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ABSTRACT  

In 2011 the total energy consumption used by residential and service sector in Sweden were 
about 126 TWh. This sector includes residential and facilities. Most of this energy goes to 
heating residential and tap water. 

In order to meet the desired indoor climate in buildings, these needs to be heated with 
heating systems, cooled with cooling systems and air exchange carried out with ventilations 
systems. In order to not just focus on reducing the energy used in buildings, it is of interest to 
maintain a good indoor climate.  

The aim in this candidate thesis is to examine how the capability of heat storage in building 
constructions affects energy consumption and how people in the model assumes to 
experience the indoor climate when different type of heating systems and temperature ranges 
used in a model established in IDA Indoor Climate Energy. Furthermore, it is examined 
whether people in the model will experience a difference and satisfaction on the indoor 
climate between working in individual offices or cubicles. 

The results of the research shows that the choice of building construction, temperature 
ranges and heating systems affect people´s experience with the indoor climate. The people in 
the model experience the indoor climate more comfortable if the temperature range 21-23 
degrees is used, with radiators as heating system in the heavy concrete structure than when 
they work in the lightweight wooden structure with temperature range 18-25 degrees and 
floor heating as heating system. In the heavy concrete structure with temperature range 21-
23 degrees and radiators as heating system, a lower energy consumption is achieved 
compered to when floor heating is used in the same construction. Should the temperature 
range be changed to 18-25 degrees with radiators as heating system, can the energy 
consumption be reduced about 40 percentage. But then people in the model will be less 
satisfied with the indoor climate. People in the model experience a better indoor climate if 
they work in individual offices rather than cubicles. When a less internal load is used in the 
model (e.g. less people, light equipment) the people experience a higher satisfaction with the 
indoor climate.  

Keywords: Energy consumption, Floor heating, IDA Indoor Climate Energy, Indoor climate, 
Office Buildings, PPD, Radiators, Temperature interval, Thermal inertia   
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SAMMANFATTNING  

Av Sveriges totala slutliga energianvändning 2011 användes ungefär 126 TWh till bostads- 
och service sektorn. I denna sektor ingår t.ex. bostadshus och lokaler. Den största andelen av 
denna energi går till uppvärmning av byggnader och tappvarmvatten. 

För att tillgodose önskat inomhusklimat i byggnader behöver dessa värmas med 
värmesystem, eventuellt kylas med kylsystem och luftombyte utföras med 
ventilationssystem. För att inte enbart fokusera på att minska den energi som används i 
byggnader, är det av intresse att ett bra inomhusklimat fortfarande upprätthålls. 

I detta examensarbete är syftet att undersöka hur byggnadskonstruktioners 
värmelagringsförmåga påverkar energianvändningen och hur människor som vistas i 
modellen beräknas att uppleva inomhusklimatet om olika värmesystem och 
temperaturintervall används i en modell upprättad i IDA Indoor Climate Energy. Vidare ska 
det undersökas om människorna i modellen kommer att uppleva inomhusklimatet olika om 
de arbetar i individuella cellkontor eller kontorslandskap. 

Byggnadskonstruktioner kan lagra energi i form av värme eller kyla. Hur mycket som kan 
lagras beror på vilken värmelagringsförmåga konstruktionen har.  En lätt konstruktion kan 
lagra mindre energi än en tung konstruktion. Den tunga konstruktionen lagrar värme som 
senare kan användas för att jämna ut innetemperaturen vid variationer på utetemperaturen. 
En tung konstruktion kan t.ex. bestå av betong och en lätt av träregelväggar. 

I kontorslokaler är den interna belastningen oftast stor under dagen på grund av människor 
som arbetar samt utrustning och belysning som används. Antal missnöjda människor på en 
arbetsplats bör inte överstiga 10 procent. Det kommer dock alltid finnas några som alltid är 
missnöjda. 

I Sverige och områden med ett kallt vinterklimat är det vanligaste distributionssättet för 
värmning i en byggnad cirkulerande varmvatten och radiatorer. På senare år har det blivit 
vanligare med golvvärme som värmesystem. 

Resultatet av examensarbetets undersökning visar att valet av byggnadskonstruktion, 
temperaturintervall och värmesystem påverkar människors upplevelse med 
inomhusklimatet. Människorna i modellen upplever ett bättre inomhusklimat om 
temperaturintervallet 21-23 grader används, med radiatorer som värmesystem i den tunga 
betongkonstruktionen, än då de vistas i den lätta träkonstruktionen med 
temperaturintervallet 18-25 grader och golvvärme som värmesystem.  
I den tunga betongkonstruktionen med temperaturintervallet 21-23 grader och med 
radiatorer som uppvärmningssystem uppnås en lägre energianvändning än då golvvärme 
används i samma konstruktion. Skulle temperaturintervallet ändras till 18-25 grader, med 
radiatorer som uppvärmningssystem, kan energianvändningen minskas med ungefär 45 
procent. Men då skulle människorna i modellen bli mindre nöjda med inomhusklimatet. 
Människorna i modellen upplever ett bättre inomhusklimat om de vistas i individuella 
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cellkontor än i kontorslandskap. När internbelastningen minskar (mindre människor, 
utrustning och belysning) upplever människorna som arbetar ett bättre inomhusklimat. 

Nyckelord: Energianvändning, Golvvärme, IDA Indoor Climate Energy, Inneklimat, 
Kontorsbyggnad, PPD, Radiatorer, Temperaturintervall, Värmetröghet 
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1 INLEDNING  

För att tillgodose önskat inomhusklimat i byggnader behöver dessa värmas med 
värmesystem, eventuellt kylas med kylsystem och luftombyte utföras med 
ventilationssystem. För att inte enbart fokusera på att minska den energi som används i 
byggnader, är det av intresse att ett bra inomhusklimat fortfarande upprätthålls. 

1.1 Bakgrund 
Under 2011 var Sveriges totala energitillförsel 577 TWh varav den slutliga 
energianvändningen uppgick till 379 TWh och resterande till förluster samt 
energianvändning av icke energiändamål till 198 TWh. Av dessa 379 TWh användes mera än 
en tredjedel av Sveriges totala slutliga energianvändning av bostads- och service sektorn. I 
denna sektor ingår t.ex. bostadshus och lokaler. Den största andelen av denna energi går till 
uppvärmning av byggnader och tappvarmvatten. (Energimyndigheten, 2013) 
Sverige har tillsammans med EU olika klimatmål för att försöka minska den globala 
uppvärmningen. Ett av dessa mål är att energiförbrukningen ska sänkas med 20 procent till 
år 2020 jämförelse med år 2008. (EU-upplysningen, u.å.) För att Sverige ska kunna nå detta 
uppsatta klimatmål måste energianvändningen bli effektivare och ett mera hållbart 
energisystem skapas. (Naturvårdsverket, u.å.) 
I Sverige finns småhus, flerbostadshus och arbetslokaler som tillsammans består av ungefär 
480 miljoner kvadratmeter golv area. Av den energi som används för att försörja dessa 
byggnader och den verksamhet som de används för är användningen ungefär hälften av den 
elektriska energin och en tredjedel av värmeenergin som används i Sverige. (Abel & Elmroth, 
2012) Det är därför viktigt att byggnader har en bra inomhusmiljö för de människor som 
vistas i dem och med en effektiv energianvändning. 

1.2 Problemfrågeställning 
I byggnader används olika vattenburna värmesystem, där golvvärme och radiatorer är några 
alternativ.  
Vilket värmesystem, golvvärme eller radiatorer, är lämpligast i vilken byggnads 
konstruktion?  
Vad händer om temperaturintervallet inomhus för värme- och kylsystem ändras och en lägre 
inomhustemperatur tillåts under vintertid och en högre sommartid?  
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Under dagtid är oftast den interna belastningen i kontorslokaler hög. Belastningen kan dock 
variera, med hur mycket personal som är närvarande i lokalen och med belysning eller 
utrustning som används. Vilka temperaturer är lämpligast att använda inomhus för att 
personal som arbetar ska uppleva inomhusklimatet som tillfredställande att jobba i och hur 
kommer detta att påverka energianvändningen? 

1.3 Syfte 
I detta examensarbete ska det undersökas hur byggnadskonstruktioners 
värmelagringsförmåga påverkar energianvändningen och hur människorna som vistas i 
modellen beräknas att uppleva inomhusklimatet om olika värmesystem och 
temperaturintervaller används. 

Det ska vidare undersökas om människorna i modellen kommer att uppleva inomhusklimatet 
olika om de vistas i individuella cellkontor eller kontorslandskap. 

1.4 Avgränsning 
Examensarbetet kommer att undersöka en fiktiv modell av en kontorsbyggnad. I den fiktiva 
modellen kommer två varianter av rumstyper att upprättas och undersökas. Den största 
rumsvarianten i modellen kommer att bestå av ett öppet kontorslandskap och en mindre del 
av ett individuellt cellkontor.  

I modellen ska de två uppvärmningssystemen golvvärme och radiatorer undersökas. 
Energianvändningen i modellen undersöks enbart för värme-, kyla- och ventilation. 

Modellen modelleras med två olika tidskonstanter på ungefär 30 och 100 timmar. 

Människors upplevelse av inomhusklimatet i modellen kommer att mätas med PPD och är ett 
mått på hur människor kommer att uppleva klimatet.  

Modellen placeras på ort Bromma med vald klimatfil Västerås Hasslö IWEC2 år 2011 Ashrae.  

Varmvattenanvändning och distributionsförluster inkluderas inte i simuleringarna därför att 
arbetet enbart undersöker energianvändningen av värme-, kyl- och ventilationssystemet.  

1.5 Metod 
I detta examensarbete utfördes först en litteraturstudie som ska ge bakgrundsinformation om 
tidigare arbeten och rapporter inom området. För att kunna göra litteraturstudien och 
uppbyggnad av modellen har kurslitteratur använts samt rapporter och vetenskapliga artiklar 
sökts med hjälp av databaser (bl.a. Google scholar, Diva, Discovery, Libris, Science direct), 
bibliotek och personal på högskolan. Sökord som har använts för att hitta liknande arbeten 
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och information är bland annat; energi, energieffektivisering, kontor, kontorsbyggnader, IDA 
ICE, inomhusklimat, värmetröghet och byggnaders värmetröghet. Sökorden som har använts 
har sökts på både svenska och engelska. Ritningsunderlag för att konstruera modellen samt 
inspiration och idéer om hur modellens utseende och delar bör byggas upp, har erhållits 
genom diskussion, förslag och inspiration från Örebroporten samt litteratur. Därefter har 
modellen skapats i datorprogrammet IDA Indoor Climate Energy. När modellen är uppbyggd 
utförs de simuleringar som valts ut genom diskussion och förslag från fastighetsföretaget 
Örebroporten. Därefter samlades och analyserades det givna resultatet.  

2 LITTERATURSTUDIE 

I denna litteraturstudie ges först information om tidigare arbeten och hur forskningen ser ut i 
dagsläget kring området. Därefter ges en bakgrundsinformation angående byggnaders- 
konstruktion, olika system och termiskt klimat.  

2.1 Tidigare arbeten och litteratur inom området 
Generellt finns det en del rapporter om hur konstruktioners värmetröghet, värmesystem och 
temperaturer inomhus påverkar energianvändningen. Det finns även litteratur om hur val av 
värmesystem påverkar människors upplevelse av inomhusklimatet. Men inom hur 
energianvändningen, konstruktioners värmetröghet, värmesystem och temperaturintervall 
påverkar människor i olika rumsvarianter i kontorsmiljö verkar undersökningar saknas och 
därför undersöks det vidare i detta examensarbete. 

2.1.1 Byggnaders värmetröghet och temperaturintervall inomhus 

I examensarbetet ”sambandet mellan byggnadens stommaterial, värmedynamiska funktion 
och styr-reglerstrategi- sammanställning av bakgrundsmaterial och kommentarer” som 
undersöker byggnaders värmetröghet visas att en tung byggnad använder mellan 2-15 
procent mindre energi än en byggnad med lättkonstruktion. Om temperaturvariationen 
tillåts variera med en halv till en grad och samtidigt som man använder ny styr-reglerteknik 
för att utnyttja byggnadens värmedynamik blir besparingsmöjligheterna ännu större 
(Rönneblad, 2012). 

I Isovers informationsblad ”Hållbart byggande del 3, Värmetröghet” går man igenom hur 
värmetrögheten hos olika byggnadsmaterial beter sig. Där genomgår de hur värme frigörs till 
omgivningen från den lagrade värmen i materialet då temperaturen sjunker i byggnaden. 
Denna värme frigörs till inomhusluften och hjälper till att värma upp inomhusluften under 
en längre tid. De beskriver hur viktigt det är att rätt material är på rätt plats, att om t.ex. 
isoleringen placeras på fel sida om betongväggen eller en gjuten betongplatta, kommer detta 
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göra att värmen isoleras bort istället för att lagras in i materialet. De tar även upp att det bara 
är 10-15 cm av materialet som deltar i energiutbytet och att använda sig av en ännu tjockare 
konstruktion kommer inte löna sig ur energisynpunkt (Isover, 2011a) 

Ett forskningsresultat inom området installationsteknik från 1992 ”Effekt- och 
energibesparing genom förenklad styrning och drift av installationssystem i byggnader” 
har undersökt hur temperaturintervall i byggnader påverkar energianvändningen i olika 
byggnadskonstruktioner. Deras forskning visar att om ett tyngre material väljs och en 
styrning som utnyttjar värmelagringen i materialet kan energibehovet för uppvärmning 
minskas. I rapporten visas att en byggnad av lättkonstruktion med tidskonsten 25 h och med 
ett temperaturintervall som benämns ”snävt”, 20 – 22 grader, kräver mera energi än om 
byggnaden skulle vara av tungkonstruktion med tidskonstanten 160 h och med ett mera 
varierat temperaturintervall på 18 – 25 grader. I en kontorsbyggnad som använder kylning 
och värmning, används temperaturintervallet inom snäva gränser. Om en tungkonstruktion 
med en tidskonstant på 300 timmar och temperaturintervallet 18 – 25 grader skulle 
användas istället för en lättkonstruktion med en tidskonstant på 25 timmar och ett snävare 
temperaturintervall 20 – 22 grader skulle detta göra att värmebehovet minskar från 6 800 
kWh/år till ungefär 1 400 kWh/år (Isfält & Bröms, 1992). 

I en rapport publicerad på Science Direct ”Extending air temperature setpoints: Simulated 
energy savings and design considerations for new and retrofit buidlings” av Hoyt m.fl. 
(2014) visar deras rapport att ett bredare temperaturintervall ger minskad energianvändning 
för HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning). Deras rapport visar hur olika 
temperaturintervall för uppvärmning och kylning påverkar energianvändningen för HVAC. 
De använde datorprogrammet EnergyPlus för att modellera och resultatet visar att om 
temperaturen som används för att kyla ändras från 22,2 grader till 25 grader kan 
energianvändningen för kyla minskas med ungefär 29 procent och totalt 27 procent för 
HVAC. Då temperaturen för värmning ändras från 21,1 grader till 20 grader kan 
energianvändningen minskas med ungefär 34 procent. Om ett ännu bredare 
temperaturintervall används tillsammans med att fläkt eller personliga inställningar utförs 
kan energianvändningen för HVAC minskas med 32 till 73 procent beroende på klimat (Hoyt 
m.fl., 2014). 

2.1.2 Golvvärme och radiatorer 

I kunskapsöversikten ”lågtemperaturvärmesystem” av Persson (2000) tyder 
undersökningar som är gjorda på svenska småhus med golvvärmessystem att dessa förbrukar 
mera energi än motsvarande hus med radiatorsystem. Översikten visar också att 
inomhustemperaturen enbart kan sänkas marginellt för att inte påverka komforten inomhus 
vid användning av golvvärme. En av orsakerna till att golvvärme använder mera energi kan 
vara att uppvärmningssäsongen förlängs med golvvärmesystem då känslan av ”kalla golv” gör 
att systemet hålls igång längre för att få bättre komfort. Golvvärmesystem är också ett trögt 
system som inte hänger med vilket ger ett försämrat reglerförlopp. Rekommendationen är att 
golvvärmesystem bör utföras som en lätt konstruktion eller med en tunn betongplatta vilket 
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gör att värmeavgivningen snabbt kan stoppas, eller använda sig av låga effektbehov vilket gör 
att golvets yttemperatur bör ligga inom komfortintervallet 20-23°C. (Persson, 2000) 

En rapport gjord av Wang m.fl. (2014) som publicerades i The Journal of Thermal Biology 
”Human thermal physiological and phychological responses under different heating 
environments” undersöks hur deras studentkollegor påverkas fysiologiskt och psykologiskt 
vid de olika värmesystemen golvvärme och radiatorer. I deras rapport undersöks hur 
testpersonernas puls, blodtryck och hudtemperatur ändras vid olika förhållanden och 
värmesystem. Testpersonerna hade generellt en högre termisk acceptans när golvvärme 
användes som värmesystem än vid radiatorer. Dock upplevde testpersonerna en torrare luft 
vid golvvärme som värmesystem. Testpersonerna kunde acceptera något kyligare 
förhållanden om golvvärme användes (Wang m.fl., 2014). 

2.2 Byggnaders konstruktion 
Byggnader som är byggda med en bra klimatskärm och är noggrant byggda använder väldigt 
lite energi för att klara uppvärmningsbehovet med ett bra inomhusklimat. En klimatskärm 
består av de delar i byggnader som påverkas av uteluften, golv, ytterväggar, tak, fönster och 
dörrar. Även de delar som gränsar mot ouppvärmda utrymmen ingår i klimatskärmen (Abel 
& Elmroth, 2012). 

I lätta byggnadskonstruktioner går det snabbt att värma upp byggnaden. Men om 
uppvärmningen upphör sjunker värmen snabbt. Byggnadskonstruktioner som är tunga är 
bättre på att behålla värmen genom lagring i materialet och jämnar ut 
dygnstemperatursvängningar. Tunga byggnadskonstruktioner består t.ex. av tegel, 
lättbetong, lerbetong. Även massivträ räknas som tungkonstruktion. Lätta konstruktioner är 
uppbyggda av t.ex. träregelsystem med träfiberskiva (Block & Bokalders, 2004). 

2.2.1 Värmetransport genom byggnaders material 

När värmetransport sker genom byggnaders klimatskärm, strömmar värme från den högre 
temperaturnivån till den lägre temperaturnivån. Vid värmeisolering i byggnader, vill man 
uppnå minsta möjliga värmetransport genom byggnaders klimatskärm. 

När det gäller värmetransport i byggnader sker detta genom byggnaders klimatskärmar 
väggar, tak, golv, dörrar och fönster. Temperaturen är oftast konstant inomhus, dvs. insidan 
på isoleringen, medan temperaturen på ytterväggen, isoleringens utsida, påverkas av att 
klimatet utomhus varierar. 

I byggnader handlar det normalt inte om att överföra värme mellan in- och utsida utan att 
förhindra värmetransporten. Som t.ex. i den isolerande väggen, eller i glasfönsters in- och 
utsida försöker man att uppnå största möjliga temperaturdifferens (Abel & Elmroth, 2012). I 
Figur 1 visas hur temperaturförändringen sker genom en isolerad vägg, där Tin är den högre 
temperaturen (inomhus) och Tut är den lägre temperaturen (utomhus).  
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Figur 1 Temperaturförändring genom isolerandevägg 

2.2.1.1. Värmegenomgångskoefficienten 

Då värmetransport genom byggnaders material ska beräknas används 
värmegenomgångskoefficienten. Denna koefficient benämns som U-värdet och är ”den 
värmemängd som per tidsenhet passerar genom en ytenhet av konstruktionen då skillnaden i 
lufttemperaturen på ömse sidor om densamma är en grad” (Abel & Elmroth, s. 223, 2012).  

Värmetransport genom byggnadsdelar kan beräknas enligt Ekvation 1. 

Ekvation 1 Värmetransport genom byggnadsdelar 

𝑞 = 𝑈!"##(𝑡! − 𝑡!) 

och där  q = värmetransport     W/m2 
  Ukorr = värmegenomgångskoefficienten   W/m2 K 
  ti = innetemperatur     °C 
  te = utetemperatur     °C 

U-värdet kan beräknas med summan av alla materialens värmemotstånd och med tillägg för 
övergångsmotstånd för inre- och yttrekonstruktionens ytor enligt Ekvation 2.  

Ekvation 2 Totala värmegenomgångskoefficienten, U-värde 

𝑈 =
1
𝑅!

 

Materialens värmemotstånd beräknas för ett materialskikt enligt Ekvation 3. 

Ekvation 3 Värmemotstånd genom material 

𝑅 = 𝑑/𝜆!"# 

och där  R = värmemotstånd för ett homogent skikt m2 K/W 
  d = skiktets tjocklek    m 
  λ = beräkningsvärde på värmekonduktivitet W/m, K 
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Värmekonduktivitetsvärde (λ) för olika värmeisoleringsmaterial fastställs i laboratorium 
enligt standarder för respektive material och redovisas av produktens tillverkare. (Abel & 
Elmroth, 2012) 

2.2.2 Byggnaders värmetröghet 

I byggnaders konstruktion lagras värme i bl.a. väggarna, grunden och bjälklaget. Hur mycket 
värme som kan lagras beror på vilket material som används. Byggnader med en tung 
stomme, t.ex. betongbyggnader, har en hög värmetröghet och lagrar mycket värme i 
byggnadsmaterialet. När temperaturen i och omkring byggnaden sjunker kommer den värme 
som lagrats i byggnadskonstruktionen att avges och värma inomhusluften. Detta gör att om 
utomhustemperaturen varierar kommer byggnadens värmetröghet att ta hand om och 
motverka variationer på inomhustemperaturen (Isover, 2011a). Byggnaders värmetröghet 
leder till att konstruktionen som har lagrat den värme som inte använts under dagen kommer 
att frigöras under natten när temperaturen sjunker, vilket leder till att inte lika mycket energi 
behöver tillföras för att värma byggnaden. Värmetröghet kan även användas till att låta den 
kalla nattluften kyla ner den tunga byggnadskonstruktionen under natten. Den svalare 
konstruktionen avger sedan kyla till inomhusluften under dagen. I kontor är detta väldigt 
användbart då belastningen är hög under dagen pågrund av elektriska apparater och 
personnärvaro (Betongbyggnad, 2010). 

2.2.3 Byggnaders tidskonstant 

För att kunna jämföra byggnaders värmetröghet används tidskonstant som mått, τ (tao). 
Byggnaders värmetröghet har förenklat delats in i två typer, lätt eller tung konstruktion 
(Warfvinge & Dahlblom, 2013). Byggnadskonstruktioner med hög värmetröghet ger en hög 
tidskonstant. Tidskonstanten används som ett mått på hur lång tid det tar för 
inomhustemperaturen att sjunka till 63 procent av temperaturdifferensen inomhus om 
utomhustemperaturen plötsligt sjunker (Isover, 2011a). 

Om byggnadskonstruktionen är lätt och ett väderomslag sker, kommer det snabbt märkas på 
inomhustemperaturen. Effekten för tunga byggnadskonstruktioner är bättre och reagerar 
långsammare.  

Vid beräkning av byggnaders tidskonstant används endast konstruktionsskiktet (materialet) 
innanför isoleringen och då inte mera än 100 mm från väggens varma sida (väggens insida). 
Tidskonstanten beskrivs med värmetrögheten och beräknas genom kvoten av 
värmekapaciteteten och specifika värmeeffekten för byggnader enligt Ekvation 4 (Warfvinge 
& Dahlblom, 2013). 

Ekvation 4 Byggnaders tidskonstant 

𝜏 =
Σ𝑚! ∗ 𝑐!
𝑄!"!

∗
1

3600
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och där  τ = tidskontant för byggnaden    h 
  𝑚! = massa för respektive konstruktionsskikt  kg 
  𝑐! = specifik värmekapacitet för respektive skikt  J/kg, K 
  𝑄!"! = byggnaders specifika värmeeffektförlust  W/K 

2.3 Byggnaders system 
Anledningen till att lokalbyggnader byggs är för att människor ska använda det till önskad 
verksamhet. Det är därför av vikt att inomhusklimatet uppfylls genom att 
inomhustemperaturen hålls på en acceptabel nivå och att rumsluften är av bra kvalitet. Det 
finns även andra egenskaper byggnader ska uppnå, som t.ex. en låg energianvändning (Abel 
& Elmroth, 2012). Ett bra inomhusklimat uppfylls genom att byggnader installeras med 
värme-, ventilations- och kylsystem. 

2.3.1 Uppvärmningssystem 

För att värma upp en byggnad och tillgodose värmeförsörjningen kan olika värmesystem 
användas. Vad som används beror på de behov som finns. Vart är byggnaden placerad (i 
utanför tätort), vilken byggnadstyp är det (lokalbyggnad, nybyggnad eller befintligt), 
miljöhänsyn (energislag, bränsleslag) och ekonomi. Några av följande varianter av 
värmesystem som finns är: 

• Förbränning i egen panna med fossilt bränsle eller med biobränsle. 
• Omvandling av elektrisk energi till värme genom direktel, elpanna eller värmepump. 
• Värmetillförsel t.ex. fjärrvärme. 
• Solvärme med solfångare som komplement till annan värmeförsörjning. 

 
I Sverige och områden med kallt vinterklimat har det vanligaste distributionssättet för 
värmning i byggnader varit ett system med cirkulerande varmvatten och radiatorer. Detta är 
ett system som i princip är ljudlöst och kan fungera i minst 40-50 år (Abel & A. Elmroth, 
2012). 

2.3.1.1. Radiatorer 

Det finns två olika typer av radiator som används i vattenburna system, sektionsradiator och 
panelradiator.  

• Sektionsradiatorn är uppbyggd med flera vertikala element har sammanfogats till önskad 
längd.  

• Panelradiatorn är uppbyggd med ett eller flera element som är parallella med väggen. Ett 
element består av ihoppressade stålplåtar och där det upp- och nedtill går horisontella 
vattenkanaler med vertikala mellanrum. 

 
Radiatorns värmeavgivning sker genom strålning och konvektion. Det mesta av värmen 
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avges genom konvektion till rumsluften. Konvektion av värme till rumsluften sker genom att 
luften cirkulerar med egenkonvektion runt radiatorn. Luften stiger sedan och ersätts av 
svalare luft från rummet. Viktigt för ett radiatorsystem är att det finns tillräckligt med 
avstånd kring radiatorn och att inget placeras framför eller runt om för att inte förhindra 
luftcirkulationen.  

Att bestämma storleken på radiatorer kan beräknas enligt Ekvation 5. 

Ekvation 5 Bestämning av radiatoreffekt 

𝑃!"# = 𝑘 ∗ 𝐴!"# ∗ ∆𝑇! 

och där  𝑃!"#  = effekten på radiatorn   W 
  k  = radiatorns värmegenomgångstal  W/m2 K 
  𝐴!"#  = radiatorns värmeavgivande yta   m2 
  ∆𝑇!  = medeltemperatur, skillnad mellan   K 
        radiator och omgivning  

Vid nyinstallation av radiatorsystem används i huvudsak lågtemperaturssystem. 
Framledningstemperaturen är 55 grader och returtemperaturen mellan 40-45 grader 
(Warfvinge & Dahlblom, 2013). 

2.3.1.2. Golvvärme 

I ett golvvärmesystem som är vattenburet, cirkulerar varmvatten i rörslingor under golvytan. 
Det varma vattnet som cirkulerar i rörslingorna värmer upp golvet, som i sin tur värmer upp 
luften i rummet. I varje rum finns det en egen golvvärmeslinga för att värmen ska kunna 
regleras eller stängas av.  
Golvvärme kan användas i både betong- och träbjälklag. Då golvvärme ska installeras i 
betonggolv, gjuts rören in i betongen. Vid installation i träbjälklag, monteras golvvärmen på 
värmespridande plåtar som ska fördela värmen jämt över golvet.  
Den maximala temperaturen som den värmeavgivande ytan bör vara är 26 grader.  
Golvvärmes värmeavgivning sker hälften genom strålning och resterande via konvektion 
(Warfvinge & Dahlblom, 2013). 

Framledningstemperaturen på golvvärmesystem beror på valt golvvärmessystem, avstånd 
mellan rören, tjocklek på golv m.m. En normal framledningstemperatur årets kallaste dag är 
mellan 35 – 45 grader (Golvvärmeportalen, u.å.). 

 

2.3.1.3. Styrning av värmesystem 

Ett vattenburet värmesystem är oftast konstruerat så att värmebehovet minskar när 
utetemperaturen stiger. Då utetemperaturen stiger minskar värmebehovet vilket leder till att 
temperaturen sänks på det varmvatten som cirkulerar till radiatorn eller andra rumsvärmare. 
Framledningstemperaturen till värmesystemet beror på värmebehovet och värmarnas 
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storlek. Idag är normal dimensionering av framledningstemperaturen 60 grader eller lägre. 
På 1970-talet dimensionerades värmesystemet för 80 grader på framledningen. Denna 
sänkning har lett till mindre värmeförluster i distributionssystemet vilket är viktigt i större 
system som t.ex. fjärrvärmesystem (Abel & Elmroth, 2012).  

Under stora delar av året cirkulerar vattnet i ett radiatorsystem ganska långsamt och med en 
låg påverkan på rumstemperaturen. Om en förändring på inomhustemperaturen eller 
utomhustemperaturen sker kan det ta en halvtimme eller mer att stabilisera 
rumstemperaturen (Abel & Elmroth, 2012).  

Golvvärmesystem är ett system som har en trög reglering. Detta leder till att efter 
värmesystemet stängts av fortsätter systemet att värma rummet och då golvvärmen sätts 
igång igen tar det lång tid att värma upp rummet. Golvvärmesystem är speciellt tröga i 
betongkonstruktioner beroende på den höga värmekapaciteten (Warfvinge & Dahlblom, 
2013). 

2.3.1.4. Radiator med termostatventil 

I ett rum finns olika ”gratis” värmetillskott från t.ex. sol, personer och aktiviteter. Rum 
belastas olika och beroende på vem som vistas i rummet och vad rummet används till, kan 
olika temperaturer i olika rum vara önskvärt.  

Termostatventilen är en ventil med en termostatdel som placeras på radiatorns framledning 
och justerar flödet in i radiatorn. Termostatventilens uppgift är att den känner av 
rumstemperaturen när det börjar bli varmt eller kallt i rummet. När värmen stiger i rummet 
stryper ventilen flödet och när värmen sjunker i rummet, öppnar ventilen upp för att öka 
flödet in i radiatorn. Styrningen regleras genom att volymen på en gas-vätskeblandning 
känner av temperaturen i rummet som utvidgas vid ökad värme och minskas vid sänkt värme 
i rummet. Vid ökad rumstemperatur utvidgas gas-vätskeblandningens volym och pressar då 
in en kägla i ventilen på radiatorns framledning och stryper flödet (Warfvinge & Dahlblom, 
2013). Hur en termostatventil ser ut visas i Figur 2. 
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Figur 2 Utseende termostatventil Radiator (Danfoss) 

2.3.2 Ventilationssystem 

Begreppet ventilation betyder att utbyte av luft sker i ett slutet utrymme som t.ex. i 
byggnader. Ventilation i byggnader kan användas av olika anledningar och i huvudsak av 
följande anledningar: 

• Tillföra frisk luft och föra bort förorenad luft i byggnaden. 
• Värma eller kyla i hela eller delar av byggnaden. 
• Skapa ett undertryck inomhus för att motverka att fukt och luft lämnar byggnaden genom 

väggar och tak. 
• Medverka till att föroreningar inte sprids i byggnaden. 

 
Hur ventilationen dimensioneras är beroende på vilken verksamhet som ska bedrivas i 
byggnaden och vilka krav som ställs på luftkvalitet, luftrenhet och värmebortförsel. 
Ventilationens huvudsakliga uppgift är att föra bort föroreningarna och se till att rumsluften 
hålls ren (Abel & Elmroth, 2012). 

I en lokal där den huvudsakliga föroreningskällan är personer som vistas mer än tillfälligt bör 
luftflödet vara minst 7 l/s och person vid stillasittande arbete. För ett arbete med mera fysisk 
aktivitet kan ett högre luftflöde krävas. Då det finns andra föroreningar i en lokal, än de 
föroreningarna bara från personer, bör ett tillägg på minst 0,35 l/s och m2 golv area göras 
(Arbetsmiljöverket, 2009). Beräkning av luftflödet visas nedan i Ekvation 6. 

Ekvation 6 Bestämning av tilluftsflöde 
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𝐿𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 = 0,35   𝑙 𝑠  𝑚! ∗ 𝑔𝑜𝑙𝑣  𝑎𝑟𝑒𝑎 + 7 𝑙 𝑠 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 

I ventilationssystem finns det fyra delsystem som behövs för att ventilationen ska fungera. 
Dessa fyra delsystem är: 

• Rumssystem: 
Till- och frånluftsdon i rummet. 

• Distributionssystem: 
Kanaler som distribuerar till- och frånluften. 

• Luftbehandlingsaggregatet:  
Bestående av fläktar, värmare, filter och värmeåtervinnare. 

• Styr- och reglersystem som ska övervaka temperaturer, tryck och luftflöden. 
 

Utöver dessa finns en mängd olika utformningar och tekniker att kombinera för att passa 
byggnader och dess verksamhet (Warfvinge & Dahlblom, 2013). 

Det finns olika indelningar av ventilationssystem. Dessa indelningar beror på om det finns 
fläktar i systemet, och ifall den tillförda luften efterbehandlas eller inte. (Abel & Elmroth, 
2012) De fyra huvudgrupperna som finns nämns nedan: 

• Självdrag: 
Luften drivs in i byggnaden av termiska krafter. 

• Frånluft: 
En frånluftsfläkt skapar undertryck i byggnaden genom att avlägsna frånluften via kanaler och 
uteluft strömmar in genom uteluftsventiler. 

• Till- 0ch frånluft: 
Ett två-kanalsystem där en fläkt tillför luft till byggnaden. Luften behandlas i någon typ av 
aggregat och sedan tillförs luften via kanal, byggnaden. En annan fläkt avlägsnar sedan luften 
ut från byggnaden via en annan kanal. 

• Till- och frånluft med värmeåtervinning, FTX-system: 
Ett till och frånluftssystem som kompletteras med återvinning av frånluften. Detta för att ta 
tillvara på värmen och avge värmen till tilluften. I sådana system finns möjlighet att också kyla 
eller filtrera luften.  

 
Med ett till- och frånluftssystem bör inneklimatet, om det är rätt skött och injusterat, bli 
bättre än något av de övriga ovan nämnda ventilationssystemen, frånluft och självdrag. Då 
FTX-system använder sig av värmeåtervinning kan energianvändningen för eftervärmningen 
som görs av tilluften minskas med ungefär 80 procent (Warfvinge & Dahlblom, 2013). 
  

2.3.2.1. Värmeåtervinning 

För att spara energi och för att inte behöva värma upp tilluften med hjälpmedel som t.ex. 
värmare i för stor användning, används värmeåtervinning av typ värmeväxlare. 

Värmeväxlarens uppgift är att använda den varmare luften som lämnar rummet (frånluften) 
till att värma luften som ska tillföras rummet (tilluften). Det finns olika typer av 
värmeväxlare beroende användningsområden och några av de vanligaste nämns nedan: 
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• Roterande värmeväxlare: 
Ett roterade hjul som tar värmen av frånluften och lagrar denna i ett stort antal kanaler av 
korrugerad plåt. När hjulet roterar transporteras värmen via plåten till tilluften som värms 
upp.  

• Vätskekopplad värmeväxlare: 
En vätska cirkulerar mellan två luftbatterier. Vätskan värms upp i frånluftsbatteriet och tar 
med den varmare vätskan till tilluften där den värmer luften och vätskan kyls. Processen 
upprepas sedan. 

• Plattvärmeväxlare: 
Till- och frånluften strömmar genom spalter som består av tunna metallplåtar. Till- och 
frånluften korsar varandra genom de parallella plåtarna i växlaren utan att blandas och värme 
överförs i mellan. 

 
Den roterande värmeväxlaren är den växlaren som kan uppnå bäst temperaturverkningsgrad 
upp till 85 procent (Warfvinge & Dahlblom, 2013). 

2.3.2.2. Styrning av ventilationssystem 

Beroende på hur ett ventilationssystems luftflöden önskas styras eller regleras kan olika typer 
av system användas. Några av dessa nämns nedan. 

• CAV- system (Constant Air Volume):  
Ett ventilationsflödessystem med ett konstant luftflöde. Oavsett hur mycket värme som finns i 
rummet och ifall rummet används eller inte är luftflödet alltid konstant på till- och frånluften. 
Temperaturen på tilluften kan ibland variera beroende på utetemperaturen men hålls ungefär 
konstant vid +18 grader. 

• VAV-system (Variable Air Volume): 
Ett ventilationsflödessystem som kan variera luftflödet under drifttiden efter behov. Hur stort 
eller litet luftflödet behöver vara under denna tid kan regleras beroende på rumstemperatur, 
koldioxidhalt eller personnärvaro. Om rum står tomma kommer dessa att ventileras minimalt. 
Vanliga användningsområden för VAV-system är kontor, skolor, hotell mm (Warfvinge & 
Dahlblom, 2013). 
 

2.3.2.3. Koldioxid som indikator 

När ventilationens tilluftflöde regleras beroende på koldioxiden görs detta för att det finns 
olika föroreningskällor som påverkar inomhusluftens kvalitet. Den största anledningen och 
källan till att partikelformiga föroreningar och gaser avges till inomhusluften är människan. 
Då är det framför allt koldioxid, CO2, som avges (Abel & Elmroth, 2012). Människan avger 
koldioxid som bildas i kroppen och om luften innehåller för mycket koldioxid kommer blodet 
hindras från att ta upp syre ur luften. Det kan nämnas att koldioxid inte är hälsofarlig i sig 
och att vid 20 000 ppm uppstår huvudvärk mm. Att använda koldioxid som indikator är för 
att mäta luftkvaliteten och då koldioxiden ökar i takt med andra föroreningar som 
människan producerar, kroppsemissioner och lukt, är det en relativt lätt metod (Warfvinge & 
Dahlblom, 2013). Den naturliga halten av koldioxid utomhus ligger på 400 ppm. Inomhus 
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och vid lokaler, som t.ex. arbetsplatser, bör koldioxidhalten inte överstiga 1000 ppm mer än 
korta stunder under en dag (Arbetsmiljöverket, 2009).  

2.4 Termiskt klimat 
I lokaler där arbetsplatser finns ska lämpligt termiskt klimat uppfyllas. Beroende på vilket 
arbete som ska utföras, om arbetet är lätt eller tungt, rörligt eller stillasittande ska klimatet 
vara anpassat efter detta. Ifall luftens temperatur på en arbetsplats med lätt stillasittande 
arbete avviker från 20-24 grader vintertid och 20-26 grader sommartid bör det termiska 
klimatet undersökas (Arbetsmiljöverket, 2009). 

Vad som bestämmer om inomhusklimatet är behagligt eller inte är beroende på de 
människor som vistas i rummet och är olika beroende på hur individen upplever det termiska 
klimatet. Det finns flera faktorer som påverkar hur människor upplever klimatet. För att 
förenkla hur dessa komplicerade faktorer samverkar, har en internationell standard tagits 
fram. Denna standard definieras genom hur många människor som upplever 
inomhusklimatet som bra. För bedömning av hur inomhusklimatet upplevs används 
metoderna PMV och PPD (Warfvinge & Dahlblom, 2013). 

PMV (Predicted Mean Vote) index är en värdering av det termiska inomhusklimatet. I en 
grupp med människor anger PMV hur dessa människor i genomsnitt antags att bedöma det 
termiska inomhusklimatet. Bedömningen görs på en 7-stegs skala som går mellan -3, som är 
mycket kallt, till +3 som är mycket varmt (Abel & Elmroth, 2012). 

PPD (Predicted Percetage Dissatisfied) index är den andel av människor som är missnöjda 
med det termiska inomhusklimatet. I en grupp med människor anger PPD hur många av 
dessa som antags bli missnöjda med det termiska klimatet (Abel & Elmroth, 2012). 

PPD-värdet för en lokal bör ligga under 10 procent. (Arbetsmiljöverket, 2009) 

2.4.1 Fysisk aktivitet 

För att avgöra människans ämnesomsättning används begreppet metabolism. Den används 
för att ange nivån på ämnesomsättningen och den värmealstring som sker av kroppen. 
Enheten för metabolism är met. Då en person befinner sig i vila är energiomsättningen 1 met. 
Med ökad energiomsättning ökar met. 1,2 met motsvarar stillasittande kontorsarbete och vid 
4,5 met ett medeltung arbetet. 

1 met är definitionsmässigt den värmealstring som sker för en fullvuxen person med 
kroppsyta mellan 1,6 och 1,8 m2. 1 met = värmealstringen 58,2 W/m2 kroppsyta (Abel & 
Elmroth, 2012). 
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2.4.2 Klädernas inverkan 

Beroende på vilken klädsel som används kommer klimatupplevelsen påverkas. Olika 
klädselval har olika värmeisolerande förmåga och mäts i ’clothing units’, clo (Abel & Elmroth, 
2012).  

En lätt klädsel som innehåller - underkläder, strumpor, skor, tunna byxor, långarmad skjorta 
motsvarar 0,5 clo. En klädsel som motsvarar 1 clo innehåller ungefär - underkläder, 
strumpor, skor, tjockare byxor, t-shirt, skjorta och långärmad tröja (ASHRAE, 2013). 1 
clothing unit (1 clo) = 0,155 m2 K/W (Abel & Elmroth, 2012). 

2.4.3 Operativ temperatur 

Att bara mäta luftens temperatur visar inte hur det termiska klimatet uppfattas egentligen. 
Luftens temperatur mäts med en termometer som inte tar hänsyn till värmestrålning från 
omgivande ytor. Ett bättre sätt att mäta hur det termiska klimatet upplevs är med den 
operativa temperaturen (Abel & Elmroth, 2012). 

Den operativa temperaturen är den temperatur som människan upplever med inverkan från 
omgivande ytor, värmestrålning och lufttemperatur. När glaspartier och fönster blir varma 
under sommarperioden, på grund av solinstrålning, måste luftens temperatur vara låg för att 
den operativa temperaturen ska hållas inom en komfortnivå. I Figur 3 visas hur en människa 
upplever de omgivande temperaturerna på ytorna och luften. 

 

Figur 3 Den operativa temperatur som människan upplever i ett rum (Warfvinge & Dahlblom, 2013) 

Den operativa temperaturen beräknas genom temperaturen på luften Tluft och 
medelstrålningstemperaturen, som är medeltemperaturen hos omgivande ytor    𝑇!. 
Medeltemperaturen beräknas genom att yttemperaturen, hos respektive omgivande yta, 
multipliceras med vinkelförhållandet mellan beräkningspunkten och ytan (Warfvinge & 
Dahlblom, 2013). Hur ekvationen för detta ser ut visas i Ekvation 7. 



 16  

Ekvation 7 Operativ temperatur 

𝑇! =
𝑇!"#$ + 𝑇!

2
 

3 MODELLBESKRIVNING 

I detta kapitel beskrivs modellens simuleringar och uppbyggnad i IDA ICE. Modellen byggs 
upp för två olika typer av konstruktioner och kallas hädan efter 

• Konstruktion lätt 
• Konstruktion tung 

 
Först byggs en grundmodell upp som beskrivs i kapitel 3.2. Sen skapas två nya modeller, 
konstruktion lätt och konstruktion tung med varsin tidskonstant som beskrivs i kapitel 3.3. 
Därefter utförs ändringar i konstruktion lätt och konstruktion tung som t.ex. interna laster, 
aktivitetsnivå och värmesystem och detta beskrivs i kapitel 3.4. 

3.1 IDA Indoor Climate Energy 
IDA Indoor Climate Energy (IDA ICE) är ett simuleringsverktyg som används för att 
undersöka inomhusklimat och energianvändning i byggnader. Programmet är utvecklat av 
EQUA och versionen som används i examensarbetet är 4.6.2. 

I IDA ICE byggs en modell av byggnaden. Modellens olika system modelleras sedan för 
värme-, kyla- och ventilationssystem mm med de styr- och reglersystem som önskas. 
Modellen använder klimatfiler och tar hänsyn till brukarindata för människor. Simuleringar i 
IDA ICE kan utföras på årsbasis som visar energianvändning och komfort för modellerad 
byggnad.  

3.2 Grundkonstruktion 
Inspiration till modellens utseende vad gäller areor, fönsterantal och utformning har erhållits 
från Örebroporten och då via ett ritningsunderlag.  
Grundmodellen består av en konstruktion med ett plan. Modellen har en total tempererad 
area som uppgår till 1 578 m2.  

Modellen upprättas med två rumsvarianter: 

• Ett individuellt cellkontor kallat ”Småkontor”:  
med en temperad area på cirka 35 m2 
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• Ett öppet kontorslandskap kallat ”kontorslandskap”: 
med en temperad area på cirka 1 543 m2 

 
Dessa två rumsvarianter placeras i samma modell för att undersöka ifall människorna 
kommer att uppleva inomhusklimatet olika beroende på vilken rumsvariant de vistas i. 
Nedan i Figur 4 visas var i modellen de olika rumsvarianterna är placerade. Den öppna 
rumsvarianten ”kontorslandskap” är rödmarkerad och det individuella cellkontoret 
”småkontor” är svart/omarkerad. 

 

Figur 4 Placering av rumsvarianterna i modellen  

I Figur 5 visas hur modellen är modellerad enligt mått. Småkontorets mått är uppmärkta 
med blåa pilar och kontorslandskap med röda, för att göra ett förtydligande. 

 

Figur 5 Mått och storlek för grundkonstruktion 
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3.2.1 Fönster 

Modellens fönster består av två varianter. Dessa har måtten 

Variant fönster 1 

• Bredd 4,7 m 
• Höjd 1,8 m 
• Antal 14 stycken 

 
Variant fönster 2 

• Bredd 3,4 m 
• Höjd 1,8 m 
• Antal  4 stycken 

 
Placering av Variant fönster 2 visas i Figur 6 och är röd markerade. Placering av Variant 
fönster 1 är alla övriga fönster som inte visas i bilden nedan. 

 

Figur 6 Placering av fönster variant 2 i modellen  

För samtliga fönster, ”glazing”, i modellen är värden satta enligt Figur 7. Alla värden är 
standardvärden i IDA ICA förutom glasets U-värde som är satt till 1,8 W/m2, K. U-värdet 1,8 
W/m2, K väljs då byggnaden ska likna en äldre byggnadskonstruktion (Fredlund, 1999). 
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Figur 7 Inställningar för fönstrens egenskaper i grundkonstruktion 

3.2.2 Energiförluster 

Modellens energiförluster, ”extra energy losses”, som tappvatten tas inte hänsyn till i detta 
arbete och är därför satt till 0. Förenkling görs också att distributionsförluster som värme, 
kyla och luftflöden inte inkluderas i modellen. Därför är dessa satta till 0 och visas i Figur 8. 

 

Figur 8 Inställningar för energi- och distributionsförluster i grundkonstruktion 

3.2.3 Systemparametrar 

Modellens systemparametrar, ”system parameters”, är satta enligt grundinställningar i IDA 
ICE och visas i Figur 9. 
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Figur 9 Inställningar för modellens systemparametrar 

3.2.4 Vindpåverkan och infiltration 

Modellen antags att vara placerad i en stad och på en sådan plats där modellen delvis är 
skyddad av andra byggnader men även med en viss vindpåverkan. Vindpåverkan sätts med 
denna förutsättning till ”semi exposed” vilket ska motsvara att byggnaden inte står skyddat 
men inte heller på ett öppet fält.  Vindpåverkan för konstruktionens utsatta delar visas i Figur 
10. 

 

Figur 10 Inställningar för vindpåverkan på modellen 
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Modellens lufttäthet, ”infiltration”, sätts till 0,5 l/s m2 på externa ytor vilket ska motsvara 
lufttäthet i en äldre byggnadskonstruktions och vid en tryckdifferens på 50 Pa. Detta visas i 
Figur 11. 

 

Figur 11 Inställningar för modellens luftinfiltration 

3.2.5 Värme- och kylanläggning 

Modellens värme- och kyl anläggning är som i grundutförande för IDA ICE. Några tillägg av 
komponenter utförs inte för modellen. Modellens system visas i Figur 12.  

 

Figur 12 Översikt över modellens värme- och kylanläggning  

Värmesystemets framledningstemperatur sätts till 55 grader enligt Warfvinge & Dahlblom, 
(2013). Inställningar för kurvan visas i Figur 13 och i Figur 14 visas hur framledningskurvan 
ser ut vid olika utetemperaturer. 
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Figur 13 Inställningar på framledningstemperatur för värmesystem  

 

Figur 14 Inställningar på framledningstemperatur för värmesystem kurvans utformning  

3.2.6 Ventilation 

Ventilationssystemet består av ett aggregat med värmeåtervinning, fläktar, värme- och kyl-
batteri som visas i Figur 15 och är ett grundutförande i IDA ICE. Ventilationssystemet är satt 
att försörja de två rumsvarianterna med till- och frånluft med en tilluftstemperatur på 
konstant 18 grader och visas i Figur 16. 

Ventilationsaggregatet är tidsstyrt och satt att vara i drift enligt arbetstider 

• 08.00-17.00 måndag till fredag 
 
Verkningsgraden på värmeåtervinningen antags till 80 procent enligt Warfvinge & Dahlblom 
(2013) och visas i Figur 17. 

Fläktarna förenklas genom att antags ha en verkningsgrad (mellan el och luft) på 1 vid 600 
Pa och med en temperaturstigning på 1 grader och visas i Figur 18 
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Ventilationsluften är vald att styras på temperatur och koldioxidvärde då detta var lätt att 
mäta enligt Warfvinge & Dahlblom (2013) och detta gäller för samtliga fall. 

 

Figur 15 Översikt över modellens ventilationsaggregat 

 

Figur 16 Inställningar för ventilationens tilluftstemperatur  

 

Figur 17 Inställningar för ventilationens värmeåtervinning 
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Figur 18 Inställningar för ventilationens fläktar 

3.3 Bestämning av tidskonstanten 
Bestämning av modellens två tidskonstanter utförs genom att låta inomhustemperaturen 
sjunka med 63 procent av den ursprunglig temperatur (Isover 2013). Följande inställningar 
används i IDA ICE. 

I modellens valda plats ”location” utförs följande inställningar enligt Figur 19 vid bestämning 
av tidskonstanten. Temperaturerna sätts till 0 grader utomhus för att uppnå önskad 
temperatursänkning inomhus. 

 

Figur 19 Inställningar för ute temperaturer vid bestämning av tidskonstant 

Rumsvärmaren som värmer rummet är en ”ideal heater”. Maximala effekten för värmaren 
sätts högt (500 000 W), d.v.s. en överdriven tillräckligt tillförd effekt. Denna värmare 
används för att den är enkel. Temperaturinställningarna för rumstyperna,  𝑇!"#$" sätts till 21 
grader. För att få en stabil inomhustemperatur är värmaren i drift femton dagar. 1 januari till 
14 januari. Från den 15 januari och till den 31 mars är temperaturen angiven till 0 grader. 
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Detta för att den ideala värmaren ska sluta tillföra värme till rummet och låta temperaturen 
falla de 63 procenten av 21 grader. 

Ekvation 8 Bestämning av tidskonstant 63 procent temperaturfall 

𝑇!""#å!! = 0,37 ∗ 𝑇!"#$" 

Temperaturfall med 63 procent enligt Isover (2011a) vid 21 grader ger att temperaturen vid 
respektive tidskonstant bör ligga kring 7,8 grader. 

I Figur 20 visas det schema som används för att göra temperaturfallet i rummet efter den 31 
mars. I Figur 21 visas vald indata för temperaturer, till- och frånluft, luftfuktighet, CO2, 
dagsljus och tryck. Indata luftfuktighet, dagsljus och tryck är standardvärden valda av IDA 
ICE och ändras inte.  

 

Figur 20 Inställningar för att uppnå önskat temperaturfall i modellen vid bestämning av 
tidskonstant 
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Figur 21 Inställningar för rumstemperaturen i modellen vid bestämning av tidskonstant 

Ventilationen är av typen VAV-system och med styrning på temperatur och koldioxidvärde. 

För att bestämma lämpligt till- och frånluftflöde används Sveby (2013), brukardata för 
kontor, där det rekommenderade specifika uteluftflödet i kontorslokaler är 1,3 l/s, m2 och 
visas i Figur 22.  

 

Figur 22 Rekommenderat luftflöde i kontorsverksamhet (Sveby, 2013) 

Detta användes som värde för det maximala till- och frånluftsvärdet. Värdet för minimal till- 
och frånluft bestämdes till 0.35 l/s, m2 enligt arbetsmiljöverkets (2009) rekommendationer. 

Koldioxiden, CO2, bestäms genom att använda arbetsmiljöverkets (2009) 
rekommendationer på nivåer inomhus med ett maximalt koldioxidvärde på 1 000 ppm. 
Minimum värdet är satt till 600 ppm. Det är ett värde över utevärdet på koldioxid som är 
400 ppm. 

Inga interna laster, ljuskällor eller utrustning används i denna modell. 

Med dessa inställningar simuleras modellen enligt ”custom” och med tidsintervall 1 januari 
2015 till 28 februari 2015. 

Därefter kontrolleras de två rumsvarianterna och att temperaturen har sjunkit de 63 procent 
som temperaturen bör falla och hamnat inom en rimlig temperaturgräns. Hur 
temperaturfallet ungefär bör se ut visas i Figur 23 och då för konstruktion lätt. 
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Figur 23 Exempel på hur temperaturkurva efter 63 procent temperaturfall bör se ut vid bestämning 
av tidskonstant för konstruktion lätt  

3.3.1 Konstruktion tung 

För att uppnå konstruktion tung, med en tidskonstant på ungefär 100 timmar, används 
nedanstående material för byggnadskonstruktionen ”building defaults” och köldbryggor.  
Material för konstruktion tung har valts att vara av betong för att undersöka hur betongens 
värmelagringsförmåga påverkar modellen. Då värmelagring i material endast sker som 
djupast ungefär 100 mm, vilket beskrevs tidigare i arbetet (Isover, 2011a), görs antagandet 
att 100 mm betong är tillräckligt i väggar, golv och tak. Därefter väljs isolering och dess 
tjocklek uppskattas för att uppnå önskad tidskonstant. Material på väggar och golv som t.ex. 
tapeter och mattor har försummats med antagandet att dessa kommer att påverka 
värmelagringen och resultatet marginellt.  

Med materialval och inställningar nedan uppnås ett u-värde på 0,25 W/m2 K och med en 
tidskonstant på ungefär 105 timmar.  

3.3.1.1. Ytterväggar 

Ytterväggarna, ”external walls”, visas i Figur 24 innehåller betong och isolering. 
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Figur 24 Materialval i modellens ytterväggar för att uppnå konstruktion tung 

3.3.1.2. Interna väggar 

Interna väggarna, ”internal walls”, som finns kring småkontoret har förenkling gjorts med ett 
försumbart lager i väggarna kallat ”Floor coating” som visas i Figur 25. Istället används en 
internmassa ”Internal mass” i rummet småkontor som ska kunna lagra värme eller kyla och 
visas i Figur 26. 

 

Figur 25 Materialval i modellens interna väggar för att uppnå konstruktion tung och lätt 
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Figur 26 Materialval och storlek av modellens internmassa för att uppnå konstruktion tung och lätt 

3.3.1.3. Innergolv 

Innergolven i modellen, ”internal floors”, antags kunna försummas enligt resonemang ovan 
att de påverkar modellen marginellt och visas i Figur 27. 

 

Figur 27 Materialval i modellens innergolv för att uppnå konstruktion tung och lätt 

3.3.1.4. Tak 

Tak konstruktionen, ”roof”, har valts enligt Figur 28 och innehåller betong och isolering. 
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Figur 28 Materialval i modellens tak för att uppnå konstruktion tung 

3.3.1.5. Golv 

Golv, ”external floor” som är det golv mot mark och innan ”innergolv”, har valts enligt Figur 
29 och innehåller betong och isolering. 

 

Figur 29 Materialval i modellens golv för att uppnå konstruktion tung 
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3.3.1.6. Köldbryggor 

Beroende på hur stora köldbryggorna i modellen blir kommer energianvändningen att 
påverkas. I detta arbete görs förenklingen och antagande att köldbryggorna i de två 
konstruktionsvarianterna är bra. Detta visas i Figur 30 

 

Figur 30 Inställningar för modellens köldbryggor för att uppnå konstruktion tung och lätt 

Transmissionsförlusterna blir med dessa inställningar 37,5 W/K för köldbryggorna och de 
totala på ungefär 928 W/K. 

 

3.3.2 Konstruktion lätt 

Tidskonstanten för konstruktion lätt bestäms genom att ändra väggar, golv och tak i 
konstruktion tung. Väggarna av betong i konstruktion tung ersätts med gips och betonggolvet 
och taket med träskivor liknande Isfält & Bröms (1992). Därefter ändras isoleringen i den 
lätta konstruktionens väggar, tak och golv för att uppnå samma u-värde som i den tunga 
konstruktionen. Köldbryggor och övrigt är samma som i konstruktion tung. Konstruktion lätt 
upprättades för att uppnå en ungefärlig tidskonstant på 30 timmar genom att använda 
nedanstående material för byggnadskonstruktionen ”building defaults”. 

Med materialval och inställningar nedan uppnås samma u-värde som i den tunga 
konstruktionen, 0,25 W/m2 K, och med en tidskonstant på ungefär 29 timmar. 
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3.3.2.1. Ytterväggar 

Ytterväggarna, ”external walls”, har valts enligt Figur 31 och innehåller gips, isolering och 
träfasad. 

 

Figur 31 Materialval i modellens ytterväggar för att uppnå konstruktion lätt 

3.3.2.2. Tak 

Takkonstruktionen, ”roof”, har valts enligt Figur 32 och innehåller gips, isolering och 
träskiva. 

 

Figur 32 Materialval i modellens tak för att uppnå konstruktion lätt 
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3.3.2.3. Golv 

Golv, ”external floor”, har valts enligt Figur 33 och innehåller träskiva och isolering. 

 

Figur 33 Materialval i modellens golv för att uppnå konstruktion lätt 

3.4 Modellens simuleringar 
För de två modellerna (konstruktion lätt och konstruktion tung) utförs, efter bestämning av 
tidskonstant, tillägg av nedanstående indata 

• Interna värmelaster:  
Antalet ockupanter, effekt för belysning och utrustning. 

• Värmesystem:  
Radiatorer och golvvärme. 

• Kylsystem 
• Klimatort och placering 
• Solskydd 
• Temperaturintervall 

 
Modellen simuleras enligt följande kombinationer som förslagits genom diskussion med 
Örebroporten: 

• Konstruktion lätt + VAV-system + Kyla + Radiatorer  100 procent internlaster 
• Konstruktion lätt + VAV-system + Kyla + Golvvärme  100 procent internlaster 
• Konstruktion lätt + VAV-system + Kyla + Radiatorer  70 procent internlaster 
• Konstruktion lätt + VAV-system + Kyla + Golvvärme  70 procent internlaster 
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• Konstruktion tung + VAV-system + Kyla + Radiatorer  100 procent internlaster 
• Konstruktion tung + VAV-system + Kyla + Golvvärme  100 procent internlaster 
• Konstruktion tung + VAV-system + Kyla + Radiatorer  70 procent internlaster 
• Konstruktion tung + VAV-system + Kyla + Golvvärme  70 procent internlaster 

 

och sedan vid två temperaturintervall 

•  18-25 grader 
•  21-23 grader 

 
Det blir totalt 16 utförda simuleringar. 

Vilka antaganden som görs och hur genomförandet i IDA ICE utförs beskrivs nedan. 

3.4.1 Personalbelastning 

I ett kontor uppnås olika aktivitetsnivåer, klädselval och arbetstider. Vad som valts för dessa 
redovisas nedan. 

3.4.1.1. Arbetstider och personal 

Den tid som personer kommer att vistas i modellen är antagen att vara nio timmars 
arbetsdag enligt Sveby (2013) och förenklad att alla arbetar samma tider. Arbetsdagen är 
antagen till att vara: 

• Klockan 08.00 – 17.00 måndag till fredag. 
 

Dessa vistelsetider gäller året runt. Förenkling görs att helgdagar eller liknande inte ingår 
utan arbetstiderna rullar på årets alla 52 veckor. 

Antalet personer som antags att vistas i modellen är beräknad på att varje individ i 
kontorslokal bör ha en arbetsyta om 20 m2/person (Sveby, 2013). Antalet personer beräknas 
till att vara: 

• Kontorslandskap 77 stycken. 
• Småkontor  2 stycken. 

3.4.1.2. Fysisk aktivitet 

Metabolismen hämtades ur tabell enligt ASHRAE (2013) standard 55-2010 . Aktivitetsnivå 
antags att vara ett sittande arbete i kontorsmiljö och gav:  

• Metabolism på 1,2 W/m2.  
 
Med 1, 2 met ger det en avgiven värme på 70 w/m2. 
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3.4.1.3. Klädernas inverkan ”clo” 

Klädsel beräknades enligt ASHRAE (2013) standard 55-2012 och klädseln som bestämdes 
består av 

• Strumpor    clo 0,02 
• Skor    clo 0,02  
• Underkläder   clo 0,04 
• Skjorta, långärmad tjock  clo 0,23 
• T-shirt    clo 0,08 
• Tröja långärmad   clo 0,36 
• Byxor, tjock   clo 0,24 

 
Skulle t.ex. en bh för kvinnlig person adderas på detta skulle det ge 0,01 extra clo. Det ger 
avrundningen i beräkningarna för klädsel. Samtliga clo värden adderas ihop och ger ett 
klädsel värde på:  

• 1,0 clo vilket motsvarar ett motståndsvärde på 0,155 m2K/W. 
 
Ytterligare en tilläggsterm adderas som gör att de kan ta på eller av ett extra plagg eller ändra 
tjocklek på kläder. Detta värde sätts till:  

• ±0,25 clo.  
 
I Figur 34 visas antalet ockupanter, deras klädselvärde och metabolism för kontorslandskap. 
Värden för småkontor är liknande med undantaget antalet personer som vistas i rummet är 
två stycken. 

 

Figur 34 Antal personer, deras aktivitetsnivå och klädsel i kontorslandskap och småkontor 

3.4.2 Utrustning 

I modellen är den energi som utrustningen använder antagen att vara 9 W/m2 (Sveby, 2013). 
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Utrustningen antags att vara i drift med samma schema som då personer vistas i modellen. 
Inga andra inställningar görs för utrustningen i modellen. 

3.4.3 Belysning 

Den energi som åtgår för belysningen i modellens antagen att vara 7,6 W/m2 (Sveby, 2013).   
 
Belysningen antags att vara i drift med samma schema som då personer vistas i modellen. 
Inga andra inställningar görs för belysningen i modellen. 

3.4.4 Värmesystem 

Modellen simuleras med två typer av värmesystem, golvvärme och radiatorer. Hur dessa är 
modellerade redovisas nedan. 

Värmesystemets utförande är oförändrat och samma som i kapitel 3.2.5. Vid de olika 
värmesystemen ändras dock pannans maximala värmeeffekt (maximum heating capacity) för 
att passa respektive värmesystem och detta visas i Figur 35. 

 

Figur 35 Inställningar för modellens värmesystem 
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Den maximala effekten för respektive värmesystem bestämdes vid radiatorer som 
värmesystem till_ 

• Konstruktion lätt 65 kW. 
• Konstruktion tung 105 kW. 

 
och vid golvvärme som värmesystem till: 

• Konstruktion lätt  60 kW. 
• Konstruktion tung 60 kW. 

3.4.4.1. Radiatorer 

Radiatorer är placerat under samtliga fönster. Förenkling är gjord att de är en stor radiator 
under hela fönsterraden vid respektive väderstreck. Den maximala effekten per radiator är 
satt för konstruktion lätt till 

• Kontorslandskap: fyra radiatorer på vardera 22 000 W  
• Småkontor: en radiator på 4 000 W  

 
och för konstruktion tung till 

• Kontorslandskap: fyra radiatorer på vardera 24 000 W  
• Småkontor: en radiator på 4 000 W  

 
Framledningstemperaturen är 55 grader och returen 45, ett så kallat 55/45 system enligt 
Warfvinge & Dahlblom (2013). Radiatorerna är termostartstyrda (Controller: Proportional) 
med P-bands inställning på 2 grader för ventilerna enligt Warfvinge & Dahlblom (2013)  

Ett exempel över vilka inställningar som utförs visas i Figur 36 och är från konstruktion lätt 
och i småkontor. Den inställning som utförs i modellen på respektive radiator vid 
rumsvarianter och konstruktionsvarianter är att ändra effekten (Pmax) och framlednings- 
(TliqIn) och returtemperaturen (TliqOut). 

 

Figur 36 Inställningar för modellens värmesystem radiatorer 
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Radiatorernas termostat mäter lufttemperatur (Sensor - Air temperature) och reglerar 
effekten därefter. 

3.4.4.2. Golvvärme 

Golvvärme är placerat över ungefär hela golvytan. För att täcka hela kontorslandskaps area 
gjordes förenklingen med tre golvvärmeslingor som visas i Figur 37. I småkontor täcktes hela 
golvet med enbart en golvvärmeslinga och visas i Figur 38. 

 

Figur 37 Placering av golvvärmeslingor i kontorslandskap 

 

Figur 38 Placering av golvvärmeslingor småkontor 

Nedan redovisas inställningar på golvvärmesystemet vid de olika konstruktionerna och ett 
exempel kan ses i Figur 39 vid konstruktion lätt och kontorslandskap.  

Effekten som används per kvadratmeter vid konstruktion lätt och tung är 

• Kontorslandskap 35 W/m2 
• Småkontor  60 W/m2 
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Djupet som golvvärmeslingan monteras på (Location in slab) är angett för 

• Konstruktion lätt till 0,025 m under ytan 
• Konstruktion tung till 0,03 m under ytan 

 
Värmeöverföringskoefficienten (Heat transfer coefficient) bestämdes för 

• Konstruktion lätt till 7 W/m2 K 
• Konstruktion tung till 30 W/m2 K 

 
Golvvärmen är styrd via (Controller: Proportional). 
Termostaten mäter lufttemperaturen (Sensor - Air temperature) och reglerar effekten 
därefter. Det cirkulerande vattnet i systemet är vald att ha en temperaturdifferens på 5 grader 
vid bestämd effekt. 

 

Figur 39 Inställningar för modellens golvvärme i kontorslandskap och konstruktion lätt 

3.4.5 Kylsystem 

Kylsystemets utförande är oförändrat och samma som i kapitel 3.2.5. Inställningarna som 
visas i Figur 40 är grundinställningar i IDA ICE och ändras inte. Nedan visas kylpanelernas 
(Heating/cooling panal) placering i modellen. I Figur 41 visas placering i småkontor och i 
Figur 42 placering i kontorslandskap. Kylsystemets inställningar och placering ändras inte 
oavsett valt värmesystem. Kyleffekten (Design power cooling) sätts till hög (50 000 W) och 
visas i Figur 43 Övriga inställningar är grundinställningar i IDA ICE och ändras inte. 
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Figur 40 Inställningar för modellens kylsystem 

 

Figur 41 Placering av kylpaneler i småkontor 
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Figur 42 Placering av kylpaneler i kontorslandskap 

 

Figur 43 Inställningar för kylpanelernas effekt  

3.4.6 Klimat och modellens placering 

Modellen simuleras med vald placeringsort 

• Stockholm (Bromma) 
 
och klimatfil för väder 

• Sverige, Västerås Hässlö 
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För vald placeringsort ges en datafil som finns i IDA ICE och filens data redovisas i Figur 44. 
Modellens klimatfil som används vid simuleringarna visas i Figur 45. 

 

Figur 44 Inställningar för modellens placeringsort 

 

Figur 45 Inställningar för modellens klimatfil 

3.4.7 Solskydd 

Modellens samtliga simuleringar (med undantag vid simulering av tidskonstant) utförs med 
att solskydd alltid är nerdragna under arbetstid oavsett årstid. Modellens alla fönster har 
solskydd av typen utvändig och visas i Figur 46. 
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Figur 46 Inställningar för modellens solskydd 

3.4.8 Interna laster och simulering 

De interna lasternas utrustning, personal och belysning (Equipment, Occupants, Light) 
simuleras vid 70 och 100 procent. Inställningar vid 100 procents laster visas i Figur 47. 

De interna lasterna rekommenderas enligt Sveby (2013) att simuleras med 70 procents 
användning av utrustning och belysning samt närvaro av personal (Sveby, 2013). Simulering 
vid 100 procents interna laster väljs för att undersöka hur dessa påverkar vid full 
användning. 

 

Figur 47 Inställningar för modellens interna laster vid simulering 

3.4.9 Temperaturintervall 

Modellens två konstruktioner med de olika värmesystemen simuleras vid 
temperaturintervallen: 

•  18-24 grader 
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•  21-23 grader 
 
Rekommendation från Sveby (2013), brukardata för kontorsbyggnader, är att 
rumslufttemperaturen bör ligga mellan 21-23 grader. Där 21 grader är 
uppvärmningstemperaturen och 23 grader kylningstemperaturen (Sveby, 2013). Detta 
rekommenderade intervall kallas ’Normalt intervall’ i rapporten. Därefter har ytterligare ett 
intervall antagits med hänsyn till vad som sker om temperaturen för uppvärmning sänks till 
18 grader och om temperaturen för kyla höjs till 25 grader liknande Isfält & Bröms (1992) 
rapport. 

 
Figur 48 visar hur temperaturen ändras i modellen för de två rumsvarianterna 
kontorslandskap och småkontor (Control setpoint – Temperature). 

 

Figur 48 Inställningar för valt temperaturintervall i modellen 

4 RESULTAT 

Resultat för modellens samtliga 16 simuleringar redovisas nedan. Först redovisas 
energianvändningen och sedan hur människorna i modellen beräknas att vara nöjda med 
inomhusklimatet.   

4.1 Energianvändningen 
Resultat över modellens energianvändning redovisas i detta kapitel. Först redovisas 
energianvändningen med 100 procent internlaster, de olika värmesystemen och vid de olika 
temperaturintervallen. Sedan redovisas på liknande vis resultat med 70 procent internlaster.  

4.1.1 100 procents internlaster 

Med 100 procent internlaster är alla människor i lokalen och all belysning och utrustning 
används.  
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Figur 49 Resultat Energianvändning per kvadratmeter vid 100 procent internlaser och 
temperaturintervall 18-25 grader 

Resultat i Figur 49 visar modellens energianvändning för den tunga betongkonstruktionen 
och lätta träkonstruktionen per kvadratmeter vid 100 procent internlaster och med 
inomhustemperaturintervallet 18-25 grader när de olika värmesystemen radiatorer samt 
golvvärme används. Resultatet visar att lägst energianvändning uppnås i den tunga 
konstruktionen med radiatorer som värmesystem, ungefär 24 kWh/m2. Högst 
energianvändning uppnås i den lätta konstruktionen med golvvärme som värmesystem, 
ungefär 30 kWh/m2. I den lätta konstruktionen med radiatorer är energianvändningen 
ungefär lika som i den tunga konstruktionen med golvvärme. I den tunga konstruktionen, 
med golvvärme som värmesystem, är energianvändningen för värme 21,3 kWh/m2. I den 
lätta konstruktionen, med samma värmesystem, är energianvändningen 21,2 kWh/m2 vilket 
visar att i den tunga konstruktionen uppnås en marginellt högre energianvändning för 
värmesystemet än i den lätta. Energianvändningen av kyla och ventilation är högre i den lätta 
konstruktionen då golvvärme används. 
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Figur 50 Resultat Energianvändning per kvadratmeter vid 100 procent internlaser och 
temperaturintervall 21-23 grader 

Resultat i Figur 50 visar likt resultat i Figur 50 modellens energianvändning per 
kvadratmeter vid 100 procent internlaster, fast nu med temperaturintervallet 21-23 grader. 
Resultatet visar ett liknande resultat som då temperaturintervall 18-25 grader används, med 
skillnad att med en högre temperatur för värmesystemet (21 grader) och den lägre för 
kylsystemet (23 grader) uppnås en högre energianvändning då temperaturintervallet 21-23 
grader används inomhus. Lägst energianvändning uppnås precis som Figur 50 i den tunga 
betongkonstruktionen med radiatorer som värmesystem, ungefär 40 kWh/m2 och högst i den 
lätta träkonstruktionen med golvvärme som värmesystem, ungefär 51 kWh/m2. Radiatorer 
ger även vid detta temperaturintervall en lägre energianvändning än då golvvärme används 
som värmesystem i modellen. Största energiökningen sker hos värmesystemets användning. 
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Figur 51 Resultat Total energianvändning per kvadratmeter vid 100 procent internlaser och de olika 
temperaturintervallen  

Resultat i Figur 51 visar modellens totala energianvändning för den tunga 
betongkonstruktionen och lätta träkonstruktionen per kvadratmeter vid 100 procent 
internlaster, de olika temperaturintervallen 18-25 grader (blå stapel) samt 21-23 grader 
(orangea stapel) då de olika värmesystemen (radiatorer och golvvärme) används. Resultatet i 
de orangea staplarna visar att i modellen uppnås högst energianvändning då 
temperaturintervall 21-23 grader används och i de blå staplarna att lägst energianvändning 
uppnås med temperaturintervall 18-25 grader. Lägst energianvändning uppnås i den tunga 
betongkonstruktionen med radiatorer vid temperaturintervall 18-25 grader, 23,5 kWh/m2 
och högst energianvändning i den lätta träkonstruktionen med golvvärme vid 
temperaturintervall 21-23 grader, 51,5 kWh/m2. När temperaturintervall 18-25 grader 
används i modellen är energianvändningen ungefär 40-50 procent lägre än då 
temperaturintervall 21-23 grader används.  

4.1.2 70 procent internlaster 

Med 70 procent internlaster är delar av utrustning och belysning avstängd samt att viss 
personal inte är närvarande. 
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Figur 52 Resultat Energianvändning per kvadratmeter vid 70 procent internlaser och 
temperaturintervall 18-25 grader 

Resultat i Figur 52 visar modellens energianvändning för den tunga betongkonstruktionen 
och lätta träkonstruktionen per kvadratmeter vid 70 procent internlaster och med 
inomhustemperaturintervallet 18-25 grader när de olika värmesystemen radiatorer samt 
golvvärme används. Resultatet visar att när internlasterna sänks från 100 till 70 procent ökar 
den energi som används till värmesystemet med ungefär 20 procent. Den energi som 
används för kyl- och ventilationssystemet sänks istället med ungefär 20-30 procent beroende 
på val av konstruktion och värmesystem. Högst energianvändning i modellen uppnås likt 
Figur 50 i den lätta träkonstruktionen med golvvärme som värmesystem, ungefär 32 kWh/m2 
och lägst i den tunga betongkonstruktionen med radiatorer som värmesystem, ungefär 28 
kWh/m2. Då golvvärme används i den tunga betongkonstruktionen uppnår värmesystemet 
en högre energianvändning, 26,9 kWh/m2, än då golvvärme används i den lätta 
träkonstruktionen, 25,5 kWh/m2. 
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Figur 53 Resultat Energianvändning per kvadratmeter vid 70 procent internlaser och 
temperaturintervall 21-23 grader 

Resultat i Figur 53 visar likt resultat i Figur 52 modellens energianvändning per 
kvadratmeter vid 70 procent internlaster, fast nu med temperaturintervallet 21-23 grader. 
Precis som i Figur 50 ökar modellens energianvändning då temperaturintervall 21-23 grader 
används och resultatet ovan visar ett liknande beteende. 

 

Figur 54 Resultat Total energianvändning per kvadratmeter vid 70 procent internlaser och de olika 
temperaturintervallen 

Resultat i Figur 54 visar modellens totala energianvändning för den tunga 
betongkonstruktionen och lätta träkonstruktionen per kvadratmeter vid 70 procent 
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internlaster, de olika temperaturintervallen 18-25 grader (blå stapel) samt 21-23 grader 
(orangea stapel) då de olika värmesystemen (radiatorer och golvvärme) används. Resultatet 
visar att högst energianvändning uppnås i modellen då temperaturintervall 21-23 grader 
(orangea staplar) används och lägst då temperaturintervall 18-25 grader (blåa staplar) 
används. Resultatet ovan visar ett liknande utfall som från Figur 51 med undantag att då 
internlasterna är 70 procent i modellen uppnås en lägre energianvändning med radiatorer 
som värmesystem än då golvvärme används oavsett konstruktion. 

4.2 PPD – andel antaget nöjda människor 
Resultat nedan redovisas som ett medeltal över hela det simulerade året och den nöjdhet som 
människor beräknas att uppleva med inomhusklimatet i de två olika konstruktionerna, 
värmesystemen, rumsvarianterna och temperaturintervallen. Rekommendation enligt 
Arbetsmiljöverket (2009) är att mer än 90 procent av människorna på en arbetsplats ska 
vara nöjda med inomhusklimatet under hela året och att inomhusklimatet endast bör avvika 
korta perioder. Att redovisa samtliga simuleringars resultat på årsbasis skulle 32 olika 
diagram behövas, vilket skulle utgöra ett tungt och svåranalyserat resultat. Därför har en 
förenkling av resultaten utförts genom att beräkna ett medelvärde över människors antagna 
nöjdhet med inomhusklimatet under hela simuleringsperioden, d.v.s. ett år, vilket ger ett 
lättare resultat att redovisa. Ett högt medelvärde antags betyda att människor upplever en 
större nöjdhet med inomhusklimat och att ett lågt medelvärde betyda att människor upplever 
en mindre nöjdhet. 

Resultat redovisas först vid temperaturintervallet 18-25 grader med 70 och 100 procent 
internlaster. Sedan redovisas resultat vid temperaturintervallet 21-23 grader på liknande vis. 

 

Figur 55 Resultat Medelvärde i procent av andel nöjda människor vid temperaturintervall 18-25 
grader och internlaster 100 procent 
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Resultat i Figur 55 visar ett medelvärde över den procentandel som människor i modellen 
beräknas att vara nöjda med inomhusklimatet beroende på konstruktion, lätt eller tung, 
rumsvariant, kontorslandskap eller småkontor, och vid temperaturintervall 18–25 grader 
med 100 procent internlaster (d.v.s. att alla människor är närvarande och all belysning och 
utrustning används).  
Den grårandiga stapeln visar resultat då temperaturintervall 18–25 grader används inomhus, 
beräknas människor att vara minst nöjda om de vistas i ett kontorslandskap i den lätta 
träkonstruktionen och om golvvärme används som värmesystem, 88,5 procent. Den rosa 
solida stapeln visar resultatet att människorna i modellen beräknas att vara mest nöjda med 
inomhusklimatet då de vistas i ett småkontor i den tunga betongkonstruktionen med 
golvvärme som värmesystem, 90,5 procent. Vidare visar resultatet att människor beräknas 
att vara mest nöjda med inomhusklimatet i ett småkontor oavsett värmesystem (liten 
skillnad mellan värmesystemen) dock nöjdast i den tunga konstruktionen (solida staplar). 

  

Figur 56 Resultat Medelvärde i procent av andel nöjda människor vid temperaturintervall 21-23 
grader och internlaster 100 procent 
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både under och över 90 procent. 
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Figur 57 Resultat Medelvärde i procent av andel nöjda människor vid temperaturintervall 18-25 
grader och internlaster 70 procent 

I Figur 57 visas ett liknande resultat som i Figur 56 fast nu med internlaster på 70 procent 
(d.v.s. att viss personal inte är närvarande i modellen och att delar av belysning och 
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betongkonstruktionen (randiga staplar) och mindre nöjda i den lätta träkonstruktionen 
(solida staplar). Människor beräknas att vara mera nöjda i den tunga konstruktionen då 
golvvärme används som värmesystem än då radiatorer används. 
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I Figur 58 visas ett liknande resultat som i Figur 56 fast nu med internlaster på 70 procent 
(d.v.s. att viss personal inte är närvarande i modellen och att delar av belysning och 
utrustning inte används). Precis som i Figur 58 visar resultatet att människor beräknas att 
vara mera nöjda med inomhusklimatet när de interna lasterna sänks till 70 procent. Samtliga 
medelvärden har ökat och ligger nu över 93 procent. Det är en marginell skillnad men 
människor beräknas att vara mera nöjda om de arbetar i den tunga betongkonstruktionen 
(solida staplar) än i den lätta träkonstruktionen (streckade staplar). Resultatet visar även att 
valet av värmesystem också utgör en marginell skillnad för hur människorna beräknas att var 
nöjda med modellens inomhusklimat.  

5 DISKUSSION  

I modellen har samtliga fönster solskydd och dessa är satta att alltid vara neddragna under 
arbetstid oavsett årstid. Detta valdes för att de interna värmelasterna under arbetstid ansågs 
vara höga och ihop med ventilationens värmeåtervinning tillräckliga för att klara modellens 
värmebehov. Den värmeenergi solen tillför, antogs att istället för att minska, bidra till ökad 
kyl- och ventilationsenergi vilket skulle leda till en högre energianvändning.  

Förenklingen att ventilationssystemet är i drift enbart under arbetstid borde leda till att 
värmen stannar kvar i modellen längre vintertid och sommartid. Om ventilationssystemet 
under sommartid istället skulle vara i drift under natten, borde i alla fall den tunga 
betongkonstruktionen kunna använda den kalla nattluften till att lagra kylan i 
konstruktionen och senare använda kylan som gratis energi under arbetsdagens start. Detta 
skulle eventuellt leda till att människorna i modellen beräknas uppleva ett bättre 
inomhusklimat och en möjlig energibesparing. Det vill säga om inte användningen av 
ventilationsenergi under natten blir större än den sparade kylenergi under dagen. 

Modellens två olika tidskonstanter bestämdes med ventilationssystemet i drift och leder till 
att en sämre tidskonstant uppnås, då tilluften värms upp hela tiden. Att ha ventilationen i 
drift under bestämning av tidskonstanterna kanske gav en ”dålig” tidskonstant vilket leder 
till att materialets värmetröghet och värmelagringsförmåga gjorde den lätta konstruktionen 
och den tunga till två trögare konstruktioner.  

Det totala antalet timmar som människor i modellen vistas är 08.00 till 17.00 måndag till 
fredag och årets alla veckor. Detta ger cirka 2 400 belastningstimmar. I resultaten uppnås 
antalet belastningstimmar till cirka 3 100 timmar. Datorprogrammet IDA ICA gör alltså 
tilläggstimmar av någon anledning, vilket kan leda till att hur människor beräknas att 
uppleva inomhusklimatet i modellen eventuellt uppnår ett felaktigt medelvärde. 

När människors upplevelse av inomhusklimatet skulle bestämmas erhålls en stor mängd 
diagram och data. På något sätt var detta tvunget att förenklas för att resultatet skulle säga 
någonting och öka förståelsen. Den förenkling som valdes, att beräkna ett procentuellt 
medelvärde på hur nöjda människor beräknas att vara i modellen kan ge en viss felvisning. I 
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vissa fall är det under sommartid som människor är minst nöjda med inomhusklimatet och 
detta beroende på ett varmt inomhusklimat. Om det är varmt under sommarperioden spelar 
inte värmesystem någon roll utan är snarare en dimensionering av kyl- och 
ventilationssystemet samt eventuellt ett bättre val av fönster med solskydd som ska göras. 
Även detta kan bli lite missvisande i arbetet då det är olika värmesystem med konstruktioner 
som jämförs. 

Resultatet från de utförda simuleringarna, visar att för valt värmesystem (radiatorer eller 
golvvärme) uppnås en lägre energianvändning i den tunga betongkonstruktionen och högre 
användning i den lätta träkonstruktionen. I rapporten från Rönneblad (2012) visar resultatet 
att en tung byggnad använder 2-15 procent mindre energi än en lätt byggnad vilket stämmer 
överens med resultat i detta examensarbete. 

Resultatet från Isfält & Bröms (1992) rapport visar att ett temperaturintervall på 20-22 
grader och lätt konstruktion med tidskonstanten 25 timmar har högre energianvändning än 
en tung konstruktion med tidskonstanten 160 timmar och temperaturintervall 18-25 grader. 
I denna rapport visas ett liknande resultat. Energianvändningen i modellen är lägre med 
temperaturintervall 18-25 grader i tung konstruktion med tidskonstanten 100 timmar än 
med temperaturintervall 21-23 grader i lätt konstruktion med tidskonstanten 25 timmar. 
Vidare i deras rapport visas att kontorslokaler med kyl- och värmesystem, som använder 
temperaturintervallet 18-25 grader i en tung konstruktion med en tidskonstant på 300 
timmar istället för 20-22 grader och en lätt konstruktion med tidskonstant på 25 timmar, kan 
minska sin energianvändning upp till 80 procent. I denna rapport visar resultatet att den 
tunga konstruktionen med tidskonstant på ungefär 100 timmar och temperaturintervallet 18-
25 grader kan minska energianvändningen med ungefär 50 procent i jämförelse med den 
lätta konstruktionen med tidskonstant på ungefär 25 timmar vid temperaturintervall 21-23 
grader. Resultatet från denna rapport visar det inte uppnås en lika stor minskning av 
energianvändningen mellan de olika konstruktionerna (50 procent mot 80 procent). Detta 
beror troligtvis på att Isfält & Bröms (1992) tunga konstruktion är tyngre och har en bättre 
värmelagringsförmåga där tidskonstanten är nästan tre gånger tiden från denna rapport (100 
timmar mot 300 timmar). 

I rapporten ”Extending air temperature setpoints: Simulated energy savings and design 
considerations for new and retrofit buidlings” av Hoyt m.fl. (2014) visar deras resultat att ett 
bredare temperaturintervall ger en lägre energianvändning för värme och kyla. Kylenergin 
kan minskas med ungefär 29 procent och värmeenergin med ungefär 34 procent. Vidare visar 
deras resultat att om ett ännu bredare temperaturintervall används kan energianvändningen 
minskas med 32 till 73 procent. Denna rapport visar på liknande resultat med minskning upp 
till 60 procent för kylenergin och ungefär 40 procent för värmeenergi. 

Om enbart värmesystemets energi analyseras visar detta att radiatorer som värmesystem ger 
en lägre energianvändning vilket stämmer överens med vad litteraturstudien Persson (2000) 
beskrev. Golvvärme ger en något högre energianvändning i den tunga betongkonstruktionen 
oavsett temperaturintervall och den lätta träkonstruktionen uppnår en lägre 
energianvändning vilket också stämmer överens med resultatet i Perssons (2000) rapport. 
Vidare i rapporten beskrivs att inomhustemperaturen endast kan sänkas marginellt för att 
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inte människor ska uppleva ett sämre inomhusklimat. Liknande resultat visar denna rapport 
på nämligen att om temperaturintervall 18-25 grader används är människor i modellen inte 
lika nöjda med inomhusklimatet som då temperaturintervall 21-23 grader används. Det vill 
säga att med en rumstemperatur på 18 grader blir människor mindre nöjda än med 
temperaturen 21 grader.  

I rapporten ”Human thermal physiological and phychological responses under different 
heating environments” av Wang m.fl. (2014) visar deras resultat att då golvvärme används 
tillåter människor generellt en högre termisk acceptans och något kyligare förhållanden än 
om radiatorer används. Deras undersökning utfördes på testpersoner som placerades i ett 
konstruerat rum i en lokal. I detta arbeta är människors upplevelse av inomhusklimatet 
baserat på antaganden som beräknats fram av simuleringsprogrammet IDA ICE. Om den 
tunga konstruktionen undersöks med temperaturintervall 18-25 grader visar resultatet i 
denna rapport att människor också tillåter något kyligare förhållande och en högre termisk 
acceptans med golvvärme som värmesystem. Resultatet i denna rapport visar vidare att om 
temperaturintervall 21-23 grader undersöks i samma konstruktion att radiatorer favoriseras 
framför golvvärme.  

6 SLUTSATSER 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur byggnadskonstruktioners 
värmelagringsförmåga påverkar energianvändningen och hur människor som vistas i 
modellen beräknas att uppleva inomhusklimatet om olika värmesystem och 
temperaturintervaller används.  
Vidare skulle det undersökas hur människorna i modellen kommer att uppleva 
inomhusklimatet i individuella cellkontor och kontorslandskap. 

Resultat från denna undersökning, visas likt arbeten och artiklar som undersöktes, att en 
lägre energianvändning uppnås i en tung konstruktion där värmelagringsförmågan kan 
utnyttjas och kan minska energianvändningen upp till ungefär 53 procent beroende på 
temperaturintervall och värmesystem. 

Det visas också att då golvvärme används som värmesystem uppnås en högre 
energianvändning än om radiatorer används. Det behöver dock inte enbart vara golvvärmens 
energi som ökar utan kyl- och ventilationsenergin bidrar också till ökningen.  

Om temperaturintervall 18-25 grader används istället för 21-23 grader inomhus kan den 
totala energianvändningen minskas med ungefär 45 procent. 

Då internlasterna i modellen minskar från 100 till 70 procent leder detta till att 
värmesystemets energianvändning ökar med ungefär 20 procent beroende på värmesystem 
och konstruktion. Det leder vidare till att människor beräknas att vara nöjdare med 
inomhusklimatet då internlasterna minskar. 
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Människorna i modellen beräknas att vara mera nöjda med inomhusklimatet i den tunga 
betongkonstruktionen om temperaturintervallet 21-23 grader används än då 
temperaturintervallet 18-25 grader används. Vidare beräknas människor som vistas i 
individuellt cellkontor att vara nöjdare med inomhusklimatet än de människor som vistas i 
kontorslandskap.  

Temperaturintervallet 21-23 grader leder till att energianvändningen ökar och kan öka upp 
till 45 procent än då temperaturintervallet 18-25 grader används. Men om 
temperaturintervall 21-23 grader används beräknas människor i modellen att uppleva ett 
behagligare inomhusklimat. 

Om det ska tas störst hänsyn till människorna som arbetar i modellen bör de vistas i 
individuella cellkontor, i den tunga betongkonstruktionen med temperaturintervallet 21-23 
grader och radiatorer som värmesystem. Då är det beräknade medelvärdet över hur nöjda 
människor i modellen beräknas att vara ungefär 93 procent. För att dessa kriterier ska 
uppfyllas behövs en energianvändning på ungefär 39 kWh/m2. Om istället människorna i 
modellen tillåts att vara lite mindre nöjda med inomhusklimatet, medelvärde på ungefär 90 
procent, då temperaturintervallet 18-25 grader används och övrigt med samma 
förutsättningar som innan, behövs en energianvändning på ungefär 24 kWh/m2. Det vill säga 
att om människor tillåts att uppleva inomhusklimatet något sämre, ungefär 3 procent, kan 
energianvändningen minska med ungefär 40 procent. 

7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE  

Examensarbetet skulle kunna utvecklas ytterligare och att då undersöka om 
energianvändningen skulle påverkas annorlunda om solskydden inte antags att alltid vara 
nerdragna i modellen. Vidare skulle det kunna undersökas om ventilationen var i drift under 
natten, skulle detta bidra till en minskad energianvändning då nattkyla kan tillämpas. 

Det skulle även kunna undersökas hur energianvändningen och inomhusklimatet påverkas 
om modellen skulle styras med prognosstyrning på uppvärmningssystemet. 
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