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Nomenklatur 
 
 Enhet Beskrivning 
ak : k = 1,2, …, n. - Regressionskonstant, se ekvation (8). 
Atemp m2 Uppvärmd/tempererad golvarea 
Aom m2 Omslutande area klimatskal. 
BBR - Boverkets byggregler 
cp J/kg K (°C) Specifik värmekapacitet 
dEtot kWh/m2 år  Differens total elanvändning 
dQtot -”- Differens total värmeanvändning 
Event -”- Elanvändningen ventilationssystem 
Evs -”- Elanvändning värmesystem 
Etot -”- Total elanvändning 
GDverklig antal Antalet graddagar under en tidsperiod 
GDnormal  Normala antalet graddagar under en tidsperiod 
KGD - Korrektionsfaktor graddagar 
Pfan W Fläkteffekt 
Pmv kWh Elanvändning motorvärmare 
Pgb kWh Elanvändning gårdsbelysning 
qtill l/s m2 Specifikt tilluftsflöde  
qfrån -”- Specifikt frånluftsflöde 
qtot -”- Totalt specifikt flöde 
qmedel -”- Genomsnittligt specifikt uteluftsflöde 
Qavg kWh/m2 år Avgiven värme ventilation 
Qläck -”- Luftläckage 
Qsol -”- Solinstrålning fönster 
Qtot -”- Total värmeanvändning 
Qtr -”- Transmissionsförluster 
Qvent -”- Värmeanvändning ventilationssystem 
Qvs -”- Värmeanvändning värmesystem 
Qtvv -”- Värmeförsörjning tappvarmvatten 
Qvvx -”- Återvunnen värme ventilationssystem 
R2 % Förklaringsgrad 
SFP kW/(m3/s) Specifik fläkteffekt 
tABB minuter [min] Tillslagninstid, ABB motorvärmarstyrning 
tGaro -”- Tillslagningstid, Garo motorvärmarstyrning 
Ti °C Temperatur vid tidpunkten i. 
Ti,m -”- Inomhusmedeltemperatur 
Tu,m -”- Utomhusmedeltemperatur 
tvent Timmar [h] Drifttid hos ventilationssystemet 
vm m/s Medelvindhastighet 
xi - Kvot mellan till- och frånluftflöde 
   
λ W/m K Värmeledningstal 
Θ ° (grader) Vridning av byggnad, medsols 
φ ° Horisontvinkel 
ρ kg/m3 Densitet 
ρr % Andel reflekterad solinstrålning 
ηtill,tot % Totalverkningsgrad tilluftsfläkt 
ηfrån,tot % Totalverkningsgrad frånluftsfläkt 
ηvvx % Temperaturverkningsgrad ventilationssystem 
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Abstract 

In this thesis the actual and simulated energy use at Spira preschool in Luleå was 
investigated. The actual specific corrected energy use was determined to 121.4 kWh/m2 
and year. Before the preschool was constructed an estimation of the specific energy use 
was conducted using simulation software where the energy use was determined to 78.5 
kWh/m2 and year. Thus the actual usage exceeded the simulated one with 54.6 %. 

A parameter study was also conducted where the inputs to the simulation software was 
examined. The intention was to determine the total change in energy use when input 
data was changed. The following parameters where included in the study; 

• Operating time of the ventilation system 
• Horizon Angle 
• Indoor temperature 
• Climate Zone 
• Ratio between supply and exhaust air 
• Air exchange rate for the ventilation system 
• Reflection of sun from surrounding lands 
• Thermal efficiency of the heat exchanger in the ventilation system 
• Wind Speed 
• Rotation of the building 

Key numbers that could be used to quickly estimate the impact on total energy use has 
also been compiled for the majority of the studied parameters. In all cases a high degree 
of explanation was obtained when the relationship between input- and output data was 
estimated. 

For example, when the operating time of the ventilation system was extended by 1 hour 
per weekday the total energy consumption increased by 2.85 kWh/m2 and year.  
If the indoor temperature was increased by 1°C the energy use increased with 4.42 
kWh/m2 year. When the air exchange rate was increased by 0.1 l/s m2 the total energy 
use increased by 1.88 kWh/m2 and year. The thermal efficiency of the heat exchanger in 
the ventilation system also had a great impact in the model where energy use decreases 
by approx. 0.97 kWh/m2 and year for every percentage increase in recovery rate. 

The Horizon angle, sun reflection from the surroundings, wind speed and rotation of the 
building had a limited impact on the total energy use.   
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Sammanfattning 

I detta arbete har den faktiska och simulerade energianvändningen på Spira förskola i 
Luleå undersökts. Den faktiska specifika normalårskorrigerade energianvändningen 
fastställdes till 121,4 kWh/m2 år. Vid projektering av förskolan uppskattades den 
specifika energianvändningen med hjälp av simuleringsprogrammet VIP-Energy till 78,5 
kWh/m2 år. Därmed översteg den verkliga användningen den simulerade med 54,6 %. 

En parameterstudie av indata till simuleringsprogrammet har också genomförts med 
avsikt att fastställa den totala förändringen i energianvändning då indata ändras. 
Följande parametrar har studerats; 

 Drifttid hos ventilationssystemet 
 Horisontvinkel 
 Inomhustemperatur 
 Klimatzonen 
 Kvot mellan till- och frånluft 
 Luftomsättning för ventilationssystemet 
 Solreflektion från omgivande mark 
 Temperaturverkningsgrad 
 Vindhastighet 
 Vridning av byggnaden 

Nyckeltal som kan användas för att snabbt uppskatta påverkan på den totala 
energianvändningen har också sammanställts för majoriteten av de studerade 
parametrarna. I samtliga fall erhölls en hög förklaringsgrad då sambandet mellan indata 
och utdata approximerades.  

Exempelvis ökade den totala energianvändningen med 2,85 kWh/m2 år då drifttiden 
hos ventilationssystemet utökades med 1 timme per vardag. Då inomhustemperaturen 
höjdes med 1°C steg energianvändningen med 4,42 kWh/m2 år. Då luftomsättning i 
fastigheten ökades med 0,1 l/s m2 steg den totala energianvändningen med 1,88 
kWh/m2 år. Temperaturverkningsgraden har också stor inverkan på den totala 
energianvändningen där studien visar att energibehovet minskade med 0,97 kWh/m2 år 
för varje procentuell ökning i återvinningsgrad. 

Horisontvinkel, solreflektion från omgivande mark, vindhastighet och vridning av 
byggnaden hade en begränsad påverkan i simuleringsmiljön. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Energianvändning i bostäder har antagligen varit av intresse ända sedan människan 
började bygga fasta boplatser. Syftet till dessa energibesparande åtgärderna har med 
stor sannolikhet skiljts sig åt under historien. Tidigt i vår historia åsyftade dessa 
åtgärder antagligen främst till att säkerställa en god inomhusmiljö eller att minimera 
risken att bli sjuk. Under industrialismen var syftet främst av ekonomisk art medan det i 
vårt moderna samhälle istället handlar om att säkerställa en hållbar utveckling. 

De senaste årtiondena ett allt större fokus lagts på energibesparande åtgärder. 
Samarbeten har upprättats såväl nationellt som bilateralt vilka syftat till att öka 
resiliensen vid snabba förändringar av vårt klimat. Dessa samarbeten har lagt grunden 
till den miljölagstiftning som vi har både nationellt och internationellt. 

I och med Kyotoavtalet 1990 beslutade en majoritet av världens länder att ingå avtal om 
utsläppsminskningar av växthusgaser, framförallt koldioxid. Detta har gjort att 
nationella mål och strategier upprättats för att kunna följa upp och se till att målen nås.  

En nyligen genomförd studie av Boverket (2013) visar att c:a 30% av de totala 
utsläppen av växthusgaser kommer från uppförande, underhåll och drift av våra 
fastigheter. Det är därför av stor vikt för en hållbar utveckling att minimera de utsläpp 
som denna sektor bidrar med. Genom att arbeta långsiktigt och i enighet med de senaste 
forskningsresultaten bör ett mer hållbart och energieffektivt byggande kunna uppnås. 

1.2 Syfte 

Detta arbete syftar till att fastställa den faktiska och beräknade energianvändning för en 
nyproducerad förskola i Luleås närområde samt att studera de skillnader och likheter 
som finns däremellan. Vidare syftar arbetet till att förbättra beräkningsmodellen vid 
simuleringar genom att utföra en känslighetsanalys av indataparametrar i ett 
energiberäkningsprogram samt att genomföra en parameterstudie av de parametrar 
som ibland tenderar att schablonmässigt uppskattas och därför är av intresse att 
studera närmare 

1.3 Frågeställning 

För att uppnå arbetets syfte har en frågeställning upprättats som avser att besvara 
följande frågor. 

 Vilka skillnader och likheter finns mellan en fastighets faktiska och beräknade 
energianvändning? 

 Vilken påverkan har indataparmetrar i simuleringsprogrammet vid simulering 
av en fastighets energianvändning? 

 Kan denna studies resultat användas för att fastställa nyckeltal som kan 
användas framgent? 

  



 2 

1.4 Metod 

Genom att studera en nyproducerade förskola i Luleås närområde och fastställa dess 
faktiska energianvändning kan underlag till studien insamlas. Fastigheten skapas 
därefter i ett energiberäkningsprogram där eventuella skillnader och likheter kan 
identifieras. Därefter kan indataparametrar varieras för att fastställa påverkan på 
slutresultatet. 

Studien kom att omfatta analys av förskolan Spira i Luleå. Här genomfördes en analys 
som resulterade i tio olika parametrar som var av intresse att studera närmare. Dessa 
valdes i samråd med handledare och övriga intressenter hos uppdragsgivaren. Antalet 
beräkningar som genomfördes under projektet översteg 300, vilka utfördes manuellt. 

Under litteraturstudien studerades tidigare publicerade artiklar relaterade till 
energiberäkningar i fastigheter. Kunskap om simuleringsprogramvaran inskaffades 
genom studie av manualen till programmet samt via ett antal övningsuppgifter som 
erhölls från handledaren. Dessutom genomfördes inledande simuleringar på en för 
författaren redan känd fastighet. 

Resultaten bör valideras i största möjliga mån och reliabiliteten av mätdata och 
reliabiliteten vid eventuella antaganden bör presenteras. 

1.5 Avgränsningar och tänkbara utvidgningar 

Tanken var initialt att studien skulle omfatta två olika byggnadstyper. Studien 
avgränsades dock till att inkludera en fastighet eftersom detta bedömdes vara 
tillräckligt omfattande. 

Energiberäkningarna genomfördes med hjälp av ett inom branschen erkänt 
energiberäkningsprogram. Utgångspunkten var att erhålla licens till ett program som 
förordats eller används av exempelvis ansvarig myndighet vilket också var fallet. 

En utvidgning av arbetet genomfördes med avsikt att ge resultat på statistisk form. 
Detta anses ha bidragit till underlag för framtida bedömning gällande hur indata i 
simuleringsmiljön påverkar utdata, något som troligen kommer att bli viktigare i 
framtiden vad gäller energiberäkningar. 

1.6 Läsanvisningar 

Rapporten läses med fördel enligt följande. Litteraturstudie, teori och beskrivning av 
valt objekt till studien läses först, där teoridelen kan avhandlas översiktligt. Därefter kan 
resultat från mätningar av el- och värmeanvändning i fastigheten samt jämförelse 
mellan beräknade och simulerade värden avhandlas. Parameterstudien läses om så 
önskas i sin helhet. Är man främst intresserad av de erhållna resultaten kan man läsa 
inledningen för respektive parameter varefter det identifierade nyckeltalet för 
densamma studeras. En sammanställning av dessa nyckeltal finns i slutet av 
resultatdelen. Avser läsaren att studera resultatdelen på detaljnivå föreslås att 
resultaten från respektive parameter studeras separat varefter analysdelen för 
densamma läses. Därefter kan diskussion och slutsatser avhandlas. Trevlig läsning! 
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2 Litteraturstudie 

Under examensarbetet har en litteraturstudie genomförts för att skaffa grundläggande 
kunskap inom området som kom att studeras. Denna del innefattar bland annat en 
beskrivning av det studerade objektet, nuvarande regler gällande energihushållning och 
en sammanfattning av tidigare publicerade artiklar som studerats. 

2.1 Kriterier för val av objekt till studien 

Inledningsvis var det av intresse att identifiera ett lämpligt objekt som kunde användas 
som referens i studien. De kriterier som ställdes upp för att identifiera ett lämpligt 
objekt var; 

 Fastigheten skulle vara nyproducerad (högst 5 år gammal) 

 Fastigheten skulle ha kontinuerlig mätning av el- och värmeanvändning med 

undermätare som mäter delflöden 

 Den totala energianvändningen i byggnaden skulle ha simulerats under 

projektstadiet 

Utöver detta kom dessa faktorer att påverka valet av objekt 

 Närhet till Luleå centralort 

 Fastigheten var förvaltad av kommunen 

Två fastigheter identifierades som mest lämpliga till studien 

 Spira förskola, Kronan, Luleå 

 Lulsundsberget etapp 1, Kronan, Luleå 

Spira förskola var vid författandet av denna rapport en nyproducerad förskola i 
bostadsområdet Kronan på Lulsundsberget i Luleå. Förskolan öppnades i september 
2012 och simuleringar av byggnadens energianvändning hade genomförts under 
projekteringsstadiet. Det fanns dessutom enligt uppgift från kommunen mätningar av 
såväl el- och värme såsom undermätare i ett flertal poster. 

Lulsundsberget etapp 1 är beläget på Kompanivägen 29 och 31 i Luleå. Fastigheten ägs 
och förvaltas av det kommunala bostadsbolaget Lulebo och består av två höghus på 14 
respektive 16 våningar med omgivande mark och parkeringsplatser. Upplåtelseformen 
är hyresrätter. Det fanns enligt uppgift mätningar av både el- och värmeanvändning men 
det var, vid denna tidpunkt, oklart om undermätare fanns. Simuleringar av byggnadens 
totala energianvändning hade genomförts under projekteringsstadiet. 

Efter en del efterforskning framkom det att bostadshusen på lulsundsberget inte hade 
några undermätare av varken värme eller tappvarmvatten, en undermätare av el till 
parkeringsplatserna fanns dock. Övrig el uppmättes enligt normalt förfarande för varje 
lägenhet men dessa uppgifter bedömdes som svåra att få fram. 

På Spira förskola fanns kontinuerlig mätning av såväl kallt- som varmt vatten, mätning 
av el med flera undermätare samt mätning av värmeanvändning med två undermätare. 
Utöver detta fanns mätare för flöde, tryckfall över filter och växlare, temperatur och 
annat på ventilationsaggregaten vilket verkade mycket lovande. Då litteraturstudien 
redan påbörjats, parallellt med identifieringen av lämpligt objekt, blev det tydligt att ett 
flertal liknande studier redan genomförts på bostadshus. 
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Det naturliga valet föll därför på Spira förskola som dels uppfyllde de krav som ställts 
upp men dessutom tillhör en byggnadstyp, nämligen förskolor (skolor), där inga tidigare 
studier av detta slag hade påträffats under litteraturstudien. 

2.2 Beskrivning av Spira förskola 

En illustrering av det valda objektet i studien presenteras i Figur 1. 

 

Figur 1 3D-vy av Spira förskola från Sydväst 

 

Byggnaden är av fristående typ med två våningsplan. Största golvarean är på nedre plan 
men i byggnadens mitt finns en del med två plan, se Figur 1. Golvarean på övre plan 
består i huvudsak av ett fläktrum där all utrustning för ventilationssystemet och övrig 
mätutrustning finns belägen. Några genomgångar och en ”terrass” finns även centralt 
beläget på byggnadens övre plan. Övriga delen av övre plan består av en öppning mellan 
planen. 

Enligt konstruktionsritningarna är golvet av typen platta på mark (PPM). Värmen 
distribueras i första hand via golvvärme men ett fåtal radiatorer finns även under de 
högt belägna fönstren på västra fasadens övre plan. Dessa förhindrar antagligen kallras 
från desamma. 

Fasaden på nedre plan består till övervägande del av lockpanel i grönmålat trä och 
fasaden på över plan består av plåtbandtäckning. Yttertaket består av svart takpapp. De 
vinklade rektangulära objekten som kan observeras ovanpå taket i Figur 1 är solfångare 
som skall användas för täcka en del av byggnadens behov av tappvarmvatten, dessa 
hade dock inte tagits i bruk vid författandet av denna rapport på grund av ett 
garantiärende (Körlof, T., 2013). Därför har solfångarvärme exkluderats vid de egna 
beräkningarna i denna studie. 

De olika byggnadsdelarnas uppbyggnad (från insidan sett) har hämtats från 
konstruktionsritningar och framgår i Tabell 1-5.  
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Tabell 1 Beskrivning av ytterväggar nedre plan 

Byggnadsdel Tjocklek [mm] λ-värde [W/m K] 

Gipsskiva 13 0,220 

Plywood 12 0,140 

Reglar (45x70 c600) 70 - 

Mineralull 70 0,041 

Plastfolie 0,2 - 

Reglar (45x195 c 600) 195 - 

Mineralull 195 0,041 

Minerit Windstopper 6,5 0,300 

Fasadskiva 100 0,041 

Lockpanel, tall (22+22) 22 0,140 

 

Tabell 2 Beskrivning av ytterväggar övre plan 

Byggnadsdel Tjocklek [mm] λ-värde [W/m K] 

Gipsskiva 13 0,220 

Plywood 12 0,140 

Reglar (45x70 c600) 70 - 

Mineralull 70 0,041 

Plastfolie 0,2 - 

Reglar (45x195 c 600) 195 - 

Mineralull 195 0,041 

Minerit Windstopper 6,5 0,300 

Fasadboard 100 0,041 

Läkt (28x70 c600) 75 - 

Plywood 18 0,140 

Plåtbandtäckning -  

 

Tabell 3 Beskrivning av golv (PPM) 

Byggnadsdel Tjocklek [mm] λ(k)-värde [W/m K] 

Betong (C30/37, vct = 55) 20 1,700 

(värmeskikt)  - 

Betong (C30/37, vct = 55) 100 1,700 

Grundisolering (3x100) 300 0,033 

Tvättad makadam 150 1,400 

Fiberduk - - 
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Tabell 4 Beskrivning av tak nedre plan 

Byggnadsdel Tjocklek [mm] λ-värde [W/m K] 

Gipsskiva 15 0,22 

Reglar (28x70 c400) 70 - 

Plastfolie 0,2 - 

Lösull 600 0,055 

Takstolar (c900)  - 

Råspont 23 0,140 

Takboard 50 0,039 

Papptäckning - - 

 

Tabell 5 Beskrivning av tak övre plan 

Byggnadsdel Tjocklek [mm] λ-värde [W/m K] 

Korrugerad plåt (TRP 111) 8 60,0 

Takboard 50 0,039 

Plastfolie 0,2 - 

Takunderskiva 100 0,037 

Takunderskiva (2x150) 300 0,037 

Takboard 30 0,039 

Papptäckning - - 

 

Ventilering av fastigheten utförs med hjälp av två ventilationsaggregat.  

Huvudaggregatet som används för att ventilera förskolans lokaler kallas internt LB2001. 
Tillverkaren av aggregatet är företaget FläktWoods och modellen är av typ eQ 023 
vilken är ett från- och tilluftssystem med värmeåtervinning (FTX-system). 
Värmeväxlaren i aggregatet är en roterande värmeväxlare.  

Det sekundära aggregatet kallas internt LB2002 och används för att ventilera köksdelen. 
Aggregatet är tillverkat av VoltAir Systems och modellen är VSEi-08 vilket också är ett 
FTX-system. Här används dock en plattvärmeväxlare för värmeåtervinning. För 
respektive aggregat finns även en extra luftvärmare installerad som anslutits efter 
aggregaten i tilluftströmmens riktning. Dessa säkerställer en tillräcklig hög 
tilluftstemperatur i de fall värmeåtervinningen i ventilationsaggregatets inte kan tillföra 
tillräcklig med värme i tilluften. Vatten används som värmekälla till luftvärmarna. 
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2.3 Simuleringsprogrammet 

Det är numera vid ny-, till- och ombyggnationer obligatoriskt att en byggnads 
energianvändning simuleras. Boverket har exempelvis fastställt en högsta 
genomsnittligt värmegenomgångskoefficient (Um) för en byggnads klimatskal samt en 
maximal specifik energianvändning per m2 uppvärmd golvarea och år, se nedan. För att 
erhålla bygglov måste byggherren/fastighetsägaren kunna styrka att dessa värden inte 
överskrids. 

Det finns ett flertal olika simuleringsprogram tillgängliga på marknaden. De bättre 
programmen använder klimatdata för flera år som grund till beräkningarna vilket 
minimerar fel till följd av naturliga variationer i klimatet. Beräkningarna i de mer 
sofistikerade programmen utförs per timme och summeras sedan för den tidsperiod 
som avses studeras vilket normalt sett är per år. De simuleringsprogramvaror som kom 
på tal under litteraturstudien var Enorm, IDA Klimat och Energi, Energy Plus, och VIP-
Energy.  

Efter överläggningar med handledarna i projektet togs beslutet att använda Energy Plus 
eller VIP-Energy som simuleringsprogramvara. Valet föll på VIP-Energy eftersom en 
licens till programmet snabbt kunde ordnas vid projektstarten och byggnaden under 
projekteringsstadiet simulerats med detta program. 

VIP-Energy är en simuleringsprogramvara som tillverkas av företaget Strusoft. 
Programmet använder klimatdata för flera år som grund till beräkningarna och dessa 
utförs sedan per timme och resultaten kan sedan analyseras och/eller exporteras per 
timme, dag, månad eller år. VIP-Energy är ett av de program som använts av Boverket i 
en riksomfattande studie kallad ”optimala kostnader för energieffektivisering” som 
publicerades under 2013.  

I simuleringsmiljön kunde indata till den byggnad som avsågs studeras anges. En 
illustration av simuleringsmiljön framgår av Figur 2. 

 

Figur 2 Illustration av simuleringsmiljön i VIP-Energy 
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Ett tämligen komplext flödesschema fanns också att tillgå i manualen till VIP-Energy 
vilket presenteras i Figur 1 i Bilaga 1. Eftersom Spira förskola saknade komfortkyla, 
värmepump och solfångaren (ur funktion) kunde ett förenklat flödesschemat 
konstrueras vilket presenteras i Figur 3. 

 

Figur 3 Förenklat flödesschema för den studerade fastigheten 

De nummer som anges inom parentes i Figur 3 och är den interna numreringen av 
respektive parameter i VIP-Energy. Exempelvis (33) Värmeförsörjning. 

Då parametrarna ”Spillvatten”, ”Processenergi rumsluft” och ”Personvärme” var 
schablonmässigt uppskattade i simuleringsmiljön samt ”Passiv kyla” ej förändrades 
gjordes valet att exkludera dessa parametrar. En kontroll genomfördes dock vid 
respektive simulering för att säkerställa att dessa värden förblev konstanta. 

Därmed återstod följande parametrar vilka studerades närmare vid varje simulering och 
namngavs enligt Tabell 6. 
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Tabell 6 Namngivning av respektive utdataparameter från VIP-energy 

Utdataparameter Benämning i rapport Symbol 

(33) Total Värmeförsörjning Total värmeanvändning Qtot 

- (1) Värmeförsörjning ventilation Värmeförsörjning ventilation Qvent 

- (2) Värmeförsörjning värmesystem Värmeförsörjning värmesystem Qvs 

- (3) Värmeförsörjning tappvarmvatten Värmeförsörjning tappvarmvatten Qtvv 

- (20) Återvinning ventilation värme Återvunnen värme ventilation Qvvx 

- (21) Ventilation Avgiven värme ventilation Qavg 

- (23) Transmission Transmissionsförluster Qtr 

- (24) Luftläckage Luftläckage Qläck 

- (27) Sol genom fönster Solinstrålning fönster Qsol 

(34) Elförsörjning Total elanvändning Etot 

- (13) El tilluftsfläktar + (14) El frånluftsfläktar El till fläktar Event 

- (15) El cirk. pump El cirkulationspump värmesystem Evs 
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2.4 Nuvarande byggregler avseende energihushållning 

I Sverige är det Boverket som ansvarar för upprättande av kravspecifikationer vid ny-, 
till- och ombyggnation av fastigheter. Det 9:e kapitlet i Boverkets byggregler (BBR) 
redogör för nuvarande krav avseende energihushållning i Sverige. Under projektet har 
framförallt BBR-18, 19 och 20 studerats.  

I BBR har Sveriges delats in i tre klimatzoner, se Figur 4. Dessa zoner avgör gällande 
kravnivå för bland annat den specifika energianvändningen.  

 

Figur 4 Klimatzoner i Sverige enligt BBR 

Samtliga län i Sverige finns representerade och fördelas enligt Tabell 7 (Boverket, 
2013). 

Tabell 7 Fördelning av län för respektive klimatzon 

Klimatzon Län 

I Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 

II Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. 

III Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, 
Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands 
län. 

 

De kravnivåer som gällde vid författandet av denna rapport var BBR 20 vilken träde i 
kraft 1 juli 2013. Kravnivåerna för bostäder respektive lokaler framgår i Tabell 8 och 9. 
Med bostäder avses exempelvis villor, radhus och flerbostadshus medan begreppet 
lokaler innebär exempelvis kontorslokaler, skolor, förskolor och industrilokaler. 

Tabell 8 Kravnivåer för nyproducerade bostäder enligt BBR-20 

Bostäder    

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika energianvändning [kWh/m
2
 år] 130 110 90 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um [W/m
2
 K] 0,4 0,4 0,4 
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Tabell 9 Kravnivåer för nyproducerad lokaler enligt BBR-20. 

Lokaler    

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika energianvändning 
[kWh/m2 år] 

120 100 80 

+ tillägg för ventilation > 0,35 l/s m
2
 110(qmedel-0,35) 90(qmedel-0,35) 70(qmedel-0,35) 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um 
[W/m

2
 K] 

0,6 0,6 0,6 

 

där qmedel är det genomsnittliga specifika uteluftsflödet under uppvärmningssäsongen 
och får högst tillgodoräknas upp till 1,0 [l/s m2]. 

Såsom framgår vid jämförelse mellan Tabell 8 och 9 tillåts bostäder ha en högre specifik 
energianvändning samtidigt som den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten är 
lägre. Detta beror troligen på att bostäder generellt sett har mer väggarea i förhållande 
till golvarea då jämförelse görs med kontor. För kontorslokaler görs ett tillägg då 
ventilationsbehovet överstiger kravnivån som för närvarande är 0,35 l/s m2 enligt BBR 
vilket inte är fallet för bostäder. 

Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten beräknas enligt BBR från följande 
formel (Boverket, 2012). 

         

 

   

      

 

   

    

 

   

      

 (1) 
där 
    Värmegenomgångskoefficient i byggnadsdel i [W/m2 K] 

    Area för byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmd inneluft [m2].  
För fönster, dörrar, portar och dylikt beräknas    med karmyttermått.  

    Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köld-bryggan k [W/m K].  

    Längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köld-bryggan k [m].  

    Värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga köldbryggan j [W/K].  

     Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd  
inneluft [m2]. Med omslutande byggnadsdelar avses sådana byggnadsdelar 
som begränsar uppvärmda delar av bostäder eller lokaler mot det fria, mot 
mark eller mot delvis uppvärmda utrymmen.  

Utöver dessa krav finns även riktlinjer gällande maximal infiltration för lokaler som i 
dagsläget är 0,6 l/s m2. Avseende ventilationen finns riktlinjer för den specifika 
fläkteffekten. Den specifika fläkteffekten är ett mått på hur energieffektivt luftvolymen i 
byggnaden omsätts/transporteras. Dessa framgår av Tabell 10. 
 
Tabell 10 Specifik fläkteffekt för olika typer av ventilationssystem. 

Ventilationssystem 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 
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Tre omfattande studier som fokuserar på att jämföra beräknad energianvändningen 
med den uppmätta normalårskorrigerade användningen har också studerats.  

Nilsson, A. (2003) har i sin licentiatavhandling vid LTH (Lunds tekniska högskola) 
studerat energianvändningen för 10 av de flerbostadshus som ingår i det s.k.  
Bo01-området i Malmö. Här konstateras att majoriteten av fastigheterna har en 
energianvändning som överstiger den beräknade med 40-60 %. Ingen av fastigheterna 
använde mindre energi än beräknat och i värsta fallet översteg den totala 
energianvändningen det beräknade värdet med över 200 %. Enligt en enkät-
undersökning som genomförts under projektet upplever dessutom så många som 2/3 
av de boende i fastigheterna problem med drag. Energiberäkningarna i studien har 
genomförts med programmet ENORM. Enligt artikelförfattaren var detta 
simuleringsprogram olämpligt för vidare simuleringar av detta slag. 

I Hammarby Sjöstad, Stockholm, har två nyproducerade flerbostadshus ingått i en 
jämförande studie. Från denna framgår att målet vid produktion var en total 
energianvändning på 55 kWh/m2 år enligt BBR. Vid simulering av byggnaden erhölls 
värdet 54,5 kWh/m2 år. Den faktiska normalårskorrigerade användningen har dock 
överstigit detta och låg på 78,1 kWh/m2 år d.v.s. en avvikelse på c:a 40 %. (Gärde, V., 
2012). 

I området Lindås Park, Göteborg har 20 nyproducerade radhus ingått i en jämförande 
studie. Enligt de simuleringar som genomförts under projekteringen skulle den totala 
energianvändningen uppgå till 45 kWh/m2 år. Den verkliga uppmätta användningen var 
dock 58 kWh/m2 år för lägenheterna i mitten och 71 kWh/m2 år för gavellägenheterna. 
En avvikelse på 28 % respektive 58 %. Till simuleringarna har programmet DEROB 
använts vilket bygger på energibalansberäkning per timme med klimatdata för flera år 
som grund (Bodström T., m.fl, 2003). 

En studie av det befintliga beståndet av svenska skolor som fokuserar på att kartlägga 
energianvändningen i detsamma har även studerats. 

Energimyndigheten har tillsammans med Boverket under 2006 genomfört en 
omfattande inventering av 129 skolor och förskolor i Sverige. Denna studie kallas STIL2 
(Statistik i lokaler, 2). Från denna studie framgår att den totala energianvändningen för 
hela underlaget var 216 kWh/m2 år. För undergruppen förskolor uppgick värdet till 229 
kWh/m2 år. Det bör dock uppmärksammas att i detta värde ingår både verksamhetsel 
och fastighetsel vilket inte är fallet i BBR där endast fastighetselen skall inräknas.  

Medelvärdet för verksamhetsel var, enligt STIL 2, 34,8 kWh/m2 år vilket bör avräknas 
vid jämförelse med värden beräknade enligt BBR. I första hand värms våra skolor upp 
med fjärrvärme, 67 %, men även oljepannor, 14 %, och elvärme, 11 %, är vanligt 
förekommande. De tre största posterna för elanvändning är belysning, 33 %, fläktar, 32 
% och storkök 13 % (Energimyndigheten, 2007). 
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3 Teori 

3.1 Normalårskorrigering 

Vid insamling av mätdata som avses jämföras med beräknade värden är det av stor vikt 
att densamma normalårs-korrigeras för att på ett bättre sätt representera ett normalt 
användningsmönster. Detta på grund av naturliga variationer i klimatet. 

För att säkerställa att jämförelsen blir så bra som möjligt har inhämtad mätdata för 
värmeanvändningen normalårskorrigerats enligt SMHIs graddagsmetod.  

En graddag är skillnaden mellan balanstemperaturen och dygnsmedeltemperaturen 
under ett dygn på den plats som avses studeras. Balanstemperaturen är normalt ansatt 
till +17°C men under sommarhalvåret finns skillnader vilka presenteras i Tabell 11. 
Antalet graddagar för en tidsperiod används för att fastställa huruvida det varit varmare 
eller kallare än normalt. 

Exempel: Då dygnsmedeltemperaturen under en dag fastställts till 7°C erhålls värdet  
17 – 7 = 10 graddagar under en dag i januari. Är däremot dygnsmedeltemperaturen 
10°C i augusti erhålls värdet 11 – 10 = 1 graddag, se Tabell 11. 

Tabell 11 Balanstemperatur enligt SMHIs graddagsmetod under sommarhalvåret 

Eldnings-, balanstemperatur [°C] 

April 12 

Maj - juli 10 

Augusti 11 

September 12 

Oktober 13 

 
Det finns ett flertal olika sätt att genomföra normalårskorrigering av mätdata. Enligt 
(Dahl, M. 2012) förordas graddagsmetoden framför ett flertal andra metoder om 
begränsat med data finns tillgängligt. Detta är fallet för det studerade objektet vilket 
gjort att denna metod valts. En viss försiktighet bör dock vidtas vid korrigering enligt 
graddagsmetoden speciellt under sommarperioden eftersom antalet graddagar då är få 
vilket kan ge stora avvikelser.  

Genom att jämföra det verkliga antalet graddagar för den studerade tidsperioden med 
det normala värdet för detsamma kan en korrektionsfaktor beräknas. I denna studie har 
motsvarande beräkningsmetod som Energimyndigheten använder valts. 
Korrektionsfaktorn,    , beräknas enligt följande ekvation. 

    
 

      
                  

        
 

 

 (2) 

där  
          är antalet graddagar för tidsperioden 

         är normala antalet graddagar för tidsperioden 
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3.2 Modellerad elanvändning för motorvärmare med tidsstyrning 

Eftersom ingen undermätare för motorvärmarplatserna på Spira förskola fanns 
konstruerades en modell för att på bästa möjliga sätt uppskatta elanvändningen för dessa. 

Efterforskning genomfördes med avsikt att hitta en tidigare publicerad och verifierad 
modell. Tyvärr påträffades ingen sådan modell men däremot upptäcktes ett 
schablonvärde på 0,4 MWh per plats och år vilket kom att användas som jämförelse 
(Sveby, 2012). 

Mätvärden för en närliggande parkeringsplats belägen på Kompanivägen i Luleå har 
också studerats under projektet. Dessa mätdata användes för att verifiera modellens 
rimlighet. Parkeringen på kompanivägen användes av privatpersoner vilket gjorde att 
jämförbarheten kunde ifrågasättas. Framförallt var det användarmönstret som antogs 
skilja sig åt. Genom att korrigera data med en faktor som återspeglar användningen 
benämnd          antogs dessa skillnader i viss mån utjämnas. Korrektionsfaktorn 
motsvarar ett medelvärde för hur många gånger varje enskild motorvärmarplats slogs 
på per dygn. 

Både vid spira och vid den närliggande parkeringsplatsen fanns vid författandet av 
denna rapport tidsstyrning av motorvärmarna. På Spira användes ett system från ABB 
och på Kompanivägen användes ett system från Garo G-CTRL.  

Tidsstyrningen för respektive system framgår av Tabell 12. Värdena är hämtade från 
manualen för respektive system. Tillslagningstiden är den tid innan angiven avresetid 
som motorvärmaren startar.  

Tabell 12 Tidsstyrning för motorvärmarsystem från Garo respektive ABB 

Garo G-CTRL ABB 

Temperatur [°C] Tillslagningstid [min] Temperatur [°C] Tillslagningstid [min] 

5,0 30 5,0 30 

1,0 60 0,0 65 

-4,5 105 -5,0 105 

-6,0 120 -10,0 140 

-10,0 135 -15,0 180 

-14,0 180   

 

Genom att konstruera en stegfunktion för respektive system kunde därmed 
tillslagningstiden beräknas som funktion av utomhustemperaturen. 

Stegfunktionen för respektive system framgår av ekvation (3), (4) 

          

 
 
 

 
 

                        
                      
                   
                  
                 
                            

  (3) 

där       är den beräknade tillslagningstiden för Garos system. 
och    är utomhustemperaturen vid tidpunkten i. 



 15 

         

 
 
 

 
 

                       
                     
                 
                 
                          

  (4) 

där      är den beräknade tillslagningstiden för ABBs system. 

I energiberäkningsprogrammet som användes till simuleringarna under projektet fanns 
en klimatdatafil med medeltemperaturer för Luleå baserade på mätvärden för 
tidsperioden 1996-2005. Dessa exporterades och användes för att uppskatta 
tillslagningstiden. Upplösningen på dessa data var per timme. 

Eftersom säkringen för varje motorvärmarstolpe var 6 A och spänningen  
230 V blev den maximala effekten,     , 1380 W (jmf. P = I · A). Då inga bättre data fanns 
tillgängliga vid författandet av denna rapport gjordes antagandet att maximal effekt tas 
ut från stolpen då den är i bruk. Om bättre data existerar för att uppskatta detta kan 
denna teori med fördel användas framgent genom att ersätta      med detta värde. En 
korrektionsfaktor för närvaro, Knärvaro, inkluderas även för att ta hänsyn till hur många 
av totala antalet platser som används varje dag.  

Därefter beräknades den uppskattade elanvändningen,    , för respektive tidsperiod 
enligt ekvation (5) 

         
        

  
 

 

   

                   

     

där i = 1, 2, 3, … k.  
j = ABB, Garo. 
   är utomhusmedeltemperaturen vid tidpunkten i. 
  är antalet  motorvärmarplatser. 
         är ovan nämnda korrektionsfaktor för närvaro.                

3.3 Modellerad elanvändningen för gårdsbelysning med ljusrelä 

Eftersom endast ett schablonvärde för ytterbelysning fanns att tillgå i den litteratur som 
studerats fanns ett behov av att på ett bättre sätt uppskatta mängden el som 
gårdsbelysningen på den studerade fastigheten använde. Dessutom var schablonvärdet 
beräknat på belysningsarmatur som var fäst på byggnader, vilket antogs kunna slå fel i 
denna studie. 

Genom platsbesök på fastigheten observerades inga belysningsarmaturer på själva 
byggnaden. Däremot upptäcktes 18 stycken lyktstolpar på fastigheten vilka antogs 
använda en icke försumbar mängd el. 

Efter diskussion med energisamordnare på Luleå kommun (Körlof T., 2013) fastslogs att 
armaturerna styrdes via ett ljusrelä. Genom att studera solens upp- och nedgång kunde 
därmed elanvändningen för gårdsbelysningen uppskattas. Eftersom ett ljusrelä troligen 
mäter ljusintensitet vilket inte korrelerar helt med solens upp och nedgång finns 
begränsningar med metoden. 
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Soldata inhämtades från ett genereringsverktyg (Soldata, 2013) vilket låg till grund för 
beräkningarna. Verifikation av punktdata har genomförts men ytterligare kontroll av 
denna datas tillförlitlighet bör genomföras med hjälp av grundläggande teorier om tid 
finns. 

Lyktstolparna antogs vara av normal utförande med halogenlampor med en effekt av 
         och drifttiden i timmar uppskattades enligt ekvation (6) 

                      

 

   

 

 (6) 

där i = 1, 2, 3, … , n.  
     är solens uppgång.  

     är solens nedgång. 

                          

Således kunde den totala elanvändningen under en studerad tidsperiod beräknas enligt 
ekvation (7) 

                 

 (7) 
där Ngb är antalet lyktstolpar. 

3.4 Approximation med polynom samt skärningspunkt mellan två linjer 

Då ett samband mellan två parametrar skall beskrivas kan ett polynom användas som 
approximation.  Den generella ekvationen som beskriver ett polynom framgår av 
ekvation (8) (Calculus, 2010) 

    
 

 

   

    
       

             

 (8) 
där 
  är polynomets grad 
             

I denna rapport har i första hand linjära ekvationer används för att approximera 
samband. En linjär ekvation är ett 1:a gradens polynom och kan på generell form 
uttryckas enligt ekvation (8) då n = 1. 

    
  

 

   

       

I de fall en parameter skattas i delintervall kan en skärningspunkt mellan två linjer 
användas för att approximera gränsen för respektive intervall. 

Antas att två linjära ekvationer utgör delintervall för en parameter där 
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kan skärningspunkten mellan de båda ekvationerna erhållas genom att kombinera 
ekvationerna enligt Y1 = Y2 samt löser ut x, vilket ger. 

  
         
         

 

 (9) 

3.5 Specifik fläkteffekt (SFP) 

Den specifika fläkteffekten (SFP – Specific Fan Power) är en parameter som används för 
att uppskatta hur energieffektivt fläktarna i ett ventilationssystem eller dylikt 
transporterar luften i detsamma 

Enligt BBR beräknas den specifika fläkteffekten enligt följande. 

     
  

      
   

           

    
 

 (10) 
där 
Ptill Tillförd effekt i fläkt på tilluftssidan [kW] 
Pfrån Tillförd effekt i fläkt på frånluftssidan [kW] 
Qmax Maximala till- eller frånluftsflödet [m3/s] 
 

3.6 Fläkteffekt 

Den elektriska effekten hos fläktarna, Pfan, beräknades enligt den ekvation som framgick 
i manualen till simuleringsprogrammet. Detta för att erhålla jämförbara resultat. En 
enhetsanalys genomfördes för att säkerställa att ekvationen var rimlig. 

     
    

 
  

    

    
   

  

 
      

där (11) 
q Luftflödet [m3/s] 
ΔP Tryckökningen i fläkten [Pa] 
η Fläktens verkningsgrad,         
 

Eftersom den verkliga elanvändningen motsvarar den effekt som tas ut från elnätet 
användes totalverkningsgraden för respektive fläkt vid beräkning av     . Sambandet 

mellan totalverkningsgrad för fläktarna och övriga verkningsgrader beräknades enligt 
följande. 

                

 (12) 

där  
     Mekanisk verkningsgrad 
    Elektrisk verkningsgrad 
 
Den mekaniska verkningsgraden för en fläkt kan exempelvis vara produkten av fläktens 
verkningsgrad och verkningsgraden för den motor som driver densamma. Den 
elektriska verkningsgraden kan exempelvis vara verkningsgraden för en 
frekvensomvandlare eller i de fall likströmsfläktar används kan transformatorns 
verkningsgrad användas. 
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4 Resultat 

Denna del av rapporten avhandlar de resultat som erhölls under projektet. Först 
presenteras resultaten för uppmätt energianvändning på Spira förskola samt resultat från 
de modeller som konstruerats. Därefter presenteras data från den jämförande studien 
vilket efterföljs av resultaten från parameterstudien i simuleringsprogrammet. 

4.1 Mätdata 

4.1.1 Metod vid insamling av mätdata 
Genom att studera mätvärden från leverantören av el och värme på Spira förskola kunde 
den totala el- och värmeanvändningen fastställas. Avseende elanvändningen erhölls 
mätvärden med en upplösning per timme för hela fastigheten. Mätdata avseende 
värmeanvändningen för hela fastigheten erhölls med upplösningen per månad. 

Insamlingen av mätdata för de undermätare som fanns installerade på Spira blev 
komplicerad eftersom kommunen ej loggade dessa. Genom platsbesök kunde dock 
undermätare i fastigheten avläsas manuellt. Upplösning på dessa data var avseende 
värmeanvändningen per månad och avseende elanvändningen klumpsummor sedan 
starten av förskolan. De mätdata som inhämtades var; 

 Undermätare värme, förskola (per månad) 
 Undermätare värme, kök (per månad) 
 Undermätare el förskola (klumpsumma) 
 Undermätare el kök (klumpsumma) 
 Undermätare el, luftbehandlingsaggregat LB2001 förskola (klumpsumma) 
 Undermätare el, luftbehandlingsaggregat LB2002, kök (klumpsumma) 

I de fall endast klumpsummor fanns att tillgå genomfördes ”baklängesberäkningar” med 
hjälp av bland annat den specifika fläkteffekten och uppgifter om drifttiden hos 
ventilationssystemet för att säkerställa att de erhållna värdena var rimliga. Läsaren bör 
med andra ord vara uppmärksam på att dessa poster inte är exakta mätvärden för 
respektive månad utan för hela den studerade tidsperioden, vilka sedan delats upp per 
månad. 

Mätdata sammanställdes per månad och presenteras i Tabell 1 i Bilaga 1. 
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4.1.2 Motorvärmare 
Mängden el som användes av motorvärmarna på förskolan uppskattades per månad 
enligt ekvation (3) och (4). Antalet motorvärmarplatser var 20 till antalet och närvaron 
uppskattades till 70 %. Temperaturdata med upplösning per timme användes för att 
beräkna dygnsmedeltemperaturen varefter totala elanvändningen per dygn beräknades. 
Därefter summerades dessa till totalanvändning per månad. En jämförelse med 
mätvärden från parkeringsplatsen på kompanivägen har även inkluderats där närvaron 
uppskattades iterativt från erhållen mätdata. Resultatet presenteras i Tabell 13. 

Tabell 13 Jämförelse av modellerad och verklig elanvändning för motorvärmarplatserna 

Månad 
Modell 

Närvaro, 70 % 
[kWh] 

Modell 
Närvaro, 70 % 
[kWh/plats] 

Mätdata, 
Närvaro ~164 % 

[kWh/plats] 

Bearbetad 
mätdata 

Närvaro, 70 % 
[kWh/plats] 

Januari  1 072      53,6      189      77,9     

Februari  1 038      51,9      168      69,1     

Mars  884      44,2     45,5  18,7     

April  469      23,4     28,5  11,7     

Maj  299      15,0     22,4  9,2     

Juni  290      14,5     18,2  7,5     

Juli  299      15,0     17,6  7,2     

Augusti  299      15,0     38,2  15,7     

September  290      14,5     41,2  17,0     

Oktober  391      19,6     60,6  25,0     

November  725      36,2     73,9  30,4     

December  1 063      53,1      130      53,4     

Totalt [MWh/plats, år] -  0,356  0,833     0,343 

 
Vilket kan jämföras med riktvärdet i Sveby på 0,4 MWh/plats, år. 

Den verkliga närvaron för parkeringsplatsen på kompanivägen beräknades iterativt från 
mätdata och resultatet illustreras i Figur 5. 

 

Figur 5 Jämförelse mellan verklig korrektionsfaktor för närvaro och använt medelvärde för 
parkeringsplatsen på kompanivägen 
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4.1.3 Gårdsbelysning 
Elanvändningen hos gårdsbelysningen på fastigheten uppskattades för respektive 
månad enligt ekvation (6) och (7). Antalet lyktstolpar var 18 till antalet och effekten i 
varje stolpe antogs vara 53 W. Data med uppgift om solens upp och nedgång med 
upplösning per dygn användes för att uppskatta antalet soltimmar. Därefter 
summerades dessa till totalanvändning per månad. Resultatet presenteras i Tabell 14 
med tre värdesiffror. 

Tabell 14 Modellerad elanvändning för gårdsbelysningen 

Månad 
Elanvändning gårds- 

belysning [kWh] 
Elanvändning gårds- 

belysning [kWh/lyktstolpe] 

Januari  565     31,4 

Februari  420     23,3 

Mars  363     20,1 

April  248     13,8 

Maj  146     8,09 

Juni  44,4     2,47 

Juli  102     5,67 

Augusti  216     12,0 

September  311     17,3 

Oktober  425     23,6 

November  513     28,5 

December  607     33,7 

Totalt  3 960      220     

 

Elanvändningen under perioden juni t.o.m. augusti är i verkligheten mest troligen 
obefintlig på den studerade orten (Luleå) eftersom gatubelysningen då är avstängd 
(Westerlund, L. 2013).  
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4.1.4 Normalårskorrigering 
En normalårskorrigering av mätdata avseende värmeanvändningen genomfördes enligt 
ekvation (2). Data från en närliggande termometer med upplösning per dygn under 
tidsperioden nov. 2012 – okt. 2013 användes för att beräkna antalet graddagar per 
månad. Utöver detta beräknades även antalet graddagar då dygnsmedeltemperaturen 
från simuleringsprogrammet VIP-Energy användes. 

Antalet verkliga- och normala graddagar erhölls dessutom från både Luleå kommuns 
tekniska förvaltning (LKFT) och det kommunala bostadsbolaget Lulebo vilka användes 
som jämförelse. De två sistnämnda var identiska. En differens mellan de beräknade 
korrektionsfaktorerna inkluderades även. Resultatet presenteras i Tabell 15. 

Tabell 15 Sammanställning av graddagar från olika källor samt erhållna korrektionsfaktorer, KGD 

 Mätdata VIP LKTF, Lulebo Korrektionsfaktor, KGD 

Månad 2012 2013 Normalår Verklig Normalår VIP mot mätdata LKFT Differens 

Januari - 824 777 804 841 0,971  1,022      0,052     

Februari - 685 721 676 753 1,025  1,054      0,029     

Mars - 809 677 805 685 0,911  0,919      0,008     

April - 347 340 498 504 0,990  1,006      0,016     

Maj - 72 109 193 296 1,204  1,211      0,007     

Juni - 0 4 0 52 1,873  2,000      0,127     

Juli - 0 2 0 2 2,000  2,000      -        

Augusti - 0 1 0 41 2,000  2,000      -        

September - 65 89 110 246 1,161  1,382      0,221     

Oktober - 320 295 459 444 0,960  0,983      0,023     

November 531 - 592 506 624 1,054  1,104      0,051     

December 896 - 762 873 784 0,919  0,946      0,027     

Totalt 4550 4372 4924 5272 0,980  1,034      0,054     

 

En illustration av erhållen data presenteras i Figur 6. 

 

Figur 6 Jämförelse av antalet graddagar per månad 
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Såsom går att utläsa i Figur 6 korrelerar mätdata för tidsperioden bättre med 
normalåret från simuleringsprogrammet än normalåret från kommunen. Månaderna 
mars och oktober hade klart fler graddagar än normalåret vilket innebär att det under 
dessa tidsperioder var kallare än normalt. De data som erhållits från kommunen baseras 
antagligen på data från SMHI där tidsperioden 1960-1990 alternativt 1975-2004 
använts för att beräkna antalet graddagar (BFS 2007:4 § 2). 

4.2 Resultat från simuleringar i projektstadiet 

4.2.1 Inledning 
Simulering av energianvändningen på Spira förskola hade genomförts under 
projekteringsstadiet där energiberäkningsprogrammet VIP-Energy använts. Efter 
kontakt med berörd konsult kunde indatafilen till programmet och den rapport som 
författats under projekteringen erhållas (Lind, A., 2013). 

4.2.2 Indata till simuleringar 
De indata som användes vid simuleringen under projektstadiet var i princip identiska 
med de data som presenteras i Tabell 1 – 7, d.v.s. uppbyggnad av byggnadens klimatskal.  

Övriga indata som användes presenteras i Tabell 16. Avseende ventilationssystemet 
användes standardvärden i programmet bortsett från drifttid och flöde och 
temperaturverkningsgrad. 

Tabell 16 Indata till VIP-Energy vid simuleringar i projektstadiet 

Indataparameter Storhet Enhet 

Uppvärmd golvarea, Atemp 1452 m
2
 

Vindhastighet – Samtliga riktningar 70 % av klimatfil 

Horisontvinkel - Samtliga riktningar 20 grader 

Solreflektion mark – Samtliga riktningar 20 % 

Drifttid ventilation   

- Vardag (Mån – Fre ) 06 – 18 Start/Stopptid 

- Helgdag (Lör – Sön ) -  

LB2001 (Till-/Frånluft)   

- Flöde +2150 / -2150 l/s 

- Verkningsgrad värmeåtervinning 80 % 

LB2002 (Till-/Frånluft)   

- Flöde +950 / -1150 l/s 

- Verkningsgrad värmeåtervinning 90 % 

Inomhustemperatur   

- Dagtid 22 °C 

- Nattetid (kl. 18-06) 18 °C 

Luftläckage (mätvärde) 0,15 l/s m
2
 

Personvärme (kl. 07-18) 3,3 W/m
2
 

Tappvarmvatten 2,2 W/m
2
 

El till pumpar 955 W 

Belysning 5,0 W/m
2
 

 

4.2.3 Specifik energianvändning under projektstadiet 
Den specifika energianvändningen fastställdes till 65,4 kWh/m2 år enligt BBR varav 
värmeanvändningen uppgick till 50,9 kWh/m2 år. Enligt den rapport som sammanställts 
under projekteringsstadiet angavs en felmarginal på 20 % vilket ger en maximal specifik 
energianvändning på 78,5 kWh/m2 år. 
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4.3 Resultat från egna simuleringar 

4.3.1 Inledning 
Under examensarbetet genomfördes även egna simuleringar av energianvändningen på 
Spira förskola. Vissa indata kom att ändras där så var nödvändigt. Exempelvis hade 
ventilationen i fastigheten körts två timmar mer per vardag från kl. 05-19 istället för  
kl. 06-18. En bugg i ventilationssystemet styrsystem hade dessutom fått följden att 
ventilationen periodvis stått på dygnet runt (Körlof, T., 2013). Enligt de 
”baklängesberäkningar” som nämnts ovan uppskattades den tid som ventilationen stått 
på dygnet runt till c:a 58 dagar.  

Eftersom ventilationen endast körts på vardagar motsvarar 58 driftdagar c:a tre 
månader. Med hjälp av de mätdata som erhållits kunde en avvikande trend ses för 
perioden april-juni. Därmed gjordes antagandet att ventilationen gått dygnet runt under 
denna tidsperiod. Försök gjordes att verifiera detta med hjälp av erhållen mätdata 
avseende elanvändningen men detta gick ej att säkerställa fullt ut eftersom differensen 
låg inom en standardavvikelse. Ventilationen var dessutom helt avstängd i juli månad 
vilket kunde verifieras med hjälp av mätdata. 

4.3.2 Indata till egna simuleringar 
De indata som användes vid de egna simuleringarna var de byggnadsdelar som 
presenterats i Tabell 1-7. Övriga data presenteras i Tabell 17. Indata avseende 
ventilationssystemet har hämtats från respektive tillverkare. Luftflödet är beräknat från 
injusteringsprotokoll där normalflödet, ej forcerat flöde, användes. 

Tabell 17 Indata till VIP-energy vid egna simuleringar 

Indataparameter Storhet Enhet 

Uppvärmd golvarea, Atemp 1452 m
2
 

Vindhastighet – Samtliga riktningar 70 % av klimatfil 

Horisontvinkel – Samtliga riktningar 20 grader 

Solreflektion mark – Samtliga riktningar 20 % 

Drifttid ventilation   

Dagtid, Dag   

- 1 – 90  05 – 19  Start/Stopptid 

- 91 – 180 00 – 24   

- 181 – 212 Avstängt  

- 213 – 365  05 – 19  

- Helgdag (Lör – Sön ) Avstängt  

LB2001 (Till-/Frånluft)   

- Flöde +1100 / -1100 l/s 

- Verkningsgrad värmeåtervinning 87,3 % 

LB2002 (Till-/Frånluft)   

- Flöde +675 / -1265 l/s 

- Verkningsgrad värmeåtervinning 93 % 

Inomhustemperatur 21 °C 

Luftläckage (mätvärde) 0,15 l/s m
2
 

Personvärme (kl. 07-18) 3,3 W/m
2
 

Tappvarmvatten 2,2 W/m
2
 

El till pumpar 955 W 

Belysning 5,0 W/m
2
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4.3.3 Specifik energianvändning egna simuleringar 
Den specifika energianvändningen på Spira fastställdes genom egna simuleringar till 
72,4 kWh/m2 år enligt BBR. Används även här en felmarginal på 20 % blir den maximala 
användningen 86,9 kWh/m2 år. 

4.4 Jämförelse mellan simulerad och faktisk energianvändning 

4.4.1 Inledning 
En jämförelse mellan den simulerade och den faktiska energianvändningen på Spira 
förskola genomfördes. Resultaten har indelats i el- och värmeanvändning. 

4.4.2 Jämförelse värmeanvändning 
Den faktiska och simulerade värmeanvändningen i fastigheten har beräknats och 
normalårskorrigerats enligt ovan. Erhållna korrektionsfaktorer från kommunen valdes 
eftersom detta är normalt förfarande enligt exempelvis ISO 15927-6:2007. 

Tabell 18 Jämförelse mellan faktiskt och simulerad värmeanvändning 

Månad 

Faktisk 
värme-

användning 
[kWh] 

Korrektions-
faktor, KGD 

Faktisk 
normalårs-
korrigerad 

värmeanvändning 
[kWh] 

Simulerad 
värme-

användning, vid 
projektering 

[kWh] 

Simulerad 
värme-

användning 
egen, 
[kWh] 

Januari 15 546 1,022 15 896 12 864 14 466 

Februari 13 445 1,054 14 169 11 417 13 006 

Mars 14 222 0,919 13 077 9 557 11 199 

April 9 392 1,006 9 448 4 472 5 868 

Maj 4 878 1,211 5 905 2 502 3 085 

Juni 1 879 2,000 3 759 1 074 1 239 

Juli 1 866 2,000 3 733 787 773 

Augusti 1 803 2,000 3 605 1 193 1 023 

September 6 606 1,056 6 975 2 394 2 928 

Oktober 14 634 0,983 14 391 6 186 6 985 

November 10 481 1,104 11 576 9 236 10 630 

December 15 547 0,946 14 712 12 236 14 019 

Totalt [kWh] 
Motsv. 
[kWh/m

2 
år] 

110 299 
 

76,0 
 

117 245 
 

80,7 

73 917 
 

50,9 

85 220 
 

58,7 

 

Såsom kan utläsas i Tabell 18 underskattar simuleringarna värmeanvändningen i 
fastigheten där skillnaden om jämförelse görs mellan faktiskt normalårskorrigerad och 
simulerad värmeanvändning c:a 30 kWh/m2 år. Detta motsvarar en avvikelse på 58 %. 
Om felmarginalen på 20 % används blir skillnaden 20 kWh/m2 år vilket motsvarar en 
avvikelse på 32 %. 

En illustrering av sambandet presenteras i Figur 7. 
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Figur 7 Illustration av faktiskt och simulerad värmeanvändning för det studerade objektet 

4.4.3 Jämförelse elanvändning 
Den specifika uppmätta elanvändningen var 65,7 kWh/m2 år, se Bilaga 1, varav 
verksamhetsel var 15,6 kWh/m2 år (23,7 %) och fastighetsel var 42,8 kWh/m2 år (65,1 
%). Delposten okänt uppgick till 7,3 kWh/m2 år (11,1 %). Om den sistnämnda fördelas 
procentuellt på övriga delposter blir resultatet, verksamhetsel 17,6 kWh/m2 år och 
fastighetsel 48,1 kWh/m2 år. 

Enligt BBR inkluderas fastighetsel i byggnadens energianvändning men inte 
verksamhetsel. El till motorvärmare uppskattades till 4,9 kWh/m2 år och el till 
gårdsbelysningen till 2,7 kWh/m2 år. Dessa delposter tillförs utanför klimatskalet bör 
därför avräknas vid jämförelse. Därmed blev den specifika uppmätta elanvändningen 
40,5 kWh/m2 år. 

Den simulerade elanvändningen uppgick till 39,0 kWh/m2 år (jmf. med 65,7 kWh/m2 år 
ovan) varav verksamhetsel var 23,1 kWh/m2 år och fastighetsel 15,9 kWh/m2 år. Den 
del som tillgodoräknas energibalansen var alltså 15,9 kWh/m2 år.  

Både fastighetselen och en stor del av verksamhetselen är dock schablonmässigt 
uppskattade i simuleringsprogrammet och därmed enkelt åtgärdade, felet ligger därmed 
främst i schablonvärdet och inte i simuleringsprogrammet när det gäller 
elanvändningen. 

4.4.4 Jämförelse total energianvändning 
Vid projektering uppskattades energianvändningen på Spira till maximalt 78,4 kWh/m2 
år. Den faktiska normalårskorrigerade energianvändningen fastställdes till 80,9 + 40,5 = 
121,4 kWh/m2 år. Därmed är den verkliga användningen 55 % högre än beräknat trotts 
att en felmarginal på 20 % använts. 
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4.5 Parameterstudie 

4.5.1 Inledning 
De parametrar som kom att ingå i parameterstudien var (i bokstavsordning) 

 Drifttid hos ventilationssystemet, tvent 
 Horisontvinkel, φ 
 Inomhustemperatur, Ti,m 
 Klimatzon 
 Kvot mellan till- och frånluft, xi 
 Luftomsättning, ventilation, q 
 Solreflektion mark, ρr 
 Temperaturverkningsgrad, ηvvx 
 Vindhastighet (% av klimatdatafil) 
 Vridning av byggnaden, θ 

Vid varje simulering kalkylerade VIP-Energy en energibalans enligt flödesschemat i  
Figur .  

4.6 Drifttid hos ventilationssystemet 

Antalet timmar som ventilationen i en fastighet är i drift påverkar dess totala 
energianvändning eftersom fler driftstimmar innebär att mer värme går förlorad till 
omgivningen och att mer elenergi används av ventilationssystemets fläktar. 

4.6.1 Indata till simuleringar 
Genom att studera injusteringsprotokoll från installatören av ventilationssystemet 
(Imtech Ventilation, 2012) kunde normalflödet och börvärde för statiskt övertryck efter 
aggregaten fastställas. Det sistnämnda kallas även injusteringsvärde för externt tryckfall 
och är det tryckfall i ventilationssystemets kanaler som måste övervinnas för att erhålla 
tillräckligt flöde vid respektive till- och frånluftsdon. De indata som användes vid 
simuleringen av drifttiden presenteras i Tabell 19 och Tabell 20. Övrig information om 
aggregaten framgår av Tabell 21 och Tabell 22. 
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Tabell 19 Indata för luftbehandlingsaggregatet LB2001 vid givet flöde 

LB2001 - FläktWoods Tilluft Frånluft 

Flöde [l/s] 1100 1100 

Tryckfall [Pa] 
 

 

- Externt tryckfall (börvärde vid injustering) 115 220 

- Filter, dimensionerande 88 85 

- Värmeväxlare 101 101 

- Allmän förlust 11 12 

Totalt 315 418 

Tryckökning [Pa] 
 

 

- Kammarfläkt 315 418 

Korrektionsfaktor, SFPv 1,008 1,087 

Indata till VIP [Pa] 318 454 

Specificerade verkningsgrader [%] 
 

 

- Fläkt 69,7 67,3 

- Integralmotor 86,6 86,6 

- Frekvensomvandlare 88,5 93,6 

- Total 53,4 54,6 

- Värmeåtervinning - 87,1 

 
Tabell 20 Indata för luftbehandlingsaggregatet LB2002 vid givet flöde 

 

 

  

LB2002 - VoltAir Tilluft Frånluft 

Flöde [l/s] 675 1265 

Tryckfall [Pa]   

- Externt tryckfall (börvärde vid injustering) 100 130 

- Kammar 15 40 

- Filter, dimensionerande 152 150 

- Värmeväxlare 72 200 

- Luftvärmare (Tilluft) 15 -  

Totalt 354 520 

Tryckökning [Pa]   

- Kammarfläkt 354 520 

Korrektionsfaktor, SFPv 1,193 1,003 

Indata till VIP [Pa] 422 522 

Specificerade verkningsgrader [%]   

- Total 57 60 

- Värmeåtervinning - 93 
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Tabell 21 Övrig data för LB2001 

LB2001, övrig data  

Tillverkare/Modell FläktWoods eQ 023 

Värmeväxlare  

- Typ Roterande värmeväxlare EGRB 
(ej hygroskopisk) 

Luftvärmare  

- Tillverkare Swegon, ThermoGuard 

- Modell BxH : 1400x600 [mm] 

- Värmekälla Vatten (Fjärrvärme) 

Fläktar  

- Till-/Frånluft Kammarfläkt Centriflow plus GPEB 

 

Tabell 22 Övrig data för LB2002 

 

 
Tillförlitligheten hos de värden som uppgetts av tillverkarna kan ifrågasättas av den 
enkla anledningen att de själva tar fram uppgiften. Trots detta anses tillförlitligheten 
vara god eftersom samtliga beräknade värden avseende den specifika fläkteffekten låg 
under det som specificerats av tillverkarna. Med andra ord underskattade teorin värdet 
vilket bör vara fallet. Dessutom har resultaten i FläktWoods simuleringsprogramvara 
ACON certifierats av tredje part, i detta fall Eurovent (Hagman, P., 2013). 

  

LB2002, övrig data  

Tillverkare/Modell VoltAir VSEi-08-T-V 

Värmeväxlare  

- Typ Plattvärmeväxlare (Regoterm) 

Luftvärmare  

- Tillverkare AirCoil 

- Modell HW-GB-800-600 1-20-2-X-R6 

- Värmekälla Vatten (fjärrvärme) 

Fläktar  

- Tilluft Kammarfläkt, Ebm-PapstMXPC35RD-2140 

- Frånluft Kammarfläkt, Ebm-Papst MXPC35RD-2140* 
*(Denna fläkt klarar ej teoretiskt kombination av flöde 

tryckfall som angetts i Tabell 20, har annan fläkt använts?) 
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Då antalet driftstimmar varierades valdes det upplägg som presenteras i Tabell 23 för 
att på ett så gott sätt som möjligt representera ett verkligt användningsmönster. 

Tabell 23 Start och Stopptid för ventilationssystemet vid givet antal driftstimmar per vardag 

Drifttimmar per 
vardag [h] 

Tid för start 
[tt:mm] 

Tid för stopp 
[tt:mm] 

8 08:00 16:00 

10 07:00 17:00 

12 06:00 18:00 

14 05:00 19:00 

16 04:00 20:00 

18 03:00 21:00 

20 02:00 22:00 

22 01:00 23:00 

24 00:00 24:00 

 

4.6.2 Resultat vid förändrad drifttid hos ventilationssystemet 
Drifttiden hos ventilationssystemet simulerades mellan 8 – 24 timmar per vardag med 
steglängden 2 timmar. Eftersom inga delposter gick att exportera för olika aggregat i 
VIP-Energy simulerades varje aggregat separat och resultatet presenteras således även 
separat. Därefter sammanställs dessa för att fastställa den totala effekten på värme- och 
elanvändning. 

Den totala differensen i värme-,      , och elanvändning,      , har beräknats med 
avseende på begynnelsevärdet vid 8 h drifttid per vardag. Erhållen utdata presenteras 
med enheten kWh/m2 (Atemp) och år om inget annat anges. 

Den linjära ekvationen              där         har använts för att approximera 

sambandet mellan drifttiden hos ventilationssystemet och respektive utdataparameter. 
Där så ansågs lämpligt har delintervall använts för att erhålla bättre förklaringsgrad. 

4.6.3 LB2001 – FläktWoods, eQ 023 

4.6.3.1 LB2001 - Värmeanvändning vid förändrad drifttid hos ventilationsaggregatet 
Det utdataparametrar avseende värmeanvändning som påverkades vid ändrade 
drifttider hos LB2001 var; 

 Total värmeanvändning,      

 Värmeförsörjning till värmesystemet,     

 Värmeförsörjning till ventilationssystemet (eftervärme),       

Värmeförsörjning till tappvarmvatten,     , var 6,32 kWh/m2 år vilket motsvarar den 
differens som kan observeras vid jämförelse mellan      och övriga delposter i tabellen. 
Resultatet framgår i Tabell 24 med fyra värdesiffror. Den beräknade differensen 
presenteras med tre värdesiffror. 
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Tabell 24 Simulerad värmeanvändning vid ändrade drifttider för LB2001  

tvent  
[h] 

Qtot 
[kWh/m2 år] 

Qvs 
[kWh/m2 år] 

Qvent 
[kWh/m2 år] 

dQtot 
[kWh/m2 år], [%] 

8 (33,48) 27,07 0,09690 - 

10 34,34 27,90 0,1235 0,863 (2,58 %) 

12 35,25 28,78 0,1499 1,77 (5,29 %) 

14 35,93 29,44 0,1758 2,45 (7,32 %) 

16 37,27 30,27 0,6847 3,79 (11,3 %) 

18 38,03 30,50 1,212 4,55 (13,6 %) 

20 38,79 30,72 1,748 5,31 (15,9 %) 

22 39,55 30,94 2,291 6,07 (18,1 %) 

24 40,32 31,16 2,849 6,85 (20,4 %) 

dQ  6,85 4,09 2,75  

 

Såsom går att utläsa i Tabell 24 innebär en ökad drifttid en ökad värmeanvändning. En 
illustration av sambandet mellan drifttiden och respektive utdataparameter framgår av 
Figur 8. 

 

Figur 8 Linjär regression av utdata avseende värmeanvändning från simuleringen av LB2001.     ,     samt 
      som funktion av       

De konstanter som erhölls vid regressionsanalysen presenteras i Tabell 25 med  
fyra värdesiffror. I de fall en utdataparameter skattats i delintervall ansatte 
skärningspunkten mellan de båda linjerna gränsen för intervallet. 
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Tabell 25 Konstanter, förklaringsgrad samt beräknat delintervall för respektive utdataparameter 

Utdataparameter Intervall          

                    0,4349 30,04 0,9962 

                   0,3999 23,90 0,9963 

-”-                 0,1110 28,50 0,9998 

                  14,2 0,01316 -8,209       1,000 

-”-                  0,2704 -3,650 0,9999 

 

Den totala värmeanvändningen ökar med c:a 0,435 kWh/m2 år och drifttimme vilket 
motsvarar en ökning med 1,3 % (per drifttimme). 

4.6.3.2 LB2001 - Elanvändning vid förändrad drifttid hos ventilationsaggregatet 
Det utdataparametrar avseende elanvändning som påverkades vid ändrade drifttider 
hos LB2001 var; 

 Total elanvändning, Etot 

 El till ventilationssystemets fläktar, Event 

 El till värmesystemets cirkulationspump, Evs 

Resultaten presenteras i Tabell 26 med fyra värdesiffror. Beräknad differens 
presenteras med tre värdesiffror. 

Tabell 26 Simulerad elanvändning för LB2001 vid ändrade drifttider 

tvent  
[h] 

Etot 
[kWh/m2 år] 

Event 
[kWh/m2 år] 

Evs 
[kWh/m2 år] 

dEtot 
[kWh/m2 år], [%] 

8 4,608 2,257 2,351 - 

10 5,208 2,822 2,387 0,600 (13,0 %) 

12 5,796 3,386 2,410 1,19 (25,8 %) 

14 6,377 3,950 2,427 1,77 (38,4 %) 

16 6,958 4,515 2,444 2,35 (51,0 %) 

18 7,547 5,079 2,468 2,94 (63,8 %) 

20 8,131 5,643 2,488 3,52 (76,4 %) 

22 8,718 6,207 2,510 4,11 (89,2 %) 

24 9,298 6,772 2,526 4,69 (102 %) 

dE 4,69 4,52 0,18  

 

Såsom går att utläsa i Tabell 26 ökar den totala elanvändningen då antalet drifttimmar 
ökar. Majoriteten av denna skillnad går till fläktarna i ventilationsaggregatet. En 
marginell ökning av elanvändningen i cirkulationssystemets pumpar kan också utläsas. 
En linjär regression av erhållen utdata genomfördes och resultatet illustreras i Figur 9, 
där Evs utelämnades. 
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Figur 9 Linjär regression av erhållen utdata från simuleringen av LB2001 avseende elanvändning.      samt 
      som funktion av       

De konstanter, giltiga intervall, och de förklaringsgrader som erhölls vid 
regressionsanalysen presenteras i Tabell 27 med fyra värdesiffror.  

Tabell 27 Resultat för LB2001 avseende elanvändning vid förändrad drifttid 

Utdataparameter Intervall a1 a0 R2 

Etot                0,2927 2,277 1,000 

Event                0,2822 1,071·10-10 1,000 

Evs                0,01055 2,277 0,9926 

 

Såsom framgår av Tabell 27 ökar den totala elanvändningen med c:a 0,293 kWh/m2 år 
och drifttimme i jämförelse med begynnelsevärdet vid 8 h drifttid per vardag vilket 
motsvarar en ökning med 6,4 % (per drifttimme). 

4.6.4 LB2002 – VoltAir, VSEi-08 

4.6.4.1 LB2002 - Värmeanvändning vid förändrad drifttid hos ventilationsaggregatet 
De utdataparametrar avseende värmeanvändning som påverkades vid en förändrad 
drifttid hos LB2002 var; 

 Total värmeanvändning, Qtot 

 Värmeförsörjning till värmesystemet, Qvs 

 Värmeförsörjning till ventilationen (eftervärme), Qvent 

Resultatet från simuleringarna presenteras i Tabell 28 med fyra värdesiffror. Den 
beräknade differensen presenteras med tre värdesiffror. 
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Tabell 28 Simulerad värmeanvändning för LB2002 vid ändrade drifttider 

tvent  
[h] 

Qtot 
[kWh/m2 år] 

Qvent 
[kWh/m2 år] 

Qvs 
[kWh/m2 år] 

dQtot 
[kWh/m2 år], [%] 

8 43,82 - 37,51 - 

10 47,59 - 41,28 3,77 (8,60 %) 

12 51,54 - 45,22 7,71 (17,6 %) 

14 54,94 - 48,63 11,1 (25,4 %) 

16 59,00 0,2154 52,47 15,2 (34,6 %) 

18 62,29 0,4755 55,50 18,5 (42,1 %) 

20 65,60 0,7477 58,53 21,8 (49,7 %) 

22 68,93 1,030 61,59 25,1 (57,3 %) 

24 72,32 1,357 64,65 28,5 (65,0 %) 

dQ 28,5 1,36 27,1  

 

En linjär regression av erhållen utdata genomfördes och illustreras i Figur 10. 

 

Figur 10 Linjär regression av utdata från simuleringen av värmeanvändning för LB2002.     ,     samt 
      som funktion av      . 

De konstanter, giltiga intervall samt de förklaringsgrader som erhölls vid 
regressionsanalysen framgår av Tabell 29 med fyra värdesiffror. 

Tabell 29 Resultat för respektive utdataparameter avseende värmeanvändning vid förändrad drifttid 

Utdataparameter Intervall a1 a0 R2 

Qtot 8,0 ≤ tvent ≤ 24,0 1,779 29,98 0,9990 

Qvs 8,0 ≤ tvent ≤ 15,9 1,865 22,64 0,9992 

-”- 15,9 ≤ tvent ≤ 24,0 1,522 28,11 1,000 

Qvent 8,0 ≤ tvent ≤ 14,6 - 0 - 

-”- 14,6 ≤ tvent ≤ 24,0 0,1419 2,072 0,9980 

 
Den totala värmeanvändningen ökade med 1,779 kWh/m2 år och drifttimme vilket 
motsvarar en ökning med 4,1 % (per drifttimme). 
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4.6.4.2 Elanvändning – LB2002 
Vid förändrad drifttid hos ventilationssystemet påverkades följande utdataparametrar 
avseende elanvändningen; 

 Total elanvändning, Etot 

 El till ventilationssystemets fläktar, Event 

 El till värmesystemets cirkulationspump, Evs 

Resultaten presenteras i Tabell 30 med fyra värdesiffror. 

Tabell 30 Simulerad elanvändning för LB2002 vid förändrad drifttid hos ventilationssystemet 

tvent  
[h] 

Etot 
[kWh/m2 år] 

Event 
[kWh/m2 år] 

Evs 
[kWh/m2 år] 

dEtot 
[kWh/m2 år], [%] 

8 4,818 2,277 2,541 - 

10 5,459 2,846 2,613 0,641 (13,3 %) 

12 6,085 3,415 2,670 1,27 (26,3 %) 

14 6,754 3,984 2,769 1,94 (40,2 %) 

16 7,438 4,554 2,884 2,62 (54,4 %) 

18 8,163 5,123 3,040 3,35 (69,4 %) 

20 8,887 5,692 3,195 4,07 (84,5 %) 

22 9,615 6,261 3,353 4,80 (99,6 %) 

24 10,35 6,830 3,520 5,53 (115 %) 

dE 5,533 4,554 0,979  

 

En linjär regression av erhållen utdata från simuleringarna genomfördes och illustreras 
i Figur 11. 

 

Figur 11 Linjär regression av utdata avseende elanvändning för LB2002.     ,     samt       som funktion 
av       

De konstanter, giltigt intervall och de förklaringsgrader som erhölls vid 
regressionsanalysen presenteras i Tabell 31 med fyra värdesiffror. 
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Tabell 31 Resultat för LB2002 avseende elanvändning vid förändrad drifttid 

Utdataparameter Intervall a1 a0 R2 

Etot 8,0 ≤ tvent ≤ 24,0 0,3467 1,960 0,9991 

Evs 8,0 ≤ tvent ≤ 24,0 0,2845 -1,337·10-10 1,000 

Event 8,0 ≤ tvent ≤ 24,0 0,06214 1,960 0,9739 

 
Såsom framgår av Tabell 31 ökar den totala elanvändningen med c:a 0,347 kWh/m2 år 
och drifttimme vilket motsvarar en ökning med 7,2 % (per drifttimme). 

4.6.4.3 Nyckeltal – Drifttid hos ventilationssystemet 
I Tabell 32 presenteras de nyckeltal som identifierades vid studie av drifttiden hos 
ventilationssystemet. 

Tabell 32 Nyckeltal vid utökade drifttider hos ventilationssystemet 

Nyckeltal Enhet LB2001 LB2002 Totalt 

Qtot kWh/(m2, år, drifttimme) 0,435 1,779 2,214 

Etot kWh/(m2, år, drifttimme) 0,293 0,347 0,640 

 

Detta kan även uttryckas enligt följande 
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4.7 Horisontvinkel, φ 

4.7.1 Inledning 
I simuleringsprogrammet finns en parameter kallad horisontvinkel. Med hjälp av denna 
kan användaren uppskatta i vilken omfattning byggnaden skuggas av omgivningen i 
olika riktningar. Horisontvinkeln anges i grader (0 - 90°) i 8 olika riktningar (Nord, 
Nordost, Ost, Sydost, Syd, Sydväst, Väst och Nordväst). Standardvärdet i programmet är 
20 graders horisontvinkel i samtliga riktningar.  

Enligt manualen till VIP-energy beräknas solstrålningen mot byggnaden enligt HDKR-
metoden. 

Horisontvinkel för byggnaden simulerades för tre olika värden på horisontvinkeln 5, 10 
och 20° och värdet ändrades i samtliga riktningar. 

4.7.2 Värmeanvändning vid förändrad horisontvinkel 
Vid simuleringarna av horisontvinkeln, φ, påverkades följande utdataparametrar 
avseende värmeanvändningen; 

 Total värmeanvändning, Qtot 
 Värmeförsörjning värmesystem, Qvs 
 Transmissionsförluster, Qtr 
 Luftläckage, Qläck 
 Värmeåtervinning i ventilationsaggregatet, Qvvx 
 Solinstrålning genom fönster, Qsol 

Resultatet framgår av Tabell 33 med fyra värdesiffror. Den beräknade differensen 
presenteras med tre värdesiffror. Observera att Qtot, Qvs och Qsol är tillförd energi, Qvvx är 
återvunnen energi och ingår redan i Qtot. Qtr och Qläck är förluster till omgivningen.  

Tabell 33 Utdata från simulering av horisontvinkel avseende värmeanvändning. * = [kWh/m2 år] 

φ [°] Qtot [*] Qvs [*] Qtr [*] Qläck [*] Qvvx [*] Qsol [*] 
dQtot  

[*], [%] 

5  70,40      64,08      50,05      3,206      61,43      23,12     - 

10  72,04      65,72      49,97      3,176      61,53      20,67      1,64 (2,33 %)  

20  76,18      69,86      49,80      3,093      61,88      14,06      5,78 (8,21 %)  

dQ 5,78 5,78 -0,250 -0,113 0,449 -9,06  

 

Såsom går att utläsa i Tabell 33 ökar värmeförsörjningen till värmesystemet och 
återvinningen i ventilationsaggregatet medan förluster via transmission, -luftläckage 
samt solinstrålningen genom fönster minskar vid ökad horisontvinkeln. En linjär 
regression av erhållen utdata genomfördes och illustreras i Figur 12. Eftersom trans-
mission, luftläckage och återvinning i ventilationsaggregatet endast påverkades 
marginellt exkluderades dessa från figuren och presenteras istället i Tabell 34. 
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Figur 12 Linjär regression av erhållen utdata från simuleringen. Värmeförsörjning till värmesystemet, Qvs, 
och solinstrålning via fönster, Qsol, som funktion av horisontvinkeln. 

De konstanter, giltigt intervall och de förklaringsgrader som erhölls vid 
regressionsanalysen presenteras i Tabell 34 med fyra värdesiffror. 

Tabell 34 Resultat avseende värmeanvändningen vid ökande horisontvinkel 

Utdataparameter Intervall a1 a0 R2 

Qtot 5 ≤ φ ≤ 20 0,3895 68,33 0,9970 

Qsol 5 ≤ φ ≤ 20 0,6119 26,42 0,9952 

Qtr 5 ≤ φ ≤ 20 -1,687·10-2 50,14 0,9988 

Qläck 5 ≤ φ ≤ 20 -7,513·10-3 3,247 0,9944 

Qvvx 5 ≤ φ ≤ 20 3,073·10-2 61,26 0,9828 

 

4.7.3 Elanvändning vid förändrad horisontvinkel 
Vid simuleringarna av horisontvinkeln, φ, påverkades följande utdataparametrar 
avseende elanvändningen; 

 Total elanvändning, Etot 
 El till värmesystemets cirkulationspump, Evs 

Resultatet från simuleringarna presenteras i Tabell 35 med fyra värdesiffror. El till 
ventilationssystemets fläktar, Event, var 6,59 kWh/m2 år och är den skillnad som kan 
utläsas mellan Etot och övriga delposter i tabellen. 

Tabell 35 Utdata från simuleringen gällande elanvändning. 

φ [°] 
Etot 

[kWh/m
2
 år] 

Evs 
[kWh/m

2
 år] 

dEtot 
[kWh/m

2
 år], [%] 

5 9,187 2,600 - 

10 9,243 2,655 0,0559 (0,609 %) 

20 9,444 2,857 0,257 (2,80 %) 

dE 0,257 0,257  

En regressionsanalys genomfördes och resultatet presenteras i Tabell 36. 

Qvs = 0,389φ + 68,33 
R² = 0,997 

Qsol = -0,612φ + 26,42 
R² = 0,995 
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Tabell 36 Konstanter, förklaringsgrad samt intervall för respektive utdataparameter  

Utdataparameter Intervall a1 a0 R
2
 

Qtot 0 ≤ φ ≤ 20 0,3895 68,33 0,9970 

Etot 0 ≤ φ ≤ 20            9,087 0,9844 

 

4.7.4 Nyckeltal - Horisontvinkel 
De nyckeltal som identifierats vid studien av horisontvinkeln presenteras i Tabell 37 
med tre decimaler. 

Tabell 37 Identifierade nyckeltal för parametern horisontvinkel 

Nyckeltal Intervall kWh/m
2
 år, grad. 

Qtot 0 ≤ φ ≤ 20 0,390 

Etot 0 ≤ φ ≤ 20 0,018 

 

Vilket även kan uttryckas enligt följande. 

     
  

        
   

     
  

     
  

        
   

     
  

Där φ är vinkeln från horisontalplanet i samtliga riktningar. 

Antas förändringen i värmeanvändning vara relaterad till fönsterarean kan följande 
samband ställas upp. Fönsterarean på den studerade fastigheten var 187,8 m2.  
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4.8 Inomhustemperatur 

4.8.1 Inledning 
En parameter som påverkar energianvändningen i byggnader är inomhustemperaturen.  
De senaste åren har just detta varit en omdebatterad fråga i Sverige kanske för att det 
berör de flesta. Ledordet har varit att en sänkt inomhustemperatur sparar både energi 
och pengar. Det går exempelvis att utläsa på energirådgivningens hemsida, vilket är ett 
samarbete mellan 27 Stockholmskommuner, att en sänkning av inomhustemperaturen 
med en grad ger en besparing på c:a 5 % av den totala värmeanvändningen i en ”vanlig” 
mindre svensk villa (Energirådgivningen, 2013). 

Det var därför av intresse att studera hur en förändrad inomhustemperatur inverkar på 
energianvändningen i en förskola samt att fastställa huruvida det är av mindre, lika stor 
eller större vikt att beakta inomhustemperaturen i våra skolor och förskolor i jämförelse 
med bostadshus. 

4.8.2 Indata till simuleringarna 
I simuleringsprogrammet angavs ett temperaturintervall för önskad inomhus-
temperatur. Intervall på exempelvis 22 – 23°C var inte möjligt eftersom detta gav 
felmeddelanden i programmet. Detta berodde antagligen på att komfortkyla saknas i 
den simulerade fastigheten vilket i sin tur gjorde att önskad inomhustemperatur under 
den varmare delen av året inte var möjlig att uppnå. Därför ansattes en övre gräns på 
27°C vid samtliga simuleringar.  

Simuleringar genomfördes för en önskad lägsta inomhustemperatur på 17 – 23°C med 
steglängden 1°C. Ett medelvärde för erhållen inomhustemperatur, Ti,m, beräknades för 
respektive simulering. D.v.s. inomhusmedeltemperaturen i byggnaden under hela den 
studerade tidsperioden vilket alltså inte är samma sak som lägsta inomhustemperatur. 

För att säkerställa en god omblandning av luftvolymen i fastigheten regleras ofta 
tilluftstemperaturen hos ventilationssystemet till en temperatur något under den 
inomhustemperatur som önskas uppnås (Iwanowski, H. 2013).  

För att på ett så gott sätt som möjligt representera verkligheten har därför vid varje 
simulering en lägsta tillåten tilluftstemperaturen ansatts tre grader under lägsta 
inomhustemperatur. 

4.8.3 Värmeanvändning vid förändrad inomhustemperatur 
De utdataparametrar avseende värmeanvändning som påverkades vid en förändrad 
inomhustemperatur var; 

 Total värmeanvändning, Qtot 
 Värmeförsörjning värmesystem, Qvs 
 Värmeförsörjning ventilation, Qvent 

Resultatet från simuleringarna presenteras i Tabell 38 med fyra värdesiffror. Den 
beräknade differensen presenteras med tre värdesiffror.  

  



 41 

Tabell 38 Simulerad värmeanvändning vid förändrad inomhustemperatur 

Indata lägsta inomhus-,  
(tillufts-temperatur) [°C] 

Ti,m  
[°C] 

Qtot 
[kWh/m

2
 år] 

Qvs 
[kWh/m

2
 år] 

Qvent 
[kWh/m

2
 år] 

dQtot  
[kWh/m

2
 år], [%] 

17 (14) 18,49 43,61 37,04 0,2543 - 

18 (15) 19,24 46,75 40,13 0,3019 3,14 (7,19 %) 

19 (16) 20,02 49,99 43,32 0,3541 6,38 (14,6 %) 

20 (17) 20,82 53,39 46,66 0,4123 9,77 (22,4 %) 

21 (20) 21,65 56,93 50,14 0,4766 13,3 (30,5 %) 

22 (19) 22,51 60,63 53,77 0,5469 17,0 (39,0 %) 

23 (20) 23,38 64,44 57,50 0,6256 20,8 (47,8 %) 

dQ 4,89 20,8 20,5 0,371  

 

Såsom går att utläsa i Tabell 38 ökar värmeanvändningen då inomhustemperaturen 
stiger. Majoriteten av den ökade värmeanvändningen går att härleda till ökad 
värmeförsörjning hos värmesystemet men en mindre del går även till värmeförsörjning 
hos ventilationssystemet. 

En regressionsanalys genomfördes vilken illustreras i Figur 13.  

Eftersom högre förklaringsgrad erhölls vid korrelation med inomhusmedel-
temperaturen i jämförelse med lägsta inomhustemperatur ansattes denna parameter 
som beroende variabel. Ekvationen               användes för att approximera 

sambanden nedan. 

 

Figur 13 Linjär regression av erhållen utdata.     ,     samt       som funktion av erhållen 
inomhusmedeltemperatur,     . 

Konstanter, förklaringsgrad och giltigt intervall till de ekvationer som erhölls vid 
regressionsanalysen presenteras i Tabell 39. 

  

Qtot = 4,256x - 35,16 
R² = 1,000 

Qvent = 0,076x - 1,156 
R² = 0,997 

Qvs = 4,180x - 40,32 
R² = 1,000 

 -    

 10,00  

 20,00  

 30,00  

 40,00  

 50,00  

 60,00  

 70,00  

  18,0       19,0       20,0       21,0       22,0       23,0       24,0     

V
är

m
ea

n
vä

n
d

n
in

g 
[k

W
h

/m
2
 å

r]
 

Erhållen inomhusmedeltemperatur, Ti,m [°C] 

Total värmeanvändning Värmeförsörjning ventilation Värmeförsörjning värmesystem 



 42 

Tabell 39 Resultat avseende värmeanvändning vid förändrad inomhusmedeltemperatur 

Utdataparameter Intervall a1 a0 R2 

Qtot 18,5 ≤ Ti,m ≤ 23,4 4,256 -35,16 0,9999 

Qvs 18,5 ≤ Ti,m ≤ 23,4 4,180 40,32 1,000 

Qvent 18,5 ≤ Ti,m ≤ 23,4 7,572·10-2 1,156 0,9966 

4.8.4 Elanvändning vid förändrad inomhustemperatur 
De utdataparametrar som påverkades vid en förändrad inomhustemperatur var; 

 Total elanvändning, Etot 
 El till värmesystemets cirkulationspump, Evs 

Resultatet från simuleringarna presenteras i Tabell 40 med fyra värdesiffror. Den 
beräknade differensen presenteras som vanligt med tre värdesiffror. 

Tabell 40 Simulerad elanvändning vid förändrad inomhustemperatur 

Lägsta inomhus-, 
(tillufts-temperatur [°C] 

Ti,m 
[°C] 

Etot 
[kWh/m2 år] 

Evs 
[kWh/m2 år] 

dEtot 
[kWh/m2, år], [%] 

17 (14)  18,49 10,32 3,485 - 

18 (15) 19,24 10,43 3,592 0,107 (1,03 %) 

19 (16)  20,02 10,55 3,713 0,228 (2,20 %) 

20 (17) 20,82 10,68 3,847 0,361 (3,50 %) 

21 (18) 21,65 10,83 3,996 0,511 (4,95 %) 

22 (19) 22,51 10,97 4,130 0,645 (6,25 %) 

23 (20) 23,38 11,09 4,253 0,767 (7,73 %) 

dT, dQ 4,89 0,767 0,767  

 

Såsom framgår av Tabell 40 ökar elanvändningen då inomhustemperaturen stiger. Hela 
differensen går att härleda till ökad elförsörjning hos cirkulationspumpen i 
värmesystemet. 

De konstanter, giltiga intervall och de förklaringsgrader som erhölls vid 
regressionsanalysen presenteras i Tabell 41. 

Tabell 41 Resultat avseende elanvändningen vid förändrad inomhusmedeltemperatur 

Utdataparameter Intervall a1 a0 R2 

Etot 18,5 ≤ Ti,m ≤ 23,4 0,1603 7,350 0,9990 

Evs 18,5 ≤ Ti,m ≤ 23,4 0,1603 0,5127 0,9990 

 

4.8.5 Nyckeltal – Inomhustemperatur 
De nyckeltal som identifierades vid simuleringarna av inomhustemperaturen 
presenteras i Tabell 42 med tre decimaler. 

Tabell 42 Erhållna nyckeltal vid förändrad inomhusmedeltemperatur 

Utdataparameter kWh/m
2
 år, °C 

Qtot 4,256 

Etot 0,160 

 
Detta kan även uttryckas enligt följande. 

     

     
        

   

     
 ,   
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4.9 Klimatzon 

4.9.1.1 Inledning 
En intressant parameter vid energisimuleringar är klimatzonen. Såsom framgår av 
litteraturstudien har Sverige en indelning i klimatzoner i vilka olika krav finns på 
exempelvis den totala energianvändningen. Det var därför av intresse att fastställa 
vilken skillnad i energianvändning som erhölls om Spira förskola byggts på annan ort.  

4.9.2 Indata till simuleringarna av klimatzonen 
För att identifiera eventuella skillnader inom klimatzonerna samt att få ett 
representativt värde för hela zonen valdes tre olika orter inom varje klimatzon för vilka 
simuleringar genomfördes. Orterna valdes i första hand utefter respektive läns 
residensstad i andra hand utefter tillgång på klimatdata i simuleringsprogrammet. De 
orter som ingick i simuleringen presenteras i Tabell 43. 

Tabell 43 Orter som ingick i studien fördelat på respektive län samt uppgift om residensstad 

Klimatzon Ort Län Residensstad Klimatdata för residensstad 

I Luleå Norrbotten Ja Ja 

I Umeå Västerbotten Ja Ja 

I Östersund Jämtland Ja Ja 

II Sundsvall Västernorrland Nej (Härnösand) Saknas 

II Särna Dalarna Nej (Falun) Saknas 

II Karlstad Värmland Ja Ja 

III Stockholm Stockholm Ja Ja 

III Göteborg Västra Götaland Ja Ja 

III Malmö Skåne Ja Ja 

 

Den förändring som gjordes i simuleringsprogrammet var val av ort och således även 
klimatdatafil. Övriga indata till simuleringarna är detsamma som presenterats tidigare. 

4.9.3 Resultat från simuleringar av olika klimatzoner 
Då resultaten från simuleringarna skulle sammanställas blev det tydligt att i princip alla 
parametrar påverkades vid simuleringen, förutom schablonuppskattade värden såsom 
verksamhetsel, personvärme och dylikt. Presentation av samtliga parametrar ansågs 
överflödig eftersom fokus i detta arbete var på totalanvändningen. Därmed presenteras 
de parametrar som ansågs vara mest relevanta. Följande parametrar valdes; 

 Total värmeanvändning, Qtot 
 Total elanvändning, Etot 
 Medelvärde utomhustemperatur, Tu,m 
 Medelvärde vindhastighet, vm 
 Medelvärde relativ luftfuktighet, RHm 

Resultat avseende energianvändning presenteras i Tabell 44 med fyra värdesiffror. 
Medelvärde för temperatur, vind och luftfuktighet med två värdesiffror. 
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Tabell 44 Resultat för ett normalår från simuleringen för respektive ort 

Ort Klimatzon 
Qtot 

[kWh/m
2
 år] 

Etot 
 [kWh/m

2
 år] 

Tu,m  
[°C] 

vm  
[m/s] 

RHm  
[%] 

Luleå I 56,49 9,562 2,8 3,2 81 

Umeå I 51,02 9,380 3,7 3,3 78 

Östersund I 50,11 9,390 3,8 3,9 79 

Sundsvall II 46,67 9,269 4,6 2,5 80 

Särna II 56,61 9,677 1,7 3,5 81 

Karlstad II 40,20 8,961 6,4 2,7 79 

Stockholm III 36,95 8,842 7,5 3,3 74 

Göteborg III 35,17 8,833 7,6 3,9 84 

Malmö III 31,53 8,691 8,4 4,8 82 

 

Ett medelvärde samt en standardavvikelse för respektive klimatzon beräknades och 
presenteras i Tabell 45. Energianvändningen presenteras med tre värdesiffror övriga 
data med två värdesiffror. Observera att de värden som presenteras nedan är beräknat 
på rådata från simuleringarna. 

Tabell 45 Beräknade medelvärden och standardavvikelser för respektive klimatzon 

Klimatzon 
Qtot 

[kWh/m
2
 år] 

Etot 
[kWh/m

2
 år] 

Tu,m 
[°C] 

vm 
[m/s] 

RHm 
[%] 

I 52,5 ± 3,4 9,4 ± 0,1 3,4 ± 0,5 3,5 ± 0,4 79,2 ± 1,4 

II 47,8 ± 8,3 9,3 ± 0,4 4,2 ± 2,4 2,9 ± 0,5 79,8 ± 1,0 

III 34,5 ± 2,8 8,8 ± 0,1 7,8 ± 0,5 4,0 ± 0,8 80,1 ± 5,0 

 

4.9.4 Nyckeltal – Klimatzon 
Det statiska underlaget vid simuleringarna av klimatzonen var inte tillräckligt 
omfattande för att fastställa nyckeltal. 

Simuleringarna antyder dock att den totala värmeanvändningen ökar med  
c: a 9 kWh/m2 år då fastigheten flyttas en klimatzon norrut. 
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4.10 Kvot mellan till-, och frånluft 

4.10.1 Inledning 
Vid simuleringar av andra parametrar i VIP-Energy upptäcktes att energianvändningen 
vid en förändrad kvot mellan till- och frånluftsflöde varierade i en omfattning som var 
oväntad. Därför gjordes valet att inkludera även denna parameter i studien. 

4.10.2 Indata till simuleringarna 
För att säkerställa att det var kvoten som gjorde skillnad hölls den totala summan av 
luftflöde genom aggregatet konstant enligt följande ekvation. 

                          

 (13) 

Samtidigt var det av intresse att fastställa en kvot mellan till- och frånluften i systemet. 
Detta gjordes enligt ekvation (14) 

     
     

    

 (14) 

Kvoten mellan till- och frånluft simulerades inom intervallet xi = 0,5 – 1,5 med 
steglängden 0,1. Erhållet flöde för respektive kvot beräknades genom att kombinera 
ekvation (13) och (14). Exempelvis genom att eliminera       enligt följande. 

                 

 (15) 

               

 (16) 

Ekvation (15) och (16) ger; 

      
    
    

 

 (17) 

Slutligen erhålls även tilluftsflödet,      , från ekvation (13) eller (14) 

Enligt denna metod kunde det totala luftflödet genom aggregatet hållas konstant medan 
kvoten mellan till- och frånluft varierades. Eftersom tryckfallet i systemet förändras vid 
ändrade flöden användes simuleringsprogramvara från respektive tillverkare för att 
beräkna tryckfall och verkningsgrader vid det aktuella flödet. 

Det externa tryckfallet hölls konstant vid samtliga simuleringar vilket är en förenkling 
av verkligheten. Resultatet från dessa inledande simuleringar användes som indata i 
VIP-Energy och framgår av Tabell 46 och 47. 
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Tabell 46 Indata till VIP-Energy gällande LB2001. Beräknade tillufts-,      , och frånluftsflöden,      , 

tryckökning i respektive fläkt, Δp, totalverkningsgrad för fläkt,     , samt verkningsgrad för värmeväxlare i 
ventilationsaggregatet,     , vid given kvot 

 
Tilluft Frånluft Värmeväxlare 

Kvot (xi)       [l/s] Δp [Pa]      [%]       [l/s] Δp [Pa]      [%]     [%] 

0,5 733 261 43,1 1467 476 60,4 98,6 

0,6 825 275 46,3 1375 461 59,3 97,5 

0,7 906 285 48,9 1294 448 58,1 95,9 

0,8 978 296 51,0 1222 438 57,0 93,7 

0,9 1042 305 52,6 1158 426 55,6 90,7 

1,0 1100 315 53,4 1100 418 54,6 87,1 

1,1 1152 323 55,1 1048 411 53,4 82,2 

1,2 1200 329 56,1 1000 403 52,2 77,3 

1,3 1243 335 56,8 957 397 51,0 72,7 

1,4 1283 342 57,6 917 390 49,9 68,4 

1,5 1320 347 58,2 880 386 48,8 64,4 

 

Tabell 47 Indata till VIP-Energy för LB2002. Beräknade till-,      , och frånluftsflöden,      , tryckökning i 

respektive fläkt, Δp, totalverkningsgrad för fläkt,     , verkningsgrad för värmeväxlare i 
ventilationsaggregatet,      vid given kvot 

 Tilluft Frånluft Värmeväxlare 

Kvot (xi)       [l/s] Δp [Pa]      [%]       [l/s] Δp [Pa]      [%]     [%] 

0,5 650 344 56,2 1300 543 58,3 93,0 

0,6 731 362 57,9 1219 523 59,9 93,0 

0,7 803 380 58,9 1147 505 60,9 93,0 

0,8 867 395 59,6 1083 489 61,4 92,3 

0,9 924 410 59,9 1026 474 61,6 90,6 

1,0 975 424 60,0 975 462 61,6 88,5 

1,1 1021 436 60,0 929 450 61,4 86,0 

1,2 1064 448 59,8 886 439 61,1 83,1 

1,3 1102 457 59,5 848 430 60,7 80,1 

1,4 1138 468 59,2 813 421 60,2 76,8 

1,5 1170 478 58,8 780 412 59,7 73,5 

 

4.10.3 Värmeanvändning vid förändrad kvot mellan till- och frånluft 
Eftersom inga delposter avseende energianvändningen för aggregaten gick att exportera 
i VIP-Energy genomfördes simuleringarna separat och resultaten presenteras således 
separat. Därefter sammanställs den totala påverkan på energianvändningen i 
fastigheten. 

De utdataparametrar som påverkades avseende värmeanvändningen var; 

 Total värmeanvändningen, Qtot 

 Värmeförsörjning till värmesystemet, Qvs 

 Värmeförsörjning till ventilationsaggregatet, Qvent  
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En total differens för värmeanvändningen, dQtot, med avseende på lägsta erhållet värde 
vid simuleringarna beräknades för respektive aggregat.  

Resultatet från simuleringarna presenteras i Tabell 48 och 49. 

Tabell 48 Utdata avseende värmeanvändning vid förändrad kvot för LB2001 

Kvot (xi) 
Qtot 

[kWh/m2 år] 
Qvs 

[kWh/m2 år] 
Qvent 

[kWh/m2 år] 
dQtot 

[kWh/m2 år], [%] 

0,5 53,33 47,01 - 23,2 (76,9 %) 

0,6 46,07 39,76 - 15,9 (52,8 %) 

0,7 39,86 33,55 - 9,72 (32,2 %) 

0,8 34,54 28,22 - 4,39 (14,6 %) 

0,9 (30,14) 23,83 - -  

1,0 32,17 24,73 1,125 2,03 (6,72 %) 

1,1 36,01 24,32 5,373 5,87 (19,5 %) 

1,2 41,16 24,53 10,32 11,0 (36,6 %) 

1,3 45,89 24,71 14,86 15,7 (52,2 %) 

1,4 50,24 24,89 19,04 20,1 (66,7 %) 

1,5 54,21 25,05 22,84 24,1 (79,8 %) 

 
Tabell 49 Utdata avseende värmeanvändning vid förändrad kvot för LB2002 

 

 

En linjär regressionsanalys genomfördes i delintervall för respektive utdataparameter. 
Resultatet illustrerar i Figur 14 och 15. 

Kvot (xi) 
Qtot 

[kWh/m2 år] 
Qvs 

[kWh/m2 år] 
Qvent 

[kWh/m2 år] 
dQtot 

[kWh/m2 år], [%] 

0,5 50,04 43,72 -  20,4 (68,9 %)  

0,6 43,69 37,38 -  14,1 (47,5 %)  

0,7 38,21 31,90 -  8,59 (29,0 %)  

0,8 33,46 27,15 -  3,84 (13,0 %)  

0,9 (29,62) 23,30 - -   

1,0 31,02 24,00 0,7021  1,40 (4,74 %)  

1,1 33,41 23,74 3,351  3,79 (12,8 %)  

1,2 37,18 23,94 6,922  7,56 (25,5 %)  

1,3 40,78 24,10 10,36  11,2 (37,7 %)  

1,4 45,36 24,26 14,78  15,7 (53,1 %)  

1,5 47,59 24,40 16,87  18,0 (60,7 %)  
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Figur 14 Linjär regressionsanalys i delintervall av erhållen utdata för LB2001.     ,     samt       som 
funktion av kvoten xi 

 

Figur 15 Linjär regressionsanalys av erhållen utdata för LB2002 i delintervall.     ,     samt       som 
funktion av kvoten xi 
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Konstanter till den linjära ekvationen           som approximerar sambanden 

presenteras i Tabell 50 och 51 med fyra värdesiffror. Eftersom en låg förklaringsgrad 
erhålls för det övre delintervallet avseende Qvs beräknades också en standardavvikelse 
för dessa intervall. 

Tabell 50 Konstanter, förklaringsgrad och delintervall vid förändrad kvot för LB2001 

Utdataparameter Intervall a1 a0 R
2
 σ 

                  -57,90 81,32 0,9908 - 

                  45,03 -13,00 0,9984 - 

                  -57,90 75,01 0,9908 - 

                  0,9913 23,47 0,5223 0,2566 

                   - 0 - - 

                   44,04 -42,79 0,9984 - 

 

Tabell 51 Konstanter, förklaringsgrad och delintervall vid förändrad kvot för LB2002 

Utdataparameter Intervall a1 a0 R
2
 σ 

                   -51,06 74,74 0,9911 - 

                  34,93 4,444 0,9922 - 

                  -51,06 68,43 0,9911 - 

                  1,005 22,75 0,7089 0,2344 

                   - 0 - - 

                   33,87 -33,51 0,9937 - 

 

4.10.4 Elanvändning vid förändrad kvot mellan till- och frånluft 
Vad gäller elanvändningen påverkades tre parametrar då kvoten mellan till- och 
frånluft, xi, varierades. Dessa var; 

 Total elanvändningen, Etot 

 El till ventilationssystemets fläktar, Event 

 El till värmesystemets cirkulationspump, Evs 

En differens, dEtot, med avseende på lägsta erhållet värde för totala elanvändningen vid 
simuleringarna beräknades för respektive aggregat vilken presenteras med två 
värdesiffror. Resultat avseende elanvändningen presenteras i Tabell 52 och 53 med fyra 
värdesiffror.  
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Tabell 52 Utdata avseende elanvändning vid förändrad kvot för LB2001 

xi 
Etot 

[kWh/m
2
 år] 

Event 

[kWh/m
2
 år] 

Evs 

[kWh/m
2
 år] 

dEtot 

[kWh/m
2
 år], [%] 

0,5 6,538 3,451 3,087 0,54 (9,0 %) 

0,6 6,398 3,363 3,036 0,40 (6,7 %) 

0,7 6,249 3,291 2,958 0,25 (4,2 %) 

0,8 6,122 3,250 2,872 0,12 (2,1 %) 

0,9 6,001 3,217 2,784 0,0024 (0,041 %) 

1,0 (5,998) 3,211 2,787 - 

1,1 6,011 3,197 2,814 0,013 (0,21 %) 

1,2 6,017 3,183 2,834 0,019 (0,31 %) 

1,3 6,031 3,188 2,843 0,033 (0,54 %) 

1,4 6,040 3,189 2,851 0,042 (0,69 %) 

1,5 6,056 3,199 2,857 0,057 (0,96 %) 

 

Tabell 53 Utdata avseende elanvändning vid förändrad kvot för LB2002 

xi 
Etot 

[kWh/m
2
 år] 

Event 

[kWh/m
2
 år] 

Evs 

[kWh/m
2
 år] 

dEtot 

[kWh/m
2
 år], [%] 

0,5  6,532      3,470      3,062      0,71 (12 %)  

0,6  6,421      3,414      3,007      0,60 (10 %)  

0,7  6,293      3,365      2,928      0,47 (8,0 %)  

0,8  5,950      3,100      2,850      0,12 (2,1 %)  

0,9  5,833      3,067      2,765      0,0069 (0,12 %)  

1,0  (5,826)      3,064      2,762     - 

1,1  5,850      3,069      2,781      0,024 (0,41 %)  

1,2  5,896      3,093      2,803      0,070 (1,2 %)  

1,3  5,937      3,122      2,816      0,11 (1,9 %)  

1,4  6,029      3,206      2,823      0,20 (3,5 %)  

1,5  6,042      3,213      2,829      0,22 (3,7 %)  

 
Studier och bearbetning av utdata genomfördes och linjära approximationer av 
sambanden genomfördes i delintervall för respektive parameter. En illustration av 
sambanden framgår i Figur 16 och Figur 17.  

  



 51 

 

Figur 16 Linjär regressionsanalys av utdata för LB2001 i delintervall.     ,     samt       som funktion av 
kvoten    

 

Figur 17 Linjär regressionsanalys av utdata för LB2002 i delintervall.     ,     samt       som funktion av 
kvoten    
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Konstanter till den linjära ekvationen           presenteras i Tabell 54 och 55. 

Gränsen för intervallen beräknades från skärningspunkten mellan de två linjerna för 
respektive parameter. 

Tabell 54 Resultat avseende elanvändning vid förändrad kvot mellan till- och frånluft för LB2001 

Utdataparameter Intervall            

                  -1,315 7,208 0,9983 - 

                  0,1107 5,887 0,9882 - 

                  -0,7702 3,486 0,9911 - 

                  0,1326 2,665 0,9153 - 

                   -0,5811 3,721 0,9586 - 

                   -2,191·10-2 3,222 0,1722 1,212·10-2 

 

Tabell 55 Resultat avseende elanvändning vid förändrad kvot mellan till- och frånluft för LB2002 

Utdataparameter Intervall          

                   -1,871 7,515 0,9579 

                  0,4742 5,337 0,9641 

                  -0,7511 3,348 0,9952 

                  0,1356 2,633 0,9411 

                    -1,120 4,067 0,9027 

                    0,3386 2,704 0,9056 

 

Såsom framgår av bearbetad utdata kunde två delintervall identifieras för samtliga 
utdataparametrar.  

Ett lokalt minimum avseende värmeanvändning kunde fastställas för båda aggregaten 
vid    = 0,92. Motsvarande siffror avseende elanvändningen var    = 0,90 (LB2001) och 
   = 0,93 (LB2002). Eftersom värmeanvändningen vid förändrad kvot påverkades mest 
ansattes    = 0,92 som lokalt minimum vid identifieringen av nyckeltal. 
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4.10.5 Nyckeltal – Kvot mellan till- och frånluft 
De nyckeltal som identifierades vid studien av kvoten mellan till- och frånluft 
presenteras för respektive delintervall i Tabell 56 med fyra värdesiffror. 

Tabell 56 Nyckeltal för kvoten mellan till- och frånluft inom respektive delintervall 

Nyckeltal LB2001 LB2002 Totalt 

Värmeanvändning    

xi = 0,50 – 0,92 -57,90 -51,06 -109,0 

xi = 0,92 – 1,50 45,03 34,93 79,96 

Elanvändning    

xi = 0,50 – 0,92 -1,351 -1,871 -3,222 

xi = 0,92 – 1,50 0,1107 0,4742 0,5849 

 
Detta kan även beskrivas enligt följande 
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4.11 Luftomsättning 

4.11.1 Inledning 
Att den totala luftomsättningen i en byggnad påverkar energianvändningen i densamma 
kan enkelt konstateras. Frågan var dock hur mycket denna påverkades. 

Luftomsättning, q, kan mätas på flera olika sätt men en vanlig enhet är liter per sekund 
och kvadratmeter uppvärmd golvarea [l/s m2 Atemp].  

4.11.2 Indata till simuleringarna av luftomsättningen 
Enligt tidigare är lägsta tillåtna värde vid ventilering av bostadshus 0,35 l/s m2. Av 
denna anledning valdes detta värde som startpunkt vid simuleringarna. Dessa 
genomfördes sedan inom intervallet 0,35 till 5,0 l/s m2. Data simulerades för punkterna 
0,35, 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 3,0 och 5,0 l/s m2. Observera att 3,0 och 5,0 l/s m2 är mycket höga 
värden och har främst inkluderats för att säkerställa att linjäritet bibehålls. 

4.11.3 El- och värmeanvändning vid ökad luftomsättning 
Avseende värmeanvändningen påverkades följande utdataparametrar; 

 Total värmeanvändning, Qtot 
 Värmeförsörjning till ventilationssystemet, Qvent 
 Värmeförsörjning till värmesystemet, Qvs 

Avseende elanvändningen påverkades följande utdataparametrar; 

 Total elanvändning, Etot 
 El till ventilationssystemets fläktar, Event 
 El till värmesystemets cirkulationspump, Evs 

Resultatet från simuleringarna avseende värme- och elanvändning presenteras i  
Tabell 57 och 58 med fyra värdesiffror. Differensen presenteras med tre värdesiffror. 

Tabell 57 Utdata avseende värmeanvändning vid utökad luftomsättning 

q 
[l/s m2] 

Qtot 

[kWh/m2 år] 
Qvs 

[kWh/m2 år] 
Qvent 

[kWh/m2 år] 
dQtot 

[kWh/m2 år], [%] 

0,35 33,46 26,47 0,6740 - 

0,80 37,51 29,65 1,547 4,05 (12,1 %) 

1,00 39,30 31,05 1,935 5,84 (17,4 %) 

1,20 41,08 32,44 2,324 7,62 (22,8 %) 

1,50 43,75 34,52 2,906 10,3 (30,7 %) 

3,00 57,16 45,03 5,815 23,7 (70,8 %) 

5,00 75,59 59,58 9,691 42,1 (126 %) 

dQ 42,13 33,11 9,020  
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Tabell 58 Utdata avseende elanvändning vid utökad luftomsättning 

q 
[l/s m2] 

Etot 

[kWh/m2 år] 
Event 

[kWh/m2 år] 
Evs 

[kWh/m2 år] 
dEtot 

[kWh/m2 år], [%] 

0,35 5,663 3,330 2,334 - 

0,80 10,06 7,610 2,448 4,40 (77,6 %) 

1,00 12,00 9,513 2,483 6,33 (112 %) 

1,20 13,94 11,42 2,520 8,27 (146 %) 

1,50 16,83 14,27 2,560 11,2 (197 %) 

3,00 31,26 28,54 2,719 25,6 (452 %) 

5,00 50,37 47,57 2,802 44,7 (789 %) 

dE 44,70 44,24 0,468  

 

En linjär regression av erhållen utdata genomfördes och illustreras i Figur 18 och 19. 

 

Figur 18 Linjär regression av utdata avseende värmeanvändningen. Qtot, Qvs samt Qvent som funktion av 
luftomsättningen, q [l/s m2] 

Qtot = 9,048q + 30,23 
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Figur 19 Linjär regression av utdata avseende elanvändningen. Etot, Evs samt Event som funktion av 
luftomsättningen, q 

De konstanter, giltiga intervall och de förklaringsgrader som erhölls vid 
regressionsanalysen presenteras i Tabell 59 med fyra värdesiffror. 

Tabell 59 Resultat för respektive utdataparameter vid förändrat luftflöde 

Utdataparameter Intervall a0 a1 R2 

Qtot 0,35 ≤ q ≤ 5,00 9,048 30,23 0,9999 

Qvs 0,35 ≤ q ≤ 5,00 7,108 23,92 0,9999 

Qvent 0,35 ≤ q ≤ 5,00 1,939 3,78410-3 1,000 

Etot 0,35 ≤ q ≤ 5,00 9,607 2,379 1,000 

Evs 0,35 ≤ q ≤ 5,00 9,513 8,70110-11 1,000 

Event 0,35 ≤ q ≤ 5,00 0,09414 2,379 0,9083 

 

Både el- och värmeanvändningen stiger då luftomsättningen ökar. Värmeanvändningen 
stiger med 9,048 kWh/m2 år per l/s m2 vilket motsvarar en ökning med 27 % per l/s m2. 

Motsvarande siffra för elanvändningen var 9,607 kWh/m2 år vilket motsvarar en ökning 
med 170 % per l/s m2. 
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4.11.4 Nyckeltal – Luftomsättning 
De nyckeltal som fastställdes vid simuleringarna av luftomsättningen presenteras i 
Tabell 60. 

Tabell 60 Nyckeltal vid utökad luftomsättning 

Nyckeltal kWh/(m2 år)/(l/s m2) 

Total värmeanvändning, Qtot 9,048 

Total elanvändning, Etot 9,697 

 

Vilket även kan beskrivas enligt följande 

     
  

        
   

     
  

     
  

        
   

     
  

där 
    Differens i luftomsättning [l/s m2] 
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4.12 Solreflektion mark, ρr 

4.12.1 Inledning 
En faktor som kan påverka resultatet i simuleringsprogrammet är solinstrålningen på 
platsen. Solen strålar direkt in genom fönster eller andra öppningar i klimatskalet och 
värmer också byggnadens fasader. Byggnaden påverkas dels av direkt solstrålning men 
även av reflektioner från omgivningen, se Figur 20. Eftersom det sistnämnda antogs 
kunna ha en icke försumbar effekt på energianvändningen och kännedom om dess 
inverkan var otydlig inkluderades denna parameter i studien. 

 

Figur 20 Illustrering av direkt och indirekt strålning mot en byggnad 

Modellen som beräknar mängden solinstrålning i VIP-Energy har en indataparameter 
kallad ”solreflektion mark” vilket anges i procent som ett schablonvärde i samtliga 
riktningar. Detta är en approximation av verkligheten där omgivningen såklart kan se 
väldigt olika ut beroende på vilken riktning som studeras. I simuleringsprogrammet har 
20 % reflektion från omgivningen ansatts som standard. 

Alla material har en specifik reflektion som förutom faktorer som struktur, in- och 
utfallsvinkel mm beror av våglängden av strålningen (Incropera, Dewitt, m fl., 2007). 
Oavsett resultat från dessa simuleringar är modellen i VIP en grov förenkling av 
verkligheten, men förenklingar är ej att förakta.  

Målet med denna del av studien var att fastställa i vilken omfattning parametern 
påverkar den totala energianvändningen i byggnaden. Själva modellens rimlighet 
behandlas ej i denna rapport. 

4.12.2 Resultat från simuleringar 
Kännedom kring parameterns påverkan på utdata är viktig för att kunna bedöma dess 
eventuella felkälla. För att fastställa hur stor inverkan parametern har i 
energiberäkningsprogrammet genomfördes simuleringar inom intervallet ρr = 0–100 % 
med steglängden 10 %. Endast de utdata som påverkades vid simuleringarna 
presenteras. Resultatet från simuleringarna framgår av Tabell 61 och 62. 

  

Gdirekt 

Greflektera

d 
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Tabell 61 Simulerad värmeanvändning vid förändrad solreflektion från mark 

Solreflektion 
från mark [%] 

Qtot 
[kWh/m

2
 år] 

Qvs 
[kWh/m

2
 år] 

Qvent 
[kWh/m

2
 år] 

dQtot 
[kWh/m

2
 år], [%] 

0 (51,3) 37,0 8,04 - 

10 50,9 36,6 8,04 -0,42 (-0,8 %) 

20 50,5 36,2 8,04 -0,83 (-1,6 %) 

30 50,1 35,8 8,03 -1,21 (-2,4 %) 

40 49,8 35,4 8,02 -1,57 (-3,1 %) 

50 49,4 35,1 8,01 -1,91 (-3,7 %) 

60 49,1 34,8 7,99 -2,23 (-4,4 %) 

70 48,8 34,5 7,98 -2,55 (-5,0 %) 

80 48,5 34,2 7,96 -2,85 (-5,6 %) 

90 48,2 33,9 7,94 -3,14 (-6,1 %) 

100 47,9 33,7 7,92 -3,43 (-6,7 %) 

dQ (0-100) -3,426 -3,303 -0,123  

 

Såsom går att utläsa ur Tabell 61 är skillnaden mellan ingen reflektion (0 %) och full 
reflektion (100 %) från omgivande mark under ett år c:a 3,43 kWh/m2 år vilket 
motsvarar en differens på 6,7 % med avseende på begynnelsevärdet. Majoriteten av 
detta kommer värmesystemet till godo (96,4 %) medan resterande del går till 
ventilationssystemet (3,6 %).  

Tabell 62 Simulerad elanvändning vid förändrad solreflektion från mark 

Solreflektion 
från mark [%] 

Etot 
[kWh/m

2
 år] 

Evs  
[kWh/m

2
 år] 

dEtot 
[kWh/m

2
 år], [%] 

0 (13,1) 2,71 - 

10 13,0 2,67 -0,04 (-0,3 %) 

20 13,0 2,63 -0,08 (-0,6 %) 

30 13,0 2,59 -0,12 (-0,9 %) 

40 12,9 2,55 -0,16 (-1,2 %) 

50 12,9 2,51 -0,20 (-1,5 %) 

60 12,9 2,48 -0,23 (-1,8 %) 

70 12,8 2,46 -0,25 (-1,9 %) 

80 12,8 2,43 -0,28 (-2,1 %) 

90 12,8 2,41 -0,30 (-2,3 %) 

100 12,8 2,39 -0,32 (-2,5 %) 

dE (0-100) -0,323 -0,323  

 

Elanvändningen minskar till följd av ökad solreflektion. Skillnaden mellan ingen och full 
reflektion blev 0,323 kWh/m2 år motsvarande en differens på 2,5 % med avseende på 
begynnelsevärdet. Hela förändringen härrör från ett minskat behov av el till 
cirkulationspumpen hos värmesystemet. 

En regressionsanalys genomfördes och resultatet presenteras i Tabell 63. 
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Tabell 63 Konstanter och förklaringsgrad för den linjära ekvationen som approximerar sambandet 

 Intervall       R
2
 

Qtot 0 ≤ ρref ≤ 100             47,79 0,996 

Etot 0 ≤ ρref ≤ 100             13,07 0,986 

 
Om en jämförelse mellan begynnelsevärdet (0 %) och standardvärdet i programmet (20 
%) utförs erhålls en differens i värme- och elanvändning motsvarande            
samt           . Med andra ord minskar värme- och elanvändningen med 1,6 % 
respektive 0,6 % då solreflektion från mark inkluderas i modellen. 

4.12.3 Nyckeltal – Solreflektion mark 
De nyckeltal som identifierades vid studie av andelen reflekterad solstrålning från 
omgivande mark presenteras i Tabell 64. 

Tabell 64 Nyckeltal vid förändrad solreflektion från omgivande mark. 

Utdataparameter Intervall kWh/m
2
 år, % -differens 

Qtot 0 ≤ ρr ≤ 100             

Etot 0 ≤ ρr ≤ 100             

 

Vilket även kan beskrivas enligt följande 

     
   

                    
   

     
  

     
   

                      
   

     
  

Antas den reflekterade strålningen korrelera till fönsterarean kan följande samband 
ställas upp. Fönsterarean på Spira förskola var enligt tidigare 187,8 m2.  
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4.13 Temperaturverkningsgrad 

4.13.1 Inledning 
En parameter som påverkar energibehovet för ventilationssystemet är värmeväxlarens 
värmeåtervinningsgrad,     , även kallad temperaturverkningsgrad. Denna parameter 
beskriver i vilken mån aggregatet kan ta vara på den sensibla värmen hos frånluften och 
överföra den till tilluften. En låg verkningsgrad hos aggregatet innebär att mer värme 
går förlorad till omgivningen och vise versa.  

För att fastställa effekten av en minskad värmeåtervinningsgrad genomfördes en studie 
för denna parameter i simuleringsprogrammet. Eftersom det ej var möjligt att exportera 
delposter för respektive ventilationsaggregat i VIP-Energy genomfördes simuleringarna 
separat och resultaten presenteras således även separat. Observera att den totala 
värmeanvändningen av denna anledning skiljer sig från den under projekteringsstadiet 
simulerade värmeanvändningen i fastigheten. Därefter sammanställs data för att 
fastställa den totala påverkan på el- och värmeanvändning i fastigheten. 

Simuleringarna genomfördes initialt inom intervallet               med steglängden 
5 %. Efter en del bearbetning av utdata togs dock beslutet att inkludera intervallet 
             med steglängden 5 % för LB2001 och            med steglängden 
10 % för LB2002. Detta för att säkerställa att erhållna trender för respektive aggregat 
var giltiga. 

Utdata från simuleringarna har bearbetats och presenteras uttryckt som energibehov 
per m2 uppvärmd golvarea och år [kWh/m2 år] om inget annat anges. 

4.13.2 Värmeanvändning vid förändrad temperaturverkningsgrad 
De data som påverkades vid simuleringen avseende värmeanvändning var;  

 Den totala värmeanvändningen i fastigheten,      

 Värmeförsörjning till ventilationsaggregatet (eftervärme),       

 Värmeförsörjning till värmesystemet,     

 Värmeåtervinningen i ventilationsaggregatet,      

För att underlätta jämförelsen har en differens i total värmeanvändning,      , 
beräknats med avseende på begynnelsevärdet (0 % återvinning). Utdata från 
simuleringarna presenteras i Tabell 65 och 66 med fyra värdesiffror.       presenteras 
med tre värdesiffror. 

Observera att      inte kan summeras med övriga parametrar i tabellen eftersom den 
energi som växlas i ventilationsaggregatet redan har tillförts byggnaden och ingår 
således redan i     . 
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Tabell 65 Utdata avseende värmeanvändning för LB2001 

     
[%] 

     
[kWh/m

2
 år] 

      
[kWh/m

2
 år] 

    
[kWh/m

2
 år] 

     
[kWh/m

2
 år] 

      
[kWh/m

2
 år], [%] 

0 (71,64) 39,71 25,61 - - 

5 69,16 37,23 25,61 2,486 -2,49 (-3,47 %) 

10 66,69 34,76 25,61 4,955 -4,96 (-6,92 %) 

50 47,73 15,80 25,61 23,91 -23,9 (-33,4 %) 

55 45,50 13,57 25,61 26,15 -26,1 (-36,5 %) 

60 43,29 11,36 25,61 28,35 -28,4 (-39,6 %) 

65 41,12 9,197 25,61 30,52 -30,5 (-42,6 %) 

70 38,98 7,077 25,59 32,66 -32,7 (-45,6 %) 

75 36,91 5,038 25,56 34,74 -34,7 (-48,5 %) 

80 34,90 3,153 25,43 36,76 -36,7 (-51,3 %) 

85 32,96 1,613 25,03 38,73 -38,7 (-54,0 %) 

90 31,06 0,611 24,14 40,65 -40,6 (-56,6 %) 

95 29,21 0,194 22,70 42,53 -42,4 (-59,2 %) 

100 27,41 - 21,09 44,37 -44,2 (-61,7 %) 

 

Tabell 66 Utdata avseende värmeanvändning för LB2002 

     
[%] 

     
[kWh/m

2
 år] 

      
[kWh/m

2
 år] 

    
[kWh/m

2
 år] 

     
[kWh/m

2
 år] 

      
[kWh/m

2
 år], [%] 

0 (75,36) 24,18 44,87 - - 

10 69,79 18,61 44,87 5,573 -5,57 (-7,39 %) 

20 64,35 13,17 44,87 11,01 -11,0 (-14,6 %) 

30 59,12 7,942 44,87 16,24 -16,2 (-21,5 %) 

40 54,09 3,013 44,76 21,28 -21,3 (-28,2 %) 

50 49,18 0,1566 42,71 26,22 -26,2 (-34,7 %) 

55 47,55 - 41,23 27,86 -27,8 (-36,9 %) 

60 47,55 - 41,23 27,86 -27,8 (-36,9 %) 

65 47,55 - 41,23 27,86 -27,8 (-36,9 %) 

70 47,55 - 41,23 27,86 -27,8 (-36,9 %) 

75 47,55 - 41,23 27,86 -27,8 (-36,9 %) 

80 47,55 - 41,23 27,86 -27,8 (-36,9 %) 

85 47,55 - 41,23 27,86 -27,8 (-36,9 %) 

90 47,55 - 41,23 27,86 -27,8 (-36,9 %) 

95 47,55 - 41,23 27,86 -27,8 (-36,9 %) 

100 47,55 - 41,23 27,86 -27,8 (-36,9 %) 
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En linjär regression av erhållen utdata från simuleringarna genomfördes. Den linjära 
ekvationen              approximerar sambandet mellan värmeväxlarens 

värmeåtervinningsgrad och respektive utdataparameter             . En 
illustrering av sambandet för respektive aggregat framgår av Figur 21 och 22.  

 

Figur 21 Linjära regressioner av erhållen utdata för LB2001.     ,    ,       samt      som funktion av 
värmeåtervinningsgraden hos ventilationsaggregatet,      

 

Figur 22 Linjär regression i delintervall av erhållen utdata för LB2002.     ,    ,       samt      som 
funktion av värmeåtervinningsgraden hos ventilationsaggregatet,      

De konstanter som erhölls vid regressionsanalysen presenteras i Tabell 67 och 68 med 
fyra värdesiffror. Förklaringsgraden presenteras med tre värdesiffror. 

Qtot = -0,447ηvvx + 70,88 
R² = 0,998 

Qvent = -0,423ηvvx + 38,19 
R² = 0,984 

Qvs = -0,220ηvvx + 43,49 
R² = 0,950 

Qvs = 25,62 

Qvvx = 0,448ηvvx + 0,734 
R² = 0,998 
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Qtot = -0,524ηvvx + 75,07 
R² = 0,999 

Qvent = -0,492ηvvx + 23,47 
R² = 0,992 

Qvs = 41,23 
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Tabell 67 Konstanter, förklaringsgrad samt beräknat intervall för bearbetad utdata från LB2001 

Utdataparameter Intervall,               

                 -0,4473 70,88 0,998 

               - 25,62 - 

-”-             -0,2202 43,49 0,950 

                  -0,4232 3,820 0,984 

                 0,4483 7,348 0,998 

 

Tabell 68 Konstanter, förklaringsgrad samt beräknade intervall för bearbetat utdata för LB2002 

Utdataparameter Intervall,               

                -0,5235 75,07 0,999 

-”-             - 47,55 - 

               -0,03178 45,29 0,463 

-”-             - 41,23 - 

                 -0,4918 23,47 0,992 

-”-             - 0 - 

                0,5241 0,2841 0,999 

-”-             - 27,86 - 

 

4.13.3 Elanvändning 
De utdataparametrar som påverkades avseende elanvändningen var; 

 Total elanvändning,      

 Elförsörjning till värmesystemets cirkulationspump,     

El till ventilationssystemets fläktar,      , inkluderades även i tabellen för att underlätta 
jämförelsen. Denna parameter påverkades dock inte vid simuleringen vilket var väntat 
då tryckfallet ansatts konstant vid beräkningarna. En differens i total elanvändning, 
     , med avseende på begynnelsevärdet (0 % återvinning) beräknades även. 
Resultatet presenteras i Tabell 69 och 70. 

Tabell 69 Erhållen utdata avseende elanvändningen för LB2001 

     
[%] 

     
[kWh/m2 år] 

      
[kWh/m2 år] 

    
[kWh/m2 år] 

      
[kWh/m2 år], [%] 

0 6,231 3,386 2,845 - 

5 6,231 3,386 2,845 - 

10 6,231 3,386 2,845 - 

50 6,231 3,386 2,845 - 

55 6,231 3,386 2,845 - 

60 6,230 3,386 2,845 -0,001 (-0,01 %) 

65 6,230 3,386 2,844 -0,001 (-0,01 %) 

70 6,227 3,386 2,841 -0,004 (-0,06 %) 

75 6,219 3,386 2,834 -0,011 (-0,18 %) 

80 6,205 3,386 2,819 -0,026 (-0,41 %) 

85 6,183 3,386 2,797 -0,048 (-0,77 %) 

90 6,158 3,386 2,772 -0,073 (-1,17 %) 

95 6,127 3,386 2,741 -0,104 (-1,66 %) 

100 6,094 3,386 2,708 -0,137 (-2,20 %) 
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Tabell 70 Erhållen utdata avseende elanvändning för LB2002 

     
[%] 

     
[kWh/m2 år] 

      
[kWh/m2 år] 

    
[kWh/m2 år] 

      
[kWh/m2 år], [%] 

0 6,465 3,375 3,089 - 

10 6,465 3,375 3,089 - 

20 6,464 3,375 3,089 - 

30 6,463 3,375 3,088 - 

40 6,455 3,375 3,079 -0,01 (-0,2 %) 

50 6,429 3,375 3,054 -0,04 (-0,5 %) 

55 6,421 3,375 3,045 -0,04 (-0,7 %) 

60 6,421 3,375 3,045 -0,04 (-0,7 %) 

65 6,421 3,375 3,045 -0,04 (-0,7 %) 

70 6,421 3,375 3,045 -0,04 (-0,7 %) 

75 6,421 3,375 3,045 -0,04 (-0,7 %) 

80 6,421 3,375 3,045 -0,04 (-0,7 %) 

85 6,421 3,375 3,045 -0,04 (-0,7 %) 

90 6,421 3,375 3,045 -0,04 (-0,7 %) 

95 6,421 3,375 3,045 -0,04 (-0,7 %) 

100 6,421 3,375 3,045 -0,04 (-0,7 %) 

 

Eftersom elanvändningen inte påverkades i någon större omfattning beräknades ett 
medelvärde och en standardavvikelse inom för det simulerade intervallet för respektive 
aggregat. Resultatet presenteras i Tabell 71. 
 
Tabell 71 Medelvärde och standardavvikelse inom simulerat intervall för respektive aggregat 

Aggregat        

[kWh/m
2
 år] 

      
[kWh/m

2
 år] 

LB2001 6,202 0,0450 

LB2002 6,434 0,0198 

Totalt - 0,0648 

4.13.4 Nyckeltal - Temperaturverkningsgrad 
De nyckeltal som identifierades vid en förändrad temperaturverkningsgrad presenteras 
i Tabell 72 med tre värdesiffror. Observera att             , föredras en 
verkningsgrad mellan 0 och 1 kan nyckeltalet användas genom att multiplicera med 
faktorn 100. 

Tabell 72 Identifierade nyckeltal vid förändrad temperaturverkningsgrad 

Nyckeltal LB2001 LB2002 Totalt 

Qtot    

          -0,447 -0,524 -0,971 

            - 0 - 

Etot Kan antas vara konstant 
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4.14 Vindhastighet 

4.14.1 Inledning 
I simuleringsprogrammet uppskattas vindens påverkan på byggnadens 
energianvändning via en parameter kallad vindhastighet (% - av klimatdatafil). 

Detta är ett schablonvärde som kan anges i 8 olika riktningar (nord, nordost, ost, sydost, 
syd, sydväst, väst och nordväst). Värdet matas in som en procentuell andel av 
klimatdatafilens vindhastighet i respektive riktning. Standardvärdet i programmet var 
70 % av klimatdatafilens vindhastighet i samtliga riktningar. Medelvindhastigheten i 
Luleå var enligt klimatdatafilen i VIP-Energy 3,2 m/s. 

Eftersom det var svårt att uppskatta i vilken omfattning denna parameter påverkade 
resultatet i simuleringsprogrammet inkluderades denna parameter i studien. 
 

4.14.2 Resultat 
Simuleringar genomfördes inom intervallet 0 – 100 % med steglängden 10 %. Utdata 
har sammanställts och presenteras med enheten [kWh/m2 år]. 

Då värmeanvändningen studerades påverkades följande utdataparametrar. 

 Total värmeanvändning,      
 Värmeförsörjning värmesystem,     

Övriga utdataparametrar som ingår i den totala värmeanvändningen men som inte 
påverkades vid simuleringarna var; 

 Värmeförsörjning ventilation,      , 1,15 kWh/m2 år (konstant) 
 Värmeförsörjning tappvarmvatten,     , 6,32 kWh/m2 år (konstant) 

Vilket motsvarar den differens som kan utläsas mellan      och övriga delposter i  
Tabell 73. 

Då elanvändningen studerades påverkades följande parametrar. 

 Total elförsörjning,      
 Elförsörjning till värmesystemets cirkulationspump,     

Övriga utdataparametrar som ingår i den totala elanvändningen var; 

 El till fläktar,      , 6,85 kWh/m2 år (konstant). 

Vilket motsvarar den differens som kan utläsas mellan      och övriga delposter i  
Tabell 74. 

Utdata från simuleringarna presenteras i Tabell 73 och 74. En differens med avseende 
på begynnelsevärdet (0 % av klimatdatafil) har även beräknats. 
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Tabell 73 Utdata vid förändrad vindhastighet avseende värmeanvändning 

%- av  
klimatdatafil 

Qtot 
[kWh/m

2
 år] 

Qvs 

[kWh/m
2

 år] 
dQtot 

[kWh/m
2

 år] 

0 52,44 44,98  -       

10 52,44 44,98  -       

20 52,45 44,98  -       

30 52,46 44,99 0,01 (0,03 %) 

40 52,48 45,02 0,04 (0,07 %) 

50 52,52 45,05 0,08 (0,15 %) 

60 52,57 45,11 0,13 (0,24 %) 

70 52,63 45,17 0,19 (0,36 %) 

80 52,70 45,24 0,26 (0,49 %) 

90 52,78 45,32 0,34 (0,64 %) 

100 52,87 45,40 0,43 (0,81 %) 

dQ (0 – 100) 0,425 0,425  

 

Tabell 74 Utdata vid förändrad vindhastighet avseende elanvändning 

%- av 
klimatdatafil 

Etot 

[kWh/m
2

 år] 
Evs 

[kWh/m
2

 år] 
dEtot 

[kWh/m
2

 år] 

0 9,912 3,074 - 

10 9,912 3,074 - 

20 9,912 3,074 - 

30 9,913 3,075 0,001 (0,01 %) 

40 9,915 3,078 0,004 (0,04 %) 

50 9,918 3,081 0,007 (0,07 %) 

60 9,922 3,085 0,011 (0,11 %) 

70 9,927 3,089 0,015 (0,15 %) 

80 9,931 3,094 0,020 (0,20 %) 

90 9,936 3,098 0,024 (0,25 %) 

100 9,941 3,103 0,020 (0,30 %) 

dE (0 - 100) 0,029 0,029 
 

 

Såsom går att utläsa i Tabell 73 och 74 påverkades värme- och elanvändningen inom 
hela det simulerade intervallet med 0,81 % respektive 0,30 % med avseende på 
begynnelsevärdet. Detta motsvarar en differens på           kWh/m2 år och % -
differens. Vidare analys anses därför överflödig. 
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4.15 Vridning av byggnaden (θ) 

4.15.1 Inledning 

I simuleringsprogrammet finns en indataparameter kallad vridning av byggnad som 
anges inom intervallet 0 – 180 grader. Med hjälp av denna parameter kan användaren 
uppskatta hur mycket byggnaden är vriden i förhållande till de väderstreck som angetts 
vid exempelvis inmatning av byggnadens klimatskal.  

4.15.2 Resultat 
Simuleringar genomfördes inom intervallet θ = 0 – 180 grader med steglängden 20 
grader. 

Eftersom påverkan var relativt liten presenteras endast utdata för den totala 
elanvändningen, Etot, och den totala värmeanvändningen Qtot. Dessa framgår av Tabell 75 
med fyra värdesiffror. En differens med avseende på begynnelsevärdet (θ = 0) har 
beräknats och presenteras med två värdesiffror. 

Tabell 75 Utdata från simuleringen 

Vridning  
av byggnad 

θ [°] 

Qtot 

[kWh/m
2

 år] 
dQtot 

[kWh/m
2

 år], [%] 
Etot 

[kWh/m
2

 år] 
dEtot 

[kWh/m
2

 år], [%] 

0 52,48 - 9,907 - 

20 52,55 0,070 (0,13 %) 9,917 0,010 (0,10 %) 

40 52,70 0,22 (0,42 %) 9,934 0,026 (0,26 %) 

60 52,78 0,30 (0,57 %) 9,943 0,036 (0,36 %) 

80 52,91 0,44 (0,83 %) 9,954 0,046 (0,47 %) 

100 53,04 0,56 (1,07 %) 9,962 0,055 (0,55 %) 

120 53,18 0,70 (1,33 %) 9,973 0,066 (0,67 %) 

140 53,38 0,90 (1,71 %) 9,992 0,084 (0,85 %) 

160 53,41 0,93 (1,78 %) 9,994 0,087 (0,88 %) 

180 53,43 0,96 (1,82 %) 9,995 0,088 (0,89 %) 

dQ/dE 0,9552  0,0877  

 

Såsom kan utläsas i Tabell 75 är påverkan inom det simulerade intervallet marginell. 
Den totala värmeanvändningen ökar med 1,82 % medan elanvändningen ökar med 0,89 
%. 

En regressionsanalys genomfördes och konstanter till de linjära ekvationerna för 
respektive utdataparameter presenteras i Tabell 76. 

Tabell 76 Konstanter, förklaringsgrad och giltigt intervall för respektive utdataparameter 

Utdataparameter Intervall a0 a1 R2 

Qtot 0 ≤ θ ≤ 180 5,86910-3 52,46 0,9836 

Etot 0 ≤ θ ≤ 180 5,20310-4 9,910 0,9803 

 
Den totala skillnaden i energianvändning per grad blev 6,48910-3 kWh/m2 år 
motsvarande c:a 0,01 % (per grad).  
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4.15.3 Nyckeltal – Vridning av byggnaden 
De nyckeltal som identifierades vid studie av byggnadens vridning från utgångsläget 
presenteras i Tabell 77. 

Tabell 77 Nyckeltal vid vridning av den simulerade byggnaden 

Utdataparameter Intervall kWh/m2 år, grad 

Qtot 0 ≤ θ ≤ 180 5,86910-3 

Etot 0 ≤ θ ≤ 180 5,20310-4 

 
Vilket även kan beskrivas enligt följande. 
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4.16 Sammanställning av nyckeltal 

De nyckeltal som identifierats under studien har sammanställts och presenteras i  
Tabell 78. 

Tabell 78 Sammanställning av identifierade nyckeltal 

Nyckeltal Intervall 
δQ, δE  

[kWh/m
2
 år] 

Drifttid ventilation [h] 8 ≤ tvent ≤ 24 δtvent 

- Värmeanvändning, Qtot  2,214  

- Elanvändning, Etot  0,640 

- Total energianvändning  2,854 

Horisontvinkel [°] 0 ≤ φ ≤ 20 δφ 

- Värmeanvändning, Qtot  0,389  

- Elanvändning, Etot  0,018 

- Total energianvändning  0,407 

Inomhusmedeltemperatur [°C] 18,5 ≤ Ti,m ≤ 23,4 δTi,m 

- Värmeanvändning, Qtot   4,256 

- Elanvändning, Etot  0,160 

- Total energianvändning  4,416 

Kvot mellan till- och frånluft 0,50 ≤ xi ≤ 0,92 δxi 

- Värmeanvändning, Qtot   -109,0 

- Elanvändning, Etot  -3,222 

- Total energianvändning  -112,2 

 0,92 ≤ xi ≤ 1,50  

- Värmeanvändning, Qtot  80,0  

- Elanvändning, Etot  0,585 

- Total energianvändning  80,6 

Luftomsättning [l/s m
2
] 0,35 ≤ q ≤ 5,0 δq 

- Värmeanvändning, Qtot  9,048 

- Elanvändning, Etot  9,697 

- Total energianvändning  18,75 

Solreflektion mark [%] 0 ≤ ρr ≤ 100 δρr 

- Värmeanvändning, Qtot  -3,401 · 10
-2

 

- Elanvändning, Etot  -3,283 · 10
-3

 

- Total energianvändning  -3,729 · 10
-2

 

Temperaturverkningsgrad [%] 0 ≤ ηvvx ≤ xi δηvvx 

- Värmeanvändning, Qtot  -0,971 

- Elanvändning, Etot  - 

- Total energianvändning  -0,971 

Då ηvvx > xi  konstant 

Vridning av byggnad [°] 0 ≤ θ ≤ 180 δθ 

- Värmeanvändning, Qtot  5,869  10
-3

 

- Elanvändning, Etot  5,203  10
-4

 

- Total energianvändning  6,389  10
-3
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5 Analys 

5.1 Mätdata 

Man kan ifrågasätta nyttan med att lägga tid och pengar på att installera undermätare i 
en fastighet när data ej loggas. Detta gör uppföljning och/eller certifiering av 
byggnadens energianvändning opraktisk. Dessutom kan resultaten från en sådan 
uppföljning ifrågasättas trots att mycket resurser lagts ner på densamma. 

5.2 Jämförelse mellan simulerad och faktisk energianvändning 

I enighet med de rapporter som studerats under arbetets litteraturstudie 
underskattades energianvändningen för Spira förskola. Differensen mellan faktiskt och 
simulerad användningen var 43 kWh/m2 år vilket innebär en ökning med 54,8 %. Efter 
korrigering av indata kvarstod 34,5 kWh/m2 år en ökning med 39,7 %. 

Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten fastställdes i VIP-Energy till  
um = 0,138 W/(m2 K) exkl. köldbryggor vilket kan jämföras med kravet enligt BBR på  
0,6 W/m2 K. Byggnaden bedöms därmed klara gällande kravnivå. 

Den specifika energianvändningen fastställdes enligt ovan till 121,4 kWh/m2 år.  
Kravnivån enligt BBR beräknades till 145,3 kWh/m2 år enligt ekvation (1) där qmedel = 
0,58 l/s m2. Fastigheten bedöms utan svårighet klara även denna kravnivå. 

5.3 Motorvärmare 

Antagandet om en närvaro på 70 % är godtycklig och validiteten kan tyvärr inte styrkas 
fullt ut även fast modellen påvisar en god korrelation med mätdata. Bättre mätvärden 
från exempelvis en parkeringsplats för en skola eller förskola alternativt en kontorslokal 
hade varit att föredra men detta bedömdes ligga utanför projektets omfång.  

Jämförelsen mellan den verkliga elanvändningen och erhållna mätdata för 
parkeringsplatsen på kompanivägen påvisar att den konstruerade modellen 
underskattar elanvändningen under vinterhalvåret och vice versa. 

Den korrektionsfaktor som används i modellen tar hänsyn till mer än bara närvaron. 
Varje individuell motorvärmare (och kupévärmare där sådan finns) använder olika 
mängd el varför medeleffekten med stor sannolikhet bättre skulle uppskatta 
elanvändningen än den maximala effekten. Motorvärmare med tidsstyrning från 
tillverkaren Garo har en funktion som gör att motorvärmaren kan startas direkt via 
internet. När detta utförs slås motorvärmaren på i exempelvis 60 minuter. Hur ofta 
denna funktion används i förhållande till hur ofta förinställda tidsvärden används är 
svårt att uppskatta och kräver mer efterforskning. 

5.4 Gårdsbelysning 

Modellen för gårdsbelysning uppskattar enligt författarens åsikt på ett bra sätt mängden 
el som används då bättre data saknas. Validiteten hos de data för solens upp- och 
nedgång som används i projektet kan dock ifrågasättas. Ett ljusrelä mäter troligen 
ljusintensiteten varför enbart uppgifter om solen upp och nedgång är inte tillräcklig för 
att fastställa exakt när lamporna slår av och på. Om modellen avses användas framgent 
föreslås att bättre data tas fram från exempelvis SMHI, vilket inte var inte möjligt under 
projektet eftersom kostnaderna ansågs vara orimliga, samt att modellen utvecklas för 
att ta hänsyn till ljusintensiteten. 
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5.5 Normalårskorrigering 

Normalårskorrigering av mätdata bör utföras för att erhålla jämförbara resultat och 
minimera skillnader till följd av naturliga variationer i klimatet. Att exempelvis 
korrigera användningen med en faktor på 2,0 som är fallet under sommarhalvåret är 
dock orimligt med tanke på den marginella skillnad som några få graddagar har på den 
totala energianvändningen under samma tidsperiod. 

5.6 Drifttid ventilationssystem 

Vid regressionsanalysen av erhållen utdata för drifttiden hos ventilationssystemet 
erhölls ett värde väldigt nära noll för konstanten a0 för båda aggregaten avseende 
elförsörjning till ventilationen, se Tabell 27 och Tabell 31. Detta innebär att ingen el 
förbrukas av fläktarna om ventilationssystemet är avstängt. Resultatet kan verka trivialt 
vid första anblick men påvisar att simuleringsprogrammet med stor säkerhet räknar 
helt linjärt på fläktarnas elanvändning. Eftersom ett konstant flöde angavs vid 
simuleringarna gäller detta resultat i första hand för CAV (Constant Air Volume) system. 

Behovet av energi till uppvärmning av fastigheten stiger vid ökade drifttider vilket kan 
förklaras med att den ökade luftmängden som passerar byggnaden måste värmas upp 
från tilluft- till frånluftstemperatur. Antas en till- och frånluftstemperatur på 18 
respektive 22 grader erhålls (jmf. Q = ρ V cp dT). 

       
               

           
        

  

          
  

     
                     

 (α) 

där den specifika värmekapaciteten för luft vid konstant tryck (cp) och densiteten vid 
atmosfärstryck (ρ) och temperatur 300 K = 27°C är 
cp = 1,007 kJ/kg K 
ρ = 1,160 kg/m3 (Incropera, Dewitt m.fl, 2007) 

Per drifttimme motsvarar detta en energimängd av; 

           
  

   
 
         

  
 

 

       
 
 

 
      

   

     
  

 (β) 

där 5/7 är en uppskattning av antalet vardag per år. 

Detta kan jämföras med identifierade nyckeltalet i Tabell 32 på 2,214 kWh/m2 år och 
drifttimme. Därmed kan antas att frånluftstemperaturen är något högre än det 
antagande som gjordes. Genomförs ”baklängesberäkning” med erhållet värde fås värdet 
dT ≈ 4,5 °C vilket ger en frånluftstemperatur på 22,5°C vilket är helt rimligt. 

Den ökade elanvändningen kan förklaras med att fläktarna måste köras längre tid. 
Fläkteffekten beräknas enligt ekvation (*),               

Används värden i Tabell 19 och Tabell 20 erhålls den totala effekten; 

                                     

Detta motsvarar per m2, år och drifttimme. 
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El till cirkulationspumpen per drifttimme var enligt Tabell 31, 0,06 kWh/m2, år. Detta 
ger en total ökning per drifttimme av  

               
   

     
  

vilket kan jämföras med erhållet värde i Tabell 32, nämligen 0,640 kWh/m2, år och 
drifttimme. Erhållet värde bedöms därmed som helt rimligt. 

 

5.7 Horisontvinkel 

Den maximala påverkan avseende värmeanvändningen för denna parameter blev vid 
jämförelse mellan ingen skuggning och full skuggning i samtliga riktningar  
(0 och 90 grader)  

              
   

     
  

vilket var betydligt högre än förväntat. För elanvändningen är motsvarande siffra  

              
   

     
  

vilket också var oväntat högt. Om skuggning av byggnaden inte beaktats och densamma 
i verkligheten är omfattande kan ovan nämnda siffror vara rimliga avvikelser.  
I verkligheten kan man dock anta att skuggningen i någon mån uppskattats och det 
eventuella felet kan vara uppskattningsvis 5 - 10 grader i de olika riktningarna. Då blir 
felet avseende värme som mest 3,9 kWh/m2 år motsvarande c:a 5 % av totala 
värmeanvändningen, vilket inte är försumbart. Motsvarande siffra för elanvändningen 
blir 0,17 kWh/m2 år motsvarande c:a 1,6 % av den totala elanvändningen vilket inte 
heller är försumbart. 

5.8 Inomhustemperatur 

Ökningen i värmeanvändning till följd av ökad inomhustemperatur fastställdes till  
4,256 kWh/m2 år, grad vilket motsvarar en ökning med 9,7 % per grad vid jämförelse 
med begynnelsevärdet,            ,. 

Motsvarande siffror för den totala elanvändningen var 0,160 kWh/m2 år, grad vilket 
motsvarar en ökning med 1,6 % per grad. 

Med andra ord ökar den totala energianvändningen i fastigheten till följd av stigande 
inomhusmedeltemperatur med 4,256 + 0,160 = 4,416 kWh/m2, år och grad vilket 
motsvarar en ökning på 8,2 % med avseende på begynnelsevärdet. 

Detta är högre än de värden som gick att finna på energirådgivningens hemsida för en 
”vanlig” svensk villa, där ökningen i värmeanvändning uppskattats till 5 % per grad.  
Det är med andra ord av minst lika stor vikt att beakta inomhustemperaturen i skolor 
och förskolor som i bostadshus. 

Även fast en lägre inomhustemperatur minskar den totala energianvändningen i en 
fastighet är det inte den enda parameter som bör beaktas. En bra inomhusmiljö med god 
komfort och minimal risk för ohälsa är centralt. Detta har ej studerats närmare i denna 
rapport.  
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5.9 Klimatzon 

Med 95 % konfidensgrad går det, baserat på de utdata som sammanställts i denna 
rapport, att fastställa en statistisk nedgång av både värme- och elanvändningen då 
jämförelse görs mellan klimatzon I och III. Värmeanvändningen sjunker från 52,5 ± 6,9 
till 34,5 ± 5,5 kWh/m2 år och elanvändningen sjunker från 9,4 ± 0,2 till 8,8 ± 0,2 
kWh/m2 år. 

Läsaren bör vara uppmärksam på att det ej finns underlag i denna studie för att styrka 
en statistisk minskning av den totala energianvändningen då jämförelse görs mellan 
klimatzon I och II respektive II och III. Fler simuleringar krävs här för att med säkerhet 
kunna dra några slutsatser där. 

Stora avvikelser har observerats inom klimatzon II vilka antas bero till stor del på 
avvikande värden för orten Särna. Vid analys av utdata verkade Särna ”passa bättre” i 
klimatzon I. Rent spekulativt ”flyttades” därför orten till klimatzon I varefter nya 
medelvärden och standardavvikelser beräknades. Standardavvikelsen för klimatzon II 
gick då avsevärt ner från 8,3 till 4,6 medan standardavvikelsen för Klimatzon I steg 
marginellt från 3,4 till 3,5. Liknande avvikelser hade antagligen observerats om 
exempelvis Kiruna inkluderats i klimatzon I. 

Detta räkneexempel illustrerar hur grovt en indelning av Sverige i tre klimatzoner kan 
bli samt vilka skillnader som finns mellan olika delar i respektive zon. Samtidigt bör 
sägas att för många klimatzoner kan leda till förvirring och missförstånd. Författaren 
anser dock att nuvarande indelning efter enbart geografiskt läge är bristfällig och kan 
leda till orättvis bedömning. Exempelvis skulle istället medeltemperaturen på orten i 
fråga kunna användas. För att illustrera detta sammanställdes en figur som visar den 
simulerade energianvändningen som funktion av utomhusmedeltemperaturen på orten. 

 

Figur 23 Simulerad energianvändning som funktion av utomhusmedetemperatur på orten 

Såsom framgår av Figur 23 är korrelationen mellan utomhusmedeltemperaturen, To,m, 
och totala energianvändningen god. En linjärisering av sambandet ger en 
förklaringsgrad på 98,4 %.  

Qtot+ Etot = -4,020·Tm + 74,923 
R² = 0,984 
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5.10 Kvot mellan till- och frånluft 

På Spira förskola var kvoten mellan till- och frånluft c:a 0,75 för hela byggnaden. 
Aggregaten kördes dock vid olika kvoter där LB2001 hade en kvot mellan till- och 
frånluft enligt injusteringsprotokoll på 1,0 medan LB2002 hade värdet 0,53. Om LB2002 
injusteras till att köras med en kvot på exempelvis 0,9 kan besparingen i el- och 
värmeanvändning bli. 

       
   

     
                            

samt 

       
   

     
                             

Detta motsvarar 10 % av den faktiska värmeanvändningen och 1,8 % av 
verksamhetselen för fastigheten.  

Risker finns dock med att justera kvoten såsom att fukt eller lukt tränger in i väggar 
samt att matos från köket kan sippra ut i förskolans övriga lokaler. Trotts detta föreslås 
att kvoten mellan till- och frånluft justeras upp något eftersom detta kan genomföras 
med bibehållet undertryck i köksdelen.  

Risken med nuvarande driftsinställning är att fukt tränger in i byggnaden från 
omgivningen eftersom kvoten är såpass låg. En möjlig åtgärd om lukt sprider sig från 
köket är att upprätta en vägg mellan matsal och övriga förskolan för att minimera 
eventuell okomfort till följd av åtgärden. 

Mot slutet av projektet framkom dock att kvoten mellan till- och frånluft i fastigheten 
troligen ligger relativt nära en jämvikt (1,0). Detta räkneexempel påvisar likväl hur 
viktigt det är att rätt driftsinställningar samt att injusteringsprotokollet upprättats på 
korrekt sätt. Författaren har även funderat kring vad variabla luftflöden har för effekt på 
totala energianvändningen. Troligen kan en obalans uppstå momentant vid variabla 
luftflöden exempelvis vid forcerade flöden vilket föreslås undersökas vidare. 

5.11 Temperaturverkningsgrad 

En stagnationspunkt kunde identifieras för LB2002 vid          . Med 
stagnationspunkt åsyftas i detta sammanhang; att värmeanvändningen ej förändras 
efter denna punkt. Detta antyder att det är värmeåtervinningen i ventilationsaggregatet 
som begränsar. Detta antagande kan styrkas från resultatet från regressionsanalysen 
eftersom                före den s.k. stagnationspunkten för båda aggregaten. Kvoten 

mellan till- och frånluft för LB2001 var 1,00 medan motsvarande siffra för LB2002 var 
0,53. 

Ytterligare en simulering genomfördes för LB2001, för vilken erhållen data ej 
presenterats i rapporten, som vid kvoten 1,0 inte uppvisade någon tydlig 
stagnationspunkt. Tilluftsflödet sattes istället till 750 l/s medan frånluftsflöde behölls 
konstant vid 1100 l/s. Kvoten mellan till- och frånluft blev därmed 0,682. Resultatet var 
att en stagnationspunkt erhölls vid                 . Med andra ord verkar finnas ett 
samband mellan dessa parametrar i simuleringsprogrammet. 

Programmet sätter troligen en gräns för maximal värmeöverföring vid kvoten mellan till 
och frånluft, xi. En teoretisk gräns för maximal värmeöverföring i aggregaten existerar 
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såklart, frågan är bara var denna kan tänkas inträffa. Mer omfattande studier krävs för 
att kunna bedöma huruvida resultaten i simuleringsprogramvaran är rimliga. 

5.12 Vindhastighet och vridning av byggnaden 

Påverkan vid simuleringar av dessa parametrar var såsom framgår av identifierade 
nyckeltal försumbara. 

Enligt tidigare undersökningar påverkas en byggnad i betydligt högre grad än vad som 
framkommit i denna rapport och resultaten avseende vindens påverkan på 
energianvändningen kan därför ifrågasättas (Westerlund, L., 2013). 

Att byggnadens energianvändning endast påverkades marginellt vid vridning var 
oväntat, speciellt med tanke på att ett stort glasparti finns på den fasad som vetter åt 
söder. Då byggnaden vrids 180 grader skulle detta glasparti i sådant fall varit riktat 
norrut varför en större avvikelse förväntades. Kan det geografiska läget vara orsaken? 
Vidare studier på fler byggnader i olika klimatzoner föreslås. 
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6 Diskussion & Slutsats 

Simuleringen av energianvändningen på Spira förskola resulterade i en beräknad 
energianvändning på 86,9 kWh/m2 år efter korrektion av indata. Den faktiskt 
användningen var 121,4 kWh/m2 år. Därmed underskattades användningen med c:a  
40 %. Majoriteten av detta berodde dock på en grov underskattning av mängden 
fastighetsel vilket enkelt är åtgärdat eftersom parametern uppskattas schablonmässigt i 
simuleringsprogrammet. 

En undermätare som mätte värmeanvändningen i köksdelen och för LB2002 samt för en 
uppvärmd lastkaj fanns även att tillgå men denna del valdes att inkluderas i 
energibalansen eftersom det ej gick att urskilja hur stor andel som gick till lastkajen 
(utanför klimatskalet). Antagandet gjordes att majoriteten av värmemängden gick till 
köket och ventilationen. Om denna del avräknas blev den totala normalårskorrigerade 
energianvändningen 104,5 kWh/m2 år. 

Medelvärdet för energianvändning i Sverige för det befintliga beståndet förskolor var 
enligt Boverkets rapport 194,2 kWh/m2 år, då verksamhetsel avräknats, vilket visar att 
Spira förskola trotts allt har betydligt lägre energianvändningen än genomsnittet.  

Kommunen har installerat en stor mängd olika mätare i den studerade fastigheten, men 
om mätdata från dessa ej loggas går det inte att på ett bra sätt genomföra uppföljning, 
detta föreslås åtgärdas så snart som möjligt, speciellt om kommunen avser att 
miljöcertifiera byggnaden. 

Man kan fundera kring vad målsättningen är med vissa parametrar exkluderas från en 
fastighets energianvändning, vilket är fallet i BBR. Det övergripande målet är trotts allt 
en lägre energianvändning. Om exempelvis gårdsbelysning, motorvärmarplatser och 
köksdelen på en fastighet ej skall inkluderas i den totala energianvändningen för 
densamma var skall dem då räknas in? Risken är då att dessa poster faller mellan 
stolarna och att glädjesiffror presenteras. 

Syftet med att kartlägga och fastställa en byggnads energianvändning före 
färdigställandet av densamma är att säkerställa ett hållbart byggande och följaktligen en 
hållbar utveckling. Om simuleringsprogramvaran uppvisar en stor skillnad mot den 
verkliga förbrukningen i fastigheten minskar trovärdigheten för dessa typer av åtgärder. 
Det är därför av stor vikt att eventuella fel i simuleringsprogrammet åtgärdas. 

En möjlig felkälla i programmet som upptäckts under senare delen av projektet är 
värmegenomgångstalen för klimatskalet vilka konsekvent verkar underskattas, 
uppskattningsvis kan detta fel motsvara c:a 5% av den totala värmeanvändningen. Detta 
är något som Strusoft föreslås utreda så snart som möjligt.  

Parameterstudien visade att utifrån de parametrar som undersökt var följande av störst 
betydelse för den totala energianvändningen; 

 Drifttid hos ventilationssystemet, 2,85 kWh/m2 år per utökad drifttimme. 
 Inomhustemperaturen, 4,42 kWh/m2 år då temperaturen ökas med 1°C. 
 Kvot mellan till- och frånluftflöde, se Tabell 78. 
 Luftomsättningen, 1,88 kWh/m2 år per 0,1 l/s m2 utökad ventilering. 
 Temperaturverkningsgrad, 0,97 kWh/m2 år per % - minskning i verkningsgrad. 

Följande parametrar hade endast en marginell inverkan på resultatet. 

 Horisontvinkel, 0,41 kWh/m2 år och grad. 
 Solreflektion mark, -3,73 · 10-2 kWh/m2 år och grad. 
 Vridning av byggnaden, 6,39 · 10-3 kWh/m2 år och grad. 
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8 Bilaga 1 

 

Figur 1 Flödesschema för simuleringsprogrammet, VIP-Energy  
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