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Abstract 
After extension of the lease contract between Sweco and AMF Fastigheter concerning the 
head office Swecohuset in Marieberg, Stockholm a decision was made stating that the 
building would be fully renovated to accommodate all of Sweco’s employees in Stockholm 
under the same roof. After the renovation was complete the company wanted to certificate 
Sweco’s part of the property according to Miljöbyggnad level GOLD. To obtain the 
classification the company was required to perform an energy simulation of the property 
showing that the energy demand of the property in the future will be according to level GOLD 
of Miljöbyggnad. 

In this thesis, an energy follow-up on Sweco’s part of Swecohuset is performed to see how 
well the results obtained from the initial energy simulation compare with the property in 
actual operation. The purpose of the project is to create an overview and a better picture of the 
property’s future energy demand. 

After a case study and analysis of Swecohuset’s operation and control system and technical 
components was performed, the calculation of the property’s energy demand was carried out 
and compared with the results from the initial energy simulation. Furthermore, the ratio 
between purchased energy and geothermal energy is calculated.  

The comparison between the initial energy simulation and the property’s actual energy 
demand shows that the property performs slightly better in real life. Estimation of a couple of 
factors were inaccurately made but through conscious decisions for other factors created a 
safety margin in case of any errors. Difficulties in estimation of several factors are common 
and the outcome of this work demonstrates the complexity of the work with energy 
simulations and the importance of correct input data for energy simulations to be a powerful 
tool for estimation of energy demand of a property. 
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Sammanfattning 
Efter förlängning av hyresavtalet mellan Sweco och AMF Fastigheter om Swecohuset i 
Marieberg, Stockholm beslutades det att fastigheten skulle totalrenoveras för att kunna rymma 
Swecos alla medarbetare i Stockholm under ett tak. Målet efter renoveringen var att 
miljöcertifiera Swecos delar av fastigheten enligt Miljöbyggnad nivå GULD. För att erhålla 
miljöcertifieringen krävdes en energisimulering på Swecohuset som visade att fastighetens 
framtida energibehov uppfyller kraven för nivå GULD enligt Miljöbyggnad.  

I examensarbetet utförs en energiuppföljning på Swecos delar av Swecohuset för att se hur väl 
resultatet från ursprunglig energisimulering stämmer överens med fastigheten i verkligt drift. 
Syftet med examensarbetet är att skapa en överblick och bättre bild av framtida energibehov i 
fastigheten.  

Efter kartläggning och analys av Swecohusets tekniska installationer och ingående systemens 
drift och styrning har beräkning av fastighetens energianvändning genomförts och jämförts 
med vad som beräknats fram i ursprunglig energisimulering. Ytterligare har andelen köpt 
energi och energi från fastighetens geolager beräknats fram. 

Jämförelsen mellan ursprunglig energisimulering och fastighetens verkliga energianvändning 
visar att fastigheten presterar marginellt bättre i verklig drift. Feluppskattning av några 
faktorer gjordes men genom medvetna val i andra faktorer skapades en säkerhetsmarginal för 
eventuella feluppskattningar. Svårigheter vid uppskattning av flera faktorer finns och 
resultatet i examensarbetet visar på den komplexitet arbetet med energisimuleringar kan 
innehålla och vikten av rätt indata för att energisimuleringar ska vara ett kraftfullt verktyg för 
uppskattning av en fastighets framtida energibehov.  
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1 Inledning 
Sedan oljekriserna på 1970-talet har det funnits intresse för energieffektivt byggande i 
Sverige. I fastighetsbranschen idag arbetar många företag kontinuerligt med 
energieffektivisering i byggnader för att reducera energianvändningen under en byggnads 
livscykel. Det är av stor betydelse då energianvändningen i fastigheter står för cirka 36 % av 
den totala energianvändningen. (Andrén & Tirén, 2012) Genom detta arbete minskar 
belastningen på miljön, behovet av fossilenergi och energikostnader.  

Både inom den Europeiska unionen och inom Sverige tas det beslut som främjar för en 
utveckling inom energieffektivisering för byggsektorn. Från och med den 31 december 2020 
ska alla byggnader vara nära-noll-energi-byggnader enligt EU-parlamentets direktiv 
2010/31/EU. Inom Sverige har ett mål satts där energianvändningen i byggnader ska minskas 
med 20 % till år 2020 samt att förnyelsebar energi ska utgöra 50 % av den totala 
energianvändningen. (Boverket, 2015) 

Inom fastighetsbranschen arbetar många företag med miljöcertifieringssystem såsom LEED, 
BREEAM, Green Building eller Miljöbyggnad för att säkerställa att konkreta miljömål i 
hållbarhetsarbetet följs. Oberoende av vilket miljöcertifieringssystem används, utgör den 
energisimulering som genomförs under projektering av byggnader en del av underlaget för 
certifieringsprocessen. (Andersson, 2013) 

1.1 Bakgrund 
Efter överenskommelse om förlängt hyresavtalet mellan Sweco och AMF Fastigheter för 
Swecohuset 2010 togs beslut om en totalrenovation av byggnaden för att rymma alla Swecos 
medarbetare i Stockholm. Ombyggnad har skett utifrån tydliga hållbara aspekter samt krav 
som ställts på god arbetsmiljö och samverkan. 

Sweco är i dag, tre år efter ombyggnad, intresserade av hur väl energiberäkningar från 
ursprunglig energisimulering som utförts inför ombyggnaden av Swecohuset stämmer överens 
med fastigheten i verklig drift. Energisimuleringar av fastigheter och lokaler utgör en viktig 
del i beslutsfattandet under projektering men även när byggprocessen är i gång. Faktorer som 
påverkar utfallet av energianvändningen och om hur väl energisimuleringen överensstämmer 

med byggnaden i verklig drift kommer diskuteras i detta arbete. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
I examensarbetet skall en energiuppföljning utföras på Swecohuset. Detta görs för att få en 
uppfattning om hur väl energiberäkningarna från ursprunglig energisimulering stämmer 
överens med verklig drift. Syftet med arbetet är att skapa en överblick och bättre bild av 
framtida energianvändning i fastigheten. Detta kommer att uppnås genom en analys av de 
ingående systemens drift och styrning samt analys av olika faktorers påverkan under en 
energisimulering. Målet med en energisimulering är att skapa framtida bild över 
energianvändning i en fastighet. 

Arbetet kommer ske utifrån frågeställningarna som nämns nedan. 
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§ Hur väl stämmer energiberäkningar från ursprunglig energisimulering överens med 
fastigheten i verklig drift? 

§ Hur uppstod den eventuella skillnaden mellan ursprunglig energisimulering och 
fastigheten i verklig drift? 

§ Hur ser fördelning av totalt energibehov mellan köpt energi och energi från geolager 
ut? 

§ Hur ser fastighetens tekniska system och deras drift och styrning ut? 
§ Vad är det som specifikt står för det eventuella tillskottet av energianvändning? 

1.3 Företagssamarbete 
Examensarbetet utförs på Sweco Systems AB i Stockholm och sker genom ett samarbete 
mellan författaren av examensarbetet och Sweco samt AMF Fastigheter. Sweco bidrar med 
handledning och stöd till författaren medan AMF bidrar med nödvändig data om byggnaden 
för datainsamling. Utöver dessa företag fås även handledning genom Joachim Claesson vid 
institutionen för Energiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan. 

1.3.1 Sweco Systems AB 

Sweco Systems AB, benämnt Sweco i detta arbete, är installationskonsulter verksamma inom 
VVS, brand, el, tele och energi- och miljöcertifieringsområdet. (Sweco, 2015) 

1.3.2 AMF Fastigheter 

AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag som är inriktade på kontor och 
cityhandel med fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Några av de mer kända byggnaderna 
är Gallerian på Hamngatan, femte Hötorgshuset vid Sergels Torg och MOOD Stockholm. De 
är ett dotterbolag till pensionsbolaget AMF och bidrar till en avkastning för AMFs sparare. 
Swecos ombyggda kontor i Marieberg ägs av AMF och hyrs ut till Sweco. (AMF Fastigheter, 
2015) 

1.4 Avgränsningar 
För att uppnå nivå GULD i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad ställs olika krav på 
energianvändningen och termiskt klimat i byggnaden. Några av indikatorerna är bland annat 
köpt energi, värmeförlusttal, solvärmelast, termiskt klimat under vinter- och sommartid. Detta 
examensarbete fokuserar på indikatorn köpt energi och energianvändning i fastigheten. 
Information och resultat rörande köpt energi och energianvändning i fastigheten behandlas i 
rapporten och inte någon av de övriga nämnda indikatorer. 

Nya energisimuleringar som genomförs under projektets gång kommer vara modifieringar av 
ursprunglig energisimulering. Ändringar kring byggnadens klimatskal och övriga ändringar i 
byggnaden sedan projektering kommer inte beaktas.  

1.5 Disposition 
Kapitel ett innehåller en kortare introduktion av energianvändning inom fastigheter samt en 
bakgrund om vad rapporten behandlar. Ytterligare presenteras inblandade företag i projektet, 
syfte, frågeställningar, avgränsningar samt disposition av examensarbetet. 
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I kapitel två redogörs hur författaren valt att genomföra projektet.  Metod och genomförande 
beskrivs samt val av teori och en kortare presentation av mjukvaruprogram och system som 
används under projektet. 

En kortare teoretisk bakgrund om ämnet hittas under kapitel tre för att ge läsaren en överblick 
över teori som behandlar ämnet. 

Kapitel fyra och fem redovisar fastighetens tekniska system, driftstrategi och 
energiberäkningar från ursprunglig energisimulering. Indata och underlag som används i 
energisimuleringen beskrivs. 

I kapitel sex presenteras resultat och analys av frågeställningar där en jämförelse mellan 
ursprunglig energisimulering och uppmätt data görs. 

I den avslutande delen diskuteras arbetet och slutsatser sammanfattas.  
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs vilka metoder och tillvägagångsätt använts för att besvara 
frågeställningar nämnda i kapitel 1 samt val av teori och varför den är aktuell för 
examensarbetet. 

2.1 Val av metod 
Figur 1 visar en övergripande bild över examensarbetets tillvägagångsätt och genomförande. 
Praktiska och teoretiska moment under projektets gång har utförts parallellt.  

 

 
Figur 1. Examensarbetets genomförande 

 

2.2 Val av teori 
En kort teoretisk bakgrund genomförs för att skapa en klarare bild över information om 
energianvändning i lokaler. Teorin hämtas ur välkänd teknisk litteratur och kommer behandla 
främst de faktorer som påverkar en energisimulering. Ytterligare kommer en kortare 
beskrivning av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad eftersom det har arbetats utifrån det i 
samband av miljöcertifiering av Swecos delar av Swecohuset. Målsättningen med denna 
teoretiska bakgrund är att bidra till läsaren en bra grund och bättre förståelse inom ämnet inför 
fortsatt läsning av examensarbetet. 
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2.3 Fallstudie  
En fallstudie på Swecohuset har utförs för att skapa en överblick samt ge djupgående kunskap 
om vilka processer och tekniska system är kopplade till energianvändningen i fastigheten. 
Fokus har lagts på fastighetens tekniska system för värme, kyla och luftbehandlingssystem 
eftersom energiberäkningar från ursprunglig energisimulering för dessa områden ska jämföras 
med verkligt utfall av energianvändning. 

2.4 Insamling av data 
Insamling av data sker från Internet, litteratur samt genom Sweco och AMF Fastigheter. 
Teoridelen av rapporten som behandlar byggnadsfysik och faktorer som påverkar en 
energisimulering erhålls från teknisk litteratur samt kurslitteratur från studier på Kungliga 
Tekniska högskolan.  

Tekniska beskrivningar och information om fastighetens tekniska system hämtas från 
dokumentation erhållen från Sweco och AMF Fastigheter. Via Swecos rapport om 
miljöklassning av Swecohuset och ursprunglig energisimulering från IDA ICE hämtas data 
som låg till grund för den beräknade energianvändningen. Vidare hämtas data för den 
förbrukade energin i fastigheten från en programvara kallad Ecopilot genom ett flertal 
mätgivare som finns installerade i fastigheten. 

Under hela projektets skede har författaren löpande fört diskussion med anställda på Sweco 
samt tekniska förvaltare för Swecohuset från AMF för att säkerställa att all information och 
data om tekniska system och lösningar inom fastigheten är korrekta. Större delen av 
tillgänglig information kommer från tidiga bygg- och ramhandlingar och är inte uppdaterade 
efter ändringar som utförts under ombyggnadens gång. 

2.5 Mjukvaruprogram och system 
I detta avsnitt beskrivs system som används i detta examensarbete samt mjukvaruprogram 
som användes vid energisimulering av Swecohuset. 

2.5.1 Ecopilot  

Ecopilot, utvecklat av Kabona, är ett system som styr det befintliga värme-, kyl- och 
ventilationssystemet i Swecohuset.  Systemet utnyttjar överskottsenergin som skapas i huset 
och tar även hänsyn till husets byggnadsstomme.  

Systemet tar hänsyn till faktorer som inomhustemperatur, luftkvalitet samt yttre faktorer som 
utetemperatur, relativ fuktighet, nederbörd, vindhastighet, vindriktning och sol. All 
information från trådlösa givare mäts i realtid vilket medför att systemet körs optimerat enligt 
utvecklarna. Ecopilot kan även planera drift och styrning för fem dygn framåt genom att 
använda en lokal väderprognos. Detta medför att systemet undviker att ”gasa” och ”bromsa” 
samtidigt, vilket är ett vanligt problem i traditionella styr- och reglersystem. Genom detta 
sparas energi och bidrar till att fastigheten undviker stora temperaturskillnader och får ett 
behagligare inomhusklimat. (Ecopilot, 2015) 

Användarvänligheten i Ecopilot har medfört att författaren av denna rapport fått en bättre 
överblick över hur fastigheten styrs samt hämtat värden från mätgivare som används senare i 
rapporten för beräkning av energianvändning i fastigheten. 
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2.5.2 IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) Version 4.6.2 

Författaren av examensarbetet använde IDA ICE version 4.6.2. som simuleringsverktyg för de 
energisimuleringar som genomfördes i samband med detta arbete. Ursprunglig 
energisimulering av Swecohuset inför klassificeringen av Miljöbyggnad genomfördes i IDA 
ICE version 4.1.   
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3 Teoretisk bakgrund 
Teorin som beskrivs i detta kapitel är anknuten till projektets frågeställningar och handlar om 
de faktorer som är väsentliga i en energisimulering av en fastighet och fastighetens 
energianvändning i verklig drift. Kapitlet ska bidra till bättre förståelse inom området vid 
fortsatt läsning av examensarbetet. 

3.1 Uppskattning av energianvändning 
I dag finns svårigheter med uppskattning av energianvändning i fastigheter. Flera faktorer är 
avgörande men ett stort fokus läggs på fastighetens behov av värme, kyla och elförbrukning. 
Enligt Boverket skall byggnader utformas på ett sätt som begränsar energianvändningen 
genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning samt effektiv 
elanvändning. Utifrån dessa specifikationer har konkreta energikrav för fastigheters 
energianvändning samt högst godkända värmegenomgångskoefficient utformats. Enligt 
Boverkets Byggregler, BFS 2015:3 BBR 22, har Sverige delats in i fyra olika klimatzoner 
med olika energikrav. Nedan i figur 2 visas de fyra klimatzonerna och i tabell 1 presenteras 
dessa energikrav. 

 
Figur 2. Sverige indelat i fyra klimatzoner med olika energikrav (Boverket, 2015) 
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Tabell 1. Byggnader som har annat uppvärmningssätt än elvärme (Boverket, 2015) 

Klimatzon	 I	 II	 III	 IV	

Byggnadens	 specifika	 energianvändning		
[kWh/m2	Atemp	och	år]	

105	 90	 70	 65	

Genomsnittlig	
värmegenomgångskoefficient	[W/m2	K]	

0,60	 0,60	 0,60	 0,60	

Klimatskärmens	genomsnittliga	
luftläckage	vid	50	Pa	tryckskillnad	[l/s	m2	

Klimatskärmen	ska	vara	så	tät	att	krav	på	
byggnadens	energianvändning/m2	och	installerad	
eleffekt	för	uppvärmning	uppfylls.	

 

Boverkets Byggregler uppdateras med jämna mellanrum och kraven för fastighetsägare blir 
allt tuffare. Vid tidpunkten när ursprunglig energisimulering av Swecohuset genomfördes 
gällde Boverkets Byggregler, BFS 2011:6 BBR 18. I den versionen av Boverkets Byggregler 
var exempelvis Sverige indelat i endast tre klimatzoner och kraven för varje zon var lägre än 
idag. Kraven var 150 kWh/m2 Atemp och år, 130 kWh/m2 Atemp och år, och 110 kWh/m2 Atemp 
och år, för respektive zon I, II samt III. (Boverket, 2011) 

3.2 SVEBY 
SVEBY, som står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader”, är ett 
utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen. Boverkets byggregler 
(BBR) har krav på energiprestanda och uppföljning vilket medför att det finns ett behov av 
kontroll hur energianvändningen i en byggnad förväntas vara samt hur den är i byggnader. 
SVEBY har utvecklats för att underlätta med energiberäkningar genom att bidra med 
standardiserade brukardata för beräkningar och hur verifiering av energiprestanda skall ske. 
Programmet möjliggör för kunder att enkelt se hur mycket energi som går åt i en byggnad. 
(SVEBY, 2015) 

3.3 Miljöbyggnad 
Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem som kan utnyttjas på ett kostnadseffektivt sätt 
för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Certifieringssystemet baseras på svenska bygg- 
och myndighetsregler och visar att en byggnad uppnår vissa mål vad gäller energi, 
inomhusmiljö och material.  

Med Miljöbyggnad kan en byggnad certifieras i tre olika nivåer, BRONS, SILVER och GULD  
och kan användas på både nyproducerade och befintliga byggnader. Efter tidigast ett år och 
senast två år måste verifiering ske av byggnad för att få behålla sin certifiering. (Swedish 
Green Building Council, 2014) 
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3.4 Faktorer som påverkar energisimulering av fastighet 
Genomförande av energisimuleringar på fastigheter är generellt ett svårt arbete som kräver 
kunskap om fastigheten och hur fastighetens framtida energibehov skall se ut. För att kunna 
genomföra en energisimulering som kommer spegla fastighetens energianvändning i verklig 
drift krävs rätt indata gällande flera olika faktorer som kommer presenteras kort i detta 
kapitel. 

3.4.1 Byggnadens klimatskal 

En byggnads ytterhölje kallas för klimatskal och består av väggar, tak, golv, fönster och 
ytterdörrar. Vid byggande skall höga krav ställas på utformningen av klimatskalet eftersom 
det påverkar energiförlusterna i byggnaden och är därför en viktig faktor för att uppnå låg 
energianvändning. (Mitt Bygge, 2015) Energiförlusterna kan uppstå bland annat via golv, tak, 
luftläckage och transmission genom väggar. Byggnader med otäta fönster och dörrar kan med 
fördel tätas för att minska oönskat och okontrollerat luftflöde. Isolering och köldbryggor 
påverkar energiförlusterna också. Ett välutformat klimatskal bidrar till lägre driftkostnader 
och ett bra inneklimat. (Energimyndigheten, 2011) 

Utformningen av byggnaden i sin helhet skall ske på ett sådant sätt att den tillsammans med 
övriga installationer inom byggnaden och med hänsyn till värmen som tillgodogörs i 
byggnaden ska begränsa energianvändningen. (Petersson, 2007) 

3.4.2 Fastighetens drift och styrning 

Under projekteringsstadiet av en fastighet görs antaganden gällande ett flertal faktorer vad 
gäller drift och styrning. Beroende på information som finns tillgänglig kan det röra sig om 
allt från driftstider och temperaturer till mer detaljerande antaganden rörande verkningsgrader 
i värmesystem. Styrning av dessa system påverkar energianvändningen i en fastighet och 
justeringar som sker i efterhand kan skapa skillnader mellan den bild som skapades i en 
energisimulering jämfört med fastigheten i verklig drift. (Andersson, 2013)  

I dag finns det företag likt Kabona, som tidigare nämnts i rapporten med deras Ecopilot, som 
specialiserar sig inom drift och styrning av en fastighets tekniska installationer och tekniska 
system. Tjänster som bland annat optimering och trimning av de tekniska systemen för en mer 
energieffektiv byggnad erbjuds. 

3.4.3 Inneklimat 

De klimatiska faktorer som påverkar en byggnads värme- och fukttekniska funktion inomhus 
är värme, luftfukt och lufttrycksdifferenser över klimatskärmen. Både ånghalt och temperatur 
är viktiga faktorer gällande fukt, men även lufttryck inomhus. Lufttrycket skapar med 
utomhustrycket lufttrycksdifferenser som kan göra att ånga transporteras genom 
klimatskärmen.  

Inomhustemperatur påverkar energianvändningen direkt eftersom för varje grad 
inomhustemperaturen kan sänkas sparas energi i form av minskade värmeförluster genom 
klimatskärmen och minskade ventilationsförluster. Differens mellan inomhustemperatur och 
utomhustemperatur skapar värmeförlusterna. (Petersson, 2007) Energibesparing är positivt 
men det skall inte påverka inomhusklimatet negativt gällande aspekter som 
inomhustemperatur, luftkvalitet och termiskt klimat.  
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3.4.4 Uteklimat 

En byggnad utsätts för flera klimatrelaterade belastningar som värme, kyla, strålning, vind 
och lufttrycksvariationer, regn, snö samt luftfukt under årets olika årstider. Vid utformning av 
en byggnads klimatskal måste hänsyn tas till dessa faktorer och särskilt när dessa faktorer 
samverkar med varandra. Exempelvis det som kallas slagregn, när det regnar och blåser 
samtidigt, medför att belastningen på byggnaden är mycket högre vid sådana fall än när det 
bara regnar eller blåser. 

Vind i olika riktningar kan skapa luftströmning med över- och undertryck över byggnaden. 
Dessa tryckskillnader skapar luftläckage som påverkar byggnadens luftomsättning och 
ventilation, som i sin tur påverkar luftkvalitet och komfort i byggnaden.  

Fukttillståndet i en byggnads ytterkonstruktioner kan påverkas av värme, strålning och fukt 
från utomhus. Dessa faktorer kan medföra en ökning av värme inomhus och uttorkning. 
Solstrålning som kommer in genom fönster är en faktor som påverkar värmebalansen mycket 
snabbt i en byggnad. (Petersson, 2007) 

3.4.5 Hyresgästens beteende 

Energianvändningen i en fastighet kan påverkas av hyresgästernas beteende i fastigheten. Vid 
uppskattning av energianvändning i en fastighet kan standardiserade schablonvärden hämtas 
från SVEBY, Energimyndigheten eller liknande organisationer angående exempelvis hur 
mycket internvärme som kommer från hyresgästerna eller värme från utrustning som finns i 
lokalerna. Det innebär att hyresgästs beteendes påverkan på energianvändningen i fastigheten 
är uppskattad och kan skilja från verkligheten beroende på hur aktiviteten ser ut inom 
fastigheten. (Andersson, 2013) 

Hyresgäster kan ofta styra temperatur och olika tekniska system i fastigheterna. För att 
energianvändningen ska effektiviseras krävs medvetenhet och vilja för detta hos hyresgästen. 
Kontorsverksamhet brukar värmas upp i stor utsträckning av den interna värmen men en 
ökning av den interna värmen kan även innebära att ett kylbehov uppstår. Upplever 
hyresgästerna att det blir för varmt kan det även leda till att fönster öppnas för vädring som 
medför att värmebehovet också kan öka. (Persson & Veibäck, 2007)  
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4 Fallstudie Swecohuset 
För genomförandet av examensarbetet krävdes djupgående kunskap om fastigheten och i detta 
kapitel presenteras en fallstudie på Swecohuset. I fallstudien kommer fastighetens värme-, 
kyl- och luftbehandlingssystem beskrivas. Ytterligare beskrivs fastighetens övergripande 
driftstrategi samt mätgivare och område de mäter över. Mätdata från mätgivarna användes 
som underlag i beräkningen av fastighetens energianvändning senare i examensarbetet. 

4.1 Swecohuset 
Swecohuset är ett kontorshus i Marieberg med flera hyresgäster. Fastigheten utgörs till större 
delen av Swecos verksamhet men en liten del utgörs även av bland annat butiker, bank, frisör 
och en skola. Sweco erbjuder konsulttjänster från ingenjörer, arkitekter och miljöexperter från 
flera dotterbolag som finns inom områden som arkitektur, installation, byggkonstruktion, 
infrastruktur, vatten och miljö, energisystem, projektledning samt IT för samhällsutveckling 
och industri. Huset består av en låg- och höghusdel med totalt 14 plan och en yta på 31 800 
m2 lokalarea. Se figur 3. 

 

 
Figur 3. Swecohuset från Gjörwellsgatan (AMF Fastigheter, 2015) 

 

4.2 Övergripande tekniska system 
I examensarbetet kommer Swecohusets tekniska system presenteras utifrån Miljöbyggnads 
indikator köpt energi och delas upp i värme, kyla samt fastighetsel som i ursprunglig 
energisimulering. Husets tappvarmvattensystem tillgodoses av fjärrvärme som hämtas från 
Fortum och värmebehovet för radiatorer genom en värmepump som hämtar bergvärme från 
ett geoenergilager. Vid behov utnyttjas fjärrvärme även för husets radiatorsystem. Kylbehovet 
täcks också från geoenergilagret samt tre kompletterande kylmaskiner om kylan från borrhål 
inte skulle räcka till. Två av kylmaskinerna betjänar Swecos verksamhet medan den tredje 
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kylmaskinen betjänar fastighetens övriga hyresgäster. Ett värmeåtervinningssystem finns som 
återvinner värme från kylmaskinerna och förvärmer tappvarmvattnet. På byggnadens tak finns 
även fläktar som kyler kylmedlet i kylmaskinerna. Se figur 4 för ett förenklat flödesschema 
över dessa system. Returledningar finns inte utritade i figuren. Mer detaljerat flödesschema 
hittas under Bilagor och mer detaljerad information om de ingående system presenteras i 
kommande kapitel. 

 
Figur 4. Förenklat flödesschema för Swecohuset 

 

Borrhålslagret består av 26 borrhål med vardera 280 meter aktivt djup. Placering av borrhål, 
djup och antal har beräknats och verifierats till att vara optimalt för Swecohuset (Axelsson, 
2011). Figur 5 presenterar en schematisk bild över Swecohusets tekniska system. 
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Figur 5. Schematisk bild över Swecohusets tekniska system (Burman, 2014) 

 

4.2.1 Värme 

Swecohusets radiatorsystem värms upp av en värmepump som hämtar bergvärme från 
fastighetens borrhålslager. Skulle inte värmen från borrhålen vara tillräcklig kommer 
fastigheten tillgodoses med fjärrvärme från Fortum. Vid ombyggnad av fastigheten ersattes 
fjärrvärmecentralen med en helt ny och nya pumpar med tryckstyrning via separata 
frekvensomriktare har installerats. Värmepumpen, betecknat som VP1, levererar 
värmeproduktion till VS1-systemet som är fastighetens huvudsystem. Värmen distribueras via 
ett rörsystem till ett antal shuntgrupper för vattenburna radiatorer samt ventilationsaggregat i 
husets låg- respektive höghusdel. När VS1-systemet inte har något värmebehov stoppas 
värmepumpen. Figur 6 visar en enklare illustration över hur värmen distribueras till husets 
låg- och höghusdel. 
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Figur 6. Förenklat flödesschema som visar hur värmen distribueras till husets låg- och höghusdel 

 

Tappvarmvatten värms upp av fjärrvärme. Förvärmning av tappvarmvattnet sker genom 
hetgasåtervinning som utnyttjar den spillvärme som skapas av kylmaskinerna. Det finns 
ytterligare ett värmeåtervinningssystem om utnyttjar värmen från våningsplanen och betjänar 
luftbehandlingssystemet. I tabell 2 presenteras fastighetens värmesystem. 
 

Tabell 2. Värmesystem inom Swecohuset 

Värmesystem	 Typ	av	värme	 Betjänar	

VP1	 Värmebärare,	primär	värmepump	 	

FJV-VMM1	 Värmebärare,	fjärrvärme	 Alla	system	

VS1	 Värmebärare,	sekundär	 Huvudsystem	

VS2	 Värmebärare,	sekundär	 Radiatorer	

VÅ1	 Värmeåtervinningssystem	 Luftbehandling	

VÅ2	 Värmeåtervinningssystem	 Förvärmning	av	tappvatten	

 

4.2.2 Kyla 

Kylförsörjningen inom fastigheten bygger på frikyla från borrhål samt vid behov 
kompletterande kyla av tre kylmaskiner. Kylmaskinerna består av två kylmaskiner, vardera 
med 0,8 MW kyleffekt, som betjänar Swecos verksamhet samt en kylmaskin med 1 MW 
kyleffekt som betjänar övriga hyresgäster. På fastighetens tak finns kylmedelskylare som med 
hjälp av uteluften kyler kylmedlet som i sin tur kyler kondensorsidan på kylmaskinerna.  

Kylan distribueras via ett köldbärarsystem, betecknat KB11, till ventilation och via ett annat 
system, betecknat KB21, till tilluftsbaffelssystem. System KB1 försörjer till största delen 
övriga hyresgästers installationer av luftbehandlingsaggregat, kylbafflar och 
cirkulationskylare. En liten del av system KB1 försörjer Swecos motionshall, 
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omklädningsrum, entré samt tilluftsbafflar i en del av våning ett och två. Nedan i tabell 3 
presenteras kylsystem med tillhörande verksamhetsområde. 
 

Tabell 3. Kylsystem med tillhörande verksamhetsområde inom Swecohuset 

Kylsystem	 Typ	av	kyla	 Verksamhetsområde	

KB1	 Processkyla	
Övriga	hyresgästers	installationer	av	
tilluftsaggregat,	cirkulationskylare	
och	kylbafflar.	Del	av	Sweco.	

KB11	 Processkyla	
Fläktrum,	kylinstallationer,	gym,	
serverrum	samt	delar	av	plan	1	och	2	

KB21	 Komfortkyla	 Komfortkyla	för	tilluftsbaffelssystem	

KM11	 Kondensorkyla	
Kyler	kondensorer	via	
kylmedelskylare	

KM12	 Kondensorkyla	
Kyler	kondensorer	via	
kylmedelskylare	

KB01	 	 Köldbärare	borrhålssystem	

 

Under perioden maj till september kyls byggnaden även genom nattkyla med sval uteluft. 
Uteluftstemperaturen under natten är ofta tillräcklig för att kyla byggnadens stomme och 
väggar.  

4.2.3 Luftbehandlingssystem 

Luftbehandlingssystemet i Swecohuset är av typen VAV (Variable Air Volume), vilket 
innebär att systemet kan justera hur stort luftflöde som tillförs ett rum. Sammanlagt finns 14 
luftbehandlingsaggregat, 9 stycken i låghusdelen och 5 stycken i höghusdelen, som styr olika 
zoner. Konferensrum på våningsplan 14 samt hörsal på våningsplan 3 styrs manuellt med 
egna aggregat av typen CAV (Constant Air Volume). CAV innebär att luftflödet som tillförs 
ett rum är konstant. Konferensrum och större projektrum har grundflöde med forcering vid 
hög temperatur eller försämrad luftkvalitet. Källarvåningar, entrévåning samt butiker på 
gatuplan betjänas av äldre luftbehandlingsaggregat av typen CAV som är försedda med både 
värme- och kylbatterier. Se tabell 4 för detaljerad lista över luftbehandlingsaggregat med 
tillhörande zoner. 
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Tabell 4. Luftbehandlingsaggregat och tillhörande zoner 

Luftbehandlingsaggregat	 Zon	

LB001	 Höghus	vån.	1-13	

LB002	 Höghus	vån.	1-13	

LB003	 Höghus	vån.	1-13	

LB004	 Höghus	vån.	1-13	

LB005	 Höghus	vån.	14	konferensrum	

LB006	 Låghus	vån.	3	hörsal	

LB101	 Allmän	vent.	vån.	1-4,	Geolab	

LB201A	 Låghus	norr,	ljusgård	

LB201B	 Låghus	norr,	ljusgård	

LB301A	 Låghus	söder,	Geolab,	övriga	

LB301B	 Låghus	söder,	Geolab,	övriga	

LB302	 Geolab	

LB501A	 Låghus	söder	

LB501B	 Låghus	söder	
 

Genom effektiv värmeväxling har luftbehandlingsaggregaten en temperaturverkningsgrad på 
mer än 90 %. Detta medför att större delen av värmen från våningsplanen återvinns och att det 
endast finns kylbatterier installerade då ingen förvärmning av luftbehandlingsaggregaten 
behövs. 

4.3 Övergripande driftstrategi för Swecohuset 
Fastighetens värme-, kyl- och luftbehandlingssystem styrs av Ecopilot. Programvaran 
innehåller energisparfunktioner som trimmar samverkan av de olika systemen inom satta 
rumstemperaturgränser, 23-26 °C under sommartid och 20-24 °C under vintertid, enligt 
inneklimatfaktor TQ1. Faktorn TQ1 kommer från PPD-indexet (Predicted Percentage 
Dissatisfied) och betyder att maximalt 10 % av de som vistas i lokalen förväntas vara 
missnöjda med det termiska inomhusklimatet (Nilsson, 2000).  

Energibalansen i fastighetens olika verksamheter beräknas kontinuerligt och fastighetens 
förmåga att lagra energi utnyttjas. Börvärden för värme, kyla, ventilation, drifttider, 
pumpstopp, nattkyla med mera justeras kontinuerligt av Ecopilot. Programvaran förutser de 
närmaste dygnens behov av kyla och värme genom att använda en lokal väderprognos som 
hämtas två gånger per dygn. Några parametrar som prognosen består av är utetemperatur, 
relativ fuktighet, nederbörd, vindhastighet, vindriktning och sol. 

En betydande avlastning av värmesystemet sker genom att internvärmen och solinstrålning 
utnyttjas. Vid behov av kyla under dagtid är Ecopilot särskild försiktig med att tillföra 
värmeenergi under natten.  
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För att underlätta kontroll av energianvändning och inneklimat är Ecopilot försedd med ett 
automatiskt analysverktyg. Energisignaturer skapas för fastigheten och används som en 
uppföljning av energianvändningen i byggnaden genom jämförelse med samma period från 
föregående år. Om inte satta energimålen uppnås går ett automatiskt larm som baseras på den 
senaste veckans energianvändning. Analysverktyget hjälper även till med att upptäcka 
systemfel i fastigheten. Hur analysverktyget och Ecopilot fungerar mer ingående fick inte 
författaren kännedom om på grund av att det är en affärshemligt för utvecklaren. (Ecopilot, 
2015) 

4.4 El- och energimätare 
I fastigheten finns det tio är elmätare och tolv är energimätare som mäter över olika tekniska 
system och områden.  Mätdata från givarna har används som underlag senare i rapporten för 
beräkning av fastighetens energianvändning. Mätgivare S108A1D1, S107D1 samt S107A1 
mäter över både Swecos verksamhet och övriga hyresgästers verksamhet. I beräkningarna har 
övriga hyresgästers energiförbrukning subtraherats bort. Mer om det beskrivs i resultat- och 
analysdelen av examensarbetet. Tabell 5 och tabell 6 visar en mer detaljerad lista över 
elmätare och energimätare och tillhörande område som de betjänar. 
 

Tabell 5. Elmätare i Swecohuset 

Elmätare	 Typ	 Betjänar	

S108B1	 Värme	
El	till	kompressor	

värmepump	

S208A1	 Komfortkyla	
Pumpar,	ventiler,	
temperaturgivare	

S107E1	 Komfortkyla	 Kylmaskin	1	

S104A1	 Komfortkyla	 Kylmaskin	2	

S110A1	 Komfortkyla	 Kylmaskin	3	

S110B1	 Komfortkyla	 Kylmaskin	3	

S103B1A1	 Komfortkyla	 Kylkondensorer	

S103A1	 Övrig	fastighetsel	
Pumpar,	shuntar,	

ställdon	

S114A1	 Övrig	fastighetsel	 Hiss	1-4	

S114H1	 Övrig	fastighetsel	 Hiss	5	Utrymningshiss	
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Tabell 6. Energimätare i Swecohuset 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energimätare	 Typ	 Betjänar	

VS01-VMM1	 Värme	 Värmepump	

Fjv	 Värme	 Fjärrvärme	

VV1H-KVM1	 Värme	
Tappvarmvatten	

höghusdel	

VV1L-KVM2	 Värme	
Tappvarmvatten	

låghusdel	

VV2-KVM3	 Värme	 Tappvarmvatten	Geolab	

KB01-VMM1	 Komfortkyla	
Total	kylförbrukning	

Swecohuset	

KB01-VMM2	 Komfortkyla	 Kyla	från	borrhål	

S108A1D1	 Ventilation	
Geolab,	trädgårdsrum	+	

övriga	

S116D1+D2	 Ventilation	 Hissar	i	ljusgård	

S116D1+D2	 Ventilation	 Låghus	norr,	ljusgård	

S116D1+D2	 Ventilation	
Allmän	vent.	vån.	1-4,	

Geolab	

S116D1+D2	 Ventilation	
Låghus	söder,	Geolab,	

övriga	

S114F1	 Ventilation	 Rökgasfläktar	

S107D1	 Ventilation	 Låghus	söder	+	övriga	

S107A1	 Ventilation	
Höghus	vån.	1-14	+	

övriga	
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5 Ursprunglig energisimulering (Hillblom, 2011) 
I detta kapitel beskrivs den ursprungliga energisimulering som genomförts inför ombyggnad 
av Swecos delar av Swecohuset samt indata och antaganden som används som underlag för 
simuleringen. Målet med energisimuleringen har varit att efter ombyggnad kunna klassificera 
Swecos delar av fastigheten enligt Miljöbyggnad nivå GULD.  För att nå nivå GULD ställs 
olika krav på energianvändningen och termiskt klimat i byggnaden. Några av indikatorerna är 
bland annat köpt energi, värmeförlusttal, solvärmelast, termiskt klimat under vinter och 
sommar. I detta kapitel presenteras bara den information och resultat rörande indikatorn köpt 
energi. Energi som fås från geolager via värmepump och frikyla har inte beaktats i 
energisimuleringen utan för köpt energi har COP = 1 används för både värme och kyla.  

5.1 Modell i energisimuleringsprogram 
En modell av Swecohuset har ritats upp i energisimuleringsprogrammet IDA ICE och indata 
baseras på arkitektritningar daterade 2011-03-11. Höghusdelen av byggnaden består av 14 
våningar medan låghusdelen av fyra våningar. Delar som inte tillhör Swecos verksamhet har 
utelämnats ur modellen. Varje våningsplan har delats in i flera klimatzoner i IDA ICE. 
Värden för ventilations- och belastningsparametrar är olika för olika zoner. I figur 7 och 8 
visas våning två samt en 3D-vy över hela Swecohuset. 
 

 
Figur 7. Våningsplan 02 (plan 5) 

 

 

 
Figur 8. 3D-vy över Swecohuset 
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5.2 Indata och antagande för energisimulering 
I detta kapitel presenteras val av indata och antaganden som användes i IDA ICE för den 
ursprungliga energisimuleringen.  

5.2.1 Klimatskal 

Som nämnts tidigare i rapporten under kapitel 3 Teoretiskt bakgrund är byggnadens 
klimatskal en viktig faktor för att nå låg energianvändning i byggnaden. I tabell 7 visas U-
värden för fastighetens klimatskal.  Dessa värden har tagits fram av Sweco Byggkonstruktion. 
Klimatskalets fördelade areor syns i tabell 8. 
 

Tabell 7. Klimatskalets U-värden 

Del	 U-värde	W/m2K	
Yttertak	 0,25	

Fasad-höghusdel	 0,74	

Fasad-låghusdel	 0,80	

Yttertak	våning	14,	15	 0,37	

Yttertak	våning	13	 0,25	

Innertak/golv	 2,7	
 

Tabell 8. Klimatskalets areor 

Del	 Area	m2	
Yttertak	 4377	

Fasad-höghusdel	 4425	

Fasad-låghusdel	 1395	

Fönster	 2833	

 

I samband med ombyggnad av Swecohuset valdes det att på höghusets gaveldel samt i 
ljusgården på plan 2 använda befintliga fönster medan övriga är utbytta mot nya fönster. 
Huset har nu fyra olika typer av fönster. De presenteras med detaljerad information i tabell 9. 
Glasvärden kommer från arkitektritning. Figur 9 visar på vilken del av fastighetens fasad 
fönstren sitter. 
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Tabell 9. Glasvärden för Swecohusets fönster 

Fönster	 Glas	
Transmittans	av	

dagsljus	LT	
Solfaktor	

G	
Transmittans	av	
solenergi	ST	

U-värde	
W/m2K	

1	
Överallt	förutom	
norr-fasader	

0,51	 0,28	 0,26	 1	

2	
Befintligt	fönster	
ljusgård	plan	2	

0,74	 0,68	 0,60	 2,5	

3	 Norr-fasader	 0,71	 0,55	 0,44	 1,5	

4	
Befintliga	

gavelfönster	
höghusdel	

0,44	 0,60	 0,21	 1,3	

 

 

 

 
Figur 9. Karta över typ av fönster i fastigheten 

 

5.2.2 Ventilation 

Efter ombyggnad av Swecohuset betjänas fastigheten till större delen av ventilationssystem av 
typen VAV med undantag för konferensrum, hörsal, samtalsrum samt källarvåningar som 
kommer använda det befintliga ventilationssystemet av typen CAV. Swecos ingenjörer 
beslutade att i ursprunglig energisimuleringen använda CAV-system för att erhålla en större 
säkerhetsmarginal i energianvändningen då VAV-system har högre energieffektivt (Hillblom, 
2011). Ventilationen är modellerad utifrån uppgifter i tabell 10. Fläktarna är avstängda under 
natten då fastigheten simulerades utan nattkyla. 

2 

1 

3 

4 
4 
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Tabell 10. Indata för ventilation i IDA ICE 

Indata	för	ventilation	

System	 CAV	 	

Area	 25 066	 m2	

Drifttider vardagar	 07:00-19:00	 h	

SFP-tal på fläktar	 1,7	 kW/(m3/s)	

Tilluftstemperatur	 16-20	 °C	
Värmeåtervinning	 91	 %	

 

Kyleffekt och tilluftflöden i fastigheten för varje plan och specifik del av fastigheten varierar 
mellan olika zoner och baseras på underlag för olika zoner som visas i tabell 11. Tilluftsflöde 
och frånluftsflöde är balanserat, det vill säga att det är lika mycket flöde som tillförs och 
lämnar zonerna. Dimensionerande antal personer är 3165 stycken. 

 

Tabell 11. Underlag för tilluftflöde samt kylbehov för varje zon 

Zon	 Tilluftflöde	l/s,	person	 Kyla	W/person	

Konferensrum	 15	 100	

Kontor	(rum)	 20	 30	

Öppet	kontor	 15	 30	

Samtalsrum	(2	personer)	 12	 100	

Samtalsrum	(4	personer)	 12	 100	

Samtalsrum	(6+	personer)	 15	 100	
 

5.2.3 Klimatkrav 

Klimatkrav som ställs på fastigheten varier beroende på årstid. Under period juni till augusti 
skall rumstemperatur hållas mellan 21-22 °C och i övrigt 20-21 °C under året. 
Tilluftstempereturen är 19 °C.  

5.2.4 Internvärme 

För varje våningsplan har internlaster för de olika zonerna summerats och hamnar mellan 17-
30 W/m2. Laster för belysning och utrustning är specificerade utifrån standardvärden för 
kontor enligt indata för energiberäkningar i kontor och småhus av Boverket (Boverket, 2007). 
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5.2.5 Verksamhetstider 

För internlaster har verksamhetstider specificerads mellan klockan 7.30 och 18.00 i IDA ICE 
enligt figur 10. Ingen verksamhet antas på helgerna och ingen nattkyla används i 
simuleringen. 

 

 
Figur 10. Tidsprofil för internlaster 

 

5.2.6 Fastighetsel 

I fastighetsel räknas el för fläktmotorer (ventilation), pumpar och hissar. I Swecohuset finns 
det fem hissar varav energibehov för varje hiss har antagits vara 5,5 MWh/år enligt indata för 
energiberäkningar i kontor och småhus av Boverket (Boverket, 2007). Totalt ger det ett 
energibehov på 27,5 MWh/år. 

5.3 Resultat av energiberäkningar från ursprunglig 
energisimulering 

Utifrån underlag och indata från ovanstående del av kapitel 5 Ursprunglig energisimulering 
har en energisimulering genomförts i IDA ICE. Resultatet som erhållits från energisimulering 
visar att målen för indikatorn Köpt energi i klassifikationen av fastigheten enligt 
Miljöbyggnad nivå GULD uppfylls. Nivå GULD kräver att årsenergibehovet av köpt energi 
understiger 84 kWh/m2 och enligt energisimulering är Swecohusets årsenergibehov av köpt 
energi 57,3 kWh/m2. I tabell 12 visas en mer ingående och detaljerad fördelning över hur 
framtida energibehov ser ut i fastigheten enligt energisimulering som genomfördes. 
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Tabell 12. Resultat från ursprunglig energisimulering 

		 ENERGISIMULERING	
		 MWh/år	 kWh/m2,	år	
Värme	 		 		
Radiatorer	 580,9	 23,2	
Varmvatten	 125,3	 5,0	
Värme	totalt	 706,2	 28,2	
		 		 		
Kyla	 		 		
Kyla	rumsapparater	 377,7	 15,1	
Kyla	luftbehandling	 87,5	 3,5	
Kyla	totalt	 465,2	 18,6	
		 		 		
Fastighetsel	 		 		
Fläkt	(el	för	fläktmotorer)	 237,3	 9,5	
Fastighetsel	övrig	 		 		
Pumpar	 0,3	 0,0	
Hissar	 27,5	 1,1	
Fastighetsel	total	 265,1	 10,6	
		 		 		
Summering	fastighetsenergi	 MWh/år	 kWh/m2,	år	
Värme	 706,2	 28,2	
Kyla	 465,2	 18,6	
Fastighetsel	 265,1	 10,6	
Totalt	 1	436,4	 57,3	
Miljöbyggnad	nivå	GULD	 	 <	84	
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6 Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultat och analys av examensarbetes frågeställningar. 
Energianvändningen för Swecohuset under ett års tid presenteras och jämförs med ursprunglig 
beräkning av energianvändning från energisimulering som genomfördes inför ombyggnad av 
Swecohuset 2011. Ytterligare presenteras andelen köpt energi för fastigheten. 
Energianvändning från verkligt utfall fördelas i liknande subkategorier som i ursprunglig 
energisimulering i den mån det är möjligt. 

6.1 Energianvändning under maj 2014 till april 2015 
Energiberäkningarna från den ursprungliga energisimuleringen jämförs med 
energianvändningen för Swecohuset under ett brutet år för period maj 2014 till april 2015. 
Författaren valde att jämföra de ursprungliga energiberäkningarna med denna period av den 
anledningen att det inte existerar tillräckligt med mätdata från tidigare år och att mätdata finns 
tillgänglig från denna period. Sedan ombyggnad av Swecohuset har husets tekniska förvaltare 
arbetat med att optimera de ingående tekniska systemen och sedan januari 2015 presterar 
byggnaden mer optimalt och närmare de ursprungliga planerna. Mätdata som har hämtats från 
period maj 2014 till april 2015, och framför allt januari till april 2015 representerar 
byggnadens prestanda mest korrekt enligt fastighetens tekniska förvaltare.  

6.2 Fördelning av energianvändning 
Mätdata för varje månad kopplat till värme, komfortkyla, ventilation och övrig fastighetsel 
avläses och hämtats från Ecopilot från 22 mätgivare som presenterats i avsnitt 4.4 El- och 
energimätare. Informationen har förts in i ett Excel-ark där sammanställning av 
energianvändningen skett.  

Energimätare för värme, komfortkyla samt förvärmning av tappvarmvatten mäter hela 
Swecohusets förbrukning och det existerar inga enskilda mätare för enbart Swecos delar av 
fastigheten. För övriga hyresgäster ingår energiförbrukningen i hyran och därav har ingen 
fördelning genom undermätare installerats. Eftersom mätdata som erhållits för värme, 
komfortkyla och tappvarmvatten representerar energianvändningen för hela Swecohuset har 
den fördelats mellan de olika verksamhetsområdena som finns inom fastigheten. 
Tillvägagångssättet för fördelning av energianvändning presenteras längre ner i detta kapitel i 
ekvation (1), (2) samt (3). 

Den verkliga energianvändningen av värme, komfortkyla och tappvarmvatten för hela 
fastigheten har multiplicerats med kvoten av den teoretiska energianvändningen för varje 
verksamhet och område och fastighetens totala teoretiska energianvändningen för varje 
område. Den teoretiska energianvändningen har beräknats med data från Energimyndighetens 
STIL-studie (statistisk undersökning i lokaler) och tar hänsyn till respektive verksamhets area 
som multipliceras med den specifika energianvändningen för varje verksamhetsområde. Det 
antas att det teoretiska förhållandet mellan energianvändningen för de olika verksamheterna i 
huset är överensstämmande med verkligheten. Som underlag för fördelning av 
energianvändning för fastigheten har data från Energimyndighetens STIL-studie samt 
ursprunglig energisimulering i IDA ICE används. 
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Ekvation (1), (2) samt (3) visar hur energianvändning för värme beräknats för de olika 
verksamheterna. Energianvändning för avgiven värme från värmepump, fjärrvärme till 
värmesystem och varmvatten och komfortkyla för Swecos del av fastigheten och för övriga 
hyresgäster har beräknats på enligt samma tillvägagångsätt. 

 

 

 

𝐸"#$%&'()#*,"ä$(#,-#$ä%.'* = 𝐸"#$%&'()#*,"ä$(#	1#$	%"(,*#2$3×𝐴"#$%&'()#* (1) 

 
𝐸*2*,"ä$(#,-#$ä%.'* = 𝐸"#$%&'()#*,"ä$(#,-#$ä%.'*   (2) 

 

𝐸"#$%&'()#*,"ä$(#,"#$%637* =
89:;<=>?@:A,9ä;?:,B:;ä<C>A

8ADA,9ä;?:,B:;ä<C>A
×𝐸*2*,"ä$(#,"#$%637* (3) 

 

Ekvation (4) visar ett exempel på hur fjärrvärme för Swecos del av fastigheten beräknats.  

 

𝐸EF#G2,HI","#$%637* =
8JK:LD,MN9,B:;ä<C>A	
8ADA,MN9,B:;ä<C>A

×𝐸*2*,HI","#$%637*  (4) 

 

I den ursprungliga energisimuleringen antogs det att Swecos ombyggda kontor som är 
energieffektiviserad presterade bättre än genomsnittliga kontor. Det antogs att all data, 
förutom tappvarmvatten, hämtad från ursprunglig energisimulering stämmer bättre överens 
med verklighet än data från STIL för genomsnittliga kontor. Samma antagande tillämpas i 
detta arbete. I ursprunglig energisimulering ingick VVC-förluster (varmvattencirkulation) i 
schablonvärdet medan elmätarna i verkligheten mäter utanför VVC-systemet. För övriga 
hyresgäster antas att data hämtad från STIL stämma överens. Dessa antaganden diskuteras 
senare i examensarbetet under diskussionsdelen.  

Tre av mätarna som mäter energi till fastighetsel presenterar mätdata från maskiner vars 
energianvändning inte skall tillfalla Swecos verksamhet utan fastighetens andra hyresgäster. 
Energianvändning för dessa verksamhetsområden har uppmätts separat i apparatskåp av AMF 
Fastigheter och subtraherats från beräkningarna. Via uppmätt ström och information om hur 
maskinernas drifttid kan energin beräknas. Detta antogs vara en korrekt metod av tekniska 
förvaltare på AMF eftersom maskinerna har samma effektuttag varje gång de är i drift. 
Huruvida en verifiering genomfördes för att säkerställa att maskinerna har samma effektuttag 
varje gång de är i drift är för författaren oklart. Det är också oklart om vad det är för typ av 
maskiner, men författaren misstänker om att det handlar om maskiner kopplade till CAV-
ventilationen i den övriga verksamheten. 

Sedan ursprunglig energisimulering och ombyggnation har cirka 6 000 m2 tillkommit till 
Swecos delar av fastigheten vilket motsvarar 22 % i ökad verksamhetsyta. Verksamheten i 
den nya delen antas vara jämbördig med Swecos övriga verksamhet och energianvändningen 
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delas på Swecos nya totala area. En större verksamhetsyta innebär högre energianvändning 
och av den anledningen är en jämförelse mellan energianvändningen per kvadratmeter från 
ursprunglig energisimulering och verkligt utfall i högre grad korrekt i analysen. 

6.2.1 Värme 

Utifrån mätgivare för avgiven värme från värmepump samt fjärrvärme för värmesystem och 
tappvarmvatten har årsförbrukning av värme räknats ut. Den totala uppmätta 
värmeförbrukningen under period maj 2014 till april 2015 är 827 MWh eller 26,0 kWh/m2. 
Värmen har normalårkorrigerats.  

Utfallet visar att den totala årsförbrukningen av värme har ökat med 17 % jämfört med 
beräkningar från ursprunglig energisimulering. Jämförelsen är dock inte legitim eftersom 
Swecos verksamhetyta har ökat med 22 % sedan ursprunglig energisimulering genomfördes. 
En jämförelse av årsförbrukningen per kvadratmeter visar en sänkning från 28,2 kWh/m2 till 
26,0 kWh/m2. Det motsvarar en sänkning med 8 % i värmebehov jämfört med ursprunglig 
energisimulering. Se tabell 13.  

 

Tabell 13. Energianvändning för värme från energisimulering och verkligt utfall 

		 ENERGISIMULERING	 VERKLIGT	UTFALL	
		 MWh/år	 kWh/m2,år	 kWh/m2,år	
Värme	 		 		 		
Radiatorer	 580,8	 23,2	 24,7	
Tappvarmvatten	 125,0	 5,0	 1,3	
Värme	totalt	 705,8	 28,2	 26,0	
 

Tappvarmvattnet står för den del av värmen som visar en minskning av energiförbrukning på 
73 %. En förklaring till varför tappvarmvatten visar en sådan stor minskning är för att tidigare 
värde på 5 kWh/m2 är ett schablonvärde som inkluderar VVC-förluster enligt ingenjör som 
arbetat med den ursprungliga energisimuleringen. Energimätarna som mäter fastighetens 
tappvarmvatten mäter utanför VVC-systemet. 

Värmebehovet från fjärrvärme har enligt ekvation (5) beräknats till 256 MWh eller 8 kWh/m2. 
Det motsvarar 31 % av total värmeförbrukning. 42 MWh eller 1,3 kWh/m2 av fjärrvärmen 
tillfaller uppvärmningen av tappvarmvatten.  

 

𝐸EF#G2,HI","#$%637* =
8JK:LD,MN9,B:;ä<C>A	
8ADA,MN9,B:;ä<C>A

×𝐸*2*,HI","#$%637*  (5) 

 

där 𝐸EF#G2,HI",-#$ä%.'*	= 447 MWh, 𝐸*2*,HI",-#$ä%.'* = 1682 MWh och 𝐸*2*,HI","#$%637* = 958 
MWh. 

Övriga 69 % av värmebehovet tillgodoses från värmepump och har beräknats till 571 MWh 
eller 18 kWh/m2 enligt ekvation (6). Figur 11 visar fördelning av värmebehovet för Swecos 
delar av fastigheten.  
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𝐸EF#G2,"1O(1,"#$%637* =
8JK:LD,9PQ?P,B:;ä<C>A	

8ADA,9PQ?P,B:;ä<C>A
×𝑆𝐶𝑂𝑃×𝐸𝑙%2(1$#&&2$ (6) 

 

där 𝐸EF#G2,"1O(1,-#$ä%.'*	= 127 MWh, 𝐸*2*,"1O(1,-#$ä%.'*= 262 MWh, 𝑆𝐶𝑂𝑃 = 3,5 och 
𝐸𝑙%2(1$#&&2$= 333 MWh. 

 

 
Figur 11. Fördelning av totalt värmebehov för Swecos del av fastigheten 

 

SCOP-värdet på 3,5 erhålls genom att dividera total avgiven värme från värmepumpen med 
tillförd el till värmepumpens kompressor, pumpar och fläktar enligt ekvation (7). 

 

𝑆𝐶𝑂𝑃	 = WADA,>9XY9:C	
W:Z,AYZZMö;\

     (7) 

 

För att erhålla andelen köpt el till kompressor för Swecos del har beräknad värme från 
värmepump för Swecos del av fastigheten dividerats med värmepumpens SCOP-värde enligt 
ekvationen ovan. Tillförd el till värmepumpens kompressor för Swecos del har beräknats till 
161 MWh/år. Summan av köpt energi för uppvärmning av Sweco är 417 MWh/år. Köpt 
energi är summan av total fjärrvärme för fastighetens värmesystem och tappvarmvatten samt 
el för värmepumpens kompressor. Se figur 12. 
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Figur 12. Fördelning av köpt energi för uppvärmning av Sweco 

 

6.2.2 Kyla 

Kylbehovet i Swecohuset delas i kyla för rumsapparater (kylbafflar) och kyla för 
luftbehandling. Enligt ekvation (8) har kylbehovet beräknats fram till 553 MWh eller 17,4 
kWh/m2 under period maj 2014 till april 2015 jämfört med 465 MWh/år eller 18,6 kWh/ m2 
från ursprunglig energisimulering för ett år.  

 

𝐸EF#G2,%]6',"#$%637* =
8JK:LD,<^Z>,B:;ä<C>A	
8ADA,<^Z>,B:;ä<C>A

×𝐸*2*,%]6',"#$%637*  (8) 

 

där 𝐸EF#G2,%]6',-#$ä%.'*	= 420 MWh, 𝐸*2*,%]6',-#$ä%.'* = 910 MWh och 𝐸*2*,%]6',"#$%637* = 1200 
MWh. 

En jämförelse av den totala kylförbrukning från verkligt utfall och ursprunglig 
energisimulering visar en ökning med 19 % men som nämnts tidigare i rapporten har Swecos 
verksamhetsyta ökat och jämförelse mellan den totala kylförbrukningen per kvadratmeter bör 
ske. Den jämförelsen visar en sänkning med 6 % av kylbehov i fastigheten. Se tabell 14.  
 

Tabell 14. Energianvändning för kyla från energisimulering och verkligt utfall 

		 ENERGISIMULERING	 VERKLIGT	UTFALL	
		 MWh/år	 kWh/m2,år	 kWh/m2,år	
Kyla	 		 		 		
Rumsapparater	 377,7	 15,1	 9,8	
Luftbehandling	 87,5	 3,5	 7,6	
Kyla	totalt	 465,2	 18,6	 17,4	
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Eftersom kylbehovet uppmätts av mätgivare som mäter över fastighetens kylmaskiner samt 
frikyla från borrhål har endast totalt kylbehov för fastighetens samtliga hyresgäster erhållits. 
För att erhålla fördelning av kyla till kylbafflar och luftbehandling har nya energisimuleringar 
utförts. Tidigare energisimulering har används som mall och simulerats igen med ny indata 
för drifttider, tilluftstemperatur och ventilationssystem som speglar Swecohuset i verklig drift. 
Tabell 15 visar ändringar som genomförts mellan ursprunglig och ny energisimulering. I 
energisimuleringen har endast ändringar av dessa parametrar genomförts eftersom det är inte 
finns kännedom om hur övriga parametrar förändrats. Interna laster är en parameter som antas 
förändrats men till hur stor grad förändringen skett är oklart. I den nya energisimuleringen 
betjänas fastigheten av nattkyla mellan den 19 maj och 1 september.  
 

Tabell 15. Ändringar mellan ursprunglig och ny energisimulering 

Parameter	 Ursprunglig	energisimulering	 Ny	energisimulering		

Drifttid	 Mån	–	fre	07	–	19	
Mån	–	fre	06.30	–	20	

Lör	09	–	14	
Nattkyla	sön	–	fre	21	–	5.30	

Tilluftstemperatur	 19	°C	 18	°C	

Ventilationssystem		 CAV	 VAV	

 

Utfallet av ny energisimulering visar att 56 % av Swecos kylbehovet tillfaller rumsapparater 
och resterande 44 % tillfaller luftbehandling. Vid närmare analys av ny energisimulering 
jämfört med ursprunglig energisimulering ser vi en ökning av kyla till luftbehandling 
samtidigt som kylbehovet till rumsapparater minskat. En förklaring kan vara att på grund av 
längre drifttider visar resultatet ett högre kylbehov för luftbehandlingssystemet samtidigt som 
nattkylan under sommartid kyler byggnaden till den grad att behovet av kyla från 
rumsapparater sänks jämfört med byggnaden utan nattkyla. Med konsultation med handledare 
från Sweco antas att kallare kyla från kylmaskiner betjänar luftbehandling samt att frikyla från 
borrhål som är varmare tillfaller rumsapparater. Figur 13 visar fördelning av totalt kylbehov 
för Sweco mellan kylmaskiner och borrhål. 
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Figur 13. Fördelning av totalt kylbehov för Swecos del av fastigheten 

 

Genom division av total avgiven kyla från kylmaskiner och total tillförd el till kylmaskiner 
enligt ekvation (7) erhålls ett SCOP på 3,0. För att erhålla andelen tillförd el till kylmaskiner 
för Swecos del av fastigheten divideras avgiven kyla från kylmaskiner för Sweco med erhållet 
COP för kylmaskiner. Kvoten tillförd el till kylmaskiner för Swecos delar av fastigheten 
beräknas vara 81 MWh/år.  

6.2.3 Fastighetsel 

Fastighetselen delades upp i el för fläktmotorer, pumpar och hissar i den ursprungliga 
energisimuleringen. Från el- och energimätare som mäter övrig fastighetsel och ventilation 
(fläktar) har fastighetselen för Sweco summerats till 349 MWh eller 11,0 kWh/m2  under 
period maj 2014 till april 2015. Mer detaljerad information om ovannämnda mätgivare kan 
läsas under avsnitt 4.4 El- och energimätare. Total fastighetsel per kvadratmeter har ökat med 
4 % jämfört med ursprunglig energisimulering, från 10,6 kWh/m2 till 11,0 kWh/m2. Se tabell 
16. Den största delen av fastighetselen tillfaller fläktar såväl i ursprunglig energisimulering 
som i verkligheten. 

 

Tabell 16. Energianvändning för fastighetsel från energisimulering och verkligt utfall 

		 ENERGISIMULERING	 VERKLIGT	UTFALL	
		 MWh/år	 kWh/m2,år	 kWh/m2,år	
Fastighetsel	 		 		 		
Fläkt	(el	för	fläktmotorer)	 237,3	 9,5	 7,6	
Fastighetsel	övrig	 		 		 2,2	
Pumpar	 0,3	 0,0	 			
Hissar	 27,5	 1,1	 1,1	
Fastighetsel	total	 265,1	 10,6	 11,0	
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Elbehovet för pumpar presenteras i ursprunglig energisimulering som 0,3 MWh/år. I 
verkligheten finns det svårigheter med att få fram mätdata för enbart pumpar, men mätgivare 
fanns för övrig fastighetsel. Övrig fastighetsel omfattar bland annat pumpar, shuntar och 
ställdon för värmeundercentral samt gym och uppmättes till 71 MWh/m2 eller 2,2 kWh/m2. 
Eftersom mätgivaren mäter över bland annat gym räknas en del av den uppmätta elen som el 
för fläktmotorer men storleken av den är okänd. 

Vid närmare analys av uppmätt data visar mätgivare S116D1+D2 cirka 25-30 gånger högre 
elförbrukning under månaderna februari till april 2015 jämfört med resterande månader i 
jämförelsen och även under samma period under föregående år. Se tabell 17. Enligt avsnitt 4.4 
Mätgivare betjänar elmätarna i fråga bland annat två hissar, allmänna ventilationen för låghus 
och våning ett till fyra samt Sweco Geolab. Författaren och tekniska förvaltare har inte kunnat 
hitta orsaken till varför mätgivaren visar en ökning av elförbrukning av den storleken under 
dessa tre månader för att sedan återgå till normala värden en månad efter. Efter samtal med 
handledare från Sweco togs beslut om att korrigera dessa tre värden till samma elförbrukning 
från föregående år eftersom förbrukningshistoriken visar att siffror i den storleken tillhör det 
normala. Utan korrigering bidrar dessa tre månader med tre gånger så hög elförbrukning som 
under hela föregående år. 

 

Tabell 17. Uppmätt elförbrukning för mätgivare S116D1+D2 

Månad	
Elförbrukning	S116D1+D2	

2015	[kWh]	
Elförbrukning	S116D1+D2	

2014	[kWh]	
Januari	 4	104	 81	507	

Februari	 118	195	 3	796	

Mars	 152	505	 4	599	

April	 121	195	 4	463	

Maj	 4	278	 5	047	

Juni	 -	 5	640	

Juli	 -	 7	802	

Augusti	 -	 7	105	

September	 -	 7	040	

Oktober	 -	 4	981	

November	 -	 3	862	

December	 -	 4	554	

 

6.2.4 Summering och jämförelse av energibehov 

Fokus i det här examensarbetet har varit att jämföra och se hur väl energiberäkningar som 
genomförts under projekteringsstadiet av ombyggnaden av Swecos delar av Swecohuset 
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stämmer överens med fastigheten i verklig drift. Enligt ursprunglig energisimulering skulle 
energibehovet uppnå till 1 436 MWh/år. Den totala energianvändningen under maj 2014 till 
april 2015 har uppmätts till 1 729 MWh. Som tidigare nämnts i rapporten är jämförelsen 
mellan dessa två värden missvisande då cirka 6 000 m2 tillkommit Swecos verksamhet och en 
jämförelse mellan den totala energianvändningen per kvadratmeter vore mer korrekt.  

Enligt ursprunglig energisimulering är det beräknade energibehovet 57,3 kWh/m2 och år. 
Swecos delar av fastigheten presterar i nivå med vad som ursprungligen beräknats fram och 
visar ett energibehov på 54,4 kWh/m2 och år. Det motsvarar en sänkning med 5 % jämfört 
med vad som ursprungligen beräknats fram. Se tabell 18.  
 

Tabell 18. Summering av energianvändning från energisimulering och verkligt utfall 

		 ENERGISIMULERING	 VERKLIGT	UTFALL	
		 MWh/år	 kWh/m2,år	 kWh/m2,år	
Summering	av	energianvändning	 		 		 		
Värme	 706,2	 28,2	 26,0	
Kyla	 465,2	 18,6	 17,4	
Fastighetsel	 265,1	 10,6	 11,0	
Totalt	 1	436,4	 57,3	 54,4	
 
Total köpt energi för Swecos del av fastigheten har beräknats till 847 MWh under maj 2014 
till april 2015. Fördelning av köpt energi mellan köpt el till kompressor för värmepump, köpt 
fjärrvärme till värmesystem och tappvarmvatten, köpt el till kylmaskiner och köpt fastighetsel 
visas i tabell 19 nedan. 
 

Tabell 19. Fördelning av totalt köpt energi för Swecos del av fastigheten 

Energianvändning	 Köpt	energi	 MWh/år	
Värme	 El	till	värmepump	 161	

Värme	 Fjärrvärme	till	värmesystem	 214	

Värme	 Fjärrvärme	till	tappvarmvatten	 42	

Komfortkyla	 El	till	kylmaskiner	 81	

Fastighetsel	 Fastighetsel	 349	

Summa	 Totalt	köpt	energi	 847	
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7 Diskussion och slutsats 
I detta kapitel diskuteras erhållna resultat och analys från föregående kapitel utifrån 
examensarbetets ställda frågeställningar. Vidare presenteras även en slutsats. 

7.1 Energianvändning under maj 2014 till april 2015 
Fokus i examensarbetet har varit att jämföra beräkningar från ursprunglig energisimulering 
som genomförts vid ombyggnad av Swecos delar av Swecohuset med fastigheten i verklig 
drift och presentera andelen köpt energi. För att genomföra en uppföljning och verifiering av 
energianvändning i fastigheten har en stor del av arbetet har fokuserats på fastighetens 
tekniska system och deras drift och styrning. Ett stort fokus har även dedikerats åt ursprung 
energisimulering för att få kännedom om de krav och ursprungliga förväntningar om hur 
fastigheten och dess tekniska system ska prestera i framtiden. 

En intressant observation är att en av frågeställningarna vid uppstart av examensarbete 
handlade om att identifiera det eventuella tillskottet av energianvändning. Under tidigt skede 
av examensarbetet antog både författaren av rapporten och handledare på Sweco att 
fastigheten presterar sämre än vad som beräknats fram i ursprunglig energisimulering medan 
resultatet visar en sänkning av energianvändning. Tidigare forskning och erfarenhet har 
generellt visat svårigheter inom området. Särskilda svårigheter finns i fastigheter med mycket 
varierande verksamhet. Exempelvis kan det röra sig om fastigheter med boende, kontors- och 
butiksverksamhet samt laboratorium med strikta krav. I Swecos fall består största delen av 
fastigheten av kontorsverksamhet samt en mindre del ett laboratorium, en faktor som 
säkerligen kan ha underlättat förutsägelsen av framtida energianvändning i fastigheten. 

I Swecohuset finns fler verksamheter än bara Swecos verksamhet och övriga hyresgäster 
består bland annat av två banker, två kontor, livsmedelsbutik, två mindre butiker, tandläkare, 
frisör, restaurang, skola, Systembolaget och Apoteket. Eftersom mätare som mäter 
energianvändning av fjärrvärme, avgiven värme från värmepump och kyla endast mäter total 
energianvändning för hela fastigheten har en fördelning genomförts. Fördelningens 
tillvägagångsätt beskrivs i avsnitt 6.2 Fördelning av energianvändning och reliabiliteten av 
erhållna resultat kan diskuteras.  

Fördelningen bygger på teoretiska värden av energianvändning för olika områden i olika 
fastigheter och lokaler. Det antas att det teoretiska förhållandet av energianvändning för 
Sweco och energianvändning för hela Swecohuset stämmer överens med förhållandet av 
energianvändningen i verkligheten. Resultat och fördelning som erhållits är således teoretiska 
och kan skilja från verkligheten. Om det skulle antas, mot förmodan, att Swecos delar av 
fastigheten inte energieffektiviserats och presterar likt genomsnittliga kontor enligt 
Energimyndighetens STIL-studier och att antagandet kring fastighetens övriga hyresgäster 
stämmer skulle resultatet för Swecos delar av fastigheten istället visa en ökning av 
energianvändning upp mot 15 % jämfört med ursprunglig energisimulering. För att erhålla ett 
mer reliabelt resultat skulle en mer avancerad mätarstruktur krävas med ett antal undermätare 
som endast mäter energianvändning för Swecos delar av fastigheten.  

I beräkningarna av energianvändning i Swecohuset har inte hänsyn tagits till energi från 
fastighetens värmeåtervinningssystem eftersom det fanns svårigheter att få fram denna 
information. Eftersom denna energi påverkar fastighetens energibehov negativt, det vill säga 
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att energibehovet ökar i fastigheten, borde fastighetsägarna installera mätare som kan mäta 
detta.  

Hyresgästsel har inte inkluderats i beräkningarna av fastighetens energibehov. Det kan tyckas 
att hyresgästselen borde räknas in då den är en del av en verksamhets energibehov, påverkas 
av verksamhetens beteende och har en miljöpåverkan. Men eftersom energiberäkningarna 
som utförts har gjorts enligt Miljöbyggnads kriterier tas ingen hänsyn till hyresgästsel. 
Huruvida det är rätt eller fel är en fråga för ett annat examensarbete. 

7.2 Resultatdiskussion 
Resultat som presenteras i avsnitt 6.2.4 Summering och jämförelse av energibehov visar att 
fastigheten presterar bättre än vad som ursprungligen förutspåtts. Swecos del av fastighetens 
totala energianvändning har ökat med 20 % men förklaringen är att Swecos totala 
verksamhetsyta ökat med cirka 6 000 m2 vilket motsvarar cirka 22 % och Swecos totala yta 
uppgår till cirka 31 800 m2 idag. Således visar en jämförelse mellan energianvändning per 
kvadratmeter från energisimulering och verkligt fall en mer korrekt bild över hur fastigheten 
presterar idag. En jämförelse av energianvändning per kvadratmeter visar en sänkning med 5 
% från vad som ursprungligen förväntats av Swecos delar av fastigheten. 

Det ses tydligt att utfallet av värmebehov påverkades kraftigt av den stora minskningen av 
fjärrvärme till tappvarmvatten som är 74 % lägre än vad som ursprungligen beräknats. En 
förklaring till utfallet är att tidigare i ursprunglig energisimulering har ett schablonvärde som 
inkluderar VVC-förlustar antagits och applicerats som indata i energisimulering. I 
verkligenheten mäter energimätarna tappvarmvattnet utanför VVC-systemet och uppmätt data 
visar ett behov på 1,3 kWh/m2. Enligt Brukarindata för kontor från SVEBY är 2 kWh/m2 en 
rekommenderad årsschablon för tappvarmvattenanvändning för verksamheter som Sweco och 
det värdet är betydligt närmare verkligt utfall. I samma handling nämns även att VVC-
förlusterna för kontorsbyggnader kan vara högre än själva behovet för tappvarmvattnet vilket 
kan jämföras med 5,0 kWh/m2 som ursprungligen antagits. 

För att erhålla fördelningen av komfortkyla mellan rumsapparater och luftbehandling 
genomfördes en ny energisimulering. Resultat från energisimulering visade att 56 % av 
komfortkylan tillfaller rumsapparater och resterade 44 % till luftbehandling. Att 
rumsapparater endast har 56 % av total kyla kan tyckas vara lite men en förklaring kan vara 
att nattkyla kyler byggnaden och byggnadens väggar och stomme till den grad att 
rumsapparater inte behöver vara lika aktiva under dagen. I ursprunglig energisimulering 
antogs dessutom ventilationssystem av typen CAV för att erhålla en högre säkerhetsmarginal 
eftersom några få delar av fastigheten fortfarande använder sig av den typen av ventilation, 
men i ny energisimulering antogs hela byggnaden ha VAV-system. På grund av att det finns 
några delar av fastigheten som fortfarande använder CAV-system vore det inte fel att anta att 
andelen kyla som går till rumsapparater är något högre än 56 %. Exakt hur mycket de få delar 
med CAV-system påverkar fördelningen av kyla är oklart. Efter konsultation med handledare 
från Sweco antas dessutom att den kallare kylan från kylmaskiner betjänar fastighetens 
luftbehandling och den varmare fria kylan från borrhål betjänar rumsapparater. Huruvida det 
går rent drifttekniskt att fördela kylan på detta vis kan diskuteras och är oklart för författaren. 

Vid närmare analys av resultat som erhållits från energisimuleringar ses tydligt vikten av val 
och antagandet av indata för drifttider, tillufttemperatur, typ av ventilationssystem med mera 
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och hur stor påverkan det har på utfallet. I samband med den nya energisimulering av 
Swecohuset genomfördes enstaka energisimuleringar för att veta hur stor inverkan varje 
enskild av parametrarna drifttid, tilluftstemperatur och typ av ventilationssystem hade på 
utfallet av den nya energisimuleringen. Ändringen från CAV-system till VAV-system i den 
ursprungliga energisimuleringen medförde att Swecohusets totala kylbehov sänktes med 42 
%. Med den nya drifttiden ökade kylbehovet med 25 % och ändringen av tilluft medförde en 
sänkning med 9 %.  

Förutom fördelningen av energianvändning i fastigheten utgör utläsning och mätdata från 
mätgivare en osäkerhetsfaktor. Exempelvis noterades att mätgivare S116D1+D2 visar 
onormalt hög förbrukning under månaderna februari, mars och april år 2015 och återgår sedan 
till normal nivå under maj. El för fläktmotorer visade en ökning på mer än 100 % jämfört med 
vad som ursprungligen beräknats fram och från föregående år. En stor misstanke riktas mot 
Sweco Geolab men efter analys av tekniska system och diskussion med ansvariga på Geolab 
kunde inga förändringar eller ökad aktivitet identifieras. I konsultation med handledare från 
Sweco togs beslut om att korrigera dessa tre månader till samma elförbrukning från tidigare år 
eftersom förbrukningshistoriken visar att siffror i den storleken tillhör det normala. Det är 
oklart när validering av mätdata eller kalibrering av mätinstrument senast utförts av 
fastighetsägarna och det har inte utförts av författaren av denna rapport heller. 

Målet efter ombyggnad av Swecohuset var att klassificera Swecos delar av fastigheten enligt 
Miljöbyggnad nivå GULD. För att erhålla denna klassificering krävdes en energisimulering av 
fastigheten som visade att fastigheten i verklig drift uppfyller krav som ställs på 
energianvändning och termiskt klimat. Efter två till tre år kräver Miljöbyggnad en uppföljning 
som visar att fastigheten lyckades hålla de uppsatta energimålen för att behålla sin 
klassificering. Denna uppföljning kan vara teoretiskt likt arbetet som utförts i detta 
examensarbete. Det är viktigt att komma ihåg att resultat som erhålls är teoretiska och kan 
skilja från verkligheten. För att erhålla säkrare resultat om fastighetens energibehov krävs ett 
mer avancerat mätsystem med ett antal undermätare. Huruvida detta bör vara ett krav från 
Miljöbyggnad tas ingen ställning till i examensarbetet och bör vara en fråga i ett annat 
examensarbete. 

7.3 Slutsats 
Det här examensarbetet visar svårigheterna som finns med att försöka förutse en verksamhets 
beteende och energibehov inför en nybyggnation eller ombyggnation. För att förutse 
energibehovet genomförs energisimuleringar av fastigheter och lokaler men till vilken grad 
går det att lita på resultaten från energisimuleringar?  

Resultat från en energisimulering ska spegla fastighetens framtida energianvändning. En 
fastighets energibehov är beroende av många faktorer och det medför att felaktig indata utgör 
en stor osäkerhet i resultatet av en energisimulering. En fastighets energibehov och 
verksamhetens beteende kan dessutom ändras med tiden.  

Examensarbetets huvudfråga handlar om hur väl projekterade energiberäkningar stämmer 
överens med Swecos delar av Swecohuset i verklig drift. Enligt resultat som erhållits i detta 
examensarbete presterar fastigheten 5 % bättre än vad som ursprungligen beräknats fram. 
Antagandet gällande att Swecos delar av fastigheten presterar bättre än övriga hyresgästers 
lokaler och genomsnittliga kontor är svagt och behöver vederläggas via mätningar. Fördelning 
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av energianvändning i Swecohuset mellan Swecos delar och övriga hyresgäster är teoretisk 
och kan skilja från vad examensarbetets resultat visar. Presterar Swecos delar likt 
genomsnittliga kontor skulle energianvändningen var upp mot 15 % högre än vad som 
ursprunglig energisimulering visade. 

Om energisimuleringarna analyseras noggrannare framkommer det bland annat att 
fastighetens drifttider underdimensionerades och uppskattningen av drifttid inte var korrekt. 
Detta medförde fastighetens verkliga kylbehov var mycket högre jämfört med vad som 
beräknats fram. Däremot medförde beslutet om att simulera fastigheten med 
ventilationssystem av typen CAV för att erhålla en säkerhetsfaktor en stor sänkning av 
fastighetens kylbehov när en jämförelse med verkligt kylbehov genomfördes. I detta fall 
lyckades Swecos ingenjörer eliminera en feluppskattning genom ett medvetet val av ett 
ventilationssystem som fastigheten inte hade. Resultaten av det medvetna valet att simulera 
fastigheten med fel typ av ventilationssystem och den felaktiga uppskattningen av drifttid 
visade sig vara positivt för Swecos del men detta visar vikten av val av indata och hur stor 
inverkan det kan ha i en energisimulering. I Swecos fall blev utfallet positivt men i andra fall 
kan feluppskattningar adderas istället för subtraheras med varandra och medföra stor skillnad 
från verkligt utfall. 

Arbetet med optimering och effektivisering av de tekniska system som finns inom Sweco sker 
löpande. Ecopilot som styr fastigheten trimmar samverkan mellan de olika systemen för 
energibesparing inom satta rumstemperaturer. Krav som ställs på de tekniska system idag är 
inte lika strikta som vad som planerades under ursprunglig energisimulering och desto större 
temperaturintervall som tillåts i fastigheten desto större energibesparing innebär det. Arbetet 
som läggs på fastigheten har resulterat i goda resultat och författaren av denna rapport samt 
fastighetens tekniska förvaltare förutspår att fastigheten kommer prestera ännu bättre under 
det kommande året. Från ett energibehov perspektiv presterar fastigheten bättre under 2015 än 
vad den gjorde 2014 och det antas att resultat från en liknande energiuppföljning om ett år 
skulle visa ännu bättre resultat. 
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