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Förord 

Detta examensarbete är på 30 högskolepoäng och är gjort för att bevisa 

min kunskap som civilingenjör inom arkitektur. Under elva terminer har jag 

lärt mig om teorierna hur man bygger hus med hållbar konstruktion och 

intressant estetik på ett miljövänligt sätt. Sedan hösten 2010 har Luleå 

tekniska universitet format mig till en person som kan utveckla dagens 

byggbransch med ett effektivt och ingenjörsmässigt  arbetssätt. Peab har 

visat mig den praktiska delen av denna bransch som jag finner mig mycket 

tacksam till. Ett stort tack till alla som har medverkat till detta 

examensarbete och till er som stöttat mig på vägen. Ett extra tack till min 

handledare på Luleå tekniska universitet, Farshid Shadram som hjälpt och 

granskat mitt arbete. Även ett extra stort tack till Andreas Zeylon på Peab 

som kände att jag var rätt person för detta uppdrag och som har väglett mig 

dit jag behövt komma för att göra detta exjobb möjligt! 

 

Avslutar detta förord med dessa visdomsord om hur man ska arbeta i 

byggbranschen:  

” Omvandlar hantverkarens enkelhet till högklassig arbetsrutin”  

 (Olofsson, Schade, Racz, & Eriksson, 2011) 
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Sammanfattning 

Byggentreprenörer i Sverige har mål att bygga enligt energikrav som 

byggbranschen har satt för projektet. Energikraven grundar sig på beställarens och 

entreprenörens interna miljömål/strategier för sina projekt samt för att klara dom 

nationella energikrav för nybyggnation som bl.a. Boverkets byggregler anger. 

Ansvaret för byggnadens energibalans ligger olika beroende på vilken 

entreprenadform projektet har. Vid totalentreprenad har byggentreprenören 

ansvaret för projekteringen och därmed ansvar att byggnaden bör klara 

energikraven. Vid en general- och utförandeentreprenad ska entreprenören endast 

bygga efter beställarens projektering och har därmed inte det teoretiska ansvaret för 

att energikraven hålls. Men i praktiken har entreprenören ansvar för energibalansen 

genom att denne måste utföra entreprenaden korrekt enligt bygghandlingarna. För 

att hantera detta krav genomför byggentreprenören energiberäkningar genom 

arbetsrutiner som kan vara företagsunika.  Med anledningen till detta har en 

intervjustudie gjort på fem svenska byggentreprenörer för att identifiera hur deras 

arbetsrutin  för energiberäkningar ser ut, samt  vilka tekniska verktyg som används. 

Baserat på den informationen och ett samarbete med handledare på Peab Sverige AB 

har en ny arbetsrutin tagits fram för deras energiberäkning.  

Resultatet från intervjuerna med byggentreprenörerna visar skillnader jämtemot 

varandra i hur mycket av arbetet som görs internt av projektorganisationen. För 

vissa delar av arbetsrutinen kan en konsult anställas för att utföra arbetet. Detta 

beror på tidsbrist, okunskap inom området som kan bero på dåligt utformad 

arbetsrutin.  Likheterna är att alla sammanställer en indatalista med alla 

parametrar av huset som påverkar energibalansen; in och utflödet av energi, som 

används vid energiberäkningen av huset. Beräkningen görs ett simuleringsprogram, 

på svenska marknaden används främst IDA-ICE och VIP-energi, som simulerar ett 

års brukning av byggnaden.  Resultatet av intervjuerna visade att en väl utformad 

arbetsrutin kan öka den egna kontrollen av energiberäkningen utformades en ny 

arbetsrutin stött på den information som intervjuerna givit. Målet med arbetsrutinen 

var att förenkla samarbetet mellan de olika funktionerna i projektet för att samla 

den kunskap som krävs samt spara tid. Två tekniska verktyg skapades som ska 

användas under arbetsrutinen för att göra arbetet mer standardiserat och därmed 

kontrollerbart. En indatamall där all indata samlas och erbjuder överskådlighet över 

projektets olika projekteringsfaser samt en manual för hur 3D-modeller ska ritas och 

vilken information som är viktig för beräkningen.  
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Abstract 

The contractors in the Swedish construction industry persistently struggle to build 

according to the energy requirements which are outlined in the project. These 

requirements are both based on the client needs and national regulation and 

standards. Type of the project delivery system has also a significant impact on the 

implementation of these requirements. These requirements are easier to fulfill in the 

design-build contract as both the design and construction processes rely on a single 

contractor responsibility. However, in the design-bid-build delivery systems that the 

construction company has limited impact on the design process of the buildings 

implementation of these requirements seems to not be a straightforward task. 

Nevertheless, in practice, the contractor is the main responsible firm for the 

implementation of these energy requirements. To address these requirements, 

construction companies carry out energy assessments which are based on the work 

routines that may be unique for each construction company. In this study the energy 

assessment of five Swedish construction companies has been investigated in order to 

develop a new work routine for the Peab Sverige AB. The result of this investigation 

demonstrates that the energy assessment varies in these construction companies upon 

the amount of work carried out internally in the organization. Hereupon, some of the 

construction companies employ external consultants support in order to complete the 

work routines (energy assessment). This mainly initiates from the lack of time, lack of 

knowledge as, in some cases, a product of poorly designed work routine. The 

similarities between these construction companies are that they comply an input list 

which defines the parameters that affect the energy assessment. This input list is later 

used for energy assessment through simulation programs such as IDA-ICE and VIP-

Energy. Finally, based on the results of this investigation a new work routine is 

developed in Microsoft Excel in order to facilitate collaboration between different 

actors involved in the project. The new work routine that was developed for Peab 

Sverige AB gathers the essential data for the energy assessment and reduces the 

amount of effort and time required in the past. The work routine is based on two 

technological aspects which simplifies the work: (1) An input template where all the 
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required inputs are collected, (2) a manual that provides guidelines on how a standard 

3D-model shall be designed (i.e. the required information that shall be stored in the 

3D-model) and also the essential data for assessment of the building’s energy use. 
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Förkortningar & Benämningar 

 

 

IDA  Indoor Climate and Energy   IDA-ICE  

VIP-Energy    VIP 

Industry foundation classes   IFC  

Generalentreprenör   GE 

Totalentreprenör    TE 

Utförandeentreprenör   UtE 

Building Information  Modell  BIM 

Byggsystem: Hänvisar till både installationer, rördragningar och 

konstruktionens byggdelar.  

Byggnad: Det fysiska huset. 

Projekt: Benämning för allt som påverkar byggnaden: den fysiska 

byggnaden, företagsorganisationen, inre och yttre parametrar.  

3D: Vektorgrafik i tre dimensioner. 
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1 Introduktion  

1.1 Bakgrund & Problemformulering 

Byggbranschen står idag för minst 40% av den totala energianvändningen 

i världen. Av denna del står ca 80% av energiåtgången för driften av alla 

byggnader: d.v.s. för uppvärmning, ventilation, belysning och 

tappvattenbehovet (Gyllhamn & Westberg, 2015). Denna stora andel av den 

totala energianvändningen ger god fog till att försöka reducera 

användningen, något som är en målsättning för många av Sveriges 

byggentreprenörer.  

Reglering och kravsättning inom Sveriges byggbransch sköts av många 

olika nationella och internationella organisationer. Alla Svenska byggprojekt 

har en grundläggande kravsättning från Boverkets Byggregler (BBR) som 

bl.a. anger högst tillåtna energianvändning per uppvärmd yta över 10°C, A-

temp.  Majoriteten av alla projekt har dessutom interna krav satta av 

beställaren/byggherren för projektet som grundar sig på vilken kvalité som 

byggnaden ska ha. Kvalitén bedöms i byggnadstid, -kostnad och funktion. 

Funktionen av byggnaden gäller både fysiskt: att verksamheten som är 

planerad i byggnaden kan utföras i byggnadens ytor samt har de termiska 

egenskaper som skapar ett inomhusklimat och drift som beställaren 

förväntar sig. De termiska egenskaperna och driften av byggnaden är direkt 

kopplad till hur energieffektiv byggnaden är; hur mycket energi behövs för 

att kunna använda byggnaden? Den byggentreprenör som ska uppföra 

byggnaden är det viktigt att veta detta redan innan byggnationen startar, för 

att veta om byggnaden klarar BBRs och beställarens krav.  

För alla projekt som byggs i Sverige görs en energibalansräkning där den 

totala driftenergin för ett år beräknas. Många byggentreprenörer använder 

idag externa energikonsulter för delar av förarbetet och själva beräkningen 

av energianvändningen för det projekt som ska produceras. Valet att anlita 

en extern konsult beror på olika anledningar: 
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 Okunskap inom ämnet: dessa beräkningar rör alla olika byggdelar i 

byggnaden; konstruktion av vägg, bjälklag, tak, ventilation, VVS, 

belysning, osv. För att kunna göra en korrekt beräkning krävs det att 

personen/na har en samlad kunskap/förståelse inom samtliga discipliner 

och sammanband mellan dem. (Zeylon, 2015) 

 Tidsbrist: detta arbete sker ofta samtidigt som projektering eller annat 

förberedelsearbete inför flertalet andra projekt. Ren tidsbrist kan vara 

orsaken till att söka hjälp utifrån.  (Berggren, 2015) 

Dessa två anledningar kan härledas till otillräckliga arbetsrutiner: 

företaget har outvecklade eller dåligt anpassade arbetsrutiner för att arbetet 

ska ske korrekt och effektivt. (Zeylon, 2015) 

1.2 Syfte 

Anledningen till detta arbete är att bistå byggbranschen med teorier om 

vad som krävs för att utforma en fungerande arbetsrutin för 

energiberäkningar. Målet att motverka tidsbrist och okunskap kan reducera 

behovet att anlita en extern konsult för att lyckas projektera ett hus inom 

satta energikrav. En välutformad arbetsrutin innebär förståelse för de olika 

arbetsprocesserna, bra kontroll på tekniska verktyg, bra samverkan mellan 

olika arbetsgrupper/funktioner i organisationen. Dvs. med en utvecklad, 

enkel rutin kan okunskapen reduceras genom att olika funktioner kan 

samverka, arbeta tillsammans, för att genomföra rutinen (Magent, Korkmaz, 

Klotz, & Riley, 2009). Med god kontroll på arbetet kan arbetstiden minskas 

genom effektivare arbete.  

1.2.1 Teoretisk del 

Den teoretiska delen ska presentera både grundläggande och viss del 

detaljerade teorier om hur energiberäkningar görs; hur arbetsrutinerna är 

utformade och hur dom kan utvecklas inom svenska byggbranschen. Dessa 

teorier kommer understödjas och utvecklas av publicerade teorier och genom 
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intervjuer med företag i byggbranschen. Detta kommer resultera i en analys 

av hur byggföretag idag kan genomföra energiberäkningar på ett tids- och 

kostnadseffektivt sätt. Om alla byggföretag, små som stora, arbetar efter 

satta rutiner blir arbetet standardiserat; mer kontrollerat. Ett standardiserat 

arbete, likt PREFAB-entreprenader, vittnar om en effektiv arbetsgång som 

förebygger fel med goda möjligheter till att kunna förutse resultatet av 

projekten. Detta arbete kommer presentera vilket arbete som krävs för 

beräkningarna och hur dom olika arbetsprocesserna kan utformas för att 

förbättra energihållningen och att den totala arbetsgången ska bli effektiv.  

1.2.2 Praktisk del 

I samarbete med Peab Sverige AB ska en ny arbetsrutin för 

energiberäkningar utformas baserat på den information som tagits fram i den 

teoretiska delen. Arbetsrutinen ska vara inriktad att handleda och öka 

förståelsen och nyttan av det förarbete som beräkningen kräver. Förarbetet 

innefattar insamlingen av informationen energiberäkningen använder för 

simuleringen. Detta ökar den egna förståelsen för projektet och dess 

byggsystem; hur energibalansen påverkas av de olika byggsystemen, externa 

och interna parametrar. Projektorganisationen äger då arbetsprocessen och 

har kunskapen och kontrollen om vart indatan, likaså 3D-modellen, kommer 

ifrån. I den närmaste framtiden kommer dock en extern konsult anlitas för 

den egentliga beräkningen, men all indata och modellen tas fram av Peab. Då 

energiberäkningen sköts internt, utan en tredje part (energikonsulten), inom 

företaget kommer även ge möjligheten för snabbare förändringar och tillägg 

av byggnadens klimatskal eller interna energihållning. Den 

platschef/projekteringsledare som har ansvar för energiberäkningen har då 

full kontroll på vad som projekterats och beräknats och kan då snabbt se 

påverkan av en förändring som tillkommit eller hur stor påverkan en viss 

byggdel har på den totala energihållningen. Detta kan bidra till en mer 
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energisnål byggnad, som kan möta dom energikrav byggnaden har från 

beställare eller miljöcertifiering. 

Den praktiska delen ska medverka i framtagandet av den nya 

arbetsrutinen med utformning av en ny indatarutin samt skapa en manual 

som visar hur 3D-modeller ska vara uppbyggda. Indatarutinen ska hjälpa 

Peab att sammanfoga och redovisa den indata som är väsentlig för 

energiberäkningen samt hur indatan har utvecklats från programskedet till 

byggskede. Manualen ska hjälpa projekteringsledaren/BIM-samordnare och 

konsulter att rita 3D-modeller som IDA-ICE kan använda. Detta underlättar 

Peabs energiansvariges arbete då denne annars krävs rita om 3D-modellerna 

innan den skickas till energiberäkningskonsulten. Dessa två delar, verktyg, 

utgör basen av arbetsrutinen; kopplingen mellan den fysiska byggnaden och 

energiberäkningen. De ska underlätta översättningen av dom fysiska 

egenskaperna och parametrarna hos byggnaden  till tekniska data som kan 

utvärderas och beräknas.   

En förbättrad arbetsrutin för energiberäkningarna kan ge Peab ett mer 

kontrollerat arbete med effektiviserad arbetstid och bättre kunskap om det 

egna projektet. Den kan även komma att förbättra andra aspekter såsom den 

totala energiåtgången för ett projekt; mer kunskap/förståelse om vad som 

påverkar energibalansen i projektet kan ge upphov till teoretiska och 

förhoppningsvis praktiska energibesparingar. Om en rutin fungerar enklare 

eller bättre kan användaren av rutinen göra ett mer detaljerat arbete som 

annars hade genererat övertid och/eller försummade innovationer för en 

bättre energihållning.  

Denna praktiska del kommer bidra till detta examensarbete med en studie 

om de teorier som tagits fram stämmer med praktiken och/eller till Peabs 

fördel eller nackdel.  
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2 Teori  

Följande kapitel beskriver vad energiberäkningen innehåller : vad resultatet anger, vad 

den används till, samt vilket arbete som ligger bakom beräkningen .  

2.1 Energiberäkning  

Varje byggentreprenör genomför energiberäkningen enligt företags-unika 

arbetsrutiner; vart företag har egna arbetsrutiner som för dom anser vara 

bäst eller mest lämplig. En teoretisk arbetsrutin som kan beskriva alla dessa 

företags arbetsrutin är därmed omöjlig att ange detaljerat. Generellt så 

genereras energiberäkningen genom fem steg:  

1. Projektering som fastställer hur byggnaden ska byggas och drivas.  

2. Indata för projektet som baseras på projektets byggsystem, krav från 

beställaren för drift och funktioner och externa parametrar. 

3. En byggnadsbeskrivning som beskriver hur den fysiska byggnaden ser 

ut med konstruktion, installationer och invändig rumsindelning. 

4. En beräkning som sammanfogar indatan och byggnadsbeskrivningen. 

Detta görs av ett simuleringsprogram som gör en beräkning för en ett-års 

drift av byggnaden.  

5. En kontrollfas då beräkningen avstäms mot de krav som satts på 

byggnaden.  

Denna rutin ska genomföras genom hela projektet för att säkerställa att 

projekteringen projekterar en byggnad som uppfyller kraven. (Sveby, 2015) 

2.2 Sveby  

Sveby är ett utvecklingsprogram skapat genom samarbete mellan större 

aktörer inom bygg och fastighetsbranschen. Programmets funktion är för 

företag och intressenter inom byggbranschen: fastighetsägare, exploatörer, 

entreprenörföretag och konsulter; de som berörs av hur byggnadens 

energiprestanda definieras och verifieras. Med en bas i Boverkets BBR-krav 
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på energiprestanda och uppföljning definierar programmet  branschkorrekt 

arbetsprocess och uppföljning av byggnadens energibalansberäkning, för 

projektens hela byggprocess. Med stigande krav från BBR krävs en bättre 

kontroll på relationen mellan beräknad och verifierad energianvändning. 

(Sveby, 2015) (Clarholm, 2014) 

Den indata som samlas för vart projekt innehåller s.k. fasta parametrar: 

tappvarmvatten, hushållsenergi, temperaturer, vädring, betonguttorkning 

och dyl. som antingen är nästintill omöjliga att exakt förutse eller variabler 

som är projektberoende. Dessa parametrar menar Kellner (2015) är en stor 

bidragande källa till den stora differensen mellan beräknade och verifierade 

energibedömningar. Många aktiva personer i byggbranschen vet inte vilka 

värden som beräkningen ska baseras på. Sveby arbetar med fastställning av 

dessa parametrar för en standardiserad bruksdata och arbetsprocess med 

mål att alla beräkningsprocesser baseras på samma fasta parametrar och 

innehåller samma steg. Detta öppnar upp större möjlighet till jämförelse 

mellan olika byggnader och entreprenörer; en mer homogen arbetsprocess i 

byggbranschen med förhoppningsvis bättre kontroll på energianvändningen. 

Krav

- Kravavtal 12

Beräkning

- Brukarindata 
bostäder

- Brukarindata 
kontor

-Energianvisningar

Verifiering

- Mätföreskrifter

- Energiverifikat

- Energiprestandaanalys

- Verifieringsmall

Handledning och Ordlista 

Figur 1 Översikt över Svebys arbetsprocess för energiberäkning 
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1.1.1.1 Arbetsrutin Sveby 

Krav      

Första steget i beräkningsprocessen av energianvändningen är fastställa 

den kravnivå som projektet ska byggas efter. Kraven ska följa en minimum-

nivå enligt BBR  och stärkas av den kravställning som tas fram mellan 

byggherren och entreprenören. Byggherrens funktionskrav kan grundas på 

att miljöcertifiera huset och/eller bygga ett s.k. nollenergi- passivhus som 

sätter många krav på energibalansen för att uppnås.   

Energiberäkning 

För projekt, likt kontor, där byggnaden innehåller varierad funktion och 

flertalet olika brukare; en kontorsbyggnad kan inhysa flertalet olika företag 

med unika hyresgästanpassningar, där förändring av projekteringen är 

vanligt krävs flertalet beräkningar genom hela processtiden. I projekt, likt 

standardiserade bostäder, krävs oftast endast en beräkning såvida inte större 

förändring görs i projekteringen. (Sveby, 2015) 

I tidiga skeden består stor del av indatan av schablonvärden och fasta 

parametrar, hämtat från referensobjekt eller faktabaser likt ”Svebys 

brukarindata”. Energibalansberäkningen baserat på dessa värden kommer 

mer göras för att få en hänvisning vilken energinivå byggnaden kommer ligga 

på. (Sveby, 2014) 

Även då tidigare beräkningar redovisar resultat inom dom krav som satts 

för projektet kan förändringar i projekteringen ske. (Magent, Korkmaz, Klotz, 

& Riley, 2009) Vid dessa förändringar, om dom förändrar klimatskalet eller 

någon del av driften av byggnaden ska en uppdaterad beräkning göras. Detta 

kontrollerar att kraven hålls även efter förändring. (Sveby, 2014)     
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Verifiering 

Under en tid efter driftstart av byggnaden sker månadsvis 

kontrollmätning av byggnadens system: uppvärmning, tappvarmvatten, kyla 

och fastighetsenergi.  

För att erhålla en korrekt energiberäkning; resultat som överensstämmer 

med uppmätt energiprestanda, ersätts Svebys standardiserade 

brukarindata, eller värden som bedöms avvika med uppmätta värden. Denna 

korrigering ska göra beräkningen mer verklighetstrogen och bildar 

energideklarationen för projektet. (Sveby, 2015) 

2.3 Program- system- och byggskede 

Projekteringstiden är normalt uppdelat i tre huvud-skeden: program- system- 

och byggskedet där projekthandlingarna utvecklas från idéer till detaljerade 

ritningar.  

2.3.1 Programskede 

Henrysson & Johansson (2007) beskriver att arbetet i detta skede ska 

precisera byggherrens alla önskemål och krav som byggnadens uppbyggnad 

och driftsystem ska uppfylla. En relativt omfattande beskrivning av projektet 

(Henrysson & Johansson, 2007) som antingen byggherren, konsulter eller 

byggentreprenören fortsätter projektera. 

Under detta skede kommer flera gestaltningsförslag att tas fram och 

kommer behandlas under en längre tid för att bestämma vilken som passar 

Programskede

•Utredningsarbete

•Idé eller beslut

•Programarbete

•Kravsättning

Systemskede

•Gestaltning

•Förslagshandling

•Systemutformning

Byggskede

•Detaljutformning

Figur 2 Översikt för de tre projektskedena och vad ska som ska genereras från dem. 



9 

 

 

de mål byggherren har med projektet. (Tucalilja & Rakanovic, 2006) 

Förslagen har ofta en öppen utformning så den enkelt kan förändras med att 

nya krav eller funktioner tillkommer till projektet.   

De förutsättningar som ska styra den fortsatta projekteringen fastställs 

även i detta skede tillsammans med att den första kostnadskalkylen för 

projektet görs. (Henrysson & Johansson, 2007) 

2.3.2 Systemhandlingsskede  

När kraven och gestaltningen av byggnaden är fastslagen påbörjas arbetet 

med att skapa en byggnad som har de egenskaper som man söker; utformning 

av byggnadens konstruktion och installationssystem. Byggnadens tekniska 

uppbyggnad ska specificeras baserat på de planlösningar och övrig 

utformning som tagits fram.  

 Installationslösningar, baserat på utformning och byggherrens krav 

på inomhusklimat och luftkvalité.  

 Dimensionering av byggnadskonstruktioner och installations 

dragningar; ventilation, VVS och dyl. 

 Brand- och ljudkrav ses över och projekteras in i byggnaden.  

 Måttsättning av byggnadens huvudmått fastställs 

 Arbetsmiljön för produktion, användning, drift och förvaltning 

planeras och kontrolleras mot de funktioner som byggnaden är tänkt att 

ha.  

Byggnadens installation har hög inverkan på energibalansen, därför görs 

en ny energiberäkning i detta skede.   

2.3.3 Bygghandlingsskedet 

Det sista skedet i projekteringen innehåller detaljutformningen av 

projektet. Hittills ska gestaltningen och den tekniska uppbyggnaden vara 

klar och kvar är alla små detaljer som krävs för att skapa byggbara ritningar 
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och beskrivningar för en väl fungerande byggnad. Detta innefattar bl.a. 

ytskikt; färgsättning samt materialval, dimensionering av belysning och 

dörrar samt övrig fast inredning. I många fall är driften och energihållningen 

av byggnadens fastställd och förhoppningsvis ska inget  som 

projekteras/förändras påverka dessa egenskaper.  

Byggentreprenörer anlitas vid olika tidpunkter i projekteringen och 

därmed varierat på olika projekthandlingar. Detta beror på olika faktorer 

men ofta pga. byggherrens vilja att styra projekteringen och dom systemval 

som ska driva byggnaden. (Magent, Korkmaz, Klotz, & Riley, 2009)    

2.4 General- total- och utförandeentreprenad 

De tre vanligaste entreprenadformerna som används i byggbranschen 

baseras på hur ansvaret är fördelat mellan byggentreprenören och byggherren. 

Nedan kommer dessa former enkelt att presenteras och hur detta i teorin 

påverkar energiberäkningen.   

2.4.1 General entreprenad (GE) 

I generalentreprenad tar byggherren eller beställaren 

tillsammans med konsulter fram de programhandlingar som  

byggentreprenören ska bygga enligt. Byggherren har i denna 

form det tekniska ansvaret för byggnaden: föreskrivna krav 

på drift och funktion uppfylls. GE har ansvar för att 

byggnaden byggs enligt dessa handlingar. GE följer liknande 

ett recept för vad som ska byggas. Ansvaret för 

energiberäkningarna förblir därmed byggherrens ansvar. 

Entreprenören har dock ansvar att byggnaden byggs korrekt 

enligt projekthandlingarna; att energiberäkningen stämmer 

mot byggnaden (Henrysson & Johansson, 2007) 

I bästa av situationer kommer byggentreprenören in i 

projektet i tidigt skede, innan projekteringen är klar. Detta 

Byggherre

Konsulter

Generalentreprenör

El-entreprenör

Stomm-
entreprenör

VVS-
Entreprenör

Övriga 
entreprenörer

Figur 3 Hierarki för 
generalentreprenad 
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öppnar upp GE möjlighet att påverka byggnadens 

uppbyggnad och systemval, för en smidigare och bättre 

produktion.   

Denna form av entreprenad styrs ofta av en byggherre 

med erfarenhet inom projektering som vet vad som krävs för 

en fungerande, och speciellt lönsam byggnad.  

2.4.2 Totalentreprenad (TE) 

I denna entreprenadform övertar 

byggentreprenören ansvaret för projekthandlingarna, 

projekteringen samt produktionen. Vid normala fall 

har byggherren projekterat en programhandling och 

entreprenören får då ansvar för systemhandlingen. 

Byggherren har kvar ansvar för den kravställning på 

drift och funktionen som byggnaden ska byggas enligt. 

TE projekterar och bygger då för att uppnå 

byggherrens krav. Till sin hjälp kan TE välja att 

anställa underentreprenörer som var sig ansvarar för 

en del av utförandet samt projekteringen av det 

byggsystemet. Ansvaret för energiberäkningarna 

övergår till TE som ska beräkna byggnaden så den 

uppfyller de krav som byggherren ställt. (Henrysson 

& Johansson, 2007) 

Vid anbud för entreprenaden låter byggherren TE 

lämna in förslag på hur byggnationen ska genomföras. 

Byggherren får sedan välja det förslag som är bäst och 

då anlitas byggentreprenören som totalentreprenör. 

(Henrysson & Johansson, 2007) 

Byggherre

Totalentreprenör

Konsulter

El-entreprenör

VVS-entreprenör

Stomm-
entreprenör

Övriga 
entreprenörer

Figur 4 Hierarki för 
totalentreprenad 
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2.4.3 Utförande-entreprenad (UtE) 

Denna form är lik generalentreprenad i den form att UtE ska bygga enligt 

bygghandlingar som byggherren tillsammans med projektering skapat. Men 

UtE är endast upphandlad på en del av den totala byggnaden, tex stommen 

eller markentreprenaden. UtE har samma ansvar för energiberäkningen som 

vid en generalentreprenad. UtE ska bygga korrekt enligt 

projekthandlingarna så energiberäkningen stämmer.   (Henrysson & 

Johansson, 2007) 

2.5 Indata 

Likt all beräkning av alla dess slag så krävs det två typer av teknisk data: 

en funktion att beräkna på och indata att beräkna med. Funktionen i detta 

fall är den byggnad som ska byggas: hur är den fysiskt uppbyggd med alla 

byggsystem samt kravställningar på hur den ska drivas. Indata är ingående 

termiska och tekniska värden för alla byggsystem, samt projektfakta, som 

antingen har en direkt, eller indirekt, påverkan på energihållningen. 

Termiska värden är materialegenskaper, t.ex. U- och PSI-värde. Tekniska 

värden anger vilken energipåverkan byggsystemet har, t.ex. drifteffekter och 

flödesscheman. Projektfakta är projektspecifik information om hur och av vad 

som driver och påverkar byggnaden, t.ex. rumstemperaturer och drifttider. 

Man söker därmed svaret på hur stor den totala energihållningen blir om 

man sätter in indatan i funktionen; byggnaden. (Clarholm, 2014) 

Majoriteten av indatan kommer från projekteringen som fortlöper från att 

anbud på ett projekt har antagits, tills långt in i byggskedet. Denna 

projekterings-period varierar med storleken och hur komplicerad projektet 

är: från några månader för en villa till många år för ett höghuskomplex med 

kontor. (Sveby, 2015) Med komplexiteteten av byggnaden ökar även mängden 

indata som påverkar energihållningen. (Magent, Korkmaz, Klotz, & Riley, 

2009) Andra indata, som inte är projektspecifika, främst 
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omgivningsbeskrivning och utomhustemperaturer, blir direkt kopplad till 

beräkningen från offentliga databaser. (Equa Simulations AB, 2012) 

Den långa projekteringstiden, samt projektformen; general- 

totalentreprenad, medför att indata för de olika byggdelarna blir fastställda 

vid olika tillfällen. För att fylla ut dessa ”tomrum” av indata som är viktiga 

för energiberäkningen ”lånas” värden från andra projekt (referensobjekt), 

schablonvärden antas (Sveby) eller antas det från deras egen erfarenhet. 

(Lindell, 2005) 

Under projekteringen kommer även indatan och den fysiska 

uppbyggnaden att ändras, tas bort genom att förutsättningar har ändrats 

eller man funnit bättre lösningar. (Nilsson & Lundgren, 2015) 

Under projekterings- och byggskedet kan förändringar ske i projekteringen 

som påverkar energibalansen i  byggnaden. Dessa indata kommer därför 

alltid vara ”levande”, föränderlig, genom hela projekteringen (Olofsson, 

Schade, Racz, & Eriksson, 2011). Man söker ett svar som anger ett så 

verklighetstroget svar som möjligt.  

 

2.6 Byggnadsbeskrivning 

Med dagens teknik ritas byggnaderna upp i illustreringsprogram som 

Autodesk Revit eller ArchiCad i dimensioner från 2D till 5D. Dessa modeller 

visar konstruktioner av byggdelar, installationer, inredning och ytskikt; allt 

man kan förutse så man i  förhand kan se byggnaden och hur den drivs.  

Detaljeringsgraden och innehållet för dessa modeller varierar med 

ändamålet. För energiberäkningen krävs en 3D-modell med alla ingående 

dimensioner; tjocklekar, höjd och djup på alla byggdelar som påverkar 

klimatskalet samt beskrivningar av aktuella driftsystem; ventilation, VVS, 

el. (Equa Simulations AB, 2012) Modellerna skapas av olika funktioner i 
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byggorganisationen; arkitekter, konsulter, byggentreprenören eller 

energikonsulten. (Hansson, Olander, Landin, Aulin, & Person, 2015) 

Dessa modeller används vid energiberäkningen som, som tidigare nämnt, 

en funktion man applicerar värden till för att få ett svar. Och likt den indata 

som används vid beräkningen sker förändringar i dessa modeller lika väl. 

(Hansson, Olander, Landin, Aulin, & Person, 2015) Från den första modellen 

i programskedet till den slutgiltiga i byggskedet kan stora, och små, 

förändringar ske. Den som är ansvarig för modellen måste därmed alltid 

uppdatera denna modell så den är korrekt enligt byggherrens eller 

byggentreprenörens vilja med byggnaden. (Hansson, Olander, Landin, Aulin, 

& Person, 2015) 

Det är i regel den som ska utföra entreprenaden som även har ansvar för 

att modelleringen blir gjord för det byggsystemet. Om total- eller 

generalentreprenören utför entreprenaden har dom ansvar för 

modelleringen. Men om dom i sin tur anställer en s.k. underentreprenör (UE) 

för utförandet har denne UE ansvar för modellen. Den modell som 

energiberäkningen görs på kan därmed vara skapad av många olika 

entreprenörer. (Sveby, 2015) 

2.6.1 Filtyp 

Byggbranschen använder flertalet olika illustreringsverktyg för att skapa 

sina modeller. De vanligaste i Sverige är Autodesk Revit och Grafisoft 

ArchiCad och som klassas som BIM-applikationer. Under projekteringen 

används även andra programvaror som AutoCad, Google SketchUp i tidiga 

skeden för tidiga idé-skisser och utredningar. Det som är liknande mellan 

dessa programvaror är att dom används för att illustrera byggnaden, dock 

med olika dimensioner och detaljgrader. Energiberäkningen kan baseras på 

samtliga av dessa programvaror med variation i verklighetstroende och 

exakthet. (Equa Simulations AB, 2012) Det enda som stoppar en 
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programvara att inte kunna användas vid beräkningen är om 

beräkningsprogrammet inte kan hantera den filtypen som skapats. Vid 

överföringen av en viss programvara till en annan kan också delar av 

informationen försvinna från modellen och därmed kan beräkningen bli 

missvisande. Lösningen på detta problem är att konvertera filtypen till IFC-

format som är ett neutralt och öppet modellformat som bättre överför 

information mellan olika programvaror (Hansson, Olander, Landin, Aulin, & 

Person, 2015). 

Energiberäkningen är beroende av att alla byggdelar finns med, men 

modellen kan också innehålla för mycket information. Många detaljer i en 

byggnad har ingen påverkan på energihållningen och kan göra att 

beräkningen går långsamt. En uppgift för den ansvariga för modellen är att 

rensa modellen från denna information. Personen kan manuellt radera saker 

i modellen eller använda speciella program som gör detta automatiskt. Dessa 

program är ofta utformade för ett visst beräkningsprogam och vet därför 

vilken information som är viktig och oviktig. (Equa Simulations AB, 2012) 

2.7 Beräkning 

2.7.1 IDA-ICE  

Indatan som tagits fram för projektet används för att kopplas till 

modellens olika byggsystem (U-värden, mm), simulering av tekniska system 

som driver byggnadens olika ytor samt anger personbelastningen av huset. 

IDA-ICE importerar en byggnadsbeskrivning, i 2D eller 3D över byggnaden. 

Om det är 2D-ritningar kan användaren bygga upp byggnaden i IDA-ICE 

med de beroende byggdelarna och drift-system. (Equa Simulations AB, 2009) 

Om det är en 3D-modell importeras den med fördel som IFC-fil efter att den 

rensats från överflödig information. Till sist kopplas mot en väderfil med 

timvärden för ett typ-år, baserat på senaste 10 åren. Tillsammans med den 

uppbyggda modellen och indatan simulerar programmet en ett års 
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användning av byggnaden med automatisk varians i väderförhållande, 

drifteffekter och användning. Detta ger svar på om energikraven för 

byggnaden kan uppnås eller, om inte, ligga som grund för förändringsförslag. 

(Equa Simulations AB, 2012)  

IDA-ICE används för alla typer av byggnader för att beräkna (Björsell, o.a., 

1999):  

 Värmebalans som inkluderar påverkan från sol, närvarande personer, 

värmegenererande apparatur, lampor, ventilation, värme- och kylelement, 

värmeegenskaper hos ytskiktet i rummet, luftläckage, köldbryggor och 

inredning.   

 Programmet analyserar solinstrålning genom fönster och lokal 

skuggning från byggelement samt närliggande bebyggelse.  

 Luft och yttemperaturer 

 Värmetransporten genom byggmaterial 

 Utifrån de komfortkrav som byggnadens olika ytor har görs 

beräkningar som uppskattar om dessa uppfylls. Dessa beräkningar görs 

ständigt under hela dygnet och styrs automatiskt av programmet.  

 Dagsljusnivån analyseras för utvalda delar av byggnaden.  

 Koldioxid och fukthalten beräknas och styr ventilationen för att uppnå 

goda värden.  

 Temperatur- och lufttryck-driven luftrörelsen i och genom byggnaden. 

Påverkas av luftläckage och permanenta och temporära öppningar i 

byggnadens klimatskal.  

 Luftflöde, temperatur, fukt- koldioxidhalt, och lufttryck i 

ventilationssystemet.  

 Effektbehovet för primära och sekundära systemkomponenter 

 Den totala energiåtgången och kostnaden för en tidsbestämd period 

baserat på nuvarande kostnader.  



17 

 

 

2.7.2 VIP-Energy  

Vid energiberäkning med VIP-Energy krävs ingen 3D-modell. 

Beräkningen görs på areor som har fått byggdelens egenskaper: densitet, 

värmeledningstal, tjocklek, material, värmekapacitet, samt fått en 

orientering. Man anger därmed byggdelens area, placering i horisontell och 

vertikal-riktning, vinkel mot normalplanet, samt vilken sida som är vänd mot 

vilken klimatzon. (Gulliksson, 2015)  

Energiberäkningen tar till hänsyn av de externa egenskaperna: 

lufttemperatur, sol- och vindeffekter, luftfuktighet och –tryck. för att skapa 

en dynamisk beräkningsmodell som varierar med tiden.  (Gulliksson, 2015)  

  

Som resultat på energiberäkningen kan många olika delresultat erhållas 

(VIP-energy, 2015):       

 Tillförd och avgiven energi över en period upp till ett år. 

 Tidsredovisning av energibalansen. Användaren kan välja att studera 

en viss timme under dygnet eller för en hel månad.    

 Nyckeltal och energibalans där viktiga mätvärden som t.ex. 

värmekapacitet, luftläckage, inomhustemperaturer redovisas och jämföras 

mot angivet referensobjekt.  

 Specifikation av energiflöden möjliggör detaljerad studie av tillförseln 

av energi till en specifik zon i huset.  

 Normjämförelse redogör hur de beräknade värdena står mot satta 

energikrav i BBR.  

 Den totala energikostnaden beräknas med aktuella energipriser. 

2.7.3 Indata 

Liknande för båda dessa beräkningsprogram är att indatan inte kan 

importeras direkt in i programmet utan måste anges manuellt. Dom båda 
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programmen har inbyggda kontrollpaneler där projektspecifika indata anges. 

(Gulliksson, 2015) (Björsell, o.a., 1999) 

2.7.4 Rapport 

Efter beräkningen med dessa program tas en rapport fram av konsulten 

där resultaten redovisas. Entreprenören har val vilka delresultat för 

specifika energiflöden som är intressanta. Utifrån dessa resultat kan 

byggentreprenören analysera om byggnadens projektering har skapat en 

byggnad som möter beställarens och BBR krav. (Sveby, 2015) 

2.8 Förändringar i projekteringen 

Genom hela byggnadens 

livscykel kan förändringar ske i 

hur byggnaden drivs och är 

konstruerad beroende av 

omprioriteringar i husets 

verksamhet. Under byggnadens 

projekterings- och byggskede 

sker dessa förändringar för att, 

med större säkerhet, klara 

byggnadens satta krav på 

kvalité, tid och kostnad. 

(Hansson, Olander, Landin, 

Aulin, & Person, 2015) Alla dessa förändringar påverkar energihållningen, 

antingen direkt påverkan eller som en bieffekt. Förändringar påverkar med 

olika verkan; små förändringar kan ha stor påverkan, stora kan ha liten 

påverkan vice versa. Resultatet från dessa beräkningar kan, kommer, därför 

visa stor skillnad, beroende när i processen beräkningen görs (Olofsson, 

Schade, Razc, & Eriksson, 2011). Effekten och kostnaden för dessa 

förändringar varierar genom byggnadens alla skeden. Al-Homoud (2001) 

Figur 5 Kostnaden för beslut och dess effekt på 
produktionen genom byggnadens olika stadier. 



19 

 

 

liknar förändringen i effekt och kostnad med figur 5, där det tidigt i 

projekttiden är effektivt att genomdriva förändringar och till en låg kostnad. 

Senare skeden innebär högre kostnader för implementering, och arbetet för 

att genomdriva det kräver mer arbete. Detta understödjs av (Olofsson, 

Schade, Racz, & Eriksson, 2011) vars resultat redovisar effekten av att i 

tidiga skeden undersöka alternativa byggnadsutformningar och teknisk 

prestanda för klimatskärmen.  
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3 Forskningsfrågor 

Forskningsfråga 1 

Hur fungerar nuvarande arbetsrutiner för energiberäkningen?  

 Vilka är vanliga verktyg?  

 Hur ser processen ut (när och hur detaljerat)  

 Hur påverkar entreprenadformen arbetsrutinen? 

Forskningsfråga 2 

Hur fungerar en idag-optimerad arbetsrutin? (Fallstudie med valda verktyg) 

 Hur fungerar den arbetsrutin som arbetats fram?  

 Är den riktad mot en specifik entreprenadform, general- 

totalentreprenad?  

3.1 Avgränsningar 

De tekniska plattformar som kommer studeras för FF2 är AutoCads 

byggnadskonstruktionsprogram Revit och energiberäkningsprogrammet IDA 

Indoor Climate and Energi samt VIP-energy. 

Studien kommer endast rikta sig mot svenska hus-byggentreprenörer och 

hur dessa idag arbetar med energiberäkningar med nybyggnadsprojekt. 

Studien kommer endast behandla arbetsprocessen och verktyg som används, 

men inte djupgående vad som påverkar beräkningsresultatet. Dvs, inga 

direkta egenskaper hos byggdelar, system eller påverkande externa faktorer 

som påverkar beräkningsresultatet kommer behandlas.  

Rutinen som kommer tas fram kommer vara konstruerad i Microsoft Office 

Excel 2013, men användandet av andra plattformar kommer att diskuteras.  
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4 Metod  

Vem, varför, hur är grundstenarna för  förståelsen av detta examensarbete. Vem 

har varit involverad i arbetet, varför har denne varit hur involverad och hur har 

denne påverkat arbetet; vilka faktorer har kommit att vara betydande för detta 

kvalitativa forskningsarbete. Metoddelen beskriver  forskningsprocessens planering, 

empiriinsamling samt hur analysen av det insamlade materialet har skett.    

4.1 Genomförande 

Tabell 1 redovisar huvuddelarna av genomförandet av detta 

examensarbete som pågått i 7 månader. Arbetet är faktamässigt uppdelat i 

två delar: teoretisk och praktiskt del men arbetsmässigt pågår under samma 

period. De initiala två månaderna innefattade en förstudie av fallföretaget 

Peab Sverige AB för att skapa en grundförståelse för vad energiberäkningen 

innehåller både faktamässigt och vilket arbete som beräkningen översiktligt 

kräver. Under samma period utformades även grunden för de två tekniska 

verktygen och hur dom skulle användas i arbetsrutinen. Från augusti månad 

övergick studien till informationssökning utanför Peab med litteraturstudie 

från offentliga databaser och intervjustudie hos fem olika 

byggnadsentreprenörer. Det praktiska arbetet riktade in sig på att hantera 

och använda den information som erhållits från litteraturen och intervjuerna. 

Under de sista månaderna gjordes en fältstudie av dom som använt den nya 

arbetsrutinen och de två tekniska verktygen samt sammanfogning av all 

information i form av denna rapport.  Hela studien har genomförts från Peab 

Sverige ABs kontor i Solna som utgångspunkt men krävt platsbesök hos de 

olika intervjuföretagen.  

 

 



22 

 

 

Tabell 1 Tidfördelning av Examensarbetet från Juni till December 
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4.2 Planering  

4.2.1 Beskrivning av arbetssätt 

Forskningen för detta examensarbete har genomförts enligt en kvalitativ 

forskningsansats med mål att analysera och förbättra en arbetsrutin. Strauss 

& Corbin (1990) beskriver denna ansats med: en teori som skapats från 

information, systematiskt insamlad och analyserad genom hela 

forskningsperioden. En metod där informationen, analysen och den 

slutgiltiga slutsatsen står i direkt kontakt med varandra. Läsaren av 

rapporten, med och utan vetenskaplig kunskap i ämnet, ska kunna förstå och 

medverka i utvecklingen från ren information till slutsats. Sofaer (2002) 

beskriver denna ansats med en empiriinsamling är av  ”mjuka” värden där 

empirin omfattas av personers erfarenhet och åsikter (Johanessen & Tufte, 

2010) av ett arbete som utförts. Denna studies empirii kommer från aktiva 
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personer i Sveriges byggbransch där deras uppfattning om hur deras 

arbetsrutin idag fungerar i deras organisation.  

Strauss & Corbin (1990) utvecklar grundtanken med denna ansats där en 

kvalitativ studie innebär en studie av de många olikas perspektiv; 

verkligheterna som de medverkande upplever. Var person har sin egen 

uppfattning hur, i detta fall, arbetet genomförs men ingen kan beskriva ”den 

korrekta sanningen”. Detta krävs skribenten av en kvalitativ studie att inse 

för att behålla ett objektivt förhållande till empirin; att empirin beskriver en 

av många versioner av samma sak. Strauss & Corbin (1990) beskriver även 

den kvalitativa ansatsen grundar sig på en forskning som inte söker att få ett 

slutgiltigt resultat, utan ska vara öppen för utveckling och tillika förkastning. 

Stora delar av forskningen ska vara utbytbar och påverkbar då empirin 

sällan består utav fakta utan ”mjuka värden”.  

 

4.2.2 Urval 

Den svenska byggbranschen är, likt all annan bransch världen även 

uppdelad mellan flertalet olika företag och organisationer. Vart en av dessa, 

tekniskt kallad, affärsstrukturer har en, för dom, unik arbetsmodell och rutin 

för alla deras arbetsområden. Det är detta som gör var struktur särskiljande 

från konkurrenterna och, i deras mening, är det bästa eller mest lämpliga 

sättet. En forskningsuppsats likt denna måste i sådant läge bortse från 

individuella tycken och allmänna åsikter om vilket arbetssätt som är bäst. 

Samtidigt måste den erkänna att de strukturer som har en större andel av 

den branschmarknad som finns har troligtvis ett ”vinnande” arbetssätt. Den 

empiriinsamling som grundar denna uppsatts kommer därför från 

”vinnande” strukturer i den svenska byggbranschen men intas med en 

opartisk inställning; empirin insamlas utan påverkan av personliga eller 

allmänna åsikter.   
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Byggbranschen kan även delas in enligt vilken typ av byggproduktion dom 

genomför. Dessa strukturer genomför all typ av byggnation och skapar 

Sveriges bebyggda miljö: anläggning, infrastruktur och husbyggnation. 

Energiberäkningar görs över alla typer av projekt men för denna uppsats är 

husbyggnationen mest intressant för dess komplexitet då alla, dock inte alla, 

byggdelar påverkar energibalansen, direkt eller indirekt. Därav tillkommer 

avgränsningen mot svenska hus-byggindustrin. 

 Arbetet med energiberäkningar för husprojekt görs och påverkar inte 

bara en arbetsfunktion i dessa strukturer. Som nämnts i bakgrunden till 

denna uppsats är energibalansen en väldigt viktig del i dagens hus-

produktion; vi måste bygga för en hållbar framtid. Därför har många en 

betydande del i arbetet med energiberäkningen. Vissa funktioner påverkar 

energin, vissa blir påverkade av energin och vissa är ansvariga för att energin 

hålls inom dom ramar som fastställts. Den empiriinsamling som gjorts 

kommer därav från olika funktioner ur de valda strukturernas organisation. 

Detta ska bidra till en givande diskussion med flertalet olika perspektiv; från 

dom som påverkar till dom som påverkas.  

4.2.3 Förstudie 

Uppstarten av den teoretiska delen av forskningen  innefattades av att 

skapa en förståelse av innebörden och vikten att göra energiberäkningar för 

byggprojekt. Denna del genomfördes genom kortare intervjuer och samarbete 

med personer på Peab i dåvarande arbetsrutin för energiberäkningar, 

samtidigt som inläsning av Peabs egna interna dokument och riktlinjer  inom 

energi gicks igenom. 

För att identifiera vilken typ av information som behövs för att genomföra 

energiberäkningen gjordes ett platsbesök hos konsultföretaget Equa. 

Företaget använder simuleringsprogrammet IDA-ICE som dom själva 

utvecklat. Kontaktpersonen på Equa gav genomgång av förarbetet som dom 
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behöver göra för samtliga projekt, en kortare genomgång av 

programmeringen av IDA-ICE samt hur resultatet av simuleringen kan se ut 

och innehålla.  

4.2.4 Litteraturstudie  

Förarbetets teoretiska del övergick efter att en grundförståelse för energi 

och beräkningen skapats till en litteraturstudie av teorier om den allmänna 

arbetsrutinen för energiberäkningar och viktiga nyckelfaktorer. Studien kom 

att fortlöpa kontinuerligt under  hela perioden då arbetet med den nya 

arbetsrutinen skedde. Detta pga. det ständigt uppkom nya aspekter med 

arbete med den nya arbetsrutinen som krävde en teoretisk grund för att 

säkerställa att det kan ha positiv effekt på arbetet.  

Litteraturen var i form av vetenskapliga rapporter samt Sveby.se som ger 

övergriplig handledning inom byggnadsenergi.  

4.2.5  Intervjustudie 

Från starten av det praktiska arbetet efter förstudien hölls intervjuer med 

branschfolk på fem svenska byggentreprenörsföretag. Även intervjuades två 

personer från två konsultföretag som genomför energisimuleringar med IDA-

ICE och VIP-Energy. De personer som intervjuades på 

byggentreprenadföretagen hade vid intervjutillfället antingen stor erfarenhet 

inom byggnadsenergi och/eller är verksamma med energiberäkningar för 

deras projekt.  

Dessa intervjuer gav förståelse för hur rutinen för dom olika 

entreprenörerna fungerar i dagens projekt. Detta är ett obligatoriskt steg för 

att kunna utveckla den nya rutinen. För att kunna utvecklas måste man 

förstå det förflutna. Den gav information hur den nya rutinen ska utformas, 

vilka delprocesser som krävde omstrukturering och vilka delar som 

fungerade bra.  
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Kontakterna togs dels med hjälp av handledaren på Peab och Luleå 

tekniska universitet samt genom direkt sökning hos olika företag efter 

personer med erfarenhet och kunskap inom byggnadsenergi.    

Ett av företagen erbjöd medverkan under arbete med deras arbetsrutin och 

därmed kunde egen insikt i arbetet erhållas.     

4.2.6 Praktisk del 

Denna praktiska del kom att pågå under fem månader där de två första 

månaderna innebar att  

Baserat på den information som tagit fram från förstudien, litteratur och 

intervjustudien sammanställdes de ansett viktigaste bidragande aspekterna 

för hur en god arbetsrutin ska vara utformad. Detta arbete gjordes i 

samverkan med handledaren på Peab som kunde ge ett verklighetsperspektiv 

på hur man kan använda teorin i praktiken. Arbetet övergick till en idéstudie 

där olika förslag av arbetsrutinens olika arbetsmoment presenterades och 

utvärderades för att se hur mindre skillnader kunde ha för olika effekter på 

hela arbetet.  

Som resultat kunde en färdig arbetsrutin med två tekniska verktyg 

presenteras för Peabs tekniska avdelning för utvärdering om den kunde 

användas på hela företagsorganisationen.  

4.2.7  Fallstudie 

Denna kvalitativa studie genomfördes för att förbättra verkligheten för 

byggentreprenörens arbete. Publicerade teorier om arbetsrutinen togs fram 

för att skapa grundförståelse i ämnet. Intervjustudien gav exempel för hur 

och om dessa teorier används i verkligheten och om det finns andra viktiga 

nyckelfaktorer som borde utöka den skrivna teorin. För att verifiera dessa 

teorier mot verkligheten genomfördes därefter en fallstudie med fem olika 

verkliga projekt där dom fick använda den nya arbetsrutinen. Målet med 
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fallstudien var, likt Ejvegård (2003) beskrivning att skapa förståelse för 

verkligheten; stämmer den tänkta teorin med hur den används?  Projekten 

var två kontors- och tre bostadshus mellan 3.000 och 10.000kvm som styrdes 

som total- eller samverkansentreprenad. Samtliga projekt var i tidigt skede 

där dom blivit uppköpta på programhandlingen och utvecklade vid tillfället 

systemhandlingen.  Handledaren samt skribenten av denna rapport arbetade 

själva med arbetsrutinen för två av de pågående byggnadsprojekten och gav 

handledning till dom andra personerna i fallstudien. Detta gav egen insikt på 

för- och nackdelar med rutinen. Vid den egna användningen av de tekniska 

verktygen, speciellt den nya indatarutinen, testades de olika funktionerna för 

att upptäcka för- och nackdelar i det fysiska användandet rutinen; 

inskrivningen av informationen.  

Från de andra personerna som testade arbetsrutinen insamlades 

kommentarer om hur arbetsrutinen stod sig mot de teorier som skapats vid 

utformningen.   

En parallell fallstudie gjordes för att uppskatta den externa konsultens 

arbete med energiberäkningarna och hur detta påverkas av användandet av 

arbetsrutinen. I samarbete med en energikonsult som har stor erfarenhet 

med energiberäkningar med IDA-ICE gjordes en uppskattning av det 

förarbete som denne behöver göra för att kunna genomföra 

energisimuleringen.  

4.2.8 Resultat och analys 
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5 Resultat 

5.1 Indata  

Genom medverkan i utformningen av den nya arbetsrutinen för 

energiberäkningar och samarbete med Carling (2015) kunde de 

viktigaste parametrarna identifieras och grupperas likt figur 6 .  

Energiberäkning

Indata

Konstruktion
Klimatskalets 
uppbyggnad

Krav

Extern organisation

Miljöcertifiering

BBR, nationella 
och internationella 

miljömål

Beställare

Parametrar

Drift

Inne -uteklimat

Geometrier

Byggnadsmodell

Ritningar

Installation

Ventilation

VVS

Flödesschema

Interna laster Brukarens påverkan

Modell

 

Figur 6 Översiktsbild över arbetsprocessteorin med energiberäkningarna.  

P
ro

je
k

te
ri

n
g
 

R
e
fe

re
n

so
b
je

k
t 

S
ch

a
b
lo

n
v
ä

rd
e
n

, 
S

v
e
b
y
 



29 

 

 

 

De indatavärden som man behöver för energiberäkningen ska 

sammanfattat representera hela byggnaden och vilka faktorer som påverkar 

och driver byggnaden.  Översiktligt kan man gruppera dom under rubrikerna: 

Geometrier, Krav och parametrar, klimatskalets konstruktion, 

installationer, och interna laster, likt figur 6. (Sveby, 2015) (Carling, 2011) 

Geometrier: Hur den byggnad som ska uppföras ser ut, vilka olika 

zoner/ytor utgör byggnadens våningsplan. 

 Planritningar 

 Fönster och dörruppställningar 

 A-temp 

 Fasad- och snittritningar 

Krav och parametrar: vilka förutsättningar, externa och interna, har 

byggnaden och värden som är kravsatta från beställaren eller externa 

organisationer som BBR och miljöcertifiering. Dessa indata kan 

entreprenören inte påverka då dom är bestämda från externa parter eller är 

beroende av omgivningen; väder, intilliggande byggnad, dyl.  

 Inne och utomhus temperaturer 

 Maximal energiåtgång, kWh/m2,år 

 Drifttider: när ska alla system i byggnaden vara igång 

 Kvalitékrav som lufttäthet och luftkvalité.  

Klimatskalets konstruktion: hur är klimatskalets byggdelar konstruerade 

med ingående material och tjocklekar, eller uppmätta U-värden.  

 Grundläggning: platta på mark, krypgrund, dyl. 

 Yttertak- vägg 

 Fönster och dörrar 

Installation: vilka installationstyper driver huset och funktioner.  
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 Ventilation: Specifik fläkteffekt (SPF), luftflöden, tilluftstemperatur.  

 VVS: Dimensionerande effekt för kyla och värme, fram- och 

returtemperatur för värme och kylsystem.  

 Flödesscheman och driftkort.  

Interna laster: hur brukarens verksamhet påverkar energianvändningen:  

 Effekt på belysning  

 Effekter på hiss och rulltrappor dyl.  

 Värmeeffekt i form av kroppsvärme   

Samtliga parametrar, oberoende om det är projekterat eller antaget,  

samlas in och skapar en indatalista; den tekniska presentationen av den nya 

byggnaden.   

 

5.2 Intervjustudie 

Denna del av resultatet presenterar en sammanslagen kontext av de hållna 

intervjuerna med branschaktiva personerna. De olika företagen är nämnda som 

Företag 1, 2, 3, 4, och 5 men många gånger presenteras en gemensam åsikt. 

Avsnittet är uppdelat i sju delar  som vart behandlar ett visst arbetsmoment i 

arbetsrutinen eller viktiga nyckelfaktorer.  

Dom fem entreprenörer som medverkade i denna studie representerar olika 

former av entreprenader och strukturellt använder olika former av 

arbetsrutin för sina energiberäkningar.  

Företag 1: Klassiskt byggentreprenad men med varierad mängd av Prefab-

byggsystem, med både sig själv och extern kund som beställare. Bygger alla 

typer av entreprenader. Styr energiberäkningen centralt från projektet.  

Företag 2: Klassiskt byggentreprenad men med varierad mängd av Prefab-

byggsystem inom: kommersiella, bostäder, infrastruktur. Arbetar oftast som 
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TE, men ett fåtal gånger som UtE. Använder en företagsintern grupp (THG) 

för allt förarbete samt beräkningar för företagets alla projekt.  

Företag 3: Klassiskt byggentreprenad men med varierad mängd av Prefab-

byggsystem, med både sig själv och extern kund som beställare. Bygger alla 

typer av entreprenader. 

Företag 4: Producerar byggnader med egenutvecklade byggsystem 

(PREFAB), både konstruktion och installationer. Genomför all produktion 

med sig själv som beställare. Producerar främst bostäder men producerar 

även en viss del kommersiella byggnader.  

Företag 5: Producerar byggnader med egenutvecklade byggsystem 

(PREFAB), både konstruktion och installationer. Genomför produktionen 

med både sig själv och extern kund som beställare. Producerar både bostäder 

och kommersiella byggnader.  

 

5.2.1 Arbetsrutinen – allmänt 

Standardiserat och internt arbete är två faktorer som framkommer från 

merparten av intervjuerna som intervju-personerna menar kan hjälpa 

projekten att uppnå en effektiv och korrekt beräkningsprocess. 

Standardiseringen hänvisas både till det arbete som utförs samt vad 

beräkningen görs på: modell och indata. Genom att företagen har en 

förspecificerad arbetsprocess där vart arbetsmoment är beskrivet och en 

förklaring för varför det ska genomföras på detta sätt vet projekten när och 

hur arbetet ska genomföras. Företag 4 utökade denna tes med att 

standardiseringen även borde innefatta det man grundar beräkningen på. 

Enligt en undersökning dom själva har genomfört på de projekt som dom 

genomfört senaste året, där externa konsulter har varit ansvariga för 

insamlingen av indata, har flera olika källbaser (Sveby, interna databaser 

dyl.) använts.  Detta har skapat en varians mellan projekten för vilka värden 
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på brukarindatan som beräknats med och därmed differens i resultaten. 

Mellan två liknande projekt där brukarindatan, konstruktionen och driften 

varit liknande varandra redovisar resultatet stora skillnader i 

energianvändning. Detta medför svårigheter för jämförning mellan projekten 

och identifieringen av energieffektiva driftsystem och konstruktioner. Denna 

jämförning är viktig för projekten för att i framtiden kunna projektera 

energieffektiva byggnader som når dom krav som satts på projekten. För att 

förebygga denna differens behöver företagen, om internt arbete inte är  

möjligt, specificera vilken databas som brukarindatan ska tas från eller i 

efterhand kontrollera vilka värden som beräkningen ska göras på. 

 Den andra viktiga faktorn som samtliga företag satte vikt vid var 

internt arbete som hänvisar att arbetet görs internt på företaget och inte av 

en extern konsult. En intervjuperson på Företag 1 lägger stor vikt i den 

kunskap som projekten mister om arbetet lejs bort till en extern konsult. All 

kunskap som en person har kommer från att aktivt arbetat inom det området. 

Som projekteringsledare, som ofta är energiansvarig i projekten, krävs denne 

inneha denna kunskap för att kunna projektera en byggnad med rätt 

energitekniska egenskaper. Orsaken till att projekt väljer att anlita en extern 

konsult kan i sig själv utgöra orsaken till behovet av externa konsulter. 

Projekten väljer att anlita externa konsulter många gånger pga. okunskap 

inom energi; dom vet inte vad som påverkar energihållningen i byggnaden 

och/eller vet inte vad beräkningen kräver för information för att kunna 

genomföra energisimuleringen. Samtidigt tappas möjligheten för personen 

att skaffa sig den kunskapen för framtiden som leder till att i nästa projekt 

är behovet av en extern konsult densamma.  

  Företag 2 kopplar även vikten av kunskap till den vinst som projekten 

kan ha om dom blir tidigt involverade i projekteringen tillsammans med 

beställaren. Stött av Företag 1 och 3:s diskussion om beställarens egen 

kunskap inom energi så kan det behövas att byggentreprenören involverar 
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sig i projekteringen för att försäkra att byggnaden blir dels byggbar i 

energisynpunkt. Beställaren kan vara erfaren och kan projektera en byggbar 

byggnad, men i visas fall har projekteringen fallerat av bl.a. kravsättningen 

på byggnaden inte kunnat uppnås med den nuvarande projekteringen. 

Företag 1 berättar att dom vid flertalet tillfällen behövt i efterhand 

konsultera beställaren då kraven för byggnaden ej har kunnat uppnås med 

den projektering som gjorts. Dessa tillfällen kan innebära tidsförluster för 

byggentreprenören som har en satt tidsfrist för projektet. Tidsförlusten 

tillsammans med det arbete som kan krävas för att omarbeta projekteringen 

och byggentreprenörens planering kan medföra kostnader, speciellt om 

förändringen sker sent i projektet. Samtliga företag nämner att förändringar 

av olika storlekar i projekteringen sker i dom flesta projekt och skulle 

förebyggas av tidig involvering i projekteringen. Beroende om förändringen 

påverkar energihållningen kan en ny energiberäkning krävas, något som 

även det innebär tidsförluster och kostnader.  

 Energiberäkningen kan även användas till andra ändamål än att se 

om byggnaden klarar energikraven. Den indatalista som skapas anser 

Företag 1 och 4 kan användas som en innehållsförteckning för projektet i 

energisynpunkt. Funktioner som inköp, projekteringen och kostnadskalkyl 

kan använda listan för att identifiera vad som är projekterat och vad dom 

måste ta hänsyn till vid deras fortsatta arbete. Inköp kan enkelt se vilka 

tekniska och termiska egenskaper som dom byggsystem som dom köper in 

måste ha. Projekteringen kan identifiera vad som kräver fortsatt arbete för 

bättre energihållning och vad som inte har projekterats. Genom samarbete 

mellan inköp, projektering, kalkyl och energiansvarige kan den bästa 

lösningen för alla typer av byggsystem finnas. Företag 1 berättar att varje 

projekt har alltid fokus på aspekterna tid, kostnad och kvalité. Tiden 

hänvisar till den totala projekttiden. Aspekterna kostnad och kvalité kräver 

ofta ett balanstänk för att varken överstiga den totala kostnaden för att klara 
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de krav som byggnaden har. Företag 1 exemplifierar detta med att vid 

projekteringen av byggnadens yttre klimatskal kan projektet välja ett fönster 

med lägre U-värde men samtidigt välja en yttervägg med högre U-värde. Den 

totala kostnadsbesparingen på fönstret är högre än den totala 

kostnadsökningen för väggen. Resultatet blir att energikraven klaras men till 

en lägre kostnad. För denna typ av förändring krävs samarbete mellan 

funktionerna. Företag 4 menar dock att detta är svårt att genomföra då 

byggindustrin är väldigt traditionell och förändringar i arbetet är svårt att 

genomföra. Det måste finnas intresse från alla parter för att kunna 

genomföra samarbetet.  

 Energiberäkningen kan även användas för kommunikation mot 

externa parter. Beställaren av projektet, och andra intressenter som 

kommunen,  lägger ofta stor vikt vid energihållningen och har ett intresse för 

hur beräkningen genomförts och de indata som grundar beräkningen. En 

samlad dokumentation för hur indatan har utvecklats från program- till 

bygghandling menar Företag 1 kan förenkla förklaringen till varför olika 

förändringar har gjorts som påverkat kostnaden eller andra delar av 

projekteringen.  

 I fråga om entreprenadformens påverkan på energiberäkningen ansåg 

samtliga företag att ingen påverkan fanns. Två av företagen arbetade 

uteslutet med totalentreprenader med anledning till att det är den enklaste 

typen av entreprenad då dom själva har majoriteten av kontrollen över 

projektet. Företag 4 arbetar främst med generalentreprenader med sig själv 

som beställare för att hålla hela arbetet internt på företaget så arbetet kan 

skötas på samma sätt frö alla deras projekt. Om företaget väljer att anlita ett 

annat arbete för en entreprenad eller t.ex. energiberäkningen har dom 

projektanvisningar för hur arbetet ska utföras. I dom fall som 

energiberäkningen påvisar att byggnaden inte klarar dom energikrav som är 

satta kan projektet enklare vända sig till den person som är ansvarig för den 
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felande projekteringsdelen då denne är en intern person på företaget. Företag 

4 nämner att om projekteringen är gjord av en extern beställare/byggherre är 

det svårare att åberopa fel då viss företagsetik måste uppehållas för att inte 

förstöra kontakten mellan företagen.  

5.2.2 Indata 

Insamlingen av indatan för projekten kan översiktligt dela upp de fem 

företagen i två grupper beroende på hur värdena och informationen tas fram. 

Företag 4 och 5, som arbetar uteslutet med egenutvecklade byggsystem, har 

en intern databas med all information om vart byggsystem. Företag 4 har en 

teknisk avdelning som endast arbetar med att ta fram nya förbättrade 

byggsystem och uppdaterar denna databas en gång per år. Företag 5 utför 

förändringar i byggsystemen vid behov. Innan införandet av ett nytt 

byggsystem genomför båda företagen teoretiska beräkningar och praktiska 

mätningar av de termiska egenskaper som systemet har.  

Under det år projekteringen startar använder endast Företag 4 byggsystem 

från den aktuella databasen. Detta ger kontroll över vilka byggsystem som 

används i projekten och snabbare projektering då dom snabbt kan matcha ett 

krav mot system. Företag 4 använder även endast ett fåtal leverantörer av 

deras byggsystem för att försäkra sig om produkternas kvalitéer och 

egenskaper; samma produkt ska användas för alla projekt. av samma 

anledning använder Företag 5 endast tre olika arkitekter för sina projekt som 

har erfarenhet att arbeta med deras byggsystem och därmed kan på bättre 

sätt försäkra sig att kraven på byggnaden hålls. Företag 4 åberopar även att 

det finns en tredje sak som förenklar deras, och andras produktion. Bostäder, 

har grundligt sett ut på liknande sätt de senast decennierna och likaså det 

inomhusklimat som söks för att få de boende att trivas. Bostäder är inte 

konstruktions- eller driftmässigt lika avancerade som t.ex. kommersiella 

byggnader. Ett företag som arbetar mycket med bostäder driver projekten på 

liknande sätt och har då bättre kontroll på hur projekteringen och 
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byggnationen ska skötas, och därmed även resultatet. Detta förenklar 

energiberäkningen då alla byggsystems egenskaper och indata är kända och 

beprövade. Dom kan enkelt göra egna bedömningar av energihållningen 

utifrån att dom tidigare beräkningarna och uppmätta värdena av alla 

byggsystemen.  

Praktiskt kan energiansvarige på Företag 4 och 5 enkelt samla in den 

informationen och tekniska värden om deras hus inför energiberäkningen 

från deras databaser. Alla fasta parametrar likt varmvattenförbrukning 

använder Företag 4 Svebys databas för alla deras projekt, återigen för att 

beräkningen ska göras på samma sätt och reducera felkällor i indatan. 

Tyvärr, anger Företag 4, så är det idag så att det är de nyanställda som får 

fylla i energiblanketterna för att dom ”äldre” tycker det är tråkigt. Dessa nya 

har oftast sämre koll på vad det är. Och när dom har avancerat och gjort 

många blanketter så får dom en egen trainee som gör den. 

    De andra företagen, speciellt vid produktion av kommersiella byggnader, 

kan inte ha en databas över alla byggsystem som byggs in i deras hus. Många 

av dom byggsystemen är unika för just det projekten som ska byggas.   

Insamlingen av indatan sker utifrån de projekterade projekthandlingar 

som företaget själva vid TE eller beställaren vid GE tagit fram. En 

energiansvarig för projekten har ansvar för insamlingen och kontrollen av det 

som ska bilda indatalistan, i Företag 1 och 3 är ofta den ansvarige i projektet 

projekterings- eller projektledaren. Förtag 2 arbetar med en företagsintern 

avdelning som sköter alla energiberäkningar för företaget. Denna grupp 

kallas THG, tar in beställningar från de olika projekten att göra 

energiberäkningar. Detta ger THG tillträde till den interna projektmapp som 

innehåller alla projekthandlingar. Utifrån dessa handlingar samlar THG in 

de indata som krävs för beräkningen. Om det saknas information om 

projektet kontaktas projektorganisationen för att slippa ta egna antaganden; 

minimerar felkällor i beräkningen. Projektorganisationen kontaktas även om 
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THG upptäcker o-normaliteter i indatan eller information som kritisk skiljer 

sig från vad som är vanligt.  

För schablonvärden, fasta parametrar, anger samtliga företag att dom ofta 

använder anvisningar från Svebys databas. Företag 2 även att de har 

påbörjat mäta upp egna värden för att kunna skapa en egen databas och 

använda egna schablonvärden.  

 

Samtliga företag anger sig ha en person eller funktion med huvudansvaret 

för indatainsamlingen för projektet.  Men enligt Företag 1 och 3 kan själva 

uppgiften och därmed en viss del av ansvaret för indatan ligga hos en annan 

person. Intervjupersonerna ger både en generell bild hur arbetet sköts av 

svenska  byggföretag och i vissa gånger deras egna företag. Beroende av olika 

anledning väljer företagen att låta en extern konsult göra insamlingen av 

indata, från projekthandlingarna och databaser. Orsakerna såg 

intervjupersonerna dels vara okunskap om vad som indatan ska innehålla 

och ren okunskap inom energi.  

 Samtidigt som dom intervjuade förklarar orsaken till att projekten 

ibland väljer att anlita en extern konsult för arbetet, ser dom flera negativa 

effekter av detta. Det negativa kan kopplas till den egna kontrollen av 

projektet och behovet/kravet att projektet själva vet vad som ska byggas och 

beräknas. Den studie som Företag 3 påvisar enligt intervjupersonen förlust i 

kontroll över vad som ska beräknas. I dessa fall är det konsulten som anger 

alla värden och antar alla värden som inte är projekterade. Enligt 

intervjuerna kan därmed inte projekten handleda eller förklara hur och 

varför indata-värden har antagits. Projekten kan endast hänvisa till 

konsultens arbete utifrån dom projekthandlingar som angivits. Enligt 

företags 3:s studie gäller detta främst dom antagningar som konsulten krävs 

ta, samt brukarindatan. Enligt flera intervjuade är det viktigt att den 

energiansvarige har kunskaper om energin, allmänt och projektspecifikt, för 
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att ha förmågan att analysera det resultat som energisimuleringen ger. 

Företag 1 beskriver detta genom: ”Vi som byggentreprenör måste känna igen 

de energikvalitéer som var byggdel har för att därifrån kunna utvecklas.[…] 

I dagens läge där konsulter gör vårt jobb kan vi inte stå för det vi bygger och 

presenterar för beställaren då vi inte vet hur det blev så; vad som gjorde 

energin”.  

 Företag 3 påvisar även ett problem med externa konsulter när det 

gäller verkningsgrader för installationer. Konsulter går ofta på 

tillverkningsvärden, angivna av tillverkaren, men borde gå på 

systemverkningsgrad som mer korrekt anger det verkliga värdet. Det värde 

som konsulten anger är därmed teoretiskt korrekt, men kan generera en 

felkälla mot den verkliga driften. För att motarbeta denna felkälla hr 

intervjupersonen skrivit en manual för vilka värden konsulten ska räkna 

med.    

5.2.3 Byggnadsbeskrivning 

En grundförutsättning för att kunna genomföra energisimuleringen med 

IDA-ICE är enligt (Carling, 2015) en korrekt modell. Enligt beskrivning och 

given manual (EQUA Simulation AB, 2015) kräver IDA-ICE en viss standard 

på modellen för att kunna genomför a simuleringen. Carling (2015) beskriver 

likt en lista olika parametrar som måste uppfyllas för att IDA-ICE ska kunna 

förstå, tolka modellen rätt. Se bilaga 9.3.   

Sammanfattningsvis från de olika företagen samt de två 

energikonsulterna kan ansvaret för byggnadsbeskrivningen fördelas olika 

personer: den energiansvarige, konsulten, och underentreprenören. Samtliga 

företag anger att dom själv har kapaciteten och gör sina egna 

byggnadsbeskrivningar. Företag 4 och 5 tillägger att simuleringen med VIP-

Energi inte kräver en 3D-modell utan utgår från 2D-ritningar. 
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Förberedningen av beskrivningen innebär därmed kontrollen av det underlag 

som ska skickas till energikonsulten som utför simuleringen.  

Dom andra tre företagen, inkluderat THG på Företag 2, anger att den 

energiansvarige har ansvaret för beskrivningen, som oftast är en 3D-modell. 

Vad ansvaret innebär är dock olika för olika projekt. Den ansvarige har som 

uppgift att kunna överlämna en korrekt modell till den som ska göra 

simuleringen. Företag 1 beskriver de olika stegen modellen genomgår innan 

den används för simuleringen under en TE, samtidigt beskriver denne 

ansvarsfördelningen. Dessa steg passar väl in mot de Företag 2 och 3:s egna 

beskrivningar av deras arbetssätt.   

 

1. Vid flertalet av projekt har beställeran en färdig modell över byggnaden 

som överlämnas till projektorganisationen. Energiansvarige behöver då 

endast kontrollera modellen att den stämmer med projekteringen samt 

att den går att använda av IDA-ICE.  

2. Projekten kan även välja att skapa en egen modell utifrån beställarens 

och deras egen projektering. Den avdelning/konsult eller 

underentreprenör som har ansvar för en viss byggdel: konstruktion, 

Energiberäknare Energiansvarige

Konsulter

Underentreprenör

Avdelning

Beställaren

  

Figur 7 Ansvarsfördelningen och de olika arbetsmomenten för byggnadsbeskrivningen 
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klimatskal, innerväggar, arkitekturen osv. har då ofta ansvar för 

modelleringen av dennes del. Den energiansvarige i projekten har då 

endast ansvar för att de olika del-modellerna är korrekta och kompatibla 

med varandra samt med simuleringsprogrammet, IDA-ICE.  

3.  Om den energiansvarige, eller person i projekten har god erfarenhet av 

modellering kan modellen göras internt på projektet utifrån 

projekteringen och/eller 2D-ritningar.  

4. Enligt Carling (2015) finns det även projekt som aktivt väljer att låta 

energikonsulten modellera enligt 2D-ritningar. Detta beror på 

entreprenörens modellerares avsaknad av erfarenhet med modellering för 

IDA-ICE. Dom vet inte hur doms ka modellera för att IDA-ICE ska kunna 

använda modellen. Därmed väljer projektet att låta energikonsulten 

modellera då denna, bör, ha stor erfarenhet och kunskap om IDA-ICE.  

 

Arbete kan tillkomma vid fall 1 och 2, som både kan tillfalla entreprenören 

och energikonsulten är vid dom fall som modellen inte har den kvalité som 

krävs. Både Företag 1 och Carling (2015) tvingas vid vissa projekt skicka 

tillbaka del-/modellen till modelleraren för korrektion mot dom krav som 

IDA-ICE har. Detta kräver arbets- och ställtid i projekteringen. De båda 

nämner även att dom vid flertalet tillfällen ritar en egen ny modell eller 

själva gör ändringar i modellen. Som hjälpmedel finns dataprogram som 

är utvecklade mot IDA-ICE som rensar bort onödig information som 

modellerna kan innehålla. Carling (2015) använder programmet 

SimpleBIM vid majoriteten av projekt han arbetar med.   

 Ansvaret för byggnadsbeskrivningen, i detta fall 3D-modellen, var 

samtliga företag enade om att det var bäst om projektet gjorde. Företag 1 

argumenterade, likt vid indata insamlingen så kan utomstående göra fel, 

kan det i modelleringen likaväl bli fel. Mänskliga fel uppstår för alla, men 

troligtvis i mindre utsträckning om vi som är insatta i byggnaden gör 

modellen. Vid modelleringen kan det även skapas tillfällen då man 
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behöver göra antaganden, projektet kan göra säkrare antagningar jämfört 

mot en extern konsult. Motsvarande situation gäller för Företag 2 där 

THG som regel själva gör alla modeller för simuleringarna. 

Intervjupersonen berättar att idag finns 3D-modeller för alla projekt, men 

dessa innehåller många gånger fel som gör att THG inte kan använda den. 

THG bygger upp en 3D-modell i IDA-ICE baserat på DWG-material (2D) 

som är upplagt och ska vara kontrollerat av projekten.  

Vid fråga vad som kan förbättras angående byggnadsbeskrivningen 

angav flera av företagen samt konsulten på Equa att en självklar 

förbättring är om modellerna är korrekta när dom kommer till dem. 

Korrekta modeller kan också öppna upp möjligheten att förbättra/förenkla 

arbetet för andra funktioner i projektet. Mängdning av byggmaterial, 

identifieringen av linjeköldbryggor, användning vid en livscykelanalys, 

tids- och resursplanering är några funktioner som företagen enades över.   

5.2.4 Beräkning 

Som ensamt företag att sköta sina egna beräkningar inom företaget förstår 

Företag 2 varför andra entreprenörer drar sig från det. 

Simuleringsprogrammen, speciellt IDA-ICE som dom använder, kräver stor 

teknisk erfarenhet av programmet. Dom har skapat denna tekniska interna 

grupp tack vare att dom haft personer med erfarenhet som sköter upplärning 

av andra, annars hade den egna beräkningen inte varit möjlig.   

Samtliga andra företag använder en extern konsult för energiberäkningen 

med IDA-ICE eller VIP-Energy. Företag 4 anger att dom använder ett och 

samma konsultföretag för alla deras projekt för att försäkra sig att 

beräkningarna görs på samma sätt och samma antaganden görs för alla 

projekten. Företag 1 använder olika konsulter beroende på vart i landet 

projektet utförs samt beroende på egna kontakter inom projekten. Företag 4 

har som mål att bara göra en beräkning på projekten, denna görs vid 

projektstarten på den första projekthandlingen, som ofta bildar 
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bygghandlingen. Förändringar i projekthandlingarna är ovanliga, men 

uppstår dessa så görs ännu en beräkning. 

Företag 1 presenterar ett teoretiskt arbetssätt, figur 8, från 

programhandlingen till godkänd bygghandling som entreprenörer, enligt 

intervjupersonen, borde arbeta efter. Enligt denne borde det vara mer 

vanligt, nästan standardiserat att projektet genomför en beräkning på 

samtliga tre projekthandlingar, samt en vid projektets avslut.  

Som nämnts i alla föregående resultatdelar kan förändringar i projektet 

och projekteringen uppstå som förändrar energihållningen i byggnaden. 

Samtliga företag anser att om sådana förändringar sker under bör en ny 

beräkning göras för att kunna efterlikna den verkliga byggnaden så mycket 

som möjligt.  

Vid GE är det främst beställarens uppgift att genomföra beräkningen eller 

bestämma när den ska göras. Enligt en intervjuperson är det främst vid 

milstolpar i projekteringen som energiberäkningar görs och när projektet 

anses vara färdigt görs sista energiberäkningen. 

Då många projekt har ett satt energimål görs i regel även en 

energiberäkning i programskedet och görs av beroende av vem som har 

ansvaret för energibalansen i byggnaden. (Larsson, 2015) Beräkningen görs 

Figur 8 Förklaring av de olika skedena i arbetsrutinen enl. Företag 1. E# står för energiberäkning, 
PH, SH och BH står för Program-, system- och bygghandling 
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oftast på en förenkling av modellen och med indata från referensobjekt eller 

databaser. (Nordsqvist, 2015) 

Den studie som Företag 3 genomfört, tidigare nämnt ang. stora differenser 

mellan beräknade och uppmätta värden, behandlar även en problematik med 

själva beräkningen. En bidragande orsak med felaktiga resultat, jämfört med 

uppmätta värden,  är att beräkningarna sannolikt enbart gjorts i ett tidigt 

skede av projekten innan all basfakta varit känd. Därför är det nu ett krav 

från Företag 3 att flera energiberäkningar ska utföras under projektets olika 

faser enligt Svebys anvisningar och med huvudsyfte att beräkningarna görs 

lika. Minst två energiberäkningar ska utföras per projekt: ett vid tidigt skede, 

ett baserat på färdiga bygghandlingar och ytterligare en om det skett 

avvikelser under entreprenaden mot projekterad handling. I de fall en 

relationshandling tas fram ska en beräkning göras. För bostadsprojekt 

använder företaget främst VIP-Energy och för offentliga byggnader likt 

kontor används IDA-ICE.   

En åsikt som delades av flertalet företag är om ställtid som skapas av 

externa konsulter, som bemöts av kritik men även förståelse. Företag 1 

förklarar denna åsikts uppkomst grundas i oförståelse för andras arbete. 

Personer som arbetar i en ”arbets-kedja”; arbete som går igenom många steg 

och påverkas av många olikas arbete, saknar förståelsen att andras jobb kan 

ta minst lika lång tid och att andra personer sitter tomhänta och väntar på 

jobb. M person A gör ett jobb och skickar det till person B ska B starta det 

arbetet direkt och släppa allt annat arbete. Detta sker både inom och emellan 

företag anger både Företag 1, 3, 5. Detta påverkar energiberäkningen genom 

konsultens ställtid från denne får indata och modell från projektet tills 

arbetet med simuleringen startar. Konsulter som alla andra i byggbranschen 

har många uppgifter under samma period, allt med var sin tidsfrist tills den 

ska vara klar. Detta kan betyda att resultatet från simuleringen kan erhållas 

efter mycket längre tid än vad simuleringen i teorin tar att genomföra. Detta 
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pga. den enkla anledningen att konsulten har andra uppgifter som samtidigt 

måste bli klar.  

Lösningen på detta problem med ställtid anser flera av företagen kunna 

hjälpas genom egen beräkning, likt Företag 2. Genom detta kan företaget, 

projektet, med större kraft styra när simuleringen ska göras. Företag 1 

åberopar det positiva vid tidiga skeden, anbud, kan man genom egen 

beräkning mer kontrollerat arbeta fram ett anbud.  

Företag 5, uppbackat av företag 1, 3 och 4 ser samtidigt en nytta om det 

fanns ett enklare program som möjliggör enklare beräkningar. Detta 

program kan användas för att ge förhandsvisa på vad den totala energin kan 

komma att ligga på. Detta skulle öppna upp möjligheten att tidigt kunna 

jämföra mellan två olika utformningar eller systemval.  

5.2.5 Analys 

Den avslutande delen av energiberäkningen utgörs av en analys där alla 

typer av resultat från simuleringen utvärderas. Vid intervju med de två 

energikonsulterna förklaras att resultatet för den totala energiförbrukningen 

endast är ett delresultat för den som söker att skapa god energibalans i 

projektet. Från simuleringen kan flertalet olika energiflöden identifieras. 

Från dessa kan, enligt samtliga företag samt energikonsulterna, en person 

med stor erfarenhet inom energi övergripligt identifiera för och nackdelar i 

de nuvarande energiflödena. Personen kan ge förklaringar till varför 

resultaten är missvisande och/eller varför det nuvarande projekterade huset 

inte når dom satta energikraven.  

Företag 1 gav en enkel förklaring av analysens uppgift: Resultatet från 

beräkningen ger, vid generalentreprenad, svar på om byggherrens 

projekthandlingar klarar sina egna krav på energihållning. Om inte, tas 

detta upp med byggherren. Vid totalentreprenad fortsätter projekteringen 

tills energikraven uppfylls.  
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Konsulten som arbetar med IDA-ICE nämner att denne ofta kan ge förslag 

hur projekteringen kan förändras för att bli bättre energimässigt. Målet med 

analysen, angivet av flera av företagen, är att finna möjligheter till 

förbättring av energibalansen i byggnaden, även i dom fall energikraven är 

uppfyllda. Carling (2015) nämner att många entreprenörer söker bara ett 

svar från beräkningen medans vissa har genomgångsmöten med konsulten 

där alla delresultat gås igenom. Detta öppnar upp möjligheten till 

förbättringar i utformning och drift. Slutrapporten kan innehålla grafer som 

visar specifika rum, kyla, värme eller andra storheter som kan användas för 

förbättring. Carling (2015) ser en potential att entreprenören är involverad i 

själva beräkningen för att mer direkt se påverkan som vilka element har på 

beräkningsresultatet.  

För att återgå till figur 8 som presenterades i delkapitlet innan belyser den 

intervjuade även en sak som kan vara en bidragande faktor till att 

projekteringen och energiberäkningen misslyckas, eller inte är så effektiv 

som den kan vara. Många, om inte alla, projekt genomför energiberäkningen 

på gjord projektering eller baserat på referensobjekt/databaser. Oberoende av 

vilket resultat som simuleringen ger fastställs projekthandlingarna till 

programhandlingar. Den intervjuade söker en standardisering att ett 

beslutstagande efter att beräkningen gjorts och programhandlingen 

fastställs. På detta vis kan projekteringen fortsätta med systemhandlingen 

på kontrollerade och troligtvis mer korrekta handlingar. Systemhandlingen 

kräver också den viss struktur. Beräkningen består ofta av delvis 

antagningar från referensobjekt o dyl. dessa behöver först bytas ut mot 

projekterade värden. Beräkningen grundas då på projekteringen och borde 

då kunna resultera i en simulering som är närmsta är verklighetstrogen. 

Resultatet används för att bedöma om energikraven är uppfyllda, eller 

hjälper beställaren att korrigera/fastställa kraven. Oberoende vad resultatet 

anger så borde projektet genomföra en beslutsfas där dom bestämmer om dom 
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ska fortsätta projektera på systemhandlingen eller fastställa den. Vid 

projekteringen av bygghandlingen borde alla energipåverkande byggsystem 

vara fastställda, och vanligtvis förändras inte energiberäkningen. Den sista 

analysen, eller beslutsfasen för energiberäkningen sker efter att projektet är 

byggt. Då ska energiberäkningens resultat jämföras och analyseras mot 

uppmätta värden för att kontrollera om beräkningen stämmer med den 

verkliga driften.  

Företag 4: om resultatet är godkänt kan bygghandlingarna direkt sättas. 

Om det inte är godkänt kontrolleras vad som är felaktigt eller vad som gjort 

att energihållningen är för hög. Därefter görs en ny beräkning.  

Om beräkningen genomförs korrekt skickar THG, Företag 2,  en rapport 

till projektet som redovisar de viktiga, för projektet och beställaren, 

energiflödena. Den sista beräkningen sker efter 2år efter byggavslut och 

efterföljs av en jämförning mellan beräknade och uppmäta värden. Om detta 

redovisar stora skillnader kontrolleras uppmätningen om det är felinställt i 

installationssystemen.  

De uppmätta värdena kan  även avvika från de beräknade beroende på 

externa parametrar som väder, utomhustemperatur eller förändring i 

brukandet av byggnaden. Om sådan situation uppstår kan en ny beräkning 

göras med hänsyn till förändringen i den externa parametern. Som exempel 

anger Företag 4 att ibland krävs det en korrigerad väderfil för att ge 

förklaring till varför kyl- och värmebehovet av byggnaden blivit högre eller 

lägre än tidigare beräknat. Genom att Företag 4 främst arbetar med bostäder 

kan produktionen och drift av byggnaden standardiseras. Detta ökar 

möjligheten att jämföra mellan olika projekt och se vilken energipåverkan 

olika byggsystemen har. Detta ger även Företag 4 erfarenheten av 

normvärden för energihållningen i bostäder. Från resultatet från VIP-Energy 

kan dom enkelt se vilket värde som skiljer sig från normen  av vad bostadshus 

brukar ha.  
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Likt Företag 4 används samma byggsystem för samtliga deras projekt som 

förenklar energiberäkningen då Företag 5 har stor kännedom om 

byggsystemens indata. Energihållningen blir då enklare att förutspå, och 

identifieringen av vilka delar som slår på energiberäkningen hittas snabbt av 

en erfaren anställd.  

 

5.2.6 Entreprenadformens påverkan 

Övergående för företagen så har inte entreprenadformen någon direkt 

påverkan på arbetsrutinen för energiberäkningen. Samma arbete ska 

utföras. Företag 1 påpekar att om projektet är en GE har inte entreprenören 

personligt ansvar för energihållningen men de kan göra en beräkning om 

beställaren ber om hjälp med detta. Vid både GE och TE gör beställaren 

vanligtvis en egen energiberäkning baserat på programhandlingen innan 

denne lämnar ut förfrågningsunderlaget. Enligt Företag 1 varierar kvalitén 

på denna beräkning. Byggherren kan göra en helt korrekt beräkning, baserat 

på framtagna indata, men den kan även vara en enkel uppskattning baserad 

på konsulters erfarenhet; antagningar. Baserat på detta resultat grundar sig 

byggherrens energikrav projektet ska ha som mål, kravet på total 

energiförbrukning samt är den en bidragande parameter vid beräkning av 

deras egen kalkyl. Detta kan betyda problem för byggentreprenören vid deras 

egen beräkning och kalkyl av projektet. Om byggherrens beräkning är 

baserad på antaganden kan kravet på energiförbrukning vara missvisande, 

beroende på hur kvalitativa antagningarna är. Byggentreprenörens 

beräkning kan visa på högre energiförbrukning än byggherren och kan 

därmed inte uppfylla det energikrav som byggherren satt. Då måste antingen 

huset konstruktion, projektering eller kalkyl ändras för att projektet ska 

klara av kravet.   
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5.3 Den nya arbetsrutinen 

Följande del kommer ge en genomgång av framarbetad arbetsrutin, dess 

funktioner samt användningsområde.  Den baseras på den gamla arbetsrutinen, men 

förändras baserat på teorier som tagits fram tillsammans med handledaren på Peab 

och på den information som intervjustudien givit.  

”Omvandla hantverkarens enkelhet till högklassig arbetsrutin” 

- (Olofsson, Schade, Racz, & Eriksson, 2011)  

 

Användarvänlig, öppen för alla, intern, användbar; dessa var ledorden för 

den nya arbetsrutinen för energiberäkningar. Användarvänligheten skulle 

öppna upp möjligheten att alla i projektens organisation kan medverka i 

arbetet och därmed sprida arbetsbördan från energiansvarige till fler och 

samtidigt samla in kunskapen från specialisterna av varje område.  

Öppen för alla är den praktiska aspekten. De verktyg som organisationen 

använder ska baseras på standard-program som alla har och kan kontrollera. 

Det indataverktyg som kommer presenteras senare kommer vara byggt i 

Microsoft Office Excel för att underlätta arbetet för den ansvarige. Internt 

arbete samlar kontrollen av beräkningen i företaget där projekt-

organisationen själva gör det förarbete som beräkningen kräver. Den externa 

konsulten behöver då endast programmera IDA-ICE enligt den indata och 

3D-modell som angivits av Peab. Detta ger Peab kontrollen över de värden 

som beräkningen görs på, där inkluderat vilka antaganden som krävs göras. 

Beräkningen görs då på Peabs villkor och dom kan med större säkerhet 

argumentera för beräkningens resultat  realitet mot projektets handlingar. 

Användbar syftar att förverkliga de önskemål som andra funktioner i 

företaget har önskat, för att uppnå en totalt bättre projektering och resultat: 

 Projekteringsunderlag: projektörer ska enkelt kunna se vad som 

behöver projekteras. 
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 Erfarenhetsåterföring: beräkningen ska kunna användas som 

referensobjekt och faktabas för nästkommande projekt. Den indata som 

används ska kunna hänvisa vart värdet kommer ifrån; 

projekthandlingskapitel, Sveby, referensobjekt.  

 Inköps-lista: de inköp som görs för projekten ska enkelt kunna 

kontrolleras mot projekterade egenskaper hos byggsystemen. 

 Innehållsföretekning: vid presentation mot byggherre och andra 

intressenter ska Peab kunna visa hur utvecklingen av projekteringen sett 

ut och de aktuella värdena för ingående byggsystem.   

Beroende av svar från intervjuerna om att entreprenadformen inte 

påverkar  energiberäkningen eller dess arbetsrutin gör att endast en typ av 

arbetsrutin krävs. Arbetsrutinens olika delar är anpassade efter hur intervju-

deltagarna, inklusive Peab, beskrivit arbetet som sker under en 

totalentreprenad.  

Den nya arbetsrutinen består av fem steg: Indatainsamling, modellering 

av 3D-modell, anpassning av 3D-modell mot IDA-ICE, energibalansräkning 

och resultat. Av dessa steg är det de tre första stegen, förarbetet, som Peab 

har som mål att inom kort hantera helt internt, men fortfarande ha själva 

beräkningen som en konsulttjänst pga. den svåra hanteringen av IDA-ICE. 

Förarbetet med indata och 3D-modellen ska baseras utifrån den nya 

indatarutinen och manualen för hur 3D-modeller ska ritas.  

 

Indata

3D-modell 

3D-modell

anpassning mot IDA-ICE

Energibalansräkning

Resultat

Figur 9 den nya arbetsrutinen där de fem arbetsmomenten är uppställda i den följd dom ska ske. 
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5.3.1 Indatarutinen 

Indatarutinen är uppbyggd i Microsoft Office Excel för att underlätta 

hanteringen för användaren. Funktionen baseras på en grundlista (1) för de 

indata som krävs för att kunna göra en godtycklig energiberäkning i IDA-

ICE. För att utöka denna lista används plocklistor (2) som innehåller ca 200 

andra  indata  som automatiskt sorteras in i grundlistan och skapa en unik 

lista som representerar just den byggnad som projekterats. För var indata 

anger man de egenskaper (3) som påverkar energiberäkningen samt från 

vilken källa (4) man får informationen: projekthandlingar, referensobjekt, 

faktabas likt Sveby eller från egen erfarenhet. En procentsats (5) beräknar 

hur stor andel av indatan är enligt beskrivning eller antaget. Procentsatsen 

är viktad mot hur viktig var indata är för beräkningen, angivet av konsulten 

som sköter IDA-ICE-beräkningen.  Naturligt så söks en så hög procentsats 

som möjligt vilket betyder att mycket är projekterat och avspeglar driften av 

den verkliga byggnaden.  

För varje projekt finns tre indatarutiner i samma Excel-dokument, ett för 

var projekthandling; program-, system- och bygghandling, som fylls i enligt 

den projekthandling som är aktuell. Sist i dokumentet finns en 

sammanfattningssida där endast indatalistan och egenskaperna automatiskt 

1                                               3                   5                                   4 

2 

Figur 10 Indatarutinen: (1) indatalistan, (2) plocklistor, (3) teknisk data/information om indatan, 
(4) Hänvisning vart (2) är taget ifrån och (5) procentsatser för hur stor del av indatan som är 
projekterad. 
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anges. Där kan användaren se hur egenskaperna har utvecklats genom de 

olika projekteringsskedena. Här anges även resultaten från 

energiberäkningarna samt de provmätningar som görs efter att projektet är 

byggt. 

 

Figur 11 Sammanfattningssida för indata. presenterar utvecklingen av indatan och resultat. 

Kopplingen mellan denna indatarutin och den information som tagits fram 

från intervjuerna ligger i den kontroll som företagen söker och att arbetet ska 

ske på samma sätt för alla projekten.  

 Genom att denna indatarutin kräver att all information 

anges och sammanställs på samma sätt kan möjligheten till 

jämförning mot andra projekt öka. Det hjälper även beräknaren vid 

avläsningen. Kontrollen av arbetet kan även öka pga. att all 

information samlas i ett och samma dokument; ett dokument per 

projekt för alla projektskedena samt resultat från beräkningen och 

mätvärden från kontrollfasen efter byggslut.  

 Hänvisningen kan också öka kontrollen för vart de olika 

värdena kommer ifrån, även om dom blir insamlade av en extern 

konsult. Användaren kan i efterhand kontrollera varför alla värden 
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antogs och kan enklare handleda varför förändringar skett under 

projekteringen olika faser då denne kan söka upp värdet från 

projekthandlingen eller referensen.  Passiv effekt gör att användaren 

kan lägga mer vikt vid sina värden att dom är så korrekta som möjligt, 

speciellt antagningar som då kan kräva en mer kvalificerad grund.  

 

5.3.2 3D-manualen, exportering av IFC-fil till IDA-ICE 

För att ytterligare möta behovet 

som togs upp i intervjuerna om att 

företagen/projekten vill kontrollera 

arbetet och genomföra arbetet på 

deras sätt har denna 3D-manual 

skapats. Likt ett av företagen som 

gav ut en projektanvisning till de 

underentreprenörer dom använder 

vill Peab kunna styra hur 

modelleringen genomförs.  

Denna manual är helt 

textbaserad för att anses 

lätthanterlig för dem som ska rita 

3D-modellerna. Den är uppbyggd av 

fyra deltexter: Introduktion av IDA-

ICE, vilken information som 

importeras, vad som inte används 

(onödig information) samt en checklista för hur man ska rita modellen (se 

bilaga 10.3).  

Denna manual ska skickas ut till de projektörer, interna och externa, som 

ansvarar för projekteringen av de olika byggsystemen och därmed 

Figur 12 Manual för 3D-modellering för IDA-ICE 
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modelleringen. Checklistan ska gås igenom för att minska behovet för 

energiansvarige i projektet att rita om modellen. Detta ökar kunskapen för 

modelleraren och minskar tidsåtgången för både modelleraren och den 

energiansvarige.  

 

5.4 Fallstudie 

För att demonstrera den nya arbetsrutinen och kunna analysera användbarheten i 

praktiken läts fem projekt testa den nya arbetsrutinen. I samarbete med 

energikonsulten uppskattades den nya arbetsrutinen mot den gamla. Denna del ska 

beskriva hur den uppfattas vara förändrad, vilka effekter den har på resultat och 

arbetsprocessen. 

                      Tabell 2 Arbetstid för extern energiberäknare för fyra olika projekt 

Arbete 

 

Utan 

arbetsrutin, 

indata samt 

modell  

Med 

arbetsrutin, 

indata samt 

modell  

Inlärning  12h 6h 

Modellering  20h 4h 

Simulering, 

analys, rapport  24h 24h 

Totalt 56h 34h 

Tabell 1 redovisar en tidsuppskattning för arbetstiden för en extern 

konsult som ska genomföra energiberäkningen med IDA-ICE. Resultaten är 

uppskattade för kontorsbyggnader på 7.000-20.000 BTA med fjärrvärme och 

fjärrkyla. Den externa konsulten måste vid start av sitt arbete sätta in sig i 

det projekt, förstå hur byggnaden är uppbyggd och veta vilket material som 

denne har att arbeta med. Modelleringen är direkt arbetstid för konsulten att 
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rita upp byggnaden enligt dom regler som IDA-ICE har för att kunna utföra 

beräkningen. Det är i dessa två delar som den totala tidsskillnaden finns 

mellan med och utan arbetsrutinen.  Arbetstiden för simulering, analys och 

rapport är inte beroende av vem som gjort förarbetet. Beräkningen med IDA-

ICE och konsultens analys och rapport har en standardtid för alla 

beräkningar.  

Det förarbete som möjliggör denna intjänade arbetstid och kostnad skapas 

av projektet och dess tjänstemän. Projektledaren har högsta ansvaret för 

denna beräkning, eller speciellt utsedda person i projektorganisationen.  

Det är en enkelanvänd mall. Det svåra är att hitta alla information, 

speciellt om all installation. Men då kan vi ju använda vår 

installationssamordnare som fyller i ”sin” del. Dom som är experter på sitt 

område kan ta ansvar för sin del. Projektledaren fyllde i konstruktions-

indatan och sedan släppte till dom som kunde det andra. (Berggren, 2015) 

De projektledare som medverkade i denna studie ansåg att indatamallen 

var komplicerad till en början, men efter kort tid var dom helt inlärda hur 

den fungerade. Detta kan anses bero på dubbelverkan då dom först inte var 

helt vara vid att utföra detta arbete samt att det är ett tekniskt verktyg som 

alltid kräver en inlärningstid.  

Genom mallen kunde även arbetet fördelas till ”experterna” i 

organisationen och på så sätt få en samlad indatalista. Mallen läggs i en 

projektmapp som alla kan komma åt inom projektet. På detta sätt samlas all 

information på samma plats och anges på samma sätt vilket förenklar 

avläsningen för externa personer.   

Funktionen i sig att användaren själv skapar sin lista utifrån en grundlista 

ansågs vara en positiv förändring från den gamla mallen. Den gamla 

versionen var en fast lista där endast de, då ansedda, viktigaste 

parametrarna var listade. Denna användes väldig sällan men vissa 
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projektledare kände igen den och kunde jämföra mot den. Vid diskussion 

ansågs även att själva bygga upp en lista gör den unik mot andra projekt. 

Man vill skapa själv. Vi är byggare och vill göra saker själva, inte få saker 

byggda av andra personer (Berggren, 2015). Mallen ska presentera just den 

byggnaden och dess egenskaper, alla projekt har sina egna unika 

sammansättningar av olika funktioner. Om mallen skulle bestå av en fast 

lista med alla olika parametrar kommer det finnas onödiga hålrum i listan 

där parametrarna inte ingår i den byggnaden. Genom att man skapar sin 

egen lista är endast de relevanta parametrarna med. Det gör mallen 

hanterbar då inga hålrum finns med.  

 Man vill bli positivt överraskad (Berggren, 2015) 

Jättebra att man kan följa hur handlingarna utvecklas, dels alla objekt 

samt resultaten. (Larsson, 2015) (Pettersson, 2015) 

Då byggbranschen är så pass traditionell som den är behövs aspekter för 

att användaren direkt ska uppskatta och se positivt på det nya. Berggren 

(2015) menar att han blev intresserad att fortsätta använda rutinen då han 

insåg vilka fördelar den medförde, både för hans arbete samt för andra 

personer i organisationen.  

För framtida arbete ansåg projekteringsledare att indatamallens upplägg 

och funktioner samt 3D-manualen kommer att förenkla deras arbete. Den 

fortsatta projekteringen får hjälp av procentsatserna, den totala 

projekteringen är överskådlig och pressenterbar med sammanfattningen 

samt hänvisningarna stärker upp de värden som angivits. 3D-manualen 

kommer inte hjälpa dom i deras arbete men minska antalet arbetstimmar då 

dom slipper gå igenom alla modeller för att se om dom stämmer 

kvalitetsmässigt.  
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Vi lägger ju mycket pengar på energibalansberäkningen, den kan vi slippa 

om vi gör det själv. Sen hjälper det ju om vi själva har kontrollen över vår 

produktion. (Berggren, 2015) 

Arbetsrutinen är tänkt att användas som standard vid anbud, minst en 

gång per projekthandling samt som avstämning vid mätning av byggnaden 

vid besiktning. Peab är som företag största byggföretaget i norden men har 

som mål att bli bäst. Dessa energiberäkningar ska hjälpa dom att bli det. 

Genom att anstifta energiberäkningarna som ett standardarbete för alla 

projekt, där denna arbetsrutin gås igenom höjs kvalitén på projekten samt 

stärker Peabs anseende hos byggherrarna.   
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6 Analys 

6.1 Internt arbete 

Genomgående från teorierna till intervjuerna finns en röd tråd som anger ett 

element som krävs för ett effektivt och lyckat arbete: egenkontroll.  

Rutinen ska inte vara låst vid en person som har eget ansvar för att den 

genomförs, denne kan ha ansvar för att den görs men med hjälp av andra 

personers kunskap. Med samverkan, välarbetad arbetsrutin och bra kontroll 

på tekniska verktyg kommer tidsåtgången minska då arbetet kan göras mer 

effektivt och fler personer kan arbeta samtidigt med den.     

Då dessa energiberäkningar är väsentliga att få korrekta; det som 

beräknas ska i teorin stämma överens med den färdiga byggnaden när den är 

i drift. Därför är dom en viktig del i projektet. Vid bortlejning av indatalistan 

och modelleringen försämras möjligheten för egna kontrollen av 

energiberäkningen. Den energiansvarige, projekterings- projektledaren, har 

som krav att ha kontroll på energin och dess indata/3D-modell, men arbetet 

med en tredje part kan försämra detta. Kontrollen av det egna arbetet 

kommer alltid vara enklare än kontroll av en externs arbete. Magent, m.fl., 

(2009) samt Nordqvist (2015) belyser den positiva effekten av att integrera 

konstruktören i projekteringen för att nå högre hållbarhet för byggnaden. Det 

ökar konstruktörens egen-kontroll på vad som ska byggas.  

 Både teorierna och intervjuerna visar på att under projekteringen och 

byggnationen sker ständigt förändringar i utformningen och hur den drivs 

(ventilation, el, vatten). Alla dessa förändringar påverkar energihållningen, 

antingen direkt påverkan eller som en bieffekt. Projektet behöver därmed ha 

kontroll på beräkningen och det förarbete som den kräver i dennes 

organisation för att se resultatet av var förändring i projektet sker. Med en 

god kontroll av energiberäkningarna ger också en god förståelse för det egna 

projektet; vilken byggdel som påverkar energiåtgången, vilken del som är 
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optimerad  i energihållnings-synpunkt, vad behöver förbättras, osv (Enache-

Pommer & Horman, 2009). Projektledare, likaså samtliga i projektets 

organisation, behöver ha god förståelse, därmed kontroll, över projektets 

byggdelar för att kunna leda byggnationen effektivt. (Nordsqvist, 2015)  

Tabell 3 Uppställning av direkta fakta om de olika företagens arbetsrutin 

 Arbete Företag 

1 

Företag 

2 

Företag 

3 

Företag 

4 

Företag 

5 

Internt/externt Sammanställer 

indata 

Ja/Nej Ja Ja/Nej Ja Ja 

 Samordnar 3D-

modell 

Ja/Nej Ja Ja (Nej) (Nej) (Nej) 

 Sköter beräkningen Nej Ja Nej Nej Nej 

Entreprenadform Entreprenadformen 

påverkar arbetsrutinen 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Beräkning IDA-ICE Ja  Ja  Ja    

 VIP-Energy    Ja Ja Ja  

Intervjuerna påvisar att endast Företag 2 som arbetar helt internt inom 

företaget med energiberäkningarna. Dock så arbetar detta företaget med en 

avdelning som inte är del av projektet; internt för företaget men extern från 

projektet. Valet att låta en extern konsult göra beräkningarna kommenterade 

många beror på kompetensen av hanteringen av IDA-ICE och VIP-Energy 

Företagen har inte kompetensen att utföra beräkningarna internt. Företag 2 

löser detta med interna utbildningar av personer med stor erfarenhet av 

programmet.  

Sammanställningen av indata sköts generellt av alla företag internt. Alla 

företag anser att det är viktigt att ha kontroll på dessa värden då dessa ska 

representera den byggnad dom ska uppföra. Den studie som Företag 3 gjort 
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stärker denna tes då studien anger att alla externa företag/konsulter gör fel 

som påverkar resultatet. Felen utgörs inte av direkta ”fel” utan att dom gör 

på olika sätt, antar olika värden på fasta parametrar, som gör att projekten 

inte går att jämföra mellan varandra.  Några företag nämner att 

jämförelsebarhet mellan projekt är en funktion som eftersöks. Företagen vill 

kunna se hur olika byggsystem påverkar energibalansen i byggnaden. För att 

detta ska kunna vara möjligt måste de fasta parametrarna grunda sig på 

samma källa. Egna antagningar av dessa, t.ex. tappvattenanvändning och 

hushållsenergi kan skapa stor differens av energibalansen för två byggnader 

med liknande konstruktion och drift. Styrs arbetsrutinen av företaget kan 

företaget ha bestämmelser hur man tar fram fasta parametrar med en 

databas likt Sveby. Alternativt kan man, likt det arbete som Företag 2 

påbörjat, bestämma en egen databas och därmed styr den indata som 

används. FÖRETAG 4 och 3 har ett annat sätt att kontrollera indatan; 

egenutvecklade PREFAB-byggsystem. Dom kan med erfarenhet veta om en 

kombination av olika byggsystem (konstruktion, ventilation, VVS, mm) 

tillsammans når den energibalans som dom söker.   

6.2 Förlust i arbetstid  

Tabell 2; tidsuppskattningen för den externa konsultens jobb med och utan 

arbetsrutinen, visar två saker. (1) Beräkningen innebär en större kostnad för 

entreprenören om konsulten gör förarbetet och (2) en förlust i tid för 

entreprenören. Om entreprenören använder arbetsrutinen och använder en 

konsult för beräkningen tjänar denne 22 timmar, ca tre arbetsdagar. I 

anbudsskeden där entreprenörer normalt har 4 veckor på sig att lämna 

anbud är 3 dagar väldigt värdefull tid. Detta ger ännu ett incitament till 

varför men fungerande arbetsrutin är värdefull för entreprenören.  

Likt det arbete som Företag 2 har, där hela arbetsrutinen är internt på 

företaget, kan ge projekten större kontroll på beräkningen. Oberoende av 

vilken konsult eller vilket beräkningsprogram som används kommer 
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förskjutningar i beräkningen ske. Likt vad Företag 4 nämnde kan man ha 

större kontroll på sin egen arbetskraft jämfört mot externa. Företaget kan 

därmed sätta egna dead-lines för när beräkningen ska vara klar eller 

tillsätta/prioritera personal för att få beräkningen gjord.      

6.3 Den nya arbetsrutinen och de tre orsakerna till extern konsult 

Okunskap, tidsbrist, dålig arbetsrutin; detta var målet att reducera med 

den praktiska delen av exjobbet. Vid en översikt av responsen i resultatdelen 

och tabell 1 kan det anses att målet är nått. Men i praktiken har inte mycket 

förändrats. Personerna har inte blivit mer utbildade eller fått mer tid, men 

dom har fått bättre förutsättningar. Kunskapen fanns inom projekten hela 

tiden men utnyttjades inte då det endast var en person som tog fram indatan 

och ingen styrde hur 3D-modellen skulle ritas. Genom att utnyttja alla 

projekt-personers kunskaper om byggnadens alla olika byggsystem kunde 

rätt information samlas in. Detta sprider ut arbetstiden över hela projektet, 

bort från den enskilda personen. Genom att sätta regler för hur modellerna 

ska ritas sparas tid och pengar då modellen slipper ritas om.  

Projekteringsledare saknar kunskapen över besluten till 

energiberäkningen:  

 Vet inte hur vissa saker påverkar energin 

 Vill kunna jämföra olika lösningar 

 Vill vara ansvarig för de antagningar som tas 

 Vill enkelt kunna se vad som behöver prioriteras i projekteringen  

 Slutsida för beställare för att enkelt se förändringar och hänvisningar. 

De två första punkterna underlättas av egen intern beräkning, något som 

denna arbetsrutin har skapat en god grund för detta i framtiden. 

Projekteringsledare har idag möjligheten att testa olika bygglösningar, men 

det arbetet kräver arbete med en tredje part som kan innebära lång tid 

mellan fråga och svar samt en konsultkostnad. Byggbranschen är som känt 
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traditionell och därmed inte känd för att göra stora förändringar på kort tid. 

För Peab är första steget att sköta förarbetet internt och få all deras personal 

självsäkra i det arbetet. När väl denna arbetsrutin är en naturlig process kan 

Peab ta nästa steg mot helt internt arbete. När väl detta har uppnåtts kan 

projekteringsledaren själv testa olika konstruktions- och tekniklösningar, få 

erfarenhet hur olika byggsystem har på den totala energibalansen.  

De andra tre punkterna är möjliga med den nya arbetsrutinen. Arbetet 

med indatan sköts internt så energiansvarige, projektering-projektledaren på 

ett strukturerat sätt styrs ha kontroll på indata. Metodiken med att all indata 

anges på samma sätt och kräver en hänvisning kräver att den ansvarige har 

kontroll på de värden som används.   Procentsatsen förevisar vilka indata 

som behöver prioriteras vid projekteringen för att få en verklighetstrogen 

beräkning. På den sista sidan i indatamallen presenteras all indata, och dess 

utveckling. Genom denna kan personer utanför Peabs organisation se 

resultatet av den projektering som skett och sker. Projektmedlemmar och 

beställare/byggherren kan genom detta få erfarenhetsåterföring som är 

värdefull inför nästa projekt. Dom kan se vilka byggsystem som fungerar och 

varför andra valdes bort och vilka driftpåverkande indata som används och 

varför. Med 3D-manualen kan Peab utöka sin kravställning från att modeller 

ska göras till hur dom ska göras. Liknande Företag 4 kan därmed Peab styra 

att arbetet görs på deras villkor, även om det utförs av en extern konsult eller 

underleverantör.  
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7 Diskussion och slutsats 

Vid bedömningen om detta examensarbete har besvarat de forskningsfrågor som 

angivits ska denna diskussionsdel försöka ge ett  opartiskt perspektiv på resultatet.    

7.1 Forskningsfråga 1 

Hur fungerar nuvarande arbetsrutiner för energiberäkningen? Vilka är vanliga 

verktyg? Hur ser processen ut? Hur påverkar entreprenadformen arbetsrutinen?  

Arbetet i stort sker på samma sätt för de deltagande företagen. Indata 

samlas ihop från projektens projektdokument och sammansätts till en lista 

som skickas till den som utför beräkningen. För de företag som gör 

beräkningen med IDA-ICE skapar en 3D-modell över byggnaden enligt de 

regler som IDA-ICE har. De företag som arbetar md VIP-Energi skickar med 

en byggnadsbeskrivning som beräknaren använder för att specificera 

byggsystemens position och egenskaper.  

Beräkningen görs främst i tidigt skede med i stort när förändringar i 

projekteringen skett. En beräkning görs även två år efter byggnaden är 

färdigbyggd för kontroll jämtemot de mätresultat som fåtts.  

Det som störst skiljer mellan företagen är vem som gör arbetet. Endast ett 

företag gör hela arbetet internt medans resterande låter en extern konsult 

göra beräkningen.  Enligt intervjuerna så söker alla företagen att göra allt 

förarbete internt eller enligt företagets instruktioner för att öka 

jämförbarheten mellan projekten. Dock anger två av företagen att de låter 

konsulter göra delar/allt förarbete för vissa projekt.    

Det modelleringsverktyg som använts för 3Dmodelleringen har inte 

undersökts grundligt då IDA-ICE använder IFC-filer som både Revit och 

ArchiCad kan exportera.  
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7.1.1 Validitet 

Validiteten av denna studie kan anses diskutabel. Resultatet från 

intervjuerna kan lika väl vara baserad på hel sanning såväl som en 

beskrivning på hur företagen vill arbeta. Intervjuerna är gjorda med högt 

uppsatta personer inom energihanteringen och alla har fått samma 

förutsättningar att svara på frågorna. Den godtroende kan anse att denna 

bild av deras arbetsrutin är helt korrekt, men den pessimistiske kan se det 

som det företags-korrekta sättet att sköta arbetet men i praktiken kan 

varianser av denna ske. För att en extern person ska kunna få insikt i hur 

det i praktiken fungerar kan kräva en längre platsstudie hos företagen där 

många olika funktioner studeras. Johanessen & Tufte (2010) argumenterar 

om validiteten hos insamlad data inte får anses som absolut utan ska ses som 

tillnärmelsevis uppfylld. Detta gör att den information som insamlats eller 

det resultat som uppkommit i denna rapport krävs inte vara bevisad helt 

korrekt utan ska anses vara så nära verkligheten så att den är valid.  

Om resultatet anses icke verklighetstroget; beskrivningarna anger hur 

företagen vill arbeta men inte stämmer med praktiken, kan det ändå anses 

som givande för denna studie. Studien kan visa fem teorier hur arbetsrutinen 

kan vara strukturerade. Dessa teorier är gjorda för byggbranschen och ska 

därmed vara anpassade för att fungera för byggprojekt och för det företaget. 

Resultatet ger då information om hur företag med liknande arbetssätt kan 

strukturera sin arbetsrutin.  

7.2 Forskningsfråga 2 

Hur fungerar en idag-optimerad arbetsrutin? Hur fungerar den arbetsrutin som 

arbetats fram? Är den riktad mot en specifik entreprenadform, general - 

totalentreprenad?  

Den arbetsrutin som är framtagen är menad att bli använd genom hela 

projekttiden, från anbudet till byggslut och överlämnandet av byggnaden till 
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byggherren. De projekt som arbetsrutinen blivit testad av har alla varit inne 

i tidigt skede och därmed inte genomgått alla stadier i projekteringen eller 

produktionen. För att utföra en korrekt fallstudie måste denna arbetsrutin 

användas genom ett helt projekt som tar många år att genomföra.  

Den fallstudie som gjorts är därmed inte fullständig då endast den första 

beräkningen har genomgåtts och den respons som givits behandlar endast 

det arbetet.   

Det som är konfirmerat är att teorin och analysen bakom användningen 

av arbetsrutinen ska hjälpa byggentreprenörer till en tidseffektiv och korrekt 

beräkning. Arbetet ska skötas enligt en företagsstandard. Detta uppnås 

genom internt arbete eller klara direktiv till externa parter. De funktioner 

som de två verktygen innehåller ska uppfylla de behov som behövts och även 

utvecklat, speciellt indatamallen, till att bli användbar till andra funktioner 

än energiberäkningen.  

Den nya arbetsrutinen är, och ska inte vara riktad mot en specifik 

entreprenadform. Beräkningen grundar sig på samma slags data: indata och 

modell som i sin tur grundar sig på insamling av projektinformation från 

projektdokument och databaser samt modellering. Detta jobb görs av 

byggentreprenören oberoende vem som tagit fram projekthandlingarna. 

Modellen tas fram av byggentreprenören eller konsulter/arkitekt. 

Entreprenadformen påverkar endast vem som är ansvarig för att indatan och 

modellen är korrekt, men ej själva arbetsrutinen.   
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8 Fortsatt forskning 

8.1 Fortsatt forskning Fasta Parametrar och hur dom antas 

Med bakgrund mot Företags 3:s studie av energiberäkningar fås en 

frågeställning om hur olika entreprenörer och konsulter antar olika fasta 

parametrar. som studien visar är att dessa värden har en stor medverkan till 

att beräkningsresultaten för liknande projekt kan visa stora skillnader i 

energibalansen.  

Varje entreprenör vill beräkna sina projekt med, för dom, korrekta värden 

så dom kan jämföra mellan olika byggsystem och kunna förutse projektens 

energibalans för en effektiv projektering och produktion. Dessa värden antas 

från antingen interna databaser, erfarenhet, externa databaser likt Sveby 

eller från referensobjekt. Detta gör att det kan anses förståeligt att vid 

jämförning mellan företagens projekt finns skillnader då dom kan ha olika 

regler för hur beräkningen görs och dessa fasta parametrar antas från olika 

källor. Men inom företaget borde det finnas regler eller handledningar för hur 

detta ska skötas och hur dom värdena har blivit definierade.  

Denna tes ställer frågan om vilka parametrar väljer olika entreprenörer 

att räkna med och vad är det korrekta värdet? En studie med stora och små 

svenska entreprenörer samt energikonsulter som dels sköter 

energiberäkningen samt besitter erfarenheten om vad som påverkar 

energibalansen.  

8.2 Fortsatt fältstudie 

För att stärka validiteten av detta examensarbete krävs en fortsatt 

utökad fältstudie hos de olika byggentreprenörerna för att skapa en med 

nyanserad bild hur dom arbetar med energiberäkningarna.  Ett projekt i 

byggbranschen tar många år att genomföra och som denna studie har visat 

så genomförs arbetet på olika sätt av byggentreprenörerna. En fältstudie 

som följer ett större antal projekt i olika storlekar av olika 

byggentreprenörer där studiepersonen får observera eller medverka i 

arbetet kan skapa en mer detaljerad beskrivning av de olika arbetssätten.  

8.3 Kontrollteorin 

Den teori som tagit fram i denna rapport om den positiva effekt som ökad 

kontroll av det egna arbetet har bekräftats av branschaktiva personer i 
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intervju- och fallstudien.  Den fortsatta användningen av den nya 

arbetsrutinen kommer förhoppningsvis stärka denna teori genom att visa 

att den positiva effekten är permanent och inte bara är tillfällig för dom 

projekt som tills idag testats. Om det visar sig vara en permanent effekt 

borde nästkommande forskning innebära om kontrollteorin kan appliceras 

på andra arbetsrutiner i och utanför byggbranschen  för att effektivisera det 

arbetet. Kanske är andra idag-använda arbetsrutiner endast använda pga. 

tradition eller att företagen är oroliga för stora kostnader vid införandet av 

ett nytt arbetssätt. Kanske kan införandet av en ny arbetsrutin med ökad 

kontroll innebära en övergångsperiod med stor osäkerhet bland användarna 

och kostnader men det kan löna sig efter en tids användande då 

användarna har vant sig.     
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10  Bilagor 

10.1 Bilaga 1, Intervjufrågor 

 Hur ser nuvarande arbetsprocess ut för energiberäkningarna? Indata, 

beräkning samt modellen, vem gör vad i processen? Vilket 

energiberäkningsprogram används för själva beräkningen? När görs 

beräkningen/beräkningarna under projekttiden? 

  Vilken roll har du i rutinen? Vilka och hur använder du olika verktyg?  

 För dennes medverkan i dagens arbetsrutin, vilka element vid 

framtagandet av en ny rutin är främst kritiska för denne?  Detta för att 

identifiera vad olika parter i rutinen har för ”flaskhalsar” eller motsvarande 

positivt i rutinen.  

 Hur påverkar entreprenadformen arbetsrutinen? Söker både talad- 

och visuell beskrivning av processen under general-, total-, 

utförandeentreprenad.  

 Vad är positivt/negativt med nuvarande använda arbetsrutin för 

energiberäkningar? Har företaget några framtids-visioner för hur den kan bli 

bättre? 

 Hur kan ny teknik, eller programvara, förenkla eller förbättra 

beräkningsprocessen. 

 Hur använder ni det resultat som ni får från energiberäkningarna? 

Använder ni indatan som tagits fram för något annat än själva 

beräkningen?  

 Är era projekt miljöcertifierade? Om ja, varför söker ni det? 
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10.2 IDA-ICE, Pär Carling 

Som underlag till energiberäkningen krävs en byggnads-modell i 3D-fomat; 

funktionen i beräkningen. IDA-ICE kan hantera många olika typer av filformat: 

DWG, RFC, SKP, IFC m.fl. IFC-fil är ett s.k. Open source-format och lämpar sig 

bäst då den, vid överföring mellan mjukvaror, bevarar all information som, vid 

andra format, kan gå förlorad. De andra formaten fungerar också, men då kan det 

krävas extra arbete med justering av modellen. Man kan även lägga ett underlag 

av Bitmap (JPG, PDF osv) och bygga upp byggnaden enligt den, men detta kräver 

uppenbart mer arbete i IDA-ICE.  

Resultatdokumentet i Sverige är korta och koncisa, andra länder som Tyskland 

vill ha långa detaljrika presentationer.  

Varje zon beräknas som en nod; klimatvariation i rummet kan ej utläsas; hela 

rummet har samma klimatzon.  

Man bygger upp VVS-och ventilation-schemat i IDA-ICE från flödesschema och 

styrbeskrivningar. Ofta saknas denna information, då får Equa göra egna 

antaganden för att nå det önskade resultat som angetts. För att få korrekta 

beräkningar krävs då detta för att få verklighetstroget.  

Projektören av systemet är ansvarig att systemet projekteras, men ofta ber 

dessa leverantören att ta fram och provköra systemet.  

Vid import till IDA-ICE definieras dom olika zonerna upp. Detta kräver att IFC-

standard följs och man följer ”reglerna” (se Bilaga 9.3) i dokumentet som skickas 

med i anbudet.  

Vid behov slås zonerna ihop om deras klimat är densamma. Om det är fler än 

ca 350 zoner i huset tar beräkningen längre tid. Tidigt i projekteringen, innan de 

olika zonerna är bestämda kan det slås ihop till: fasadzon, kärnzon osv. väldigt 

grova zoner.  

Mappning av konstruktionen underlättar Equas arbete men detta kan enkelt 

ändras i IDA. För att kunna göra beräkningen krävs konstruktionen av 
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byggdelarna, inte bara U-värde. Detta beror på att en byggdel innehåller fler 

parametrar än bara U-värde: värmelagring, lufttäthet osv. om bara u-värde finns 

antas en konstruktion av Equa. Information om vilken typ av byggdel det är 

(sandwich-element av betong, isolering) underlättar detta arbete och gör det mer 

verklighetstroget.  

 

Figur 13 anger fördelningen i påverkan på den totala energisimuleringen som dessa fyra delar har. 

Väderfilen tas från ashray eller från nystartade SMHI på beställning för Sveby.  

 Utetemperatur 

 Vindriktning 

 vindhastighet 

 Luftfuktighet 

 Måltekningsgrad 

 PPM 

Hur fungerar IDA-ICE 

o Modulärt dynamiskt flerzonsprogram för energisimulering med stöd 

för BIM-import 

Klimatskal

Systemtyp, 

VVSprestanda

Börvärden 

Tidsschema

Brukaren

Energins fyra delar
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 Beräknar huset enligt zoner, noder, men även hur dom olika 

noderna påverkar varandra; undertryck i ena hörnet av 

byggnaden skapar övertryck i andra hörnet av byggnaden.   

o Beräkning av termisk komfort (Top, PPD) 

 Termisk komfort innebär att inomhusklimatet anses behagligt 

med avseende på temperatur, luftkvalité, lufthastighet- 

fuktighet, belysning samt bullernivå. IDA-ICE beräknar dessa 

värden och jämför mot ställda värden från organisationer som 

Boverket. (Saidzadeh, 2013) Beräkningarna bestämmer om 

justeringar i installationsstyrningen ska göras.  

o Tryck-driven luftströmning för hela byggnaden  

 Programmet beräknar Undertryck i ena hörnet av byggnaden 

skapar övertryck i motstående hörn av byggnaden.   

o Skräddarsydd design av VVS-anläggningen 

 Konsulten ritar upp VVS-anläggningen i IDA enl. 

flödesschema och beskrivning 

o Godtyckliga styr- och reglerfunktioner 

o Öppen källkod för detaljgranskning av komponenter 

o Möjlighet att addera egna komponenter 

 IDA-ICE innehåller egen ritfunktion för uppbyggnad och 

förändring av byggnaden, likt Revit. Detta öppnar upp 

möjligheten att, vid mindre projekteringsförändringar, eller 

direkta fel i modellen, förändra direkt i IDA-ICE och därmed 

behålla de inställningar som tidigare gjorts. (Carling, Equa 

Solution AB, 2015)  

o Differentialalgebraisk ekvationslösare med adaptivt beräkningssteg 

 Den gör beräkningar under hela dagen i olika intervall. 

Programmet tänker själv när en beräkning behövs. Detta går 

att ställa in. (Carling, Equa Solution AB, 2015) 
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Det förarbete som Equa får från entreprenörer varierar stort. Från IFC-fil och 

indata till PDF:er där dom själva får anta värden.  

Många entreprenörer söker bara ett svar från beräkningen medans vissa har 

genomgångsmöten med konsulten där alla delresultat gås igenom. Detta öppnar 

upp möjligheten till förbättringar i utformning och drift. Slutrapporten kan 

innehålla grafer som visar specifika rum, kyla, värme eller andra storheter som 

kan användas för förbättring. Equa ser en potential att entreprenören är 

involverad i själva beräkningen för att mer direkt se påverkan som vilka element 

har på beräkningsresultatet.  

En kostnadsuppskattning för ett projekt på 35.000 kvm där Equa får en korrekt 

projektmodell samt insamlad indata, mot, generell modell utan indata är 22 

arbetstimmar, som genererar 22.000kr. För varje projekt görs som snitt tre 

beräkningar, totalt 66.000kr. 22timmar i början av ett projekt, i kamp om anbud, 

gör att anbudshandlingarna kan göras klart en halv vecka tidigare. Detta är 

väldigt viktigt: mer korrekta beräkningar då vi är ansvariga för indatan samt 

snabbare.  
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10.3 Modelleringskrav för IDA-ICE 

 Minst ett IFC projekt I IFC-filen  

 Minst en byggnad i filen 

 Minst en våning i filen 

 Minst 4 väggar på ett av våningsplanen 

 Alla fönster, dörrar, väggar ska vara inkluderade i våningsplanet 

 Alla fönster och dörrar ska finnas i vägg- taköppningar; öppningarna 

måste vara modellerade.   

 Öppningen och väggen måste ha sammankopplat koordinatsystem 

 Dörrar och fönster måste vara helt inne i väggarna 

 Bottenplattan måste täcka hela byggnadens undersida.  

 Samtliga rum och ytor måste vara fördefinierade enligt den 

klimatzon dom tillhör. (se Vilka) 

 I IFC version 2x2 eller högre måste väggar ha en given centerlinje 

 Tak måste täcka alla plan som inte täcks av ett annat plan.  

 Väggar måste vara vertikala, ha konstant tjocklek och rak eller 

cirkulär dragning. Modellen måste förenklas om detta inte uppnås.  

 Rumshöjden är som standard upp till bjälklag men då läggs 

undertaksskivan till i bjälklagets konstruktion. Alternativt kan det 

modelleras som två områden; ett upp till undertaket och ett från 

undersida undertak till bjälklag.   

 Det finns gränser för hur komplex ett element kan vara. Beräkningen 

kan misslyckas om den innehåller för komplexa geometrier. Förenkla 

dessa om möjligt.   

 Våningsplan måste vara separerade från varandra; inte överlappa 

varandra.  

 Ett våningsplan borde inte innehålla mer än 1500 väggar.  

 Benämningar på alla byggdelar ska vara enligt litteran för projektet.  
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10.4 Checklista indata energiberäkning, IDA-ICE 
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10.5 VIP-Energy, Nicklas Uddenäs 

Mail 1 

1.       Vilken typ av byggnads-modell används för beräkningen? Om 3D: Är 

det vanligast att ni laddar in en hela modeller eller bygger ni upp den i VIP? 

Finns det någon liknande kravlista på hur modellen ska vara ritad för att 

VIP ska kunna göra beräkningen? 

 Niklas: Vi har inte import av ICF och 3D modeller ännu. Det är något som 

vi håller på att utveckla nu. CAD-Q har gjort en Revit överföring men det är 

inte vi som tillverkat den. Så kvaliteten med den är inte superbra. Man 

bygger upp allt i VIP-Energy. Vi arbetar med areor av en viss byggdel. VIP-

area är en mängdningsmodul som de flesta mäter upp byggnaden i först. 

2.       Används VIP Energy för alla typer av projekt: lägenheter, kontor, 

offentliga byggnader, fabriker osv? 

Niklas: VIP-Energy används till alla sorters byggnader och verksamheter. 

Ingen byggnadstyp som vi inte klarar av.  

3.       Hur ser en vanlig arbetsprocess ut för er med ett projekt? Om en 

förändring sker i ett pågående projekt, kan man enkelt göra förändringar i 

VIP eller måste allt ert arbete börja om från början? 

Niklas: Du kan enkelt göra förändringar i ett projekt . Det är en utav våra 

främsta försäljningsargument. Så du behöver inte börja om från början. En 

beräkning tar ca 0.5 sekunder att utföra. 

4.       Hur fungerar VIP Energy? Det är antagligen svårt att ge en kort 

beskrivning men hur använder programmet den modell och indata för att 

göra beräkningen? 

Niklas: Vi har en bra manual som beskriver hur man skall fylla i indata 

för att genomföra en beräkning. http://vipenergy.net/Manual.htm 

http://vipenergy.net/Manual.htm


x 

 

 

Figur 15 Resultat från VIP-Energy. 
jämförelse mellan beräknat värde och den 
kravsättning projektet har 

Figur 16 Resultat från VIP-Energy. Nyckeltal och energibalans 

Figur 14 Resultat från VIP-Enery. Specifikation av 
energiflöden 

5.       Vilka typer av resultat kan man få ut genom VIP? Total energiåtgång, 

specifika energiflöden osv? 

Niklas: Du får ut alla energislag var för sig. Se i våra resultat efter att du 

har genomfört en beräkning.   
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Figur 17 Resultat från VIP-Energy. Tidsindelning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xii 

 

 

Figur 18 Inställningar för de olika byggsystemens orientering och egenskaper 

Mail 2 

Fråga: Du skrev att ni använder areor för byggdelarna, vad menas med 

det? Min tolkning är att ni applicerar tex. den väggens egenskaper till ytan 

och hela byggnaden är uppbyggd av bara ytor. Likt Google SketchUp så är 

väggarna tomma på innehåll, bara omgivande ytor. Har jag tolkat rätt?  

Svar: Ja alla byggegenskaper som tjocklek, värmeledningstal, densitet för 

material osv. Sen lägger vi in arean av den byggdelen. Vi har ingen 3D modell 

av byggnaden. VIP-Energy vill bara veta vad som finns i vilken orientering 

på byggnaden. 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 


