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Abstract

Digitization of energy surveys

Johan Thorell

Swedish law has established that all major companies should energy map their estate
and operations every four years. Hence, a need to create a digital tool to accomplish
this work. In this project such a software tool was developed. This tool includes
methods that generate a report and calculate key figures throuth several smart forms
and databases. With this, the consultant may save time.

The goal was to design a general digital framework to efficiently handle complex
buildings. This digital tool should be useful when Sweco maps complex buildings in
other assignments. The sub-objective of the project were to create an preliminary
Sweco report, create a smart framework that alerts the user if unreasonable values
exist, import values form databases, and provide indicative information for energy
surveys.

The digital tool has found to be useful. It still needs some improvement but the
architecture is more or less implemented. The database function succeeds for the
case with the customer and generates valuable results but no general solution was
found before the project ended,
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Svensk lag slog fast att alla stora företag skall energikartlägga sina fastigheter och verksamheter var 

fjärde år. Kartläggningen skall utföras av en tredje part om företaget saknar eget 

energivägledningssystem enligt ISO. Detta resulterar i arbete för teknikkonsultfirmor vilka är de som 

kan utföra jobbet. Exakt arbetsmetodik för att angripa denna komplexa uppgift är inte alltid 

standardiserad inom företagen. Där med identifierades behov av att skapa ett digitalt verktyg för att 

underlätta arbetet. Programmet utrustades med metoder vilka skapar en rapport samt räknar fram 

nyckeltal via smarta formulär och databaser. Med detta program kan konsulten spara tid och nyttja 

budget för att utvärdera fastigheten ytterligare. 

Programmet är validerat mot en kunds huvudkontor som Sweco Systems AB tidigare jobbat med. 

Huvudkontoret definieras som komplext med flera olika verksamheter och ventilationen består av en 

kedja med tre steg av aggregat. Tanken är att fastigheter vilka är av samma komplexitet eller simplare, 

kan behandlas med detta verktyg. Större, eller ännu mer komplexa, anläggningar kan vara för 

svårhanterade att behandla med ett generellt verktyg och därför utreds dessa inte i projektet.  

För att skapa den här typen av programvara krävs ett ramverk för hur energiberäkningarna skall 

struktureras. En del av ramverket kan visualiseras med flödesscheman. Anledningen till att inte hela 

strukturens visas är på grund av att den är för omfattande. Vad schemat visar är att information flödar 

från källor och definierar inparametrar. Dessa inparametrar kan kombineras och behandlas för att skapa 

en relevant variabel. Exempelvis kan area och antal anställda räknas om till ett teoretiskt luftflöde.  

Verktyget är format efter den ovannämnda strukturen. När inparametrar hämtats från källorna behandlas 

dessa för att finna effekten av valt område. Genom att identifiera effekten är det möjligt att vidare räkna 

ut energibehovet tillsammans med antal drifttimmar. Detta är ett vanligt tillvägagångsätt att tillämpa när 

konsulten utför inventeringar. Ofta försöker han eller hon finna märkeffekten direkt på ett aggregat och 

därefter uppskatta antal timmar maxeffekt uppnås. När man funnit samtliga förbrukningar summeras 

dessa under respektive område som energimyndigheten har definierat. Dessa områden är uppdelade för 

att en mer överskådlig bild av fastigheten skall uppnås  är det möjligt att med jämförelsevärden 

utvärdera byggnaden närmre. Om inparametrarna uppnår godkänd kvalitet och är tillräckligt många för 

att de viktigare beräkningarna skall kunna utföras resulterar detta i nyckeltal, som jämförs med 

branschstandard. Är fastigheten över eller under rekommenderade intervallet reagerar programmet och 

upplyser konsulten om detta. Har priser definierats som inparametrar räknar programmet ut hur mycket 

pengar systemet exempelvis kan spara vid investeringar i mer energisnål teknik. 

Programvaran är kodad i C# (C-sharp) och är formulärbaserad. Tre större formulär finns. Initialt får 

användaren fylla i kontaktformuläret utan beräknade parametrar. I själva energiformuläret finns cirka 

100 textlådor vilka konsulten kan nyttja för att definiera inparametrarna. Bakomliggande finns 

ramverket som kan påminna användaren om hur verktyget strukturerar kartläggningen. Smarta 

funktioner gör att inmatningen skall bli så smidig som möjligt. Inparametrar vilka önskas definieras 

med schablonvärden finns i lokala databaser. Exempelvis är medeltemperaturen definierad i en 

klimatdatabas. Ett antal schablonvärden är även hårdkodade, men fullt tillgängliga för användaren att ta 

del av. 

Import av fastighetens givardata till verktyget är en funktion som fortfarande är under utveckling. Då 

målet med projektet är att skapa ett generellt verktyg, vilket skall angripa fler fastigheter än 

referensobjektet, har detta konstaterats vara komplicerat att tillämpa. Trots denna vetskap testades 

teorin om att fastighetsdata direkt kan brukas för energikartläggning. Initialt var det oklart hur det 

överordnade systemet kommunicerade med anläggningen men efter konsultering med sakkunniga på 

Sweco samt Siemens kunde databaser med intressant information extraheras. 
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Orienteringen i databaserna och förståelse för vilken mätserie som är kopplad till vilken givare var 

utmanande. Detta problem löstes dock med fysisk förståelse och identifiering av trendmönster. Att 

programmera en kod som utför den typen av arbeten är svårt, men med hänsyn till de nya 

byggherrekraven finns potential för denna arbetsmetod. Det kan därför vara fördelaktigt att i framtiden 

använda denna metod när energikartläggningar skall utföras då relevant information funnits av 

projektet, se rubrik Praktiskt exempel av databas-beräkningsfunktion. 

För kundens del utökades kunskapen om anläggningen. Det mer avancerade ventilationssystemen var 

redan innan, i Swecos tidigare kartläggning, utdömt och fel hade konstaterats. Kunden visste dock inte 

mer exakt vad som hänt med zonaggregaten och varför de konsumerade mer energi än nödvändigt. 

Projektet kunde med de extraherade databaserna mer direkt peka på anledningar varför donen ej 

fungerar som tänkt. Det mer alarmerande är att två aggregat, vilka stod bredvid varandra, kan värma 

och kyla samtidigt. Därmed uppstår rena förluster utan någon vinning i komfort. Det var även intressant 

att aggregatens fjärrvärmeventiler öppnar innan och efter kontorsdrift och skapar en hög 

effektförbrukning för referensobjektet. 

Slutsatsen är att ett att ett digitalt ramverk som byggs in i ett verktyg kan nyttjas till konsultens fördel. 

Genom att hjälpa personens arbete under kartläggningens gång kan tid sparas och eventuellt förbättras 

även resultatet. Att implementera funktioner vilka kan behandla databaser har befunnits vara en bra idé. 

Sett till ramverket finns information i databaserna som kan användas men detta gör man inte alltid idag. 

När kundens databaser undersöktes insågs brister i det befintliga komfortsystemet vilket man tidigare 

inte vetat om. Detta är alltså något man bör utveckla vidare då potentialens har konstaterats.      
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Exekutiv sammanfattning 
 

Att energikartlägga är resurskrävande och utan effektiva tillvägagångssätt drar kostnader iväg. För att 

undvika det har det här projektet, som har kopplingar till Uppsala universitet och Sweco Systems AB, 

utvecklat ett digitalt verktyg för att göra det så resurseffektivt som möjligt. En programvara med 

utgångspunkt från begreppen Big Data och Internet of Things har producerats. Den kan importera stora 

mängder fastighetsdata och snabbt göra mer exakta beräkningar utan att många konsulttimmar 

spenderats. Produkten har validerats i pilotprojektet mot en större fastighet i Stockholm och visat lyckat 

resultat. Hos den här kunden kunde man med det digitala verktyget utvärdera fastighetens databaser och 

påpekar förbättringspotentialen med hög precision. Det gjorde att man snabbt kunde lyfta fram 

relevanta åtgärdsförslag med träffsäker payback-tid. Efter att projektet fullföljts söker man nu fler 

kunder för att energikartlägga fler fastigheter och ge förslag på energieffektiviseringar som är 

ekonomiskt försvarbara. 
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  Förkortningar & definition 

Atemp Atemp är invändiga arean i byggnaden med en temperatur över 

10 grader Celsius. 

Bafflar Bafflar, eller kylbafflar, är flera element vilka kyler 

omgivningen. Referensobjektets bafflar drivs av fjärrkyla. 

Börvärde Börvärdet är ett definierat värde vilket ett aggregat reglerar 

efter. 

Excel Microsoft Office Excel, förkortat Excel, är en mjukvara för att 

skapa och redigera tabeller. 

Datagolv Datagolvet är ett golv påbyggt det ursprungliga golvet i 

referensobjekt. Mellan golvet och datagolvet finner man kablar 

men utrymmet nyttjas även som ventilationskanal.  

DB DB är förkortningen för DataBas. 

DLL Dynamic-link library är en filtyp som nyttjas av datorer. Det är 

ett bibliotek med funktioner.  

DUC/PLC Data Under Central/Portable Logic Controller är en elektronisk 

fysisk mekanism vilken nyttjas för att reglera en fastighets 

inomhusklimat. 

DHC/SCADA Data Huvud Central/SCADA är en dator vilken mottager 

information ifrån fastighetens givare och ibland även sänder 

signaler till fastighetens komponenter. 

Golvaggregat Aggregat med en fläkt, ett spjäll samt ett elvärmebatteri vilket 

är placerat i ett datagolv efter zonbehandlingsaggregaten. 

kunden äger cirka 600 stycken enheter. 

Inparameter Inparameter är ett ingående värde, statiskt eller variabelt, vilket 

verktyget tilldelas. 

Funktion Funktion är just en ”funktion” vilket är inprogrammerat i 

mjukvaran och utförs när denne kallas. Kan även kallas metod.  

Komplex byggnad En komplex byggnad är en fastighet med flera olika typer av 

verksamheter. Detta gör kartläggning av energin svårare. 

Konstruktör En konstruktör, direkt översatt från engelskans ”constructor”, är 

ett kodstycke som skapar en klass, eller metod. Här finns 

möjlighet att importera data in till den nya klassen.  

Metod Metoden är en funktion som kallas från ett objekt.  

OLE Object Linking and Embedding är teknik vilket skapar objekt 

som kan sändas mellan olika dokumenttyper om dessa stödjer 

funktionen. 

Klass Klass, engelska Class, är inom objektorienterad programmering 

ett stycke programkod med funktioner, variabler och 

konstanter. 

Kunden Kunden är ett företag som tidigare köpt en 

energikartläggningstjänst av Sweco. 
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Referensobjekt Referensobjektet är kundens fastighet på Kungsholmen i 

Stockholm. 

SFP Specific fan power är ett nyckeltal för en fläkt. Skall vara 

angivet för hur energieffektiv fläkten är per levererad luftenhet. 

Smart verktyg eller 

smart formulär 

Ett smart verktyg eller formulär definieras som mjukvara med 

inbyggda funktioner för att avgöra om inparametrarna är 

rimliga. 

Smarta fastigheter  Smarta fastigheter är fastigheter med byggnader vilka själva 

kan avgöra hur driften fungerar. Exempelvis skall en smart 

fastighet känna av om energiförbrukningen är orimligt hög.  

VS Microsoft Visual Studio, förkortat VS, är en mjukvara för att 

programmera i. I denna väljer man vidare vilket 

programmeringsspråk som nyttjas. 

Word Microsoft Office Word, förkortat Word, är en mjukvara för att 

skapa och redigera text. 

Zonaggregat Zonaggregat är en del av ventilationssystemet vid 

referensobjektet. Denna inkluderar en fläkt, ett kylbatteri och 

ett värmebatteri.  

Ärvärde Ärvärdet är det värde en givare uppmäter i realtid. 

Överordnat system Det överordnade systemet är ett samlingsbegrepp för 

DHC/SCADA systemen, vilka kontrollerar och styr fastigheten. 
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1 Introduktion 

Energikartläggningarna Sweco utför är generellt mot större och mer komplexa fastigheter. Mindre 

byggnader, exempelvis flerbostadshus, är inte Swecos huvudområde. Större fastigheter ägs ofta av 

stora företag. Med stora företag menas bolag vilka sysselsätter minst 250 personer samt omsätter 50 

miljoner euro eller innehar en balansomslutning över 43 miljoner euro per år. Enligt svensk 

författningslag 2014:266 skall stora företag utföra energikartläggningar minst var fjärde år. 

Undantag ges om företaget innehar certifieringarna Energiledningssystem (ISO 50001) och 

Miljöledningssystem (ISO 14001). Dessa kräver endast mindre tillägg om företaget innehar 

kompetensen [1]. Utförs en kartläggning skall arbetet göras av en person, som uppfyller kraven på 

energikompetens via ett oberoende organ. Här har teknikkonsultföretag, likt Sweco, goda 

möjligheter att sälja dessa kartläggningstjänster. 

När en fastighet är komplex krävs en djupare förståelse för systemet. Antaganden och försummande 

av olika faktorer är svåra att göra. Detta skiljer sig från simplare bostäder där en energikartläggning 

är möjlig att arbeta fram relativt snabbt om kravet på noggrannhet inte är för strikt. För att 

införskaffa den djupare förståelsen krävs att man fysiskt besöker byggnaden för att utföra 

nödvändiga mätningar samt finna relevant data. Det är inte ovanligt att mer exakta data inte 

existerar. Detta ställer högre krav på god energikompetens bland de som arbetar med 

energikartläggningen. 

För att klara av nya, mer avancerade, uppgifter har människan traditionellt sätt uppfunnit nya 

verktyg. Ett av dagens mest kraftfulla verktyg är datorn. Digitaliseringen har sedan sent 1900-tal 

revolutionerat dagens arbete och effektiviserat olika processer. Nu, tidigt 2000-tal, är tiden inne att 

digitalisera byggnaderna. I kombination med vetskapen om att man tidigare lyckats nyttja program i 

datorer för att automatisera processer samt uppfattar att byggnader bli mer uppkopplade ses en 

digital potential i energikartläggningsprocessen.  

1.1 Frågeställning 

Är det möjligt att finna samt teoretiskt implementera effektivare metoder för energikartläggning av 

komplexa byggnader med digital automation? 

1.2 Syfte 

Dagens energikartläggningar, vilka utförs på komplexa byggnader, är resurskärvade. Den 

arbetsmetod som tillämpas är inte standardiserad och detta bör vara en av faktorerna till varför en 

energikartläggning är tidskrävande. Därav finns motiv för Sweco att utvärdera samt rekonstruera 

nuvarande tillvägagångsätt. Om antalet konsulttimmar per energikartläggning reduceras betyder 

detta att företaget vidare kan erbjuda konkurrenskraftigare alternativ på marknaden. Syftet med 

arbetet har varit att utvärdera utförda samt pågående energikartläggningar och finna digitala 

förbättringar i dessa arbeten.  

1.3 Mål 

Målet var att konstruera ett generellt digitalt ramverk för att effektivt behandla komplexa byggnader. 

Detta digitala verktyg skall vara möjligt att nyttja när Sweco kartlägger komplexa byggnader i andra 

uppdrag. Delmålen för projektet var att skapa en preliminär Swecorapport, skapa ett smart ramverk, 

varna användaren om orimliga värden antogs, importera värden från databaser samt innehålla 

vägledande information för energikartläggningens inparametar. 
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2 Bakgrund 

2.1 Referensobjektet 

Sweco Systems AB har sedan en längre tid haft kontakt med en kund med en fastighet på 

Kungsholmen i Stockholm. Fastigheten på Kungsholmen inkluderar en byggnad vilken är kundens 

huvudkontor. Denna består av 35 700 kvadratmeter Atemp och verksamheten inom byggnaden är 

varierande. Det finns ett storkök, öppna kontorsytor, utställningslokaler, flera typer av 

forskningslaboratorier och garage på tre plan. Totalt är huset sektionerat i 13 våningsplan [2]. 

Byggnaden är utrustad med fjärrvärme och fjärrkyla via två separata undercentraler. Båda dessa 

nyttjas i verksamheten samt för fastighetens drift. I verksamheten använder diskmaskinlabbet en 

större mängd fjärrvärme för att värma vattnet i maskinerna. Dessa kör mellan 07:00 och 19:00. Inom 

detta utrymme är klimatkraven hårda och detta betyder strikt kontroll av inomhustemperatur samt 

luftfuktighet. Vidare nyttjas fjärrkyla både för kökets kylar samt labblokalernas kylbehov. Köket 

antas utgöra den största konsumenten [2]. 

  

Figur 1: Ett förenklat flödesschema av ett luftflöde i ventilationssystem i referensobjektet. 

Komfortsystemet är komplext. De första 3 planen och halva plan 4 kyls och värms av radiatorer och 

bafflar. Därefter sker temperaturregleringen med ett ventilationssystem vilket består av tre steg. Se 

Figur 1. Första steget är luftbehandlingsaggregaten. Dessa 10 luftbehandlingsaggregat förser hela 

byggnaden med tilluft samt leder bort frånluft. Alla enheter utom aggregatet avsett till köket är 

försett med vätskeburen värmeåtervinning. På halva plan 4 samt resterande plan till nivå 12 finns 

zon och golvaggregat. Zonaggregaten är till antalet 52 stycken vilka är utplacerade i slutna 

utrymmen på planen. De är försedda med värme och kylbatteri via fjärrvärme och fjärrkyla. Tilluften 

för dessa aggregat är under normal drift 70 procent återanvänd frånluft från lokalerna och 30 procent 

av luftbehandlingsaggregatens tilluft som direkt går till zonaggregaten. Kvällar och helger 

återcirkulerar endast aggregaten för att hålla värmen i fastigheten och tilluften från 

luftbehandlingsaggregaten stängs. Luftbehandlingsaggregatens tilluft går genom ett datagolv och 

innan den når lokalen behandlas den ytterligare en gång av golvaggregat. Dessa består av en fläkt, ett 

eldrivet värmebatteri samt ett spjäll. [2] 

Belysningen är främst styrd via tidskanal och denna är inställd på 06:00 och 20:00. Det finns 

rörelsesensorer och forceringar, men dessa nyttjas relativt sällan och kan försummas. [2] 
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2.2 Digitalisering 

Världens arbetssätt förändras ständigt med IT. Enligt Stiftelsen för strategisk forskning antas 

vartannat jobb automatiseras bort inom 20 år [3]. Detta visar att det finns mycket stor potential att 

automatisera dagens arbetssätt. Ineffektiva program och andra dåliga IT-tekniska lösningar är en 

onödig kostnad för företagen idag. Unionen hävdar att IT relaterade problem kostar medlemmarna 

11 miljarder varje år [4]. Därmed är antagandet att det går att utveckla bättre digitala verktyg på 

arbetsplatser, även de med hög kompetensnivå, rimligt och att behovet för förnyad arbetsmetodik 

existerar. 

Nya verktyg eller program har effektiviserat Swecos anställdas vardagar och kommer att fortsätta 

göra detta. Implementeringen av CAD har revolutionerat hela branschen för konstruktörer och 

Virutal reality är nästa steg vilket skall underlätta arbetet. Dessutom används script eller liknande av 

tekniska konsulter för att göra repetitiva uppgifter snabbare och primitiva eller utdaterade program 

byts ut. Miljön antas därför vara mottaglig för nya verktyg och därav finns möjligheten att utveckla 

en mjukvara som kan nyttjas för energikartläggningar. Om denna har önskade funktioner och når de 

krav som ställs finns det möjlighet att den accepteras och används i verksamheten. 

Anledningen till att utföra ett projekt inom databasområdet är för att fastighetsbranschen står inför en 

omställning. Den skall digitaliseras och bli smartare [5] [6]. Funktioner vilka hittills utförts manuellt 

skall nu göras av datorprogram och robotar. Ett exempel på digitalisering av fastigheter är flödes- 

och energimätare. Vattenmätare lästes manuellt av en fastighetstekniker som rapportera in 

mätarställningen till fastighetsägaren. Därefter kan man göra avräkningar på tidigare betalda 

fakturor. Nu byts dessa ut mot digitala flödesmätare och rapporteringen till kommunen, som 

tillhandahåller vattnet, sker direkt samtidigt som värdet skickas till fastighetsägaren för uppföljning. 

Istället för att avläsningen sker exempelvis var 3e månad görs avläsningar betydligt oftare. Varje 

timma är en vanlig upplösning [7]. 

Både Vasakronan och Statens fastighetsverk ställer krav på entreprenörer att samtliga givarvärden 

skall trendloggas [8, p. 7][Tabell 3]. Detta betyder att de implementerade systemen har stora 

mängder data lagrade i databaser. Dessa kan nyttjas för att utföra energiberäkningar. När 

Vasakronan utför ombyggnationer innefattar det överordnade systemet denna funktion, se Appendix.  
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3 Metodik 

3.1 Projektets delmål 

Initialt valdes en bred frågeställning. Att effektivisera alla moment i arbetsprocessen med 

digitalisering är för omfattande för att innefatta i ett projekt. Efter att flertalet färdigställda rapporter 

från olika energikartläggningar analyserats och en energiexperts yttranden beaktats förstod man att 

två extra tidskrävande processer finns. Första processen är att finna energidata. Den andra är skriva 

en rapport som skall levereras till kund och energimyndigheten. Dessa två processer analyserades 

ytterligare och resultatet påvisade att det i teorin är möjligt att effektivisera momenten. 

Att eftersöka energidata är en väldigt stor del av energikartläggningens totala tidsbudget. Komplexa 

byggnader har ofta unika system som ogiltigförklarar schablonmässiga antaganden. Dock nyttjas 

dessa om konsulten ej lyckas finna annan relevant information för att utföra energiberäkningen för 

det i fastigheten lokala systemet. Exempelvis existerar standardvärden för luftgenomflöden, men om 

klimatrum med högre krav finns kan standardvärdet övergå till att vara inaktuellt. Är konsulten då 

medveten om att byggnader har obligatoriska ventilationskontroller där luftflödet är specificerat kan 

han eller hon efterfråga dem. Därav fastställde man att ett delmål var att skapa ett ramverk vilket 

konsulten kan vända sig till för att eventuellt upptäcka nya sökvägar för data. Man eftersträvar även 

att anträffa relevanta data och integrera dessa i ramverket. 

En rapport kräver alltid tid för att upprättas. Sweco har dock underlättat för konsulterna genom att 

skapa rapportmallar med struktur samt grafiskt profil enligt företagets önskemål. Projektets idé var 

att vidareutveckla denna mall genom att automatisera möjliga delar av rapportskrivandet. Text som 

beskriver nuvarande lag om energikartläggning återkommer i flera rapporter och kan därmed direkt 

överföras till den utvecklade mallen. Övergripande tabeller och diagram är även dessa repetitiva 

fenomen. Dessa är svårare att konstruera då dessa beror av variabla värden. Ett antagande var att 

datorprogram kan hantera dessa variabla värden och därmed underlätta arbetet för konsulten. 

Delmålet var då att programmera ett smart verktyg som kan skapa en avancerad mall vilket är 

kvalitetsmässigt i nivå med en påbörjad rapport för energikartläggning. 

De två delmålen ansågs vara kombinerbara eftersom ett ramverk innehållande vägledande 

information är likt en guide. Denna kan integreras in i den programmerade mjukvaran vilket krävdes 

för att uppfylla delmålet att skapa en påbörjad rapport.  

3.2 Val av programmeringsspråk 

När det väl konstaterats att det önskade utfallet från projektet delvis var en digital rapport, insågs att 

programmering av ett verktyg krävdes. Formatet av rapporten antogs vara den avgörande faktorn för 

val av språk då snarlika funktioner och klasser antogs finnas i de icke valda programmeringsspråken. 

Då det är branschstandard med Microsoft Officepaketet för textredigering och Microsoft Windows 

som OS valdes huvudsakligen språk efter att fungera tillsammans med dessa. 

Av flertalet existerande programmeringsspråk valdes fyra allmänt kända språk att utvärderas. Dessa 

fyra var C#, C++, Java och Pyton. En kortare tid tilldelades varje språk för att via internet identifiera 

styrkor och svagheter. C++ fanns vara ett mer hårdvarunära språk med stor bredd och är mycket 

populärt men ansågs vara onödigt komplext relativt projektets önskade funktioner [9]. Även Java är 

ett välanvänt programmeringsspråk med fördelen att det går att jobba i portabla miljöer. Det föll på 

grund av att det krävs en specifik programvara för att köra program skriva i Java [10]. Pyton är ett 

språk som kan uppfattas som simpelt och snabbt [11]. Detta var mycket önskvärt för projektet och 

detta var en stark kandidat men på grund av den valda kodens fördelar förkastades även denna. 
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Det lämpligaste språket ansågs vara C#. Det är längre ifrån maskinvaran, bland annat jämfört med 

C++, och därmed relativt simpelt. Likt de andra tidigare nämnda språken är det objektbaserad och är 

designat för att skapa program i .Net-ramverket [12]. Då Microsoft både utvecklar och har designat 

språket är dess produkter, som exempelvis Word, väl integrerade. Färdiga bibliotek existerar för 

Word, Excel och ett program skapt i C# är mycket enkelt att köra i Windowsmiljön. Ytterligare en 

betydande fördel med språket är att det är typsäkert, vilket är ett attribut som projektet efterfrågar. 

Nackdelen med C# är att det initialt var helt statiskt och dess inbyggda automatiska minnessystem 

gör det mindre lämpligt för dynamiska funktioner. Med detta som underlag valdes språket C# och 

kodbasen Microsoft Visual Studios 2015. 

3.3 Övergripande struktur 

För att uppnå projektets mål att effektivisera dagens energikartläggning valdes, vilket tidigare 

nämnts, digitaliserande åtgärder. Delmålen för projektet var att skapa ett Worddokument som kunde 

jämföras med en ofullständig Swecorapport, varna användaren om orimliga värden antogs, samt 

importera värden från databaser. För att uppnå dessa delmål krävdes ett verktyg som kan möta 

kraven. Utifrån det önskade resultatet backtrackades övergripande funktioner och vilken typ av 

indata som krävdes för att nå målet.  

Figur 2 illustrerar verktygets övergripande struktur där delar av verktygets större klasser med de 

viktigare funktionerna visas. Pilarna påvisar att det är den påbörjade rapporten, vilket är ett viktigt 

delmål med verktyget. Majoriteten av de implementerade klasserna och dess funktioner är skapta för 

att bidra till detta mål. Grundinställningen i projektet var att fler, eller mer avancerade, funktioner i 

verktyget bidrar direkt till en mer utförlig och önskvärd rapport. 

 

 

Figur 2: Verktygets övergripande struktur inklusive inparametar samt utfall. 

Innehållet i rapporten kräver både enkla och mer avancerade funktioner för att verktyget skall nå 

användbar nivå. Att koppla data, vilket efter olika importer kan nyttjas av verktyget, till att skapa 

grafiskt godkända diagram identifierades tidigt som ett krävande moment. Även att uppfylla 

delmålet att importera databaser för att nyttja dessa insågs vara ett betydande arbete. 
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3.3.1 Rapporten 

Rapporten som verktyget genererar är en icke-fullständig rapport i filformatet .docx. Detta är Words 

standardformat vilket är ett av projektets krav då textfilen skall nyttjas av Swecos befintliga system. 

Då finns möjlighet att redigera rapporten efter att denna genererats från verktyget. Detta är ett 

kriterium för att projektets resultat skall vara användbara. Den genererade rapporten kan aldrig, av 

logiska skäl, exakt formas utefter kunders unika fastigheter och förutsättningar. Därav existerar 

behovet av att efterbehandla den genererade rapporten. 

Innehållet i den genererade rapporten efterliknar de rapporter som tagits del av från Sweco Systems 

enhet som utför energikartläggningar. Då Sweco besitter en grafisk profil och har standardiserat 

rapporter med generella mallar ordnades den initiala strukturen av rapporten genom att Swecos mall 

direkt finns tillgänglig som en datafil för verktyget. Visuellt innefattar mallen endast en framsida 

med en bild och generell text utan detaljer. Underliggande finns dock mer i from av typsnitt och 

andra parametrar vilka krävs för att efterlikna en vanlig rapport från Sweco. När väl importen skett 

bygger programmet innehållet stegvis i den aktiva mallen. 

3.3.2 Bygg 

När användaren bestämmt sig för att verkställa verktyget nyttjas de inbyggda funktionerna i två 

separata klasser. Det primära syftet med att generera en rapport sker med Words bibliotek i en av 

dessa klasser. Två stycken vektorer med text är definierade inparametrar i denna klass konstruktör. 

Första vektorn är bärare av information från kontaktformuläret och den andra från energiformuläret. 

Initialt hämtar klassen Swecos mall vilket är tillgänglig lokalt i verktygets ursprungliga installations 

mapp och avslutar samtliga tidigare aktiva Wordapplikationer. Mallen nyttjas därefter som grund för 

hela den genererade rapporten. Texten från inparametrarna placeras därefter i enlighet med den 

förbestämda strukturen som inspirerats av tidigare rapporter från Sweco. Tabeller och diagram förs 

in i rapporten med hjälp av andra klasser. Slutligen sparas detta skapta dokument i vald mapp och 

klassen avslutas. 

Den andra klassen presenterar en mindre sammanställning för användaren. Likt den förstnämnda 

klassen hämtar även denna information från energiformuläret via en vektor som har element med 

text. Sammanställningen visualiseras i ett fönster enbart med direkt beräknade nyckeltal utifrån de 

givna värdena i energiformuläret. Detta är för att användaren skall få en simpel och snabb överblick 

av vad verktyget har räknat med och eventuellt upptäcka felaktiga inparametrar. Om den inventerade 

fastigheten har hög energiförbrukning kan detta lätt identifieras via nyckeltalen. Inga ytterligare 

funktioner, mer än att avsluta fönstret, ingår i klassen. 

3.3.3 Behandling 

Det finns flertalet klasser som behandlar data. De tre viktigare klasserna skapar diagram, formulär 

respektive tabeller. Diagramklassen nyttar Microsofts utvecklade OLE (Object Linking and 

Embedding) för att överföra Excels diagram in i Word. Detta är lämpligt då projektets mål är att 

använda branschkänd mjukvara samt att det skall finnas möjlighet för konsulten att efterbehandla 

resultatet. Genom att i diagramklassens konstruktör ladda det aktiva Worddokumentet och 

energiinformation från formuläret kan funktionerna direkt implementera ett färdigt diagram. I 

diagramklassen finns metoder som resulterar i olika diagramtyper från Excels inbyggda bibliotek. 

Utbudet är dock begränsat. 

Formulärklasserna som innehar funktioner för att behandla data är kontaktformuläret och 

energiformuläret. Funktionerna är av simplare karaktär i form av exempelvis if-satser. Oavsett exakt 

form är samtliga utformade för att reducera risken att användaren matar in felaktiga inparametar. Om 

formulärklassen noterar orimliga värden varnar klassen användaren antingen med en röd ikon eller 

med en textlåda. Därefter får användaren möjlighet att korrigera det felaktiga värdet. Det finns även 

en funktion, benämnd Regex, som nekar användaren att definiera ogiltiga inparametar.  
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Tabellklassen är helt Wordbaserad då dess bibliotek direkt stödjer implementeringen av tabeller. 

Indata i de olika tabellerna varierar beroende på typ av tabell men ofta kräver klassen det aktiva 

Worddokumentet och data från formulären. Tabellen skapas direkt i dokumentet och formulärens 

olika inparametar identifieras. Om funktionen finner tillräckligt med data konstrueras en tabell. Är 

data otillräckliga för att presentera en tillräckligt givande tabell stryks den specifika tabellen.  

3.3.4 Data 

För att verktyget skall fungera krävs flera olika typer av datakällor. Statisk information är hårdkodad 

data. Denna kan finnas överallt i koden och är svår att finna för utomstående utvecklare. Det betyder 

att informationen är skrivet direkt lokalt i koden och är ej möjlig att korrigeras av användaren. Detta 

kan exempelvis vara energiomvandlingstal för drivmedel eller formler för att beräkna totala 

koldioxidutsläppen. Även all text som förekommer i den autogenererade rapporten är hårdkodad och 

anledningen till detta är att texten antas återkomma i samtliga rapporter. Ett exempel är nuvarande 

lagtexten gällande energikartläggning av stora företag. Denne är omformulerad och presenteras 

därefter i det genererade Worddokumentet.  

Formulären innehåller den viktigaste informationen om dess inparametrar är korrekta. Dessa fylls 

med data via textrutor eller rullistor av användaren. Över hundra olika inparameter är möjliga att 

definiera och nyttja genom formulären. I det mer omfattande energiformuläret är typen av data 

uteslutande numeriska värden medan kontaktformuläret till merparten består av inparametar i text. 

Den grundläggande tanken med verktyget är att data i formuläret avgör vilken nivå den genererade 

rapporten når. Är formuläret väl ifyllt med många definierade inparametar når rapporten en god nivå. 

Väljer användaren att avstå att föra in flertalet inparametrar skapas en rapport med mindre volym 

och färre inbyggda beräkningar nyttjas. Information i ett formulär samlas inom ett objekt. Objektet 

kan därefter sändas vidare till andra klasser för behandling.  

Manuell import av databaser till verktyget är en funktion vilket endast delvis slutfördes. Programmet 

har möjlighet att ladda en specifik typ av databas dock har inga ytterligare funktioner utvecklats för 

att behandla denna. Anledningen till detta är rotad i problematiken kring indexering. För vidare 

förklaring se rubrik ”Importerade databaser”. 

Lokala databaser är filer som verktyget automatiskt laddar. Dessa är lokaliserade i anslutning till 

programmet och finns i mappen. Databaser kan uppträda i flera olika format. Nuvarande verktyg 

nyttjar främst flera filer med .mdb format men även en Wordmall. När en .mdb fil importerats kan 

den användas för att fylla en rullista i formuläret. Ett exempel på detta är klimatorten i formuläret. 

Denna är kopplad till en lokal databas i .mdf format där olika medeltemperaturer är lagrade för 

respektive geografiskt område.  

3.3.5 Källor 

Merparten av data, exklusive den hårdkodade, finns utanför programmets kodning och därav krävs 

externa källor för dessa data. Den mer betydelsefulla typen av källa är konsulten själv som i 

egenskap av användare anger värden för de avgörande inparametarna. Om konsulten ej anger 

information från utförda inventeringar hos kunden verkställs endast ett fåtal funktioner i de 

behandlande klasserna. Av denna anledning är det viktigt att konsulten nyttjar verktyg korrekt för att 

säkerställa ett godkänt resultat.  

Externa databaser är databasfiler som importeras manuellt av användaren. Verktyget är dock i 

skrivande stund inte färdigutvecklat. Detta betyder att denna funktion inte är brukbar då det endast är 

möjligt att importera .mdb databaser samt att dessa data ej nyttjas. Därav är funktionen alpha-

klassad. För ytterligare läsning se avsnitt 4.4 nedan. 
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Filer som är lokaliserade i den lokala resursmappen är icke-dynamiska data. Typen av filer varierar, 

men flertalet är av typen .mdb. Olikheterna mellan dessa lokala databaser och de tidigare nämnda 

externa databaserna är att de innehåller information som automatiskt överförs till verktyget utan 

användarens kännedom. I teorin kan användaren manipulera befintliga lokala databaser, men detta är 

svårt om kännedom om den interna databasstrukturen saknas. 

3.4 Data direkt från fastigheten 

Ännu en möjlig funktion i verktyget är att via användaren manuellt importera databaser som 

härstammar från den utvärderade fastigheten. Idén grundas i att det alltid finns flertalet givare i en 

fastighet. Dessa givare mäter olika storheter som exempelvis temperatur, ventilläge, spjällläge och 

tryck. Samtliga parametrar är möjliga att i olika scenarion nyttja för energiberäkningar. Därav finns 

det motiv att försöka fånga upp dessa data. Detta är dock inte en simpel uppgift då givarnas primära 

uppgift är att förse styr och reglersystemet med information och inte utföra några energirelaterade 

tjänster. Styr och reglersystem kräver ofta data momentant för att operera medan energiberäkningar 

för kartläggningar kräver dataserier längre bak i tiden. Därav finner inte alltid energikonsulten de 

data som önskas men detta beroendes på systemets fabrikat och tidigare inställningar i den befintliga 

fastigheten. Själva tekniken för att reglera fastigheters inomhustemperatur samt belysning kan 

variera kraftigt beroende på vilket bolag som tillhandahållit det. Fenomenet illustreras i en förenklad 

Figur 3 nedan. [13] 

 

 

Figur 3: Informationsflöde från givare till verktyget. 

Givarna finns inom fastigheten. De kan lokaliseras på flera platser men eftersom en medelstor 

fastighet har flera hundra sensorer behövs avgränsningar. Av de punkter som är mer intressanta är 

merparten installerade i anknytning till ventilationen, radiatorer och kylbafflar. Beroende av 

konstruktion mäter dessa olika parametrar, men det givna referensobjektets system avläser bland 

annat temperaturer, ventillägen samt tryckskillnader vilket illustrerats i Figur 3. Dessa givare finns 

då i luftbehandlingsaggregaten, fluidsystemen, samt zonaggregaten och förser anordningarna med 

signaler för att inomhusklimatet skall hålla godkänd kvalitet. Exempelvis kan ett zonaggregat känna 

av, med hjälp av en givare, att rumstemperaturen sjunker och därmed öppna fjärrvärmeventilen. 

Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att sensorerna alltid är direkt kopplade till aggregaten via 
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integrerade kretskort, utan de kan sända informationen till en styrdator. Även andra givare kan 

nyttjas, som exempelvis utomhustemperaturmätare och digitala givare vilka avläser om aggregaten 

kör eller ej. 

DUC/PLC kan vara en anordning som är implementerat i ett styr och reglersystem. DUC/PLC 

behöver ej förekomma men en klar majoritet av alla Sveriges fastigheter är utrustade med dem. 

Deras funktion är att förmedla order till klimatanläggningarna inom byggnaderna via givardata samt 

beräkningar. Exempelvis har en signal till en ventil illustrerats i Figur 3. Detta är en beräknad signal 

som utförs av DUC/PLC via givarnas signaler till denna. Anordningen kan även importera signaler 

från andra källor än givare. Dessa signaler kan, beroende av fabrikat, sparas i hårdvaran men även 

sändas vidare. 

Servern, som kan vara en implementerad del av styr och reglersystemet, mottar DUC/PLC-värden. 

Vilken typ av server som brukas är anpassat efter systemdesignerns önskemål. Detta motarbetar en 

standardisering av strukturen. Denna del ansätts i automationslösningen för att lagra fastighetens 

mätardata samt skicka dem vidare till en dator. 

DHC är det namn denna dator ofta tilldelas. Anledningen till att en DHC finns är flera, men 

sammanfattningsvis är det för att kunna övervaka och styra fastigheten från en samlad punkt. I DHC 

finns mjukvara som är till för att tolka serverns data samt översätta datoranvändarens eventuella 

ändringar till styr och reglersystemet. Mjukvaran är dock starkt knuten till det designade styr- och 

reglersystemet. Detta betyder att med stor sannolikhet har endast en huvudleverantör av all 

mjukvara, i kombination med delar av hårdvara, skapat en unik lösning. Därav är det inte möjligt att 

dra några generella slutsatser kring informationsflödet och dess struktur, utan detta är starkt 

förknippat med vilken leverantör som upprättat hela konstruktionen. 

Detta komplicerade och icke-standardiserade informationsflöde gör det svårt för en orutinerad 

användare att orientera sig. Signalerna behandlas och tolkas om mellan flera olika gränssnitt, ofta 

fler än vad som illustrerats i Figur 3. Trots detta extraherades databaser, nämnda som ”DB” i 

figuren, från DHC till ett USB-minne och kunde på så vis föra vidare information från fastigheten 

till verktyget. Verktygets importfunktion tvingades dock att inta en unik karaktär specifikt för 

kundens databasstruktur. Med största sannolikhet innebär detta att den endast fungerar till kundens 

databaser och inte kan appliceras direkt på andra fastigheter. Om databasstrukturerna 

standardiserades mellan olika tekniska leverantörer vore det möjligt att skapa generella funktioner 

via programmering för att utföra energiberäkningar. Dessa kalkyler hade haft möjlighet att nå hög 

grad av kvalitet och kartläggningen av fastighetens energi skulle förmodligen bli mer detaljerad.   



UPPSALA UNIVERSITET DIGITALISERING AV ENERGIKARTLÄGGNINGAR 

UPTEC ES17 011   

2017 – 08 – 29  Programmeringen 

 

10 

4 Programmeringen 

4.1 Säkerhet 

I projektets initiala fas vägdes två olika parametrar mot varandra. Antingen ska verktyget vara öppet 

eller säkert. Med detta menas att programmet antingen är öppet för användaren att fritt redigera 

värden eller att användaren är begränsad att påverka resultatet. Om verktyget är öppet för fler 

modifieringar kan ett mer avancerat resultat åstadkommas där den autogenererade rapporten når en 

högre grad av kvalitet. Ett exempel är om användaren själv får välja vilket nyckeltal, CO2 per kWh, 

denne vill jobba med för ett specifikt drivmedel istället för att nyttja ett inbyggt medelvärde. 

Projektets utformning är dock inte av den öppna versionen. 

Anledningen till att flertalet restriktioner begränsar användaren är för att säkerställa ett godkänt 

resultat utan större felaktigheter. Utgångspunkten är att en mindre erfaren konsult skall ha möjlighet 

att nyttja programmet utan större förkunskaper och att det då är typsäkert. Därav har den 

grundläggande strukturen, i övervägande majoritet av fallen, byggts med avseende på hög 

typsäkerhet. Detta har tolkats som att skapa ökad användarvänlighet genom att minimera risken för 

fel och därmed efterarbete. Då den skapta rapportfilen är i Wordformat, vilket är branschstandard, 

har konsulten full möjlighet att redigera innehållet efter att verktyget nyttjats och det löser 

problematiken att verktyget i skrivande stund är till viss mån begränsat.  

4.2 Klasser 

4.2.1 Diagram 

En form av att presentera resultat är att illustrera värden i diagram. Informationen är då grafisk och 

lätt för användaren att ta del av. Exempelvis kan det uppfattas som ansträngande att uppfatta 

innebörden av en lång dataserie. Därav väljer programmet att inte skapa längre tabeller med flertalet 

mätpunkter utan detta sammanställs i olika typer av diagram beroende på vilken typ av data som 

behandlas. Figur 4 visar ett exempel för total energisammanställning. Då tanken är att diagrammet 

automatiskt skall föras in i den genererade rapporten, som är tillägnat kunden, ställs ytterligare högre 

krav. Endast korta tabeller framförs och resterande resultat av en energikartläggning illustreras på ett 

pedagogiskt sätt i diagram. 

4.2.2 Tabell 

Betydelsefulla belopp och nyckeltal önskar ofta konsulten att direkt presentera för kunden. Det kan 

vara nuvarande förbrukning per kvadratmeter eller referensårets totala konsumtion. För att tydligt 

strukturera detta skapas tabeller. Dessa görs i en separat klass genom att sända den genererade 

rapporten till den externa klassen när en tabell önskas i rapportstrukturen. Tabellmetoderna är skapta 

så att dess konstruktörer även innehar vektorn med information från energiformuläret och/eller 

kontaktformuläret. Med dessa data itereras tabellerna fram genom flera villkor direkt i 

Worddokumentet med det hämtade Wordbiblioteket. Under konstruktionen kan beräkningar 

förekomma. Det är exempelvis summeringar av förbrukningar och skapandet av nyckeltal. Om 

värden saknas i formulären för att skapa tillräckligt bra tabell förkastas hela metoden och verktyget 

skapar en rapport utan just den tabellen. 
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Figur 4: Ett automatisk genererat pajdiagram vilket inte är korrigerat. Dess kvalitet är bristfällig och därav krävs 

efterbehandling eller förfining av programkoden. Energibeloppen är hämtade från energiformuläret. 

Programmeringen löses detta huvudsakligen med Excel-bibliotekets funktioner. När verktyget 

itererar fram rapporten och hamnar på en position där ett diagram skall implementeras kallar 

rapportklassen på diagramklassen. Denna klass skapar initialt ett OLE i Worddokumentet och 

öppnar ett separat Exceldokument där objektet är direkt länkat. I Excel utförs operationer på 

objektet. Först definieras att objektet är ett Exceldiagram och därefter rensas den från gammal data. I 

klassens konstruktör har inparametrarna ifrån energiformuläret definierats och dessa nyttjas i 

beräkningar tillsammans med rådata vilka direkt laddas av objektet. Grafiska korrigeringar av 

diagrammet kan eventuellt utföras. Samtliga dessa ändringar överförs då till den genererade 

rapporten via OLE-tekniken. När verktyget har kört hela klassen avslutas Excel eftersom 

diagrammet är av den karaktären att det är möjligt att efterbehandla direkt i Word. Detta är något 

som i nuläget krävs om ett bättre resultat än Figur 4 önskas. 

4.2.3 Formulär 

Visuellt är formulärklassen det användaren uppfattar som själva verktyget. Klassen skapar rutor 

vilka innehåller flera interagerande objekt, som exempelvis textlådor, etiketter och rullistor men 

även andra, icke-synliga, objekt finns. Själva kodstorleken utgörs till cirka 70 procent av formulären 

då flertalet smarta funktioner tillämpats samtidigt som omfattningen är drygt 400 klasser i 

formdesignern. I skrivande stund finns betaformulär. Utöver dessa finns ytterligare fyra formulär. 

Energi, information, kontakt och laddningsformulär. Laddningsformuläret, se Figur 5, är dock av 

försumbar betydelse. 

 

 

Figur 5: Formuläret vilket informerar användaren att verktyget jobbar. Visualiseras när användaren kör 

programmet och försvinner när processen är klar. 

El

Fjärrkyla

Fjärrvärme

Drivmedel
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Energiformuläret är av mer omfattande karaktär och därav krävdes flera sektioner i form av flikar för 

att samtliga energislag skulle inkluderas. Inom flikarna finns olika versioner av textlådor där 

inparametrar kan definieras. Första fliken, se Figur 6, innefattar parametrar som är mer eller mindre 

frånkopplade en direkt energikälla. Användaren finner exempelvis referensår och Atemp under 

fliken. Återstående flikar är direkt kopplade till specifika energislag exklusive beta-fliken som 

endast importerar externa databaser. Vad som ej framgår från Figur 6 är att några av alternativen och 

textlådorna är inaktiverade. Exempelvis är det inte möjligt att använda svensk decimal, utan 

decimalpunkt likt engelskan nyttjas. Anledning till detta är att funktionen inte är färdigutvecklad. 

 

 

Figur 6: Energiformulärets första flik Allmänt och dess innehåll. 

I Figur 6 är det möjligt att finna förinställda värden. Dessa inparametrar är även gråmarkerade och 

försvinner om användaren väljer att gå in i textlådan. Parametrarna är av den typen att dessa är 

möjliga att schablonuppskatta. Konsulten skall själv då avgöra om han eller hon önskar nyttja dem. 

Resterande textlådor är preparerade för att redigeras. När inparametrarna väl är definierade i lådorna 

hämtas de via en metod från objekten och placeras i en vektor med strängar. Denna vektor kan 

därefter kallas av andra klasser vilka är i behov av informationen från energiformuläret.  

Informationsformuläret, som finns i Figur 7, är en ruta helt utan interagerande klasser och objekt. 

Detta är en ruta vilket presenterar beräknade nyckeltal utifrån data som konsulten valt att sända via 

energiformulärets inparametrar samt inbyggda värden via databaser samt hårdkodning. Exempelvis 
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är omvandlingstal för drivmedel från liter till energi hårdkodade medan koldioxidutsläpp för 

fjärrvärme är en parameter som är möjlig att hämta från en låst databas [14]. Denna klass är 

fortfarande i skrivande stund under utveckling. Exempelvis ses att balanstemperaturen är 

gråmarkerad. Själva inparametrarna i energiformuläret är inte fullt utvecklade, som t. ex 

solinstrålningen, vilket gör att balanstemperaturen ej kan beräknas. Därav krävs vidare arbete för att 

samtliga funktioner skall fungera. 

 

Figur 7: Energiinformation som beräknats från inparametrarna i energiformuläret. Formuläret presenteras för 

användaren efter körning eller användaren kallar på klassen via ”Info”-knappen. 

4.2.4 Text 

Det finns klasser med sparade strängar vilka är möjliga att hämta genom att anropa textklassen. Det 

finns text som skall ingå i rapporten samt en separat klass för texten för etiketterna i formuläret. 

Detta då de innehåller två olika typer av funktioner. Texten till rapporten skall vara statisk och 

nyttjas för att generera rapporter. Eventuellt kan denna text ändras då lagen ändras eller om konsulter 

önskar att ändra rapportens utformning. Etiketterna har funktionen att upplysa konsulten om data 

eller hjälpa till att finna data vid inventeringar. Alltså uppkommer texterna vid olika tillfällen och 

därav separerades klasserna. Hade detta program skapas om på nytt eller omstrukturerats hade 

textsträngarna inte placerats i klasser som de är nu. Detta på grund av att det inte är branschstandard 

att göra så utan istället nyttjas .resx filer direkt till C# vilka är enklare att hantera samt lättare att 

referera till.  

4.2.5 Rapport 

Själva rapporten som automatiskt genereras är kodad i en egen klass som inte sänder data utan är en 

slutprodukt. Textsträngar hämtas genom klassens konstruktör från formulären, medan statiska texten 

kallas via funktioner. Därmed innehåller klassen all data vilket programmet besitter. Även Swecos 
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mall, som är bifogad i programmets referensbibliotek, laddas och därmed får rapporten all struktur 

som företaget kräver.  

När all data importerats till klassen öppnas Wordprogrammet med Swecos mall aktiv och sparar en 

kopia av mallen. Standardmappen, eller direktivet, är skrivbordet på användarens lokala dator. 

Därefter börjar programmet att iterera fram en rapportstruktur som efterfrågas. Verktyget startar 

längst upp i det näst intill tomma dokumentet och fyller stegvis detta. Initialt korrigeras framsidan av 

rapporten med namn, datum, osv. Direkt därefter kallar klassen efter tabellklassen för att konstruera 

rapportens första tabell. Det är kontakttabellen där information om beställare, konsulter och företag 

skall presenteras. Genom att nyttja data från kontaktformuläret skickar denna klass vidare 

information till tabellklassen och ett objekt, i from av en tabell, placeras direkt i rapporten. När detta 

är utfört fortsätter klassen iterera fram rubriker och texter. När en tabell eller diagram önskats kallar 

rapportklassen på andra klasser och sänder med data till dem. Tillbaka fås då objekt eller rena 

konstruktioner för att rapporten skall få den struktur som efterliknar en standard Swecorapport. 

Exempelvis är programmet inställt så att totala energiförbrukningen skall presenteras i ett 

pajdiagram. 

4.3 Funktioner 

4.3.1 Autogenererad text försvinner 

När användaren nyttjar energiformuläret och väljer att träda in i en textlåda där värdet är förbestämt 

raderas detta. Anledningen till funktionen är att den antas vara av den säkrare karaktären. Som 

tidigare nämnts prioriteras säkerheten av rätt inparameter högt, högre än bekvämlighetsfaktorn, och 

därav väljer programmet att rensa data från objektet. Funktionen scannar av textens färg och om den 

är grå raderas värdet. Detta fungerar då all autogenererad text tilldelas alltid färgen grå i formuläret. 

I ett tidigare skede av projektet valdes en funktion som endast ändrade textens färg i textboxen, från 

grå till svart. Detta möjliggjorde att användaren fann möjligheten till att korrigera det autogenererade 

värdet. Funktionen är ett typexempel på hur bekvämlighet, i detta fall att bevara värdet, ökar risken 

för slarv och felbedömningar. 

4.3.2 BBRs energiklass i informationsformuläret 

Då flertalet nyckeltal beräknas i informationsformuläret, och presenteras för användaren, finns dessa 

även till förfogande för programmet att vidarenyttja. Boverket kräver sedan 2014 att när en 

byggnads energi deklareras skall den jämföras med energiprestandan för en nybyggnation. Exakt vad 

för energiprestanda en nybyggnation skall uppnå är definierat i lagtext. Nyckeltalet Boverket väljer 

att jämföra med är byggnadens specifika energianvändning samt klimatzon de själva definierat. I 

programmet väljer då konsulten geografisk placering av fastigheten samt inparametrar relaterade till 

fastighetens konsumtion och erhåller efter körningen vilken energiklass denna tillhör [15] [16]. 

4.3.3 Etikett med förklarande text 

Ovanför de drygt hundra olika objekten i energiformuläret finns alltid en unik etikett som namnger 

dem. Etiketten är av estetiska skäl inte alltid helt självförklarande och det finns utrymme för 

misstolkning av inparameterns innebörd. Av denna anledning har förklarande text, även benämnd 

”tool tip” på engelska, implementerats för att vidare klargöra objektet. Detta belyser mer ingående 

objektets innebörd samt hur det är möjligt att finna värdet för objektet vid en energiinventering hos 

kunden. Vidare ges en enklare förklaring i vilka beräkningar inparametern krävs och eventuellt, om 

de existerar, rekommenderade värden.  
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4.3.4 Förbestämt eller eget definierat värde 

I energiformuläret finner användaren rullistor. Under dessa objekt finns tillhörande krysslådan och 

text ”Nyttja”. Om funktionen aktiveras med kryssrutan hämtas värdet från databasen vilket är 

kopplat till rullistan och placeras i närliggande inaktiverad textlåda. Exempelvis kan krysslådan 

under rullistan ”Fjärrvärmeleverantör” bockas och då fylls textlådan ”Koldioxidutsläpp av 

fjärrvärme” med ett tal. 

4.3.5 Nyckeltal i informationsformuläret 

När programmet bygger ett resultat skickas delar av indata till en klass som skapar en ruta för 

användaren. Denna presenterar nyckeltal vilka beräknats med programmeringsspråkets inbyggda 

matematiska funktioner. Genom att redigera text tillhörande etiketter i den skapta rutan visualiseras 

dessa siffor för konsulten. Informationen kan jämställas med en teknisk sammanfattning av den 

utvärderade fastigheten och detta underlättar att få en helhetsöverblick. Inses att ett beräknat 

nyckeltal är utanför de rimliga ramarna för den typ av fastighet som inventerats, kan fel relativt lätt 

upptäckas. Vidare under detta textstycke exemplifieras två beräkningar. 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑦𝑙𝑎 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙 

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
    (1) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑𝑎
      (2) 

 

Formel 1 representerar nyckeltalet byggnadens totala energiförbrukning per kvadratmeter och år, då 

totala värme, kyla och el mäts i kilowattimmar per år. Detta är ett viktigt nyckeltal för flera olika 

typer av certifieringar så som BBR. Formel 2 visar företagets genomsnittliga förbrukning av 

drivmedel per anställd. Här är förbrukningen omvandlad från exempelvis liter till kilowattimmar.  

4.3.6 Objekt inaktiveras vid avsaknad av information 

Kontaktformuläret är en klass med flertalet initialt inaktiverade textlådor. Anledningen till detta är 

att en funktion läser av en rullista, som tillhör lådorna, och om den ej innehåller ett värde avaktiveras 

möjligheten att manuellt korrigera textlådorna. Det finns även unika fall då textlådorna är 

avaktiverade på grund av att en annan tillhörande textlåda är tom. Om konsulten väljer att använda 

rullistan och ändra dess värde, aktiveras de närliggande objekten. Logiken i funktionen är kopplad 

till kontakttabellen i den genererade rapporten. Finner programmet ett värde i rullistan förutsätter det 

att tillhörande textlådor är korrekt ifyllda och nyttjar dessa inparametrar för att skapa en individ i 

kontakttabellen. Lämnas rullistans orörd av användaren antar verktyget att frånvaron av 

inparametern betyder att individen ej existerar och profilen raderas i den genererade rapporten.  

4.3.7 Kontroll av inparametrar till textlådorna 

Initialt utvecklades textrutor med simpla begränsningar för att öka sannolikheten att inparametarna 

är godkända. En av funktionerna godkände endast heltalssiffror mellan noll och nio. När 

inparametrarnas karaktär komplicerades ställdes ytterligare krav på de smarta funktionerna vilket 

krävde en omstrukturering med andra funktioner. Inom ett befintligt bibliotek fanns Regex. Klassen 

är skapt för att exakt kontrollera vilka tangenter från tangentbordet textlådan väljer att acceptera. När 

tangentbordet försöker sända en karaktär till rutan avgör Regex om begäran utförs beroende av vilka 

tecken Regex uppmanats att godkänna. Därmed är verktygets inparametrar garanterade att ej 

innehålla felaktiga tecken. 
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4.3.8 Summerat eller egen definierat värde 

Lokaliserat i energiformuläret, under ett antal textlådor, finner användaren ett objekt i form av en 

kryssruta. Kryssrutan är initialt alltid bockad och då är även textlådans redigering avaktiverad. 

Objektet frågar om användaren önskar att hämtat samt summera ett antal värden för att automatiskt 

generera ett värde i ovanstående textlåda. Om användaren själv begär att definiera värdet kan 

kryssrutan avbockas och på så vis aktiveras textlådans redigering. Det finns alternativet att ta del av 

ytterligare förklarade text om objektets funktion och varifrån information för beräkningen hämtas. 

Texten syns genom att låta muspekaren sväva ovanför objektet. Under detta stycke följer ett antal 

enklare beräkningsexempel av funktionen. 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐾ö𝑝𝑡 𝑒𝑙 + 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑙      (3) 

𝐹𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑙 = 𝐵𝑒𝑙𝑦𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝐹𝑙ä𝑐𝑘𝑡𝑎𝑟 + 𝐻𝑖𝑠𝑠𝑎𝑟 + 𝑃𝑢𝑚𝑝𝑎𝑟 + 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘𝑙𝑢𝑓𝑡 + Ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑡 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙    (4) 

𝐾𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 + 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟 + Ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑡    (5) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 = 𝐵𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛 ∙ 9,08 + 𝐵𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 ∙ 9,58 + 𝐵𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 ∙ 12,9 + 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 ∙ 9,80 +

𝐸𝑙 + 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 ∙ 6,60 + 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛 ∙ 12,9       (6) 

 

Formlerna 3, 4, 5 och 6 representerar sammanslagningar av olika energiparametrar till 

samlingsbegrepp. Om användaren väljer att välja ett referensår att arbeta efter får samlingsbegreppen 

enheten wattimmar per år. Den sistnämnda formeln innehåller omsättningstal för att omvandla ett 

drivmedel från volym till energi. Exempelvis motsvarar en liter bensin 9,08 kWh energi. 

4.3.9 Validering av inmatat värde 

När användaren väljer att lämna en textlåda valideras värdet han eller hon valt att korrigera. En fel-

klass anropas med en valideringsfunktion och denna utlöses om värdet är utanför ett godkänt 

intervall. Om detta sker uppkommer en röd ikon vid textlådan innehållandes en text som förklarar 

varför denna uppkommit. Användaren kan ej lämna rutan där det felaktigt inmatade värdet finns. När 

siffran antagit rätt belopp i textlådan försvinner den röda ikonen och det är därefter möjligt att vidare 

nyttja verktyget. 

4.4 Importerade databaser 

En längre tid av projektets uppstartsfas allokerades till databaser. Relativt snabbt insågs att de mer 

komplicerade momenten innefattade databaser och orientering av dessa. En av de första idéerna var 

att finna databaser direkt via internet och importera dessa till verktyget. Varför detta är behändig är 

för att data då alltid uppdateras utan att manuellt arbete krävs. Exempelvis fanns idén att direktlänka 

koden med en internetsida från SMHI. Detta då SMHI besitter mycket tillförlitlig data för 

utomhustemperaturer som kan nyttjas för energiberäkningar [17]. Konceptet är då att användaren 

istället för att själv behöva söka upp en temperatur kan finna den direkt i programmet. Skall en 

fastighet i Stockholm utvärderas kan användare då välja det grafiska, tillika meteorologiska, området 

och få siffran importerad. Användare kan också anta att den är aktuell. Dock skapades inte några 

direkta länkar från internet. Anledningen till detta var tidsbristen och den omotiverade komplexiteten 

för att behandla statiska värden som inte behöver förnyas. I fallet med SMHIs data valdes istället att 

importera databaserna till en lokal mapp. Tabell 8 innehåller klimatdata som är placerat i en 

databasfil. Utfallet är då identiskt men med en annan typ av enklare programmering. Om ytterligare 

resurser finns rekommenderas dock att denna typ av teknik tillämpas i och med att resultatet av 

verktyget förbättras när inparametrar som varierar ej uppskattas via medelvärden. Jämförs 

exempelvis Stockholms medeltemperatur från och med 1901 till dagens årtal är den +6,6 grader 
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Celsius. Medeltemperaturen var dock 2016 +8,8 grader Celsius [18]. Därav inses att bättre 

energiberäkningar utförs med respektive referensårs medeltemperatur.  

Den tidigare nämnda databaslösningen med lokala databaser är möjlig att utveckla vidare via en 

server. Konceptet är snarlikt det fall där filerna är lokaliserade i en mapp men att denna mapp 

befinner sig på en fjärrkopplad server som programmet kallar på. Servern skall ägas och kontrolleras 

av personer vilka är designerade att arbete vidare med programmet. Om verktyget utvecklas vidare 

är det lämpligt att lyfta de nuvarande lokala databaserna till en sådan server och därefter sprida 

programvaran. På så vis kan man uppdatera dessa filer på servern som då även uppdaterar verktyget. 

Därav krävs inga direkta åtgärder av användaren för att ta del av aktuella värden. Eventuellt behöver 

användaren inte notera ändring överhuvudtaget. Självklart ställer detta krav på att de personer som 

ansvarar för programmet och servern med databaser kontinuerligt jobbar med dem. 

Att importera databaser ifrån DUC/PLC, Server, överordnat system eller ifrån något annat 

instrument är i skrivande stund problematiskt. Dels för att databastyperna ej är satta till en 

standardtyp och dels på grund av att den innehållande databasstrukturen skiljer sig åt mellan olika 

fabrikat. Varje leverantör nyttjar dess egna system att referera mellan olika punkter i systemet och 

det är mycket komplicerat att följa. Att exempelvis avgöra vilken givare som tillhör vilket aggregat 

kan anses som ogörligt. Därav är det inte möjligt att uppföra en importfunktion som går att tillämpa 

på mer än just en specifik fastighet. Om branschen standardiseras och det blir möjligt att nå data nära 

givarna, innan den blir otolkbar, blir förhållandena annorlunda.    

4.5 Microsoft Office 

För programmeringsspråket C# finns ett bibliotek med inbyggda funktioner för Word. Genom att i 

VS kalla på den redan befintliga DLL-filen, vilket användaren har tillgång till när denne innehar 

Officepaketet, kan man relativt enkelt kontrollera Word-filer som aktiva objekt. Detta är den 

huvudsakliga anledningen till valet av programmeringsspråket C#. 

Det finns även en separat DLL-fil för Excel. Om denna nyttjas kan tabeller skapas i Excel för att 

därefter analyseras eller rakt av implementeras i en Word-fil. Verktyget är dock inte skapt med några 

av dessa funktioner utan bygger tabeller direkt med Word-bibliotekets resurser. 

När användaren väljer att köra programmet med indata som definierats i formuläret laddas Swecos 

Word-mall från given lokalt miljö på användarens dator. I denna mall är flertalet kosmetiska 

parametrar redan inställda för att matcha företages önskemål vilket underlättar för utvecklaren. 

Därefter byggs dokumentet uppifrån och ner med statiska, variabla och beräknade värden. 

Inparametrar som beställare och uppdragsledare nyttjar från formuläret förs in enligt Swecos 

standardmallar. Även tabeller och figurer förekommer. Slutligen presenteras ett Worddokument för 

användaren som kan redigeras efter tycke. Den genererade rapporten kan ej uppnå den nivå som 

krävs för att direkt presenteras till kund, utan den behöver bearbetas.  
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4.6 Informerande ramverk 

Den information som är integrerad i verktyget är till för att upplysa eller påminna användare om 

inparametrarnas innebörd, vad de representerar, vilken enhet, vilka beräkningar som nyttjar denna 

parameter och eventuellt om några referensvärden finns. Ett exempel på textstycket för luftflöde, 

som framkommer om användaren håller muspekaren på etiketten, är följande:  

"Mängden kubikmeter luft som värms eller kyls varje sekund. Gäller för hela fastigheten.  

Totala luftflödet kan finnas i OVK (obligatorisk ventilationskontroll).  

Kan schablonberäknas för kontorslokaler med area och antal personer i byggnaden, men det 

rekommenderas inte att göra det.  

Krävs för att beräkna byggnaders uppvärmningsbehov och värmeåtervinningen." 

Ett annat exempel, för personvärme, är följande: 

"Antal watt som en person bidar med till byggnadens interna last.  

Exempel: Vila sittandes = 100 W 

Kontorsarbete = 120 W 

Mer aktivt kontorsarbete = 130 W 

Ståendes eller sakta gång = 130 W 

Krävs för att beräkna uppvärmningsbehovet och balanstemperaturen. 

Källa: American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers, Inc." [19] 

Strukturen för ramverket följer ungefär strukturen i Figur 8 nedan. Initialt finns inparametrar vilka 

definieras i koden. Om dessa storheter finns är det möjligt att sammanfoga data och behandla dem 

med matematiska formler. I Figur 8 förekommer 3 steg med relativt enkla beräkningar. Verktyget 

reagerar om en parameter saknas. Detta resulterar i att nästkommande beräkningssteg ej kan utföras. 

I sin korthet betyder fler inparametrar i programmet fler beräkningar och därmed mer information 

för användaren. Om en inparameter, exempelvis hissar, inte fysiskt existerar i fastigheten skall denna 

förkastas. Detta gör programmet automatiskt om textlådan för hissar lämnas tom. Då antar verktyget 

att hissar ej finns och utför beräkning utan dem.  

 

Figur 8: Ett typexempel av ramverket och dess utformning. Detta är inte en fullt utvecklad bild. 

I Figur 8 visas att inparametrarna varierar och med en enhetsanalys förstås att alla värden inte krävs 

för exempelvis beräkning av energikonsumtion för fläktar på årsbasis. Det är möjligt att nyttja antal, 

effekt och tid för att bestämma förbrukningen, men det går även att beräkna värdet med SFP, flödet 

och tid. Finns tillräckligt med parametrar beräknas det önskade nyckeltalet ”Fastighetsel per år och 

kvadratmeter Atemp”. Detta värde kan därefter jämföras med ett referensvärde och på så vis kan 

objektet utvärderas.  
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4.7 Loggning av värden och extrahering av databaser 

Statens fastighetsverk och Vasakronan har skapat styrande dokument för hur deras fastigheter skall 

projekteras. De har krav på att alla givares data skall trendloggas [8, p. 7][Tabell 3]. Detta betyder att 

inga data skall försvinna och därav finns möjligheten att data kan nyttjas vid behov. I 

referensobjektets överordnade system existerade endast ett fåtal loggningar. Främst var detta 

parametrar som exempelvis summalarm eller okända parametrar. Vad som efterfrågades var, tiden, 

temperaturvärden samt ventillägen. Då dessa saknades eller ej fanns vid inventering, krävdes ändring 

i servern för att starta loggningen. För att detta skulle genomföras kallades Siemens personal in. De 

har designat systemet och har kunskap om hur det skall manövreras. När personal från Siemens hade 

varit på plats och förklarat hur det överordnade systemet fungerade fanns det möjlighet att 

manövrera det fritt. 

Vad som gjordes var att direkt, den 3e mars, starta loggning av två parametrar i varje zonaggregat. 

Detta gjordes genom en kommandotolk som är inbyggd i det överordnade systemets mjukvara 

InSight. Via denna kontaktades servern, vid namn Visonik, och givares värden vilka illustrerades i 

InSight i realtid sparades nu i DHC/SCADA. Efter att detta utförts spårades databaserna upp i datorn 

och laddades över på ett USB-minne. Dessa behandlades sedermera på en dator med rätt mjukvara 

för denna databastyp, SQL (.mdf och .ldf). De överfördes till läsbara .txt filer och därefter till Excel 

för att få en överskådlig bild av värdena. Det var dock svårt, då endast en databas innehöll alla dryga 

en miljon loggningar. Efter en längre tid kunde man identifiera vilken parameter-serie som tillhörde 

vilket aggregats givare. Det dröjde dock innan ventilläget började loggas. Anledning till detta var att 

det insågs att temperaturgivarnas placering försvårade energiberäkningarna och att vilolägena istället 

kunde nyttjas. 
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5 Resultat 

5.1 Korrupta data från referensobjektet 

De databaser som extraderades från kundens överordnade system innehöll olika parametrar. Initialt 

valdes tid och temperatur att hämtas samt utvärderas. Första givaren var ärvärdet för tilluften, GT3 i 

Figur 9 och Figur 10 samt GT11 i Figur 11. Andra givaren var ärvärdet för frånluften, GT4 i Figur 9 

och Figur 10 samt GT41 i Figur 11. Upplösningen i tid bestämdes till fem minuters intervall för att 

få en mycket god översikt. Temperaturen antogs inte ändras nämnvärt i flödet över 30 minuter 

eftersom byggnadens värmesystem är trögt.  

 

Figur 9: Temperaturer från zonaggregat CA 520 presenterat över tid. Dataserien är hämtad över 15 dagar. GT4 

representerar ärvärdet vilket det överordnade systemet får efter aggregatet, alltså frånluften. GT3 är ärvärdet innan 

aggregatet enligt det överordnade systemet, alltså tilluften. Givare GT3 har för detta aggregat rapporterat konstant 

temperatur vilket eventuellt beror på relativt hög mätosäkerhet.  

 

Figur 10: Temperaturer från zonaggregat CA 520 presenterat över tid. Dataserien är hämtad över ett dygn, 3e mars 

2017. GT4 representerar ärvärdet vilket det överordnade systemet får efter aggregatet, alltså frånluften. GT3 är 

ärvärdet innan aggregatet enligt det överordnade systemet, alltså tilluften. Givare GT3 har för detta aggregat 

rapporterat konstant temperatur vilket eventuellt beror på relativt hög mätosäkerhet. 
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Det noterades att tidsupplösningen, fem minuter, ej uppfylldes. Anledningen till detta är okänt utan 

går endast att konstatera. Loggningen som upprättats i det överordnade systemet kan alltså inte finna 

värden var femte minut. Exempelvis är det ett glapp i dataserien i Figur 10 mellan 11:35 och 12:20 

men det sker även regelbundet under andra dagar. Den 3e mars är utvald eftersom denna dag 

innehåller relativt många mätpunkter. Den 12e mars innehåller endast 30 mätpunkter under hela 

dagen. Är intervallet fem minuter skall ett dygn omfatta 288 mätpunkter men inga sådana serier 

påträffades. Detta är nästan en timma utan inparametrar och därefter uppmätes en 

temperaturförändring från 21,1 till 21,9 grader Celsius. Detta skapar en osäkerhet kring temperaturen 

under denna timma. Därav är det något mer komplicerat att göra några precisa uttalanden om 

zonaggregatet under daglig drift. 

Stor förvirring skedde kring mätdata från zonaggregaten. Figur 11 illustrerar zonaggregatet CA 407 

under drift en vanlig arbetsdag. Figuren kan tolkas så att två luftkanaler slås samman och därefter 

befinner sig givare GT11 vid tilluften. Även relationshandlingen stärker detta påstående, se Tabell 1 

och A1.1 Detta ärvärde (22,8 °C) motsvarar parametervärdet GT3 i Figur 9 och Figur 10, dock för ett 

annat zonaggregat. Denna luft passerar sedermera både ett värme- och kylbatteri med hjälp av en 

fläkt. Vid ett filter mäts tryckfallet i GP41. GT41 är en givare monterad efter att luften behandlats, 

det vill säga frånluften. GT4 i Figur 9 och Figur 10 representerar GT4s1 ärvärde. Det vill säga att 

GT4 i databasen motsvarar GT41 i det överordnade systemet. För CA 407 är GT41 19,4 grader 

Celsius. I samtliga 50 aggregat påstås denna vara konstant i anläggningen. 

 

 

Figur 11: Foto av det överordnade systemets datorskärm. Utvalda objekt är ett flödesschema för zonaggregat CA 

407 under drift. 

Första felet i Figur 11 är att GT11 inte är placerad enligt ritning utan är placerad i kanalen som leder 

luft från kontorslandskapet till aggregatet. Kanalen med behandlad uteluft från 

luftbehandlingsaggregaten leds in till zonaggregaten utan att någon givare mäter dess temperatur. 

Detta upptäcktes vid fysisk inventering. Därav kan inte GT11s värde tolkas och nyttjas i beräkningar 

enligt den initiala tanken. Vidare betyder detta att Figur 9 och Figur 10 innehåller missvisande 

värden. Misstankar finns att detta kan förklara fenomenet i Figur 11 där varmluft värms i aggregatet 

och sedermera antar en lägre temperatur. Flödesbilden är ej komplett. Det andra misstänkta felet är 

att GT41s signal till det överordnade systemet fungerar mindre bra då den ej ändrar värde. En möjlig 
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förklaring till detta är att givarna åldras över åren. Detta system är designat 1997 och därmed är det 

rimligt att anta att givare numera är väldigt tröga. Då blir mätnoggrannheten lägre och verkliga 

värden skiljer sig mer från uppmätta värden. Med denna insikt kan hela konceptet med att utföra 

beräkningar på importerad data från fastigheter fallera om inte nyare fastigheter innehar bättre 

givare. Vidareutveckling finns under rubriken Mätnoggrannhet.  

Enligt relationsändringen, se A1.2 och Tabell 1, är det GT11 vid tilluften som är den styrande 

parametern för aggregatet. Vid inventering av givare testades att hålla en hand på givaren GT41 och 

på så vis framkalla en signal att frånluften är varm. Då började aggregatet att öppna kylventilen. Det 

betyder att relationshandlingen samt bilden från det överordnade systemet ej stämmer överens med 

verkligheten.  

5.2 Praktiskt exempel av databas-beräkningsfunktion 

Vad som eftersträvades med den importerande databasfunktionen var att utföra energiberäkningar 

direkt på fastigheten. Detta skulle ske genom att användaren vid inventering vänder sig till det 

överordnade systemet i kunds fastighet. Här extraheras befintliga dataserier från utvalda givare över 

en utvald tid. Dessa serier flyttas därefter till en dator utrustad med det verktyg där användaren 

startar verktyget och väljer importfunktionen av den databas vilket innehåller relevant information. 

Programmet identifierar, med hjälp av användaren, vilken serie som tillhör som mätare och plottar 

detta värde. Figur 12 och Figur 13 visar ett exempel på en fjärrvärmeventil från kunden.  

 

 

Figur 12: Ventilläge för fjärrvärme mellan 21a mars 2017 och 4e april 2017. Tillhör okänt zonaggregat. Under 

helgerna sker ingen uppvärmning via zonaggregaten enligt denna parameter. De avvikande höga värdena 

uppkommer ungefär samma tidpunkt på vardagar i anslutning till att tidsschemat ändras.   
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Figur 13: Högre upplösningen av figur 12. Ventilläge för fjärrvärme den 23 mars 2017. Tillhör okänt zonaggregat. 

Tidsupplösningen skall vara 5 minuter men på grund av okänt tekniskt problem fås inte alla värden.  

Exakt var denna ventil är placerad i fastigheten har ej identifierats då det är problematiskt att läsa av 

databaserna. Dock är dess loggade värden av den karaktären att det är möjlig att anta att det är 

fjärrvärmeventils procentuella läge i ett zonaggregat. Här ska programmet automatiskt känna av de 

avvikande värdena vilka är över 40 procent och varna användaren. Därmed kan användaren själv 

försöka göra bedömningar varför dessa finns. Anledningen till att notera dessa avvikande värden är 

att fjärrvärmebolag numera även tar betalt för effekt och om dessa effekttoppar försvinner betyder 

det en minskad fjärrvärmekostand för fastigheten. [21] Detta gäller även för referensobjektet. Genom 

att identifiera det procentuella ventilläget och räkna om detta till ren effekt samt känna till 

effekttaxan kan en årlig kostnad räknas ut. 

I Figur 12 och Figur 13 visas en fjärrvärmeventil från ett zonaggregat vid referensobjektet. Här ses 

att första timman under morgonen ger ett högt effektvärde. Anledningen till detta antas vara rotat i 

att fastigheten under natten körs med annan typ av drift jämfört med dagtid. Därmed reagerar det 

reglerande systemet när inomhustemperaturens börvärde ökar från 19 till cirka 22 grader Celsius och 

fastigheten kylts under natten. Styrsignaler sänder order till fjärrvärmeventilerna i anläggningen att 

öppna vilket resulterar i en hög total effekttopp ungefär runt klockan 06 vardagar.  

Effekten för en viss procentsats i ventilen kan vara svår att finna. Exempelvis är inte 

referensobjektets ventiler utvärderade på grund av tidsbrist. Ventilerna kan vara utformade linjärt 

efter kylbatteriets maxeffekt men även andra varianter finns [22]. Det finns även risk att äldre 

ventiler är tröga och visar felaktiga värden. Därmed är det säkrast att utföra mätningar vid platsbesök 

för att identifiera vad en viss procentsats hos ventilen motsvarar för effekt. Själva effekttaxan för 

huvudmätaren är alltid specificerad på fjärrvärmefakturan och detta bör användaren lätt finna. 

Tidigare nämnda data skall sändas in i verktyget och de inbyggda matematiska formlerna hanterar 

beräkningarna.   

Driftkostnader är något som alltid försöks minimeras i fastighetsbranschen då detta inte bara minskar 

de faktiska kostnaderna för det specifika företaget utan även höjer fastighetsvärdet. I detta specifika 

referensobjekt finns det incitament att utföra förändringar på det existerande systemet då 

effektavvikelse finns i Figur 13. 

Referensobjektets fjärrvärmeeffekt finns exemplifierad i Figur 16 och här uppfattas att 

fjärrvärmemätaren har en tidsupplösning på en timma. Det betyder att effekten och flödet mäts 

endast en gång i timman med dessa mätare. Eftersom fjärrvärmebolaget äger och fakturerar efter 
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denna mätare är den viktig då kostnadsanalyser utförs. Det är dock problematiskt då effektbehovet i 

en fastighet varierar kraftigare än vad exempelvis inomhustemperaturen gör. Med en lägre 

upplösning är risken stor för att lägsta och högsta effekttoppen faller bort ur dataserien. Därav 

önskas en högre upplösning för att bättre analyser av fastigheten skall kunna utföras. 

 

 
Figur 14: Ventilläge för fjärrkyla mellan 21a mars 2017 till 4e april 2017 i okänt zonaggregat. Området där 

procentsatsen är 0 är helg då kylfunktionen är avstängd. 

 

 
Figur 15: Högre upplösning av figur 14. Ventilläge för fjärrkyla den 23e mars 2017 i okänt zonaggregat. 

I Figur 14 och Figur 15 illustreras en ventil för fjärrkyla i ett okänt zonaggregat. Dagen som 

utvärderas i Figur 15 är den 23e mars 2017. Denna dag var den maximala temperaturen 9 grader 

Celsius [23]. Trots denna utomhustemperatur kyler det okända zonaggregatet i lokalen. En slutsats 

av denna figur är att kunden använder fjärrkyla när någon form av ventilering skulle kunna kyla 

fastigheten. Med största sannolikhet skapar denna kyla även ett större uppvärmningsbehov då olika 

aggregat jobbat mot varandra. Anledningen till detta fenomen är inte identifierat men det kan 
konstateras att styrningen kan kritiseras.  
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Utvärderas den totala effekten hos kundens fastighet finner man effekttoppar, se Figur 16. Här 

detekteras de absolut högsta topparna varje vardagsmorgon och eventuellt ökar effekten även någon 

gång under verksamhetsdagen. Lägst effekt finns under helgdagarna och detta hänger ihop med 

fastighetens drift då kvällar samt helger har ett lägre börvärde för inomhustemperatur. Det hade 

eventuellt varit relevant att i figuren infoga utomhustemperaturen men på grund av missad loggning 

av denna var detta ej möjligt. 

 

 
Figur 16: Total fjärrvärmeeffekt över tid för referensobjektet. Spannet är mellan 8e och 17e mars. Området med 

något lägre förbrukning, 11-12e mars, är helgdagar. 

Av Figur 16 är det möjligt att göra flera olika beräkningar och det går även att nyttja uppmätta 

effektvärden tillsammans med andra dataserier. Exempelvis är det möjligt att subtrahera effekten 

från alla zonaggregat från totala effektbehovet och dra slutsatser av den nya effektkurvan. Det är 

även möjligt att direkt från figuren identifiera den lägsta effekten och därmed uppfatta baslasten för 

byggnaden. Upplösningen var tänkt att vara fem minuters intervall, men detta fungerade inte detta 

utan intervallet mellan mätpunkterna är en timma.   

5.3 Mätnoggrannhet  

Idén att extrahera data från byggnaders styr och reglersystem för att utföra energiberäkningar 

förutsätter att bra data finns. Vad som menas med detta är att mätserierna som nyttjas bör 

representera verkliga värden utan för stora felmarginaler. Den identifierade felmarginalen är 

mätnoggrannheten. Enligt Statens fastighetsverk skall en givare uppnå en mätnoggrannhet på 2 

procent vid 23 grader Celsius [8, p. 28]. Detta betyder att man tillåter ±0,455 grader Celsius 

differens från givares signal jämfört med det verkliga värdet. Detta värde anses som en mycket god 

mätnoggrannhet [20]. Detta är dock problematiskt om man väljer att utföra energiberäkningar på 

temperaturer inom fastigheten, framförallt i referensobjektets zonaggregat. Anledningen till varför 

noggrannheten ej når upp till önskvärd nivå är för att temperaturdifferenserna vilket programmet 

räknar på är små. I Figur 9 och Figur 10 skulle detta betyda att om GT3 visar -0,455 och GT4 +0,455 

grader minskar differensen med ungefär 30 procent. Detta är ett värstafallscenario men om 

beräkningarna skall valideras till en lägre felmarginal krävs bättre givare.  

Ovanstående text gäller för nya givare. Då kan en relativt hög felmarginal förekomma i verktygets 

beräkningar. Detta tillåtna mätfel kan dock utökas över åren. Givarens värden kan ”glida” under en 

åldrande process. Om exempelvis dynamik i givaren blir trög ökar motståndet och därav skickas en 
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felaktig signal vidare då enheten är programmerad efter det ursprungliga motståndet. Vidare betyder 

detta att den mätnoggrannhet vilket anses relativt dålig för energiberäkningar sjunker ytterligare 

under åren. Vid platsbesök hos kunden utfördes fysiska mätningar vid ett zonaggregat och detta 

fenomen uppkom här. Det uppmätta värdet i styr och reglersystemet var 21,9 grader Celsius i 

frånluften för CA 407 samtidigt som 20,9 grader Celsius mättes vid fysisk mätning i luftkanalen. Om 

det är slitna givare eller något annat fel i det programmerade styrsystemet är dock inte identifierat 

[A1.5][A1.6].  
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6 Diskussion 

Bedömningen är att det finns behov av att effektivisera dagens energikartläggning av byggnader. 

Troligtvis varierar kvalitén och strukturen av energikartläggningar kraftigt beroende på vilket företag 

samt personal som utfört arbetet. Kombinationen av beställare inte alltid besitter kunskap om vilka 

besparingar som kan göras och att viss data är svårfångad gör att inga energieffektiviserade åtgärder 

har implementerar. Av den anledningen är det extra viktigt att konsulterna, som utför 

energikartläggningar, arbetar effektivt och därefter presenteras resultat med så bra underlag som 

möjligt. 

Idag digitaliseras byggnader samt arbetsmetoder för att nå bättre resultat. Det bedömdes att även 

energikartläggarnas arbeten på Sweco kan förbättras om det tillhandahålls digitala verktyg. Exakt 

vilka funktioner detta verktyg skall innehålla och hur avancerat det skall vara går att diskutera. 

Projektet antog enklare beräkningar och implementerade dessa. Anledningen till detta var att hinna 

med att skapa ett verktyg vilket delvis fungerar innan projektets deadline. Verktyget är preparerat för 

att utvecklas vidare med mer avancerade energiberäkningar men då krävs ytterligare arbete för att 

fullfölja programmets funktioner. 

Rena bekvämlighetsfunktioner som att verktyget tillhandahåller ett Worddokument med färdiga 

tabeller och grafer ansågs som en rimligt svår uppgift. På grund av att vissa data bara är onödigt 

svåra att skapa som inparameter i programmet är det ingen bra idé att försöka skapa en fulländad 

rapport, men att påbörja en mall är en bra målsättning. Mallar sparar tid överlag och om konsulten 

önskar standardisera rapporter är detta något som kan uppskattas. Om han eller hon önskar att hålla 

rapporterna mer unika av olika anledningar är dock denna funktion överflödig. 

Att bygga in information i verktyget för att upplysa eller påminna användaren om var data finns 

tillgängligt för fastigheten är också en ren bekvämlighetsfunktion. Det antogs att en certifierad 

energikartläggare redan besitter mycket kunskap om fastigheter och dess energi. Därav kan extra 

inprogrammerad information uppfattas som överflödig, men eventuellt kan detta vara bra för nya 

användare. Det är även bra för att förklara hur verktyget använder data och i vilka beräkningar. 

Mer fokus lades på databasimporter då detta är ett nytt område och att de energikartläggningar som 

utvärderas uppfattades inte behandla denna infallsvinkel. Att styr och reglersystemen innehåller 

information, som kan relateras till energi, är förmodligen inget nytt för energikonsulter, men att 

använda databasers värden och räkna direkt på dessa antas vara detta. Redan initialt flaggade 

sakkunniga på Sweco att detta skulle bli svårt men filerna fanns och det extraherades data från 

referensobjektet. Detta lyckades hos kunden efter att de som designat styr och reglersystemet 

demonstrerade hur dess kommunikation mellan det överordnade systemet och servern fungerade. 

Alltså var detta ett utmanade moment men med tanke på att systemet är av äldre karaktär antas nyare 

fastigheter kunna behandlas enklare.  

Med tillgång till dessa databaser är inte avläsningen helt enkel heller. Det finns olika mjukvaror att 

nyttja för att öppna upp databaser för att läsa av den interna strukturen. Det valdes en relativt 

komplicerad väg genom att nyttja ett programmeringsspråk. Då behöver utvecklaren själv strukturera 

upp databasimportfunktioner för olika typer av databaser, vilket kan vara ett svårt och tidskrävande 

moment. Fördelen med programmeringen är att när utvecklarna väl har importerat data är de inte 

låsta i något gränssnitt utan det är möjligt att göra nästintill vad som helst med importerade data.  
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7 Slutsats 

Med den utvecklade programvaran skapas genererade rapporter och detta kan spara tid då 

användaren kan redigera data på ett effektivt sätt. Ändras en parameter i verktyget verkar 

förändringen i flera instanser, och av den anledningen behöver inte dubbelarbete utföras. 

Förutsättningen för att tid skall sparas är att användaren förstår hur verktyget skall brukas. 

Det inbyggda vägledande ramverket kan eventuellt spara tid för användaren om personen inte kan 

eller kommer ihåg fakta. Eventuellt har nyckeltal glömts eller så känner inte användaren till en 

specifik formel. Om användaren är certifierad energikartläggare eller besitter flera års erfarenhet 

antas dock detta ramverk uppfattas som primitivt och överflödigt.  

Mätnoggrannheten kan vara ett problem om energiberäkningar med databaser förväntas ha en lägre 

felmarginal. Detta på grund av att ett antal beräkningar innehåller temperaturdifferenser med relativt 

små intervall men stor energipåverkan. Ses till procentuell felmarginal i beräkningarna är det alltså 

givarnas mätosäkerhet som identifierats leda till största avvikelsen. 

Äldre fastigheter, likt referensobjektet, är utrustade med styr och reglersystem som ej automatiskt 

loggar givarnas värden. Eventuellt saknar dessa system även funktion att göra detta. I dessa fall finns 

inga data att utföra beräkningar på. De nyare fastigheterna har oftast denna funktion då byggherren 

kräver det. 

Enligt Figur 14 och Figur 15 kyler zonaggregaten referensobjektet även under tider då 

utomhustemperaturen är under 10 grader Celsius. Om spjället, vilket reglerar mängden uteluft, 

varieras för att nå önskad temperatur undviks behovet av fjärrkyla och därmed energibehovet. Dock 

bör luftbehandlingsaggregaten utredas först för att se om dess kapacitet räcker.  

Vid platsbesök identifierades att två zonaggregat kan motarbeta varandra. En kyler och en värmer, 

även om de är i samma utrymme. Detta kan bero på att regler och styrsystemet är fel utformat 

relativt driftkorten.  

Verktyget kan vidare utvecklas. Strukturen och grundmetodiken är implementerad i koden men alla 

objekt är inte kopplade och därav är slutprodukten av koden ofullständig. Om mer tid kan spenderas 

för att skapa en komplett produkt där alla parametrar nyttjas fås fler och mer exakta nyckeltal. Det 

finns även potential att utveckla funktioner vilka stödjer flera databastyper som olika överordnade 

system använder. Dessa funktioner skulle därmed eventuellt kunna skapa snarlika diagram som 

exempelvis Figur 12.  
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Appendix 

A1. Figurer 

 

A1.3: Ett flödesschema över fastighetselen. Figuren illustrerar flödet av information från källor till slutmål. Källorna 

är i figuren lokaliserade i den övre delen och dessa ”skickar” information i form av nyckeltal eller storheter. Dessa 

omvandlas i ett eller flera steg för att nå fram till relevanta nyckeltal. Slutmålet i denna bild är fastighetselen 

konsumerat per år och kvadratmeter Atemp. 
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A1.4: Relationshandling med flödesbild för zonaggregat hos kunden. 
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A1.5: Zonaggregat CA 407 och dess DUC/PLC. Här visas ett börvärde samt ärvärde för temperaturen i tilluften. 
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A1.6: Fysisk mätning av CA 407s frånlufttemperatur under platsbesök. 
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A2. Tabeller 
Tabell 1: Relationshandling med funktionsbeskrivning av zonaggregaten hos kunden. 
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Tabell 2: Utdrag från Vasakronans byggherrekrav för ett projekt. Här ställs krav för ett överordnat 

energiredovisningssystem. 
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Tabell 3: Utdrag från Vasakronans byggherrekrav för ett projekt. Här ställs krav på att givarnas signaler skall 

lagras i databaser. Det noteras även att det överordnade systemet skall innefatta fjärranslutning. 
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Tabell 4: Schablonvärden för belysning. [24] 

Namn Schablonvärde 

Tid 2 500 [h] 

Cellkontor, skall 10 [W/m2] 

Cellkontor, bör 8 [W/m2] 

Cellkontor, bör, manuell styr 16 [kWh/m2*år] 

Cellkontor, bör, närvaro styr 12 [kWh/m2*år] 

Cellkontor, bör, dagsljus styr 7 [kWh/m2*år] 

Cellkontor, bör, manuell styr 0,8 [%] 

Cellkontor, bör, närvaro styr 0,75 [%] 

Cellkontor, bör, dagsljus styr 0,56 [%] 

 

Tabell 5: Antal watt som en person bidar med till byggnadens interna last. Krävs för att beräkna 

uppvärmningsbehovet och balanstemperaturen. [19] 

Aktivitet Effekt [W] 

Vila sittandes 100 W 

Kontorsarbete 120 W 

Mer aktivt kontorsarbete 130 W 

Ståendes eller sakta gång 130 W 

 

Tabell 6: Data för energiberäkningar vilket är hårdkodat i verktyget. [25] [26] 

Drivmedel Energiinnehåll 

Bensin 9 100 [kWh per m3] 

Biodiesel (HVO) 9 680 [kWh per m3] 

Biogas 12 900 [kWh per kg] 

Diesel 9 800 [kWh per m3] 

El 1 [kWh per kWh] 

Etanol 6 600 [kWh per m3] 

Metan 13 300 [kWh per kg] 
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Tabell 7: Data för fördon och koldioxidberäkningar vilketärhårdkodat i verktyget. [25] [26] 

Drivmedel Koldioxidutsläpp  

Bensin 2 275 [kgCO2 per m3] 

Biodiesel  1 510 [kg CO2 per m3] 

Biogas 1 100 [kgCO2 per ton] 

Diesel 3 040 [kgCO2 per m3] 

El 345 [gCO2 per kWh] 

Etanol 1 140 [kg CO2 per m3] 

Metan 3 320 [kg CO2 per ton] 

 

Tabell 8: Klimatdata från en av databaserna vilket programmet nyttjar. [17] [18] 

Ort Årsmedel [C°] DUT [C°] Klimatzon (BBR) 

Malmö 8,4 -11,6 4 

Helsingborg 8,3 -11,6 4 

Falsterbo 8 -11,6 4 

Lund 7,9 -11,6 4 

Göteborg 7,8 -14,6 4 

Smögen 7,5 -14,6 4 

Karlshamn 7,3 -12,7 4 

Halmstad 7,3 -14,6 4 

Kristianstad 7,2 -12,7 4 

Falkenberg 7,2 -14,6 4 

Visby 7,1 -10,5 3 

Kalmar FPL 6,8 -13,3 4 

Trollhättan 6,8 -15,5 3 

Linköping 6,8 -17,6 3 

Stockholm 6,6 -17,1 3 

Osby 6,5 -12,7 3 

Oskarshamn 6,4 -15,1 3 

Oxelösund 6,4 -16,2 3 

Södertälje 6,4 -16,2 3 

Jönköping 6,3 -17,5 3 
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Skövde 6,3 -17,5 3 

Norrköping 6,3 -16,6 3 

Eskilstuna 6,3 -17,5 3 

Lidköping 6,2 -17,5 3 

Västerås 6,2 -17,5 3 

Växjö 6,1 -14,4 3 

Borås 6,1 -14,6 3 

Bromma FPL 6,1 -17,1 3 

Åtvidaberg 6 -17,5 3 

Åmål 5,9 -19,1 3 

Karlstad 5,9 -19,1 3 

Örebro 5,8 -19 3 

Norrtälje 5,7 -17,1 3 

Nyköping FPL 5,6 -17,5 3 

Uppsala 5,6 -18,9 3 

Arlanda FPL 5,5 -17,1 3 

Gävle 5,2 -18,9 2 

Avesta 5 -23 2 

Arvika 4,9 -23 2 

Hudiksvall 4,7 -24,4 2 

Torsby 4,6 -24,4 2 

Borlänge FPL 4,5 -23 2 

Söderhamn 4,3 -24,4 2 

Härnösand 3,8 -24,4 2 

Mora 3,7 -26,9 2 

Sundsvall 3,6 -24,4 2 

Sollefteå 3,1 -24,5 1 

Umeå 2,9 -24,5 1 

Östersund 2,6 -25,3 1 

Örnsköldsvik 2,6 -24,5 1 

Skellefteå 2,5 -27,7 1 

Sveg 2,2 -29,3 1 
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Sälen 1,9 -29,3 2 

Piteå 1,7 -27,7 1 

Strömsund 1,6 -29,3 1 

Luleå 1,3 -27,7 1 

Haparanda 1,1 -27,7 1 

Storlien 1 -30,3 1 

Lycksele 0,6 -30,3 1 

Gällivare -1,1 -30,3 1 

Jokkmokk -1,4 -34 1 

Riksgränsen -1,4 -34 1 

Kiruna FPL -1,7 -30,3 1 

Karesuando -2,3 -34 1 

Tarfala -4,2 -34 1 

 


