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Sammanfattning 

Energianvändningen har i Sverige under lång tid varit väldigt hög. Den höga användningen 
leder till stor miljöpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser. Sett bara till elanvändningen 
är bostadssektorn det område som dominerar. För att på ett enkelt och tillförlitligt sätt kunna 
beräkna energianvändningen i byggnader används ofta olika sorters energiberäkningsprogram. 
Detta examensarbete har kretsat kring en egenutvecklad energiberäkningsmodell, kallad 
Excel-modellen, utvecklad på VVS avdelningen på ÅF i Norrköping. Modellen är anpassad 
efter ställda krav i Boverkets Byggregler, BBR, och dess huvudsyfte är att beräkna årlig 
energianvändning och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient i byggnader. 
 
Huvudsyftet har varit att på olika sätt verifiera modellen, dels mot annat erkänt 
energiberäkningsprogram, IDA ICE, och dels mot en verklig byggnad med givna data. Bäst 
resultat erhölls vid verifieringen mot IDA ICE, med en maximal skillnad resultaten emellan 
på 6 %. Vid verifieringen mot den verkliga byggnaden blev motsvarande resultat 16 %. Att 
skillnader i resultat uppkommer i det första fallet var väntat, då den egenutvecklade modellen 
och IDA ICE räknar på helt olika sätt. IDA ICE är ett dynamiskt program, som tar hänsyn till 
temperaturvariationer osv., medan modellen är ickedynamisk. Även i det andra fallet var det 
väntat att skillnader resultaten emellan skulle uppstå. Att få teoretiska resultat att helt 
överensstämma med verkligheten är svårt, vilket till stor del beror på osäkerhet i indata. 
 
En inventering av marknaden beträffande andra energiberäkningsprogram har gjorts. Detta för 
att om möjligt kunna visa om det finns andra intressanta program som klarar samma typ av 
beräkningar som Excel-modellen. Då fokus för inventeringen främst legat i själva 
kartläggningen av tillgängliga program, uteslöts tester av programmen. Av de studerade 
programmen kan endast rekommendation ges för IDA ICE, då detta användes vid 
verifieringsarbetet av Excel-modellen. Trots vissa brister hos Excel-modellen, som 
framkommit under arbetets gång, kan ändå rekommendationer ges för att använda den framför 
något annat energiberäkningsprogram. 
 
Även en studie kring olika energilösningar i byggnader har gjorts. Detta för att om möjligt 
kunna påvisa vilken eller vilka lösningar som är bäst lämpade, dels rent miljömässigt och dels 
för att klara ställda krav i BBR. För att minska det stora elberoendet i landet bör fjärrvärme 
användas i de flesta fall. Om man bara ser till att klara ställda krav i BBR, bör någon form av 
värmepump tillsammans med ett vattenburet distributionssystem användas.





Abstract 

Energy use in Sweden has long been very high. The high use leads to major environmental 
impact of greenhouse gas emissions. Seen only to the electricity consumption, the dominating 
sector is the one for housing. Energy calculation programs are often used for simple and 
reliable ways of calculating the energy consumption in buildings. This thesis has revolved 
around an energy calculation model, called the Excel-model, developed in the department for 
heating, ventilation and sanitation at ÅF in Norrköping. The model is adapted to the demands 
of BBR, which includes different kinds of rules for buildings, and its main aim is to calculate 
annual energy use and the average heat transfer coefficient in buildings.  
 
The main aim has been to verify the Excel-model in different ways. First of all against another 
recognized energy calculation program, IDA ICE, and secondly against an actual building 
with given data. The best result was obtained during the verification against IDA ICE, with a 
maximum difference between the results of 6 %. The equivalent performance, at the 
verification against the actual building, was 16 %. The difference in results generated in the 
first case was expected, since the Excel-model and IDA ICE count in totally different ways. 
IDA ICE is a dynamic program, which takes into account temperature variations etc., while 
the model is non-dynamic. Even in the second case, it was expected that differences between 
the results would occur. To get theoretical results that fully agree with reality is difficult, 
largely due to uncertainty in the input data.  
 
An inventory of the market regarding other energy calculation programs has been made. The 
aim was to show if there are other interesting applications that can do the same type of 
calculations as the Excel-model. Tests of the programs were excluded, as the focus of the 
inventory mainly was in actual identification of available programs. Recommendation can 
only be given for IDA ICE, since it was used in the verification of the Excel-model. Despite 
some shortcomings, which emerged during the work, the Excel-model may still be 
recommended to use rather than some other energy calculation program.  
 
A study on different energy solutions in buildings has also been made. The purpose of this 
was, if possible, to demonstrate the most appropriate solution, firstly regarding the 
environmental aspects and secondly to meet the requirements of BBR. District heating should 
be used in most cases, in order to reduce the large dependence of electricity in Sweden. Some 
form of heat pump together with a water distribution system should be used, if the aim is only 
to fulfil the requirements of BBR.
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1 Inledning 
Energianvändningen i Sverige har under lång tid varit väldigt hög. Bostadssektorn 
tillsammans med industri- och transportsektorn är de områden där energianvändningen är som 
allra störst. Sett bara till elanvändningen är bostadssektorn det största området [1]. Att 
elanvändningen är så hög beror till stor del på de låga elpriser som rått i Sverige under lång 
tid. Jämfört med länder nere på kontinenten, exempelvis Tyskland m.fl., använder svenska 
folket ungefär tre gånger så mycket el per capita. Denna höga energianvändning leder till stor 
miljöpåverkan i form av växthusgasutsläpp osv. På senare år har det dock skett en förändring. 
Stigande energipriser och debatten kring globala miljöfrågor har lett till att det blivit allt 
viktigare att optimera byggnaders energianvändning. Boverket har i och med detta börjat 
ställa krav på denna i bostäder och lokaler. Alla regler som berör olika typer av byggnader 
återfinns i Boverkets Byggregler, BBR. 
För att enkelt och tillförlitligt kunna beräkna exempelvis byggnaders energianvändning kan 
olika sorters energiberäkningsprogram användas. Det finns ett stort antal varianter på 
marknaden och att välja något för sina egna ändamål kan vara svårt. Denna rapport kretsar 
kring en egenutvecklad energiberäkningsmodell, anpassad för de krav som ställs i BBR.  

1.1 Bakgrund 

Figur 1.1.1 visar Sveriges totala slutliga energianvändning för år 2006 uppdelat på de tre 
sektorerna bostäder och service, industri och transporter [2]: 
 

Energianvändning 2006 [TWh]

145,3

157

126

Bostäder och service Industri Transporter  
Figur 1.1.1 Total slutlig energianvändning 2006 

 
Sektorn för bostäder och service består av bostäder inklusive permanentbebodda fritidshus, 
lokaler exklusive industrilokaler, areella näringar och övrig service. Areella näringar är ett 
samlingsbegrepp för jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring samt fiske. Övrig service består av 
byggsektorn, gatu- och vägbelysning, avlopps- och reningsverk, el- och vattenverk. 
Energianvändningen i denna sektor är störst för bostäder och lokaler, vilken uppgår till 87 %. 
Vilket nämndes i inledningen är energianvändningen och då i synnerhet elanvändningen 
väldigt hög i Sverige. En bidragande orsak till den höga elanvändningen, förutom de låga 
elpriser som rått, är oljekrisen som drabbade världen under 1970-talet. Oljepriserna steg då 
kraftigt och det blev allt lönsammare att konvertera till el. I och med oljekrisen blev även vår 
industri, som tidigare använt mycket fossilt bränsle, mer och mer elintensiv i sin produktion 
[3].
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1.2 Syfte 

Huvudsyftet med detta examensarbete är att på olika sätt verifiera en egenutvecklad 
energiberäkningsmodell, utvecklad av personal på ÅF i Norrköping, vilken är anpassad för de 
krav som ställs i BBR. Vid behov ska modellen även vidareutvecklas. Känslighetsanalys på 
verifieringsresultat ska göras och syftar till att öka förståelsen kring eventuella skillnader. 
Uppkomsten av eventuella skillnader ska på bästa sätt förklaras. Vidare ska en inventering av 
marknaden beträffande andra energiberäkningsprogram göras, för att om möjligt kunna visa 
om det finns andra intressanta program som klarar samma typ av beräkningar. Programmens 
möjligheter och begräsningar ska framhävas. Även en studie kring olika energilösningar i 
byggnader ska göras för att om möjligt kunna påvisa vilken eller vilka som är bäst lämpade, 
dels rent miljömässigt och dels för att klara ställda krav i BBR. 

1.3 Metod 

Eftersom energiberäkningsmodellen som studerats i detta arbete är kopplad till ställda krav i 
BBR, var en förutsättning för att kunna arbeta med modellen att ha god kännedom om just 
detta. Därför började arbetet med en litteraturstudie och då mestadels inläsning av avsnitt 9 i 
BBR 2008, vilket är avsnittet för energihushållning. När detta var gjort kunde arbetet med att 
sätta sig in i beräkningsmodellen börja. I och med att arbetet i stort kretsat kring 
beräkningsmodellen var det viktigt att ha god förståelse för den. Mycket tid har därför lagts på 
att sätta sig in i modellen för att förstå dess uppbyggnad och arbetsgång. Verifieringsarbetet 
som gjorts krävde kunskap om energiberäkningsprogrammet IDA ICE. Denna kunskap togs 
in med hjälp av en expert på området från ÅF i Stockholm. 

1.4 Avgränsningar 

Inventeringsarbetet som gjorts, gällande tillgängliga energiberäkningsprogram på marknaden, 
har till stor del avgränsats på grund av tidsbrist. Fokus för inventeringsarbetet har legat på att 
kartlägga vilka program marknaden erbjuder vad gäller energiberäkningar enligt BBR. 
I och med att byggnaden som studerades vid verifieringsarbetet mot IDA ICE var en 
nybyggnation, som vid arbetets början låg i projekteringsstadiet, avgränsades denna del i 
arbetet till viss del. Även vissa antaganden gällande byggnaden och dess komponenter fick tas 
till.
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2 Energihushållning 
Följande avsnitt tar upp de viktigaste delarna ur BBR 2008, Regelsamling för byggande, 
gällande energihushållning i byggnader. I BBR ingår givetvis många andra regler men de som 
tas upp här är de som är av störst betydelse gällande energiberäkningsmodellen som studerats. 

2.1 BBR avsnitt 9 

Genom energihushållning, dvs. minskande av energianvändningen, ska bra inomhusklimat 
och god inomhusmiljö uppnås [4]. Byggnaders energianvändning ska begränsas genom låga 
värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning. 
Den minskande energianvändningen får dock inte leda till att klimatet och miljön inomhus 
försämras. BBR innehåller ett avsnitt just för energihushållning, avsnitt 9, där krav ställs på 
byggnaders specifika energianvändning, vilken definieras som levererad energi till byggnader 
under ett normalår, även kallad köpt energi. I den specifika energianvändningen ingår ej 
hushållsel i och med att den huvudsakligen används för hushållsändamål, såsom el till kyl, 
frys och spis. Indirekt kommer den ändå med i bilden då förlusterna av värme påverkar 
mängden levererad energi till byggnaden. För lokaler och dess verksamhetsel gäller samma 
resonemang. Den specifika energianvändningen för bostäder och lokaler anges som maximalt 
tillåten energimängd per golvarea och år (kWh/m2,år). Golvarean är baserad på Atemp vilken 
definieras som arean i temperaturreglerade utrymmen, begränsad av klimatskärmens insida, 
avsedd att värmas till mer än 10°C. 
Sverige är i dagsläget uppdelat i två s.k. klimatzoner, norr och söder, för att olika krav ska 
kunna ställas på energianvändningen i dessa. Samma krav på energianvändning skulle annars 
skapa orimliga skillnader på byggnader i norr och söder eftersom förutsättningarna i hela 
landet inte är desamma. 
Krav ställs även på byggnaders genomsnittliga värmegenomgångskoefficient Um, vilken 
presenteras närmare i avsnitt 3.2. Värt att nämna är att ett uppfyllt Um-värde inte 
nödvändigtvis är tillräckligt för att uppfylla kravet på specifik energianvändning. 
Reglerna som ställs i BBR gäller för alla byggnader med vissa undantag, nämligen: 

� byggnader som inte skulle kunna användas för sitt ändamål om kraven behövde 
uppfyllas, såsom växthus eller liknande 

� byggnader eller delar utav av dem som endast används kortare perioder 
� byggnader där uppvärmnings- eller kylbehov saknas under större delen av året 

För mindre byggnader vars golvarea uppgår till högst 100 m2, med begränsad fönsterarea och 
avsaknad av kylbehov kan den specifika energianvändningen uppfyllas på ett alternativt sätt. 
Istället ställs då krav på byggnadsdelars värmeisolering och tätheten i klimatskärmen. Om 
byggnadens golvarea överstiger 60 m2 ska värmeåtervinning av ventilationsluft ske. Man kan 
fritt välja mellan att antingen följa detta alternativa krav för mindre byggnader eller att 
uppfylla kraven för bostäder respektive lokaler. 
För en- och tvåbostadshus som använder direktverkande elvärme som huvudsaklig 
uppvärmningskälla skärps de ställda kraven i BBR. 
Kommande tabeller presenterar de huvudsakliga kraven gällande energianvändning osv. för 
olika typer av byggnader:
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Klimatzon Söder Norr 
Bostäder 
Energianvändning [kWh/m2,år] 110 130 
Direktverkande elvärme [kWh/m2,år] 75 95 
Um [W/m2K] 0,50 0,50 
Lokaler 
Energianvändning [kWh/m2,år] 100 120 
Um [W/m2K] 0,70 0,70 
Tillägg [kWh/m2,år] 70(q-0,35) 90(q-0,35) 
 
Ovanstående tillägg som kan göras för lokaler gäller då uteluftsflödet överskrider 0,35 l/s,m2. 
q motsvarar det genomsnittliga uteluftsflödet under hela uppvärmningssäsongen. 
  
Mindre byggnader [W/m2K] 
Utak 0,13 
Uvägg 0,18 
Ugolv 0,15 
Ufönster 1,30 
Uytterdörr 1,30 

 
Mindre byggnader med 
direktverkande elvärme 

 

Utak 0,08 
Uvägg 0,10 
Ugolv 0,10 
Ufönster 1,10 
Uytterdörr 1,10 
 
För mindre byggnader gäller dessutom att deras klimatskärm ska vara tillräckligt tät så det 
genomsnittliga luftläckaget vid +50 Pa tryckskillnad ej överstiger 0,6 l/s,m2. 
 
Vid dimensionerande luftflöde bör ventilationssystemets eleffektivitet hos byggnader ej 
överskrida nedanstående värden på specifik fläkteffekt, SFP: 
 
 SFP [kW/(m3/s)] 
Från- och tilluft med värmeåtervinning 2,0 
Från- och tilluft utan värmeåtervinning 1,5 
Frånluft med återvinning 1,0 
Frånluft 0,6 
 
Högre SFP-värden kan accepteras för ventilationssystem med varierande luftflöden, mindre 
luftflöden än 0,2 m3/s eller drifttider kortare än 800 timmar per år.
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2.2 Nya regler 

De nuvarande kraven i BBR, se avsnitt 2.1, och resterande delar i avsnitt 9 har varit på remiss 
under maj månad i år (-08) [5]. Utöver remissen har dessutom ett förslag på nya krav 
utkommit under augusti månad i år. Kraven kommer att skärpas ytterligare, men innan de 
reviderade föreskrifterna kan träda ikraft måste de EU-anmälas och beslutas av Boverkets 
styrelse. Preliminärt datum då de träder i kraft är 1 januari 2009. Övergångstiden mellan de 
gamla och de nya reglerna bestäms av förordningen, men preliminärt kommer gamla avsnitt 9 
kunna tillämpas fram till 1 januari 2010. De allmänna kraven i energihushållningsavsnittet 
förändras inte, utan det gäller fortfarande att byggnader ska vara utformade så att 
energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och 
kylanvändning samt effektiv elanvändning. 
Elvärme är ett exempel på en ny definition i BBR. Det förklaras som ett uppvärmningssätt där 
elektrisk energi, med en installerad effekt större än 10 W/m2, omvandlas till värme för 
uppvärmningsändamål. Exempel på elvärme är värmepumpar, direktverkande elvärme, 
vattenburen elvärme, luftburen elvärme, elektrisk golvvärme och elektrisk 
varmvattenberedning. Kraven som avser elvärme gäller endast byggnader med en Atemp som 
överstiger 50 m2. För mindre byggnader än 50 m2 med elvärme, gäller de krav som omfattar 
byggnader med andra uppvärmningssätt. Exempel på en annan ny definition i BBR är 
dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT, tidigare benämnd DUT [6]. Den beräknas 
enligt BBR som medelvärdet av ”mean n-day air temperature” och ”hourly mean air 
temperature”, vilket skulle kunna förklaras som medelvärdet av dygnsmedeltemperaturen för 
luft över ett visst antal dagar och timvis medeltemperatur för luft. Tabellerade DVUT-värden 
finns för 25 svenska orter. 
En ytterligare nyhet är att Sverige kommer delas in i tre klimatzoner istället för de nuvarande 
två [7]. Nuvarande klimatzon Söder är oförändrad med enda skillnaden att den kommer kallas 
klimatzon III. Klimatzon Norr delas upp i klimatzon I och klimatzon II, vilket visas i figur 
2.2.1.
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� Klimatzon I 
� Norrbotten 
� Västerbotten 
� Jämtland 

� Klimatzon II 
� Västernorrland 
� Gävleborg 
� Dalarna 
� Värmland 

� Klimatzon III 
� Västra Götaland 
� Jönköping Kronoberg 
� Kalmar 
� Östergötland 
� Södermanland 
� Örebro 
� Västmanland 
� Stockholm 
� Uppsala 
� Skåne 
� Halland 
� Blekinge 
� Gotland 

 
Nedan presenteras de nya huvudsakliga kraven gällande energianvändning osv. för olika typer 
av byggnader [9]: 
 
Bostäder med annat uppvärmningssätt än elvärme 
Klimatzon I II III 
Energianvändning [kWh/m2,år] 150 130 110 
Um [W/m2K] 0,50 0,50 0,50 
 
Bostäder med elvärme 
Klimatzon I II III 
Energianvändning [kWh/m2,år] 95 75 55 
Installerad effekt [kW] 5,5 5,0 4,5 
Tillägg [kW] 0,035(Atemp-130) 0,030(Atemp-130) 0,025(Atemp-130) 
Um [W/m2K] 0,40 0,40 0,40 
 
Ovanstående tillägg för installerad effekt gäller för byggnader med golvarea (Atemp) större än 
130 m2. 
 
Lokaler med annat uppvärmningssätt än elvärme 
Klimatzon I II III 
Energianvändning [kWh/m2,år] 140 120 100 
Tillägg [kWh/m2,år] 110(q-0,35) 90(q-0,35) 70(q-0,35) 
Um [W/m2K] 0,70 0,70 0,70 
 
Ovanstående tillägg för energianvändningen är detsamma som tidigare med skillnaden att 
högsta genomsnittligt uteluftsflöde högst får uppgå till 1,00 l/s,m2. 

Klimatzon I 

Klimatzon II 

Klimatzon III 

Figur 2.2.1 Klimatzoner [8] 
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Lokaler med elvärme 
Klimatzon I II III 
Energianvändning [kWh/m2,år] 95 75 55 
Tillägg [kWh/m2,år] 65(q-0,35) 55(q-0,35) 45(q-0,35) 
Installerad effekt [kW] 5,5 5,0 4,5 
Tillägg [kW] 0,035(Atemp-130) 0,030(Atemp-130) 0,025(Atemp-130) 
Tillägg [kW] (q vid DVUT) 0,030(q-0,35)Atemp 0,026(q-0,35)Atemp 0,022(q-0,35)Atemp 
Um [W/m2K] 0,60 0,60 0,60 
 
Tidigare resonemang gäller även för tilläggen hos lokaler med elvärme, med undantag för det 
sista tillägget där q motsvarar det maximala specifika uteluftsflödet vid DVUT.
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3 Teori 
I detta avsnitt presenteras viss grundläggande teori vilket ligger som grund för den 
egenutvecklade energiberäkningsmodellen. 

3.1 Byggnaders energibalans 

En byggnads energibalans kan ställas upp på olika sätt beroende på hur byggnaden är 
utformad och hur detaljerat man vill göra balansen [10]. Det alla energibalanser har 
gemensamt är dock att lika mycket energi som används måste tillföras systemet. En byggnads 
energibalans kan beskrivas enligt: 
 

[ ]

kottvärmetillsQ

etcusterreglerförlochkanaltillmhtivärmeenergnettomängdåtervunnenQ

mvattentappförndningenergianväQ

nventilatioofrivilligpgastvärmeförluQ

nventilatiofrivilligpgastvärmeförluQ

ontransmissipgastvärmeförluQ

där

WhQQQQQQQ

tilskott

å

tvv

ov

v

trans

tillskottåtvvovvtransbyggnad

=

−=

=

=

=

=

−−+++=

,

var

 

 
Förlusterna och energianvändningen kompenseras av värmetillskottet som fås från 
människors närvaro i byggnaden, solinstrålning, hushållsapparater etc. Eventuell återvunnen 
värme från ventilationssystemet kan även användas för värmning av luft och vatten. Detta ger 
upphov till byggnadens energibalans. Att ha balans i systemet är av största vikt för att önskad 
inomhustemperatur ska nås och för att den termiska komforten ska anses bra nog. 

3.2 Transmissionsförluster 

Värmeflöden, dvs. energiförluster, genom olika byggnadsdelar exempelvis väggar, golv och 
tak benämns transmissionsförluster [11-13]. Medräknat i dessa förluster är även linjära och 
punktformiga köldbryggor. Köldbryggor uppstår normalt då konstruktionsdetaljer med hög 
värmekonduktivitet lokalt bryter igenom material med bättre isolering. Värmeflödet blir på 
dessa områden högre än på andra och det resulterar i att de invändiga ytorna blir kalla. 
Konsekvensen av detta kan vara kondensbildning på berörda områden och en ökning av den 
relativa fuktigheten, som i sin tur kan leda till mögelbildning. Linjära köldbryggor 
uppkommer vid anslutningar mellan väggar, bjälklag, tak m.m. och utgörs av 
tvådimensionella värmeflöden. De punktformiga köldbryggorna uppkommer vid exempelvis 
hörn för ytterväggar, takbjälklag m.m. och utgörs av tredimensionella värmeflöden. 
Punktformiga köldbryggor kan i de flesta fall försummas då de inte ger någon större påverkan 
på värmeflödet. 
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De totala transmissionsförlusterna kan beräknas enligt: 
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Ovanstående formel beskriver alltså summan av värmeförlusterna genom konstruktionen. De 
olika byggelementen svarar för olika stor del av de totala transmissionsförlusterna beroende 
på ytstorlek och värmegenomgångskoefficient. 
För en byggnad kan även den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, Um, beräknas. I 
BBR ställs krav på hur stor denna får vara för aktuell byggnad, och för att inte överskrida 
dessa krav gäller det att klimatskärmen utförs tillräckligt tät och isolerad. Ett alltför högt 
värde leder till att onödigt mycket energi går förlorad genom byggnaden. Den kan beräknas 
enligt: 
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3.3 Ventilationsförluster 

Ventilationsförluster från byggnader delas in i två kategorier, nämligen frivillig respektive 
ofrivillig ventilation [14]. Dessa benämns ibland styrd respektive okontrollerad ventilation. 
Frivillig ventilation utgörs av luftväxlingen som orsakas av ventilationssystemet. Förlusterna 
uppträder när den varma inomhusluften som lämnar byggnaden ska ersättas med kall 
utomhusluft. Den kalla luften som kommer in ska värmas till rumstemperatur. Frivillig 
ventilation kan beräknas enligt: 
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Ofrivillig ventilation utgörs av luftläckage, dvs. den luft som läcker in i byggnaden genom 
otätheter. Luften som läcker in håller utetemperatur och ska då värmas till rumstemperatur. 
Ofrivillig ventilation kan beräknas enligt: 
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3.4 Gratisvärmetillskott 

Det värmetillskott som tillförs byggnader oavsett uppvärmningsbehov benämns gratisvärme 
[15]. Denna gratisvärme består av exempelvis värme från människor, belysning och 
hushållsapparater. En annan benämning på denna typ av värmetillskott är intern gratisvärme. 
Gratisvärmen tillgodogörs i byggnaden under hela uppvärmningssäsongen. Under de perioder 
på året då inget uppvärmningsbehov finns kan denna gratisvärme istället ge upphov till ett 
kylbehov. Gratisvärmetillskott fås även från den solinstrålning som transmitteras genom 
fönster via byggnaders ytterytor. Denna typ av värmetillskott kan benämnas extern 
gratisvärme. En del av den strålning som når fönstren reflekteras och absorberas även. 
Fördelningen mellan dessa tre beror exempelvis på glastyp, infallsvinkel och 
fönsterkonstruktion. Avgörande för hur mycket solinstrålning som fås är fönstrens 
orientering. Under sommaren fås maximal solinstrålning för fönster placerade mot öst och 
väst, medan söderorienterade fönster når maximum under vår och höst. Att avskärma fönstren 
på olika sätt kan vara nödvändigt för att minska verkningarna av solinstrålningen. För att göra 
detta på det mest effektiva sättet ska utvändiga avskärmningar användas, då dessa hindrar 
solenergin innan den når fönstren. 

3.5 Värmeenergibehovsberäkning med gradtimmar 

När energibehovet för byggnader ska beräknas används normalt varaktighetsdiagram för orten 
byggnaden är placerad i, eller så används värden ur s.k. gradtimmetabeller [16]. Något som är 
gemensamt för de båda metoderna är att de använder sig av en gränstemperatur. 
Gratisvärmetillskottet som fås från exempelvis belysning och solinstrålning gör att 
byggnadens värmesystem kan stängas av innan den önskade innetemperaturen uppnåtts. Detta 
sker just vid gränstemperaturen. Det resterande energibehovet som krävs för att uppnå önskad 
innetemperatur täcks alltså av gratisvärmen. Gränstemperaturen beräknas enligt: 
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Byggnadens specifika värmeeffektförlust är alltså summan av transmissionsförluster och 
totala ventilationsförluster. Årligt energibehov för en byggnad kan beräknas enligt: 
 

( ) [ ]∫ −=
år

utegränstot WhdtTTQE  

 
Sambandet kan förklaras med figur 3.5.1 som representerar ett varaktighetsdiagram: 
 

 
Figur 3.5.1 Varaktighetsdiagram 

 
Integralen utgörs av ytan mellan kurvorna för utetemperatur och gränstemperatur. Begreppet 
gradtimmar, vilket är byggnadens specifika värmeenergibehov, fås som summan av 
skillnaden mellan inne- och utetemperatur multiplicerat med den tid då skillnad råder enligt: 
 

( ) [ ]ChdtTTG
år

utegränst °−= ∫  

 
Sambandet för det årliga energibehovet kan då förenklas till: 
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4 Inventering av marknaden 
För att beräkna energianvändningen i byggnader används olika beräkningsmetoder. Att 
använda datorbaserade beräkningsprogram innebär besparingar, både vad gäller tid och 
pengar. Det ställdes vissa grundläggande krav hos eventuella program för att de skulle tas 
med i inventeringen: 

� de skulle vara lättillgängliga på marknaden 
� de skulle ge resultat av intresse, exempelvis årlig energianvändning 
� de skulle på något sätt vara validitetssäkrade 

Några av de frågor som inventeringen skulle ge svar på var: 
� information om respektive program, kostnad osv.? 
� användarvänlighet? 
� tillförlitlighet? 

Det insågs ganska snart att omfattningen av inventeringen hade kunnat bli väldigt stor då 
tillgången på energiberäkningsprogram på marknaden är god. För att få plats inom tidsramen 
för arbetet studerades bara ett fåtal av dessa. De studerade programmen är: 

� BV2 
� IDA ICE 
� Enorm 2004 
� VIP+  

Anledningen till att just dessa togs med i inventeringen var att de var generella 
energiberäkningsprogram med få begränsningar, exempelvis på specificeringen av 
komponenter osv. En fullständig inventering av energiberäkningsprogram var inte heller 
möjlig då det finns företag som använder egenhändiga program internt. Dock ställdes krav på 
att de skulle vara lättillgängliga på marknaden för att tas med i inventeringen från första 
början. 

4.1 Validering 

Effekten av det stora utbudet av energiberäkningsprogram på marknaden blir att skillnaden i 
beräkningsnoggrannhet hos dessa blir stor [17]. En jämförelse mellan det allra enklaste 
programmet och det mest komplexa skulle inte bli rättvis. För att beräkningsprogrammen ska 
klara de krav som ställs i BBR och för att eventuella säkerhetsmarginaler inte ska bli orimligt 
stora krävs att programmen räknar så rätt som möjligt. En validitetssäkring av programmen 
gör att man som användare i någon mån kan lita på beräkningsresultaten. Validitetssäkringen 
kan ske på olika sätt. En metod som lämpar sig väl för energiberäkningsprogram är den 
internationellt erkända IEA-BESTEST, framtaget av IEA, International Energy Agency, i ett 
samarbete mellan olika forskningsinstitut över hela världen [18]. Trots detta skedde 
utvecklingen av metoden huvudsakligen i USA, vars förhållanden, med avseende på klimat 
osv., skiljer sig mot de svenska. Kompletterande metoder har utvecklats vilka försöker 
efterlikna de krav som ställs i Skandinavien. En sådan värd att nämna är StruSoft-BESTEST. 
Utöver de metoder som nämnts finns andra sätt att validitetssäkra beräkningsprogram. Man 
kan exempelvis verifiera givna beräkningsresultat hos ett program med ett annat, se avsnitt 
7.1. De nämnda valideringsmetoderna, IEA-BESTEST m.fl., fungerar på liknande sätt, men 
verifieringen av beräkningsresultaten görs då i betydligt större utsträckning. Med andra ord 
görs fler beräkningar för att få en säkrare verifiering. Giltigheten hos resultaten blir givetvis 
inte lika säker om detta görs småskaligt, men någon form av validitetssäkring är bättre än 
ingen alls.
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4.2 Beräkningsprogram för energianvändning 

Nedan följer en presentation av de studerade beräkningsprogrammen för inventeringen [19]. 
Se Bilaga I för bildstudie av respektive program. 

4.2.1 BV2 
BV2, Byggnadens Värmebalans i Varaktighetsdiagram, utvecklades av CIT Energy 
Management AB och släpptes i sin första version 1996 [20]. Programmet används framförallt 
för att simulera olika typer av byggnaders energianvändning och effektbehov, men kan även 
användas för att beräkna byggnadernas eller de innehållande zonernas inomhustemperatur. De 
resulterande värme- och kylbehoven visualiseras tillsammans med utetemperaturen i 
varaktighetsdiagram. Det huvudsakliga användningsområdet är inom ny- eller ombyggnation 
och förvaltning av kommersiella byggnader och bostäder. Programmet kan även användas för 
att undersöka hur energianvändningen påverkas av olika val av klimathållningssystem osv. I 
programmet finns en speciell redovisning av byggnadens energianvändning, helt enligt 
definitionen i BBR [21]. Programmet beräknar även den genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienten, Um. 
Beroende på vad resultaten ska användas till, ny- eller ombyggnation osv., kan användaren på 
de flesta ställen i programmet välja mellan en begränsad eller mer omfattande mängd indata. 
Resultaten finns synliga under hela beräkningsgången vilket gör att man vid ändringar i indata 
lätt ser hur de påverkas. Slutligen redovisas resultaten i överskådliga tabeller, stapeldiagram 
och varaktighetsdiagram. 
Validering av programmet har gjorts enligt IEA-BESTEST. Dessutom har validering gjorts 
mot andra erkända energiberäkningsprogram. Kostnaden för en enanvändarlicens är 16 000 
SEK. 

4.2.2 IDA ICE 
IDA ICE, IDA Indoor Climate and Energy, släpptes i sin första version 1998 och har sedan 
dess blivit ett av Skandinaviens ledande byggsimuleringsverktyg [22]. Utvecklingen gjordes 
av dåvarande Brisdata, numera Equa Simulation AB, och finansierades av statliga medel men 
även av ett antal svenska bygg- och konsultföretag. Programmet används framförallt för 
beräkning av byggnaders energianvändning och effektbehov, men kan även användas för att 
beräkna exempelvis termiskt inomhusklimat, luftfuktighet och koldioxidhalter. Övrigt som 
kan nämnas är att beräknande av exempelvis PPD- och PMV-index är möjligt, vilka beskriver 
hur inneklimatet upplevs med hänsyn tagen till aktivitetsgrad, klädsel osv. Hänsyn kan även 
tas till solinstrålning m.m. vilket visar på hur komplexa beräkningarna kan bli. IDA är ett så 
kallat flerzonsprogram vilket innebär att värme- och masstransport mellan flera zoner i 
byggnaderna kan beräknas. Det huvudsakliga användningsområdet för IDA är inom ny- eller 
ombyggnation av kommersiella byggnader. Årlig energianvändning redovisas inte explicit i 
resultatdelen, utan man får som användare själv summera ingående energiposter och dividera 
med total uppvärmd golvarea, Atemp. Detsamma gäller för den genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienten, vilken man beräknar genom att dividera U*Atot med 
omslutningsytan. 
Vid behov kan man som användare även skapa egna beräkningsmodeller för speciella 
komponenter. På grund av IDA:s omfattning och komplexitet ställs höga krav på användaren. 
Det finns dock sätt att underlätta för användaren. Användargränssnittet är nämligen uppdelat i 
de tre olika nivåerna wizard, standard och avancerad, beroende på erfarenhet och behov. 
Programmet innehåller även ett omfattande och väl beskrivande hjälpavsnitt vilket kan 
underlätta vid eventuella problem. 
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En ny version av IDA ICE är i skrivande stund på gång och kommer enligt Equa att släppas 
under kvartal fyra -08 [23]. Fokus har legat i att göra den nya versionen av programmet mer 
användarvänlig för mindre erfarna användare och att snabba upp beräkningsprocessen. En 
annan nyhet är möjlighet till modellering i 3D-miljö, vilket kommer att ge användaren bättre 
överblick av studerat objekt. 
Validering av programmet har bland annat gjorts enligt IEA-BESTEST. Kostnaden för en 
enanvändarlicens är 18 000 SEK. 

4.2.3 Enorm 2004 
Enorm 2004, tidigare Enorm 1000, släpptes i sin första version 1988 [24]. Programmet 
levereras av Equa Simulation AB. Ända sedan introduktionen har det varit Sveriges mest 
sålda energiberäkningsprogram. Enorm har en stor utbredning hos exempelvis VVS- och 
byggkonsulter, energirådgivare och arkitekter. En stor skillnad mot de tidigare nämnda 
programmen är att fokus hos Enorm ligger på jämförande beräkningar mot ett referenshus 
enligt BBR. Programmet används framförallt för beräkningar av befintliga en- och 
flerfamiljshus. I resultaten av beräkningarna som görs i programmet redovisas total köpt 
energi per golvarea [25]. För att kunna jämföra detta mot de ställda kraven i BBR gällande 
energianvändning måste man själv dra ifrån andelen för hushålls- och verksamhetsel. Den 
genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, Um, redovisas inte explicit utan man får själv 
beräkna denna genom att dividera U*Atot med omslutningsytan. Båda dessa uppgifter framgår 
av resultatdelen. På grund av programmets begränsningar på t.ex. solinstrålning och 
värmeackumulering i stomme och inredning, rekommenderas att vid beräkningar av andra 
typer av byggnader använda något annat beräkningsprogram, exempelvis IDA ICE. 
Enorm innehåller ett ekonomiprogram där lönsamhet för energisparåtgärder kan beräknas 
[26]. Nuvärden av intäkter och kostnader för åtgärder redovisas i beräkningsresultaten. 
Validering av programmet har gjorts i ett stort antal projekt. Kostnaden för en 
enanvändarlicens är 12 000 SEK. 

4.2.4 VIP+ 
VIP+ utvecklades av Skanska AB och släpptes i sin första version 1990 [27-29]. Sedan dess 
har programmet vidareutvecklats och dessutom fått ny leverantör i StruSoft, Structural Design 
Software in Europe AB. Senaste versionen är VIP+ 5.1. Programmet används för 
energiberäkningar i byggnader vilka sedan jämförs mot ett referenshus enligt BBR, precis 
som i Enorm 2004. Energianvändningen hos byggnaderna beräknas med hänsyn till kända och 
mätbara energiflöden. Begränsande faktorer hos programmet är att det enbart kan användas 
för beräkning av årlig energianvändning och att dimensionering av kyl- eller värmesystem ej 
är möjligt. Bortsett från detta är VIP+ ganska komplext och omfattande och det ställs höga 
krav på användaren. Det tar exempelvis hänsyn till solinstrålning, värmelagring och 
klimatpåverkan. Beräkningsresultaten redovisas antingen som en summering över året eller 
timme för timme. I resultatdelen redovisas den årliga energianvändningen och den 
genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, helt enligt definitionerna i BBR [30]. 
Validering av programmet har bland annat gjorts enligt IEA-BESTEST. Kostnaden för en 
enanvändarlicens är 22 100 SEK. Programmet finns även i en enklare version, kallad 
VIPWEB, som körs över Internet. Man kan antingen abonnera på detta eller betala för varje 
beräkning för sig. Kostnaderna för detta är 3 000 respektive 150 SEK [31].
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5 ÅFs egenutvecklade energiberäkningsmodell 
Under det senaste året har VVS avdelningen på ÅF Norrköping utvecklat en egen 
energiberäkningsmodell, vars huvudsyfte är att beräkna byggnaders, både bostäders och 
lokalers, energianvändning och deras genomsnittliga värmegenomgångskoefficient. Tanken är 
att visa om ställda krav i BBR uppfylls. ÅF använder sig idag i stor utsträckning av IDA ICE 
som energiberäkningsprogram. Dess komplexitet gör dock att beräkningsresultaten tar relativt 
lång tid att nå. Snabba och enkla beräkningssteg var därför ett av de argument som låg till 
grund för framtagning av modellen. Utvecklingen av modellen tog fart i och med att 
efterfrågan av energiberäkningar på byggnader ökade. Arbetet med modellen har skett dels i 
olika projekt där den involverats och dels på avsatt tid enbart för modellutveckling. 

5.1 Modelluppbyggnad 

Modellen är Excel-baserad och består av ett relativt stort antal beräkningsdelar. 
Uppbyggnaden är enkel där respektive del har placerats i enskilda flikar. Nedan presenteras 
de ingående delarna i beräkningsmodellen. För bildstudie av vissa utvalda delar i modellen, se 
Bilaga II. 
 

� Innehåll 
� Grunddata 
� Energikostnad 
� Effektbehov 
� Sammanställning BBR 
� Värme - ventilation 
� Värme - transmission 
� Värme - luftläckage 
� Energi - varmvatten 
� Intern gratisvärme 
� Extern gratisvärme 
� Elenergi - fläktar 
� Elenergi - pumpar 
� Elenergi - komfortkyla 
� Elenergi - värmepump 
� Elenergi - belysning & fastighetsel 
� Verksamhetsel - sammanställning 
� Kylenergi - ventilation 
� Externa kyltillskott 
� Verksamhetsel - kontor 
� Verksamhetsel - process 
� Verksamhetsel – kökskyla 
� Verksamhetsel – storkök 
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Som synes och som tidigare nämnts innehåller modellen ett relativt stort antal 
beräkningsdelar. Alla ingående delar utgörs dock inte av beräkningar utan vissa ger bara en 
överblick över vad som beräknats i andra delar. Exempelvis visas i delen Sammanställning 
BBR, som även skulle kunna benämnas resultatdel, de ingående energiposterna och storleken 
på dessa. Där anges även den totala energianvändningen och om den uppfyller ställda krav i 
BBR. Även den beräknade genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten Um redovisas och 
om den uppfyller kraven i BBR. Antalet delar som används i eventuella beräkningar beror på 
vad för sorts verksamhet som skall studeras. Om det exempelvis är ett enkelt bostadshus som 
skall studeras behöver inga beräkningar göras i verksamhetsdelen för process osv. 
De ingående värmeenergibehovsberäkningarna i modellen är baserade på beräkning med 
gradtimmar vilket förklaras närmare i avsnitt 3.5. De värden som används är tabellerade 
värden från gradtimmetabeller. I och med att större delen av verksamheten är placerad i 
Norrköping med omnejd används motsvarande värden just för gradtimmar osv. Dessa är 
inlagda som default-värden, men kan vid behov enkelt bytas ut. Exempel på andra default-
värden är dimensionerande utetemperatur, DUT, och årsmedeltemperatur. Återkommande i 
modellen är hjälpande kommentarer vid ifyllnadsställen, vilket underlättar för användaren då 
osäkerhet uppstår. Som exempel kan nämnas förslag på daglig varmvattenförbrukning per 
person i bostäder. 
Värt att nämna är att det ingår ett osäkerhetstillägg på 10 % i den beräknade årliga 
energianvändningen. Att man använder sig av ett osäkerhetstillägg beror på att man ofta 
hamnar i situationer då exakta värden inte finns att tillgå och att antaganden då måste tas till. 
Detta osäkerhetstillägg avser att ge beräkningen erforderlig marginal, så att den verkliga 
energianvändningen inte riskerar att bli större än kravet enligt BBR. 
 
Ett viktigt avsnitt i modellen, som behöver lite närmare presentation, är det för elenergi till 
värmepump. Här definieras pumpens energitäckningsgrad, som normalt ligger runt 90 %. 
Även pumpens värmefaktor definieras och utifrån det fås den elenergi som behövs för drift av 
pumpen. Det energibehov som inte täcks av värmepumpen, dvs. 10 % vid en 
energitäckningsgrad på 90 %, fås i form av spetsvärme. Spetsvärmen tas till under de allra 
kallaste dagarna på året. I modellen fyller man i hur stor procentuell del av spetsenergin som 
täcks av el. Oftast täcks spetsenergin till 100 % av el, men i de fall det skulle vara mindre 
beräknar modellen den del spetsenergi som täcks av andra energislag. För djupare förståelse 
över vissa ingående beräkningsdelar i modellen, se avsnitt 3. 

5.2 Vidareutveckling 

Tanken var från början att beräkningsmodellen vid behov skulle vidareutvecklas. Detta skulle 
ske i form av att exempelvis införa nya beräkningsdelar. Vid närmare studier av modellen 
insågs dock att detta inte var nödvändigt då den i dagsläget uppfyller sitt huvudsyfte. 
Huvudsyftet är som tidigare nämnts att beräkna årlig energianvändning och genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient enligt BBR. Vissa mindre modifikationer av modellen har dock 
gjorts, men inget av intresse att nämna i denna rapport. Det stora arbetet har istället legat i att 
sätta sig in i modellen och att få en ordentlig förståelse för den. Ett led i detta arbete har varit 
att genomföra enklare energiberäkningar på projekterade hus som tilldelats av handledaren på 
ÅF Norrköping. Beräkningsresultaten har sedan skickats vidare till kund. Detta arbete har 
även legat till grund för den verifiering av modellen som gjorts, vilket presenteras i avsnitt 7.
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6 Miljöpåverkan vid olika energilösningar 
Hur energianvändningen i bostäder påverkar miljön beror till stor del på hur man definierar 
systemgränsen [32]. Att bara se till Sverige innebär att vi producerar el på ett miljövänligt 
sätt, till största delen vatten- och kärnkraft, jämfört med övriga Europa nere på kontinenten 
där mycket av elen är kolkondensproducerad i kraftverk med dåliga verkningsgrader. Det 
innebär att den el vi producerar här i Sverige inte påverkar miljön lika mycket som elen nere 
på kontinenten. Men i och med att både export och import av el sker varje år med övriga 
Europa så blir det inte riktigt rättvisande att sätta systemgränsen bara kring Sverige, utan den 
bör istället sättas kring hela Europa. För att uppskatta hur stora utsläppen av elproduktionen 
blir kan olika beräkningsmetoder användas. Sätter man systemgränsen kring Europa innebär 
det att man bör räkna med marginalel, vilket är den el som produceras vid toppbelastning. 
Denna el importeras från kolkondensanläggningar på kontinenten vilket som tidigare nämnt 
ger betydligt högre utsläpp än den svenskproducerade elen, nämligen 1 kg CO2/kWh. Räknar 
man istället med genomsnittlig svensk produktionsmix blir utsläppen betydligt lägre [33]. 
Figur 6.1 visar elproduktionen per invånare med relativ fördelning på kraftslag för år 2005. 
Man kan tydligt se att ovanstående resonemang kring hur elen produceras i Sverige och på 
kontinenten stämmer, dvs. mycket vatten- och kärnkraft i Sverige och mycket fossilkraft på 
kontinenten. 
 

 
Figur 6.1 Elproduktion per invånare [34] 

 
Hur stor miljöpåverkan av energianvändningen blir avgörs av vilket energislag som används 
och hur det används. Figur 6.2 illustrerar slutlig energianvändning inom sektorn för bostäder 
och service, från 1970-2006, fördelat mellan olika energibärare. I figuren ser man att vi 
tidigare var väldigt beroende av olja men att vi med åren gått över till ett större elberoende. 
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Figur 6.2 Energianvändning för bostäder och service [35] 

 
Det de flesta personer tänker på när det gäller energilösningar i bostäder är att det ska vara så 
billigt som möjligt, speciellt nu när energipriserna under de senaste åren kraftigt ökat. Den 
kommande jämförelsen mellan olika energilösningar i bostäder kommer inte att ta upp den 
ekonomiska delen i så stor utsträckning. Fokus kommer istället att försöka ligga på den 
miljöpåverkande delen. Det är dock viktigt att ha ekonomin i åtanke då konvertering till andra 
energilösningar i bostäder kan slå hårt på ekonomin. 
 
Figur 6.3 visar hur stora nettoutsläppen av koldioxid för olika bränslen och tekniklösningar 
blir, när kolkondens är marginell elproduktion i ett gemensamt europeiskt elsystem. Som 
tidigare nämnts innebär 1 kWh el utsläpp av 1 kg CO2. Motsvarande för olja är att 1 kWh olja 
innebär utsläpp av 0,3 kg CO2. 
 

 
Figur 6.3 Nettoutsläpp av koldioxid för olika bränslen och tekniklösningar [36] 

 
Resonemanget kring respektive utsläpp för el och olja stämmer överens med bilden. För 
elvärme fås 1 000 kg CO2 i utsläpp per MWh producerad värme. Motsvarande utsläpp för 
värmepump, som ofta ligger med en värmefaktor på tre, är 300 kg CO2. Värmefaktorn på tre 
innebär att den värme som fås ut motsvarar tre gånger så mycket som den el som stoppas in. 
Även för olja fås utsläpp kring 300 kg CO2 per producerad MWh värme, vilket stämmer. Att 
vissa staplar går åt vänster och på så sätt får negativa utsläpp av koldioxid innebär att dessa 
tekniklösningar har mindre global CO2-påverkan. På så sätt tränger dessa undan den el som 
produceras i kolkraftverken på kontinenten. Som synes är biogaskombi-kraftvärme det bästa 
alternativet ur miljösynpunkt. I dessa verk produceras alltså både kraft, dvs. el, och värme, 
och bränslet som används är biogas.
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6.1 Föroreningar 

All energianvändning leder till uppkomst av olika föroreningar [37]. Dessa föroreningar 
påverkar miljön på olika sätt och olika mycket. Nedan ges en kort presentation av några av de 
viktigaste. 

6.1.1 Koldioxid (CO2) 
Koldioxid är en växthusgas och står för ungefär 80 % av världens totala växthusgasutsläpp. 
Koldioxid uppkommer exempelvis vid förbränning av fossila bränslen såsom olja och bensin. 
Även elanvändning ger upphov till koldioxidutsläpp eftersom viss el produceras av olja och 
naturgas. För att på ett enkelt sätt kunna jämföra övriga växthusgaser med koldioxid redovisas 
dessa i s.k. koldioxidekvivalenter, vilket kan förklaras som den mängd av en växthusgas 
uttryckt som den mängd koldioxid vilken ger samma klimatpåverkan. 

6.1.2 Metan (CH4) 
Metan är det enklaste av alla kolväten. Ett kilogram metan motsvarar 21 kg 
koldioxidekvivalenter. Metan är med andra ord en starkare växthusgas än koldioxid. Gasen 
uppkommer i syrefattiga miljöer då organiska material bryts ned bakteriellt, exempelvis vid 
lagring av biologiskt avfall och vid kors fodersmältning. Då metan framställs ur reningsverks 
rötslam och annat avfall kallas denna biogas. Naturgas är ett annat namn för de underjordiska 
lagren av metan. 

6.1.3 Lustgas (N2O) 
Ett kilogram lustgas, eller dikväveoxid, motsvarar 310 kg koldioxidekvivalenter. Denna starka 
växthusgas uppkommer exempelvis vid all förbränning. Både energi- och trafiksektorn är 
stora källor till uppkomsten av lustgas [38]. 

6.1.4 Svaveloxider (SOX) 
Svaveloxider bidrar till försurning av mark och sjöar och påverkar dessutom byggnader och 
bilar genom korrosion. Vid förbränning av fossila bränslen som innehåller svavel, exempelvis 
kol, olja och naturgas, omvandlas svavlet till svaveldioxid. När denna gas når atmosfären 
oxiderar den till svaveltrioxid, vilken tillsammans med vatten sedan bildar svavelsyra [39]. 

6.1.5 Kväveoxider (NOX) 
Kväveoxider påverkar människors hälsa negativt och bidrar dessutom till försurning av mark 
och sjöar, övergödning och förhöjda ozonhalter. Kväveoxider uppkommer vid nästan all 
förbränning. Hur mycket som bildas är beroende av hur förbränningen sker. 
Kvävedioxidhalterna har minskat i de flesta tätorterna sedan införandet av katalytisk 
avgasrening. 

6.1.6 Kolväten (VOC, tjära) 
Kolväten är ett annat namn på en stor grupp organiska ämnen som består av exempelvis 
metan, etanol och bensen. Kolväten uppkommer vid förbränning och påverkar människans 
hälsa negativt. Man kan få mycket höga utsläpp av kolväten om exempelvis ved eldas med 
dålig teknik. 



 32 

6.1.7 Partiklar (PM10) 
Partiklar är luftföroreningar som mestadels orsakar hälsoproblem i stora tätorter. Partiklar 
bildas vid förbränning men kan även bildas vid slitage av vägbanor, främst då dubbdäck 
används. PM10 är namnet på partiklar med en diameter upp till 10 mikrometer. 
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6.2 Energilösningar 

I detta avsnitt presenteras olika energilösningar och hur de påverkar miljön. Även den 
ekonomiska aspekten tas med till viss del. De presenteras utan inbördes ordning gällande hur 
pass bra de är för miljön osv. 

6.2.1 Elpanna 
Hus som använder elpanna, se figur 6.2.1.1, som uppvärmningsform 
har oftast ett vattenburet distributionssystem, men kan även använda 
sig av el-radiatorer [40]. Själva pannan tar liten plats och är relativt 
billig i inköp. Ju mer pannan används desto mer el behöver den. Ett 
förhöjt användande kommer med andra ord leda till mer och mer 
marginalel, vilket i sin tur leder till stor miljöpåverkan i form av 
utsläpp från kolkondensanläggningar på kontinenten. I och med att 
hus med elpanna ofta har ett vattenburet distributionssystem är det 
enkelt att byta uppvärmningsform. Exempel på 
konverteringsalternativ med mindre miljöpåverkan är fjärrvärme, 
pellets och någon form av värmepump. De svenska elpriserna har ju 
under de senaste åren kraftigt ökat. På sikt kommer troligtvis 
priserna stiga ännu mer och närma sig övriga Europas elpriser, i och 
med avregleringen av elmarknaden. Samma höga el-användande 
som vi idag har i Sverige kommer leda till en ohållbar situation för 
dem som använder sig av elpanna. En av de bästa åtgärderna är 
därför att minska sin elanvändning, eller att konvertera till annan 
uppvärmningsform. Minskad elanvändningen leder både till 
minskade utsläpp och förbättrad ekonomi. 

6.2.2 Direktverkande el 
Denna uppvärmningsform sker med hjälp av el-radiatorer och är mycket vanlig i hus byggda 
under 70- och 80-talen [42]. Fördelarna med direktverkande elvärme är främst enkla 
installationer och låga investeringskostnader. Högt el-användande leder till stor miljöpåverkan 
enligt tidigare resonemang under avsnitt 6.2.1. Hus med denna uppvärmningsform saknar 
vattenburet distributionssystem och konvertering till andra alternativ kan därför bli dyrt. Då 
konvertering till annan uppvärmningsform inte är något alternativ kan istället olika 
effektiviseringsåtgärder vara av intresse i form av ökad isolering osv. Att minska sin 
elanvändning är givetvis det bästa alternativet då detta slår positivt både på miljön och på 
ekonomin. 

6.2.3 Oljepanna 
Vilket tidigare nämnts är olja ett fossilt bränsle som vid förbränning 
bildar koldioxid och andra ämnen som är skadliga för miljön och 
bidrar till växthuseffekten [43]. Politiska beslut har därför tagits för att 
minska oljeanvändningen i Sverige. Tidigare var olja ett billigt bränsle 
och användes ofta för uppvärmning av hus. Men i och med att priserna 
kraftigt ökat under de senaste åren har många med oljepanna börjat 
söka andra alternativ. Ett hus med oljepanna, se figur 6.2.3.1, har även 
ett vattenburet distributionssystem. Detta gör det därför enkelt att 
konvertera till exempelvis fjärrvärme, pellets eller någon form av 
värmepump, vilket kan slå positivt på både miljö och ekonomi.

Figur 6.2.1.1 Elpanna [41] 

Figur 6.2.3.1 Oljepanna [44] 
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6.2.4 Gaspanna 
I vissa områden i Sverige finns olika nät för stadsgas, vilket är ett 
gasformigt bränsle som huvudsakligen består av kolväten [45-46]. 
Många hus i dessa områden värms med gaspannor, se figur 6.2.4.1. 
Stadsgas tillverkas i gasverk genom torrdestillation av stenkol, 
lättbensin och andra kolhaltiga råvaror. Torrdestillation, eller 
pyrolys, innebär upphettning utan lufttillgång. Eftersom stadsgasen 
idag i stor utsträckning tillverkas av oljebaserade bränslen leder detta 
till stor miljöpåverkan. För att minska miljöpåverkan finns idag 
planer på en övergång från stadsgas till en kombination av naturgas 
och biogas. Naturgas påverkar miljön negativt då denna medför 
utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar. Utsläppen är dock 
mindre än de för stadsgas. Biogas däremot ger ett litet bidrag av 
miljöförstörande utsläpp. Detta tack vare att gasen oftast framställs 
genom rötning av organiskt material, exempelvis sopor. 

6.2.5 Värmepump 
En värmepump, se figur 6.2.5.1, är en teknisk anordning som överför värme från en kall till en 
varm plats [48]. I detta sammanhang tas alltså värme från omgivningen och förs in i huset. 
Värmepumpar finns i flera sorter vilka passar för olika typer av fastigheter, vilka presenteras 
nedan. I alla värmepumpar cirkulerar någon form av köldmedium. Tidigare köldmedier 
påverkade ozonlagret negativt. I nya pumpar används oftast s.k. HFC-köldmedier vilka inte 
påverkar ozonlagret, men som däremot bidrar till växthuseffekten. För att inte riskera att 
något läckage uppstår är det viktigt att vara aktsam vid installation och skrotning av 
pumparna. Värmepumpens utsläpp och miljöpåverkan beror på 
hur elen som den använder har producerats. Är det marginalel 
det är frågan om påverkar den självklart miljön starkt. För att 
sätta ett värde på hur bra en värmepump är används en s.k. 
värmefaktor. Värmepumpar ligger normalt kring en 
värmefaktor runt tre, vilket innebär att den värme som fås ut 
motsvarar tre gånger så mycket el som stoppas in. Olika sorter 
av värmepumpar är följande 

� Bergvärmepump 
� Jordvärmepump 
� Sjövärmepump 
� Frånluftsvärmepump 
� Uteluftsvärmepump 

� Luft/luftvärmepump 
� Luft/vattenvärmepump 

Figur 6.2.4.1 Gaspanna [47] 

Figur 6.2.5.1 Bergvärmepump [49] 
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6.2.6 Fjärrvärme 
Produktionen av fjärrvärme kan gå till på olika sätt och varierar mellan olika anläggningar 
[50]. Produktion sker ofta i fjärrvärmeverk med bränslen som ej kan användas i vanliga 
bostadspannor. Det kan exempelvis vara fråga om avfall, spillvärme från industrier och 
värmepumpar som tar tillvara på värmen från avlopp. Andelen fossila bränslen minskas hos 
många svenska fjärrvärmebolag till fördel för biobränslen. Detta tillsammans med optimala 
förbränningsförhållanden och avancerade reningssystem ger stora miljöfördelar, vilket inte 
skulle uppnås om varje fastighet ordnade med sin egen värmeförsörjning. En stor andel, 
ungefär 10 %, av energin beräknas dock gå förlorad som värmeförluster i rörsystemen. För att 
kunna ansluta sig till fjärrvärmen krävs det att huset ligger nära en fjärrvärmeledning. En 
anslutningsledning dras då till en undercentral i huset. Dessutom krävs det vanligtvis att huset 
har ett vattenburet distributionssystem. Positivt med fjärrvärme, förutom dess miljöfördelar, är 
att den tar lite plats i huset. Se figur 6.2.6.1 för principskiss av 
fjärrvärme. 

6.2.7 Närvärme 
Närvärme fungerar på ungefär samma sätt som fjärrvärme, se 
avsnitt 6.2.6, och är i princip ett mycket litet fjärrvärmenät där ett 
mindre antal småhus försörjs av en värmeanläggning [52]. 
Närvärmeanläggningen ägs vanligtvis av en kommun eller ett 
energibolag men kan också ägas av de boende själva. Den 
energikälla och tekniska lösning som väljs styrs av ekonomiska 
och områdets förutsättningar. Det kan vara fråga om berg-, sjö- 
eller markvärmepump som kompletteras med el- eller oljepanna. 
Det kan även vara fråga om biobränsleeldning som kompletteras 
med elpanna eller solvärme under sommaren. Det bästa av dessa 
alternativ sett till miljön är det sistnämnda. 

6.2.8 Vedpanna 
Användande av vedpanna, se figur 6.2.8.1, är ur miljösynpunkt bra eftersom eldning av ved, 
dvs. biobränsle, inte bidrar till växthuseffekten [53]. Däremot ger vedeldning upphov till 
relativt stora utsläpp av svavel- och kväveoxider, vilka som tidigare nämnts bidrar till 
försurning och övergödning. Dessutom fås utsläpp av partiklar som påverkar människors 
hälsa negativt. För att minska utsläppen krävs att pannan dels är 
ansluten till en ackumulatortank och dels eldas på rätt sätt, dvs. 
med torr ved. Det krävs även att pannan är miljögodkänd av 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Nya vedpannor har 
jämfört med gamla betydligt högre verkningsgrad vilket minskar 
utsläppen avsevärt. Många som använder sig av vedpanna har 
tillgång till egen ved. Andra köper ved i längder eller 
färdigkluven. I de fall då egen ved finns att tillgå är detta det 
absolut billigaste uppvärmningsalternativet. Även för de som 
köper ved blir kostnaden relativt låg. Användande av vedpanna 
kräver dock en ganska stor arbetsinsats, i form av hanteringen av 
veden, till skillnad från övriga uppvärmningsalternativ. 
Dessutom krävs stora utrymmen för vedförråd.

Figur 6.2.6.1 Principskiss för 
fjärr- och närvärme [51] 

Figur 6.2.8.1 Vedpanna [54] 
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6.2.9 Pelletspanna 
Bortsett från miljösynpunkter är pelletseldning väldigt likt oljeeldning [55]. I de fall man 
konverterar från olja till pellets kan ofta den gamla oljepannan behållas. Då byts bara 
oljebrännaren ut mot en brännare för pellets. Investeringskostnaden blir då lägre men 
verkningsgraden riskerar att bli lägre jämfört med införandet av en helt ny panna. 
Pelletseldning medför en liten mängd restprodukt, i form av 
aska, samt låga utsläpp. Eftersom pellets är ett biobränsle 
tillverkad av ren träråvara medför förbränning inget 
nettotillskott av koldioxid. Däremot fås utsläpp av svavel- och 
kväveoxider som tidigare nämnts bidrar till försurning och 
övergödning. Även utsläpp av partiklar fås. Trots detta är 
pellets ur miljösynpunkt ett mycket bra 
uppvärmningsalternativ. För att ytterliggare stärka 
pelletspannan, se figur 6.2.9.1, ur miljösynpunkt kan man 
under sommaren, då pannan går med låg verkningsgrad, 
kombinera med solvärme, se avsnitt 6.2.10, vilket innebär att 
ingen eldning behövs. För att kunna påvisa vilken pellets som 

är den bästa ur miljösynpunkt kan pellets märkas med det 
nordiska miljömärket Svanen, vilken ställer krav vid 
tillverkning, transport och lagring. 

6.2.10 Solvärme 
Den viktigaste delen i ett solvärmesystem är solfångarna, se figur 
6.2.10.1 [57]. Dessa placeras oftast på hustak där de är väl exponerade 
av solen. Det främsta användningsområdet för solvärme är 
tappvarmvattenproduktion, men detta kan även kombineras med 
uppvärmning. I ett solvärmesystem är elanvändningen väldigt liten. Det 
är endast cirkulationspumpen som drar lite el. Detta tillsammans med att 
ingen förbränning sker gör att solvärmesystem vanligen anses ha en 
försumbar miljöpåverkan. Detta är med andra ord den värmekälla som 
har den absolut lägsta miljöpåverkan. Ett normalt solvärmesystem täcker 
dock bara cirka 50 % av tappvarmvattenproduktionen och cirka 20-30 % 
av värmeproduktionen. I och med detta används dessa system ofta som 
en kombination med någon annan uppvärmningsform, exempelvis 
pellets- eller vedpanna. Som tidigare nämnt slipper man då elda i 
pannan under sommaren då verkningsgraden för pannan är låg.

Figur 6.2.9.1 Pelletspanna [56] 

Figur 6.2.10.1 Solvärme [58] 



 37 

6.2.11 Braskamin 
De flesta använder braskaminer, se figur 6.2.11.1, för att öka 
trivselkänslan [59]. Men braskaminer är utmärkta reservkällor vid 
eventuella strömavbrott. De kan med fördel även användas som ett 
komplement i hus uppvärmda med direktverkande el. Det krävs 
dock att huset har en öppen planlösning för att värmen ska kunna 
spridas till husets alla delar. Braskaminer kan vara vattenmantlade 
vilket innebär att de i viss utsträckning kan värma tappvarmvattnet. 
Eftersom det är ved man använder sig av i braskaminer har de 
samma miljöpåverkan som vedpannor, dvs. utsläpp av svavel- och 
kväveoxider vilka bidrar till försurning och övergödning. Även 
utsläpp av partiklar förekommer. Inget bidrag till växthuseffekten 
fås från braskaminer eftersom förbränningen av ved, dvs. 
biobränsle, inte medför något nettotillskott av koldioxid. På 
marknaden finns s.k. svanenmärkta kaminer vilka är märkta med 
det nordiska miljömärket Svanen. Utmärkande för dessa är deras 
höga verkningsgrad och låga utsläpp av miljö- och hälsofarliga 
ämnen. Bra kaminer sett ur miljösynpunkt kan även märkas av 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. 

6.2.12 Pelletskamin 
Pelletskaminer, se figur 6.2.12.1, fungerar på ungefär samma sätt 
som braskaminer, men istället för att elda med ved är kaminen 
utrustad för automatisk eldning med pellets [61]. Precis som 
braskaminer kan pelletskaminer med fördel användas som ett 
komplement i hus uppvärmda med direktverkande el. Det krävs 
dock att huset har en öppen planlösning för att värmen ska kunna 
spridas till husets alla delar. Pelletskaminer kan precis som 
braskaminer vara vattenmantlade vilket innebär att de i viss 
utsträckning kan värma tappvarmvattnet. För att kunna påvisa 
vilken pellets som är den bästa ur miljösynpunkt kan pellets 
märkas med det nordiska miljömärket Svanen. Märkningen ställer 
krav vid tillverkning, transport och lagring. Pelletskaminer medför 
samma miljöpåverkan som pelletspannor, dvs. utsläpp av svavel- 
och kväveoxider. Även utsläpp av partiklar förekommer. Inget 
bidrag till växthuseffekten fås eftersom förbränningen av 
pellets, dvs. biobränsle, inte medför något nettotillskott av 
koldioxid.

Figur 6.2.11.1 Braskamin [60] 

Figur 6.2.12.1 Pelletskamin [62] 
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7 Validitetssäkring av energiberäkningsmodell 
För att man som användare av beräkningsmodellen i någon mån ska kunna lita på resultaten 
krävs att någon form av validitetssäkring görs. Validitetssäkringen som gjorts i detta arbete 
grundar sig dels i att modellen verifierats mot ett annat erkänt energiberäkningsprogram och 
dels i att modellen verifierats mot ett verkligt hus med givna data. Nedan presenteras de båda 
verifieringarna med tillhörande känslighetsanalys för verifieringen mot IDA ICE. Att ingen 
känslighetsanalys gjorts i fallet med det verkliga huset beror dels på att det redan fanns givna 
data för årlig energianvändning, och dels på att det faktiskt var ett befintligt hus. Ett befintligt 
hus med givna data gör det omöjligt att ändra på indata. 

7.1 Verifiering mot IDA ICE 

Verifieringsarbetet mot IDA ICE innebar stora valmöjligheter och kunde göras mer eller 
mindre omfattande. Det enklaste sättet att utföra denna verifiering på är att bygga upp en 
enkel modell i IDA ICE för att sedan göra simuleringar på. Samma indata används i Excel-
modellen och resultaten jämförs. Det är dock sällan man har enkla lösningar och för att 
resultatjämförelsen ska bli så verklighetstrogen och rättvisande som möjligt, är detta inte att 
rekommendera. Istället bör en verklig byggnad med tillhörande komponenter väljas. 

7.1.1 Objektbeskrivning 
Det ansågs lämpligt att välja en nybyggnation på Västerviks sjukhus då denna sedan tidigare 
var involverad i ett större projekt på ÅF. Se figur 7.1.1.1 för områdeskarta av Västerviks 
sjukhus. 
 

 
Figur 7.1.1.1 Områdeskarta Västerviks sjukhus [63] 

  
Byggnaden var dock inte färdig utan låg i projekteringsstadiet. Nybyggnationen, kallad Hus 
01, är en byggnad bestående av nio plan vilken kommer att kopplas samman med en redan 
befintlig byggnad, Hus 11. Plan 1, vilket även är källarplanet, består mestadels av förråd och 
tekniska installationer. Plan 2-4 består av expeditioner. Plan 5-8 är vårdavdelningar och plan 9 
är fläktplan. Se figur 7.1.1.2 för skiss av ett byggnadsplan (plan 1 i figuren). I och med att 
byggnaden inte stod klar när verifieringsarbetet började fanns inga givna parametrar på 
exempelvis fönster, väggar, tak osv. 
 

Nybyggnation Hus 01 
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Figur 7.1.1.2 Planskiss1 

7.1.2 Modelluppbyggnad 
Utifrån befintliga CAD-ritningar på Hus 01 byggdes en modell av byggnaden upp i MagiCAD 
Room, vilket är ett 3D-modelleringsprogram, som sedan enkelt kunde överföras till IDA ICE. 
Programmet har nämligen en funktion som gör det möjligt att importera CAD-ritningar, vilket 
ger stora fördelar för användaren. Att annars göra detta arbete direkt i IDA ICE, för en stor 
och komplex byggnad som Hus 01, är väldigt tidskrävande. När överföringen var gjord 
började ett stort arbete i att definiera alla ingående rum. För varje rum skulle i stora drag 
luftbehandling, geometri och laster definieras, enligt figur 7.1.2.1. 
 

 
Figur 7.1.2.1 Rumsdefinition IDA ICE2 

 
Eftersom det inte fanns några givna parametrar för exempelvis fönster och väggar användes 
standardvärden i IDA ICE. För själva verifieringens skull innebar detta inga problem, det 
viktiga var bara att använda samma indata i Excel-modellen. Under lastdefinitionen i IDA 
ICE definieras laster för personer, utrustning och belysning. Här bestäms även hur lång tid 
dessa laster är aktiva. Ett viktigt steg i att få resultatjämförelsen så rättvis som möjligt var 
därför att summera dessa värden för alla ingående rum, för att sedan få dem överförda till 
Excel-modellen. Även golv och väggar summerades i IDA ICE och överfördes till Excel-
modellen. 

                                                
1 Skiss från interna ritningar på ÅF 
2 Bildsamling från IDA ICE beräkningen 
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När det gäller luftläckage genom byggnaden och extern gratisvärme var det svårt att veta 
vilka indata som skulle användas i Excel-modellen. Detta på grund av att man i IDA inte 
specificerar detta någonstans, utan beräkningen sker automatiskt. Efter diskussion med 
handledare antogs ett värde som ansågs rimligt för luftläckage. För att på något sätt få ett 
rimligt värde på extern gratisvärme beräknades denna ur klimattabeller för solinstrålning 
genom fönster, se bilaga III. 
När byggnaden med tillhörande komponenter var färdigdefinierad i IDA ICE och Excel-
modellen startade simuleringsarbetet. Den färdiga modellen gick dock inte att simulera i IDA 
ICE. Efter en tid av felsökning beslöts att modellen avsevärt skulle förenklas, då den 
antagligen var alldeles för komplex och stor för programmet. Förenklingen av modellen 
innebar inga större problem för själva verifieringen av Excel-modellen. Det viktigaste är som 
tidigare nämnt att samma indata används i båda beräkningsfallen. Dock innebar förenklingen 
stora avvikelser från den verkliga konstruktionen av byggnaden, men det ansågs vara av 
mindre betydelse för verifieringen. De stora skillnaderna mot den tidigare uppbyggda 
modellen var dels att varje byggnadsplan bestod av ett enda stort rum och dels att fönstren på 
byggnadens sidor slogs ihop så att varje sida hade ett enda stort fönster. 

7.1.3 Verifieringsresultat 
Nedanstående tabell visar resultaten från IDA ICE och Excel-modellen och hur pass väl de 
överensstämmer: 
 
 Excel-modellen IDA ICE 
Energianvändning [kWh/m2,år] 48,90 50,90 
Um [W/m2K] 0,36 0,36 
   
Procentuell skillnad mot IDA ICE  
Energianvändning [kWh/m2,år] -3,93 % 
Um [W/m2K] 0 % 
 
Som synes av tabellen är den årliga energianvändningen cirka 4 % lägre i Excel-modellen än i 
IDA ICE, och den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten är densamma för de båda 
beräkningarna. 
 
Undersökning av enskilda delar av resultatet visar på stora skillnader, men även vissa likheter 
förekommer. Nedanstående tabell visar resultatet av vissa utvalda delar där detta påvisas: 
 
 Excel-modellen IDA ICE 
Använd energi fläktar [MWh] 57,60 57,25 
Använd energi belysning [MWh] 83,60 42,86 
Gratisvärme från personer [MWh] 25,30 25,92 
Extern gratisvärme [MWh] 100,00 176,51 
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7.1.4 Känslighetsanalys 
Det gjordes två känslighetsanalyser där olika indata ändrades. Att man gör 
känslighetsanalyser beror på att man vill se hur resultatet påverkas av ändrade indata. Med 
detta kan man få bättre förståelse kring eventuella skillnader osv. I det första fallet, fall I, 
ändrades U-värdet för fönstren och i det andra fallet, fall II, ändrades U-värden för 
ytterväggar och yttertak. Tabellen nedan visar de gamla respektive de nya U-värdena: 
 
 Gamla Nya 
Ufönster [W/m2K] 1,10 0,90 
Uvägg [W/m2K] 0,22 0,17 
Utak [W/m2K] 0,17 0,13 
 
Nedanstående tabeller visar resultaten av analyserna som gjorts: 
 
Fall I Excel-modellen IDA ICE 
Energianvändning [kWh/m2,år] 46,30 46,50 
Um [W/m2K] 0,32 0,32 
   
Procentuell skillnad mot IDA ICE  
Energianvändning [kWh/m2,år] -0,43 % 
Um [W/m2K] 0 % 
 
Fall II Excel-modellen IDA ICE 
Energianvändning [kWh/m2,år] 46,70 49,70 
Um [W/m2K] 0,33 0,33 
   
Procentuell skillnad mot IDA ICE  
Energianvändning [kWh/m2,år] -6,04 % 
Um [W/m2K] 0 % 
 
Som synes av tabellerna är den årliga energianvändningen i fall I 0,43 % lägre i Excel-
modellen än i IDA ICE, och i fall II cirka 6 % lägre.
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7.2 Verifiering mot verkligt hus 

En förutsättning när det gällde verifieringen mot ett verkligt hus var att det för huset fanns 
tillgängliga data över den årliga energianvändningen. Viktigt var även att information om 
själva byggkonstruktionen fanns att tillgå. Detta för att arbetet med att beskriva byggnaden i 
Excel-modellen, vid beräkning av transmissionsförluster och den genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienten, skulle underlättas och bli så rättvisande som möjligt. 

7.2.1 Objektbeskrivning 
Objektet som valdes för verifieringen är ett LSS-boende i området Skarphagen i Norrköping, 
kallat Skarphagen 1:1. Syftet med LSS-boenden är att ge personer med funktionsnedsättning 
möjlighet att leva som andra. Det är en enplansbyggnad på strax över 450 m2. Byggnaden 
består grovt av fem lägenheter där varje lägenhet har kök, allrum, badrum och sovrum. Utöver 
de fem lägenheterna finns ett gemensamt tvättrum, allrum och kök med matrum. 
Personalutrymmena består av expedition, jourrum, badrum och WC. Se figur 7.2.1.1 för 
närmare presentation av byggnaden. 
 

 
Figur 7.2.1.1 Skarphagen 1:13 

 
Ventilationen av byggnaden sker dels med ett FTX-aggregat som betjänar 
gemensamhetslokaler och dels med fem lägenhetsplacerade frånluftsaggregat. Uppvärmning 
sker med hjälp av fjärrvärme. Utöver huvudbyggnaden finns ytterliggare en byggnad som 
fungerar som förråd och soprum. Denna tas dock ej med i verifieringen då den inte påverkar 
resultatet. 

                                                
3 Del av intern ritning på ÅF för Skarphagen 1:1 
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7.2.2 Modelluppbyggnad 
Uppbyggnaden av beräkningsmodellen i Excel började med en genomgång av befintliga 
ritningar på byggnaden. Utifrån ritningarna kunde U-värden och areor för väggar, tak och 
golv beräknas. Även areor för fönster och dörrar kunde bestämmas, dock fick U-värden för 
dessa antas då de ej fanns tillgängliga. Alla värden överfördes sedan till Excel-modellen. 
Utöver detta antogs även ett värde för köldbryggor och när detta var gjort gavs ett värde på 
totala transmissionsförluster. Arbetet fortsatte med att definiera ventilationssystemet i Excel-
modellen, vilket resulterade i totala ventilationsförluster. Värmeåtervinningsgraden på FTX-
aggregatet fanns inte tillgänglig. Ett vanligt värde för nya aggregat är cirka 80-90 % beroende 
på vilken typ av värmeväxlare som används. Eftersom den studerade byggnaden inte var 
någon nybyggnation antogs ett värde strax under detta på 75 %. Vidare antogs värden för 
luftläckage genom byggnaden, varmvatten, extern gratisvärme, elenergi till pumpar, belysning 
och hushållsapparater. Den avgivna värmen från belysning, hushållsapparater och personer 
resulterade i ett värde för intern gratisvärme. Den externa gratisvärmen var precis som i fallet 
med IDA ICE svår att sätta ett värde på. För att på något sätt få ett rimligt värde för detta 
gjordes även i detta fall beräkningar ur klimattabeller för solinstrålning genom fönster, se 
bilaga III. 
 
Norrköpings kommun tillhandahöll data över årlig energianvändning, vilka sträckte sig 
tillbaka till år 2005. Dessa data bestod av normalårskorrigerad förbrukning för värme, vilket 
avser energin för uppvärmning av byggnaden och dess tappvarmvatten. Även data för 
förbrukning av övrig el och total vattenförbrukning gavs. Större delen av övrigt posten utgörs 
av el till hushållsapparater men även en mindre del utgörs av el till pumpar och fläktar. Då el 
till pumpar och fläktar inte var specificerad i övrigt posten, användes värdena ur Excel-
modellen för att få verifieringen så rättvis som möjligt. 

7.2.3 Verifieringsresultat 
Nedanstående tabell visar resultaten från Excel-modellen och de verkliga värdena för huset 
och hur pass väl de överensstämmer: 
 
 Excel-modellen Verkligt hus 
Energianvändning [kWh/m2,år] 120,60 142,98 
Um [W/m2K] 0,31 - 
   
Procentuell skillnad mot verkligt hus  
Energianvändning [kWh/m2,år] -15,65% 
 
Som synes av tabellen är den årliga energianvändningen cirka 16 % lägre i Excel-modellen än 
i det verkliga huset. Att inget värde för den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten 
ges i tabellen för verkligt hus beror på att det inte fanns något sådant värde att tillgå.
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8 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten av arbetet som gjorts. För vidare diskussion kring 
resultaten, se avsnitt 9. 

8.1 Inventeringsresultat 

Tre av de studerade programmen, BV2, IDA ICE och VIP+, är validerade enligt den 
internationellt erkända metoden IEA-BESTEST. Detta borde innebära att tillförlitligheten hos 
dessa program är god. Tillförlitligheten hos Enorm 2004 borde också vara god då validering 
gjorts i ett stort antal projekt och med tanke på programmets utbredning på marknaden. 
Resultatet av den inventering som gjorts är att för de studerade programmen kan 
rekommendation endast ges för IDA ICE. 

8.2 Verifieringsresultat, IDA ICE 

Som mest skiljer sig energianvändningen 6 % mellan modellerna, inklusive känslighetsanalys. 
Att det inte uppstår någon skillnad för den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten 
beror dels på att det beräknade värdet i Excel-modellen är baserat på exakt de uppgifter som 
lades in i IDA ICE, och dels på att det i denna beräkning inte togs med några köldbryggor. Att 
energianvändningen är så pass låg beror till stor del på att energin för tappvarmvatten ej tagits 
med i beräkningarna och att köldbryggor uteslutits. Anledningen till att tappvarmvatten 
uteslöts från verifieringen var att den inte skulle ha påverkat resultatet något. Införande av 
tappvarmvatten skulle bara ha lett till ökad energianvändning i de båda fallen. Det råder inga 
tvivel om att köldbryggor till stor del påverkar energianvändningen. Det är dock svårt att veta 
exakt hur stora dessa är. Att få samma indata för köldbryggor i de båda modellerna är 
dessutom svårt, detta på grund av att definitionen av köldbryggor skiljer sig. Därför uteslöts 
dessa från verifieringen. Ett test gjordes dock då energi för tappvarmvatten infördes i Excel-
modellen, vilket visade på att ovanstående resonemang stämmer. Den årliga 
energianvändningen hamnade då på en mer rimlig nivå. 
De stora skillnaderna som uppstår mellan enskilda delar hos modellerna medför inte samma 
effekt på det slutliga resultatet, gällande årlig energianvändning, vilket antagligen har att göra 
med att skillnaderna tar ut varandra. För vidare diskussion kring varför skillnader uppstår, se 
avsnitt 9.3. 

8.3 Verifieringsresultat, verkligt hus 

Skillnaden mellan Excel-modellen och det verkliga huset, gällande årlig energianvändning, 
blev cirka 16 %. I denna verifiering ingick till skillnad från verifieringen mot IDA ICE, 
förluster för köldbryggor och tappvarmvattenanvändning. I och med detta hamnade 
energianvändningen på en mer rimlig nivå jämfört med fallet innan. För vidare diskussion 
kring uppstådd skillnad i resultat, se avsnitt 9.3.   
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9 Diskussion och slutsats 
I detta avsnitt diskuteras de mest väsentliga avsnitten i rapporten. Även slutsatser presenteras 
för respektive del. 

9.1 Inventering av marknaden 

Inventeringsarbetet som gjorts har visat på att IDA ICE är ett av de mest använda och 
utbredda energiberäkningsprogrammen. Det har antagligen att göra med dess stora 
möjligheter, exempelvis gällande precisering av byggnader och dess komponenter. Dock har 
nuvarande version av programmet en del problem. För en ovan användare kan programmet 
uppfattas en aning komplext och svårt att förstå sig på. Användargränssnittet kan som tidigare 
nämnts ställas in på tre olika nivåer beroende på erfarenhet och behov. Men för att få ut så 
mycket som möjligt av programmet och få beräkningarna så rättvisa och verklighetstrogna 
som möjligt krävs det att man kan använda programmet fullt ut. Att göra beräkningar med det 
enklaste gränssnittet innebär fler begränsningar att precisera komponenter osv., vilket i sin tur 
innebär att detta inte tas hänsyn till och på så sätt kommer att påverka resultatet. Den nya 
versionen av programmet som är på gång kommer antagligen att minska dessa problem och 
stärka dess position på marknaden, men det återstår att se. 
 
Att ge ett säkert slutligt svar på vilket av de studerade programmen man bör välja då det gäller 
energiberäkningar för byggnader är svårt. Detta på grund av att tester ej ingått i 
inventeringsarbetet. Fokus har istället legat på att kartlägga vilka program som finns på 
marknaden och som dessutom klarar att göra beräkningar enligt BBR. Användandet av IDA 
ICE, vilket använts vid verifieringsarbetet, gör ändå att rekommendation kan ges för just det 
programmet. Som nybörjare av programmet, men med lite kunskap kring andra 
energiberäkningsprogram, var det inga större svårigheter att sätta sig in i programmet. 
Användarvänligheten är tillräcklig och programmets struktur är väldigt enkel att följa. Man 
bör dock tänka på att ju större och komplexa system man bygger upp i programmet desto 
lättare uppstår komplikationer. 

9.2 Energilösningar 

Ur miljösynpunkt är det av största vikt att man vid valet av energilösning ser till helheten. 
Man ska ha förståelse för hur olika alternativ påverkar miljön från utvinning och produktion 
av bränslet till transport, förbränning och eventuella restprodukter. För detta ändamål kan s.k. 
livscykelanalyser, LCA, användas, vilket är ett verktyg för att se påverkan under hela 
livscykeln. 
 
Sett till miljön, då det gäller energilösningar i byggnader, är fjärrvärme i de allra flesta fall att 
föredra. Ved- och pelletspannor och övriga biobränsleeldade pannor ger inget nettotillskott av 
koldioxid, och är på så sätt fördelaktiga sett till miljön. Dessa kan dock inte användas lika 
storskaligt som fjärrvärme och får därför en lägre värdering än fjärrvärme. Mycket fjärrvärme 
produceras av förnyelsebara bränslen vilket ger positiva utslag på miljön. Restprodukten vid 
förbränning av dessa bränslen, alltså aska, kan dessutom föras tillbaka till skog och mark. 
Utöver användandet av biobränslen tas mycket spillvärme från exempelvis industrier tillvara 
vid fjärrvärmeproduktion, vilken annars på olika sätt skulle ha gått förlorad till naturen utan 
tillvaratagande av energin. Användande av fjärrvärme leder dessutom till ett minskat 
elberoende, vilket här i Sverige borde uppmärksammas mer än det i dagsläget gör. Slöseriet 
av el är ett stort problem och leder till stor miljöpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser. 
En stor del fjärrvärme produceras i kraftvärmeverk. Fördelen med dessa verk är att man får ut 
både kraft och värme, dvs. el och fjärrvärme. 
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Självklart är det ju så att valet av energilösning varierar från fall till fall. Den geografiska 
placeringen av byggnaden bidrar starkt till detta. Alla har ju exempelvis inte möjlighet att 
koppla upp sig på ett fjärrvärmenät, då dessa inte finns att tillgå överallt i landet. 
 
För att knyta denna diskussion till det arbete som gjorts, är det ju av stort intresse att försöka 
se vilken eller vilka energilösningar, gällande energianvändningen i bostäder, som är bäst 
lämpade att klara ställda krav i Boverkets Byggregler. Många hustillverkare använder sig i 
dagsläget av frånluftsvärmepumpar och vattenburen elvärme i nybyggnationer för att komma 
under kraven gällande årlig energianvändning. Det kan tyckas märkligt då detta ökar det 
redan stora elberoendet vi har i landet. Dessa lösningar gör även att det resterande 
värmebehovet blir så litet att det varken för husägare eller energibolag lönar sig att dra in 
fjärrvärme. Att använda fjärrvärme för spetslast är heller inte energieffektivt. Att man hellre 
använder sig av frånluftsvärmepumpar osv. än fjärrvärme är en följd av att man inte tittar på 
primärenergins ursprung. Detta systemfel gör att fjärrvärmen inte lyfts fram tillräckligt och att 
andra alternativ får allt större plats. För att ändå försöka ge ett slutligt svar på vilken lösning 
som lämpar sig bäst för att klara ställda krav i BBR med avseende på bostäder, bortsett från 
fjärrvärme, är det nog ändå någon form av värmepump man bör satsa på tillsammans med ett 
vattenburet radiatorsystem. Användande av ett FTX-system, dvs. från- och tilluftsventilation 
med återvinning, skulle kunna vara ett alternativ. I dessa system återvinns värmen i frånluften 
för att värma tilluften, vilket leder till energibesparingar. 
 
Arbetet som gjorts har visat på att många reagerat på de nya kommande kraven i BBR. I södra 
Sverige kommer kravet på energianvändning ligga på 55 kWh/m2,år för elvärmda byggnader, 
vilket är mindre än energianvändningen för exempelvis passivhusen i Lindås som ligger 
mellan 60-70 kWh/m2,år [64]. Husen i Lindås använder FTX-system vilket stärker 
resonemanget ovan om att använda just detta system. Det kan kännas orimligt att nivån på de 
nya kraven i BBR ligger under nivån för passivhusen i exempelvis Lindås. Istället för att ha 
fokus på att sänka kraven på energianvändningen borde man lägga större fokus på vilken typ 
av energislag som bör användas. Hur uppfyllandet av de nya kraven går, återstår att se. 

9.3 Energiberäkningsmodell 

Uppbyggnaden av den egenutvecklade energiberäkningsmodellen är för ett vant öga logisk 
och relativt lätt att förstå sig på. Trots detta skulle den på flera sätt kunna förbättras. Ett av de 
stora problemen med modellen ligger i användarvänligheten, vilken skulle kunna förbättras 
avsevärt. Idag är den uppbyggd i Excel med ett relativt stort antal flikar med de olika 
beräkningsstegen. För ett ovant öga kan den uppfattas en aning ostrukturerad på grund av 
detta. Anledningen till att den ser ut som den gör är att den har utvecklats i flera steg då den 
exempelvis har inkluderats i olika projekt osv. Många beräkningsdelar har på så sätt 
tillkommit efterhand då behov av dessa uppstått. 
Om man idag skulle bygga upp modellen från grunden skulle den antagligen inte se ut som 
den gör idag. Ett mer användarvänligt gränssnitt skulle säkerligen användas, och den skulle 
med stor säkerhet utvecklas för att man som användare skulle få en mer överskådlig bild över 
hela beräkningsgången. 
 
Verifieringen av modellen mot IDA ICE med tillhörande känslighetsanalys, resulterade i en 
skillnad gällande årlig energianvändning på som högst 6 %. Trots skillnaderna beräkningarna 
emellan måste resultatet ändå anses väldigt bra. Att skillnader uppstår är på sätt och vis bra, så 
länge de inte är alltför stora. Det skulle ha varit märkligare om inga skillnader uppstått alls. 
Detta på grund av att beräkningarna sker på helt olika sätt. IDA ICE är ett dynamiskt 
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beräkningsprogram vilket räknar timme för timme och som tar hänsyn till 
temperaturvariationer osv. I Excel-modellen sker istället beräkningarna i ett oförändligt 
tillstånd, dvs. inga temperaturvariationer med tiden osv. Excel-modellen är med andra ord en 
ickedynamisk beräkningsmodell. Förutom de olika beräkningsgångarna modellerna emellan 
beror skillnaderna i resultat även på olika och osäkra indata. Det är möjligt att resultaten 
skulle ha överensstämt bättre om värden för exempelvis luftläckning och extern gratisvärme 
varit exakt samma för de båda beräkningarna. Så länge rimliga antaganden tas till bör dock 
viss skillnad i indata inte påverka resultatet i så stor utsträckning. Man måste dock vara 
försiktig vid användandet av dessa, då helt orimliga värden kan slå hårt på resultatet. 
Problemen som uppstod vid verifieringen mot IDA ICE kunde ha undvikits genom att välja en 
mindre komplex byggnad än nybyggnationen vid Västerviks sjukhus. 
Verklighetsanknytningen brast då den ursprungliga modellen inte gick att simulera. I och med 
detta gjordes stora avvikelser från den verkliga byggnaden. Men som tidigare nämnts 
påverkade inte detta själva verifieringen.  
För att få ett ännu bättre resultat av känslighetsanalysen skulle man kunnat göra den än mer 
detaljerad. I en vidare verifiering med tillhörande känslighetsanalys skulle man exempelvis 
kunna ändra innetemperaturen, vilket i sin tur skulle påverka antalet gradtimmar osv.  
 
Verifieringen av modellen mot det verkliga huset resulterade i en skillnad gällande årlig 
energianvändning på cirka 16 %. Det kan tyckas vara en ganska stor skillnad, men resultatet 
var ändå väntat. Att få energianvändningen i teorin att överensstämma helt med verkligheten 
är svårt. Till att börja med kan luftläckaget i det verkliga huset ha varit betydligt högre än det 
använda värdet i modellen. Detta kan exempelvis bero på att människorna som bor där vädrat 
mycket under året, vilket leder till att mycket värme läcker ut genom byggnaden. Vidare kan 
det använda värdet för köldbryggor i modellen ha varit för högt. Vilket nämnts tidigare i 
rapporten är köldbryggor en stor osäkerhetsfaktor. Att veta den exakta storleken på dessa är 
svårt. Det använda värdet på värmeåtervinningsgraden hos ventilationssystemet kan ha varit 
en aning högt, vilket resulterar i att energianvändningen blir lägre. Även de använda U-
värdena för byggnadsskalet kan ha varit en aning låga. Dessa beräknades dock från givna 
ritningar, så denna del borde stämma bra. I den givna informationen från Norrköpings 
kommun gavs total vattenförbrukning, vilket gjorde det svårt att veta exakt hur stor andel som 
var tappvarmvatten. Det använda värdet i Excel-modellen kan ha varit för lågt jämfört med 
det verkliga värdet. 
Resultatet från denna verifiering måste ändå anses godkänt. Osäkerhetstillägget som kan tas 
till i modellen syftar just till resonemanget ovan. För att kompensera mot osäkerheter, 
exempelvis onödigt mycket vädrande osv., kan tillägget användas. Detta leder till att man 
kommer verkligheten närmare. 
 
Den egenutvecklade Excel-modellen har stora fördelar. Modelleringsarbetet i exempelvis IDA 
ICE och andra beräkningsprogram kräver mycket tid. Mycket av det arbete som gjorts kan 
dessutom vara förgäves om komplikationer uppstår. Användandet av Excel-modellen gör att 
man sparar mycket tid gällande modelleringsarbetet. Självklart blir beräkningarna inte lika 
noggranna och specifika, jämfört med andra beräkningsprogram såsom IDA ICE. Trots detta 
kommer man verkligheten tillräckligt nära. 
Användandet av andra beräkningsprogram, såsom IDA ICE, kräver inga större kunskaper 
kring energifrågor för att man ska nå ett resultat, i och med deras enkla programuppbyggnad. 
För att däremot förstå resultatet och hur det uppkommit måste dock denna kunskap finnas hos 
användaren. Vid användandet av Excel-modellen måste kunskapen kring energifrågor finnas 
vid start. En oerfaren person kan ha svårt att veta vilka värden som ska användas osv. Detta är 
bra, eftersom det inte finns någon anledning att presentera ett resultat som man inte förstår. 
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Trots vissa brister hos Excel-modellen som nämnts i detta avsnitt, kan ändå 
rekommendationer ges för att använda den framför något annat energiberäkningsprogram. 
Den är fullt tillräcklig för att göra beräkningar enligt BBR. 

9.4 Felkällor 

Mycket av den information som använts vid arbetet är hämtat från Internet, vilket skulle 
kunna göra den mindre säker. Denna information är dock hämtad från sidor som får anses 
säkra. Boverket exempelvis är en statlig myndighet som inte skulle ha något intresse av att 
lägga ut felaktig eller osäker information på deras hemsida. Detta gäller även fakta från andra 
myndigheter som använts under arbetets gång. 
När det gäller verifieringen av beräkningsmodellen finns viss osäkerhet i vissa indata, vilket 
diskuterats tidigare, se avsnitt 9.3. Vissa av dessa skulle säkert ha kunnat fås mer exakta. 
Närmare studie kring den verkliga byggnaden, Skarphagen 1:1, hade kunnat ge säkrare 
värden.   
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Bilaga I 
Nedan följer bildstudier av de presenterade energiberäkningsprogrammen i avsnitt 4. 

I.1 BV2 

 
Huvudmeny [65] 

 

 
Indata byggnadskonstruktion 
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Definition av byggnadens konstruktion, fasader 

 

 
Indata klimathållningssystem 
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Indata tappvarmvatten 

 

 
Värmeeffektdimensionering 
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Byggnadens värmebalans i effektdiagram 

 

 
Resulterande stapeldiagram för energi 
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I.2 IDA ICE 

 
Indata rum, användargränssnitt wizard [66] 

 

 
Importerad CAD-ritning vilken beskriver ett byggnadsplan 

 



 60 

 
Resulterande temperatur efter en årsberäkning 

 

 
Varaktighetsdiagram för operativ temperatur och rumsluftens medeltemperatur under 

uppehållstiden 
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Värmebalans för ett rum under ett dygn i augusti 

 

 
Kurva för rumsluftens medeltemperatur 
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I.3 Enorm 2004 

 
Huvudmeny [67] 

 

 
Indata byggnaden 
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I.4 VIP+ 

 

Huvudmeny [68] 

 

 

Indata byggnadsdelar 
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Indata drifttider 

 

 

Indata installationer 
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Indata ventilation 

 

 

Meny för beräkning 
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Resultat för aktuellt hus 

 

 

Resultatjämförelse med referenshus
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Bilaga II 
Nedan följer en bildstudie av den egenutvecklade energiberäkningsmodellen:  
 

 
Indata grunddata 

 

 
Indata värme-ventilation 
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Indata värme-transmission 

 

 
Indata värme-luftläckage 
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Indata energi-varmvatten, inklusive hjälpande kommentar för daglig varmvattenförbrukning  

 

 
Indata intern gratisvärme 

Hjälpande kommentar 
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Indata extern gratisvärme  

 

 
Indata elenergi-fläktar 
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Indata elenergi-pumpar 

 

 
Indata verksamhetsel-storkök 

 



 72 

 
Resulterande sammanställning BBR 

Beräknad tillåten 

energianvändning 

enligt BBR 

Beräknad årlig 

energianvändning 

Krav på Um enligt 

BBR 

Beräknad Um för 

aktuellt projekt 
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Bilaga III 
I denna bilaga presenteras de värden som använts vid beräknande av extern gratisvärme vid 
de båda verifieringarna [69]. De tabellerade värdena avser dygnssummor i varje månad av 
strålning genom 2-glasfönster utan avskärmning osv. i respektive riktning, dvs. Wh/m2,dygn. 
f3-f9 är riktningar i olika vädersträck. 

III.1 Västerviks sjukhus Hus01 

 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 
Jan 101 109 379 1914 2239 1095 380 
Feb 263 412 1089 3251 3801 2152 1094 
Mar 504 1153 2185 4234 4640 3312 2186 
Apr 854 2310 3421 4526 4449 4233 3413 
Maj 1455 3146 4038 4073 3801 4376 4036 
Jun 2026 3696 4425 3866 3523 4446 4422 
Jul 1772 3468 4272 3955 3637 4431 4274 
Aug 1052 2605 3604 4233 4065 4201 3593 
Sep 612 1501 4527 4189 4394 3505 2521 
Okt 355 659 1506 3724 4287 2642 1513 
Nov 148 179 583 2395 2807 1435 584 
Dec 66 68 238 1484 1729 815 236 
 
Fönsterytor i respektive riktning 

f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 
53 29 121 35 121 29 53 

 
Beräknat värde för extern gratisvärme var 426 MWh/år. Använt värde vid energiberäkningen 
sänktes till 100 MWh/år. 

III.2 Skarphagen 1:1 

 Norr Öster Söder Väster 
Jan 101 379 2239 380 
Feb 263 1089 3801 1094 
Mar 504 2185 4640 2186 
Apr 854 3421 4449 3413 
Maj 1455 4038 3801 4036 
Jun 2026 4425 3523 4422 
Jul 1772 4272 3637 4274 
Aug 1052 3604 4065 3593 
Sep 612 4527 4394 2521 
Okt 355 1506 4287 1513 
Nov 148 583 2807 584 
Dec 66 238 1729 236 
 
Fönsterytor i respektive riktning 

Norr Öster Söder Väster 
10 16 10 17 

 
Beräknat värde för extern gratisvärme var 45 MWh/år. Använt värde vid energiberäkningen 
sänktes till 4,5 MWh/år. 


