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ABSTRACT 
This study was performed in order to evaluate the difference in energy performance between two buildings, 

Temmelburken 1 and Temmelburken 2, by comparing the measured and the expected values calculated during 

the planning process. The two buildings were built after almost the same blueprints with the exception that the 

floor plan was mirrored from one another. In this study, energy measurements have been done and with these 

measurements as foundation, the energy demand was calculated. After this, a sensitivity analysis of the input 

parameters has been carried out. 

The result of the energy calculations were that the specific energy usage of the buildings were;  

129,2 kWh/m2 and year for Temmelburken 1 and 111,0 kWh/m2 and year for Temmelburken 2. The expected 

energy performance of Temmelburken 1 and Temmelburken 2 were 94,36 kWh/m2 and year and 89,69 

kWh/m2 and year, respectively. The major difference between the expected energy usage and the measured was 

for the domestic hot water, where the real value was over 300 percent more. The heating demand for the 

ventilation system showed the lowest difference compared to the values assumed during the planning, and were 

17 percent higher for Temmelburken 1 and 21 percent higher for Temmelburken 2. Whereas the energy demand 

for the radiator systems were calculated to values 100 and 46 percent higher for Temmelburken 1 and 

Temmelburken 2, respectively. The study also showed that the radiator system’s energy demand was where the 

two building significantly differed.  
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The sensitivity analysis of the simulation model concluded that the indoor dry bulb temperature and the climate 

file made the greatest difference in the result. When increasing or lowering the indoor dry bulb temperature 

with one degree, the total energy demand increased or lowered by 5.3 percent respectively. When another climate 

file was used, the total energy demand increased with 6.8 percent. 
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SAMMANFATTNING 
Denna studie har sökt svar på varför två byggnader, Temmelburken 1 och Temmelburken 2, byggda efter 

spegelvända riktning har påvisat olika energianvändning. Studien har även undersökt varför byggnaderna ifråga 

har påvisat sämre energiprestanda än vad som projekterades. För att göra detta har energimätningar i 

byggnaderna gjorts samt energiberäkningar med mätningarna som grund. En undersökning av valda 

indataparametrars känslighet har även gjorts.  

Resultatet av beräkningarna av byggnadernas specifika energianvändning visade att Temmelburken 1 använder 

129,2 kWh/m2 och år och Temmelburken 2 använder 111,0 kWh/m2 och år. Detta ska jämföras med de 

projekterade värden som var 94,36 kWh/m2 och år respektive 89,69 kWh/m2 och år. Den största skillnaden 

mellan de projekterade och beräknade värdena var för varmvattenanvändningen som var mer än 300 procent 

högre. Elanvändningen i de två byggnaderna visade sig vara lägre än de projekterade värdena, 13 respektive 14 

procent lägre. Ventilationens värmebehov var det fjärrvärmebehov som var närmast de projekterade värdena - 

17 respektive 21 procent högre. Radiatorsystemets värmebehov beräknades till 100 och 46 procent högre gör 

Temmelburken 1 respektive Temmelburken 2. Anledningen till det den stora skillnaden för radiatorsystemet 

har inte kunnat kartläggas, då studien genomfördes under månader då byggnaderna saknade värmebehov. 

Känslighetsanalysen visade att de indataparametrar som påverkade den totala energianvändningen mest var 

inomhustemperaturen samt den klimatfil som användes. En höjning eller sänkning av inomhustemperaturen 

med en grad resulterade i en ökning respektive minskning av det totala energibehovet med 5,3 procent. Att 

använda en annan klimatfil gav utslag med 6,8 procent på den totala energianvändningen. 
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1 INTRODUKTION 
Enligt Energimyndighetens rapport Energiläget 2013 stod bygg- och tjänstesektorn för 38 procent av den totala 

energianvändningen i Sverige och av denna energi användes 60 procent till uppvärmning (Energimyndigheten, 

2013). För att minska den totala energianvändningen inom Europa har EU tagit fram direktiv för år 2020 då 

den totala energianvändningen ska minska med 20 procent (Europaparlamentet, 2012). En av de åtgärder 

Sverige har gjort för att uppnå målen för 2020 är Boverkets krav på nybyggnationers energiprestanda för att 

byggherren ska få bygglov.  

 

Enligt Boverkets föreskrift BFS 2015:3 – BBR22 får en nyproducerad lokal i klimatzon III (dit exempelvis 

Stockholm län tillhör) maximalt ha 70 kWh per tempererad yta och år i specifik energianvändning. Om luftflödet 

till uppvärmda utrymmen, av hygieniska skäl, behöver vara större än 0,35 liter per sekund och kvadratmeter får 

det maximala värdet för den specifika energianvändningen höjas. För att byggnadens energianvändning ska 

klassas som låg eller mycket låg enligt BBR får den specifika energianvändningen högst uppgå till 75 procent 

respektive 50 procent av BBR-kravet. (Boverket, 2012) 

  

För att kontrollera att BBR-kravet uppfylls måste en energiberäkning göras under projekteringstiden av 

byggnaden. Detta kan göras med hjälp av en energisimulering, och när den utförs görs en mängd uppskattningar 

och antaganden vilket leder till osäkerheter i resultatet. Delvis eftersom ett simuleringsprogram hanterar en 

förenklad modell av verkligheten, men också för att antaganden måste göras gällande  

indata - exempelvis uppskattad verksamhetstid, ventilation och klimatskal. Till följd av osäkerheter i indata 

uppstår det fall med stora skillnader mellan det förväntade och det faktiskt uppmätta energibehovet när 

byggnaden är klar och i drift. Denna skillnad är viktig att minimera för att bibehålla energisimuleringars 

trovärdighet.  

 

I Sverige finns idag 9 863 förskolor och läsåret 2014 – 2015 gick totalt 485 721 elever i förskolan (Skolverket, 

2015). Enligt en rapport från 2006 (STIL2) beräknades energianvändningen per elev uppgå till 2 912 kWh. Om 

denna siffra även är giltig för 2014 så tyder det på att den totala årliga energibehovet i förskolor uppgick till 

ungefär 1,4 TWh.  

 

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, är det företag som äger och förvaltar majoriteten av skolbyggnaderna i 

Stockholms kommun och är delaktig i viss nybyggnation.  Av de fastigheter som SISAB har byggt under senare 

år finns två förskolor i Bromma - Temmelburken 1 och Temmelburken 2. Temmelburken 1, vidare i texten 

kallad T1, byggdes år 2012 och certifierades enligt Miljöbyggnad. Temmelburken 2, vidare i texten kallad T2, 

byggdes ett år senare och valdes att certifieras enligt märkningen Svanen. Väl i drift har båda byggnaderna påvisat 

sämre energiprestanda än vad som beräknades under projekteringen. Den specifika energianvändningen vid 

verksamhetsstart var nästan 50 respektive 20 procent mer än vid energisimuleringen, vilket för ena byggnaden 

ger ett högre specifikt energibehov än kravet från Boverket.  

1.1 VERKSAMHETSBESKRIVNING AV TEMMELBURKARNA 

Förskolan Temmelburken 1 på Pippi Långstrumps gata 12 i stadsdelen Annedal i Bromma startades i mars 2012 

(Stockholms stad, 2015a). I augusti 2013 startades förskolan Temmelburken 2 på Pippi Långstrumps gata 14 

(Stockholms stad, 2015b). 
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Förskolorna drivs båda i kommunal drift men fungerar som två skilda verksamheter gällande personal och barn. 

På vardera förskola arbetar ungefär 15 förskollärare och varje förskola har ungefär 85 barn i blandade åldrar. 

Åldersfördelfördelningen mellan barnen är jämförbar mellan de båda förskolorna. Figur 1 visar bild över 

Temmelburken 1. 

 
FIGUR 1 - TEMMELBURKEN 1, PIPPI LÅNGSTRUMPS GATA 12 KÄLLA:(STOCKHOLMS STAD, 2015A) 

 

FIGUR 2 - TEMMELBURKEN 2, PIPPI LÅNGSTRUMPS GATA 14 

1.2 TIDIGARE STUDIER 

Tidigare studier har undersökt hur en förändring av olika parametrar påverkar simuleringsresultatet. Bland andra 

har Rodríguez et al. (2013) undersökt hur makroparametrar, så som exempelvis klimat och närvaro, påverkat 

resultatet genom en fallstudie av ett hus i Malaga, Spanien. Studiens slutsats var att det som påverkar 
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simuleringens resultat mest var börvärdet för värme/kyla, markreflektivitet, SHGC (solar heat gain coefficient) 

och COP2 (köldfaktor för luftkonditioneringen). För det svenska klimatet kan man anta att börvärdet för värme 

är den faktor som är mest relevant, då årsbehovet av kyla är förhållandevis litet i jämförelse med värmebehovet 

för denna typ av verksamhet. 

I en rapport av Silva et al. (2014) har resultatet av att använda förenklade simuleringsmodeller undersökts, såsom 

förenklad byggnadsgeometri, närvaromönster och zonfördelning. Studien visar att en viss förenkling av 

geometrin inte påverkar resultatet av simuleringen, men att zonuppdelningen av de interna lasterna och 

närvaromönster är viktiga att definiera. Enligt en studie av Demanuele (2010) är användarmönster en av de 

faktorer som har störst betydelse för den faktiska energianvändningen. Demanuele hävdar i sin studie att det 

bland annat är användarbeteenden så som vädring, oregelbunden närvaro och användandet av elektronik som 

utgör de stora osäkerheterna vid energisimulering.  

Utvecklingsprogrammet Sveby, Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader, har genomfört en 

energiberäkningstävling där samtliga tävlingsdeltagare skulle simulera samma byggnad i syfte att se noggrannhet 

och standardavvikelse av beräkningarna beroende olika användare samt val av beräkningsprogram. I tävlingen 

deltog 14 personer med totalt 18 bidrag, där alla mottagit ritningar och grundläggande information om 

byggnaden likt vid en projektering. Tävlingsresultatet visade en standardavvikelse på 10 procent, där spridningen 

mellan deltagarnas beräknade energiprestandan var 11 procent och spridningen för värmebehovet var 16 

procent.  (Sveby, 2011) 

 

2 MÅL 
Målet med denna studie är att undersöka osäkerheten vid energiberäkningar samt genomföra en 

känslighetsanalys av valda parametrar. Detta kommer att göras genom en fallstudie med två förskolebyggnader 

i Bromma, Stockholm - T1 och T2. De båda valda byggnaderna är utformade för förskoleverksamhet och i 

samband med bygglovsansökan har det genomförts energisimuleringar för de båda byggnaderna. 

2.1  NYCKELFRÅGOR 

Under denna studie kommer ett antal nyckelfrågor att besvaras. Dessa är: 

 Varför skiljer sig den förväntande/simulerade energianvändningen mot den uppmätta användningen?  

 Hur kommer det sig att T1 och T2 använder mer energi än vad de initiala beräkningarna visade och 

vad i energianvändningen skiljer byggnaderna åt?  

 Känslighetsanalys av valda parametrar. Hur påverkan en ökning eller minskning av valda parametrar 

det slutgiltiga simulerade energibehovet? 

 Hur påverkas resultatet av en energisimulering genom att använda en enklare byggnadsgeometri? 
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3 METOD 
För att uppnå målet med denna studie och svara på studiens nyckelfrågor har en litteraturstudie genomförts 

samt energimätningar och energisimuleringar av byggnaderna gjorts. Energisimuleringarna har gjorts med hjälp 

av simuleringsprogrammet IDA Indoor Climate and Energy, IDA ICE.  

För att få en grund kring den nödvändiga teorin har en litteraturstudie genomförts. Denna omfattas av 

information om byggnaderna, tidigare liknade studier samt teori kring det använda simuleringsprogrammet. 

Denna litteraturstudie har sedan använts som grund vid diskussion och vid den slutgiltiga analysen. 

Modeller av de två byggnaderna har byggts upp i programmet IDA ICE. Energimätningarna och annan 

inhämtad information om byggnaderna har legat till grund för det nödvändiga indata till simuleringsprogrammet. 

Slutligen gjordes en känslighetsanalys av det indata som användes i IDA ICE samt en analys av att använda en 

enklare byggnadsgeometri.  

3.1 ANTAGANDEN FÖR ENERGISIMULERING 

 Verksamheten har antagits vara i drift 07.00 till 18.00 vardagar, 48 veckor per år.  

 Veckorna 31-38 antas förskolan vara sommarstängd. 

 Den inkommande fjärrvärmen fördelas mellan tre undersystem. Samtliga förluster har även antagits 

vara en del av undersystemen.  

 Årsbehovet av tappvarmvatten är jämt fördelat över de 48 veckor som förskolorna antas vara öppna. 

 Inkommande kallvatten antas ha temperaturen 7,5 °C och använt varmvatten antas ha temperaturen  

55 °C, vilket motsvarar 47,5 °C i temperaturdifferens.  

 Ventilationsaggregatens drifttider och luftflöden antas vara oförändrade under beräkningsåret. 

3.2 RAPPORTENS STRUKTUR 

Rapporten är strukturerad så att metodval presenteras och diskuteras. Därefter redogörs den grundläggande 

teori som ligger till grund för metodval analys och diskussion. Sedan presenteras studieobjekten i form av teknisk 

specifikation och resultaten av de tidigare energisimuleringarna som gjorts i samband med projekteringen. I 

avsnitt 6 presenteras studiens resultat och i avsnitten som följer därefter diskuteras och analyseras resultaten och 

en slutsats presenteras.  

3.3 ENERGIMÄTNINGAR 

För att kartlägga byggnadernas energianvändning har undermätare i byggnadernas undercentraler avlästs mellan 

21 januari och 2 juni 2015. Avläsningarna har skett med olika tidsintervall som har varierat mellan två veckor 

och två dagar. Avläsningarna av energimätarna har sedan jämförts med värden uppgivna av fastighetsägarna för 

den totala energianvändningen. Utifrån detta har sedan energifördelningen mellan undersystemen kunnat 

fastställas.  

Byggnaderna är utrustade med flertalet undermätare och givare för att kunna analysera driften av byggnaderna. 

För båda byggnaderna finns separata huvudmätare för den inkommande fjärrvärmen. Den totala fjärrvärmen 

delas därefter upp mellan tre undersystem; ventilation, radiatorer och varmvatten, vilket går att se i Figur 3. 

Ventilationen och radiatorerna har separata undermätare för fjärrvärmen, varpå antagandet gjorts att den delen 

av fjärrvärmen som inte gått till ventilation eller radiatorvärme använts för tappvarmvatten.  
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FIGUR 3 - SCHEMATISK BILD ÖVER FÖRDELNINGEN AV DEN I BYGGNADEN INKOMNA FJÄRRVÄRMEN 

Elektriciteten in i huset är mätt genom att skriva av elmätare som är placerade i byggnadernas respektive 

undercentraler. Mätarna som finns i undercentralen är el till kökskylan och övrig fastighetsel. Övrig el antas 

därför gå till verksamhetsel, se Figur 4. Värden för totalelen är tillhandahållna av SISAB för båda byggnaderna. 

 

FIGUR 4 - SCHEMATISK BILD ÖVER FÖRDELNINGEN AV DEN I BYGGNADERNA ANVÄNDA ELEKTRICITETEN  

Enligt Boverkets definition av en byggnads specifika energianvändning summeras byggnadens fastighetsel och 

energianvändningen för uppvärmning för att sedan divideras på antalet kvadratmeter uppvärm yta. Enligt 

Boverkets definieras fastighetsel som: 

”Fastighetsel: Den el (eller annan energi) som används för att driva de centrala systemen i 

byggnaden som krävs för att byggnaden ska kunna användas på avsett sätt. Exempel på detta är elanvändningen för 

fläktar, pumpar, hissar, fast installerad belysning, avfrostning av hängrännor och dylikt.” (Boverket, 2014) 

För den elektricitet som används i byggnaderna har vi i denna rapport använt oss av SISABs definition av 

fastighets- och verksamhetsel. Det är också utefter denna uppdelning som undermätare till den använda 

elektriciteten finns placerade. Definitionen följer Boverkets föreskrifter, och det som mäts i övrig fastighetsel är 

byggnadens motorer, fläktar och pumpar, den hiss som finns installerad samt styr- och övervakningssystem 

(SISAB, 2015) 

3.4 ENERGIBERÄKNINGAR 

Energimätningarna har därefter kombinerats med information om drifttider från SISABs 

driftövervakningssystem Building Operation WebStation 1.6 och utifrån detta har beräkningar kunnat göras om 

byggnadernas årsbehov för varmvatten, förluster till följd av varmvattencirkulation, ventilation och 

radiatorvärme. Driftövervakningssystemet Building Operation WebStation 1.6  innehåller loggar över bland annat 

inomhustemperatur, temperaturverkningsgrad samt fram- och returledningstemperaturer för radiatorsystemet. 

Detta för kunna optimera driften av byggnaderna.  

Inkommande 
fjärrvärme

Ventilation Radiatorer Tappvarmvatten

Totalel

El - kökskyla
Övrig 

fastighetsel
Verksamhetsel
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3.4.1 NORMALÅRSKORRIGERING 
I denna studie har SMHIs graddagskorrigering använts på den delen av fjärrvärmeanvändningen som är 

temperaturberoende. Utöver detta använder sig SISAB av modellen varmvattengraddagar, se nedan.  

Graddagskorringering går ut på att korrigera den delen av energianvändningen som är temperaturberoende med 

en korrigeringsfaktor, en kvot mellan antal graddagar för det aktuella året och graddagar för ett normalår. 

Formel 1 visar metoden för graddagskorrigering. 

 
𝐸å𝑟 𝑥,𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 = 𝐸å𝑟 𝑋,𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑡 ∙

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟å𝑟 𝑋
 (1) 

 

Varmvattengraddagar är en annan metod för att korrigera den temperaturberoende energianvändningen, och är 

den metod som SISAB använder. Denna modell lämpar sig att använda då andelen värme som går till 

tappvarmvatten är okänd. Modellen går ut på att först beräkna en inställning för varmvatten, faktorn 

varmvattengraddagar vilken går att se i formel 2. För att kunna beräkna vilket värde för varmvattengraddagar 

som ska användas krävs att den totala förbrukningen är känd för minst åtta månader. (Vitec Fastighet, u.å) 

Olika värden mellan 10 och 150 testas i formeln för att se vilken som ger den bäst överensstämmande 

fördelningen av förbrukningen under mätperioden. Detta testas genom att kvoten mellan varje månads totala 

graddagar och mätperiodens totala graddagar multipliceras med den totala förbrukningen för att ge ett så nära 

värde som möjligt för månaden ifråga, formel 2. (Vitec Fastighet, u.å) 

När sedan värmeförbrukningen stämmer för varje månad så tas den slutgiltiga inställningen fram, SISAB 

använder värdet 90 för varmvattengraddagar i båda byggnaderna. (anställd SISAB, 2015)  

 
𝐹𝐹𝑀å𝑛𝑎𝑑 =

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟𝑀å𝑛𝑎𝑑 + 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟𝑉𝑉,𝑀å𝑛𝑎𝑑

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 + (𝐺𝑟𝑎𝑑𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟𝑉𝑉𝑀å𝑛𝑎𝑑 ∙ 𝑁𝑀å𝑛𝑎𝑑)
∙ 𝐹𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (2) 

 

När sedan värdet för varmvattengraddagar har tagits fram används detta värde för att beräkna den faktor som 

en månad ska multipliceras med för att normalårskorrigeras. När sedan värdet för varmvattengraddagar har 

tagits fram används detta värde för att beräkna den faktor som en månad ska multipliceras med för att 

normalårskorrigeras. På det sättet kan normalårskorrigering göras med hänsyn till den icke-temperaturberoende 

varmvattenanvändningen för varje månad, se formel 3. (Vitec Fastighet, u.å)  

 

3.4.2 VÄRME 
Byggnaderna värms med ett vattenburet radiatorsystem. För att beräkna årsbehovet av fjärrvärme för 

uppvärmning har radiatorvärmen mätts under perioden 21 januari 2015 och 2 juni 2015. Därefter har värdena 

för februari till och med maj tagits ut och normalårskorrigerats med SMHIs graddagskorrigering, formel 1. 

Årsbehovet har sedan beräknats enligt formel 4, där antagandet gjorts att antalet graddagar under ett normalår 

 
𝑉𝐹𝑀å𝑛𝑎𝑑,𝑋 =

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙,𝑚å𝑛𝑎𝑑 𝑋 + 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟𝑉𝑉,𝑀å𝑛𝑎𝑑

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟𝑀å𝑛𝑎𝑑 + 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟𝑉𝑉,𝑀å𝑛𝑎𝑑
 

 

(3) 
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dividerat med antalet normalgraddagar under mätperioden motsvarar den faktor med vilken det uppmätta 

värmebehovet multipliceras för att beräkna årsbehovet.  

 
𝑄å𝑟𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑓𝑒𝑏𝑟𝑢𝑎𝑟𝑖 − 𝑚𝑎𝑗 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟
∙ 𝑄𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡,𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑡  (4) 

 

3.4.3 VENTILATION 
För att beräkna fjärrvärmefördelningen mellan de två ventilationsaggregaten, LB11, aggregatet för 

basventilation, och LB12, aggregatet för köksventilation beräknades det årliga ventilationsbehovet genom att 

använda 2014-års timdatavärden för utomhustemperaturen uppmätta för mätstationen Stockholm – Bromma 

flygplats. Dessa timvärden användes tillsammans med de genomsnittliga temperaturverkningsgrader som 

loggats i SISABs driftsystem under januari månad. Det beräknade energibehovet har därefter 

normalårskorrigerats med graddagsprincipen. En schematisk bild över ventilationsaggregatet visas nedan i  

Figur 5. 

 

 

Först beräknades uppvärmningsbehov och återvinningsmängd per timme för gällande mätperiod, där 

timdatavärden för temperaturen användes. Därefter jämfördes dessa värden mot den loggade temperaturen för 

att kunna justera modellen. Detta resulterade i en procentuell fördelning av fjärrvärmen. För att beräkna 

årsbehovet av fjärrvärme för ventilationsaggregaten användes samma metod som för att beräkna årsbehovet för 

värme, Formel 4, varpå den procentuella fördelningen mellan ventilationsaggregaten användes för uppdelning 

av fjärrvärmebehovet.  

Under projekteringen har energibehovet för uppvärmning av luft beräknats. Vilken tilluftstemperatur som valts 

framgår ej av den dokumentation som funnits att tillgå under denna studie, utan energibehovet för uppvärmning 

av luft har beräknats upp till 22 °C, vilket har varit den valda inomhustemperaturen. För att kunna göra en 

jämförelse mellan rådande drifttider har det beräknade energibehovet beräknats i två steg – dels med den faktiska 

tilluftstemperaturen och dels värmelasten som blir på radiatorsystemet till följd av temperaturdifferensen mellan 

FIGUR 5 - SCHEMATISK BILD ÖVER VENTILATIONSSYSTEM 

VVX, 

ventilation 

LB11

LB12 

uteluft tilluft 

frånluft avluft 

avluft 

uteluft tilluft 

frånluft 

Betjänar kök och 

torg 

Betjänar våning 0 och 1 

FJV Energimätare 

ventilation [MWh] 
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tilluftstemperaturen och inomhustemperaturen. Det är därefter det totala fjärrvärmebehovet för 

ventilationsaggregaten tillsammans med den ökade lasten på radiatorsystemet som jämförts mot de projekterade 

värdena för uppvärmning av tilluft. 

3.4.4 TAPPVARMVATTEN 
För att beräkna årsbehovet i antal liter tappvarmvattnen har antagandet gjorts att byggnaderna endast har behov 

av tappvarmvatten under vardagar mellan 07.00 och 18.00. All övrig tid har byggnaden antagits vara utan 

personal och barn, och därav inte heller ha behov för tappvarmvatten. Perioden där mätningarna genomfördes 

bestod av 19 veckor. Varmvattenbehovet antogs vara konstant sett över året, vilket gav att årsbehovet 

beräknades med formel 5. 

 
𝑉å𝑟𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 = 𝑉𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡 ∙

48 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟/å𝑟

19 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟
 (5) 

 

För att sedan beräkna de förluster som uppstår i samband med varmvattencirkulation, VVC-förluster, som sker 

under ett år så har energibehovet för att värma det varmvatten som använts beräknats. Sedan har detta 

energibehov subtraherats från den totala energiåtgången för tappvarmvattnet, se formel 6.  

 𝑄𝑉𝑉𝐶−𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 = 𝑄𝑡𝑎𝑝𝑝𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 − 𝑄𝑡𝑎𝑝𝑝𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛,𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 (6) 

 

För att beräkna den mängd varmvatten som byggnadernas diskmaskiner använder så har antalet gånger 

diskmaskinen används per arbetsdag räknats ut. Detta har gjorts genom information om hur många måltider en 

förskoleelev får per dag samt hur många kuvert diskmaskinen klarar av per disk. Ett tillägg har gjorts för de 

tillagningskärl som krävs för matlagningen. För att sedan beräkna diskmaskinens värmebehov, så har antagandet 

gjorts att den procentuella andelen av den totala varmvattenanvändningen är direkt proportionerlig emot 

värmeanvändningen för varmvattnet.   

3.4.5 ELEKTRICITET 
För att beräkna uppdelningen mellan fastighets- och verksamhetsel har de mätningar som gjorts mellan  

21 januari och 2 juni används. Därefter har varje månads elanvändning beräknats för varje undermätare. Sedan 

har det totala elbehovet räknats ut genom att ta föregående års elanvändning för hela året samt mätperioden 

och multiplicera kvoten mellan dem se formel 7. Detta har gjorts då elen anses vara oberoende av graddagar 

under ett år men ändå varierande under året. 

 
𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑙 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑡𝑡 å𝑟

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑢𝑎𝑟𝑖 − 𝑚𝑎𝑗 
∙ 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡 (7) 

 

3.5 ENERGISIMULERING 

För att säkerställa att de grundmodeller som använts i energisimuleringsprogrammet IDA ICE är korrekt har 

modellerna först byggts upp med kända indatavärden, såsom ventilationsflöden och drifttider. Zonindelningen 

av byggnaderna är uppbyggd efter de ritningar som givits ifrån fastighetsägaren. Alla rum i byggnaderna har 

blivit en egen termisk zon och fönsterna är placerade enligt de fasadritningar som funnits att tillgå. För att få en 

så överensstämmande modell som möjligt har först de givna indataparametrarna injusterats för att sedan få de 
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olika energiposterna att stämma så väl det går med de uppmätta. Dessa två modeller har därefter jämförts och 

därefter har modellen för T1 utgjort grunden för känslighetsanalysen.  

3.5.1 KÄNSLIGHETSANALYS 
För att göra en känslighetsanalys av valda indataparametrar har den injusterade grundmodellen för T1 i  

IDA ICE använts. Därefter har varje enskild parameter ändrats för att se förändringen på den totala 

energianvändningen.  
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4 TEORI 
Här nedan redogörs för den grundläggande teorin som ansetts vara av betydelse för genomförandet av denna 

studie.  

4.1  BOVERKETS BYGGREGLER 

För att få bygglov krävs att man följer de byggregler som satts upp av Boverket, i dessa krav finns bland annat 

krav på energihushållning. Vid bygglovsansökan och byggandet av Temmelburken 1 och  

Temmelburken 2 var den aktuella grundföreskriften BFS 2011:6 – BBR18. I denna beskrivs byggkrav på lokaler 

och bostäder, uppdelat på klimatzoner och uppvärmningssätt. Under avsnitt 4.1.1 beskrivs de byggkrav som rör 

energianvändning och är aktuella för denna studie.  

4.1.1 BBR 18 - KAP 9 ENERGIHUSHÅLLNING 
I BBR 18, Boverkets byggregler, utgivet av Boverket beskrivs de lagar och förordningar som beskrivs i plan- 

och byggförordningen, PBF, och plan- och bygglagen, PBL. I kap 9 i BBR 18 beskrivs kraven gällande 

energihushållning (Boverket, 2011). Dessa krav är ställda olika beroende på byggnadstyp och klimatzon. 

Genomgående ska byggnaderna vara utformade på ett sådant sätt att energiförlusterna och effektbehovet är låga 

och energianvändningen effektiv. Nedan presenteras de kravnivåer som är aktuella för denna studie, vid 

utförligare information hänvisas till BBR18 (Boverket 2011).  

De kravnivåer som gällde vid ansökan om bygglov och uppförandet av de två förskolebyggnaderna var de för 

lokaler i klimatzon III och med annat uppvärmningssätt än el. De specifika kravnivåerna presenteras i  

Tabell 1.  

TABELL 1 - BBR 18 - TABELL 9:3A LOKALER SOM HAR ANNAT UPPVÄRMNINGSSÄTT ÄN ELVÄRME (BOVERKET, 2011).  

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika energianvändning 
[kWh per m2 Atemp och år] 

140 120 100 

+ tillägg då uteluftsflödet av utökade 
hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per 
m2 i temperaturreglerade utrymmen. 
Där qmedel är det genomsnittliga 
specifika uteluftsflödet under 
uppvärmningssäsongen och får högst 
tillgodoräknas upp till 1,00 [l/s per m2]. 

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

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient [W/m2K] 

0,7 0,7 0,7 

 

De energikrav som ställs av Boverket för att ansöka om bygglov anger högsta specifika energianvändning. 

Denna specifika energianvändning är den energi som krävs för uppvärmning och elektricitet för att förse 

fastigheten med dess grundläggande behov, fastighetsenergi. Utöver den energin så använder även 

verksamheten i byggnaden energi, kallad verksamhetsenergi. Anledningen till att denna uppdelning har gjorts är 

för att byggnaden ska vara jämförbar med andra byggnader oavsett verksamhetstyp. För att förenkla 

fördelningen mellan verksamhet- och fastighetsenergi har Sveby tagit fram olika riktvärden för olika 

användningsområden och för indata i de simuleringar som görs vid projekteringen (Sveby, 2014).  
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Vid projekteringen beräknades ett tillägg till följd av förhöjt uteluftflöde av hygieniska skäl, och Boverkets krav 

på den specifika energianvändningen beräknades till 146 kWh/m2 och år för båda byggnaderna. Dock valde 

SISAB att ha högre ställda krav; maximalt 106 kWh/m2 och år respektive byggnad (Svenska Besiktningar AB, 

2012). 

4.2 SVEBY 

Sveby är ett utvecklingsprogram som är huvudsakligen finansierat av Energimyndigheten och som riktar sig till 

bygg- och fastighetsbranschen. Namnet Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” 

och deras tre huvudsakliga delar är; beräkningar, verifiering och avtal. I programmet ingår att standardisera de 

brukarindata som används vid verifiering och beräkning av energianvändningen i byggprojekt. (Sveby, 2015b) 

4.3 MILJÖCERTIFIERING 

Det finns ett flertal olika certifieringsmetoder för byggnader, till exempel Miljöbyggnad, LEED, BREEAM, 

Svanen och Green Building. De två certifieringsmetoder som använts för de två objekten i denna studie är 

Miljöbyggnad och Svanen-märkning. I följande avsnitt beskrivs dessa två i korthet.  

4.3.1 MILJÖBYGGNAD 
Certifieringen Miljöbyggnad hanteras av Swedish Green House Council, SGHC, och är en miljöcertifiering för 

byggnader grundat på i huvudsak tre områden – materialval, energianvändning och inomhusmiljö. Dessa tre 

områden har tillsammans 16 stycken indikatorer med konkreta krav, och resulterar i en av 3 certifieringsnivåer 

– brons, silver och guld. Når byggnaden inte upp till kraven för miljöbyggnad graderas byggnaden klassad, vilket 

är betyget för underkänt. Det som utmärker Miljöbyggnad är att processen innefattas av en uppföljning. 

Byggnaden blir först certifierad grundad på underlag från projekteringen, därefter ska en verifiering ske inom 

två år från certifieringstillfället, och då med faktiska uppmätta värden. Detta skapar en form av uppföljning, 

vilket inte finns i miljömärkningssystemet Svanen. Kravnivåerna för energianvändningen är: under BBR-kraven 

för brons, och än 75 procent eller 50 procent av BBR-kraven för silver respektive guld. (Sweden Green Building 

Council, 2014) 

 

FIGUR 6 – CERTIFIERINGSPROCESS FÖR MILJÖBYGGNAD (SWEDEN GREEN BUILDING COUNCIL, 2014) 

4.3.2 SVANEN-MÄRKNING 
Svanen-märkningen är en märkning som gäller allt från papper till byggnader, och drivs genom det statligt ägda 

bolaget Miljömärkning Sverige (Svanen, 2014).  

Svanen-märkning för byggnader kan utformas på flera olika sätt, dels kan en byggherre eller arkitekt vara 

licenserad dels kan en byggnadstyp vara licenserad. Denna märkning går endast att ansöka om vid nybyggnation. 

Innan byggnationsstart rekommenderas att både övergripande områden såsom exempelvis energihushållning är 

granskat men även detaljer såsom att byggnaden är utrustade med energisnåla fönster av minst 30 % återvunnet 
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material och att sopsorteringsstationer ska finnas inplanerade. Det som utmärkt Svanen-märkningen är att 

samtliga byggmaterial måste vara godkända av Miljömärkning Sverige. Utöver detta så måste en 

avfallshanteringplan finnas under byggnationen. (Miljömärkning Sverige, 2012) 

4.4 ENERGIANVÄNDNING I BYGGNADER 

Oberoende av om beräkningen av energianvändningen är med hjälp av ett simuleringsprogram eller enklare 

beräkningar så används samma termodynamiska principer. Dessa redovisas i följande stycke.  

4.4.1 VÄRMEBALANS 
För att beräkna den energi som krävs för att bevara den termiska komforten i en byggnad så krävs det att de 

olika delarna av värmebalansen beräknas. De olika delarna för värmebalansen presenteras i stycket nedan och 

även hur en enkel modell av värmebehovet under ett år kan tas fram. För att tillföra värme i byggnader kan olika 

värmekällor användas; fjärrvärme, värmepump eller oljepanna. Det vanligaste i skolbyggnader är att fjärrvärme 

används och det vanligaste distributionssystemet är vattenburen värme (Energimyndigheten and Boverket, 

2007).  

4.4.1.1 VÄRMEFÖRLUSTER 

Värmeförluster som sker i en byggnad består huvudsakligen av tre poster; transmissions-, ventilations- och 

infiltrationsförluster. Utöver dessa förluster finns även internvärme som bidrar med värme till byggnaden, dessa 

är bland annat solinstrålning, personvärme och värme ifrån elektriska apparater i byggnaden. Det totala 

värmebehovet i en byggnad är skillnaden mellan värmeförlusterna och värmetillskotten i byggnaden, se  

formel 8. Detta effektbehov räknas sedan för varje tidpunkt och summeras över året för att få fram det totala 

värmebehovet (Havtun och Bohdanowicz, 2013).  

 
�̇�𝑉ä𝑟𝑚𝑒 = (�̇̇�𝑡𝑟𝑎𝑛 + �̇̇�𝑖𝑛𝑓 + �̇̇�𝑣𝑒𝑛𝑡) − (�̇̇�𝑠𝑜𝑙 + �̇̇�𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 + �̇̇�𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡) (8) 

 

Infiltration 

All luft som flödar in i en byggnad är inte önskad, luft flödar även in i byggnaden via vädring och otätheter i 

konstruktionen. Detta kallas för infiltration och är svår att uppskatta då den beror mycket på 

byggnadskonstruktionen samt, till viss del, på hur mycket blåst det är runt byggnaden. För att uppskatta 

värmeförlusten på grund av infiltration används ofta riktvärden beroende på hur tät byggnaden bör vara. För 

att räkna ut värmeeffekten som infiltrationen bidrar med används Formel 9. (Havtun och Bohdanowicz, 2013) 

 �̇�𝑖𝑛𝑓 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ �̇�𝑖𝑛𝑓 ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) (9) 

 

Skillnaden mellan infiltrationsförluster och ventilationsförluster är att ventilationen är önskad och snarare är ett 

behov mer än en förlust. Detta behov kan minskas med hjälp av värmeväxlare och hur denna värmebalans 

beräknas presenteras i avsnitt 4.4.2.2.  
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Transmission 

Transmission är det som sker genom byggmaterialet och beror på hur stor värmeöverföringskapacitet,  

U-värde, materialet ifråga har. Detta består av både konvektion och ledning som sker genom klimatskalet och 

därför beror mycket på hur mycket isolering som finns och vilken typ av byggmaterial som använts. De delar 

av byggnaden som oftast har högst transmissionsförluster är fönster och dörrar. Värmeeffektförlusten på grund 

av transmission beräknas med formel 10. 

 

4.4.1.2 BERÄKNING AV U-VÄRDEN 

Den totala värmeöverföringskapaciteten eller U-värde är beroende av det material och den värmeresistans som 

ett visst material har och är ett mått på hur väl materialet behåller värme. U-värdet kan beräknas för en 

byggnadskomponent bestående av flera olika material där tjockleken, , på varje del är känd tillsammans de olika 

materialens värmekonduktivitet, k. Därtill krävs att värmeöverföringskoefficienten för omgivningen är känd, på 

utsidan, h0, och insidan av komponenten, hi.  

 
 𝑈 =

1

1
ℎ0

+
𝛿
𝑘

+
1
ℎ𝑖

 

 

(11) 

4.4.1.3 VÄRMETILLSKOTT 

Eftersom de apparater och de människor som vistas i byggnader använder energi omvandlas en del av den 

energin till värme som hjälper till att värma upp byggnaden. Därför är det viktigt att även dessa värmetillskott 

räknas med i den värmebalans som görs av byggnaden. De olika värmetillskotten brukar delas  

in i personvärme, apparater och solinstrålning.  

Personvärme 

Alla människor genererar värme på grund av cellandningen. Den värme som produceras består av en latent och 

en sensible del. Storleken på detta värmetillskott är beror på vilken sorts aktivitet som sker och under hur långa 

tidsperioder som personer är närvarande i byggnaden. Vanlig effekt ifrån en människa som sitter ner och utför 

enkelt arbete är 132 W (McQuiston et al., 2005). 

Apparater  

Till skillnad ifrån de personer som vistas i byggnaden genereras endast sensibel värmen ifrån de apparater och 

belysning som är i byggnaden. Den mängd värme som produceras är lika stor som den el som krävs för att 

använda respektive apparat. (Havtun och Bohdanowicz, 2013) 

Solinstrålning  

Hur stor solinstrålningen blir för en byggnad beror på dess orientering, hur mycket fönster det är, om det är 

solavskärmning samt var i världen byggnaden ligger. Hur stor instrålningen blir kan påverkas genom att placera 

fönstren i ett visst väderstreck eller lägga till solavskärmning på fasaden. Det finns också olika slags fönster som 

släpper in olika mycket strålning och det går att sätta på solfilm som minskar den strålning som kommer in i 

  �̇�𝑡𝑟𝑎𝑛 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) (10) 
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byggnaden. Även skuggbilden från omgivande byggnader påverkar mängden solinstrålning. (McQuiston et al., 

2005) 

4.4.2 VENTILATION 
För att tillgodose behovet av luft i en byggnad kan luftbehandlingsaggregat installeras. Dessa kan ha olika 

utformningar och olika funktioner för att återvinna den värme som finns i luften som lämnar byggnaden genom 

en värmeväxlare, (FTX-system). Det går även att tillgodose en byggnads ventilation med endast naturlig 

ventilation, vilket menas med att det endast sker infiltration i byggnaden. Det går även att ha en fläkt som 

mekaniskt transporterar ut frånluften och på sätt skapar undertryck i byggnaden. Detta system kallas för 

frånluftsventilation (F-system) (Energimyndigheten, 2010). Det sista vanliga sättet som en byggnads 

ventilationsbehov kan tillgodoses med är från-tilluft system (FT-system) som kan utformas både med och utan 

värmeväxling (Energimyndigheten, 2011). Hur ventilationssystemet byggs upp beror på vilka behov och krav 

som ställs på byggnaden ifråga.  

För de ventilationssystem som är balanserade (FT-system) kan värmen i frånluften återvinnas genom en 

värmeväxlare och metoden att göra detta på kan anpassas till det behov som existerar i byggnaden. Exempelvis 

kan det finnas hygieniska skäl till att förhindra att frånluft och tilluft blandas på något sätt. Dessa krav kan 

påverka hur prestandan av ventilationssystemet i slutändan blir.  

4.4.2.1 BEHOV 

Eftersom det krävs frisk luft för att inte koldioxidhalten i en byggnad ska bli för hög och luften dålig tas ny luft 

in via ventilationen i byggnaden (Havtun och Bohdanowicz, 2013). Den nya luften som tas in måste därmed 

värmas till den temperatur som önskas och den gamla luften i byggnaden transporteras ut. Eftersom den 

värmeåtervinning som sker inte är ideal måste den kompenseras av värmesystemet i byggnaden. Hur stor denna 

förlust blir kan uppskattas med formeln 12 (Havtun och Bohdanowicz, 2013).  

 �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 ∙ (1 − 𝜂𝑣𝑒𝑛𝑡) ∙ (𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) (12) 

 

Att ventilationsbehovet för en byggnad varierar, beror till stor del på vilken belastnings som finns – vilken typ 

av verksamhet som bedrivs, antal personer i byggnaden och deras aktivitetsnivå. Enligt ett informationsblad 

utgivet av Stockholms stad i ett samarbete mellan stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen ska 

uteluftflödet i förskolor minst uppgå till 0,35 l/s och m2 plus 7 l/s och person. (Stockholms stad, 2007) 

4.4.2.2 VÄRMEVÄXLARE, VVX 

Värmeväxlare används för att återvinna värmeenergi, exempelvis den värmeenergi som finns i ventilationens 

frånluft. Det finns huvudsakligen tre olika typer av värmeväxlare för ventilationssystem: platt-, roterande- och 

vätskeburen värmeväxlare (Havtun and Bohdanowicz, 2013). I de två förskolorna som analyserats i denna studie 

används två typer av värmeväxlare – roterande och vätskeburen, dessa två är de typer som presenteras i denna 

rapport.  

Temperaturverkningsgrad 

Temperaturverkningsgrad används dels för värmeväxlare dels på grund av att flödet för till- och frånluften i en 

byggnad kan vara olika och dels för att ta reda på uteluftens temperatur efter värmeväxlaren relativt 

inomhusluftens temperatur. Detta är endast ett mått på hur stor temperaturökning som värmeväxlaren ger 

upphov till och inte hur effektiv återvinningen verkligen är. Temperaturverkningsgraden beräknas med hur stor 
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temperaturökning uteluften får till följ av den varma frånluften relativt skillnaden mellan frånluft och uteluft, se 

formel 13, (Warfvinge och Dahlblom, 2010). 

 
𝜂𝑇 =

𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 − 𝑇𝑢𝑡𝑒

𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇𝑢𝑡𝑒
 

 

(13) 

 

Roterande värmeväxlare 

En roterande värmeväxlare har en termisk massa som absorberar värmen (eller kylan) i frånluften för att sedan 

avge denna värme i uteluften. Värmeväxlaren är formad som en cylinder där ena halvan är placerad i tilluften 

och den andra i frånluften. För att minska luktöverföring mellan luftflödena brukar det även finnas ett område 

i värmeväxlare som renar luften, se Figur 7. För att denna typ av värmeåtervinning skall fungera krävs att tilluft- 

och frånluftaggregat är placerade intill varandra. Denna typ av värmeåtervinning är relativt effektiv och kan ha 

en temperaturverkningsgrad på 80 procent. Denna typ av värmeväxlare kan även (beroende på det roterande 

hjulets egenskaper) återvinna en del vatten ifrån frånluften.(Havtun och Bohdanowicz, 2013)  

  

FIGUR 7 - ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE 

Vätskeburen värmeväxlare 

En vätskeburen värmeväxlare använder en sekundär vätskeloop för att överföra värmen i frånluften till 

uteluften, se Figur 8. Vilken vätska som används beror på vilket klimat som råder på platsen, i varma klimat kan 

vatten användas, medan det i Sverige krävs att vätskan inte fryser. Eftersom värmeväxlaren överför värmen via 

en frysskyddad vätskekrets istället för en termisk massa är temperaturverkningsgraden sämre för den 

vätskeburna och är beroende av effektiviteten för den värmeväxlare som är placerade i aggregatet. Då 

vätskeloopen medför möjligheten att placera tilluft- och frånluftsaggregat skilda ifrån varandra kan denna typ 

av värmeväxlare placeras i trånga utrymmen, i ventilationssystem som har tilluft och frånluft på olika platser i 

Frånluft 

Tilluft 

Rening 
Rening 

Tilluft 
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byggnaden samt i fall där det är av vikt att eliminera risken att eventuella föroreningar i frånluft överförs till 

tilluft. (Havtun och Bohdanowicz, 2013) 

 

FIGUR 8 - SCHEMATISK BILD AV EN VÄTSKEBUREN VÄRMEVÄXLARE 

 

4.4.3 TAPPVARMVATTEN 
Som en del i en byggnads värmebehov finns behovet av värme till tappvarmvatten. Det inkommande kallvattnet 

värms till mellan 50 och 60 °C från den temperatur det inkommande tappkallvattnet har. Energibehovet för att 

värma upp vattnet från dess inkommande kallvattentemperatur till lämplig varmvattentemperatur kan beräknas 

genom att använda formel 14, (Havtun och Bohdanowicz, 2013). Där V är volymen i kubikmeter,  är vattnets 

densitet och cp är vattnets specifika värmekapacitet.  

I Stockholm finns två stora vattenreningsverk, Lovö och Norsborg. Vattnet i Bromma kommer mestadels från 

Lovö reningsverk med årsmedeltemperaturen 7-8 °C (anställd Stockholm vatten, 2015). Detta är 

referenstemperaturen ifrån vilken vattnet sedan ska värmas. Med anledning av detta har antagandet gjorts att 

det inkommande kallvattnet har temperaturen 7,5 °C, se avsnitt 3.1. 

 𝑄𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 𝑉𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣,å𝑟 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 − 𝑇𝑘𝑎𝑙𝑙𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛)  (14) 

 

Enligt Boverket (2007) används schablonvärdet 55 kWh per använd kubikmeter tappvarmvatten. Detta är då 

exklusive eventuella förluster till följd av varmvattencirkulation. Enligt Formel 14 motsvarar denna siffra en 

temperaturdifferens på 47,46 °C, om densiteten antas vara 998 kg/m3, den specifika värmekapaciteten är 4,18 

kJ/(kgK), kallvattnet 7,5 °C och varmvattnet 55 °C.  

Frånluft 

Tilluft 
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I SISABs instruktioner till hur mycket energi varmvattnet i en förskola bör använda anges 15 kWh/m2 och år, 

denna siffra inkluderar även VVC-förluster (SISAB, 2015). Sveby saknar indata för energibehovet för 

tappvarmvatten i en förskola, men att energibehovet för tappvarmvatten i småhus är 20 kWh/m2 och år och 25 

kWh/m2 och år för flerbostadshus (Sveby, 2009). Tappvarmvattenbehovet för kontor kan, enligt Sveby, antas 

till 2 kWh/m2 och år exklusive VVC-förluster (Sveby, 2013). 

4.4.3.1 VARMVATTENCIRKULATION 

För att säkerställa att användaren får varmvatten vid tappstället utan allt för lång spoltid används 

varmvattencirkulation, VVC. Vid användning av VVC får varmvattnet som cirkuleras aldrig understiga 50 °C 

men får heller aldrig överstiga 65 °C vid tappstället på grund av brännrisken. Det är till följd av risken för 

mikrobiell tillväxt som varmvattentemperaturen i rören aldrig får understiga 50 °C (Boverket, 2011). 

I en studie av Alros (2015) genomfördes en energikartläggning av VVC-systemet i flerbostadshus. I studien 

diskuteras huruvida värmeförlusterna i varmvattensystemet kom byggnaden tillgodo som ett värmetillskott eller 

om det kunde betraktas som en förlust. Alros studie kunde påvisa att värmen inte kom byggnaden tillgodo samt 

att VVC-förlusterna storlek var oberoende av årstid (Alros, 2015). I samma studie finns en sammanställning 

som visar att byggnader byggda runt 2010 har runt 7,5 kWh/m2 i VVC-förluster. I en annan förstudie av BeBo 

(2014) som även den handlade om VVC-förluster i flerbostadshus, uppskattades VVC-förlusterna för hus 

byggda på 2000-talet till ungefär 13 kWh/m2 (BeBo, 2014).  

4.4.4 ELEKTRICITET 
Elektricitet behövs både för att förse byggnaden med dess grundläggande behov, såsom till pumpar och fläktar, 

men behövs även till elektriska maskiner och belysning. Den elektricitet som används i en byggnad delas upp i 

två olika delar; fastighets- och verksamhetselektricitet, detta för att olika byggnader med olika verksamheter ska 

vara jämförbara. Till fastighetselektricitet hör de pumpar och fläktar som tillhör värmesystemen, elvärme, 

utebelysning på fasad och annan el som krävs för att säkerställa fastighetens funktioner. (Energimyndigheten, 

2014)  

Uppdelningen mellan fastighetsel och verksamhetsel kan göra en energikartläggning mer komplicerad. För att 

göra uppdelningen enklare och mer korrekt har organisationen Sveby skapat schablonvärden för uppdelningen 

av elektricitet för lokaler, vilket inkluderar förskolor. De håller även i skrivandet stund på att utforma 

schablonvärden specifikt för förskolor, men dessa är inte färdigställda (Sveby, 2015a). Detta för att förbättra 

simuleringen av förskolor samt för att underlätta uppdelningen mellan dessa poster i uppföljningen av BBR.  

I en studie av Energimyndigheten och Boverket visades att ungefär en femtedel av elanvändningen var 

verksamhetsel då elvärme inkluderas och drygt tre femtedelar då elvärme exkluderas (Energimyndigheten och 

Boverket, 2007). I SISABs instruktioner till hur energiberäkningar för deras skolor bör göras, uppskattar de att 

ungefär 40 kWh/m2 och år i elektricitet används av verksamheten (SISAB, 2015). I de två objekt som studerats 

för denna rapport finns undermätare som mäter fastighetselen. 

4.5  ENERGIANVÄNDNING I SKOLOR 

För att förbättra den statistik som finns gällande energianvändning och inomhusklimat för lokaler genomförde 

Boverket tillsammans med Energimyndigheten studien STIL2. Målet med denna studie var att belysa situationen 

för energianvändningen i lokaler och på så sätt möjliggöra energieffektiviseringar. Den totala 

energianvändningen i skolor år 1990 uppskattades till 246 kWh/m2 och år 2006 till 216 kWh/m2 enligt rapporten 

som publicerades 2007. Studien visar att andelen byggnader med fjärrvärme som uppvärmningssätt har ökat, 
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trots det har den totala användningen av fjärrvärme under tidsperioden minskat (Energimyndigheten och 

Boverket, 2007). I Figur 9 visas energifördelningen mellan energislag i förskolor under 2006. Där visas att den 

vanligaste metoden för uppvärmning i förskolor är fjärrvärme (78,9 kWh/m2 och år). Den största nominella 

posten för energianvädning i förskolor är el, totalt 130,8 kWh/m2 och år där 58,7 kWh/m2 och år används för 

uppvärmning. 

 

FIGUR 9 - ENERGIFÖRDELNINGEN I FÖRSKOLOR ENLIGT RAPPORTEN STIL2 (2006) [KWH/M2] 

 

Elanvändningen i skolor har enligt studien ökat mellan år 1990 och 2006. Denna ökning beror främst på att den 

elektricitet som används till fläktar har ökat till följd av att fler skolor använder mekanisk ventilation. Den största 

andelen el som används i förskolor används för uppvärmning, den motsvarar ungefär 45 procent av den totala 

elanvändningen. Den näst största posten är belysning, vilket motsvarar 17 procent av den totala elanvändningen. 

(Energimyndigheten och Boverket, 2007) 

4.6 IDA ICE BERÄKNINGSMODELL 

IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) är ett simuleringsprogram som görs av företaget EQUA Simulation 

AB och programmet simulerar både inomhusklimat och energianvändning för en byggnad. Programmet 

använder ASHRAEs standarder för värmeöverföring och med hjälp av dessa beräknas temperaturer, 

luftfuktighet, lufthastighet, koldioxidhalt och tryckskillnader i rummen. Programmet beräknar de olika 

parametrarna med hjälp av stora system med differentialekvationer som sedan används för att iterera fram till 

nästa tidpunkt. (Bring et al., 1999) 

Programmet är uppbyggt i olika nivåer där användaren kan bestämma indata för hela byggnaden eller ändra i 

enstaka rum. På det sättet så kan modellen anpassas till hur byggnaden i verkligheten används och med god 

kännedom om detta så blir det resultat mer korrekt.  

  

Fjärrvärme; 78,9

Olja; 9,3

Naturgas; 10,1
Verksamhetsel; 45,5

Fastighetsel; 26,6

Elvärme; 58,7

El; 130,8
El; 130,8



19 
 

5  TEMMELBURKEN 1 & 2 
För att göra en analys och undersökning av en byggnad krävs information och kunskap om byggnaden i sig så 

som; konstruktion, verksamhet och värme- och ventilationssystem. Denna information om Temmelburken 1 

och 2 presenteras i följande avsnitt. 

5.1 PROJEKTERING OCH NULÄGET 

Förskolorna i Bromma, T1 och T2, var de första byggnaderna som SISAB uppförde med målsättningen att de 

skulle miljöcertifieras. Byggnaderna konstruerades efter spegelvända ritningar med ett års mellanrum.  Första 

byggnaden, T1, byggdes med certifiering enligt miljöbyggnad som mål och den preliminära certifieringsnivån 

som uppnåddes vid projektering var brons. För att klara indikatorn energianvändning enligt Miljöbyggnad Brons 

måste den specifika energianvändningen vara under BBR-kraven, 146 kWh/m2 (Sweden Green Building 

Council, 2012).  

En av många krav vid en certifiering enligt Miljöbyggnad eller certifiering enligt Svanen är effektiv 

energianvändning. Under projekteringen av förskolorna gjordes en energiberäkning i samband med 

bygglovsansökan för respektive byggnad. Dessa gjordes i simuleringsprogrammet BV2 som är ett enklare 

simuleringsprogram, där varaktighetskurvor används för att beräkna energianvändningen (CIT Energy 

Management, 2012). Indata som användes vid de genomförda två simuleringarna var hämtade ifrån ritningar 

och andra dokument från SISAB angående projektet. Konstruktionen som användes i beräkningarna är den 

som beskrivs i avsnitt 5.2.1. De antagna drifttiderna och flödena för de respektive ventilationsaggregaten 

presenteras i Tabell 2. 

TABELL 2 - DRIFTFÖRHÅLLANDE FÖR DE TVÅ VENTILATIONSAGGREGATEN FÖR SIMULERINGEN VID 

PROJEKTERING 

 Temmelburken 1 & 2 Temmelburken 1 & 2 

 LB11 LB12 

Drifttid halvfart - 5 timmar 5 dagar 52 veckor 

Drifttid helfart 10 timmar 5 dagar 52 veckor 5 timmar 5 dagar 52 veckor 

Flöde halvfart [l/s] - 200 

Flöde helfart [l/s] 2350 800 

Temperatur tilluft [°C] okänd okänd 

 

Enligt energiberäkningarna i BV2 beräknades den specifika energianvändningen för T1 till 94,36 kWh/m2 och 

år. Totala fjärrvärmebehovet utgjorde 62,54 kWh/m2 och år varav 21,65 kWh/m2 och år var radiatorvärme, 

35,79 kWh/m2 och år uppvärmning av luft och 5,1 kWh/m2 och år uppvärmning av tappvarmvatten. Den totala 

elanvändningen antogs till 73,54 kWh/m2 och år, av vilket fastighetselen bestod av 31,82 kWh/m2 och år och 

verksamhetselen 41,72 kWh/m2 och år.  

T2 byggdes, som tidigare nämnts, efter spegelvända ritningar av T1, med målet att byggnaden skulle uppfylla 

kraven för miljömärkningen Svanen, vilket bland annat innebar krav på energiprestandan. Resultaten från 

energiberäkningarna för T2 visade på en specifik energianvändning uppgick till 89,69 kWh/m2 och år, varav 

58,01 kWh/m2 och år bestod av fjärrvärme. Uppdelningen av fjärrvärme beräknades till 19,35 kWh/m2 och år 

radiatorvärme, 33,56 kWh/m2 och år uppvärmning av luft och 5,1 kWh/m2 och år uppvärmning av 

tappvarmvatten. Den totala elanvändningen för T2 antogs till 73,39 kWh/m2 och år, varav fastighetselen bestod 

av 31,67 kWh/m2 och år och verksamhetselen 41,72 kWh/m2 och år. 
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När förskolorna varit i drift under 12 månader summerades den normalårskorrigerade fjärrvärmeanvändningen 

till 129,2 kWh/m2 för T1, vilket visade på 110 % högre fjärrvärmeanvändning än vad som beräknats vi 

projekteringen. För T2 visade motsvarade siffra 92,41 kWh/m2 fjärrvärme, vilket är 60 % mer än det 

projekterade värdet. Gällande total elanvändningen var skillnaderna små mellan de projekterade och uppmätta 

värdena. För att utreda de stora skillnaderna i fjärrvärmeanvändning mellan de projekterade värdena och de 

faktiskt uppmätta har SISAB investerat både tid och pengar. En jämförelse mellan de projekterade värdena för 

fjärrvärmeanvändningen och den faktiskt uppmätta användningen går att se nedan i Figur 10. 

 

FIGUR 10 - UPPDELNING AV DET PROJEKTERADE VÄRMEANVÄNDNINGEN JÄMFÖRT MED TOTAL EFTER 1 ÅR 
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FIGUR 11 - UPPDELNING AV ELANVÄNDNINGEN [KWH/M2], PROJEKTERADE VÄRDEN JÄMFÖRT MED UPPMÄTT 

TOTALEL 

Den totala elanvändningen presenteras jämfört med de projekterade värdena i Figur 11. Där syns att de 

projekterade och uppmätta värde efter ett år är jämförbara. Uppdelningen av elanvändningen enligt 

projekteringen visas i Tabell 3.  

TABELL 3 - FÖRDELNING AV ELANVÄNDNINGEN FÖR PROJEKTERINGEN 

  Temmelburken 1 Temmelburken 2 

  [kWh/(m2 och år)] [kWh/(m2 och år)] 

Total elförbrukning 73,54 73,39 

   

Verksamhetsel 41,72 41,72 

- Belysning 27,12 27,12 

- Maskiner 14,60 14,60 

    

Fastighetsel 31,82 31,67 

- Belysning 11,62 11,62 

- Maskiner 3,65 3,65 

- Fläktar 16,55 16,40 

 

 

I figurerna nedan, Figur 12 - Figur 15, presenteras historiska månadvärden för normalårskorrigerade värme och 

total elförbrukning per kvadratmeter för T1 respektive T2, år 2013-2015. Figurerna visar att 

fjärrvärmeanvändningen minskat för både T1 och T2 medan elanvändningen varit relativt konstant.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

T1, projekterat

T2, projekterat

T1, första året

T2, första året

kWh/m2 och år

T1, projekterat T2, projekterat T1, första året T2, första året

Total elanvändning 72,78 63,62

Fastighetsel 31,82 31,67

Verksamhetsel 41,72 41,72

Elanvändning
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FIGUR 12 - NORMALÅRSKORRIGERAD FJÄRRRVÄRMEANVÄNDNING PER MÅNAD, TEMMELBURKEN 1 

 

 

FIGUR 13 - ELANVÄNDNING PER MÅNAD OCH KVADRATMETER, TEMMELBURKEN 1 
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FIGUR 14 - NORMALÅRSKORRIGERAD FJÄRRVÄRMEANVÄNDNING PER MÅNAD, TEMMELBURKEN 2 

 

FIGUR 15 - ELANVÄNDNING PER MÅNAD OCH KVADRATMETER, TEMMELBURKEN 2 
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5.2 TEKNISK SPECIFIKATION 

De båda byggnaderna är konstruerade på liknade sätt, fast då T2 är certifierad med miljömärkningen Svanen 

ställdes andra krav på byggmaterialet. Trots detta ska byggmaterialens termiska egenskaper vara likvärdiga de 

som användes vid byggnationen av T1. De är även konstruerade av olika byggbolag, vilket inte är synbart utifrån. 

Den enda synbara skillnaden mellan de två byggnaderna är att de är spegelvända, vilket innebär att de har olika 

skuggbild beroende på olika byggnader runt omkring dem och att vindlasterna är olika. Förutom detta har de 

byggts efter samma installationsritningar, såsom rördragning, ventilationstrummor och elinstallationer.  

5.2.1 KONSTRUKTION 
Byggnaderna består av två våningar byggda på en markplatta bestående av 150 mm betong, 50 mm stenull,  

2 lager PE-folie, 100 mm cellplast samt 150 mm makadam fungerande som dräneringslager. Väggarna består av 

20 mm puts, 300 mm isoblock och därefter ytterligare 15 mm puts. Takkonstruktionen är isolerad med  

500 mm lösull och 0,2 mm plastfolie. Fönsterna är tre-glasfönster och byggnadens totala tempererade yta är 

uppskattad till 970 m2. T1 och T2 stod klara år 2012 respektive 2013. De U-värden som uppskattades vid 

projekteringen presenteras i Tabell 4 nedan och är de värden som använts i modeller och simuleringar. (Svenska 

Besiktningar AB, 2012), (Svenska Besiktningar AB, 2011) 

TABELL 4 - U-VÄRDEN FÖR KONSTRUKTIONSDELAR 

Konstruktionsdel U-värde [W/m2K] 

Platta på mark 0,16 

Väggar 0,31 

Tak 0,16 

Fönster 1,2 

 

5.2.2  VÄRMESYSTEM 
Värmesystemet i byggnaden består av tre undersystem; ventilation (VS01), radiatorvärme (VS02) och 

tappvarmvatten. Alla dessa värms med fjärrvärme där dessa undersystem är parallellkopplade. Kretsarna till 

ventilationen och radiatorerna är vattenburna. I radiatorkretsen finns även ett undersystem som används till 

golvvärme i kapprummet, utrustad med en egen värmeväxlare med beteckningen VS03. Figur 16 visar 

flödesschemat för de olika delarna i värmesystemet.  Den dimensionerade utomhustemperaturen för systemet 

är -18 °C och börvärdet för inomhustemperaturen för luften är 22 °C.  
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FIGUR 16 – SCHEMATISKT FLÖDESSCHEMA FÖR VÄRMESYSTMEN I T1 & T2 

Båda byggnaderna använder sig av inställda börvärden, såsom framledningstemperatur till de tre undersystemen, 

VS01, VS02 och VS03. Dessa är inställda till att följa den utomhustemperatur som råder och därefter ska 

värmeväxlarna värma till given temperatur. Kurvorna för börvärdena i T1 och T2 visas i Figur 17 respektive 

Figur 18. 

I T1 har även ett ytterligare styrsystem för radiatorerna installerats under hösten 2014. Systemet är närvarostyrt 

på så sätt att en rumsgivare registrerar under vilka dagar och tider under en normal vecka som rummet ifråga 

används. På så sätt används ett komfortläge med en rumstemperatur på 22°C vid aktivitet i rummet, och 

ekonomiläge med inställd rumstemperatur på 19 °C då rummet inte används. Vid inaktivitet i ett rum under 15 

min går ekonomidriften automatiskt in. Systemet är även uppbyggt så att vid en hastig temperatursänkning i ett 

rum antar det att vädring pågår, vilket resulterat i att driften även då går ner på ekonomidrift. Tanken med 

närvarostyrt värmesystem är att sänka den totala energianvändningen för uppvärmning genom att sänka 

inomhustemperaturen under kvällar, helger och lov, då byggnaderna står oanvända. Detta system fungerar så 

att endast termostaten på radiatorn i respektive rum ändras, inte den framledningstemperatur som 

radiatorvattnet har.  

VS02- 

radiatorer 

VS01- 

ventilation 

VS03- 

golvvärme 

VV- 

varmvatten 



26 
 

 

 

FIGUR 17 - BÖRVÄRDEN UNDERSYSTEM T1 

 

FIGUR 18 - BÖRVÄRDEN UNDERSYSTEM T2 

5.2.3 VENTILATIONSSYSTEM 
Ventilationen i de två byggnaderna är uppbyggda på samma sätt med samma typ av aggregat. Det består vardera 

av två från-tilluft-aggregat med värmeväxling (FTX-aggregat), LB11 och LB12, där LB11 tjänar hela huset 

förutom köket vilket tjänas av LB12. Luftaggregaten är tillverkade av Swegon där LB11 har en roterande 

värmeväxlare och LB12 har en vätskekopplad värmeväxlare med etylenglykol (se 4.4.2.2 angående 

värmeväxlare). De dimensionerade luftflödena för de två aggregaten är enligt Tabell 6. LB11 är av modellen 

Gold RX, storlek 40 och LB12 är Gold SD, storlek 14. De olika aggregaten har olika drifttider och även olika 

veckoscheman för driften. Schemat för de olika aggregaten visas i Tabell 5 nedan. 
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TABELL 5: DRIFTTIDER FÖR VENTILATIONSAGGREGATEN 

 LB11 LB12 

 T1 T2 T1 T2 

Drifttid halvfart 
(mån-fre) 

  05.00 – 06.30 
06.00 – 09.00 
12.30 – 19.00 

Drifttid helfart 
(mån-fre) 

06.00 – 18.00 05.30 – 19.00 06.30 – 19.00 09.00 – 12.30 

Drifttid 
(helgdagar) 

avstängd avstängd avstängd avstängd 

 

De temperaturverkningsgrader som var givna från Swegon var 82 procent för den roterande och 56,1 procent 

för den vätskekopplade värmeväxlaren (WSP Group, 2012). De verkliga temperaturverkningsgraderna loggas 

kontinuerligt i SISABs driftövervakningssystem. Tilluftstemperatur och flödesvolymerna för de olika aggregaten 

visas i  Tabell 6 nedan.  

TABELL 6 - LUFTFLÖDEN FÖR DE TVÅ AGGREGATEN 

 LB11 LB12 

 T1 T2 T1 T1 

Flöde halvfart [l/s]   300 575 

Flöde helfart [l/s] 2450 2450 900 800 

Temperatur tilluft [°C] 20 20 20 19 

 

5.2.4 VARMVATTEN 
Tappvarmvattensystemet är ett separat undersystem, med en separat värmeväxlare kopplad till fjärrvärmen. 

Systemet har ingen vattentank utan är byggt med varmvattencirkulation, detta gör att systemet får 

varmvattencirkulationsförluster. I T1 finns fyra vattenmätare; två för det inkommande vattnet, en för kallvattnet 

och en för varmvattnet. T2 har tre vattenmätare; två för det inkommande vatten och en för varmvattnet. De 

vattenmätare som mäter det inkommande vattnet i byggnaden är parallellkopplade.  

I byggnaderna används varmvatten för de diskmaskiner som är installerade, den energi som behövs för att värma 

detta vatten bör också räknas med i verksamhetsenergin. Mängden vatten som den modell av diskmaskin som 

finns i de båda byggnaderna använder är mellan 2,5 till 4 liter per program och klarar ungefär 13 kuvert per 

program (Wexiödisk, 2015).  Enligt Livsmedelsverket (2015) får i genomsnitt en förskoleelev 1,46 måltider per 

dag. Med ett tillägg för kastruller och serveringsskålar leder detta till att diskmaskinen som finns installerad i 

vardera byggnad används ungefär 20 gånger per dag med den genomsnittliga varmvattenanvändningen på 65 

liter per arbetsdag. 

5.2.5 ELEKTRICITET 
Elinstallationerna i de två byggnaderna är gjorda efter samma ritningar. . Armaturerna i de två byggnaderna är 

av samma fabrikat och de elmätare som finns i undercentralerna mäter kompressorel för kökskyla samt övrig 

fastighetsel. Utöver de två mätarna har SISAB en debiteringsmätare som mäter den totala elanvändningen i 

fastigheten. De funktioner som ingår i fastighetselen är; pumpar och fläktar till värmesystemet, kompressorelen 

till kökskylan och elen till hissen i huset.  
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5.3 BERÄKNINGSMODELL  

För att göra en känslighetsanalys har beräkningsmodeller av byggnaderna gjorts av det utgångsläget som 

beräknats fram av de energimätningar som gjorts. Dessa modeller är gjorda i beräkningsprogrammet IDA ICE 

och har justerats mot uppmätta totala värden och årsbehovet per post.  

5.3.1 BYGGNADSMODELLER 
I figurerna nedan visas energianvändningen fördelat per månad för energisimuleringarna jämfört med uppmätta 

värden; Figur 20 till Figur 25 visar energianvändningen för T1 och Figur 26 till Figur 29 visar 

energianvändningen för T2. För den totala elanvändningen används SISABs värden för totalel. Alla 

temperaturberoende mätvärden är normalårskorrigerade. Syftet med detta avsnitt är för att styrka trovärdigheten 

för de modeller som byggts upp i IDA ICE. Ett indataprotokoll för dessa två grundmodeller (en för T1 och en 

för T2) tillsammans med indataprotokoll från projekteringarna går att finna i Appendix A.  

 

 

 

De modeller som byggdes upp i IDA ICE är geometrisk lika, den enda skillnaden är att de är spegelvända. 

Zonindelningen är gjord enligt byggritningar och zonindelningen finns och presenteras i Appendix B. 

Ventilationsflöden och ventilationsschema i de två byggnaderna är anpassade efter de verkliga förhållandena. 

All brukardata har antagits vara densamma i de två byggnaderna och alla scheman i modellen är gjorda för att 

återspegla verkligheten så nära som möjligt. Schema för närvaro och verksamhetsel finns presenterade i 

Appendix A. 

5.3.1.1 TEMMELBURKEN 1 

I Figur 20 visas den totala fjärrvärmeanvändningen för T1. I denna går att se att den uppmätta 

fjärrvärmeanvändningen är något högre under mars till maj, men att de simulerade värdena för februari är lägre 

än de uppmätta.  

FIGUR 19 - MODELL TEMMELBURKEN 1 I IDA ICE 
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FIGUR 20 - TOTAL FJÄRRVÄRMEANVÄNDNING PER MÅNAD, FRÅN MÄTPERIOD OCH ENERGISIMULERINGAR, 

TEMMELBURKEN 1 

För radiatorvärmen i T1, Figur 21, går att se en jämförelse mellan de uppmätta värdena och de värden som är 

beräknade i IDA ICE. Värdena för mars stämmer väl överens, medan februari även för denna figur är den 

månad där skillnaden är som störst mellan de simulerade och uppmätta värdena. De låga värdena i juli beror 

dels på det väldigt lågt värmebehov, men är även till följd av att förskolorna antas ha sommarstängt under 

merparten av juli.  

I modellen som byggts i IDA ICE har T1 modellerats utan det nya närvarostyrda styrsystemet (mer om det i 

avsnitt 5.2.2), och värmesystemet har istället modellerats vara inställt på 22 °C som inomhustemperatur. 

Anledningen till detta är för att det nya systemet inte testats under fulla 12 månader, och istället har påverkan 

av nattsänkning av temperaturen testats som en parameter i känslighetsanalysen. 

 

 

FIGUR 21 - RADIATORVÄRME PER MÅNAD, FRÅN MÄTPERIOD OCH ENERGISIMULERINGAR, TEMMELBURKEN 1 
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Figur 22 visar fjärrvärme använt för ventilation i T1. I denna figur bryts trenden av att februari är det mest 

avvikande månaden, och istället är nu mars den månaden som är mest avvikande.   

 

 

FIGUR 22 - FJÄRRVÄRME TILL VENTILATION PER MÅNAD, FRÅN MÄTPERIOD OCH ENERGISIMULERINGAR, 

TEMMELBURKEN 1 

 

 

FIGUR 23 - FJÄRRVÄRME TILL VARMVATTEN PER MÅNAD, FRÅN MÄTPERIOD OCH ENERGISIMULERINGAR, 

TEMMELBURKEN 1 

I Figur 23 presenteras det simulerade fjärrvärmebehovet för tappvarmvatten i T1. Det simulerade värdet är helt 

beroende inställningen av användningen tappvarmvatten per dag, och därav helt beroende av antal vardagar 

under respektive månad. Trenden för de uppmätta värdena stämmer i denna jämförelse väl mot de modellerade 

värdena. 

Figur 24 visar den totala elanvändningen för T1. I denna jämförelse går att se stora skillnader mellan uppmätta 

värden och de beräknade för månaderna juni och juli. För juli har det i modellen antagits vara stängt och utan 

ventilation. Vid senare granskning av faktisk driftdata har det framkommit att båda ventilationsaggregaten varit 

i drift trots att byggnaden varit sommarstängd. Detta utgör en del av förklaringen till att de beräknade värdena 
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avviker så markant från de uppmätta i juli. För den totala elanvändningen har SISABs egna siffror använts som 

mätvärden. Detta för att ge en längre mätperiod, men även för att endast T1 varit utrustad med en fungerade 

extra undermätare för totalelen.  

 

FIGUR 24 - TOTAL ELANVÄNDNING PER MÅNAD, MÄTDATA FRÅN SISAB OCH ENERGISIMULERINGAR, 

TEMMELBURKEN 1 

1.1.1.1 TEMMELBURKEN 2 

 I Figur 25 presenteras den beräknade fjärrvärmeanvändningen per månad för T2 tillsammans med faktiskt 

uppmätta värden för månaderna februari till maj. Precis som för den totala fjärrvärmeanvändningen i T1, Figur 

20, är den uppmätta användningen något högre än de beräknade med undantag för februari, som även för 

modellen för T2 uppvisar ett lägre beräknat värde.  

 

FIGUR 25 - TOTAL FJÄRRVÄRMEANVÄNDNING PER MÅNAD, FRÅN MÄTPERIOD OCH ENERGISIMULERINGAR, 

TEMMELBURKEN 2 

Figur 26 presenteras en jämförelse mellan det modellerade fjärrvärmebehovet för radiatorerna och det faktiskt 

uppmätta. Även här är trenden att mätvärdena är högre än det beräknade behovet med undantag för februari.  
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FIGUR 26 - RADIATORVÄRME PER MÅNAD, FRÅN MÄTPERIOD OCH ENERGISIMULERINGAR, TEMMELBURKEN 2 

I Figur 27 och Figur 28 visar fjärrvärmebehovet per månad för ventilationen respektive tappvarmvattnet. För 

ventilationen går att se samma trend som för radiatorvärmen, att månaderna mars till och med maj visar högre 

värden för de faktiska mätvärden än de beräknade, förutom för februari där resultatet är omvänd. 

Varmvattenanvändningen, Figur 28, visar en relativ jämt användning oberoende månad och en användning som 

stämmer väl överens med den uppmätta och beräknade för T1, Figur 23.  

 

 

FIGUR 27 - FJÄRRVÄRME TILL VENTILATION PER MÅNAD, FRÅN MÄTPERIOD OCH ENERGISIMULERINGAR, 

TEMMELBURKEN 2 

0
2
4
6
8

10
12
14

[M
W

h
]

Radiatorvärme, T2

Energisimulering

Mätvärden

0

2

4

6

[M
W

h
]

Fjärrvärme till ventilation, T2

ventilation simulering ventilation mätvärden



33 
 

 

FIGUR 28 - FJÄRRVÄRME TILL VARMVATTEN PER MÅNAD, FRÅN MÄTPERIOD OCH ENERGISIMULERINGAR, 

TEMMELBURKEN 2 

Figur 29 visar den totala elanvändningen för T2. I denna figur går att se att mätvärdena stämmer väl överens 

med den beräknade elanvändingen. Även här, liksom i motsvarande figur för T1, är juli den månaden där de 

beräknade värdena avviker mest från de uppmätta. En av anledningarna till detta är, precis om i T1, att man i 

modellen antagit att byggnaden är tom, och att ventilationen därmed är avstängd. Det har därefter framkommit 

att ventilationen varit igång under perioden som varit sommarstängd. För den totala elanvändningen har SISABs 

egna siffror använts som mätvärden.  

 

FIGUR 29 - TOTAL ELANVÄNDNING PER MÅNAD, MÄTDATA FRÅN SISAB OCH ENERGISIMULERINGAR, 

TEMMELBURKEN 2 
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6 RESULTAT 
I Tabell 7 redovisas en sammanställning av de mätningar och beräkningar som genomförts. I tabellen framgår 

att den specifika energianvändningen både är högre än vad som projekterats men även högre än de krav som 

SISAB hade. I tabellen framgår även att fjärrvärmen är det som skiljer byggnaderna åt. I Figur 30 finns en mer 

detaljerade uppdelning av energianvändningen baserat på de olika underkategorierna. Därefter presenteras varje 

kategori närmare under respektive del i avsnitt 6.1.  

TABELL 7 - SAMMANSTÄLLNING AV TOTAL ENERGIANVÄNDNING OCH SPECIFIK ENERGIANVÄNDNING 

 Temmelburken 1 Temmelburken 2 

 Energibehov [kWh/(m2 och år)] Energibehov [kWh/(m2 och år)] 

Total elanvändning 64,2 63,2 
- Fastighetsel 21,1 20,8 

- Verksamhetsel 43,1 42,4 

Fjärrvärme 108,1 90,2 
- Radiatorvärme 62,8 49,8 

- Ventilation 22,5 19,1 

- Varmvatten 22,8 21,3 

Total energianvändning 172,3 153,4 

   

Specifik energianvändning, 
uppmätt och beräknad i 
studien 

129,2 111,0 

Specifik energianvändning 
beräknad vid projektering 

94,36 89,69 

Specifik energianvändning 
krav från SISAB 

106 106 

 

 

FIGUR 30 - ENERGIANVÄNDNING FÖRDELAT PÅ KATEGORI. JÄMFÖRELSE MELLAN DE TVÅ BYGGNADERNA OCH DE 

PROJEKTERADE VÄRDENA 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Temmelburken 1

Temmelburken 2

Temmelburken 1, projekterat

Temmelburken 2, projekterat

kWh/m2 och år

Fjärrvärmeanvändning, sammanställning

Fjärrvärme, radiatorer värmelast Fjärrvärme, radiatorlast till följd av ventilationen

Fjärrvärme, ventilation Fjärrvärme, varmvatten

Fastighetsel Verksamhetsel



35 
 

6.1 ENERGIMÄTNINGAR 

De energimätningar och beräkningar som har gjorts gällande energianvändningen i Temmelburken 1 och 

Temmelburken 2 visas i följande avsnitt.  

TABELL 8 - FJÄRRVÄRMEANVÄNDNING I T1 OCH T2 

 Temmelburken 1 Temmelburken 2 

 Energibehov [kWh/(m2 och år)] Energibehov [kWh/(m2 och år)] 

Uppvärmning av tilluft 42,0 40,7 

- Ventilation 22,5 19,1 

- Radiatorer 19,5 21,6 

Uppvärmning 43,3 28,2 

Tappvarmvatten 22,8 21,3 

   

Summa 108,1 90,2 

 

Tabell 8 visar uppdelningen av den fjärrvärmeanvändningen som beräknats utifrån de mätningar som gjorts. 

Uppdelningen av ventilation är gjord så att resultatet går att jämföra direkt med den energisimulering som 

genomfördes vid projekteringen av T1 och T2 genom att energibehovet för uppvärmning av tilluft även 

innefattar den extra radiatorlast som tilluftstemperaturen medför. 

TABELL 9 - ÖKNING FRÅN PROJEKTERADE VÄRDEN TILL FAKTISK FJÄRRVÄRMEANVÄNDNING 

 Temmelburken 1 Temmelburken 2 

 
Energibehov 
[kWh/(m2 och 

år)] 

Energibehov 
Procentuell 

förändring mot 
projekterat 

Energibehov 
[kWh/(m2 och år)] 

Energibehov 
Procentuell 

förändring mot 
projekterat 

Uppvärmning av 
tilluft 

6,2 + 17 % 7,1 + 21 % 

Uppvärmning 21,7 + 100 % 8,8 + 46 % 

Tappvarmvatten 17,7 + 348 % 16,2 + 317 % 

    

Summa 45,6 + 73 % 32,2 + 55 % 

 

Skillnaderna mellan de projekterade värdena för fjärrvärmeanvändningen och den verkliga 

fjärrvärmeanvändningen visas i  visar uppdelningen av den fjärrvärmeanvändningen som beräknats utifrån de 

mätningar som gjorts. Uppdelningen av ventilation är gjord så att resultatet går att jämföra direkt med den 

energisimulering som genomfördes vid projekteringen av T1 och T2 genom att energibehovet för uppvärmning 

av tilluft även innefattar den extra radiatorlast som tilluftstemperaturen medför. 

Tabell 9 ovan. Där redovisas skillnaderna både i faktiska värden och procentuellt sett. I tabellen visas att den 

största procentuella skillnaden i de två byggnaderna är för varmvattnet som är mer än 300 procent mer än vad 

som beräknades vid projekteringen. Det är även varmvattnet utgör den största skillnaden i kWh/m2 och år 

beräknat för T2, medan det för T1 är uppvärmningen som utgör den största avvikelsen.  
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6.1.1 VÄRME 
Vid projekteringen av byggnaderna beräknades uppvärmningsbehovet uppgå till 21,65 kWh/m2 för T1 och 

motsvarande 19,35 kWh/m2 för T2. Dessa värden är beräknade utifrån en medelutomhustemperatur på 0 °C 

och inomhustemperatur 22 °C.  

Anledningen till att fjärrvärmebehovet dels redovisas som totalt använd fjärrvärme för radiatorkretsen och dels 

uppdelad för uppvärmning och extra behov till följd av ventilationssystemets tilluftstemperatur i Tabell 10, är 

för att synliggöra de eventuella skillnader som uppstår till följd av ventilationsflöden och tilluftstemperaturer.  

TABELL 10 - FJÄRRVÄRMEANVÄNDNINGEN I RADIATORKRETSEN FÖR T1 OCH T2 

 Temmelburken 1 Temmelburken 2 

 Energibehov Energibehov 

 [MWh/år)] [kWh/(m2 och år)] [MWh/år] [kWh/(m2 och år)] 

Total fjv till 
radiatorkrets 

61,0 62,8 48,4 49,8 

Uppvärmning 42,0 43,3 27,4 28,2 

Extra radiatorvärme pga 
ventilationens 
tilluftstemperatur 

19,0 19,5 21,0 21,6 

 

6.1.2 VENTILATION 
Vid de energiberäkningar som gjordes i samband med projekteringen av förskolorna beräknades energibehovet 

för ventilationen att uppgå till 35,79 kWh per m2 och år för T1 och 33,56 kWh per m2 och år för T2. I Tabell 

11 presenteras resultatet från de mätningar och beräkningar som gjorts på byggnadernas fjärrvärmebehov 

gällande ventilationen visat i MWh per år och kWh per m2 och år.  

TABELL 11 - FJÄRRVÄRMEBEHOV FÖR VENTILATION, DETALJERAT 

 Temmelburken 1 Temmelburken 2 

 Energibehov 

 [MWh/år] [kWh/m2 och år] [MWh/år] [kWh/m2 och år] 

LB11       

Ventilation 7,7 7,9 9,6 9,8 

Extra radiatorvärme 13,5 13,9 15,3 15,7 

LB12     

Ventilation 14,2 14,6 9,0 9,3 

Extra radiatorvärme 5,5 5,6 5,7 5,9 

     

Summa exkl. radiatorvärme  21,9 22,5 18,6 19,1 

Summa 40,9 42,0 39,6 40,7 

 

Resultatet som är presenterat ovan är baserat på faktiska drifttider och ventilationsflöden. Den extra 

radiatorvärmen som redovisas är för att relatera till de projekterade värdena där uppdelningen är uppvärmning 

av tilluft och radiatorvärme. Skärmbilder från SISABs driftövervakningsprogram på ventilationsflödena för de 

två ventilationsaggregaten, LB11 och LB12, för T1 finns presenterade i Appendix C. 

6.1.3 VARMVATTEN 
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Vid projektering antogs att byggnadernas fjärrvärmebehov för varmvattenförbrukningen skulle uppgå till  

5,1 kWh/m2 inklusive VVC-förluster. När det totala fjärrvärmebehovet behovet mättes uppgick det faktiska 

värdet i T1 till 22,2 MWh per år och årsbehovet i volym uppgick till 241,1 m3 per år. Uppvärmning av 

varmvattnet står för 60 procent av den totala energianvändningen för tappvarmvattensystemet, resterande 40 

procent är till följd av förluster i distributionen.  

För T2 uppgår fjärrvärmebehovet till 20,7 MWh per år och årsbehovet i volym uppgår till  

241,7 m3 per år. Uppvärmningen och förluster för varmvattnet står för 65 respektive 35 procent av det totala 

energibehovet för tappvarmvattensystemet.  

För diskmaskinerna beräknades volymen av varmvatten till 15,6 m3 per år, detta motsvarar ungefär  

6,5 procent av den totala användningen. Därefter beräknas diskmaskinernas totala värmebehov till 1,8 i T1 och 

1,7 MWh i T2. Faktiska värden för uppdelningen av fjärrvärmebehovet gällande varmvattenanvändningen finns 

presenterade i. 

Tabell 12. 

TABELL 12 - VARMVATTENBEHOV OCH FÖRLUSTER 

 Temmelburken 1 Temmelburken 2 

 Energibehov Energibehov 

 [MWh/år)] [kWh/(m2 och år)] [MWh/år] [kWh/(m2 och år)] 

Varmvattenbehov 13,3 13,7 13,3 13,7 

Förluster 8,9 9,1 7,4 7,6 

     

Totalt behov  22,2 22,8 20,7 21,3 

- Diskmaskin 1,4 1,5 1,3 1,4 

 

Fördelningen av den uppmätta genomsnittliga användningen av tappvarmvatten per arbetsdag visas i Figur 31. 

Här syns att användningen av varmvatten i de två byggnaderna är jämn under mätperioden, den genomsnittliga 

varmvattenanvändningen per arbetsdag i de två byggnaderna under hela mätperioden är  

1,09 m3/arbetsdag i T1 och 1,10 m3/arbetsdag i T2. I varmvattenanvändningen inkluderas även det varmvatten 

som diskmaskinerna använder, vilket uppskattats till 65 liter per dag.  
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FIGUR 31 - GENOMSNITTLIG TAPPVARMVATTENANVÄNDNING 

 

6.1.4 ELEKTRICITET 
I denna studie har elektriciteten delats upp i två delkategorier – verksamhetsel och fastighetsel. I Tabell 13 

presenteras resultaten av energimätningen gällande fördelningen av elektricitet. I jämförelse mellan värden från 

STIL2 (mer om det i avsnitt 4.5) och de uppmätta värdena, så stämmer verksamhetselen väl överens. Enligt 

rapporten STIL2 var snittet av verksamhetselen år 2006, 45,5 kWh/(m2 och år). Fastighetselen är däremot lägre 

än genomsnittet enligt STIL2, 26,6 kWh/(m2 och år).  

TABELL 13 - TOTALA ELANVÄNDNINGEN FÖR T1 & T2 

  Temmelburken 1 Temmelburken 2 

  Energibehov Energibehov 

  [MWh/år)] [kWh/(m2 och år)] [MWh/år] [kWh/(m2 och år)] 

Total elanvändning 62,4 64,2 61,3 63,2 

Verksamhetsel 41,9 43,1 41,2 42,4 

Fastighetsel 20,5 21,1 20,2 20,8 

 

Figur 32 visar hur fastighetselen i de två byggnaderna varierar under mätperioden. Fastighetselen i de två 

byggnaderna är uppdelad i kökskyla och övrig fastighetsel. Figuren visar att fastighetselen i T1 och T2 är jämna 

för alla månader under mätperioden samt att skillnaden mellan dem är liten.  
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FIGUR 32 - TOTAL FASTIGHETSEL I DE TVÅ BYGGNAD UNDER MÄTPERIODEN 

I Tabell 14 presenteras skillnaderna mellan de projekterade och de faktiska värdena för totalelen. Däri går att se 

att de projekterade värdena för verksamhetselen stämmer bra överens med de uppmätta värdena, medan 

fastighetselen är den del vilken utgör skillnaden.  

TABELL 14 - SKILLNAD MELLAN PROJEKTERADE OCH FAKTISKA VÄRDEN FÖR TOTALELEN 

  Temmelburken 1 Temmelburken 2 

  Energibehov Energibehov 

  

Energibehov 

[kWh/(m2 och 

år)] 

Energibehov 

Procentuell 

förändring mot 

projekterat 

Energibehov 

[kWh/(m2 
och år)] 

Energibehov 

Procentuell 

förändring mot 

projekterat 

Total elanvändning – 9,3 – 13 % – 10,1 – 14 % 

Verksamhetsel 1,4 3 % 0,7 2 % 

Fastighetsel – 10,7 – 34 % – 10,9 – 34 % 
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6.2 KÄNSLIGHETSANALYS 

Känslighetsanalys har gjorts på olika parametrar där de har varierats mellan 85 till 115 procent av det 

ursprungliga värdet. Dessa parametrar är;  

 Ändrade flöden i LB11  

 Ändrade flöden i LB12 

 Infiltration i byggnaden 

 Fönsternas U-värde 

 Inomhustemperaturen 

 Antal personer i byggnaden vid full närvaro 

och presenteras i Figur 33 till Figur 36. På grund av de stora skillnaderna i förändringarna så uppmanas till 

noggrann granskning av axlarnas värde. 

 

FIGUR 33 - KÄNSLIGHET FÖR DEN TOTALA ENERGIANVÄNDNINGEN 

För den totala energianvändningen så märks att förändringar i temperaturen inne i byggnaden har en stark 

påverkan. Därefter följer infiltrationen i byggnaden och sedan kommer förändringar i flödet för det stora 

luftaggregatet, LB11, tätt följt det mindre aggregatet LB12 och fönsternas U-värde. Simuleringarna visar även 

att en ökad närvarograd leder till minskad total energianvändning.  
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FIGUR 34 - KÄNSLIGHETEN FÖR RADIATORVÄRMEN 

Figur 34 visar hur känslig radiatorvärmen är för förändringar med de olika parametrarna. Även för 

radiatorvärmen är förändringar i inomhustemperaturen det som har störst påverkan följt av infiltrationen. 

Därefter är förändrade U-värden för fönsterna och ändrade flöden i LB11 det som påverkar och sedan 

förändring i flödet för LB12. Ökad närvarograd i byggnaden bidrog till ett litet minskat behov för 

radiatorsystemet.  
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FIGUR 35 - KÄNSLIGHET FÖR VENTILATIONSVÄRMEN 

För ventilationen så visar simuleringen att en ökad inomhustemperatur leder till ett minskat värmebehov för 

ventilationssystemet. Figur 35 visar även att om LB12 är det mindre aggregatet så har dess flödena större 

påverkan på det totala behovet för ventilationssystemet. Figuren visar även att förändringar i infiltration, 

närvarograd och fönsternas U-värde har en relativt liten påverkan av ventilationens värmebehov.  
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FIGUR 36 - KÄNSLIGHET FÖR ELEKTRICITETEN 

Figur 36 visar hur känslig elektriciteten är för de olika parametrarna. Figuren visar att ändringar i LB11s flöden 

har störst påverkan på elen följt av flödena i LB12. Det syns även att de resterande testade parametrar inte har 

någon påverkan på hur elbehovet i byggnaden är. Det syns även att storleken på den påverkan som förändringen 

av flödena i ventilationsaggregaten inte har samma storleksordning som värmesystemet har. Den största 

förändringen är endast 3,7 procent, medan förändring i radiatorsystemet är som mest 73 procent. 
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Utöver de parametrar ovan så har även påverkan av att rotera byggnaden, en annan klimatfil från samma plats 

samt sänka temperaturen då ingen är närvarande, nattsänka testats. Dessa känsligheter visas i Figur 37 till Figur 

40. 

 

FIGUR 37 - KÄNSLIGHET AV OLIKA ORIENTERINGAR AV BYGGNADEN, MEN 0° SOM URSPRUNG 

Figur 37 visar hur olika orienteringar av byggnaden påverkar de olika energiposterna. Figuren visar på att 

orienteringen inte har stor betydelse av hur stor energianvändningen bli av den simulerade byggnaden. Figuren 

visar även att det energibehov som påverkas mest är det till radiatorerna. Orienteringen av byggnaden går att se 

i Appendix D.  
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FIGUR 38 - KÄNSLIGHET BEROENDE PÅ KLIMATFIL 

Figur 38 visar hur de olika energiposterna förändras då en annan klimatfil används. I grundsimuleringar har 

klimatfil för Stockholm – Bromma använts, SWE_STOCKHOLM-BROMMA_024640, 

medelutomhustemperatur 6,54 °C. I känslighetsanalysen testades tre andra klimatfiler - Bromma flygplats, 

Stockholm, Bromma-1977 (example) med medelutomhustemperatur 5,59 °C, Stockholm, Arlanda_ASHRAE 

med medelutomhustemperatur 5,84 °C och SWE_Stockholm.Arlanda.024600_IWEC 

medelutomhustemperatur på 5,87 °C. 
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Den enklare modellen som testats baseras endast på tre zoner, en för köket, en för gatuplanet och en för 1:a 

våningen. Hur zonindelningen ser ut presenteras i Appendix B.   

 

FIGUR 39 - KÄNSLIGHETSANALYS AV EN ENKLARE MODELL 

Figur 39 ovan visar hur en enklare modell av byggnaden påverkar utfallet av simuleringen. Resultatet pekar på 

att radiatorerna är det som påverkas mest, dock endast med 2,3 procent. Ventilationen påverkas endast 0,4 

procent och totalt sett minskar det totala energibehovet med 0,8 procent.  
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För att minska det värmebehov som T1 har har fastighetsägaren installerat ett styrsystem som ska sänka 

inomhustemperaturen i de rum som inte används. Denna modell är svår att modellera på ett rättvist sätt, varför 

en enklare modell testats i känslighetsanalysen. För att efterlikna, och testa detta, har en modell byggts upp där 

temperaturen sänks under kvällar och helgen. Detta burkar kallas nattsänka och är något som är testat i 

känslighetsanalysen. Tanken är att den sänkning i temperatur som blir ska leda till en minskad energianvändning. 

 

FIGUR 40 – KÄNSLIGHETSANALYS AV DE OLIKA ENERGIPOSTERNA TILL FÖLJD AV NATTSÄNKNING 

Resultatet från energisimuleringarna med nattsänkning över hur de olika energiposterna förändras till följd av 

sänkning av temperaturen när förskolan är stäng visas i Figur 40. I figuren syns att radiatorerna påverkas mest 

av sänkningen av temperaturen. Det syns också att ventilationen ökas när temperaturen sänks, medan 

resterande energiposter inte påverkas nämnvärt. Denna simulering är gjord för att försöka efterlikna det 

styrsystem som är installerat i T1.  

För att kunna jämföra känslighetsanalysen med den faktiska byggnaden, och på så sätt se hur väl detta 

närvarosystem fungerar visas den faktiska inomhustemperaturen i T1 i Figur 41 och den simulerade 

inomhustemperaturen i Figur 42. Innetemperaturen i T1 har jämförts med den i T2, men på grund av att 

mjukvaran med loggningen för T2 försvann innan denna studie var klar har en graf av detta inte kunnat tas 

fram. Jämförelsen av den faktiska inomhustemperaturerna visade på små skillnader mellan byggnaderna, 

maximalt 0,5 °C i differens. 
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FIGUR 41 - VERKLIG TEMPERATUR I TORGET I T1 MELLAN 10 JANUARI TILL 18 JANUARI 2015 

 

FIGUR 42 – DEN SIMULERADE MEDELTEMPERATUREN I TORGET I T1 MELLAN 10 OCH 18 JANUARI 
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7 DISKUSSION OCH ANALYS 
I följande avsnitt diskuteras och analyseras de resultat som kommit fram från de energimätningar och den 

känslighetsanalys som gjorts. Det för att slutligen kunna besvara de nyckelfrågor som studien är avsedd att göra. 

Avsnittet är, precis som föregående avsnitt, indelat i två delar; energimätningar och känslighetsanalys. 

7.1 ENERGIMÄTNINGAR 

Energimätningarna visar på stora skillnader för båda byggnaderna i specifik energianvändning mellan det 

projekterade värdet och det faktiskt uppmätta. De största skillnaderna är dels energianvändningen för 

tappvarmvatten och dels ökat energibehov till följd av ökade ventilationsflöden och drifttider. Därtill uppvisar 

T1 en högre fjärrvärmeanvändning för radiatorsystemet än T2.  

Radiatorsystem 

Båda byggnadernas radiatorsystem har högre energianvändning än vad som projekterats. I T1 har 

radiatorsystemet ett årligt värmebehov på 62,8 kWh/m2 och motsvarande siffra för T2 visar på ett årligt behov 

som uppgår till 52,0 kWh/m2. Detta undersystem visar på de största skillnaderna både mellan byggnaderna, 10,2 

kWh/m2 och år i differens, men framförallt jämtemot det projekterade värdet som uppgår till 21,65 och 19,35 

kWh/m2 för T1 respektive T2.  

En del av denna skillnad går att härleda till de ökade ventilationsflödena med 19 och 20 °C i tilluftstemperatur 

(ventilationsaggregatens tilluftstemperatur och flöden finns presenterade i Tabell 6) vilket ger en ökad värmelast 

på radiatorsystemet. Om man subtraherar den del av radiatorvärmen som går att härleda till ett ökat 

ventilationsflöde uppgår radiatorvärmen till 43,3 och 28,2 kWh/m2 och år för T1 respektive T2. Detta ger då en 

skillnad på 21,65 och 8,85 kWh/m2 och år jämfört med de projekterade värdena.  

Anledningen till denna stora skillnad är fortfarande inte helt klarlagt. Radiatorsystemet är fortfarande det av 

delsystemen som är minst utforskat. Detta till följd av att byggnaderna saknade värmebehov under de månader 

som denna studie genomfördes. Det driftövervakningssystem som SISAB använder sig av ska kontinuerligt 

logga fram-och returledningstemperaturer för värmesystemets delar, men loggningen har inte fungerat.  

Som en parallell till vad som framkommit i känslighetsanalysen uppgår skillnaden i värmebehov för 

radiatorsystemet mellan T1 och T2 till ungefär 2 °C skillnad i inomhustemperatur, som tidigare nämnts är den 

verkliga skillnaden som störst 0,5 °C. Vid de energisimuleringar som gjorts har den stora skillnaden mellan 

modellerna varit inställningen för infiltrationen, där T1 haft 0,249 l/s och m2 och T2 0,189 l/s och m2. 

Ventilation 

Även ventilationssystemen har högre energianvändning än vad som projekterats, detta till följd av förhöjda 

ventilationsflöden och förlängda drifttider. I T1 har ventilationssystemet ett årligt fjärrvärmebehov på  

22,5 kWh/m2 och motsvarande siffra för T2 visar på ett årligt behov som uppgår till  

19,1 kWh/m2. Vid jämförelse mot de projekterade värdena måste den ökade lasten på radiatorsystemet adderas 

på ventilationssystemets energibehov. Energibehovet uppgår då till 42,0 kWh/m2 och år för T1 och 40,7 

kWh/m2 och år för T2. De projekterade värdena var 35,79 kWh/m2 och år för T1 och 33,56 kWh/m2 och år 

för T2.  
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För båda byggnaderna projekterades mer halvfartsdrift än vad som används. I T1 användes helfartdrift  

12 timmar per arbetsdag för köksventilationen, trots att projekteringarna antog halvfartdrift fem timmar per dag 

och helfartsdrift 5 timmar per dag. I T1 var, under studien gång, dessutom drifttiderna längre för 

köksventilationen (LB12) än den allmänna ventilationen (LB11) trots att köksventilationen är ett 

ventilationsaggregat med batterivärmeväxlare och därmed en betydligt lägre verkningsgrad än den allmänna 

ventilationen med roterade värmeväxlare.  

Ventilationen är den del av värmesystemet som bäst stämmer överens med vad som projekterades och den 

förhöjda användningen kan härledas till den förändrade driften, gällande både drifttid och flöden, som används 

i byggnaderna. Även den temperaturverkningsgrad som uppskattades stämmer väl överens med den uppmätta 

i byggnaderna. Under denna studie har ingenting tytt på att driften av ventilationsaggregaten skulle vara 

försämrad av något driftfel, utan det ökade fjärrvärmebehovet har kunnat förklaras. 

Anledningen till att byggnadernas, vid projekteringen, beräknade fjärrvärmebehov för ventilationen skiljer sig åt 

med drygt 2,2 kWh/m2 och år är inte förklarat i den dokumentation som funnits tillgänglig vid denna studie. En 

möjlig anledning kan vara att mängden solinstrålning gjort att internvärmen förväntats vara högre och därav lett 

till mer möjlig värmeåtervinning för ventilationsaggregaten. I Svebys rapport från energiberäkningstävlingen 

beskrevs en standardavvikelse på 10 procent för den specifika energianvändningen mellan tävlingsbidragen, och 

därav kan tyckas att en skillnad på 2,2 kWh/m2 och år kan anses vara inom felmarginalen. Samtidigt är det 

intressant att projekteringen för de båda byggnaderna visade på en skillnad i energianvändning som inte finns 

förklarad i dokumentation.   

Eftersom det uppmätta ventilationsbehovet i T1 och T2 är nästan exakt lika stort även om T1 har längre 

drifttiden än vad T2 har kan detta vara ett tecken på att inomhustemperaturen i T1 är lite högre än T2. Denna 

skillnad kan även bero på att temperaturverkningsgraden i T1 är lite högre än den i T2, men den faktiska 

anledningen är svår att veta på grund av att de månader som denna studie genomfördes saknade värmebehov. 

Tappvarmvatten 

Den största procentuella skillnaden mellan energianvändningen som projekterades och den som beräknats i 

denna studie är för varmvattnet som är över 300 procent över vad som projekterades, totalt 22,8 kWh/m2 för 

T1 21,3 kWh/m2 för T2 jämfört med det projekterade 5,1 kWh/m2 för respektive byggnad. Varför 

tappvarmvattnet är så lågt beräknat i förhållande till vad som är uppmätt finns det väldigt lite information om. 

I indataprotokollet från projekteringen saknas motivering. En av anledningarna skulle kunna vara de 

procentuellt sett stora VVC-förlusterna. Dessa uppgår till kring 40 procent för båda byggnaderna, omräknat till 

energianvändning per kvadratmeter står förlusterna i T1 och T2 ändå bara för 9,1 kWh/m2 respektive 7,6 

kWh/m2. Så ökade VVC-förluster är inte hela förklaringen, ökad användning tillsammans med ökade förluster 

bör ses som förklaringen till det förhöjda värmebehovet för tappvarmvattnet. 

Varför varmvattenanvändningen har underskattas kan ses som okunskap i hur mycket varmvatten som används 

av en förskola. Det värde som SISAB uppskattar är närmare än det som projekterades för dessa byggnader, men 

det är fortfarande ungefär 45 procent mindre än vad de två byggnaderna i denna studie använder. Skillnaden 

kan bero på att de två byggnaderna har relativt höga VVC-förluster, men jämfört med studien av Alros (2014) 

och BeBo (2014) är värdena inte orimliga. Dock var värdena i de två studierna baserade på flerbostadshus och 

inte skollokaler. Vid jämförelse mellan de projekterade värdena och Svebys schablonvärden för kontor, 2 

kWh/m2 och år exklusive VVC-förluster, så stämmer dessa bättre överens. Däremot stämmer schablonvärdet 

för småhus, 20 kWh/m2 och år, bättre överens med det uppmätta behovet. Detta kan ha att göra med att 
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förskoleverksamhet, som verksamhetstyp, stämmer bättre överens med de användarbeteenden i en bostad än i 

ett kontor.  

Enligt SISABs uppdelning mellan fastighetsenergi och verksamhetsenergi beräknas all tappvarmvatten till 

fastighetsenergi, trots det att varmvattnet till diskmaskinen bör räknas till verksamhetsenergin. Denna skillnad 

utgör dock en väldigt liten skillnad beräknad på den totala specifika energianvändningen. Den uträknade 

användningen utgör endast 6,5 procent av den totala varmvattenanvändningen. Detta kan självklart variera 

mellan olika diskmaskiner och olika verksamhetsutövare, men generellt sett har användningen av diskmaskin 

har ingen stor påverkan på det totala energibehovet i en byggnad.  

 Elektricitet 

Elektriciteten i byggnaderna är den enda delen av energisystemet som har ett lägre behov än vad som antogs 

vid projekteringen. Anledningen till detta är okänd och svår att undersöka grundligt. Detta på grund av att det 

då krävs en mätare på varje enskild pump och fläkt, något som inte gjorts i denna studie då elanvändningen varit 

snarlik mellan byggnaderna samt är beroende av användarbeteenden. Den elanvändning som beräknades i 

studien är nära det projekterade värdet för elen, där hänsyn tas till att det knappt finns någon fastighetsbelysning 

i byggnaderna. Enligt Boverkets byggregler ska fastighetselen för T1 och T2 inkludera den belysning som lyser 

på fasaden samt belysning i undercentraler och fläktrum, något som inte gjorts. Denna belysning är en liten del, 

som vid beräkningar inte påverkat resultatet alls. Varför förenklingen av att exkludera denna den i 

fastighetsenergin ansetts vara giltig.  

Den uppmätta totala elanvändningen för T1 har visat ett årsbehov på 64,2 kWh/m2 och år, vilket bestod av 

43,1 kWh/m2 och år i verksamhetsel och 21,1 kWh/m2 och år i fastighetsel. För T2 uppgick den totala 

elanvändningen till 63,2 kWh/m2 och år, varav verksamhetselen var 42,2 kWh/m2 och år och fastighetselen 

20,8 kWh/m2 och år. 

Den uppmätta verksamhetselen, 43,1 kWh/m2 och år för T1 respektive 42,4 kWh/m2 och år för T2, stämmer 

väl överens med den verksamhetsel som SISAB uppskattar att deras förskolor använder (40 kWh/m2 och år). 

Värdena är även nära de 45,5 kWh/m2 och år som STIL2 anger som medelvärde för verksamhetselen. Även 

verksamhetselen som beräknades vid projektering, 41,72 kWh/m2 och år, stämmer väl överens mot både 

SISABs värden och de angivna i STIL2.  

Den del där elanvändningen skiljer sig åt jämfört med de projekterade värdena är för fastighetselen, där de 

uppmätta värdena visar ett årsbehov som uppgår till 21,1 kWh/m2 för T1 och 20,8 kWh/m2 för T2. I 

projekteringen antogs värdena 31,82 kWh/m2 för T1 och 31,67 kWh/m2 för T2. Skillnaden från de projekterade 

värdena till de uppmätta är ungefär 10 kWh/m2 per år. I projekteringen antogs 11,62 kWh/m2 och år för 

fastighetsbelysning. Detta motsvarar ungefär 11,3 MWh per år för fastighetsbelysning per byggnad, vilket blir 

ett för orimligt värde för att användas endast för fläktrummet och undercentralen, då den belysning endast är 

igång när någon är i utrymmena. I T2 har både belysningen i fläktrummet och undercentralen timer för att 

undvika onödig elanvändning.  

Sammanfattningsvis tyder all energianvändning kopplad direkt till användning, såsom elektricitet och 

varmvattenanvändning, tillsammans med antalet barn och personal på att byggnaderna används på liknande sätt. 

Däremot går ej att utesluta att vädring och likande användarbeteenden är det som medför skillnaden mellan 

byggnaderna i energianvändning för radiatorsystemet. Användarbeteenden är svåra att helt säkert kartlägga.  
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Energimätningarna visar på att den största skillnaden mellan de två byggnaderna är uppvärmning ifrån 

radiatorsystemet, där T1 har nästan dubbelt så mycket som T2. Detta pekar på att något i T1 gör att 

radiatorsystemet använder mer värme än vad T2 gör. Detta kan vara på grund av klimatskalet i T1 är defekt 

någonstans eller på användarbeteenden såsom vädring. För att undersöka detta bör en termografering av 

byggnaden göras samt en mätning av fram- och returledningstemperaturer för radiatorsystemet. Det saknas även 

en förklaring till varför energianvändningen i de två byggnaderna successivt har sjunkit under de år som 

verksamheterna varit i drift. För att undersöka detta krävs att dokumentation finns över vad och när som ändrats 

i driften av fastigheten och att data för fjärrvärmens undermätare loggats.  

En av de genomgående svårigheterna vid denna studie har varit att kunna beräkna årsbehovet för fjärrvärme till 

de tre undersystemen. Svårigheterna kring beräkningarna för radiatorsystemet har tidigare nämnts i detta stycke, 

och handlade om avsaknaden av värmebehov för byggnaderna under studietiden. För ventilationen handlade 

det om att ventilationsflöden och drifttider ofta ändrades, vilket gjorde studien något liknande som att ”skjuta 

mot ett rörligt mål”.  

7.2 KÄNSLIGHETSANALYS 

Det tydligaste som känslighetsanalysen i denna studie visat var att inomhustemperaturen var den enskilda 

parametern med den största påverkan. Detta kan ses som ganska väntat då den faktiska förändringen av 

temperaturen var ganska hög, (15 procent ökning av inomhustemperaturen motsvarade en ökning på 3,3 °C, en 

inomhustemperatur på 25,3 °C). Även infiltrationen visade stor påverkan på värmebehovet för byggnaden. 

Radiatorsystem 

Värmebehovet för radiatorsystemet var det undersystem som påverkades mest av förändringar i 

inomhustemperaturen och även av infiltrationen. Radiatorsystemet påverkades även mer av förändringar av 

flödet i LB11 än i LB12. Detta beror på att vid en procentuell ökning av flödet, ökas flödet i LB11 mer än LB12, 

då grundflödena är så mycket högre i LB11.  

Ventilationssystem 

Känslighetsanalysen som gjordes visade även att infiltrationen i byggnaden hade liten eller ingen påverkan på 

det värmebehov som ventilationssystemet hade.  Varken närvarograd eller fönsternas U-värde hade någon 

påverkan på ventilationens värmebehov, utan det som påverkade behovet var luftaggregatens flöde och 

inomhustemperatur - ventilationsflödet och inomhustemperaturen påverkar möjligheten till återvinning.  

 

Tappvarmvatten 

Känslighetsanalysen som gjordes i denna studie visade även att förändringar av övriga värmesystemet inte 

påverkar varmvattnets värmebehov. Detta var väntat då modellen som användes i denna studie inte tar hänsyn 

till antal personer i byggnaden, utan har en fast volym tappvarmvatten som används varje arbetsdag. 

Anledningen till detta har varit att användningen är svår att påverkan utan att påverka användarbeteenden. 

Därtill har tidigare studier påvisat att VVC-förluster från varmvattensystem inte kommer till nytta för 

värmesystemet i byggnader. Detta borde då även leda till det omvända, att förändringar i värmesystemet inte 

påverkar varmvattnets värmebehov. Varför denna parameter inte undersökts.  
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Elektricitet 

Av det olika förändringar som testades så var det endast förändringar i ventilationsaggregaten som påverkade 

elanvändningen. Där förändringar i LB11 påverkade mer än de i LB12. Detta kan ha och göra med hur de olika 

scheman i modellen är uppbyggda för användningen av elapparater och andra funktioner i byggnaden. Ett ökat 

värmebehov bör ge upphov till något ökad pumpel. Anledningen till att en ökning av flödet i LB11 påverkade 

elanvändningen mer än en ökning av LB12 är av samma anledning som finns given i stycket ovan gällande 

radiatorsystemet. Procentuell ökning av flödet i ventilationsaggregaten ger en större höjning i antal liter per 

sekund för LB11 än för LB12, då LB11 har ett högre flöde.  

Orientering 

Vid testen över hur orientering påverkar energibehovet har endast byggnaden snurrats, medan skuggbilden 

förblivit densamma över området. Påverkan på det totala energibehovet var relativt litet, kring 1 procent mer 

än ursprungsläget. Hur stor påverkan av orientering har att göra med mängden fönsterarea samt skuggbilder för 

byggnaden. För denna känslighetsanalys har modellen över Temmelburken 1 använts, med dess skuggbild. 

Byggnaden har skuggning från två av fyra väderstreck, den södra och västra. Vilket påverkar känsligheten för 

orienteringen. 

Klimatfil 

Vid undersökning av klimatfilens påverkan gick att se att utomhustemperaturen var lägre för de övriga 

klimatfilerna som testades, trots att filer var för Stockholm. Detta var den enskilda parametern som hade störst 

utfall på den temperaturberoende fjärrvärmeanvändningen, men även på den totala energianvändningen. Val av 

klimatfil är en svår parameter att kontrollera eller standardiserad, då klimatet skiljer sig åt mellan olika delar av 

landet och mellan olika år. Detta kan dock visa på vikten att använda nyare varianter av klimatfiler vid simulering.  

Nattsänka 

Rent teoretisk visar känslighetsanalysen på att en sänkning av temperaturen under kvällar och helger har en stor 

påverkan på det värmebehov byggnaden har. Resultatet av simuleringarna visade att det totala energibehovet i 

byggnaden minskas med 7 procent. För att detta ska fungera så krävs det att temperaturen i rummen också 

sjunker under den tid som byggnaden inte används. Detta har inte kunnat ses i SISABs övervakningssystem för 

rummen i T1, det rum som visas i resultatet har endast på söndagskvällen påvisat temperaturen 19 °C, i den 

vecka som valts att visa så sjunker temperaturen till endast 20,25 °C som lägst. 

När samma rums temperatur simulerats av IDA ICE så har det visats sig att den sjunker ner till 19 °C varje kväll 

och helg relativt fort. Detta tyder på att trögheten i byggnaden inte har lyckats reproducerats i den simulering 

som gjort och att de resultat de simuleringarna har givit bör betraktas som idealfall. Alltså finns det en potential 

i att sänka temperaturen, men den är inte lika stor som simuleringarna visar. Simuleringarna som gjorts angående 

nattsänka visar också att det värmebehov ventilationsaggregaten har ökar. Om denna ökning kan göra så att 

denna potential helt försvinner är dock otroligt, men den motarbetar den vinst som kan göras.  

Ett annat problem med att sänka temperaturen under natt är också att de som vistas i byggnaden anser att det 

blir kallt på måndagsmorgonen och därför höjer på termostaten i rummen. Detta gör att det effektbehov som 

är under morgontimmarna blir mycket större och beroende på hur värmesystemet är uppbyggt kan 

energiminskningen motarbetas av sämre verkningsgrad. Eftersom T1 och T2 värms med hjälp av fjärrvärme är 

detta inte ett stort problem, utan det undersystem som påverkas är endast ventilationen. 
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Enklare modell 

Tidigare studier har visat att en enklare modell av en byggnad inte har stor påverkan på energisimuleringen så 

länge användarbeteendet och fördelningen av de interna lasterna är jämnfördelade. Känslighetsanalysen av den 

enklare modellen visade ett liknade resultat vid denna studie. Detta tyder på att en uppbyggnad av en enklare 

modell kan användas vid jämnfördelade internlaster för att minska arbetstiden vid energiberäkningar.  

Känslighetsanalysen av att använda en enklare modell med endast tre zoner visade på en liten påverkan, 0,8 

procent. Detta kan bero på att köket valdes att ha som en enskild zon, och därmed separerades zoner där den 

interna lasten varit avvikande från den övriga byggnaden. Hade den avancerade modellen haft en större skillnad 

mellan de olika zonernas interna laster hade påverkan av att använda en enklare modell varit större.  

Om modellen av byggnaden var mer uppdelad i beteendemönster och om det var stor skillnad mellan olika rum 

skulle uppdelningen av de olika termiska zonerna varit viktigare. Detta är även något som kan förklara varför 

en projektering av en byggnad bli annorlunda än den slutgiltiga användningen av byggnaden. Driften av den är 

het enkelt annorlunda än vad som antogs vid projekteringsstadiet.  

Det bör tilläggas att det kan vara svårt att noggrant uppskatta hur en byggnad kommer att användas när den väl 

står klar, framförallt gällande interna laster. Därav kan det argumenteras att de interna lasterna för en 

byggnadstyp, såsom en lokal eller förskola, bör fördelas jämnt mellan zonerna. Förutom sådant som exempelvis 

kök där de interna lasterna i samma zon skiljer sig från övriga ytor.  

Sammanfattningsvis går det att diskutera vilken noggrannhet som kan förväntas i energiberäkningar. I den 

projektering som genomfördes beräknades den specifika energianvändningen till två decimalers noggrannhet. 

Med grund i både den känslighetsanalys som redovisats ovan är det svårt att argumentera för en lägre  

standardavvikelse än de 10 procent som Sveby redovisade i och med beräkningstävlingen, i de fall då modellen 

inte justerats mot uppmätta siffror för energianvändningen. Små skillnader på många indataparametrar ger en 

betydande påverkan på slutresultatet.  
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8 SLUTSATS 
Denna studie har haft som mål att studera energianvändning i två förskolebyggnader i Bromma, Temmelburken 

1 och Temmelburken 2, och jämföra emot de beräkningar som gjordes i samband med projekteringen. Därtill 

har en känslighetsanalys genomförts för att se hur utvalda indataparametrar påverkar beräkningsresultatet. 

En av nyckelfrågorna var att kartlägga hur byggnadernas uppmätta energianvändning skiljde sig åt. Studien har 

visat att T1 har 16 procent högre specifik energianvändning jämfört med T2. Kartläggningen visade överlag på 

små skillnader för de olika posterna, förutom för värmesystemet där differensen mellan byggnadernas 

uppvärmningsbehov uppgick till 15,1 kWh/m2 och år. Anledningen till detta har inte gått att fastställa då 

byggnaderna saknat uppvärmningsbehov under studietiden. Därför rekommenderas att en termografering 

tillsammans med mätning av radiatorsystemets fram- och returledningstemperaturer undersöks i första hand. 

Utöver att kartlägga skillnaderna i uppmätt energianvändning var även ett av målen att undersöka vad som gav 

de stora skillnaderna mellan uppmätt energianvändning och projekterade värden. Studien har visat att T1 har  

37 procent högre specifik energianvändning än beräknat, varav varmvatten 19 procentenheter, radiatorvärme  

23 procentenheter, ventilationsrelaterat behov (inklusive det ökade radiatorbehovet) 7 procentenheter och 

fastighetselen som var lägre än projekterat, - 11 procentenheter. De två stora anledningarna till ökat specifikt 

värmebehov är alltså framförallt beroende av ökat varmvattenbehov och ökat uppvärmningsbehov, dock var 

fastighetselen överestimerad med 11 procent.  För T2 är den specifika energianvändningen 24 procent högre än 

vad som beräknades vid projekteringen, varav varmvatten 18 procentenheter, radiatorvärme 10 procentenheter, 

ventilationsrelaterat behov (inklusive det ökade radiatorbehovet) 8 procentenheter och en minskning för 

fastighetselen med 12 procentenheter. För T2 är varmvattnet den stora orsaken till ökat behov tillsammans med 

något högre behov för både uppvärmning och ventilation. Vad skillnaderna mellan projekterade värden och den 

senare uppmätta användningen beror på har inte kunnat fastställas i denna studie, då det finns väldigt lite 

underlag för de val av indata som gjorde vid projekteringen.  

I den andra delen av studien genomfördes en känslighetsanalys av valda parametrar. Slutsatsen av denna är att 

inomhustemperaturen tillsammans med val av klimatfil var de parametrar som enskilt stod för den största 

påverkan på den totala energianvändningen. Ändrad klimatfil resulterade i en genomsnittlig förändring av den 

totala energianvändningen som uppgick till 6,5 procent. En ändring av inomhustemperaturen med 1 °C gav ett 

utslag på den totala energianvändningen med 5,3 procent.  

Att använda en enklare byggnadsmodell hade liten påverkan, 0,8 procent på den totala energianvändningen. 

Detta till stor del eftersom de interna lasternas fördelning påverkades väldigt lite, då även den avancerade 

modellen hade en jämn fördelning av internlaster mellan zonerna.  
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10 APPENDIX A 
Nedan presenteras den indata som använts i energiberäkningarna genomförda i denna studie tillsammans med 

indataprotokollet från projekteringen.  

För de båda energiberäkningarna som genomfört i IDA ICE har samma närvaroschema använts, likaså har 

tidsschemat över fördelningen av verksamhetselen varit densamma. Dessa scheman presenteras i  

Figur 43, Figur 44 och Figur 45. För båda grundmodellerna i IDA ICE har klimatfilen  

SWE_STOCKHOLM-BROMMA_024640 (IW2) använts. 

 

FIGUR 43 - NÄRVAROSCHEMA 

 

FIGUR 44 - APPARATSCHEMA 
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FIGUR 45 - ÖPPETIDER 

TEMMELBURKEN 1 – INDATA 

Nedan presenteras indataprotokoll från projekteringen och därefter indataprotokoll från energiberäkningen i 

IDA ICE gällande Temmelburken 1. 

INDATAPROTOKOLL FRÅN PROJEKTERINGEN 
 

TABELL 15 - INDATAPROTOKOLL FRÅN ENERGIBERÄKNINGEN GENOMFÖRD UNDER PROJEKTERINGSTIDEN FÖR 

TEMMELBURKEN 1 (SVENSKA BESIKTNINGAR 2012) {SVENSKA BESIKTNINGAR AB, 2011, PM KV TEMMELBURKEN 2 

ANNEDAL`, STOCKHOLMS KOMMUN} 

Klimatfil Stockholm 

Klimatzon III 

Vindpåverkan Standard enligt BV2 

Skuggning, solinstrålning Standard enligt BV2 

Solreflektion, mark Standard enligt BV2 

Horisontalavskärmning Ingen 

  

Atemp  970 m2 

Läckageflöde, samtliga byggnadsdelar 0,8 l/s och m2 

U-värde, fönster ink. karm och båge 1,2 W/m2 och K 

U-värde, dörrar 1,1 W/m2 och K 

  

Uppvärmning Fjärrvärme 

Varmvatten Schablon i BV2 

Ventilation FTX-system, schablon i BV2 

  

Inomhustemperatur 22 °C 

Närvaro  100 personer (20 vuxna, 110 barn), varierar över 
dygnet 
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Personvärme 80 W per person  

Hushållsel Bidrar med värme. Normal förbrukning för 100 
personer har valts, enligt schablon i BV2 

Fastighetsel El till utomhusbelysning och ventilationsaggregat är 
också medräknad i översiktlig skattning 

  

Resultat av beräkning  

Um 0,296 W/m2 och K 

Dimensionerad inomhustemperatur 22 °C 

Uppvärmd area 970 m2 

Personvärme 6 W/m2 

Belysning 10 W/m2 

Apparater 5 W/m2 

Ventilation FTX 

 

 INDATA PROTOKOLL FRÅN BERÄKNINGSMODELL I IDA ICE 

Fixed infiltration airflow rate  373.934 l/s  

Building envelope  Area [m2]  U [W/(K m2)]  U*A [W/K]  % of total  

Walls above ground  453.44  0.31  140.75  33.82  

Walls below ground  0.00  0.00  0.00  0.00  

Roof  456.87  0.16  73.33  17.62  

Floor towards ground  438.67  0.09  37.60  9.04  

Floor towards amb. air  25.23  0.16  4.05  0.97  

Windows  114.21  1.26  143.42  34.46  

Doors  16.00  1.06  17.04  4.09  

Thermal bridges    0.00  0.00  

Total  1504.42  0.28  416.19  100.00  

 

Windows  
Area 

[m2]  

U Glass [W/(K 

m2)]  

U Frame [W/(K 

m2)]  

U Total [W/(K 

m2)]  

U*A 

[W/K]  

Shading factor 

g  

NE  10.80  1.26  1.20  1.26  13.57  0.36  

SE  52.53  1.26  1.22  1.26  65.91  0.38  

SW  6.00  1.26  1.20  1.26  7.54  0.36  

NW  44.88  1.26  1.20  1.26  56.40  0.36  
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Total  114.21  1.26  1.21  1.26  143.42  0.37  

 

Air 

handling 

unit  

Pressure head 

supply/exhaust 

[Pa/Pa]  

Fan efficiency 

supply/exhaust [-/-]  

System SFP 

[kW/(m3/s)]  

Heat exchanger temp. 

ratio/min exhaust 

temp. [-/C]  

AHU  660.00/660.00  0.60/0.60  1.10/1.10  0.92/1.00  

LB12  660.00/660.00  0.60/0.60  1.10/1.10  0.59/1.00  

 

 

DHW use  L/per occupant and day  No. of persons  Total, [l/s]  

 10.400  100.000  0.012  
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TEMMELBURKEN 2 – INDATA 

Nedan presenteras indataprotokoll från projekteringen och därefter indataprotokoll från energiberäkningen i 

IDA ICE gällande Temmelburken 2. 

INDATAPROTOKOLL FRÅN PROJEKTERINGEN 
 

TABELL 16 - INDATAPROTOKOLL FRÅN ENERGIBERÄKNINGEN GENOMFÖRD UNDER PROJEKTERINGSTIDEN FÖR 

TEMMELBURKEN 2 {SVENSKA BESIKTNINGAR AB, 2012, KV TEMMELBURKEN 1 PM} 

Klimatfil Stockholm 

Klimatzon III 

Vindpåverkan Standard enligt BV2 

Skuggning, solinstrålning Standard enligt BV2 

Solreflektion, mark Standard enligt BV2 

Horisontalavskärmning Ingen 

  

Atemp  970 m2 

Läckageflöde, samtliga byggnadsdelar 0,8 l/s och m2 

U-värde, fönster ink. karm och båge 1,2 W/m2 och K 

U-värde, dörrar 1,1 W/m2 och K 

  

Uppvärmning Fjärrvärme 

Varmvatten Schablon i BV2 

Ventilation FTX-system, schablon i BV2 

  

Inomhustemperatur 22 °C 

Närvaro  100 personer (20 vuxna, 110 barn), varierar över 
dygnet 

Personvärme 80 W per person  

Hushållsel Bidrar med värme. Normal förbrukning för 100 
personer har valts, enligt schablon i BV2 

Fastighetsel El till utomhusbelysning och ventilationsaggregat är 
också medräknad i översiktlig skattning 

  

Resultat av beräkning  

Um 0,296 W/m2 och K 

Dimensionerad inomhustemperatur 22 °C 

Uppvärmd area 970 m2 

Personvärme 6 W/m2 

Belysning 10 W/m2 

Apparater 5 W/m2 

Ventilation FTX 
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 INDATA PROTOKOLL FRÅN BERÄKNINGSMODELL I IDA ICE 

Fixed infiltration airflow rate  284.040 l/s  

Building envelope  Area [m2]  U [W/(K m2)]  U*A [W/K]  % of total  

Walls above ground  453.17  0.31  140.66  33.78  

Walls below ground  0.00  0.00  0.00  0.00  

Roof  452.67  0.16  72.65  17.45  

Floor towards ground  441.41  0.09  37.80  9.08  

Floor towards amb. air  22.44  0.16  3.60  0.86  

Windows  114.78  1.20  137.94  33.13  

Doors  17.60  1.06  18.74  4.50  

Thermal bridges    5.00  1.20  

Total  1502.06  0.28  416.40  100.00  

 

Windows  
Area 

[m2]  

U Glass [W/(K 

m2)]  

U Frame [W/(K 

m2)]  

U Total [W/(K 

m2)]  

U*A 

[W/K]  

Shading factor 

g  

NE  12.00  1.22  1.20  1.22  14.60  0.58  

SE  44.88  1.20  1.20  1.20  53.86  0.68  

SW  6.00  1.20  1.20  1.20  7.20  0.68  

NW  51.90  1.20  1.20  1.20  62.28  0.68  

Total  114.78  1.20  1.20  1.20  137.94  0.67  

 

Air 

handling 

unit  

Pressure head 

supply/exhaust 

[Pa/Pa]  

Fan efficiency 

supply/exhaust [-/-]  

System SFP 

[kW/(m3/s)]  

Heat exchanger temp. 

ratio/min exhaust 

temp. [-/C]  

AHU  660.00/660.00  0.60/0.60  1.10/1.10  0.90/1.00  

LB12  660.00/660.00  0.60/0.60  1.10/1.10  0.54/1.00  

 

 



65 
 

DHW use  m3/day  Total, [l/s]  

 0.900  0.010  
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11 APPENDIX B  

 

FIGUR 46 - ZONINDELNING GATUPLAN, T1 
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FIGUR 47 - ZONINDELNING 1:A VÅNINGEN, T1 

 

FIGUR 48 - ZONINDELNING GATUPLAN, T2 
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FIGUR 49 - ZONINDELNING 1:A VÅNINGEN, T2 

 

FIGUR 50 - ZONINDELNING GATUPLAN, ENKLARE MODELL 
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FIGUR 51 - ZONINDELNING 1:A VÅNINGEN, ENKLARE MODELL 
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12 APPENDIX C 
  

 

FIGUR 52 - VENTILATIONSFLÖDE TEMMELBURKEN 1 - LB11 
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FIGUR 53 - VENTILATIONSFLÖDE TEMMELBURKEN 1 - LB12 
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13 APPENDIX D  
 

 

FIGUR 54 - GRUNDMODELLENS ORIENTERING (0° I KÄNSLIGHETENSANALYSEN) 

 

 

 

FIGUR 55 - 90° ORIENTERING I KÄNSLIGHETSANALYSEN 
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FIGUR 56 - 180° ORIENTERING I KÄSNLIGHETSANALYSEN 

 

 

 

FIGUR 57 - 270° ORIENTERING I KÄNSLIGHETSANALYSEN 

 


