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E2B2-projekt: Utveckling av energiberäkningar
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Svebys energiberäkningstävling 2015

Mål: 
1. Ge spridningsbild från olika användare och beräkningsprogram

2. Sprida användningen av Svebys anvisningar
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Så här går det till

• Beräkning steg 1 - Systemhandling 
Ritningsunderlag, kompletterande data samt Svebys anvisningar.

• Redovisningsmallar för indata och resultat.

• Beräkning steg 2 – Relationshandling 
Kompletterande driftdata 
(el, luftflöden, η-FTX, innetemp, uteklimat).

• Beräkning steg 3 – Verifiering av mätvärden
Korrigering för avvikelser i brukandet.

• Analys och värdering av oberoende jury.

• Tävlingen pågår december till mars. 25-30 personer/företag är 
anmälda.
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• Nybyggd skola/förskola

• Avgränsat objekt med uppföljning

• Användning av Svebys nya brukarindata för skolor/förskolor

Tävlingsbyggnad
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Precision i beräknad energiprestanda ?

0

1

2

3

4

An
ta

l b
id

ra
g

kWh/m2 Atemp,år

Fastighetsenergiprogrammet (1)

Energy Plus (1)

Enorm (2)

BV2 (1)

www.energiberakning.se (1)

IDA (5)

VIP (7)

Ca hälften



Sveby 2015          6©

Slutsatser om programanvändning m.m. från 2010

• Spridningen beror mer på användarna än på programmen. 

• Otillräckliga kunskaper hos programanvändarna

• Bristande rimlighetskontroll av in- och utdata

• Prognoser blir ej bättre än 10% marginal, om de inte 
kan kalibreras mot uppmätta värden.

• Bättre kvalitetssäkrade mätningar och tydlig verifieringsmetodik
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Stark utveckling sedan 2010

• Programmen har utvecklats (fler funktioner, mer detaljer, 
bättre visualisering)

• Många fler räknar på energianvändning

• Bättre kursutbud för programanvändare

• Mer feed-back till beräknare från uppföljda projekt.

• Bättre koll på osäkerheter (hypotes)
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Hämta alla dokument gratis på Svebys hemsida!

Nuvarande och kommande 
rapporter och handledningar 
kan fritt laddas ner och användas 
från:

www.sveby.org
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