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Sammanfattning
Energianvändning i befintlig byggnadsstock utgör en stor del av den totala
energianvändningen i Sverige. I dagens läge är minskning av energianvändning av hög
prioritet. Moderna simuleringsteknologier ger möjlighet till uppskattning av
energianvändning i befintliga hus och utveckling av effektiviseringsåtgärder samt till
beräkning av energiprestanda av byggnader i projekteringsfas. Korrekta indata och
indatakällor avgör osäkerhetsnivå hos modellen. I detta sammanhang är det viktigt att
utveckla rutiner för insamling av indata och specificera osäkerhetskällor. Arbetet
fokuseras på utveckling av förslag till rutiner för insamling av indata för
energisimuleringsmodeller av skolbyggnader i Norra Sverige, identifiering av
termograferings roll vid renovering och ombyggnation samt känslighetsanalys vid
byggnadssimulering och framställning av källhierarki. Projektet baserades på
litteraturanalys och intervjuning av beträdande konstruktörer. Dessutom utreddes
mätdata samlade i samband med renovering av Stigslundsskolan i Gävle och utarbetade
simuleringsmodellen av den här skolan. Resultatet av denna studie beskriver rutiner för
insamling av indata som omfattar byggnadens lokalisering och klimatdata; specifik
konstruktionsdata för simulerad byggnad/del av byggnad; inomhustemperatur, luftflöde
vid ventilation och infiltration samt interna värmekällor och data om innevånare och
HVAC-system. Dessutom identifierades möjliga osäkerhetskällor och åtgärder för att
höja noggrannhet hos modell. Källhierarki för indatakällor bestämdes vilket är
angeläget vid modellkalibrering. Termografin av Stiglundsskolan visade att det finns
ett antal bristfälliga delar i klimatskallet som ger upphov till värmeförluster, framför
allt fönstren, entrépartierna och sockeln. Fönstren och dörrarna behöver bytas och
bristande delar av stommen isoleras. Slutsatserna som kan göras utifrån detta projekt
är att det bör väljas indata från källor som står överst i källhierarki för att få fram en
modell med låg osäkerhetsnivå. I verkigheten vid simulering av skolbyggnader är hög
precision sällan ett krav. I regel prioriteras det tid och bekostnad så länge osäkerheten
ligger inom bestämda gränser.
Nyckelord: insamling av indata, energisimulering, modellering i IDA ICE, källhierarki.
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1. Inledning
Backgrund
Energianvändning i befintlig byggnadsstock utgör en stor del av den totala
energianvändningen i Sverige. Eftersom byggnaders livstid är ganska lång är det bara en
liten del av alla befintliga byggnader som var uppförda enligt moderna teknologier
riktade mot effektiv energianvändning. Resten av fastigheter utgör gamla byggnader
konstruerade på den tid då energi var billig och energibesparing inte prioriterades.
Numera däremot läggs det en stor fokus på minskning av energianvändning och
koldioxidutsläpp kopplat till den i hela Europa och även i större utsträckning i Sverige.
Sveriges energipolitiska mål identifierar sänkning av energianvändning på 20 procent
till år 2020 och 50 procent till år 2050 och är sektorsövergripande. Dessutom var ett mål
om 40 procent minskning av utsläpp av klimatgaser uppsatt [1], [2]. För att nå de
fastställda energimålen är det väldigt viktigt att utnyttja effektiviseringspotential i
befintliga byggnader framför allt i samband med större renovering och ombyggnation
samt att ställa hårda krav på energianvändning i nya byggnader. Moderna
simuleringsteknologier är till stor hjälp bland annat vid uppskattning av
energianvändning i befintliga hus och utveckling av effektiviseringsåtgärder.
Energisimulering utförs dessutom vid nybyggnation med syfte att värdera
energiprestanda av projekterad byggnad. Indata är en nyckelpunkt vid utföring av
simulering. Korrekta indata och indatakällor avgör till vilken grad modellen kommer att
motsvara byggnadens verkliga energisystem. I detta sammanhang är det viktigt att
utveckla en fungerande algoritm för insamling av indata för energisimuleringsmodeller
beroende på syftet med simulering och typ av byggnad. Denna algoritm ska innefatta
hela spektrum arbetsrutiner, uppföljning av vilka kan underlätta uppgiften betydligt och
dessutom göra jobbet mindre tid- och resurskrävande.
För att få tillstånd för fastighetsrenovering eller nybyggnation behöver
entreprenörsföretag lägga fram en kalkyl av byggnadens energianvändning, vilken inte
överskrider de kravvärden som Boverkets byggregler (BBR) ställer. Känslighetsanalys
bör också genomföras i samband med energiberäkningar.
Vid modellering av byggnader spelar modellkalibrering också en stor roll. Det är viktigt
att definiera och kvantifiera osäkerheten som kommer från olika felkällor för att göra
uppskattning av modellens noggrannhetsnivå.
Detta arbete fokuseras framför allt på frambringning av effektiva rutiner för insamling
av indata för modellering av energisystem samt på identifiering av osäkerhetskategorier
och källhierarki vid utförande av modellkalibrering.
Syfte och frågeställningar
Syftet med detta jobb är att utarbeta en effektiv procedur för insamling av indata för
energisimuleringsmodeller av skolbyggnader i Norra Sverige för uppskattning av
energianvändning under längre perioder.
Inom arbetets ramar kommer målet att åstadkommas med hjälp av nedanstående
frågeställningar:
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1. Kritisk utvärdering av existerande metoder för datainsamling och
modellutformning.
2. Utveckling av förslag till rutiner för insamling av indata för
energisimuleringsmodeller av skolbyggnader.
3. Identifiering av termograferings roll vid renovering och ombyggnation.
4. Känslighetsanalys vid byggnadssimulering och framställning av källhierarki.
Värde av detta arbete ligger alltså i klargöring av proceduren för insamling av indata
och specificering av felkällor som påverkar osäkerhetsnivå hos en modell. Dessa är två
väsentliga faktorer vid energisimulering och är avgörande för att få ut ett
simuleringsresultat av hög kvalitet.
Avgränsning
Detta arbete beskriver endast rutiner för insamling av indata för
energisimuleringsmodellen utvecklade i IDA ICE 4 och innehåller standardiserade
brukarindata som avser endast skolbyggnader i Sverige och Norra Sverige. De indata
som tillhandahålls i rapporten omfattar fyra allmänna kategorier, nämligen byggnadens
lokalisering och klimatdata; specifik konstruktionsdata för simulerad byggnad/del av
byggnad; inomhustemperatur, luftflöde vid ventilation och infiltration; interna
värmekällor, data om innevånare och HVAC-system, d.v.s. de inputparametrar som
behövs för modellering i IDA ICE. Olika energibegrepp definieras och diskuteras
dessutom i arbetet, bland dem byggnadens energianvändning, verksamhets- och
fastighetsenergi. Det specificeras också vilka punkter simuleringsresultat ska rymma i
sig och vilka energikrav från respektive myndigheter den simulerade
energianvändningen ska ställas mot. Även om termografering inte har någon direkt
koppling till insamling av indata för energisimulering inkluderas slutsatserna från
termografering av Stiglungsskolan i rapporten på begäran av GFAB. Definition av
modellkalibrering och svårigheter som uppstår vid kalibrering av modeller tas också
med samt osäkerheter vid byggnadssimulering och källhierarki.
Det bör nämnas att författaren saknar erfarenhet i utveckling av energisystemsmodeller.
Detta faktum leder i vissa moment till svårigheter i förståelse hur insamlade indata
används vid modelleringsprocessen och kan leda till missförhållande mellan föreslagna
i arbetet indata och uppgifter som behövs för modellutformning i IDA ICE. Det har
gjorts ett försök att övervinna detta förhinder genom att stämma av tveksamma indata
med beträdande konstruktörer som har insikt i simuleringsprocessen.
Gantt chart
Planerad tid för författning av detta arbete är från veckan 24 till veckan 30. Veckovis
uppdelning mellan olika arbetsetapper visas i Figur 1nedan. Veckorna 31 och 32 tänks
vara avsedda för förberedning av opponering och presentation av arbetet.
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Syfte och frägeställning

Teoretisk backgrund

Metodbeskrivning

Resultat och diskussion

Slutsatser

Redigering
Figur 1 Tidstabell för utförande av examensarbetet

Etiska aspekter
Det finns några etiska aspekter vid utförande av detta arbete som bör nämnas. Även om
huvuddelen av jobbet består av litteraturstudie och analys av den färdiga
simuleringsmodellen utförs det därutöver intervjuning av anställda ingenjörer på
konsultföretaget ÅF i Gävle. Vid detta sammanhang övervägs det sekretesspolicy av
företaget, vilket innebär att det inte skulle lyftas fram information som går mot
företagets intresse och kan bli skadlig för företagets ekonomi eller godrykte etc.
Tillfälle för intervju väljs enligt överenskommelse mellan författaren och intervjuande
vid tidpunkt som passar för båda två sidorna. Intervjuinnehållet inspelas med
kodkännande av respondenter.

3

2. Metod och metodbeskrivning
Arbetet genomfördes genom litteraturanalys och intervjuning. Dessutom utreddes
mätdata och termografibilderna samlade i samband med renovering av Stigslundsskolan
i Gävle samt utarbetade simuleringsmodellen av den här skolan. De sätten ansågs vara
mest passande för att utföra arbetets uppgifter och nå målet. Litteraturstudie gav
möjlighet att generalisera tidigare undersökningar och sammanställa en strategi för
insamling av indata för modellering av skolor i Sverige. Intervjuning av beträdande
konstruktörer som har erfarenhet i modellering av byggnadens energisystem skulle
kunna bekräfta eller avfärda information från litteraturundersökning. Konstruktörerna
hade därutöver förväntats att bidra med sina egna åsikter beträffande insamling av
indata och hjälpa att se problemet från en annan vinkel än det presenteras i vetenskaplig
litteratur. Evaluering av mätdata och simuleringsmodellen av Stigslundsskolan i Gävle
utfördes för att inse sammankoppling mellan teoretisk strategi för indatainsamling
beskriven i litteratur och dess praktiska applicering vid modellering i IDA ICE.
Med avseende på syftet och i enlighet med frågeställningarna av detta projekt skedde
utförande enligt följande procedur:
Framför allt genomfördes det kritisk utvärdering av existerande tillvägagångssätt för
datainsamling och modellutformning, som funnits i befintlig vetenskaplig litteratur.
Indata som krävts för att skapa en modell av skolbyggnad i IDA ICE identifierades
utifrån litteraturanalys och intervjuning av beträdande konstruktörerna på
konsultföretaget ÅF i Gävle. Ett förslag till rutiner för insamling av indata för
energisimuleringsmodeller av skolbyggnader utarbetades genom analysering av
bygganvisningar från olika bygg- och energimyndigheter, byggnormer samt
generalisering av färdiga simuleringsmodellen av Stigslundsskolan i Gävle.
Termografibilderna tagna av konsultföretaget Ramböl på beställning från GFAB
utvärderades. Slutsatser om eventuellt värmeläckage drogs utifrån dem. Identifiering av
hierarki för indatakällor och osäkerheter vid simulering av energisystem utfördes på
liknande sätt utifrån utredning av vetenskapliga artiklar. Huvudsakligen hade tips om
relevant litteratur fåtts från representanterna från Gavlefastigheter AB och handledaren
för examensarbetet på HIG. Övrig litteratur hittades genom att knappa in olika
sökord/sökfras, så som ”modeling of energy systems”, ”input data acquisition” och
”model calibration för energy systems”, i sökmotorn på webbsidan
www.sciencedirect.com. I personlig intervjuning skulle två utförande konsulter som har
mest erfarenhet i modellering delta. Intervjun hade ägt rum innan övrigt arbete
påbörjades. Alla frågor hade kvalitativ format och förutsatte utförligt svar från
respondenterna. Eftersom tiden för intervjuning var begränsad till en timme innefattar
frågeformuläret endast de förmodligen mest tänkvärda frågor. Frågeformuläret
presenteras i Bilaga 1 och anser ny- och ombyggnation.
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3. Resultat
3.1. Teoretisk backgrund
Det finns ett stort intresse kring simulering och optimering av byggnadens energisystem
bland forskare och som följden ett antal vetenskapliga artiklar om detta. De flesta är
fallstudie (eng. case study) och har till syfte att undersöka grundligt ett särskilt fall med
fokus på simuleringsresultat medan i det här arbetet läggs den största vikten på
metodologi.
Litteraturstudie avslöjar principer som följs vid insamling av indata för
energisimuleringsmodeller av bostadshus och lokalbyggnader. Metoderna som används
av forskare är till största del lika varandra och presentering av indata vid
energisimulering sker efter rekommendationer angivna i CEN Standard EN 15265-2006
[3]. Enligt [4] kan det urskiljas fyra allmänna kategorier av indata som används vid
energisimulering:





byggnadens lokalisering och klimatdata,
specifik konstruktionsdata för simulerad byggnad/del av byggnad,
inomhustemperatur, luftflöde vid ventilation och infiltration,
interna värmekällor, data om innevånare och HVAC-system.

Vilka indata som används kan givetvis variera från fall till fall.
Energisimulering av byggnad (eng. Building Energy Simulation eller BES) är ett
utspritt förfaringssätt för utvärdering av energianvändning i byggnader både bland
akademiker och också ingenjörer inom industri [5]. BES baseras på numerisk beräkning
och använder en matematisk modell med ett antal variabler för att förutse framtida
okända situationer och kunna analysera parametrar. I den här kontexten
energisimuleringsprogram är framför allt viktiga för uppskattning av energianvändning i
fastigheter under projektering och uppföljning av systemförändringar i befintliga hus.
Att kunna konstruera simuleringsmodeller som i hög grad motsvarar verkliga byggnader
är av stor betydelse med syfte att uppskatta energianvändning och olika parametrar av
inomhusklimat i byggnaden. Modellering är också ett nödvändigt steg i
effektiviseringsprocessen.
Enligt Rabl uppdelas modeller för uppskattning av energianvändning i två vidsträckta
grupper, nämligen ”forward” eller ”law-driven” och ”data-driven” modeller [6].
I det första fallet är syftet att ta fram vissa systemparametrar genom att utnyttja kända
variabler, d.v.s. indata. Modeller skapade med hjälp av denna metod kallas också för
”White-Box” modeller. Dessa modeller brukar vara ganska noggranna tack vare i hög
grad detaljerade indata. ”Forward”-tekniken är ingalunda generell och allmän även om
den är utnyttjad av många forskare bland annat för att utreda energisystem. Nedan följer
en stegvis procedur för tillämpning av metoden som den var framställd av Rabl [6].
Steg 1: Klimatdata för området där den studerade byggnaden ligger erhålls.
Steg 2: Arkitektdata för byggnaden utfås.
Steg 2.1: Byggnadens geografiska parametrar, sådana som fönsterorientering,
skuggning o.s.v., identifieras.
Steg 2.2: Karakteristiska egenskaper av konstruktionsmaterial hos byggnaden söks.
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Steg 3: Parametrar av HVAC-system identifieras.
Steg 4: Funktionsschema av byggnaden bestäms.
Steg 5: Modellen simuleras för en bestämd period.
Steg 6: Energianvändning i byggnaden uppskattas.
I fall med ”data-driven” modeller både in- och utdata är kända. Insamlingen av data sker
experimentellt om inte redan är känt. Metoden används mest för att utvärdera prestanda
av ett befintligt system. Modeller av det här slaget benämns också ”Black-box”
modeller. Denna teknik passar inte särkilt bra för simulering under långa tidsperioder
p.g.a. svårigheter i datainsamling vilken är tids- och kostnadskrävande i så fall. På det
viset behövs det ett betydligt mindre antal variabler för ”Black-box” i jämförelse med
”White-Box” modellering. Däremot har mätdata upprepningskaraktär som är orsaken
till begränsat antal modellparametrar. Detta gör sådana modeller betydligt enklare men
samtidigt i mindre grad noggranna än ”forward” modellerna.
Det finns dessutom en så kallad ”Grey-box” modelleringsmetod vilken går ut på att det
skaffas i första hand en fysikalisk modell. Den modellen föreställer utformning av
byggnadskonstruktion eller HVAC-system och utrustning. Med denna modell som
utgångspunkten bestäms det vidare systemkarakteristiska parametrar av intresse med
hjälp av statistisk analys. Tekniken har en bredd tillämpning i synnerhet vad gäller
felupptäckning och diagnostisering samt online kontroll, men är inte avsedd för
uppskattning av energianvändning i hela byggnaden [7], [8].
Coakley, Raftery och Keane specificerar därutöver en till tillvägagångssätt för
energiberäkning i byggnader, nämligen detaljerad modellkalibrering [9]. Denna metod
använder en ”forward”-modell och ställer in indatavariabler så att modelleringsresultat
stämmer i slutändan med mätdata, vilket resulterar i framtagning av en detaljerad
modell som i hög grad motsvarar den verkliga byggnaden. Förutsättning för generering
av en representativ simuleringsmodell är högkvalitativa indata. Indataparametrar i en
sådan modell kan därefter varieras för att validera hur byggnadens energiprestanda
påverkas vid förändrade förutsättningar, d.v.s. en sådan modell ger möjlighet att skaffa
en frambild av hur systemet kommer att förhålla sig baserat på antagna förutsättningar.
Även om det finns uppenbara fördelar vid användning av simuleringsmetoder existerar
det också vissa svårigheter vilka utgör förhinder för deras allmänna tillämpning. I
följande Tabell 1 presenteras fördelar och nackdelar kopplade till de tre tidigare
diskuterade strategierna för validering av byggnadens energiprestanda.
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Tabell 1 Jämförelse av angreppssätt vid simulering av byggnadens energisystem.
Sammanställning [9].
Angreppssätt
”Black-box”

Fördelar
Mycket kort utvecklingstid
Ger en korrekt bild av
byggnadens energiprestanda
förutsatt högkvalitativa indata.

”Grey-box”

Kortare utvecklingstid tack vare
sammanställning av fysikaliska
och statistiska modeller.
Ger en korrekt bild av
byggnadens energiprestanda
förutsatt högkvalitativa indata.
Det finns koppling till
generaliserad verklig byggnad,
system och
omgivningsparametrar
Ger en detaljerad information
angående byggnadens
förväntade energiprestanda
Det finns koppling till en
särskild verklig byggnad,
system och
omgivningsparametrar

Detaljerad
simulering

Nackdelar
Omfattande mätdata är nödvändiga
Det finns ingen definierad sammankoppling mellan
indata och byggnadens systemparametrar, d.v.s. det
är omöjligt att följa upp förändringar i byggnadens
energiprestanda genom att variera
inputparametrarna.
Det behövs göra mätningarna på nytt i samband
med ombyggnation, ändrade scheman eller
verksamhet.
Det behövs göra mätningarna på nytt i samband
med ombyggnation, ändrade scheman eller
verksamhet.
En hög kunskapsnivå beträffande både fysikaliska
och statistiska modeller för modellutveckling.
Endast förenklade inputparametrar kan varieras
med syfte att följa upp förändringar i byggnadens
energiprestanda.
Alltför stort antal indataparametrar, vilket kan
resultera i betydande osäkerhet.
Tid-, kunskaps- och resurskrävande.

IDA ICE (Indoor Climate and Energy) är ett av de mest använda
simuleringsprogrammen för utvärdering av byggnadens energiprestanda och
inomhusklimat [10]. I IDA ICE konstrueras modeller förmedelst ett speciellt utvecklad
programmeringsspråk ”Neutral Modeling Format” (NMF), vilket möjliggör att tillämpa
programmet för att bestämma ett brett spektrum av parametrar kopplat till
energianvändning och inomhusklimat i byggnader. De sistnämnda parametrarna tillhör
bland annat operativ temperatur, termisk komfort index, dagsljus-, fuktighets- och
koldioxidnivå i en zon och dylikt. Programmet innehåller ett antal systemkomponenter
att välja ifrån, sådana som ventilationsaggregat till exempel. Equa Simulation AB anger
i en undersökningsrapport uppgifter angående noggrannhetsnivå av IDA ICE vilken
bestämdes genom utvärdering enligt CEN Standard EN 15265-2007. Resultatet
avslöjade noggrannhetsnivå på 0–8% för uppvärmning och 0–11% för kylning, vilket
var skattad som ett bra utvecklingsläge i jämförelse med andra liknande program [11].
I IDA ICE finns det möjlighet att rita upp modellen med avseende på fönsterorientering
och skuggning, vilket gör det onödigt att kalkylera solvärmetillförsel för hand.
Värmetillförsel från solinstrålning beräknas direkt i programmet då lämpliga
klimatdataparametrar väljs.
Detta underlättar modelleringsprocessen i jämförelse med andra simuleringsprogram.
Till exempel vid uppskattning av energianvändning av ett bostadshus med TEKLA [12]
behövdes det mer komplicerad beräkning av årlig solinstrålning. För detta syfte
utnyttjas mätdata för solstrålning från SMHI med hänsyn till byggnadens placering,
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fönsteryta och fönsterorientering [13]. Dessutom för att förbättra modellen i TEKLA
krävdes det extra kalkyl av transmissionsförluster genom golvet. IDA ICE är uppbyggd
på det sättet så att det skulle bli maximalt enkelt att kontrollera transmissionsförluster
genom att välja material och deras parameter. Thomas och Mahlia beskrev utförligt
metodologi för uträkning av värmeförluster genom klimatskal och ventilationsförluster
samt värmetillförsel från interna värmekällor och solinstrålning [12]. En särskilt fokus
lades just på beräkning av solinstrålning inkluderande bland annat en metod för
uppskattning av ”genomsnittlig daglig strålning på en lutande yta”. För detta syfte
använde sig författarna av ett antal formler vilka presenterades i rapporten. Med IDA
ICE är utnyttjande av formler inte nödvändigt eftersom beräkning utförs automatiskt i
programmet utifrån angivna indata. I artikeln beskrevs simulering av energianvändning
endast för två månader: mars och februari vilka ansågs vara representativa för
uppvärmningssäsongen i kallt klimat. Däremot ska det vanligtvis vid energisimulering i
samband med ny- och ombyggnation uppskattas den årliga energianvändningen. En
längre period väljs för att minska osäkerhet vilken beror på månatliga
temperaturvariationer som inträffar under olika år.
Persson framställde en liknande metod för energisimulering i byggnaden [14]. Vid
simulering togs det inte hänsyn till temperaturvariationer mellan olika rum. I stället
antogs det en konstant temperatur över hela huset. Att inte beakta temperaturskillnaden
är ett allmänt tillvägagångssätt av den orsaken att osäkerheten vid energiuppskattning
vid denna förenkling inte är särskilt stor. Emellertid underlättas processen betydligt. Vid
utredningen skapades en modell med möjlighet att utföra simulering för varje separat
rum, vilket gav ett utförligt resultat som var eftersträvat. Dessutom en sådan
högdetaljerad estimering skapade grunden för bedömning av lämpliga
energieffektiviseringsåtgärder i byggnaden.
Önskemålet för hur pass detaljerade utdata skulle vara var avgörande för antal zoner i
byggnaden. För betydligt långa simuleringsperioder, sådana som hela byggnadens
livscykel, skulle en detaljerad analys inte vara av en stor vikt. Vid simulering över långa
perioder betraktades hela huset som en zon, vilket minskade simuleringstid utan någon
påtaglig inverkan på noggrannhetsnivå av resultatet [15].
För genomförande av bostadshussimulering var ett antal mätningar utförda. Bland dem
var temperatur- och fuktighetsmätningar. El-, tappvarmvatten- och fjärrvärmemätningar
gjordes av en motsvarande leverantör och kunde hittas i räkningar [5].
Thomas och Mahlia nämnde begränsningar berörande noggrannhet av
simuleringsmodellen [12]. Den största osäkerheten antogs att finnas i värden på
transmissionsförluster, solvärmetillförsel och värmetillförsel från interna värmekällor.
Reddy tog fram ett antal andra osäkerheter som uppstår vid BES [16].
Sammanfattningsvis kan det konstateras att en avsevärd avvikelse från verkligheten
skulle kunna uppstå då simulering utfördes över en kort period på grund av byggnadens
tröghet. För att få fram ett korrekt resultat tillämpades en så kallad ”startup” metod,
vilken förutsätter att simulering utförs en viss period innan det önskade startdatumet.
Klimatdata värderades också som en parameter, vilken kunde ge en betydlig avvikelse
från de verkliga värdena vid simulering över en längre period (ett år i detta fall). Därför
borde användas klimatdata från platsen närmast möjligt till den undersökta för att
maximalt minska det felet. En annan variant var att välja syntetiskt genererad klimatdata
i programmet. Onoggrannhet i schemat av människor i byggnaden och beteendestyrda
parametrar kan också orsaka en betydlig avvikelse från den verkliga
energianvändningen. Exempelvis är det väldigt svårt att uppskatta hur ofta fönstren
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öppnas, fast då det finns FT/FTX- ventilationssystem installerad i fastigheten försvinner
det behovet att vädra.
Ovandiskuterade begränsningar är i stort sett gemensamma för varje studie som gäller
simulering av undervisnings- och kontorsbyggnader samt bostadshus.
3.2 . Rutiner för insamling av indata
I enlighet med de fyra tidigare omtalade allmänna kategorierna av indata som används
vid energisimulering kan en viss anpassning genomföras vid samband med modellering
i det specifika programmet IDA ICE 4.6.2.
3.2.1. Byggnadens lokalisering och klimatdata
Byggnadens lokalisering avgör valet av klimatfil. Det tas dessutom hänsyn till
orientering av byggnaden och eventuell skuggning. För befintliga byggnader bestäms
orientering och skuggning utifrån inspektion på plats. Intervjun med konstruktörerna
avslöjar dock att en sådan inspektion på plats ofta inte är möjlig att genomföra. I de
flesta tillfällen då energisimulering beställs från ett konsultföretag har konsulterna
begränsade resurser (debiteringstid) och bestämda tidramar vilka inte tillåter
observation av byggnaden på plats. I sådana fall utnyttjas ”Google maps” för det syftet.
Utifrån denna information definieras byggnadens orientering i simuleringsprogrammet
och eventuella skuggningar, sådana som intillväxande trän, staket m.m., ritas ut. För nya
byggnader behövs det inte inspektion av byggställe. Information om orientering och
skuggning hämtas från arkitektritningar.
Vid modellering av energisystem under längre perioder, t.ex. årliga energiberäkningar,
krävs det oftast en väderklimatfil för ett normaliserat år med timvis tidsteg. Ett
klimatiskt normalår bör vara representativt för den faktiska klimatinverkan som
anläggningen utsätts för under längre perioder.
Valet av en klimatfil görs utifrån personliga preferenser av utförare samt mjukvara som
används för energisimulering. För nuvarande finns det inte någon bestämd standard för
behandling och val av klimatfiler utifrån BBRs krav eller andra fastställda krav. I det
här sammanhanget uppstår det ett problem vid energiberäkning för att det finns en
beaktansvärd skillnad i innehåll av olika väderklimatfiler, vilket ger en betyglig
avvikelse i simuleringsresultat för fastigheter med samma lokalisering.
Utbud av moderna programvaror gör det förhållandevis lätt att skapa egna klimatfiler
utifrån simuleringssyfte och en konkret byggnad/byggnadsdel som skulle behöva
simuleras. I det här fallet då väderklimatfilen tillverkas av utförare är det svårt att
behålla koppling till ett generaliserat normalår för klimatregionen där byggnaden
befinner sig.
I samband med generering av energisystemsmodell erfordras ett antal klimatparametrar,
nämligen utetemperatur, relativ luftfuktighet, vindhastighet, vindriktning och
solinstrållning. Klimatindata anpassas utifrån simuleringsprogram. För IDA ICE passar
mycket bra en klimatfil som SMHI har utarbetat. I den filen ingår nedanstående
parametrar [17]:
 Vindriktning (grader)
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 Vindhastighet (m/s)
 Lufttemperatur (°C)
 Relativ fuktighet (%)
 Total molnighet (8-delar)
 Direkt strålning i normalriktningen (W/m2 )
 Diffusstrålning mot horisontell yta (W/m2 )
I synnerhet för Sundsvall som ligger närmast Gävle specificeras årsmedeltemperatur
med meterologiska normalperioden år 2001-2013 på 4,5 °C. Medan väderfilen för den
här orten innehåller medeltemperatursvärdet på 4,4 °C med hänsyn till samma
tidsperiod.
I diagrammet nedan visas varaktighetskurvan för klimatdatafilens utetemperatur för
Sundsvall under perioden 1981-2010.

Figur 2 Varaktighetskurva för utetemperaturen i Sundsvall [17].

Uppskattat antal graddagar som motsvarar varaktighetskurvan ovan går upp till ca 3900
graddagar.
Den genomsnittliga vindhastigheten som väderdatafilen innehåller har bedömts genom
summering av vindhastighetens uppmäta timvärden. I synnerhet för Sundsvall anges
denna medelvindhastighet på 25898 mh/s.
Klimatindata skiljer sig inte åt beroende på vilken byggnad, befintlig eller under
projektering, som simuleras.
För simulering i IDA ICE brukar klimatdata från Svebys hemsida (www.sveby.org;
Klimatfiler SvebySMHI 1981-2010) användas . Enligt rekommendation för val av
klimatfil för energiberäkning väljs det Sundsvall som mest närliggande till Gävle [17]
Alternativt kan det hämtas en syntetisk klimatdatafil direkt från IDA ICE
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nerladdningscenter, ASHRAE IWEC 2. I så fall bör Söderhamn användas som en ort
närmast till Gävle.
Vid energisimulering över en bestämd tidsperiod finns det möjlighet att generera en
egen klimatfil med hjälp av följande hemsida:
https://rokka.shinyapps.io/shinyweatherdata/.
Solavskärmning kan bland annat också föras till den här kategorin av inputdata.
Solavskärmning innefattar en fast och en rörlig del. Med den fasta delen menas
skuggning som ursakas av närliggande objekt, sådana som grannbyggnader, träden,
utkragande balkonger m.m. Avskärmningsfaktorn relaterad till den fasta delen av
solavskärmning bör alltså revideras om andra yttre objekt som ger skuggning uppstår.
Beteenderelaterad avskärmning utgör den rörliga delen, där brukarna har möjlighet att
variera solinstrållning själv med hjälp av till exempel rullgardiner. Den solenergi som
kommer in i lokalen genom fönsterglas och solskydd värderas med hjälp av solfaktor
eller g-värdet. Det här värdet påverkas framför allt av solskyddsslag och typ av
fönsterglas. Det statistiska medelvärdet på solfaktorn som avser skollokaler uppskattas
till 0,65 (anges i Bilaga 2) [18].
3.2.2. Specifik konstruktionsdata för simulerad byggnad/del av byggnad
De nödvändiga indata berörande byggnadens konstruktion och geometri sammanställs
utifrån befintliga arkitektritningar och övrig byggdokumentation. Uppritade
arkitektmodeller konverteras från Revit-format till IFC-format. De sistnämnda IFC-filer
kan läsas av IDA ICE. På det viset överförs indata för byggnadens konstruktion till
simuleringsprogrammet. Om digitala arkitektritningar inte är tillgängliga, t. ex. för
gamla byggnader, tas ritningar i pappersformat fram och byggnaden ritas ut direkt i
simuleringsprogrammet. För båda två fall är det viktigt att definiera antal
beräkningszoner för fastigheten. Zonuppdelning sker utifrån definiering av områden
inom huset med liknande förutsättningar. Generellt gäller att ju minde zoner ingår i
modellen desto mindre indata krävs och desto lättare det är att utföra simulering. En
utförande konsult har till uppgift att bestämma antal zoner så att simuleringsresultat
skulle kunna vara representativt för verkligheten. Samtidigt bör simuleringsprocessen
vara så pass okomplicerad som möjligt.
Vid rådande ovisshet angående indata om byggnadskonstruktion är det utförare som gör
sina egna antaganden baserade på arkitektritningar, granskning av byggnaden på plats
samt tidigare erfarenheter.
Om det inte finns möjlighet att identifiera materialet konstruktionselementen består av,
görs antagande baserat på nyckeltal, t.ex. byggnormer från det tal byggnaden var
anlagd.
Ur arkitektunderlag bestäms omslutande areor för tak, ytterväggar, fönster,
grundkonstruktion och eventuella övriga areor. I IDA ICE finns det fördefinierade
”defaultdata” för konstruktionsbeståndsdelar vilka appliceras automatiskt om inte några
andra indata definieras. I dessa ”defaultdata” ingår, förutom materialdefinition och dess
kort beskrivning, värmegenomgångskoefficient (U-värde) och tjocklek. Denna funktion
hos IDA ICE underlättar betydligt beräkning av transmissionsförluster i byggnad.
Alternativt kan U-värden och tjockleken matas in i programmet för hand. I så fall
hämtas U-värden från facklitteratur.
11

Beräkning av köldbryggor utgör en speciellt problematisk andel i kalkyl av
transmissionsförluster p.g.a. svårigheter i uppskattning av exakt värmeläckage som
inträffar. Till köldbryggor hänförs till exempel anslutningar mellan vindsbjälklag och
yttervägg, yttervägg och innervägg, yttervägg och mellanbjälklag, yttervägg och
grundbjälklag, yttervägg och balkong, dörrar och väggar, fönster och väggar samt
ytterväggshörn horisontellsnitt, punktinfästningar och eventuellt övriga köldbryggor.
Eftersom det är nästan omöjligt att värdera transmissionsförluster från köldbryggor
brukar det användas ett schablonvärde ‒ ett påslag på ca 15-20% av de totala
transmissionsförlusterna i byggnad [19].
I IDA ICE kan värden på värmeförluster från köldbryggor sättas automatiskt per meter
anslutning alternativt perimeter (W/K/m anslutning; W/K/m perimeter) med hänsyn till
byggnads dimensioner. I brukanvisning för IDA ICE [20] rekommenderas det att välja
typiskt värde för köldbryggor.
Värmeförluster till mark värderas direkt i simuleringsprogrammet IDA ICE i enlighet
med ISO 13370 (default ground with insulation). Då sätts det värdena ”default ground
insulation” till 0,1 m och ”default soil” till 1,0 m samt U-värdet på 0,29 W/m2 K [20].
Resterande konstruktion i bottenbjälklag simuleras som ”external floor”. En nödvändig
anpassning efter befintlig konstruktion utförs i programmet.
Det bör nämnas att de största värmeförlusterna till mark äger rum längs kanterna vid
ytterväggarna och betydligt mindre i mitten.
3.2.3. Inomhustemperatur, luftflöde vid ventilation och infiltration
Vid energiberäkning med hjälp av simuleringsprogram i vissa fall saknas det
erforderliga indata. Då har det utarbetats en branschstandard för energi i byggnader
(Sveby). Standardiserade brukarindata från Sveby föreställer sig generaliserade värden i
enlighet med föreskrifter från BBR, vilka i högsta grad motsvarar verkligheten. Svebys
normaliserade indata avses i första hand för användning vid uppskattning av
energianvändning i samband med nyproduktion tills de byggnadskarakteristiska
uppgifterna kommer att bli kända men kan även tillämpas för befintliga byggnader av
liknande typ [18].
Infiltration/lufttäthet sätts vanligen till 0,6 l/s/m2 omslutningsarea vid 50 Pa [18]. Denna
siffra är ett rekommenderade värde för brukarindata. Det råder en viss osäkerhet i
luftinfiltration från byggnad till byggnad beroende på konstruktionsmaterial och
byggnadsår. Nya byggnader är avsevärt tätare än de gamla.
Det råder omtalade i BBR föreskrifter gällande rumtemperatur i olika typer av lokaler i
skolbyggnader, men inomhustemperatur är inga indata utan en av parametrar som ingår
i simuleringsresultat i IDA ICE.
I samband med simulering av skolbyggnader behöver följande indata relaterade till
ventilation insamlas:



Systemtyp (F,FTX,FT,S),
Typ av ventilationssystem (CAV [constant air ventilation] alternativt VAV
[variable air ventilation]),

Specifikt för varje typ av ventilationssystem krävs det att identifiera luftflöde. För
CAV-system bör grundflöde och eventuellt forceringsflöde där det finns forcerad
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ventilation bestämmas. Forcering ska till exempel projekteras i kök, laborationssalar etc.
Beträffande VAV-system bör lägsta, högsta samt närvaroventilationsflöden identifieras.







Tilluftstemperatur
Temperaturverkningsgrad
Fläktverkningsgrad
Tryckhöjning fläktar
Specifik fläkteffekt (SFP)
Drifttid

Det bästa sättet att bestämma luftflöden och övriga mätbara parametrar är att mäta dem.
Om denna variant inte är optimal finns det andra alternativ att få simuleringsindata och
att använda normaliserade brukarindata är bland dem.
Uteluftsflödet för olika typer av lokaler i nya skolor dimensioneras framför allt utifrån
antal närvarande personer. Denna information finns sällan tillgänglig av den orsaken att
antal personer i olika lokaler beror inte bara på aktivitet utan också på rummets storlek.
Nedan i texten uppges schablonvärden av drifttider för luftaggregat och luftflöden
(CAV-system) för värdering av energianvändning. De framtagna luftflödena tillgodoser
luften av god kvalitet inne i undervisningsbyggnaden. Dessutom förutses det att
skolbyggnaden står tom på kvällar, helgdagar samt under sommarlov.
Om inte några andra drifttider för ventilation i skolor anges sätts dem till 10 timmar per
dag, 5 dagar per vecka och 44 veckor per år [21].
Det bör dessutom påpekas att vid energisystemssimulering gäller det samma luftflöden
för hela beräkningszonen oberoende av verksamheten som sker i olika rum. På det viset
underlättas simuleringsprocessen avsevärt [20].
Beträffande kök och matsalar där det inte bara finns grundflöde utan också
forceringsflöde bedöms grundflöde att vara igång 5 timmar per dag och forceringsflöde
minst 5 timmar respektive. Återstående tider antas ventilationsaggregat att vara stående
[21].
”Minimikrav på luftväxling” [22] innehåller information angående de erforderliga
luftflödena i skolbyggnader enligt krav från olika myndigheter. Sammanfattningsvis kan
det konstateras att för klassrum utgör det minimala värdet på luftflödet 7 l/s och person
vid stillasittande verksamhet. Hit tillkommer dessutom luftflödet på 0,35 l/s och m2.
Värdet på 3,85 l/s,m2 rekommenderas för grupprum. Luftflöde i matsalar, samlingssalar
och bibliotek beror på ventilationsslag. För salar med omblandande ventilation har
normalluftflöde uppskattats till 6,7 l/s,m2 och respektive 4,8 l/s,m2 med deplacerande.
För gymnastiksalar föreslås flödet på 5,55 l/s,m2. Arbetsmiljöverket ställer dessutom
minimikarv på koldioxidhalt i inneluften. Den får inte överskrida1000 ppm. Det här
värdet är grundläggande framför allt för nyproducerade eller nyrenoverade byggnader
med behovsstyrd ventilation.
I fastigheter med installerat VAV-system är det ännu svårare att uppskatta luftflöden
och drifttider. I så fall bör tänkbar personnärvaro beaktas. Däremot ska de
standardiserade flödena från Sveby inte nedsättas i fall då behovsstyrning äger rum.
En del av energiförluster i skollokaler inträffar på grund av vädring och kortvarig
öppning av dörrar och portar. Som kompensering för dessa förluster vid
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energiberäkning föreslås det ett påslagssvärde på 4 kWh/m2 Atemp [20]. Det finns dock
inte ett grundligt underlag för den ovanpresenterade siffran.
I IDA ICE kan fönster- och dörröppning beaktas antingen genom att sätta upp ett
schema för fönstervädring eller genom att ange ett säkerhetstillägg till den redan
evaluerade resultatsiffran. Det andra tillvägagångssättet är dock vanligare bland
konsulter.
För befintliga byggnader bestäms de ovanpresenterade parametrarna utifrån mätningar
och/eller byggdokumentation för ventilationsinstallationer samt genom kommunikation
med drifttekniker som betjänar den modellerade fastigheten. De skulle kunna besitta
relevant information beträffande indata. Det råder dock en åsikt bland konsulterna,
vilken de uttryckte vid intervjutillfället, att det inte är deras uppgift att kommunicera
med drifttekniker med tanke på mycket begränsade tidsramar för utförandet av
simulering, utan upplysningar bör komma från energiingenjören hos fastighetsägaren
som beställer tjänsten.
3.2.4. Interna värmekällor, data om innevånare och HVAC-system
Energibegrepp
I vissa fall kan Svebys brukarindata användas även för befintliga byggnader om andra
indata inte är tillängliga [18].
Speciellt för undervisningslokaler, och skolor bland dem, tillhandahålls i rapporten
brukarindata avseende innetemperaturer både vinter- och sommartid,
ventilationsluftflöden och drifttider för ventilationsaggregat, tider beträffande vädring
samt öppning av dörrar och portar, solavskärmning, vilka har diskuterats ovan i texten. I
Svebys brukarindata för undervisningsbyggnader anges också uppskattade
normalvärden av verksamhets- och processel, fastighetsenergi, personrelaterad
internvärme, antal närvarande och deras vistelsetid samt värmeförluster vid tappning av
varmvatten.
De energibegrepp som nämns ovan bör definieras med syftet att inse skillnaden mellan
dem och att undvika ihopblandning av begreppen.
Enligt BBR menas det med byggnadens energianvändning ”den energi som, vid normalt
brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad (köpt energi) för
uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi” [22].
Byggnadens energianvändning exkluderar verksamhetsenergi och (eller) hushållsenergi.
Fastighetsenergi definieras som den energi som behövs för att driva
fastighetsinstallationer, sådana som pumpar, fläktar, hissar och dylikt, vilka har blivit
projekterade för att tillgodose byggnadens verksamhet. Som det framgår från definition
av byggnadens energianvändning är fastighetsenergi en del av denna.
Vid beräkning av fastighetsenergi utifrån byggdokumentation för fläktar, motorer,
pumpar m.m. ska dessa uppgifter verifieras med inspektion på plats [22]. Konsulterna
påpekade dock under intervjun att ett lättare och mer utspritt sätt är att använda
brukarindata i stället.
I Tabell 2 presenterade nedan anges några exempelvärden på elanvändning i samband
med fastighetsdrift.
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Tabell 2 Exempel på fastighetsenergianvändning [23].

Elanvändare

Värde

Hissar

5,5 MWh/(år och hiss)

Entré

4 MWh/(år och entré)

Utebelysning

0,42 MWh/(år och armatur)

Värme till stuprör och hängrännor

6,4 MWh/(m och år)

Den el som krävs för verksamheten i skolor kallas för verksamhetsenergi och ingår inte
i byggnadens energianvändning. Verksamhetsenergi omfattar belysning och övrig
utrustning så som datorer och olika hushållsmaskiner. Processenergi inkluderas i
verksamhetsenergi. Under processenergi bör förstås energianvändning som inte är
kopplad till byggnadens verksamhet men som ändå utgör en betydande
energibelastning. Även om den här energikategorin inte fås med vid beräkning av
energiförbrukning alstrar den internvärme, vilket bör tas hänsyn till vid utvärdering av
byggnadens effektbehov.
Det råder brist på uppgifter angående installerade belysningseffekter och
energiförbrukning för nybyggda skolor. Däremot enligt tidigare undersökning [24]
identifierades den genomsnittliga energianvändningen till belysning i befintliga skolor
som 21,4 kWh/m2år. Denna energiförbrukning var baserad på uppskattad drifttid på
1650 timmar/år. Den årliga energianvändningen motsvarar en genomsnittlig
belysningseffekt på 10,9 W/m2 för skolor och gymnasier.
Installerad belysningseffekt varierar med lokaltyp. I Tabell 3 sammanställs dessa
effekter avseende befintliga skolor.
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Tabell 3 Installerade genomsnittliga belysningseffekter för skollokaler [24].

Rumstyp

Installerad effekt (W/m2Atemp)

Klassrum

13,4

Gymnastiksal

11,1

Matsal

12,0

Administration och kontor

10,3

Aula

9,2

Trä- och tekniksal

14,8

Allrum

11,7

Allmänna utrymmen

8,2

Övrigt

9,3

Utomhus

0,7

Medelvärde

11,7

Skillnaden mellan nyproducerade och befintliga skolbyggnader ligger i avsevärt lägre
installerade belysningseffekter i nya lokaler tack vare teknikutveckling inom detta
område och nya direktiv från inblandade myndigheter beträffande energianvändning i
nya byggnader.
Rekommendationer för energianalys skiljer sig åt beroende på källan. Norsk standard
uppger exempelvis belysningseffekt på 10 W/m2 med förutsättning att belysningen är på
10 timmar per dag, 5 dagar per vecka och 44 veckor per år. Som det framgår från
intervjun följs dessa rekommendationer i de flesta tillfällen av konsulterna i Gävle.
Gällande energianvändning för att tillgodose drift av utrustning uppstår det vissa
variationer i föreslagna standardvärden beroende på olika källor. Till exempel enligt
Norsk standard för skolor uppskattas apparatlast i skolbyggnader till 5,9 W/m2, vilket
motsvarar drifttid på 10 timmar per dag, 5 dagar per vecka och 44 veckor per år.
Den normaliserade internlasten för undervisningsbyggnader uppskattas till 5 W/m2
avseende belysning. Samma siffra gäller för utrustning. Det rekommenderas alltså att
sätta 5+5=10 W/m2 som effektvärdet relaterade till verksamhetsenergianvändning i alla
typer av skollokaler. De här data redovisas också i Bilaga 2.
I Bilaga 2 sammanställs normala indata enligt rekommendationer från Sveby för skolor
i Sverige [18].
Personvärme
De personer som befinner sig i lokalen genererar en viss mängd värme (personvärme).
Denna energi tillhör interna värmekällor och behöver tas med vid energiberäkning.
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Specifikt i IDA ICE evalueras värmealstring från personer utifrån Fangers
komfortparametrar, sådana som aktivitetsnivå och beklädnad. Programmet anger
defaultvärdet på 1.0 met för aktivitetsnivå, vilket motsvarar stillasittande aktiviteter, och
0,85±0,25 CLO för beklädnad som kan vara representativt för normala skolkläder. De
här defaultvärdena kan användas vid energisimulering av skolbyggnader för
undervisningslokaler. För övriga lokaltyper (gymnastiksalar, matsalar, kök m.m.) bör
ClO- och metvärden justeras utifrån verksamheten [25]. Ett schema för personnärvaro
kan definieras utifrån befintliga mallar i IDA ICE.
Som underlag vid utvärdering av värmetillskott från närvarande personer uppges
persontäthet 0,067 personer/m2 Atemp (dessa indata finns i Bilaga 2) jämförligt med ca
15 m2/person [18]. För skolor uppskattas den genomsnittliga värmealstringen till 80
W/person. Med hänsyn tagen till persontätheten kan effektvärdet vid personrelaterade
intern värmegenerering räknas ut.
Den avgivna värmeeffekten från en person varierar beroende på kroppsyta och aktivitet.
Följaktligen skiljer sig värmetillskottet åt för olika undervisningslokaler. Det borde
understrykas att det presenterade ovan värdet på 80 W/person är endast ett
generaliserade snittvärde för skolor. Det valideras att tillskott till värmebalansen utgör
70% av producerade personvärme. Procentandelen av närvarande bedöms att vara 60 %
utav maximalt dimensionerade antal [21].
I projekteringsföreskrifter från SISAB [21] fastställs det 3W/m2 som ett
rekommenderade värde på värmetillskott från belysning avseende nybyggnation med
installerade LED-lampor och närvarostyrning och maximalt 1 kWh/m2år som tillskott
till internvärme från verksamhetsel.
Tappvarmvatten och VVC (varmvattencirkulation)
För att få en korrekt modell vid energisystemssimulering av befintliga byggnader är det
säkraste sätet att använda mätdata gällande tappvarmvattenanvändning.
Sammanställning av energimätning inklusive uppskattning av VVC-förluster kan
beställas från energileverantör. Dessa mätdata rapporteras per år.
Beträffande nya byggnader i projekteringsfas redovisas det i Bilaga 1 ett
rekommenderade värde av 10 kW/m2,år för tappvarmvattenförbrukning i skolbyggnader
[18]. VVC-förlusterna har inte tagits med. Mot backgrund av detta ställs SISABs
projekteringsföreskrifter för validering av energianvändning, där tappvarmvatten
inklusive VVC-förluster fastställs till 15 kW/m2,år . VVC-förluster utgör alltså 5
kW/m2,år [21]. I verkligheten kan dock den här siffran vara betydligt större. Till
exempel vid energimätningen på Stiglundsskolan i Gävle uppskattades VVC-förlusterna
till ca 10 kW/m2,år (20 MWh/år/1956 m2=10 kW/m2,år) [26]. Mätningar utförda på en
skola kan inte ge något pålitligt och representativt resultat för schablonvärde. Det
saknas sammanställt forskningsunderlag för uppmätta VVC-förluster för befintliga
skolbyggnader i Sverige. Däremot för att visa variationspan kan mätdata för
flerbostadshus i samband med kartläggning av VVC-förluster (mätningar i 12
fastigheter) användas. Mätningarna visade att förlusterna varierar mellan 2,4 kWh/m2,år
och 23 kWh/m2,år, emellertid schablonvärdet för VVC-förluster i flerbostadshus vid
nyproduktion är 4 kWh/m2. Märkvärdigt är att skillnaden mellan uppmätta värden för
undersökta äldre bostadsbyggnader var mindre än för de nya [27].
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Tappvarmvattenanvändning uppskattas för hela byggnaden och inte separat för varje av
definierade beräkningszoner, som det gäller i fall med vissa andra simuleringsindata.
Därför anges det ett årligt schablonvärde vilket skiljer sig från de övriga brukarindata,
där det är ögonblickliga effekter som tas fram.
Det bör nämnas att det är endast tappvarmvattenförbrukning som standardiseras som
brukarrelaterade indata, däremot VVC-förluster är oberoende av människors beteende i
byggnaden. Vid modellering av nya byggnader kan ett värde från SISABs
projekteringsanvisningar användas. Vid senare skede av byggnation ska VVCförlusterna mätas och simuleringsmodellen korrigeras.
Det saknas underlag för bedömning av värmetillskott från VVC-förluster och
varmvatten samt belysning och speciell utrustning för skolbyggnader. Däremot kan
uppskattningar för kontor och bostäder användas på grund av bristande uppgifter. I så
fall valideras standardiserade värde för värmetillskott från varmvatten och VVCförluster till 20% av dess totala energi. [28]. Den värmeenergin från belysning och
utrustning som kan tillgodogöras för uppvärmning av skolbyggnader rekommenderas att
sätta till 70% av det totala effektuttaget i likhet med kontor. Detta värde kommer utifrån
förutsättning av 70% beläggningsgrad [18]. Eftersom det rekommenderade
normalvärdet för närvaro i skolor utgör endast 60%, är det möjligtvis mer passande att
använda sig av detta värde i stället.
3.3.

Presentation av simuleringsresultat

Det finns inga fastställda krav på hur simuleringsresultat skulle presenteras och vilka
data borde det innehålla. Resultatredovisning sker utifrån önskemål från var och en
fastighetsägare som beställer tjänsten. Som det framgår från anvisningar angivna av
Gavlefastigheter AB vid utförande av rapporten, kan resultatet till exempel rymma i sig
följande punkter (materialet används med tillstånd från Gavlefastigheter AB):
1. Val av klimatort och väderfil.
2. U-värde (W/m2,K), areor (m2) och effektbehov (W/K) för samtliga
byggnadsdelar i klimatskalet samt total omslutande area.
3. U-medel, genomsnittligt U-värde enligt BBR:s definition inklusive köldbryggor.
4. Specifik och total årlig energianvändning.
a. Byggnadens värmebehov- köpt värme (kWh/m2 och år) och (MWh/år).
b. Byggnadens elbehov- köpt el fördelat på verksamhetsel och fastighetsel
(kWh/m2 och år) och (MWh/år).
5. Medeltemperaturer och inomhusklimat i olika zoner.
a. Eventuella kritiska värden för PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied)
och PMV (Predicted Mean Vote).
b. Zoner med kritiska inomhustemperaturer (mer än 2 graders över eller
undertemperatur).
6. Faktor omslutningsarea/golvarea.
7. Acceptabel beräkningsmarginal.
Den simulerade elanvändningen av byggnaden ska jämföras mot energikrav från
motsvarande myndigheter, till exempel mot Beloks energikrav för lokalbyggnader.
Dessa data är kravvärden och har ingen direkt koppling till insamling av indata för
befintliga byggnader vid beräkning av energianvändning. Däremot kan de utnyttjas vid
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simulering av nya byggnader som ska uppfylla kraven på energiprestanda samt för att
uppskatta energibesparingar vid renovering av gamla byggnader.
Belok (Beställargruppen för lokaler) specificerar två kravnivåer: A som motsvarar en
mycket låg energianvändning och B som svarar mot en låg energianvändning men något
högre än nivå A. För företagen från Beloks grupp gäller att energianvändning i
nyproducerade byggnader inte får överstiga kravnivå B. Fastighetsägarna uppmanas
dock att eftersträva lägre energiprestanda än nivå B. Oberoende av vilken kravnivå
energianvändning i huset tillfredsställer ska kraven från andra myndigheter avseende
inneklimat, byggnadens funktionalitet och dylikt mötas.
I Tabell 4 nedan anges det kravvärden för nivå A och B vid nybyggnation för klimatzon
2, vilken Gävleborgslän tillhör till.
Tabell 4. Kravvärden för nivå A och B i energianvändning vid nybyggnation för klimatzon 2 [29].

Nybyggnation
Energinivå A
Energinivå B

Klimatzon 2
55 kWh/m2 år
80 kWh/m2 år

Specifikt för skolor, där det krävs stora luftflöden i jämförelse med bostadsbyggnader,
kan ett påslag på ovanpresenterade värden läggas enligt Tabell 4. I detta fall står qmedel
för snittvärde av luftflödet över året. Det här värdet får inte överskrida 1,00 l/s och m2.
Tabell 5. Tillägg till kravvärden för nivå A och B i energianvändning vid nybyggnation för
klimatzon 2 [29].

Nybyggnation
Energinivå A, tillägg (kWh/m2 år)
Energinivå B, tillägg (kWh/m2 år)

Klimatzon 2
80*(qmedel-0,7)
90*(qmedel-0,7)

Gavlefastigheter har till exempel fastställt att energianvändning i nya byggnader inte
ska vara högre än 50% av den som anges i BBR kravet. För renoverade byggnader får
energiförbrukningen inte överstiga BBR kravet [30].
I Bilaga 3 [29] anges tekniska rekommendationer för nybyggnation motsvarande
kravnivå A och B. Bilaga 4 [29] innefattar direktiver avseende ombyggnation och
utbyte av energisystem.
3.4.

Termografering

Alla föremål som har temperaturen över den absoluta nollpunkten avger värmestrålning
(eller infraröd strålning). IR-termografi är en metod som baseras på uppmätning av den
elektromagnetiska strålningen i infrarött spektrum. Utifrån den beräknas föremålens
temperatur för att olika våglängder motsvarar olika temperaturer [31].
IR-termografi har fått en bred tillämpning bland annat inom byggnadsbranschen där den
ger möjlighet att upptäcka luftläckage, kölbryggor, bristfällig/avsaknad av isolering osv.
Det är viktigt att ha en stor skillnad mellan inom- och utomhustemperatur för att
komponenterna av byggnadsskärm som läcker värme skulle synas tydligt på
termografibild. I överrensstämmelse med färgskalan ju högre temperatur har ett objekt
desto ljusare färg har det på termografifotona. De problematiska delarna av
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byggnadsskal som ger värmeläckage förekommer i form av ljusa lättuppmärksamma
fläckar med tydliga gränser [31].
Termografering har indirekt koppling till syfte av detta arbete. Själva termografibilder
används inte som indata vid energisimulering, men de ger underlag för entreprenör vilka
delar av byggnadens klimatskal som skulle behöva bytas/tilläggsisoleras vid
reparation/ombyggnation.
I samband med renovering av Stigslundsskolan i Gävle har Gavlefastigheter AB anlitat
konsultföretaget Ramböll för att utföra termografering. Syftet med denna åtgärd var att
dokumentera existerande skikt av konstruktionen samt att upptäcka de problematiska
zoner där värmeläckaget inträffar.
Termograferingen ägde rum i februari 2016 då utomhustemperaturen vid mättillfället
var -4°C, d.v.s. skillnaden mellan inom- och utomhustemperatur var tillräckligt stor för
att dåligt isolerade fragmenten av klimatskalet skulle framgå tydligt på bilderna.
Utföraren redovisade uppdraget både i form av vanliga fotobilder samt som
värmebilder. De sista hade samma färgskala, vilket behövdes för att olika
termografifoton skulle kunna likställas mot varandra. Vid termograferingen togs
bilderna på de olika delarna av klimatskärmen som förmodligen orsakat de största
transmissionsförlusterna, nämligen fönstren, entrépartier, sockel, takfot, matsalens
uteluftsgaller, skarvar, anslutningar och väggar.
Undersökningen visade att alla fönstren och entrépartierna var dåliga och läckte mycket
värme. Sockeln var också markant varm och föreställde sig en stor köldbrygga.
Väggarna runt omkring däremot var förhållandevis kalla, vilket tydde på att de var bra
isolerade. Takfoten var också tät. Väggen vid matsalen där uteluftsgaller fanns på
verkade vara nästan enhetlig på termografifotona, vilket innebär att gallerna inte
orsakade någon betydlig värmeförlust. Dörren vid entrén såg ganska vällisolerad ut fast
värmeläckaget skedde i springorna mot väggen. En övervägande del av skarvarna på
byggnaden var inte synliga mot intilliggande väggarna vid termograferingen och gav
ingen värmeförlust. Emellertid inträffade ett avsevärt värmeläckage vid skarven mellan
utskjutande bjälklaget från gymnastiksalen och väggen samt hörnet vid anslutning
gymnastik/slöjd där de två ytterväggarna möttes.
Termografin av Stiglundsskolan visade alltså att det finns ett antal bristfälliga delar i
klimatskallet som ger upphov till värmeförluster, framför allt fönstren, entrépartierna
och sockeln. De här bitarna behöver åtgärdas. Det rekommenderas att byta gamla dåliga
fönstren mot nya treglasfönster med ett lågt U-värde samt att byta entrépartierna mot
välisolerade som sitter tätt mot väggen. Sockeln och de problematiska skarvarna
föreslås tilläggsisolera. Bärande ställningen verkade vara i ganska bra skikt, hel och tät.
Det krävs inga åtgöranden för att minska transmissionsförlusterna från stommen.
I Bilaga 5 visas entrépartiet till köket som ett exempel på hur ett fragment av
byggnadsskal som läcker värme återspeglas på termografibild. Där placeras också ett
vanligt fotografi med syftet att skaffa föreställning om hur problemdelen ser ut i
verkligheten.
3.5.

Modellkalibrering

Simulering av energisystem förutsätter ett omfattande antal variabler involverat. Många
av de här parametrarna är svårt eller inte alls mätbara och behöver antas. I så fall hämtas
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indata från andra källor beroende på vad som passar bäst för modellering av en bestämd
byggnadstyp, skolor i det här fallet. Detta orsakar en avvikelse från ett verkligt
energisystem. Det går inte att justera modellen av en byggnad i projekteringsfas för att
det saknas mätvärden som simuleringsresultatet kan jämföras mot. Däremot i fall med
befintliga byggnader kan en utvecklad modell ställas in mot mätvärden så att den
motsvarar verkligheten i betydligt större grad. Denna process kallas kalibrering [32].
Det finns ett antal utarbetade föreskrifter vilka avgör om en energisystemsmodell kan
anses vara kalibrerad. Dessa anvisningar finns tillgängliga i standarder från ASHRAE
(Guideline 14) [33]. I det här dokumentet bestäms alltså hur pass modelleringsresultat
skulle motsvara de verkliga mätdata för att modellen kunde valideras som kalibrerad i
enlighet med internationella normer [9].
Ett antal olika metoder för modellkalibrering finns numera till förfogande, men det finns
fortfarande inte en gemensam färdigställd standard som kan användas för en omfattande
byggnadsstock i Sverige. Därutöver saknar de flesta kalibreringsteknikerna objektivitet
och påverkas starkt av utförarens kunskap, erfarenhet och antagande. Vid många
tillfällen sker kalibreringsprocessen genom framprovning eller i andra ord inkluderar en
hel del experimentering. Förutom detta vid evaluering om en modell kan anses vara
kalibrerad presenteras nästan alltid bara den slutliga kalibrerade modellen.
Kalibreringssätt varderas att vara av mindre betydelse [32].
Hur stor osäkerhet kommer modellen att ha beror bland annan på detaljnivå av mätdata
den jämförs mot. Mätningarna kan utföras månadsvis. De månatliga mätningarna kan
också kompletteras med dagliga eller till och med uppmätta för varje timme värden. Ju
kortare steg mellan mätningarna tas, desto mindre utrymme finns det för osäkerhet.
Däremot mätdata för längre perioder ger upphov till större fel. Därför är det av stor
betydelse att bestämma vilken osäkerhet är acceptabel vid utförande av simulering.
Det bör också nämnas att de kalibreringsnormer som gäller i nuläget tar hänsyn endast
till energianvändning i byggnaden. Emellertid osäkerheten relaterad till indata eller
omgivningsparametrar bortses [9].
Osäkerheter vid byggnadssimulering
För att skaffa en komplett bild om hur kalibreringsprocess fungerar behövs det att
identifiera modellosäkerheter. Framför allt gäller det modeller som återger komplexa
energisystem med ett stort antal inputparametrar. Sådana modeller är speciellt
komplicerade, vilket försvårar deras evaluering och kalibrering.
Enligt De Vit [34] kan följande osäkerhetskategorier i samband med energisimulering
av byggnader urskiljas:
 Specifikationsosäkerhet
Denna typ av osäkerhet orsakas av felaktig specifikation av byggnads- eller
systemparametrar, till exempel geometri, konstruktionsbeståndsdelar, HVAC –
parametrar, aggregat- och systemscheman.
 Modelleringsosäkerhet
Denna osäkerhet uppstår då antaganden och förenklingar av verkligheten görs. Som
exempel kan nämnas zonaggregation samt vissa antaganden i beräkningssekvens.
 Numerisk osäkerhet
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Hit tillhör fel kopplad till avrundning av numerisk data i samband med
simuleringsprocessen.
 Scenarioosäkerhet
Scenarioosäkerhet är ett resultat av externa förhållanden som har inverkan på
byggnaden, så som klimatförutsättningar och personbeteende.
De ovanpresenterade osäkerhetsslag är mycket viktiga att upptäcka och validera vid
modellkalibrering för att vissa osäkerheter kan ta ut varandra så att simuleringsresultatet
motsvarar mätdata medan själva modellen inte är representativ för den fysiska
byggnaden. För att bygga en korrekt modell bör omfattningen för varje felslag således
bestämmas.
Enligt Reddy [35] kan felkällor vid simulering av byggnadens energisystem delas upp i
fyra allmänna klasser, nämligen olämpliga indata, olämpliga modellantaganden, brist på
säkra och korrekta beräkningsalgoritmer, fel i samband med skrivning av
simuleringskod. Den första felkällan är kopplad till de tillängliga fakta som bestämmer
inputparametrar. Emellertid resten av onoggrannhetskällor berör själva mjukvaran, dess
matematiska uppbyggnad och antaganden gjorda i samband med denna.
Enligt Lomas, Eppel, Martin och Bloomfield [36] kan osäkerheten vid energisimulering
vara endast av två slag: mätfel och onoggrannhet i inputparametrar. Det går ganska
enkelt att upptäcka och kvantifiera osäkerhetsnivå av mätdata. Däremot är det i mycket
större grad problematiskt att beräkna osäkerhet vid indata, vilket beror på en stor mängd
variabler och sammankoppling mellan dem.
Enligt Coakley [9] kan svårigheter vid kalibrering av energisimuleringsmodeller delas
upp i sju allmänna grupper: standarder, bekostnad, förenkling, indata, osäkerhet,
identifiering och automatisering.
Standarder
I nuläget finns det ingen allmän standard färdigställd för utvärdering om en
energimodell kan anses vara kalibrerad. De direktiv som finns specificerar kriterierna av
den tillåtna osäkerhetsnivån för färdigkalibrerade modeller och saknar djupet i vissa
detaljer, sådana som till exempel onoggrannhet av indata eller motsvarighet av
zonuppdelning i modellen till det verkliga existerande antalet zoner i byggnader.
Förutom detta saknas det generella normer för modellutveckling, vilket orsakar
olikheter under modelleringsprocessen.
Bekostnad
De ovanpresenterade förhindren, nämligen brist på kalibreringsstandard samt
standardiserade anvisningar för modellutveckling, gör att modellerings- och
kalibreringsprocess kan bli mycket komplicerad. Bristande standardiserade filformat för
programvaror från olika leverantörer leder till saknad av bygginformation och
omfattande kostnader i samband med datainsamling och modellering.
Förenkling
Modelleringsprocess behöver alltid en viss förenkling av ett verkligt energisystem
beroende på definierad detaljnivå. Anledningen till detta är fysisk omöjlighet att få eller
mäta en sådan stor mängd av inputparametrar som det krävs för att återskapa det
verkliga systemet. De data som används för utvärdering av modeller är också mycket
begränsade och ofta föreställer sig en enda värmeenergi-/elmätning för hela byggnaden.
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I andra ord detaljerade modeller är alltid överspecificerade (eng. over-specified) och
underbestämda (eng. under-determined), vilket betyder att simuleringsmodellen
innehåller alltför många inputparametrar och alltför få verifieringsdata att jämföra mot. I
fall med detaljerade modeller krävs det alltså att hitta till vilken grad modellen kan
simplifieras utan att tappa i noggrannhetsnivå.
Indata
Generellt gäller det för simuleringsmodeller att indatakvalitet avgör hur pass korrekt
slutresultat fås. Beträffande modellering av energisystem är det helt orealistiskt att
skaffa en modell som skulle motsvara verkligheten i alla sina parametrar med tanke på
att det krävs tusentals av dem. Därför gäller det att bestämma osäkerhetsnivå för indata
utan att underminera representativitet av modellen och utdatakvalitet.
Osäkerhet
Som det har diskuterats ovan förutsätter modelleringsprocessen en del uppskattning och
antagande, vilket orsakar en viss osäkerhet hos modellen. De allmänna
osäkerhetskategorierna och vissa felkällor har redan talats om tidigare i rapporten.
Denna osäkerhet bör beaktas vid redovisning av simuleringsresultat.
Identifiering
Modellkalibrering i dagens läge föreställer sig en iterativ process, vilken kräver ett antal
upprepningar och utförs för hand. Tekniken är i hög grad beroende av erfarenhet,
kunskap och systemtänkande av utförande konsult. Som det var påpekat ovan i texten,
än så länge finns det inte någon gemensam utarbetad standard för utförande av
modellkalibrering och experten får frihet att utgå ifrån personliga resoneringar i stället
för dokumenterade bevis. Generellt är det mycket problematiskt att frambringa en sådan
gemensam standard för den omfattande mängden av byggnader i landet.
Automatisering
Kalibrering är en process som är fullständigt beroende av människa. Delvis
automatisering skulle kunna underlätta proceduren betydligt. Men eftersom kalibrering
är omöjlig utan mänsklig kunskap och professionell bedömning, så är det också
automatisering av denna process.
Bilaga 6 innehåller en tabell där de svårigheter som uppstår vid modellframställning och
kalibrering vid simulering av energisystem sammanfattas [9].
En annan felkälla kopplad till modellering av energisystem är antal beräkningszoner och
deras placering över byggnaden. Vanligen appliceras ett så kallat ”a core and four
perimeter” angreppsätt för zonuppdelning, vilket passar bäst för byggnader med en liten
planarea. Men för stora fastigheter med omfattande planarea ger den här metoden en
stor osäkerhet. Ett mer korrekt sätt är att skapa en zon i modellen för varje termal zon i
huset [32].
En kalibreringsteknik där simuleringsparametrar i modellen justeras för hand tills
resultatet stämmer med verkligheten är ganska användbar i fall då det finns bara
månatliga mätdata, sådana som energiräkningar från en leverantör, och det finns
förhinder för att göra mätningar med kortare tidsteg. Annars är denna metod en av de
mest oeffektiva. Exempelvis kan parametrar relaterade till interna laster förstöra
kalibreringsförsök i fall då mätningar utförs endast månadsvis.
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För att minska osäkerhet i samband med modellering av energisystem bör kalibrering
utföras utifrån bevisbaserade fakta, vilket innebär att modellparametrarna inte få ändras
såvida det inte existerar en mer pålitlig indatakälla. Som exempel kan nämnas att
mätningar på plats utgör en mer trogen källa för indata i jämförelse med standardiserade
brukarrelaterade indata. I detta fall bör källhierarki (eng. source hierarchy), d.v.s.
prioriteringsorder, för indatakällor bestämmas utifrån projektförutsättningar. Som det
har varit nyssnämnt ovan bör indata från inspektion på plats prioriteras framför data från
så kallade ”benchmark”-studier, sedan följer standardiserade värden och som minst
relevant utvärderas det data från den ursprungliga simuleringsmodellen. Dessutom bör
nya uppdaterade forskningsrapporter och standarder stå högre i prioriteringslistan i
jämförelse med de som är äldre [9].
Alla simuleringsmodeller innehåller antagande i mer eller mindre utsträckning. I fall då
mätdata med hög utlösning används är det viktigt att modellen är mycket detaljerad för
att kunna återspegla den verkliga byggnaden så felfritt som möjligt. Detta förutsätter att
förenklingar undviks så länge det går och antagande inte äger rum om det finns mer
trovärdiga data. Ett exempel på en sådan förenkling är förening av beräkningszoner som
bör minimeras. Dessutom är det av stor vikt vilket program som väljs för att utföra
energiberäkning.
Applicerade till skolbyggnader kan indata för simuleringsmodeller delas in i flera
grupper. I följande lista tas fram de flesta av de här grupprena i prioriteringsorder [32]:
 Mätningar på plats och mätningar med kortare tidsteg;
 Fysisk inspektion på plats;
 Intervju med personal och drifttekniker;
 Olika slags funktionsanvisningar;
 Byggdokumentation (arkitektritningar och dyl.);
 ”Benchmark”-studier och praktiska riktlinjer;
 Standarder och specifikationer;
 Information från tidigare simulering.
Information om en byggnad kan samlas ifrån ett antal källor. Bland dem kan nämnas
”Building Information Model” (BIM), arkitektritningar, funktions- och
underhållsanvisningar, ”Energy Monitoring Systems” (EMS), ”Building Management Systems” (BMS) samt observationer och intervjuer. I synnerhet är
BIM speciellt användbar för att den innehåller mängder av nödvändiga data för
simulering. Arkitektritningar bör kontrolleras genom fysisk observation på plats då det
är utförbart . Raftery påpekar att byggnadens inspektion på plats är det mest trovärdiga
sättet för datainsamling [31]. Med hjälp av observation kan data från byggnadens
dokumentation bekräftas eller korrekta inputdata bestämmas om dokumentation inte
stämmer med verkligheten eller möjligtvis inte alls finns. Som exempel på sådana
parametrar kan nämnas geometri, konstruktion, typ av ventilationssystem m.m. Genom
intervju med drifttekniker kan relevant information skaffas, så som drifttider för system
och utrustning samt personnärvaroschema, fast som de intervjuade konsulterna påpekat
har drifttekniker sällan väsentlig information och en nödvändig kompetens ligger mest
hos VVS-installatörer.

24

4. Diskussion
Framför allt bör det uppmärksammas att en utvecklad i simuleringsprogram modell är
endast försök att återskapa ett verkligt energisystem. En modell skulle aldrig kunna bli
en exakt reproduktion av det existerande systemet hur detaljerad den än var och hur
högkvalitativa indata än användes vid modellering. En viss avvikelse kommer alltid att
äga rum vid simuleringsprocessen. Uppgiften av en utförande konsult är att frambringa
en modell som är maximalt möjligt nära ett faktiskt energisystem i oftast korta tidramar
och med begränsade resurser. I situation då många indata inte är tillgängliga eller
praktiskt mätbara och behöver antas är det angeläget att ersätta dessa data med data från
byggdokumentation alternativt standardiserade normalvärden för denna typ av byggnad,
vilket behövs för att undvika alltför stort fel vid modellering.
En svaghet med detta arbete är att författaren inte har någon erfarenhet med modellering
av energisystem i IDA ICE själv och all information som använts var framtagen genom
litteraturstudie, utvärdering av redan utvecklade simuleringsmodeller och intervjuning
av utförande konsulter, d.v.s. författaren saknar fullständig förståelse om samband
mellan insamlade indata och dess praktiska användning vid modelleringsprocessen.
Vidare ska diskuteras de svårigheter som kan uppstå vid insamling av indata.
I frågan om lokalisering och orientering av befintliga byggnader, som det påpekats
tidigare, råder det tid- och resursbrist för att utföra inspektion av befintliga byggnader
på plats och bestämma orientering och skuggning som det rekommenderas att göra för
att reducera osäkerhet hos modellen. I stället används arkitektritningar och sattelitbilder,
vilka ibland inte är uppdaterade. Orientering och skuggning spelar givetvis en viktig roll
vid beräkning av energianvändning, men denna roll är inte kritisk i jämförelse med de
andra parametrar som en modell byggs på. Av den här anledningen brukar det inte
tilläggas onödigt mycket tid för att detaljutreda byggnadens orientering och skogning.
En av faktorer som har betydligt större påverkan är väder. Samtidigt är indata för
klimatparametrarna en påtaglig osäkerhetskälla för att väder varierar kraftigt. Även om
simuleringen utgörs under hela året varierar väderleken från år till år. Den vanliga bland
konsulter lösningen är att använda sig av klimatfil med data för normalår, vilket inte är
exakt det verkliga vädret under ett särskilt år, men ändå tillräckligt representativt för
klimaten i region. Dessutom skiljer innehållet i olika klimatfiler sig ganska mycket
beroende på myndigheten som utvecklat dem. Allt detta medför att klimatpåverkan vid
energiberäkning kan bestämmas väldigt ungefärligt. Osäkerheten i samband med
klimatindata brukar ändå accepteras eftersom denna variant visade sig att vara optimal
med tanke på tid, kostnad och erhållet resultat.
Själva klimatfilen utvecklas för olika områden över hela Sverige och för modellerings
ändamål väljs en väderfil för orten närmast till lokaliseringspunkten av den simulerade
byggnaden, vilket är också förenkling och orsakar en viss osäkerhet hos modellen. Den
brukar oftast försummas ty klimatet kan anses inte skilja sig särskilt mycket på några
kilometersavstånd i landet. Valet av klimatfil sker utifrån rekommendationer från
företag-utvecklare och kan bli olika för samma ort. T.ex. om en byggnad i Gävle
behöver simuleras bör det väljas klimatdata för Sundsvall då indata från Svebys
hemsida används. Däremot om en syntetisk väderfil hämtas direkt från IDA ICEs
nerladdningscenter är klimatfilen för Söderhamn mest passande.
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Beteenderelaterad avskärmning hör inte riktigt till kategorin Byggnadens lokalisering
och klimatdata för den här parametern är beteendestyrd och representerar andelen av
solinstrålning som släpps in i lokalen. Det rekommenderade normalvärdet för solfaktorn
är samma för alla typer av undervisningslokaler, vilket är väldigt grov uppskattning.
Skolorna är i regel stängda under sommarlov till skillnad från daghem t.ex., vilket
förutsätter en viss skillnad i g-värdet. Det betyder att den mest intensiva solinstrålningen
förekommer då skolorna är stående, vilket minskar behov för solavskärmning. Men
eftersom det inte brukar finnas komfortkyla i skolbyggnader i Norra Sverige och
dessutom är de stängda nästan hela sommaren, är den rörliga delen av solavskärmning
av mindre intresse vid uppskattning av energianvändning. Dess inverkan är minimal.
Konstruktionsuppgifter för gamla byggnader utgör en annan felkälla. Om det saknas en
pålitligare källa för data om materialet som husets klimatskärm består av, brukar
nyckeltal från den tid byggnaden var uppförd användas, vilket bland annat ger
information om typiska konstruktionsmaterial för skollokaler. Men den verkliga
konstruktionen är inte exakt samma som i nyckeltalet, vilket ger upphov till osäkerhet
hos modellen.
Definiering av antal beräkningszoner är också en väldigt känslig fråga. Idealt skulle ett
rum i byggnaden motsvara en beräkningszon i modellen, men utveckling av en sådan
modell kunde ta enormt mycket tid. Zonsammanslagning löser detta problem, men höjer
dock osäkerheten. Om de förenade zonerna inte skiljer sig särskilt mycket från varandra
blir osäkerheten acceptabel, annars kan felaktig zonuppdelning orsaka framtagning av
bristande modell med stor avvikelse från ett verkligt energisystem.
Förutom transmissionsförluster genom klimatskal försvinner en hel del värmeenergi till
omgivningen via köldbryggor. Det är extremt svårt att uppskatta ett exakt värmeläckage
på grund av dem. Vid simulering av energisystem brukar utförande konsulter gå den
enklaste vägen och använda sig av schablonvärde, en procentuell del av de totala
transmissionsförlusterna genom klimatskärmen. Detta gör möjlighet till ett väldigt grovt
överslag av läckage genom köldbryggor för att isolering av byggnadsskall skiljer sig
från hus till hus. Men eftersom de andra tillvägagångssätten är mer komplicerade är de
inte vanliga för tillämpning bland konsulter. I samband med simulering om renovation
av en byggnad planeras är det oftast till fördel att samtidigt utföra termografering på
klimatskalet för att kunna upptäcka var värmeläckaget inträffar någonstans.
Tilläggsisolering av de här problematiska zonerna är effektiv för att minska
värmeförluster, men det är svårt att beräkna i programmet hur mycket energi kan sparas
tack vare dessa åtgärder.
Då standardiserade brukarindata utnyttjas för nyproduktion eller ifall det inte går att
göra mätningar på plats, leder det till en viss osäkerhet hos modellen. De
standardiserade värdena generaliserar mätresultat för skolor i landet, men vid utveckling
av byggteknik, konstruktionsmaterial och förändring av byggnormer blir byggnader
mycket tätare. På grund av detta råder det en markant skillnad i vissa parametrar mellan
nya och gamla byggnader. T.ex. luftinfiltration kommer att bli avsevärt högre i gamla
byggnader i jämförelse med nyproduktion.
Med syfte att beräkna värmeförluster i samband med ventilering av skollokaler bör det
ett antal parametrar bestämmas. Varenda en av dem kan orsaka osäkerhet hos modellen.
Alla de här parametrarna ska inte diskuteras i detta arbete. Det bör dock nämnas vissa
svårigheter vid simulering av ventilationssystem. Om det installeras behovsstyrd
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ventilation i skolan försvårar det uppskattning av drifttider och luftflöden för dessa
variabler beror i så fall på antal närvarande personer, vilket är omöjligt att veta på
förhand. Vädring och kortvarig öppning av dörrar och portar tillhör också de
inputparametrar som har avsevärd inverkan men besvärliga i beräkning. I denna
situation är statistiska normaldata till stor hjälp, men de verkliga värdena kan ligga långt
ifrån statistiken, t.ex. p.g.a. bristande underlag som i fallet med rekommenderade
tilläget från Sveby för att kompensera värmeförlusterna via fönster- och dörröppning.
Fastighetsenergi behöver diskuteras separat i samband med beräkning av byggnadens
energianvändning. De mest korrekta data fås ifrån elmätningar om de finns tillgängliga,
t.ex. för befintliga byggnader. Identifiering av energianvändning för varje hiss, fläkt,
pump m.m. i en byggnad är dock mycket tidkrävande i synnerhet vid modellering av
stora skolor. I stället brukar det användas uppgifterna från funktionsanvisningar
och/eller standardiserade data, vilket i varje fall förutsätter en viss avvikelse från en
verklig energiförbrukning.
Som upprepning bör det talas om rollen av verksamhetsenergi i
energiberäkningsprocessen. Även om verksamhetsenergi inte ingår i byggnadens
energianvändning bidrar den med tillskottsvärme, vilket reducerar energibehov för
uppvärmning av lokaler. Detta tillskott brukar inte heller beräknas särskilt noggrant utan
ett schablonvärde sätts i stället. Men i nyproducerade undervisningslokaler installeras
det nuförtiden modern energieffektiv belysning och energisnål utrustning emellertid i
gamla skolor kan energianvändning och respektive värmealstring bli betydligt högre.
Detta värmetillskott bör inte underuppskattas vid energiberäkning. Interna värmekällor
tillhör dessutom personvärme, vilket beräknas i programmet automatiskt utifrån
aktivitetsnivå, beklädnad, schemat och antal personer i rummet. Om de första tre
parametrarna kan bestämmas med mer eller mindre precision är det svårare att uppskatta
personnärvaro. Då kommer inputparametrarna oftast från standardiserade brukardata för
att fylla i saknade uppgifter och noggrannhetsnivå sjunker i så fall. Förutom detta vid
utvärdering av personvärme i programmet tas det inte hänsyn till personernas kroppsyta.
Majoriteten av personer närvarande i skola är barn, vars kroppsyta är mindre än vuxnas
och följaktligen värmetillskottet är också mindre. På det viset förväntas det att det
simulerade i IDA ICE personvärmet för skolor kan bli något högre än det ska.
En acceptabel noggrannhetsnivå hos en modell bestäms av beställare utifrån fastställda
normer. Ju lägre beräkningsmarginal är desto närmare kommer modell att motsvara ett
verkligt energisystem, men samtidigt desto mer tid kommer det att ta för att utveckla en
sådan modell. Om simulering utförs för att uppskatta energianvändning i samband med
renovering eller nybyggnation brukar det inte krävas särskilt noga beräkningar.
Det som behövs utvärderas är ungefärlig årlig energianvändning och/eller möjliga
energibesparingar vid renoveringsåtgärder. Dessutom ska det kontrolleras att inneklimat
i skolbyggnad är komfortabel för elever och personal.
En stor mängd av inputparametrar ställer det till besvär att kvantifiera felet hos varje en
av dem. Osäkerhet hos en modell kan dock reduceras om indatakällor som står högre i
källhierarki prioriteras. De första tre källorna, nämligen mätningar på plats och
mätningar med kortare tidsteg, fysisk inspektion på plats, intervju med personal och
drifttekniker, är i regel utanför förhandlad budget om tjänsten beställs från ett
konsultföretag. Det offras hög precision mot billigare offert så länge osäkerhet inte
hamnar utanför föreskrivna ramar. Med sådana begränsningar är utförarens kunskap och
erfarenhet avgörande.
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Detta arbete bidrar inte med ny vetenskaplig kunskap, vilket inte är krav för
examensarbete på högskoleingenjörsnivå. Kunskapsbidraget kan sammanfattas som
systematisering och sammanställning av befintlig kännedom, vilket resulterade i
frambringning av förfaringssättet för insamling av indata för skolor i Norra Sverige.
Arbetet innehåller dessutom standardiserade indata som direkt kan utnyttjas i samband
med modellering av energisystem. Identifiering av felkällor och rekommenderade order
för källhierarki ger vetskap om potentiella sätt att reducera osäkerhetsnivå hos en
modell. Arbetet är alltså avsett för att underlätta process av insamling av indata och
modellering av energisystem i skolbyggnader.
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5. Slutsatser
Vid modellutveckling är det viktigt att identifiera vilka indata som är nödvändiga.
Indata som är involverade vid simulering av energisystem kan delas upp i fyra allmänna
kategorier:
 byggnadens lokalisering och klimatdata,
 specifik konstruktionsdata för simulerad byggnad/del av byggnad,
 inomhustemperatur, luftflöde vid ventilation och infiltration,
 interna värmekällor, data om innevånare och HVAC-system.
Byggnadens lokalisering avgör valet av klimatfil, vilket görs utifrån personliga
preferenser av utförare samt mjukvara som används för energisimulering. För
simulering i IDA ICE brukar klimatdata från Svebys hemsida användas. Denna väderfil
innefattar sådana klimatparametrar som utetemperatur, relativ luftfuktighet,
vindhastighet, vindriktning och solinstrållning. Alternativt kan det hämtas en syntetisk
klimatdatafil direkt från IDA ICE nerladdningscenter.
Orientering av byggnaden och eventuell skuggning ska dessutom tas hänsyn till. För
befintliga byggnader är det säkraste sättet att bestämma orientering och skuggning
utifrån inspektion på plats.
Den rörliga delen av solavskärmning brukar representeras av ett statistiskt medelvärde
på solfaktor, vilket uppskattas till 0,65 för skolbyggnader.
Byggnadens geometri och konstruktionsdata bestäms utifrån befintliga arkitektritningar
och övrig byggdokumentation. Uppritade arkitektmodeller konverteras från Revitformat till IFC-format och importeras i IDA ICE. Om digitala arkitektritningar inte är
tillgängliga, t. ex. för gamla byggnader, tas ritningar i pappersformat fram och
byggnaden ritas ut direkt i simuleringsprogrammet.
Vid rådande ovisshet angående indata om byggnadskonstruktion är det utförare som gör
sina egna antaganden baserade på arkitektritningar, byggnadsgranskning på plats,
nyckeltal samt tidigare erfarenheter.
Beräkning av köldbryggor utgör en speciellt problematisk andel i kalkyl av
transmissionsförluster. Eftersom det är nästan omöjligt att värdera
transmissionsförluster från köldbryggor brukar det användas ett schablonvärde ‒ ett
påslag på ca 15-20% av de totala transmissionsförlusterna i byggnaden.
Infiltration/lufttäthet sätts vanligen till 0,6 l/s/m2 omslutningsarea vid 50 Pa enligt
rekommenderade brukarindata.
I samband med simulering av skolbyggnader behöver följande indata relaterade till
ventilation insamlas:








Systemtyp (F,FTX,FT,S),
Typ av ventilationssystem (CAV / VAV) och luftflöde,
Tilluftstemperatur
Temperaturverkningsgrad
Fläktverkningsgrad
Tryckhöjning fläktar
Specifik fläkteffekt (SFP)
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Drifttid

För befintliga byggnader bestäms ovanpresenterade parametrar utifrån mätningar och
dokumentation för ventilationsinstallationer samt genom kommunikation med
drifttekniker som betjänar den modellerade fastigheten.
Antal närvarande personer och aktivitet avgör huvudsakligen luftflöden för olika typer
av lokaler i skolor. För klassrum utgör det minimala värdet på luftflödet 7 l/s och person
plus 0,35 l/s och m2 vid stillasittande verksamhet. Drifttider för ventilation i
undervisningslokaler och kontor sätts oftast till 10 timmar per dag, 5 dagar per vecka
och 44 veckor per år.
En del av energiförluster i skollokaler inträffar på grund av vädring och kortvarig
öppning av dörrar och portar. Som kompensering för dessa förluster vid
energiberäkning föreslås det ett påslagsvärde på 4 kWh/m2 Atemp.
Byggnadens energianvändning definieras som ”den energi som, vid normalt brukande,
under ett normalår behöver levereras till en byggnad (köpt energi) för uppvärmning,
komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi”.
Vid beräkning av fastighetsenergi är det säkraste sättet att mäta upp den. Om det inte
finns möjlighet att utföra mätningar kan nödvändiga data bestämmas utifrån
byggdokumentation för fläktar, motorer, pumpar m.m. Ett lättare och populärare sätt
bland konsulter är dock att använda normaliserade brukarindata i stället.
Den el som går åt för att säkerställa verksamheten i skolor kallas för verksamhetsenergi
och ingår inte i byggnadens energianvändning, men denna energikategori ger
värmetillskott som påverkar effektbehov för uppvärmning av lokalen. Det
rekommenderas att sätta ett typvärde på 10 W/m2 i samband med användning av
verksamhetsenergi i alla typer av skollokaler.
Avgiven personvärme generas i IDA ICE utifrån Fangers komfortparametrar.
Aktivitetsnivå och beklädnad kan sättas till 1.0 met respektive 0,85±0,25 CLO vid
simulering av undervisningslokaler. Ett schema för personnärvaro kan definieras utifrån
befintliga mallar i IDA ICE.
Det mest pålitliga sättet att bestämma förbrukning av tappvarmvatten är att beställa
energimätning inklusive uppskattning av VVC-förluster från energileverantör. För nya
byggnader rekommenderas det att sätta ett värde av 10 kW/m2,år till
tappvarmvattenanvändning och av 5 kW/m2,år till VVC-förluster. Värmetillskott från
varmvatten och VVC-förluster valideras till 20% av dess totala energi.
Den simulerade elanvändningen av byggnaden ska jämföras mot energikrav från
motsvarande myndigheter.
Termografering har ingen direkt koppling till insamling av indata för
simuleringsmodeller, men den ger underlag för vilka delar av byggnadens klimatskal
som skulle behöva bytas/tilläggsisoleras vid reparation/ombyggnation. Termografin av
Stiglundsskolan visade att det finns ett antal bristfälliga delar i klimatskallet som ger
upphov till värmeförluster, framför allt fönstren, entrépartierna och sockeln.
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Modellkalibrering innebär att en simuleringsmodell justeras mot mätvärden. Det finns
ingen standard för utförande av modellkalibrering och konsulten utgår ofta ifrån sin
kunskap och erfarenhet. För att höja kvalitet hos en modell bör kalibrering utföras
utifrån bevisbaserade fakta, d.v.s. modellparametrar får inte ändras såvida det inte
existerar en mer pålitlig indatakälla. Källor för indata ordnas enligt källhierarki som
följer:
 Mätningar på plats och mätningar med kortare tidsteg;
 Fysisk inspektion på plats;
 Intervju med personal och drifttekniker;
 Olika slags funktionsanvisningar;
 Byggdokumentation (arkitektritningar och dyl.);
 ”Benchmark”-studier och praktiska riktlinjer;
 Standarder och specifikationer;
 Information från tidigare simulering.
I verkigheten vid simulering av skolbyggnader är hög precision sällan ett krav. I regel
prioriteras det tid och bekostnad så länge osäkerheten ligger inom bestämda gränser.
Kunskapsbidraget av detta arbete kan sammanfattas som systematisering och
sammanställning av befintlig kännedom, vilket resulterade i frambringning av ett
förfaringssätt för insamling av indata för modellering av skolor i Norra Sverige.
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Bilaga 1 Frågeformulär för intervjuning av konsulter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vad är syfte med modellering av energisystem i olika fall?
Vilka är de vanliga källorna för insamling av indata?
Hur kommunikation med konsulter sker?
Varifrån kommer indata beträffande belysning, speciell utrustning och övriga
laster?
Hur kommunikation mellan utförande konsulter och drifttekniker sker?
Hur presenteras simuleringsresultat?
Vilken skillnad finns det vid insamling av indata för nybyggnation och
ombyggnation?
Hur identifieras osäkerheter hos en modell?
Hur kontrolleras om modellen stämmer med verkligheten?
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Bilaga 2 Statistiska brukarrelaterade data för skolor
Kök och
matsak

Idrott,
dusch
mm.

Klassrum,
grupprum
mm.

Övr,
teknik,
förråd
mm.

Lägsta lufttemperatur (°C)

22

22

22

18

Rumstemperatur, börvärde

Timmar/dygn/veckor

24/7/52

24/7/52

24/7/52

24/7/52

Inom/utanför drifttid

Högsta lufttemperatur
(°C)

Grund/forc. (l/sm2)

2,0/4,0

2,0/4,0

3,0

0,35

(h/d/v)/ (h/d/v)

(5/5/44)/
(5/5/44)

(5/5/44)/
(5/5/44)

10/5/44

10/5/44

Solavskärmning

Beteendestyrd
avskärmning, g-värde

0,65

0,65

0,65

0,65

Tappvarmvattenanvändning
exkl. vvc-förluster

(kWh/m2,år)

10

10

10

10

(kWh/m2,år)

22

22

22

0

Belysning (W/m2)

5,0

5,0

5,0

0

(Timmar/dygn/veckor)

(10/5/44)

(10/5/44)

(10/5/44)

Utrustning (W/m2)

5,0

5,0

5,0

(Timmar/dygn/veckor)

(10/5/44)

(10/5/44)

(10/5/44)

Persontäthet (p/ m2)

0,067

0,067

0,067

0

Timmar/dygn/veckor

(6/5/44)

(6/5/44)

(6/5/44)

(6/5/44)

Grund- och gymnasieskolor

Timmar/dygn/veckor

Luftflöden

Verksamhetsel internlast

Personvärme
Vädringspåslag

(kWh/m2år)

0,0

4,0 (adderas till beräknad energiprestanda)

36

Bilaga 3 Tekniska rekommendationer för nybyggnation (kravnivå A
och B)
Nybyggnation kravnivå A
A1
U-värden

Umedel
Fönster (inkl. karm)
Glasfasadsystem (inkl. karm)
Takfönster (inkl. karm)
Yttervägg
Yttertak
Ytterdörrar
Fönsterarea/fasadarea

Värde
< 0,4 W/(m2 K)
< 0,9 W(m2 K)
< 1,0 W(m2 K)
< 1,1 W/(m2 K)
< 0,1 W/(m2 K)
< 0,1 W/(m2 K)
< 0,9 W/(m2 K)
< 0,33

< 0,3
> 80 %
> 70 %
< 0,3 l/m2s

Anmärkning
Umedel enligt BBR:s
definition och
BBRs krav är 0,6 för
lokalbyggnader.

Gäller för fasader
med riktning mot
väst, syd och öst.
Fönsterarean i
fasader med riktning
norr skall
vara mindre än
70 % räknat från
utsidan. BBRs krav
på dagsljus och
solljus ska även vara
uppfyllda.
Glas inkl. solskydd

A2

Rel.
fönsterarea

A3
A4

Solskydd
Återvinning

A5

Lufttäthet

Solfaktor g
Roterande
Plattväxlare
Klimatskal

A6

Ventilation

SFP

< 1,3 kW/(m3/s)

A7

Tilluftsdon

Tilluftstemperatur

<+15 °C

Isolering

< 0,8 W/(m2K)

Isolering

< 0,3 W/(m2K)

< 1°C
tempsänkning

Umedel
Fönster (inkl. karm)
Glasfasadsystem (inkl. karm)
Takfönster (inkl. karm)
Yttervägg
Yttertak
Ytterdörrar
Fönsterarea/fasadarea

Värde
< 0,6 W/(m2 K)
< 1,1 W(m2 K)
< 1,0 W(m2 K)
< 1,1 W/(m2 K)
< 0,1 W/(m2 K)
< 0,1 W/(m2 K)
< 0,9 W/(m2 K)
< 0,25

Anmärkning
Umedel enligt BBR:s
definition och
BBRs krav är 0,6 för
lokalbyggnader.

A8

Tilluftskanaler i
VAV-system
A9
Frånluftskanaler i
kalla utrymmen
(<+10°C)
Nybyggnation kravnivå B
B1
U-värden

B2

Rel.
fönsterarea

Testas vid ±50 Pa
Motsvarar N~ 0,1
1/h
VAV ska användas
i lokaler där detta
accepteras (med
hänsyn till
barriärkrav eller
hygienkrav). Vid
VAV gäller
värdet för 70 %
av maxflödet
Gäller för samtliga
tilluftsdon i ett
VAV system
< 1°C tempsänkning

Gäller för fasader
med riktning mot
väst, syd och öst.
Fönsterarean i
fasader med riktning
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B3

Solskydd

Solfaktor g

< 0,4

B4

Återvinning

B5

Lufttäthet

Roterande
Plattväxlare
Klimatskal

> 80 %
> 70 %
< 0,3 l/m2s

B6

Ventilation

SFP

< 1,3 kW/(m3/s)

B7

Tilluftsdon

Tilluftstemperatur

<+15 °C

Tilluftskanaler i
Isolering
VAV-system
B9
Frånluftskanaler i
Isolering
kalla utrymmen
(<+10°C)
Nybyggnation kravnivå A & B
AB1 Installerad
Kontor
belysningseffekt
Korridor
Källare
Driftsutrymmen

< 0,8 W/(m2K)

AB2

Pumpverkningsgrad

AB3

Motorklasser

>20 %
>30 %
>50 %
EFF1 alt. IEA2

AB4

Värmepumpar

AB5
AB6

Kylsystem
Kylmaskin

AB7

Kylmedelskylare

AB8

Tryckuppsättning

B8

Pump <0,5 kW
Pump 0,5-2 kW
Pump >2 kW

norr skall
vara mindre än
70 % räknat från
utsidan. BBRs krav
på dagsljus och
solljus ska även vara
uppfyllda.
Glas inkl. solskydd
Syd-, ost- och
västfasad.
Testas vid ±50 Pa
Motsvarar N~ 0,1
1/h
VAV ska användas
i lokaler där detta
accepteras (med
hänsyn till
barriärkrav eller
hygienkrav). Vid
VAV gäller
värdet för 70 %
av maxflödet
Gäller för samtliga
tilluftsdon i ett
VAV system
< 1°C tempsänkning

< 0,3 W/(m2K)

< 1°C
tempsänkning

Värde
< 8 W/m2
< 5 W/m2
< 3 W/m2
< 9 W/m2

Anmärkning

COPvärme vid 0°C/35°C
COPvärme vid 0°C/50°C

> 4,3
> 3,3

COPkyla vid+7°C/+35°C

>5

Rörsystem

< 40 kPa

Faskompensering får
inte förekomma
COPvärme avser
varma sidans
vätsketemp in/ut.
Frikyla i första hand.
COPkyla avser kalla
sidans vätsketemp
in/ut.
Kapacitetsreglering
av fläktar och
frekvensomvandlare.
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Bilaga 4 Rekommendationer i samband med större ombyggnad.
Rekommendation större ombyggnad
O1
Eleffekt
Belysning kontor
Belysning korridor
Belysning källare
Driftsutrymmen

Värde
< 8 W/m2
< 5 W/m2
< 3 W/m2
< 9 W/m2

O2

Ventilation
SFP

< 1,5 kW/(m3/s)
< 1,7 kW/(m3/s)

O3

Pumpverkningsgrad

Om hela systemet byts
Om endast aggregat
och don byts
Små pumpar
Större pumpar

O4

Tryckuppsättning

Rörsystem

< 40 kPa

O5

Motorklasser

O6

U-värden

>20 %
>50 %

EFF1 alt. IEA2
Fönster (inkl. karm)
Glasfasadsystem (inkl. karm)

< 1,1 W/(m2 K)
< 1,0 W/(m2 K)

Takfönster (inkl. karm)

< 1,1 W/(m2 K)

Yttervägg

< 0,15 W/(m2 K)

Yttertak
Ytterdörrar
Solfaktor g

< 0,1 W/(m2 K)
< 0,1 W/(m2 K)
~ 0,4

> 80 %
> 70 %
> 65 %

O7

Solskydd

O8

Återvinning

O9

Lufttäthet

Roterande
Plattväxlare
Vätskekopplat
Klimatskal

O10

Ventilation

VAV

O11

Tilluftsdon

Tilluftstemperatur

<+16 °C

O12

Frånluftskanaler i
kalla ut rymmen
(<+10°C)
CAV

Isolering

< 0,3 W/(m2K)

Vinterreducering

30 %

O13

Anmärkning
Vid högre krav på
belysningsstyrka
eller ett ökat
omfältsljus kan
dessa värden
behöva ökas eller då
det föreligger andra
speciella
förutsättningar eller
önskemål från
beställare.
Vid VAV gäller
värdet för 70 %
av maxflödet
Motorklass EFF1
alt. IEA2 ska
normalt väljas
Vid byte av
rörsystem
Faskompensering får
inte förekomma
Vid fönsterbyte
Vid ombyggnad
fasad
Vid byte eller
komplettering av
takfönster
Vid ombyggnad
yttervägg
Vid ombyggnad tak
Vid byte av dörrar
Vid byte eller
komplettering av
fönster. Glas inkl.
solskydd. Syd-,
ost- och väst- fasad.
< 1°C tempsänkning
Tätas så långt som
möjligt
Möjlighet att byta
till behovsstyrt
system (VAV) ska
alltid övervägas
Gäller för samtliga
tilluftsdon vid
ombyggnad till
VAV system

För CAV-system
reduceras
luftflödet vid
utetemperaturer
under + 5 °C
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(förutsatt att
innemiljökrav
uppfylls). Gäller
inte
skyddsventilation.
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Bilaga 5 Entrépartiet till köket, Stiglundsskolan. Fotografi- och
termografifoto.
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Bilaga 6 Svårigheter förknippade med modellframställning och
kalibrering
Svårigheter i samband med
modellering
Standarder: brist på förståelse
och tillämpning av
standardiserade metoder

Bekostnad: tid, kunskap,
expertis nödvändiga för att
utveckla en korrekt modell av
byggnadens energisystem
Integration: Dåliga
integrationsmöjligheter
mellan olika 3D
modelleringsprogram och
simuleringsprogram avsedda
för energisystem.

Svårigheter i samband med kalibrering
Standarder: Brist på tydliga standarder för genomföring av
modellkalibrering. Existerande riktlinjer specificerar endast acceptabla
felmarginaler för simulering av en hel byggnad under ett år. De tar inte
hänsyn till osäkerhet kopplad till indataparametrar, kalibrering av
specifika byggnadsdelar eller avvikelser på zonnivå i samband med
klimatdata.
Bekostnad: Tid och kostnad för att utföra timmätningar vilka inte är
tillgängliga för det mesta.
Förenkling: Det finns ett stort antal inputparametrar emellertid
förhållandevis få resultatparametrar för att bestämma noggrannhet hos
en modellen.

Indata: Brist på högkvalitativ indata nödvändiga för detaljerade modeller
Osäkerhet: Brist på vetenskapligt underlag för uppskattning av
osäkerhetsnivå av indataparametrar och för simuleringsresultat. Det
leder således till bristande förtroende till simuleringsresultat.
Identifiering: Problem med identifiering av grundliggande skäl för
avvikelser mellan modelleringsresultat och mätdata.
Automatisering: Brist på integrerade verktyg och automatiserade
metoder som kunde vara till hjälp vid kalibrering.
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