
 
 
 

 Rapport 2022:13 
 

 

Beräkningsmetod för 
sannolik 
energianvändning i 
flerbostadshus 

 



Energimyndighetens projektnummer: 39706-2 

E2B2 

 

 

 

Beräkningsmetod för sannolik 
energianvändning i 

flerbostadshus  

 

Stephen Burke NCC/LTH 

Pär Car l ing EQUA 

 Henr ik  Davidsson LTH 

Tomas Ekström NCC/LTH 

Lars-Er ik  Harderup LTH 

Samer Hassanie EQUA 

Johnny Kronval l  StruSoft 

Toivo Säwén StruSoft 

Rikard Sundl ing LTH 

Magnus Wiktorsson LTH 



 

 

 

3 

BERÄKNINGSMETOD FÖR SANNOLIK ENERGIANVÄNDNING I  FLERBOSTADSHUS 

Förord 

E2B2s vision är en resurs- och energieffektiv byggd miljö.  

Bebyggelsesektorn svarar för cirka en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och en effektivare 
energianvändning är en viktig del av utvecklingen av energisystemet. I E2B2 arbetar forskare och 
andra aktörer tillsammans för att utveckla samhällets byggande och boende och effektivisera 
energianvändningen.  

E2B2 är ett forsknings- och innovationsprogram från Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är 
koordinator. Programmets andra programperiod pågår mellan 2018 och 2021. 

Syftet med E2B2 är att ta fram ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar 
energi- och resursanvändning i bebyggelsen. Det läggs därför stor vikt vid samverkan mellan nä-
ringsliv, samhälle och akademi och programmet ska bidra till och vara ett verktyg för att länka samman 
behovsägare med projektutförare. 

Beräkningsmetod för sannolik energianvändning i flerbostadshus är ett av projekten som har 
genomförts i programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av NCC 
Sverige AB och har genomförts i samverkan med StruSoft AB, Equa Simulation AB, FOJAB arkitekter 
AB, Boverket, Lunds universitet, Skanska Sverige AB, Peab Sverige AB och RISE Research Institutes Of 
Sweden AB. 

De beräkningsmetoder för verifiering av energianvändning i en byggnad som används idag bygger till 
stor del på schablonvärden. Det gör att byggbolagen ofta lägger till en säkerhetsmarginal. Projektet 
har tagit fram en metodförbättring som gör att det beräknade resultatet ligger närmare verkligheten. 
Metoden använder fler indata och statistiska metoder för att räkna fram ett osäkerhetsintervall. 
Projektet har vidareutvecklat metoden för ett flerbostadshus, och testat och utvärderat den nya 
metoden för olika situationer. 

Stockholm, 8 februari 2022 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
Energimyndigheten tar ställning till framförda slutsatser, resultat eller eventuella 
åsikter. 
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Sammanfattning 

Boverket publicerade under 2006 en uppdatering av Boverkets byggregler (BBR) med ett helt nytt 
krav på byggnaders energiprestanda. Det nya kravet på specifik energianvändning poängterade vikten 
av att kunna utföra energibalansberäkningar med resultat som stämmer väl med uppmätta värden i 
den färdiga byggnaden. Många projekt klarade inte energikravet och den uppmätta 
energianvändningen blev högre än både den beräknade energianvändningen och BBR:s krav på 
uppmätt energianvändning.  

Detta projekt vidareutvecklar en probabilistisk energiberäkningsmetod och utvidgar 
beräkningsmodellen från 1-2 zoner till 52 zoner. Denna rapport redovisar hur man bör hantera vissa 
indata och faktorinventering inför en energiberäkning och redovisar hur projektgruppen har arbetat 
med ett typhus från NCC som är flerbostadshus byggda runt om Sverige. För att få återkoppling på 
indata och beräkningsresultat, har beräkningsresultatet jämförts med energimätningar i 28 identiska 
objekt. Projektet har även tagit fram två scenarier (S1 och S2) med olika indata för att se hur generiska 
indata, S1, inverkar på precisionen i resultaten jämfört med mer projektanpassade indata, S2.  

Resultatet visar att S2, med ett par anpassade spridningar, profiler och indata, stämde bättre med den 
uppmätta energianvändningen än S1, d.v.s. den beräknade fördelningskurvan visade en lägre 
energianvändning. Beräkningsresultatet från S1 visade en högre sannolik energianvändning och 
predikterade inte flera av lågenergibyggnaderna. Samtidigt missade även S2 objekten med lägst 
energianvändning, vilket tyder på att flera parametrar behöver modelleras bättre. 

Slutsatsen från projektet är att beräkningsmetoden fungerade bra med 52 zoner men för att få 
beräkningsresultat närmare uppmätt energianvändning behövs mycket mer arbete inom 
faktorinventering genom insamling av mätdata och framtagande av fler indataspridningar.  

För en komplett redovisning av projektet med alla indata och resultat sök på projekt nummer 13653 
på www.sbuf.se. 

* 

Nyckelord: Probabilistisk energiberäkning, Monte Carlo metoden, flerbostadshus, indata, 
energiprestandagap, IDA-ICE, VIP Energy 
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Summary 

In 2006, the National Board of Housing, Building and Planning published an update of the National 
Board of Housing, Building and Planning's building regulations (BBR) with a completely new 
requirement for buildings' energy performance. The new requirement for specific energy use 
emphasized the importance of being able to perform energy balance calculations with results that are 
in good agreement with measured values in the finished building. Many projects did not meet the 
energy requirement and the measured energy use was higher than both the estimated energy use and 
BBR's requirement for measured energy use.  

This project further develops a probabilistic energy calculation method and expands the calculation 
model from 1-2 zones to 52 zones. This report describes how to handle certain input data and factor 
inventory before an energy calculation and reports how the project group has worked with a type 
house from NCC which are apartment buildings built around Sweden. To get feedback on input data 
and calculation results, the calculation result has been compared with energy measurements in 28 
identical objects. The project has also developed two scenarios of input data to see how generic input 
data, S1, affects compared to more customized input data, S2.  

The results show that S2, with a couple of custom spreads, profiles and input data, matched the 
measured energy use better than S1, i.e. the calculated distribution curve showed a lower energy use. 
The calculation result from S1 showed a higher probable energy use and did not predict several of the 
low-energy buildings. At the same time, S2 also missed the objects with the lowest energy 
consumption, which indicates that several parameters need to be modelled better.  

The conclusion from the project is that the calculation method worked well with 52 zones, but to get 
calculation results closer to measured energy use, much more work is needed in input data and factor 
inventory. In addition, deterministic energy calculations can be judged by comparing such a result with 
the distribution curve from a probabilistic energy calculation. For a complete account of the project 
with all input data and results, search for project number 13653 at www.sbuf.se. 

 

Key Words: Probabilistic energy calculation, Monte Carlo method, multi-family dwelling, energy 
performance gap, IDA-ICE, VIP Energy 
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1 Inledning och bakgrund 
1.1 Bakgrund 
Denna rapport är en sammanfattning av de viktigaste resultaten från projektet ”Beräkningsmetod för 
sannolik energianvändning i flerbostadshus”. För en komplett redovisning av projektet med all 
bakgrundsinformation, indata och resultat samt bilagor och framtida publikationer kopplat till 
projektet sök på projekt nummer 13653 på www.sbuf.se.  

Energiberäkningar som görs idag är deterministiska till sin karaktär, det vill säga man kör en 
beräkning med fast indata. Resultatet man får är ett värde på den beräknade energianvändningen. En 
probabilistisk energiberäkning innebär att man använder en mängd värden på indata samt genererar 
flera hundra eller tusen fall som man räknar på. Resultatet blir då en spridning av olika möjliga 
energianvändningar för beräkningsobjektet. Man kan jämföra det med en omfattande parametrisk 
studie där man provar olika indata för att se hur modellen reagerar, se figur 1.   

 
Figur 1: Deterministisk jämfört med probabilistiska energiberäkningar. 

Probabilistiska metoder kopplade till simulering av energianvändning i byggnader tycks först ha 
uppmärksammats under tidigt 1990-tal (Jiang. och Hong, T., 1993). I Norden genomfördes ett 
ambitiöst doktorandarbete av Dyrstad Pettersen (1997) vid NTNU i Trondheim och Högskolan i 
Narvik, som resulterade i doktorsavhandlingen ”Uncertainty analyses of energy consumption in 
dwellings”. Författaren konkluderar att brukarna genom varierande beteenden kan anses påverka 
energianvändningen med ca 70%, diskrepanser mellan projekterade och i praktiken utförda 
konstruktioner med 20–25% och variationer i uteklimatet som inte kompenseras för med vanliga 
graddagsmetoder med ca 5–10%. 
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En studie som behandlar osäkerheter i beräkningar av byggnaders energianvändning har genomförts 
av Jensen (2008). Här antas att osäkerheten i de ingående variablerna och i den beräknade 
energianvändningen är normalfördelade. Detta antagande är i sig inte oproblematiskt och bör 
verifieras mot verkliga data och beräkningar. Även om osäkerheten i indata skulle kunna 
approximeras av normalfördelningar med rimlig noggrannhet följer med detta inte att det beräknade 
energibehovet blir normalfördelad. Detta beror på att en del av de ingående variablerna ingår på ett 
ickelinjärt sätt i energiberäkningen. Normalfördelningen bevaras endast av linjära transformationer. 
Det skulle dock kunna vara så att den beräknade energin kan approximeras med viss noggrannhet av 
en normalfördelning. För att avgöra om så är fallet krävs en utförligare analys. De flesta aspekterna av 
denna analys och kontrollen av fördelningen för indata saknas helt eller delvis i Jensen (2008). Det 
finns således ett tydligt behov av ytterligare studier kring probabilistiska metoder för analys av 
energianvändning, där realistiska fördelningar för indata och beräknad energi används. 

Sveby publicerade en rapport 2013, ”Normalisering av byggnadens energianvändning – sammanfattad 
version” som behandlar osäkerheter i energiberäkningar kopplat till valet av klimatfil och 
normalårskorrigeringen. Resultaten i denna studie var att det finns stora osäkerheter i hela 
energiberäkningen och att det råder brist på lämpliga klimatfiler. Slutsatsen var att det finns mycket 
att göra för att minska osäkerheterna, inkluderat arbete som behandlar Boverkets säkerhetsmarginal 
och arbete som kopplar ihop beräkningar och mätningar (Isakson och Carling, 2013). 

Under de senaste åren tycks intresset för probabilistiska osäkerhetsanalyser inom 
energisimuleringsområdet i det närmaste ha exploderat. Sålunda ges i Janssen (2013) en generell 
beskrivning av Monte-Carlo-baserad osäkerhetsanalys och Van Gelder et al (2014) behandlar 
probabilistisk design och analys av byggnaders tekniska funktion. Lee et al (2013) behandlar de 
möjligheter som probabilistisk riskanalys kan innebära för Energy Performance Contracting-projekt. 

Sorensen mfl. (2017) använde Monte Carlo-metoden för att komma fram till vilka indata som behövdes 
för att få en viss energianvändning i en byggnad. I deras studie har de varierat nio parametrar, där 
variationen representerade olika produkter eller alternativ. Studien inkluderade även inomhusmiljö 
och övertemperatur. Nackdelen med studien var att de använde ett stationärt 
energiberäkningsprogram, Be15 (som krävs för danska byggnadskrav), istället för ett dynamiskt 
energiberäkningsprogram. Fördelen med denna lösning är att de lyckades genomföra 10 000 
energiberäkningar. Studien visade exempel på hur utdata kan analyseras och presenteras på ett bra 
och enkelt sätt. Studien är dock väldigt olik det föreliggande projektet, då Sorensen mfl. svarar på 
frågan: ”För att uppnå en viss energianvändning, vilka kombinationer av indata måste vi ha?” Med 
denna lösning måste de fortfarande tänka på säkerhetsmarginaler, då de verkliga variationerna på 
deras individuella parametrar inte finns med i deras resultat. 

I etapp 1 av projektet ”Beräkningsmetod för sannolik energianvändning i bostadshus” (Burke et. al, 
2017) applicerades Monte Carlo-metoden på energiberäkningar som utfördes med dynamiska 
energiberäkningsprogram. I energiberäkningarna användes indata med en spridning baserade på 
variationer hos utvalda parametrar, som t.ex. variationen i U-värdet hos ett fönster med ett nominellt 
U-värde på 0,9 W/m2K. Metoden utvärderades applicerad på ett småhus i två utföranden. Först ett 
standardsmåhus för att visa på genomförbarheten av projektet, samt identifiera och lösa problem med 
energibalanssimuleringarna. Därefter applicerades metoden på ett verkligt småhusområde bestående 
av 26 småhus i passivhusutförande för vilka det finns tillgängliga mätvärden från energiuppföljning 
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att jämföra med. I projektet har de 16 mest relevanta parametrarna valts ut och deras variation 
inkluderas i utvärderingen. Resultatet av projektet var att beräkningsmetoden fungerade mycket bra, 
med en god korrelation mellan simulerade och uppmätta värden för energianvändningen trots att bara 
ett visst antal parametrar har antagits ha en spridning.  

1.2 Syfte och mål 
Projektet har som syfte att vidareutveckla metoden för probabilistiska energiberäkningar som 
utvecklades i etapp 1 genom att ta fram fler relevanta parametrar och skapa en mer avancerad 
beräkningsmodell. Detta gör det möjligt att applicera beräkningsmodellen på mer komplexa typer av 
byggnader än det tidigare utvärderade småhuset, t.ex. flerbostadshus och kontor. Beräkningarna kan 
även visa på den förväntade beräkningstiden för komplexa byggnader. 

1.3 Omfattning och avgränsningar 
Projektets omfattning är att fokusera på att få en fungerande komplex beräkningsmodell med 
realistiska indata som är tillämplig för mätobjektet som är ett typhus – ett flerbostadshus med 52 
zoner. Efter det var bekräftat att beräkningsmodeller fungerade har projektet jämfört två 
uppsättningar indata (scenarion) med mätdata från 28 flerbostadshus för att få en indikation om 
huruvida indata var realistisk.  

Flera viktiga avgränsningar i projektet är: 

• Rapporten fokuserar på hantering av indata för att genomföra en probabilistisk energiberäkning. 

• Mätningarna är overifierade i mätobjekten då energibalansen inte är kartlagd i alla objekt.  

• Syftet med projektet är inte att verifiera beräkningsmetoden eller indata utan att få metoden att 
fungera med ett flerbostadstyphus med många zoner. 

• Energimätningar är samlade från NCCs interna databas för ett typhus som byggdes över hela 
Sverige av NCC för den svenska marknaden. Mätningarna är övergripande och är baserade på 
energiuppföljningar av olika projekt där mätdata har samlats in kontinuerligt under 12 månader 
inom 2 år efter leverans. Ingen kartläggning har genomförts i något objekt för att verifiera 
kvaliteten på mätdata.  

• Indata för beräkningen S1 var en blind beräkning som inte baserades på uppmätta indata. 

• Indata för beräkningen S2 baserades delvis på mätningar från typhusen. 

• Där indata eller underlag till spridningen i indata saknades gjorde arbetsgruppen en bedömning 
kring vilka värden samt spridningar som var lämpliga för typhusen.  

• Beräkningsmetoden och indata är anpassade till nu gällande svenska regelverk och anvisningar 
men metoden kan tillämpas även i andra länder. 
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2 Genomförande 
Genomförandet av projektet var uppdelat i fyra delar; Faktorinventering, Probabilistisk 
energiberäkning, Analys och jämförelse med mätdata, och Rapportering. Denna del sammanfattar hur 
dessa olika delar har utförts inom projektet.  

2.1 Faktorinventering 
Faktorinventering är en kritisk del av metoden eftersom fel indata ger fel resultat. Flera beslut måste 
fattas innan man börjar samla eller definiera indata. Det som måste definieras innan datainsamlingen 
sker är följande: 

• Är syftet med beräkningen att få fram vilken indata som behövs för att uppfylla ett visst krav eller 
prediktera energianvändning under drifttiden, d.v.s. är det en känd eller okänd design? 

• Vilken indata ska vara på lokal respektive global nivå? 

• Vilken typ av byggnad är det? 

• Vilken användning förväntas byggnaden ha? 

2.1.1 Okänd design 
Den ”enklare” probabilistiska energiberäkningen är när man ska räkna på en okänd design. I detta fall 
kan man använda den probabilistiska energiberäkningen som en metod för att komma fram till vilka 
kombinationer av indata som resulterar i den önskade energiprestandan. Indata i denna typ av 
beräkning kommer att bestå av möjliga produkter eller alternativ som projektet bedömer som 
ekonomiskt rimliga. Till exempel, projektet kanske bedömer att man kan välja mellan tre typer av 
fönster där ett har ett U-värde på 0,7 W/m2K, ett har 0,9 W/m2K och det sista har 1,2 W/m2K. Då blir 
indata för fönstrets U-värde bara baserat på dessa tal. 

I detta fall kommer faktorinventeringen för projektet bara att bestå av insamling av olika indata som 
projektet vill räkna på som alternativ. Exempel på flera parametrar som kan ingå är olika värden på 
värmeledningskoefficienten för isoleringsmaterial, olika utformning av köldbryggor, olika 
ventilationsaggregat där man vill se inverkan på energibehovet av olika effektivitet på värmeväxlare 
eller fläktars specifika fläkt effekt (SFP) , samt att man även kan titta på påverkan av olika luftflöden 
som till exempel effekten av hemma/borta läge eller variabelt luftflöde (VAV)  jämfört med konstant 
luftflöde (CAV) (konstant luftflöde). Det vill säga man kan räkna med olika typer och kombinationer 
av tekniska system i byggnaden.  

Det är viktigt i detta fall att de olika resultaten är kopplade till olika indata då syftet inte är att 
uppskatta husets energiprestanda utan istället identifiera vilken kombination av indata man behöver 
för att uppnå den önskade energiprestandan. Om man använder denna metod först i ett projekt, är det 
även rekommenderat att köra nästa beräkningstyp – känd design – för att utvärdera risken med de 
valda parametrarna. Då kan man testa de valda systemen för andra användningar i huset tillsammans 
med den sannolika prestandan av det tekniska systemet och bedöma risken som en helhet. 
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2.1.2 Känd design 
Den ”svårare” probabilistiska energiberäkningen är när man har en känd design. När indata ska tas 
fram för en känd design med syftet att analysera risker kopplat till den aktuella designen använder 
man inte samma typ av indata som beskrivits i ”okänd design”. Fokus för indata med en känd design 
med riskanalys måste ligga på vilka möjliga värden vissa parametrar kan ha. Det finns flera skäl till att 
denna typ av beräkning är svårare.   

Kanske det största skälet till att det är svårare är att den här beräkningen kräver en helt annan typ av 
indata som inte finns lättillgänglig, eller i vissa fall saknas helt. Skillnaden mellan beräkningen med 
okänd och känd design är att med den kända designen måste man ha indata för naturliga 
prestandavariationer för den specifika produkten eller konstruktionen som ska används i byggnaden.  

Det andra skälet till att denna beräkning är svårare är att man måste ta hänsyn till om indata är ”lokal” 
eller ”global”. Det vill säga, om indata man har bara är tillämpliga på en zon-nivå (lokalt) eller om de 
gäller för hela byggnaden (globalt). Till exempel, om man har indata för värmeväxlarens prestanda i 
ett hus med ett centralt ventilationsaggregat, då måste variationer för indata kopplade till det (SFP-
tal, värmeåtervinning) gälla för hela byggnaden (globalt). Om huset å andra sidan har 
lägenhetsaggregat kommer variationen att ligga på lägenhetsnivå (lokalt).  

2.1.3 Beräkningsobjekt med Scenario 1 och Scenario 2 
En del av detta projekt är att jämföra probabilistiska energiberäkningar med mätningar från verkliga 
objekt – i detta fall ett flerbostadshus, se figur 2. Två beräkningsfall med olika indata har tagits fram, 
Scenario 1 (S1) och Scenario 2 (S2), för flerbostadshuset, se bilaga 1 för indata. Syftet med två 
scenarion var att utvärdera hur indata kan påverka resultatet jämfört med energimätningar. Se 
Ekström m.fl. (2021) för mer information om hur indata kan påverka resultaten.   

S1 togs fram för att visa resultatet av energiberäkningen med en minimumnivå på datakvalité. Mycket 
indata är baserat på standard indata från SVEBY, BEN och bedömningar från energiexperter.  

S2 togs fram för att se hur energiberäkningsresultat ändras med andra indatakällor som 
forskningsstudier, indata från aktuella objekt samt ytterligare indata på det lokal nivå.  

Flerbostadshuset har 8 våningar och energiberäkningsmodellen har 52 zoner. Objektet har byggts i 
flera exemplar i hela Sverige. Energianvändningen från över 100 objekt samlades in. Objekt som hade 
någon slags fel i mätdata eller saknade mätdata sorterades bort. Efter sorteringen hade man 28 objekt 
kvar. 
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Figur 2: Beräknings- och mätningsobjekt som användes i projektet. 

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till innan man börjar leta efter indata är att definiera på vilken 
nivå indata ska användas i energiberäkningsmodellen. Energiberäkningsmodeller kan vara indelade i 
”zoner”, speciellt för större eller mer komplexa byggnader. Det är viktigt att definiera om varje 
enskild parameter kommer att variera zonvis, dvs lokal eller global nivå. Medelvärdet av 
parametrarna, deras minimi- och maximivärden samt fördelningskurvans form är olika beroende på 
om parametern definieras på lokal eller global nivå. Man får inte exakt samma resultat om man 
fördelar en lokal parameter globalt eftersom de lokala parametrarnas variation delvis kommer att 
jämna ut sig när man aggregerar dem.  

Utöver att indata ska definieras globalt eller lokalt ska vissa indata även vara kopplade till ett schema 
eller en driftprofil. Olika alternativ på driftprofiler kan provas för att se riskerna kopplat till olika 
användarbeteende. Profilerna kan variera utifrån timme på dygnet (dygnsprofil) och/eller veckodag 
(veckoprofil) och/eller månad (årsprofil). Observera att vissa profiler har både dygns-, vecko- och 
årsvariationer. 

Exempel på profiler som har använts i detta projekt är; 1. Hushållsel (dygns-, vecko- och årsprofil); 
2. Tappvarmvatten (dygns- och årsprofil); 3. Personbelastning (dygnsprofil); 4. Uttorkning av 
byggfukt (årsprofil); 5. VVC-förluster (årsprofil); 6. Köksventilation (årsprofil); 7. Vädringsförluster 
(årsprofil). 

För mer detaljerad information om de olika faktorerna samt redovisning av indata se Burke m.fl. 
(2022).   
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3 Resultat 
Byggnadens energianvändning är definierad enligt §9:12 i BBR (Boverket, 2020) och utgörs av energi 
för uppvärmning av huset, tappvarmvatten (TVV), varmvattencirkulation (VVC) samt fastighetsenergi. 
Hushållsenergi ingår inte i redovisningen av beräkningen eller resultatet.  

Resultaten för S1 redovisas i figur 3, vänster bild och resultat för S2, samt mätningar från 28 objekt, 
redovisas i den högra bilden. Båda energiberäkningsprogrammen visar liknande resultat. 

 
Figur 3: Vänster bild: Resultat av beräkningen med S1. Höger bild: Resultat av beräkningen med S2, samt uppmätt 
specifika energianvändning från 28 objekt. 

Figuren visar att i genomsnitt ger energiberäkningen, både i fall S1 och S2, ett högre resultat än vad 
som uppmätts. Observera att det uppmätta resultatet ligger helt inom det beräknade så en observation 
är, att även med osäkra indata man har observerat objekt med en energianvändning inom hela 
beräkningsområdet.  

Resultaten ger upphov till fler frågor än svar. Varför kunde beräkningen förutspå den högre delen av 
energianvändningen men inte den lägre delen? Kan det förklaras med att det finns fel i mätningarna? 
Saknas det mätvärden? Om mätningarna är korrekta, betyder det att vissa spridningar på indata är för 
smala eller konservativa? Är indata till energiberäkningarna för konservativa?   

Observera att mätningarna är overifierade i mätobjekten då energibalansen inte är kartlagd i alla 
objekt. En sådan kartläggning låg utanför ramen för projektet. Mätningar är genomförda av NCC som 
en del av deras energiuppföljning i enlighet med sina interna rutiner och uppfyller 
mätningskravställningen enligt Boverket. Mätutrustningen som användes var mätare som är 
godkända för debitering av el eller fjärrvärme samt ett par undermätare. Det kan fortfarande finnas 
problem med fel i utrustningen eller att vissa mätningar togs bort. En intern granskning inom NCC har 
bedömt att alla objekt som redovisas i denna rapport har liten risk för mätfel. Alla objekt där 
mätningarnas kvalitet inte kunde bekräftas eller där uppenbara fel hittades togs bort från underlaget. 
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4 Diskussion 
Resultaten visar att båda energiberäkningsprogrammen får liknande resultat med samma indata. 
Skillnaden mellan uppmätta resultat och beräknade resultat verkar kunna förklaras genom skillnader 
mellan indata i beräkningsmodellen och i verkligheten. Det tyder på att mer arbete behövs för att ta 
fram indata som är bättre anpassade till probabilistiska beräkningsmetoder, speciellt beträffande 
extremvärden. I detta projekt var indata i fall S2 tänkt att utgöra en ”förbättring” gentemot fall S1, men 
tanken i projektgruppen var att ”bättre” indata har mindre spridning, eller är mer ”säkra”. Resultaten 
visar att denna tanke är fel då man missar både de högsta och lägsta energianvändningarna. 
Framtagande av indata måste i framtiden även inkludera uppmätta extremvärden.    

Det verkar även som att när man tar bort vissa externa påslag (säkerhetspåslag i dynamiska 
energiberäkningar) flyttas beräkningskurvan ner, vilket ger en bättre överensstämmelse med 
uppmätt energianvändning. Detta tyder på att idén med säkerhetspåslag eller säkerhetsmarginaler, 
vilket är vanligt vid deterministiska energiberäkningar, bidrar till ett större fel när det används på 
probabilistiska energiberäkningar.  

Under projektets gång har alla inblandade insett att probabilistiska energiberäkningar kräver mer av 
personen som utför energiberäkningen. Med deterministiska beräkningar behöver man kunskap om 
vilka indata (ett värde per parameter) som är mest lämpliga för beräkningen samt vilket påslag man 
ska göra för att skapa en säkerhetsmarginal. Med probabilistiska energiberäkningar måste man alltid 
fundera på vilka indata (ett värde per parameter) som är mest sannolika för objektet, och sedan ta 
fram trolig spridning omkring värdet samt vilken form spridningen ska ha.  

Det största framtida arbetet som behöver utföras är framtagandet av pålitliga indata. Omfattningen av 
arbetet innebär att varje indataparameter är ett eget framtidsprojekt då man måste skaffa ett 
statistiskt underlag innan man kan bestämma vilken sannolikhetsfördelning faktorerna har samt hur 
sannolikhetsfördelningen ska hanteras i energiberäkningsmodellen. Man ska helst ha olika data för 
olika byggnadstyper då kontor, skolor, sjukhus, badhus, lokaler och bostäder har olika material, 
konstruktioner och användarprofiler. 

Metoden kan även utvecklas vidare för att kombinera både okänd och känd design i en och samma 
beräkning. Denna typ av beräkning är en ”delvis-okänd design”-beräkning. 

Andra typer av byggnader behövas undersökas, till exempel kontorshus, skolor, industrilokaler och 
sjukhus, där det finns stora variationer i interna värmebelastningar och användning. Mer arbete 
behövs kring termisk komfort och inomhusmiljö/klimat. Kopplingar mellan olika parametrar måste 
undersökas och utvecklas för att utnyttja synergieffekter, åldrande av material och komponenter som 
kan påverka en byggnads långtidsenergiprestanda. Till exempel hur ett fönsters prestanda förändras 
bör undersökas. Inverkan av yrkesskicklighet i byggprocessen är fortfarande en okänd faktor. Sol- och 
batteriteknik och hur dessa påverkar byggnaders energiprestanda behöver undersökas mer. Framtida 
klimat är en variabel som behöver undersökas för att kunna utvärdera riskerna kopplat till ändringar 
i exempelvis temperaturer.  
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5 Slutsatser 
Syftet med projektet var att utveckla kunskapen från etapp 1, se Burke m.fl. (2017a och 2017b), där 
ett enkelt småhus undersöktes, och att använda probabilistiska energiberäkningsmetoder på ett 
flerbostadshus med flera zoner för att utvidga beräkningsmetoden till att omfatta komplexa 
byggnader. Tillsammans med EQUA och StruSoft lyckades projektet uppnå sina mål genom att beräkna 
den probabilistiska energianvändningen för ett flerbostadshus med 52 zoner. Projektet har även 
hunnit prova två typer av indatascenarier, där fall S1 hade totalt 31 faktorer och fall S2 hade totalt 48 
faktorer med någon slags variation.   

Projektet visar att IDA-ICE och VIP/BIM Energy hade liknande beräkningsresultat men att 
beräkningsresultatet inte stämde lika bra överens med energimätningar som i etapp 1 där ett 
småhusområde undersöktes. Det är inte helt oväntat då många indataparametrar inte är anpassade till 
probabilistiska energiberäkningar och en del antaganden har gjorts för att få någon slags indata i rätt 
format för att kunna pröva beräkningsmetoden.  

Projektet visar hur viktiga indata är för beräkningarna och pekar på att mycket mer arbete måste 
utföras för att förbättra sannolikhetsfördelningarna på indata, både när det gäller vilket värde man ska 
använda samt vilken fördelningsform. Resultatet indikerar att man helst inte ska inkludera 
säkerhetsmarginaler i indata eller lägga på fasta energiposter som är antagna då man därmed riskerar 
att flytta hela fördelningskurvan. Man ska istället ta med så många parametrar som möjligt i 
energiberäkningsprogrammet för att få med synergieffekter, till exempel att VVC-förluster bidrar till 
husets uppvärmning under uppvärmningssäsongen. 

För att kunna hantera alla indata på ett bra sätt krävs mer av den som utför energiberäkningar. Utöver 
kunskap om energiberäkningar och lämpliga indata bör personen även ha kunskap inom statistiska 
metoder och förståelse för sannolikheter och skillnader mellan känd och okänd design. 
Energiberäknaren måste också ha förståelse för hur olika indata kan variera beroende på 
byggnadstekniska lösningar eller användning av huset för att kunna bedöma om standardiserade 
indata är mest lämpliga eller inte.   
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Bilaga 1 – Sammanfattning av indata för 
S1 och S2
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S1 S2
 Parameter G/L Unit
Uppvärmt golvyta, Atemp G m2 T [2399; 2448; 2497] T [2519; 2570; 2621]
Mineralull, termisk konduktivitet G W∙m-1∙K-1 T [0,032; 0,038; 0,044] T [0,032; 0,038; 0,044]
Fönster, U-värde, Uw G W∙m-2∙K-1 TSL [1,00; 1,10; 1,30] TSL [1,00; 1,10; 1,30]
Skuggning G - T [0,40; 0,50; 0,60] T [0,40; 0,50; 0,60]
Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) G - T [0,49; 0,52; 0,55] T [0,49; 0,52; 0,55]
Köldbryggor - - - -

%, av U*A G %/100 U [0,15; 0,20; 0,25] -
Kantbalk G W∙m-1∙K-1 - T [0,12; 0,23; 0,34]

Mellanbjälklag G W∙m-1∙K-1 - T [0,08; 0,09; 0,10]
Fönster och dörrar G W∙m-1∙K-1 - T [0,02; 0,03; 0,05]

Takanslutning G W∙m-1∙K-1 - T [0,07; 0,12; 0,16]
Balkong G W∙m-1∙K-1 - T [0,28; 0,39; 0,51]

Ytterväggshörn G W∙m-1∙K-1 - T [0,13; 0,14; 0,15]
Lufttäthet, q50, omslutandeyta @ ± 50 Pa G l∙s-1m-2 T [0,10; 0,30; 0,50] T [0,10; 0,30; 0,50]
Byggfukt G kWh∙m-2∙a-1 T [1,5; 3,3; 5,1] T [1,0; 2,2; 3,2]
Specific Fan Power - Tilluft G kW∙m-3∙s TSL [0,75; 0,75; 1,05] TSL [0,75; 0,75; 1,05]
Specific Fan Power - Frånluft G kW∙m-3∙s TSL [0,75; 0,75; 1,05] TSL [0,75; 0,75; 1,05]
Värmeåtervinning, VVX G %/100 U [0,77; 0,80; 0,83] U [0,77; 0,80; 0,83]
Luftflöde - Frånluft - - - -

2 ROK L l∙s-1 T [27; 30; 33] T [19; 23; 28]
3 ROK L l∙s-1 T [27; 30; 33] T [20; 25; 30]

Trapphus + Övriga L l∙s-1m-1 TSR [0,2; 0,35; 0,35] TSR [0,2; 0,35; 0,35]
Fordonsrum L l∙s-1 T [8; 10; 12]

Tvättstuga L l∙s-1 T [15; 19; 23]
Förråd L l∙s-1 T [32; 40; 48]

UC L l∙s-1 T [12; 15; 18]
Mätosäkerhet L % T [0,9; 1,0; 1,1] T [0,9; 1,0; 1,1]

Kalibreringsosäkerhet L % T [0,9; 1,0; 1,1] T [0,9; 1,0; 1,1]
Luftflöde - Tilluft - - - -

2 ROK L l∙s-1 - T [17; 21; 26]
3 ROK L l∙s-1 - T [19; 23; 28]

Trapphus + Övriga L l∙s-1 - T [47; 58; 70]
Fordonsrum L l∙s-1 - T [8; 10; 12]

Tvättstuga L l∙s-1 - T [15; 19; 23]
Förråd L l∙s-1 - T [32; 40; 48]

UC L l∙s-1 - T [12; 15; 18]
Obalans L  % /100 T [0,03; 0,05; 0,07] -

Mätosäkerhet L % T [0,9; 1,0; 1,1] T [0,9; 1,0; 1,1]
Kalibreringsosäkerhet L % T [0,9; 1,0; 1,1] T [0,9; 1,0; 1,1]

Inställdtemperatur - Tilluft G °C T [18,0; 19,0; 20,0] T [18,0; 19,0; 20,0]
Systemeffektivitet - Space heating - - - -

Värmesystemförluster (plant losses) G %/100 U [0,05; 0,10; 0,15] U [0,05; 0,10; 0,15]
Distributionsförluster G %/100 U [0,03; 0,05; 0,07] U [0,03; 0,05; 0,07]

VVC förluster G kWh∙m-2∙a-1 T [2,0; 4,0; 6,0] T [2,0; 4,0; 6,0]
Inställd inomhustemperatur Bostad - - - -

Reglering osäkerhet L °C T [-0,5; 0,0; 0,5] T [-0,5; 0,0; 0,5]
Användarens alternativ inomhustemperatur L °C 21 T [21,0; 22,0; 23,0]

Inomhustemperatur - övriga ytor L °C T [17,5; 18,0; 18,5] T [17,5; 18,0; 18,5]
Hushållsel L kWh∙m-2∙a-1 T [20,0; 30,0; 40,0] TSL [2, 23, 102]
Andel använtbart hushållsel för uppvärmning L %/100 - T [0,70; 0,75; 0,80]

Tappvarmvatten G kWh∙m-2∙a-1 T [15,0; 25,0; 35,0] U [5,0; 14,5; 24,0]
Köksventilationsförluster G kWh∙m-2∙a-1 TSL [1,0; 2,0; 4,0] TSL [1,0; 2,0; 4,0]
Vädringsförluster G kWh∙m-2∙a-1 T [3,0; 4,0; 5,0] T [3,0; 4,0; 5,0]
Intern värmeproduktion - - - -

Boende - 2 R&K L N /zone T [1,19; 1,63; 2,07] T [1,19; 1,63; 2,07]
Boende - 3 R&K L N /zone T [1,74; 2,18; 2,62] T [1,74; 2,18; 2,62]
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