Stockholm 09 och 

Stockholm 01-12. Detta beror på att under sommarmånaderna har solinstrålningen en större 

inverkan på slutresultatet än vad den har under vintermånaderna och att ändra temperaturen 

där påverkar inte slutresultatet i lika hög grad som det gör under vinterhalvåret.  
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Den totala användningen av fjärr-värme/kyla 

Nedan i figur 10 visas stapeldiagram och en tabell för att illustrera den sammanslagna 

energianvändningen för värme och kyla med de olika klimatfilerna. 

 

Figur 10 - Här jämförs den totala användningen mellan de simulerade resultaten och de uppmätta värden 
som Norrenergi och Webess tagit fram 

Den totala simulerade energianvändningen är så gott som lika för alla klimatfiler och 

skillnaden är försumbar – åtminstone ur ett energicertifieringsperspektiv.  

En intressant aspekt som resultatet från figur 10 påvisar är hur skillnaderna mellan det totala 

behovet kan ge missvisande information. Simuleringen har inte som enda avsikt att simulera 

den totala användningen, utan även kunna ge en överblick över hur energianvändningen 

kommer att vara fördelad mellan fjärrvärme och fjärrkyla. Således visar resultatet på att valet 

av klimatfil spelar roll när det kommer till dimensionering utav byggnadens system.   

Vad som kan urskiljas ur är även att simuleringarna med klimatfilen Bromma 77 är den som 

skiljer sig mest från de övriga och ger lägst total energianvändning. Detta är i linje med det 

resultat som visades från artikeln Klimatfilens inverkan på energiberäkningen (Karlsson och 

Burman, 2014), som också visade på att simuleringar med Bromma 77 gav lägst 

energianvändning. Detta kan hänvisas ifrån att årsmedeltemperaturen för Bromma 77 var 

omkring 6,1 
o
C, medan övriga klimatfiler hade en årsmedeltemperatur mellan 7,0–7,7 

o
C (se 

tabell 5).  

Simuleringarna med den egna klimatfilen Sthlm 01-12 är snarlik till de simuleringar som 

gjordes för Stockholm 09. Det är egentligen i juni för fjärrvärme (figur 8) och i september för 

fjärrkyla (figur 9) som de två simuleringarna avviker från varandra. Det totala 

energianvändningen från Sthlm 01-12 och Stockholm 09 är nästan identiska (se figur 10). 

Fjärrvärme Fjärrkyla Totalt kWh/m2 

Bromma 77  1 505 1 333 2 838 88,1 

Arlanda 1 446 1 424 2 870 89,1 

Stockholm 09 1 347 1 580 2 927 90,8 

Sthlm 01-12 1 332 1 610 2 942 91,3 

Skillnad max/min 173 277 104 3,1 

Norrenergi 1413 1002 2415 72,6 

Webess 1414 1004 2418 72,7 
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6 Diskussion, slutsatser och framtida arbeten 

I denna avslutande del diskuteras de resultat som lagts fram och förslag på framtida arbeten 

kommer ges. Även arbetets slutsatser, utifrån de problemformuleringar som gjordes inför 

arbetet, kommer granskas för att se om arbetet nådde de målsättningar som önskades med 

arbetet. 

Även om den svenska statistiken gällande energianvändningen ser ut att minska per capita (se 

figur 3) i bostad och service sektorn, så är det av största vikt att svenska byggregler och 

certifieringar ständig anpassas och förändras för att skapa incitament för att nå målen år 2020, 

och vidare till år 2050. Men det räcker inte med att Sverige når målen, det måste göras på ett 

sådant sätt att det är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. 

Hållbarhet 

GreenBuilding-certifieringen innefattar en aspekt, nämligen energianvändning. För att en 

byggnad ska vara hållbar ur ett utveckling-perspektiv måste det ta hänsyn till både ekologiska, 

ekonomiska och sociala perspektiv. 

Minskas exempelvis inomhustemperaturen till 15 grader så minskar energianvändningen, men 

då har inte hänsyn tagits till den sociala aspekten i hållbarhetsperspektivet. Vid kallare 

inomhusklimat krävs ökad klädsel samt kan även trivseln hos medarbetarna minska vilket i 

sin tur påverkar arbetet. Eftersom GreenBuilding inte ser till vilken typ av byggmaterial som 

används kan också stora påfrestningar på miljön orsakas, om material som inte kan återvinnas 

eller om farliga ämnen används. Ur detta synsätt visar GreenBuilding-certifieringen inget om 

huruvida byggnaden är hållbar, men kan bli en dyr investering att förhålla sig till – med 

förhoppning på återbetalning i form av lägre energikostnader. Övriga certifieringar såsom 

Miljöbyggnad, BREEAM och LEED kan vara då bättre alternativ som alla granskar fler 

aspekter.  

För att verkligen kunna verifiera att byggnader uppnår de krav som ställs så behövs standarder 

för hur normalårskorrigeringar ska utföras. Men också starkare riktlinjer och ramverk för hur 

brukarindata ska hanteras, bl.a. klimatfiler, för att minska risken för felaktiga simuleringar 

eller verifieringar. Med tydliga ramverk kan kortare ledtider erhållas genom att användare av 

simuleringsprogram vet exakt vart de ska hitta information om brukardata. Det kan även leda 

till att kvalitetsrutiner för projekteringen blir enklare då felaktiga inmatningar av brukarindata 

kan upptäckas. Detta i sin tur leder till ekonomisk vinning, inte bara för entreprenörer eller 

byggherrar, utan även kunder och de organ eller företag som kontrollerar byggnader mot olika 

certifieringskrav. 

Om arbetet 

Det här arbetet har fungerat som en förstudie till vad som kan komma att behöva göras i 

framtiden med simuleringar och dess klimatfiler. En nackdel i studien är att temperaturdata är 

det enda som används i studien (utöver känslighetsanalysen), trots att känslighetsanalysen 

visar på att temperaturen är den parameter som ger störst påverkan på resultatet visar den 
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samtidigt på att varken relativ luftfuktighet eller. Arbetet finner dock att skillnader i 

temperaturer kan kopplas till behovet av fjärr-värme/kyla. 

Slutsatser 

Hagaporten III klarar GreenBuilding-certifieringens krav enligt BFS 2008:06. Hade 

byggnaden byggts tre år senare, med kraven från BFS 2011:26, så hade marginalen för att ha 

fått certifieringen varit betydligt mindre.  

Då GreenBuilding enbart ser till energianvändningen så anses certifieringen inte vara ett 

hållbart alternativ bland de certifieringar som finns idag. 

Klimatfilen Bromma 77 innehåller data från en kall sommar, vilket påverkat simuleringarna 

för fjärr-värme/kyla. Men hur klimatfilen står sig i relation till uppmätt data är svårt att 

avgöra, då den använda simuleringsmodellen är gjord i ett tidigt skede av byggnadens 

projektering. Simuleringarna för fjärrkylan, där problemet inte bara ligger i modellen, utan 

även i klimatfilerna Stockholm 09 och Sthlm 01-12 avviker mycket från uppmätta värden. 

Därför är simuleringarna med fjärrvärme de mest pålitliga. 

Den egna klimatfilen, Sthlm 01-12 gav lägst fjärrvärmebehov, medan beräkningarna för 

fjärrkyla istället var som störst med Sthlm 01-12. Problematiken med en klimatfil likt denna, 

som har en medeltemperatur från flera år, är att den missar de mer avvikande åren och således 

kan de inre energisystemen i byggnaden bli underdimensionerade. Resultatet visar även att 

den egna klimatfilen Sthlm 01-12 och dess simuleringar är väldigt lik de som gjordes med 

Stockholm 09. 

Klimatfilen roll har dock visat sig ha betydelse för energiberäkningarna, där Bromma 77 var 

den klimatfil som uppvisade lägst total energianvändning. Detta är i linje med de slutsatser 

som drogs från Klimatfilens inverkan på energiberäkningen (Karlsson och Burman 2014). 

Desto större roll har klimatfilerna vid dimensioneringen av de energisystemen då stora 

skillnader för respektive klimatfils värme- och kylbehov kunde redovisas. Det är därmed 

lämpligt att undersöka klimatfilens roll mer. 

Framtida arbeten 

Som förslag på framtida arbeten bör fler studier och jämförelser med nya modeller och fler 

objekt göras gällande klimatfilernas roll. Därifrån kan det visa sig att det redan finns bra 

befintliga klimatfiler, eller att nya måste konstrueras som passar dagens klimat bättre. Viktigt 

är att algoritmen eller tillvägagångssättet för att konstruera klimatfilen även kan göras för 

andra orters klimat i landet.  

Gällande byggbranschens olika certifieringar så är det viktigt att se över långsiktigheten i 

certifieringen. På grund av de anledningar som nämndes i diskussionen kring hållbarhet, så är 

det lätt att missa helheten vid certifieringar så som GreenBuilding. Därför föreslås det att det 

skapas fler incitament för byggare och företagare att välja andra typer av certifieringar, 

förslagsvis BREEAM. Billigare konsultation, utbildning och certifiering gällande BREEAM 

kan vara ett sådant incitament.  
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Datum 

2014-01-13 
 
 

Inledning 
Nybyggnad av kontorsbyggnaden Hagaporten 3 med 33 265 m2 Atemp slutfördes i samband 

med inflyttning av hyresgäster i oktober 2008. 
 

Under den efterföljande driftperioden har kontinuerlig energiuppföljning pågått. Arbetet 

består av trimning av styrsystemet som dokumenterats med återkommande energiprognoser. 
 

Parallellt med trimning av styrsystemet har kontinuerlig energistatistik via energibolaget 

Norrenergis hemsida samlats in. Norrenergis hemsida tillhandahåller månadsvärden för 

fastighetsel, fjärrvärme och fjärrkyla. 
 

Den nedan redovisade uppmätta energianvändningen avser år 2013. Tidigare har vi 

återrapporterat år 2009, 2010, 2011 och 2012. 
 

Resultat 
Tabellen nedan redovisar både beräknad och uppmätt energianvändning. 

 

Energianvändning Beräknad förbrukning före 
byggnation (kWh/m2,år) 

Uppmätt normaliserad 
förbrukning år 2013 
(kWh/m2,år) 

   

Värme 39 34.4 

Kyla 26 14.2 

Fastighetsel 20 19.0 

Energianvändning (kWh/m2,år) 85 67.6 

   

BBR-krav för byggnaden 114 109 

Energianvändning / BBR-krav 0.75 0.62 
 

Uppmätt normaliserad energianvändning är lägre än Green Building-kravet som är max 

75% av byggregelkravet. 
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Skanska CDN 
 

Handläggare 

Pär Carling 
EQUA Solutions AB 

 

Datum 

2014-01-13 
 
 

Normaliserad energianvändning 
Fjärrvärme 

Total värmeenergianvändning levererad av Norrenergi är uppmätt till värden enligt kolumn 1 

nedan samt bilaga 1 där redan fjärrvärmen är normalårskorrigerad avseende 

utomhustemperaturen av Norrenergi. Från detta dras markvärme som erhållits ur 

energiuppföljningen. Se kolumn 2 nedan samt bilaga 2. 
 

Fjärrkyla 

Total kylenergianvändning levererad av Norrenergi är uppmätt till värden enligt kolumn 1 

nedan samt bilaga 1. Från detta dras processkyla som erhållits ur energiuppföljningen. Se 

kolumn 2 nedan samt bilaga 2. Kylbehovet är inte normalårskorrigerat avseende 

utetemperatur. 
 

Fastighetsel 

Total elenergianvändning för fastighetsdrift hämtas från energiuppföljningen i bilaga 2 eftersom 

fyra månader saknas i Norrenergis statistik. Till detta läggs el för hissar som finns dokumenterat 

i energiuppföljningen. Se kolumn 2 nedan samt bilaga 2. 
 

Energislag Energistatistik 
Norrenergi 

Energiuppföljning 
EQUA Solutions 

Normaliserad 
energianvändning 

Värme 35.01 ―0.6 34.4 

Kyla 28.52 ―14.3 14.2 

Fastighetsel 18.2 +0.8 19.0 

Totalt kWh/m2 Atemp, år   67.6 
 

BBR-krav för byggnaden 
Medelluftflödet under uppvärmningssäsongen har varit 0.474 l/s,m2 Atemp. Se bilaga 2. BBR-

kravet för lokalbyggnader i klimatzon 3 är då 
 

100  + 70 · (0.474 ― 0.35) = 109 kWh/m2 Atemp, år 
 

Bilaga1_Hagaporten3_EnergistatistikNorrenergi_År2013_140113.pdf 
 

Bilaga2_Hagaporten3_Energiuppföljning_År2013_140113.pdf 
 

 
1 

1165 MWh / 33 265 m2 Atemp 
2 

949 MWh / 33 265 m2 Atemp 


