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Sammanfattning 
Samhället idag är beroende av energi för att det ska fungera. Energi behövs för 

uppvärmning av byggnader när det är kallt eller kyla byggnader när det är varmt. Energi 

används för att driva belysning, apparater och transporter mm. Bostäder och lokaler står 

för 40 % av den totala slutliga energianvändningen och hälften av energin som bostäder 

använder går till uppvärmning.  

 

För att minska energianvändningen och stoppa den globala uppvärmningen är det 

viktigt att nya byggnader är energieffektiva. Målen som styr mot minskad 

energianvändning är EU:s 20/20/20- mål. Dessa mål ska nås senast 2020 och ska sänka 

utsläppen av växthusgaser med 20 %, sänka energiförbrukningen med 20 %, öka 

andelen förnybar energi till 20 % och höja andelen biobränsle inom transportsektorn till 

10%. För att Sverige ska uppnå miljömålen har boverket tagit fram energikrav för 

fastigheter med målsättningen att minska energianvändningen inom bostadssektorn. 

Kraven gäller nya fastigheter och begränsar den energi som fastigheten får bruka till 

fastighetsenergi, uppvärmning, tappvarmvatten och kyla. 

 

Examensarbetet handlar om att utföra en simulering av nattkyla och solavskärmning för 

en kontorsbyggnad under förstudie. Simuleringar kommer även utföras för byggnadens 

energibehov, värmeeffektbehov och kylbehov. Programmet som har använts för 

simuleringen är IDA ICE V4.7. Simuleringarna visade att solavskärmningen minskade 

effekten för kyleffektbehovet med 4,8kW, en 13% minskning jämfört för en byggnaden 

utan solavskärmning. Både solavskärmningen och nattkylan visade sig vara effektiv för 

att minska kylenergibehovet för byggnaden. Totalt kan kylbehovet minskas med 84% 

för byggnaden vid givna förutsättningar. Energisimuleringen visade sig att byggnaden 

klarar de specifika energikrav som finns både för installerad uppvärmningseffekt och 

energianvändning. 
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Abstract 
 

Society today depend on energy for it to work. The energy needed for heating buildings 

in the cold or cool buildings when it is warm. Energy is used for power lighting, 

appliances and transportation needs. Residential and commercial buildings account for 

40% of total final energy consumption and half the energy residential buildings use goes 

to heating. 

 

To reduce energy consumption and stop global warming, it is important that new 

buildings are energy efficient. The targets that control the reduced energy consumption 

is EU 20/20 /20- goals. These goals should be reached by 2020 and will reduce 

greenhouse gas emissions by 20%, reduce energy consumption by 20%, increase the 

share of renewable energy to 20% and raise the share of biofuels in transport to 

10%. For Sweden to achieve its environmental objectives Boverket have developed 

energy requirements for real estate buildings with the goal of reducing energy 

consumption in the residential sector. The requirements apply to new buildings and 

limiting the energy use for buildings heating, hot water and cooling. 

 

The thesis is about to perform a simulation of the night cooling and window shading of 

an office building. Simulations will be performed for the building's energy-, thermal 

power- and cooling demand. The program that has been used for the simulation is IDA 

ICE v4.7. The simulations showed that the solar shading reduced the effect of the 

cooling power by 4,8kW, a 13% reduction compared to a building without shading. 

Both the sun shading and night cooling was found to be effective to reduce cooling 

demand for building. Total cooling load can be reduced by 84% for the building at the 

given conditions. Energy simulation showed that the building meets the specific energy 

requirements of both the installed heating power and energy. 
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simulering av inverkan för solavskärmning och nattkyla.  

 

Jag vill tacka mina handledare Mathias Celihn (högskolan) och Mushin Saleem (svensk 

kärnbränslehantering) för deras support och stöd under arbetet. Jag vill även tacka Joakim 

Åström (svensk kärnbränslehantering) som har bidragit med information som möjliggjorde 

arbetet.  

 

Anders Frisk 

 

Gävle, juni 2016



 

 2 

Områdesspecifika förkortningar  

 

Pw    Det momentana värmeeffekten från värmesystemet.  

Pdim   Det dimensionerande värmeeffektbehovet.   

kWh   Kilowattimme. Energianvändningen givet i antalet 103 Watt per 

timme. 

U-värde   Värmegenomgångskoefficient för en byggnadsdel / ett 

byggnadsmaterial.  

Tinne    Inomhustemperatur.  

Tute    Utomhustemperatur. 

Tåter   Tillufttemperaturens återtemperatur efter värmeväxling 

FTX-ventilation Från- och tilluftsventilation med värmeväxling.  

FT-ventilation Från- och tilluftsventilation.  

S-ventilation   Självdragsventilation.  

Infiltration  Ofrivilligt luftläckage in i eller ut ur en byggnad. Även benämt 

som ofrivillig ventilation.  

VVX   Värmeväxlare. 

SFP   Specific Fan Power, vilket är ett effektivitetsmått för 

ventilationssystemets fläktars luftflöde och elanvändning.  

IDA ICE   IDA Indoor and Climate Energy (simuleringsprogram).  

Met   Metabolism, ett mått på aktivitet. Används i IDA ICE för 

simulering av de olika ockupanternas aktivitetsnivå.  

Clo   Typ av beklädnad för de olika ockupanterna. 

RH   Relativ luftfuktighet.  

DIT   Dimensionerande inomhustemperatur. 
  

DVUT   Dimensionerande vinter utomhustemperatur. 

 

g-värde  Den totala transmittansen (summan av primär och sekundär).  
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1 Inledning 
Samhället är beroende av energi för att det ska fungera. Energi används för att värma/kyla 

hus, driva belysning, apparater och transporter mm. Den totala slutliga energianvändningen i 

Sverige är 375 TWh [1]. Bostäder och service står för 40 % av den totala slutliga 

energianvändningen och hälften av energin som bostäder använder går till uppvärmning 

inklusive tappvarmvatten [1]Eftersom att fastigheters energianvändning står för en stor del av 

det totala energibehovet är det viktigt att utföra besparingar inom sektorn för att uppnå 

energimålen. Målen som styr mot minskad energianvändning är EU:s 20/20/20- mål. [2] 

 

Dessa mål ska nås senast 2020 och ska sänka utsläppen av växthusgaser med 20 %, sänka 

energiförbrukningen med 20 %, öka andelen förnybar energi till 20 % och höja andelen 

biobränsle inom transportsektorn till 10%. [3]. Sverige har också egna nationella miljömål 

som bygger på EU:s mål. De svenska målen ska minska utsläppen av växthusgaser med 40%, 

öka andelen förnybar energi till 50%,  minska energianvändning jämfört med 2008 med 20 % 

och öka andelen förnybara bränslen inom transportsektorn till minst 10%. [2] Ska 

energianvändningen minska med 20% så är det viktigt att nya fastigheter är energieffektiva 

och att befintliga fastigheter renoveras så att energiförlusterna bli mindre. 

 

Solstrålning och internvärmelaster skapar kylbehov samt höga inomhustemperaturer under 

sommarhalvåret. Genom att använda sig av nattkyla och solavskärmning kan kylbehovet 

minskas och energi sparas. Arbetsmiljöverkets rekommenderar att inomhustemperaturen 

sommartid ska ligga mellan 20 – 26°C. [4] Höga temperaturer leder till att den termiska 

komforten försämras och det ger sämre koncentrationsförmåga och sämre produktivitet. [4]  

 

Denna rapport behandlar simulering av årligt energibehov, värmeeffektbehov och kylbehov 

för en byggnad under förstudie. I simuleringsprogrammet har simuleringar för att minska 

byggnadens kylbehov utförts. Programmet som används är IDA ICE V4.7. Programmet IDA 

ICE är ett simuleringsverktyg som kan simulera en färdig byggnads prestanda. Programmet 

tar hänsyn till klimatdata, standarder, materialdata och ger detaljerade dynamiska flerzons och 

helårsstudier. Programmet används för att optimera energianvändning för bygganden. [5] 
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1.1 Objektbeskrivning 
 

Fastigheten är ett nytt kontor på 1138,5 m2 (Atemp) som ligger i 

Forsmark, Östhammars Kommun. Byggnaden är under 

förstudie och existerar inte i dagsläget. Östhammars Kommun 

ligger i klimatzon III. Den nya delen kommer byggas ihop 

med det befintliga kontoret som finns i Forsmark idag. 

Byggnaden kommer bestå av två våningar med en våningshöjd 

på 3.3m. Kontoret innehåller 27st kontor, 3st mötesrum, 

serverhall, kök/fikarum, 4st WC och en RWC, 2st städrum, 

rum för elcentral, rum för undercentral, ventilationsrum, rum 

för arkivventilation och batterirum. Byggnadens 

uppvärmningskälla är el. Ändringar angående rumsindelning 

kan förekomma längre fram under projektet eftersom att 

byggnaden är under förstudie. 

 

 
Figur 1 visar SFR utbyggnad och den befintliga delen. Delen med blått tak är den 
nya utbyggnaden.   

 

 

1.2 Avgränsningar och antaganden 
Beräkningar kommer utföras för effektbehov, energibehov och 

kylbehov för en kontorsbyggnad i Forsmark. I modellen antas att ideala värmare och kylare 

sitter i varje rum. Det antas även att luften förvärms i luftbehandlingsaggregatet men ingen 

kyla finns i luftbehandlingsaggregatet. Internvärmelaster, temperaturer ventilationsflöden 

mm. hämtas från Svebys brukarindata för kontor. [6] Simuleringarna kommer inte utföras för 

dimensionering av uppvärmningssystem eller ventilationssystem. Simuleringar kommer 

utföras för att minimera kylbehovet med hjälp av solavskärmning och nattkyla. En typ av 

solavskärmning kommer att simuleras. Nattkyla simuleras under maj-september.  

 

 

Figur 2 visar var byggnaden ligger 
geografiskt.  
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1.3 Problembeskrivning 
Byggnaden måste klara boverkets energikrav. Kylbehovet ska minmineras så att den 

installerade kyleffekten blir så låg som möjligt utan att påverka det termiska klimatet negativt. 

D.v.s. att luftkvaliteten eller koldioxidhalten är under myndigheternas gränsvärden samt att 

inomhustemperaturen ligger inom givna gränsvärden.  

1.3.1 Syfte och mål  
Syftet är att utföra energiberäkningar, effektbehovsberäkningar och kylbehovsberäkningar. 

Målet är att minimera kylbehovet för byggnaden med hjälp av solavskärmning och nattkyla. 

Detta för att få lägre installerad kyleffekt, driftkostnad och installationskostnad.  

 

1.3.2 Frågeställning  
 

- Hur mycket kan kylbehovet minskas? 

 

- Hur mycket kan kyleffektbehovet kan minskas? 

 

- Klarar byggnaden boverkets energikrav?  
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2 Metod 
 

2.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har utförts och den ligger till grund för metod- och teoridelen. Studien har 

artiklar från tre stycken olika ämnen inom energi området. Dessa är energisimulering, 

solavskärmning och nattkyla. Ovanstående ämnen har valts eftersom att de var grunden till 

examensarbetet. 

 

2.2 Datainsamling 
Data för byggnadens konstruktion har samlats in från företaget. Det innefattar en Revit-

modell som visar konstruktion av tak, grund och väggar. I modellen finns också information 

om andel fönsteryta och fönstertyp. Modellen består även av rumsbeskrivning som visar 

vilken typ av aktivitet som utförs i varje rum. Väderdata från SMHI har samlats in för att ta 

fram ett medeltemperaturår. Data för effekt från ockupanter, belysning och utrustning har 

hämtats från Sveby:s brukarindata för kontor. [7] 

 

2.3 Modellering 
En virtuell byggnadsmodell skapades i IDA ICE V4.7. Byggnaden konstruerades efter 

mottagen Revit-modell. För byggnaden utfördes sedan detaljerade simuleringar för energi-, 

effekt- och kylbehov. En dynamisk simulering för energibehov för ett helt år utfördes och en 

periodisk simulering över et dygn för värmeeffektbehov och kyleffektbehov utfördes. 

Byggnadskonstruktionen var konstant under simuleringarna och byggmodellen delades in i 

53st zoner. Detta för att få effektbehov rum för rum. Först utfördes en referenssimulering för 

byggnaden utan solavskärmning. Sedan repeterades processen fast då med utvändig 

solavskärmning. Efter detta utfördes ytterligare en simulering med samma modell fast då med 

nattkyla.   



 

 12 

3 Litteraturstudie 
 

Kylbehovet står för en stor del av en byggnads energiförbrukning under sommarhalvåret [8]. 

Enligt energimyndigheten [9] står kylbehovet för 10% av den totala elanvändningen för en 

kontorslokal exklusive uppvärmning. Enligt [10] så ökar andelen kontor med kyla, mellan 

1970 och 1994 har andelen ökat från 7,5% till 27%. Dessa siffror är för England men jag 

antar att utvecklingen är liknande i Sverige. 

 

Nattkyla och solavskärmning är beprövade metoder för att minska kylbehovet för 

kontorslokaler under sommarhalvåret. Nattkyla är en typ av frikyla, där man utnyttjar att 

utomhustemperaturen på natten är lägre än på dagen. Genom att köra mekanisk ventilation 

eller naturligt ventilation på natten kan man sänka inomhustemperaturen och lagra kyla i 

husets stomme. Nattkyla lämpar sig bra för kontorsfastigheter eftersom att de inte är 

ockuperade under natten.  

 

Nattkyla påverkar inomhustemperaturen för en byggnad på följande sätt: sänker 

maxtemperatur, sänker temperaturen under dagen (speciellt under morgontimmarna), sänker 

omgivande ytors tempertur och skapar en fördröjning mellan utetemperatur max och 

innetemperatur max [10]. Det är många aspekter som påverkar hur effektiv nattkyla är för en 

byggnad. För att nattkyla ska vara effektiv bör byggnaden ha en tung konstruktion, låga 

interna värmelaster, låg andel fönsteryta, hög andel solavskärmning och byggnadens 

orientering bör vara i väster- eller söderläge [10]. Enligt M.kolokotroni och A.Aronis  kan 5% 

av kylbehovet sparas för byggnaden vid bra förutsättningar.  

Nattkyla är vanligt förekommande och många studier är utförda i England. Där använder de 

sig av naturlig nattkyla. Enligt [11] kan inomhustemperaturen under en dag sänkas med 1-

1,5°C. 

 

Nattkylans effektivitet påverkas till stor del av byggnadens tröghet och det finns enkla 

åtgärder man kan genomföra för att öka den. Genom att t.ex. plocka bort undertak kan en 

större del av en byggnads stomme exponeras för nattkylan och ge ökad effektivitet. Många 

studier kombinerar nattkyla med PMC-material (Phase Change Materials). Dessa material 

ökar en byggnads värmekapacitet genom att energi lagras i materialet vid fasomvandling [8]. 

 

Det bästa sättet att minska kylbehovet under sommaren är att hindra värmen innan den 

kommit in i byggnaden. Detta kan göras med hjälp av solavskärmning vid byggnadens 

fönsterpartier. Maxvärdet för solinstrålningen i Sverige ligger på ca 1000W/m2 och det är 

mycket energi. Enligt en studie i [12]  kan 20% av det årliga kylbehovet länkas till 

solinstrålning i byggnader. En annan studie har estimerat att beroende på klimat, 

avskärmingstyp och orientering kan byggnadens årliga kylbehov minskas med 23%-89% 

[12]. Solinstrålningen varierar i intensitet beroende på ljusets infallande vinkel mot 

byggnaden. Enligt [13] så är maximum när vinkeln är normal mot byggnaden och intensiteten 

börjar avta vid 50° samt når minimum vid 90°.  
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Adeeba A.Raheem, Raja R. Issa och Svetlana Olbina [12] hävdar att en intern (venetian 

bilnd), inbyggda (roller blinds) och extern (venetian bilnd) respektive släpper igenom 80% , 

40% och 50% av den totala transmittansen (g-värdet).  Genom att använda effektiva externa 

och inbyggda solavskärmningar kan det årliga kylbehovet minskas betydligt. Vid givna 

förhållanden i rapporten och vid användandet av dessa avskärmningar kunde mellan 33%-

47% av det årliga kylbehovet sparas jämfört med att inte använda solavskärmning [12]. 

 

Solavskärmning är ett bra och beprövad metod för att minska kylbehovet under 

sommarhalvåret. Enligt studie [12] kan 33%-47% av det årliga kylbehovet sparas för en 

byggnad under vissa förhållanden. Dock är det lika som för nattkylan många faktorer som har 

betydelse för hur effektiv solavskärmningen blir. Det är byggnadens orientering, andel 

fönsteryta, glaspartiers u-värden och klimatet där bygganden står [12].  
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4 Teori 
 

4.1 Klimatmål 

4.1.1 Eu:s klimatmål 

Eu:s klimatmål har till syfte att bromsa den globala uppvärmningen. Den 

övergripande målsättningen är att minska de globala utsläppen av växthusgaser med  

50 % jämfört med 1990:s nivåer och vara nära 0 vid 2100 för att hindra ökningen av 

temperaturen med 2 grader. [3] EU har också egna klimatmål för att minska 

energianvändningen. Dessa innefattar fyra målsättningar som ska nås senast 2020. Dessa är 

följande: sänka utsläpp av växthusgaser med 20%, sänka energiförbrukningen med 20%, höja 

andelen  förnybar energi till 20% och höja andelen biobränsle till transporter till 10%. [3]  

 

4.1.2 Sverige  

Sverige har egna nationella klimatmål som bygger på Eu:s mål. De svenska målen är:  

40% minskning av av klimatutsläppen jämfört 1990 år utsläpp, minst 50% förnybar  

energi, 20% effektivare energianvändning jämför med 2008 och minst 10% förnybar  

energi i transportsektorn. Bostadssektorn står för 40% av den slutliga 

energianvändningen i Sverige. [2] 

 

4.2 BBR 

3.2.1 Energikrav  

Boverket har tagit fram energikrav för fastigheter  med målsättningen att minska 

energianvändningen inom bostadssektorn. Kraven gäller nya fastigheter och begränsar den 

energi som fastigheten får bruka till fastighetsenergi, uppvärmning, tappvarmvatten och kyla. 

Hushållsel och verksamhetsenergi räknas inte in. Energimängden mäts i specifik 

energianvändning och är byggnadens totala energianvändning under ett år dividerat med 

uppvärmd golvarea (Atemp), enheten blir kWh/m2 (Atemp). [14] Energikravet varierar beroende 

på var byggnaden är geografiskt placerad, vilken typ av energibärare som används för 

uppvärmning och vilken typ av fastighet det är. För att räkna ut energikravet för en byggnad 

med större area än 130m2 och högre ventilationsflöde se tabell 1. 
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Tabell 1 Visar energikrav för lokaler i klimatzon III. [15] 

 
 

 

Enligt BBR 22 får tillägg göras för lokaler som har en area som överstiger 130m2. Tillägg får 

också göras för lokaler som har större ventilationsflöden av hygieniska skäl. Dessa tillägg 

påverkar installerad eleffekt och specifik energianvändning. Ventilations- och areatillägg 

beräknas enligt formlerna nedan: 

 

 

 45 *(qmedel− 0,35) /m2 Atemp   

 

 4,5+(0,025*(Atemp-130)+0,022*(qmedel-0,35)*1140 

 

 

 

Det genomsnittliga uteluftsflödet (qmedel) är medelvärdet för ventilationen under 

uppvärmningssäsongen. Formlerna ovan gäller för lokalbyggnader med el som 

uppvärmningskälla. Högsta tillåtna värde på qmedel är 1,0 l/s m2  trots att högre värden kan 

uppnås. [15] 
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En byggnads energianvändning brukar benämnas som köpt energi.  Denna kategori innefattar 

uppvärmning (Euppv), komfortkyla (Ekyl), tappvarmvatten (Etvv) och byggnadens 

fastighetsenergi  (Ef).  Installeras golvvärme, handukstork eller andra apparater för 

uppvärmning räknas även de till byggnadens uppvärmning. Byggnadens specifika 

energianvändning (Ebea) beräknas enligt nedanstående formel: [15] 

 

 

Ebea = Euppv + Ekyl + Etvv + Ef  (kWh) 

  

4.2.2 Klimatzoner 
 
Boverkets specifika energikrav varierar beroende på var 

fastigheten är belägen. Klimatet variera i de olika 

klimatzonerna och därför är energikraven olika. För att det 

ska råda lika villkor för alla oavsett var fastigheten byggs så 

har landet delats in i klimatzoner, där de södra zonerna har 

lägre krav på specifik energianvändning än de norra.[14] 

Sverige delas in i fyra klimatzoner. Boverket listar 

klimatzonerna enligt följande:  

 

Klimatzon I: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 

  

Klimatzon II: Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och 

Värmlands län.  

 

Klimatzon III: Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, 

Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, 

Gotlands län samt Västra Götalands län utom kommunerna 

Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö.  

 

Klimatzon IV: Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län 

samt i Västra Götalands län kommunerna Göteborg, Härryda, 

Mölndal, Partille och Öckerö. [16]. 

 

 

4.3 Termisk komfort 
Inomhuskomforten definieras av det tillstånd när en person är 100% nöjd med temperaturen. 

Det är omöjligt att specificera ett termiskt klimat som passar alla eftersom aktivitetsnivå, 

klädsel och individuella skillnader påverkar hur klimatet upplevs. [17] Det är fyra faktorer 

som påverkar inneklimatet: 

  

 Termiska 

 Hygieniska 

 Ljusmässiga 

 Ljudmässiga 

 

Figur 3. Visar indelning av 
klimatzoner i Sverige. [16] 
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Upplevelsen av det termiska klimatet beskrivs av sex faktorer. Två stycken är 

personberoende: klädsel och aktivitet. Fyra stycken beror på omgivande faktorer: luftens 

temperatur, luftens hastighet, omgivande ytors temperatur och luftens fuktighet.  

 

4.3.1 Aktivitetsnivå och beklädnad 
 

För att kunna utvärdera det termiska klimatet måste personernas beklädnad vara känd. I tabell 

2 nedan visas clo-värden för några olika beklädnader. Clo-värdet definieras av att en person 

sittandes i ett rum med en operativ temperatur på 20C och har termisk komfort. [17] 

 

 
Tabell 2. Klädselns termiska motstånd i clo. 

Klädsel  Isolerförmåga (clo) 

Naken 0 

Tropikklädsel 0,3 

Lätt sommarklädsel  0,5 

Tunn arbetsklädsel 0,7 

Normal inomhusklädsel 1 

Kraftig inomhusklädsel 1,5 

Polarklädsel 4 

 

 

Aktivitetsnivån eller värmeavgivningen för en person beror på vilken typ av aktivitet som 

utförs. Den kan mätas antingen i Watt eller i met (metabolism). I tabell 3 visas 

värmeavgivningen för olika aktiviteter. [18] 

 

 
Tabell 3 Värmealstring hos en vuxen person vid olika aktiviteter. Baseras på 1,8m2  kroppsyta. 

Aktivitet Värmealstring (W) Värmealstring (met) 

Sömn 85 0,8 

Vila, sittande 105 1,0 

Skrivbordsarbete 125 1,2 

På- och avklädning 160 1,6 

Bilkörning, hushållsarbete 180 1,8 

Sopa golvet 200 2,0 

Promenera (5 km/h) 320 3,2 

Dansa  360 3,6 

Gång nedför trappa 470 4,7 

Löpning (8,5 km/h) 740 7,4 
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4.3.2 Bedömning av termiskt klimat 
Termisk komfort brukar mätas med PMV-metoden. Den beror på sex parametrar; klädsel, 

lufttemperatur medelstrålningstemperatur, aktivitet, lufthastighet och luftfuktighet. [17] Vid 

bestämning av den termiska komforten i ett rum baseras resultatet därför på dessa parametrar. 

Resultatet är ett förväntat medelvärde enligt en 7-gradig skala från -3 till +3, detta kallas även 

för Predicted Mean Vote och förkortas PMV. Det termiska klimatet anses neutralt om det 

ligger inom  0,5. PPD står för Predicted Percentage of Dissatisfied och visar det förväntade 

andelen missnöjda. Det beräknas efter att PMV-värdet är beräknat. Oavsett vilken klimat som 

antas kommer andelen missnöjda alltid vara 5% eller högre. [17] Detta visas i Figur 4 nedan.   

 
Figur 4 visar sambandet mellan PPD och PMV. [17] 

 

4.3.3 Lufttemperatur  
 

Lufttemperaturen är kanske det vanligaste måttet för att beskriva termisk komfort för gemene 

man. Dock kan det vara missvisande att endast bedöma komforten utifrån temperaturen. Detta 

pga. att den inte tar hänsyn till värmestrålning eller lufthastighet. 

För lokaler och bostäder brukar normalvärde för inomhustemperaturen vintertid vara 18-22°C 

och sommartid 22-26°C. Vilken inomhustemperatur som väljs styrs till efter vilken aktivitet 

som finns i fastigheten. [17]   

 

4.4 Transmissionsförluster 
 

Byggnadens yttre konstruktioner (ytterväggar, tak, grund, fönster mm.) är gränsen mellan 

inomhusklimat och utomhusklimat. Dessa konstruktioner brukar kallas klimatskal, eftersom 

de är ett skal mellan olika klimat. Enligt termodynamikens andra huvudsats går energi från 

den varma sidan över en gradient till den kalla sidan. Energiflödet över gradienten pågår tills 

så länge det finns en temperaturskillnad. För majoriteten av tiden på ett år är 

utomhustemperaturen lägre än inomhustemperaturen. Detta leder till att värme går från 

byggnaden genom klimatskalet ut till omgivningen.  
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För att upprätthålla ett bra termisk klimat inomhus krävs därför en värmekälla, alternativt 

kylmaskin för byggnaden. Energi överförs på tre olika sätt: genom konduktion, konvektion 

och strålning. Det är dessa drivkrafter som ligger bakom alla transmissionsförluster. [19] U-

värdet härleds i nedanstående stycken.  

4.4.1 Konduktion 
 

Klimatskalets värmeledningsförmåga beror på vilka material som ingår i konstruktionen. 

Värmekonduktiviteten eller lambda-värdet beskriver ett materials förmåga att leda värme eller 

isolerförmåga. Enheten för lambdavärdet (λ) är W/m *K och beskriver den effekt som går 

genom konstruktionen per meter och grad. Ju lägre lambdavärdet är desto bättre isolerar 

materialet. Tjockleken hos materialet/materialen betecknas med δ. Energiflödet genom 

klimatskalet beräknas genom att tjockleken och konduktiviteten för varje material behandlas 

och sedan summeras. Detta tillsammans med yttemperaturerna inomhus och utomhus ger oss 

energiflödet. [20] 

 

 
Figur 5. Visar värmeledning över en konstruktion [20]. 

 

 

   [W/m2]  (1) 

 

 

4.4.2 Konvektion 
Konvektion är värmeöverföring inom en fluid eller överföring till eller från en yta genom 

rörelse i den förbiströmmande fluiden. Det finns två typer av konvektion: 

 

 Påtvingad  

 Naturlig 

 

Påtvingad konvektion uppstår genom att en yttre faktor tex fläkt, pump eller vind tvingar 

fluiden till rörelse. Naturlig konvektion uppstår på grund av att densiteten är olika för en fluid 

vid olika temperaturer. Ett exempel är stillastående luft vid en vägg. Om väggens temperatur 

ändras och blir högre än luftens temperatur kommer luften värmas upp och densiteten minska 

hos luften. Detta leder till att den stiger medan kallare luft dras in mot väggen. [20] 
 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjDkcWA7YvNAhUKGZoKHWEaCxgQjRwIBw&url=http://docplayer.se/5569461-Jamforelse-av-franluftsvarmepumpar.html&bvm=bv.123664746,d.bGs&psig=AFQjCNGqIVY4SBHbCbY6reWJ_JWtA_xq2w&ust=1465043101965269
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Värmeöverföringen för konvektion beräknas utifrån skillnaden i temperatur mellan väggens 

yta och den omgivande fluiden, storleken på värmeföringsytan och en 

värmeövergångskoefficient (α). Värmeöverföringskoefficienten är ett mått på 

överföringseffektiviteten mellan ytan och fluiden. Den beror på flera faktorer som 

väggmaterial, ytans form, fluidens egenskaper och strömnnigsform.  

Hastigheten hos fluiden har stor betydelse och ett klimatskal som utsätts för stark 

vindpåverkan överför mer energi till luften än ett klimatskal som utsätts för låga 

vindhastigheter. Energiflödet genom konvektion beräknas genom ekvation 2. [20] 

 

 

   [W/m2]  (2) 

 
 

4.4.3 Strålning 
 

Strålning är energitransport utan hjälp av något medium och alla material som har en 

temperatur över den absoluta nollpunkten avger strålningsenergi. Ytans temperatur har stor 

betydelse för hur stort strålningsflödet från ytan blir. Detta beskrivs i Stefan-Boltzmans lag. 

(Se ekvation 3) 

 

   [W/m2]  (3) 

 

 

4.4.4 U-värde 
 

U-värdet eller värmegenomgångskoefficienten som den också kallas anger hur bra ett material 

eller en hel byggnadskonstruktion isolerar. Värmekonduktiviteten inverteras och multipliceras 

med tjockleken på materialet. Enheten är W/m2 * K U-värdet definieras enligt ekvation 4: 

 

   [W/m2 * K]  (4) 

 

Det totala energiflödet genom en byggnadskonstruktion kan därför enkelt beräknas 

med u-värdet multiplicerat med temperaturskillnaden:  

 

   [W/m2]  (5) 
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4.5 Ventilationssystem  
 

 

Ventilationens funktioner är: 

 

 Tillföra frisk och föra bort förorenad luft 

 Motverka till att luftföroreningar sprids 

 Skapa undertryck inomhus 

 Värma eller kyla luft (vissa fall) 

 

Luftföroreningar som koldioxid, damm och emissioner från byggnaden påverkar 

luftkvaliteten. Ventilationen har till uppgift att föra bort luftföroreningar utan att stora 

temperaturskillnader uppstår och att den termiska komforten inskränks. Ventilationsflöden 

varierar beroende på byggnadstyp och vilken aktivitet som utförs. Enligt arbetsmiljöverket är 

minikravet för lokaler där stadigvarande arbete utförs 7l/s/ person och 0,35l/s och 

kvadratmeter rumsyta. Ventilationssystem kan delas in i fyra olika typer av system. 

Självdragssystem, frånluftsystem, från- och tilluftssystem och FTX system. Den enklaste 

typen är självdragsventilation och den typen är vanligast i äldre bostadshus. [21] 

 

 Självdrag bygger på att frånluften i byggnaden transporteras genom skorstensverkan. 

Det bygger på termik, dvs. att varm luft har lägre densitet än kall luft och därför stiger 

upp ute ur byggnaden och uteluft sugs in. Ventilationssystemet är passivt och är 

beroende av termik för att fungera.  

 

 

 Frånluftssystem eller F-system har endast mekanisk 

frånluft men ingen mekanisk tilluft. Systemet är i stora 

drag utformat som S-systemet men har en fläkt som 

suger ut luften genom frånluftskanaler i byggnaden. 

Detta skapar ett undertryck i byggnaden och i och med 

att systemet är mekaniskt är ventilationen konstant till 

skillnad från S-systemet. Tilluften kommer normalt in 

genom ventilationsdon i klimatskalet.  

 

 Från och tilluftsventilation eller FT-system består av 

både mekanisk frånluft och tilluft. Systemet kan både 

rena och förvärma inblåsningsluften i ett tilluftsaggregat. 

FT-system är uppbyggt på liknande sätt som F-

systemet med skillnaden att tilluften sugs in av en fläkt 

genom kanaler i byggnaden istället för genom ventiler i 

klimatskalet. 

 

 FTX-system är i uppbyggt på liknande sätt som ett FT-

system. Skillnaden är att systemet återvinner energin 

mellan till- och frånluft med en hjälp av en 

värmeväxlare. Genom detta kan tilluften förvärmas 

med returluftens energi.  

 

Figur 6. Visar funktionen för 
ett F-system 

Figur 7. Visar funktionen för ett 
FTX-system. 
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4.6 Byggnadens värmebalans 
 

Värme bortförs från en byggnad genom: 

 

 Transmission Pt 

 Ventilation PV 

 Oavsiktlig ventilation eller luftläckage Pov 

 

Värme tillförs med följande: 

 

 Solinstrålning Ps 

 Internt genererad värme Pi 

 Värmesystemet Pw 

 

 

 

Värmeeffektbalansen blir: 

 

Pt + Pv + Pov = Pw + Ps + Pi (W)  (6) 

 
Byggnadens interna värmetillskott Pi och solinstrålning Ps räknas inte in i det 

dimensionerande effektbehovet, men för beräkning av energibehovet måste dessa tas med.  

 

 
Figur 8 Visar värmebalansen för en byggnad när temperaturen inne är högre än ute. 
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4.6.1 Transmissionsförlust Pt 
 

Transmissionsförluster innefattar värmeförluster från grund, väggar, tak, fönster men även 

förluster genom köldbryggor vid anslutningen mellan konstruktionsdelar. Förlusterna 

beräknas för varje rum i byggnaden genom att mäta arean och bestämma U-värdet för 

konstruktionsdelen. Den specifika värmeförlustfaktorn Qt, beräknas enligt följande formel:  

 

Qt =   (W/K)  (7) 

 

Där  Ui  = värmegenomgångskoefficienten för en byggnadsdel (W/m2K) 

 AI  = Byggnadsdelens invändiga area (m2) 

 k = värmegenomgångstal för linjär köldbrygga (W/mK) 

   = linjära köldbryggans längd (m) 

  = värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga (W/K) 

  

 

Värmeeffektbehovet beror på temperaturskillnaden mellan inne och ute: 

 

 

 

Pt = Qt x (Tinne – Tute)  (W)   (8) 

 

där Qt = specifik värmeförlustfaktor för transmission  

Tinne = innelufttemperatur (C) 

Tute = utetemperatur (C) 

 

4.6.2 Ventilationsförlust, Pv 
 

Ventilationsförluster uppstår när uteluft blåses in till rummet och ska värmas upp till 

rumstemperatur. Uppvärmningen sker med:  

 

 Radiatorer i rummet 

 Förvärms i luftbehandlingsaggregat 

 

För att beräkna effekten för luftvärmarna används ekvation (10). Ttill kan antingen vara Tute 

eller Ttill beroende på ventilationssystemet värme. I ett ventilationssystem med FTX håller 

inblåsningsluften ca 17C och för ett system med självdrag eller frånlufts-ventilation är 

inblåsningstemperaturen lika med utetemperaturen.  

 

 

 

Ventilationens specifika värmeförlustfaktor Qv beräknas som: 

 

Qv =   (W/K)   (9) 

 

Där   = luftens densitet 1,2kg/m3 

 cp = luftens specifika värmekapacitet, 1000J/kgK 
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 qv = ventilationsflöde (m3/s) 

 

 

Pv,rum = Qv x (Tinne – Ttill)  (W)   (10) 

 

 

Där  Qv = specifik effekt för värmning av ventilationsluft (W/C) 

 Tinne = inneluftstemperatur (C) 

 Ttill = tilluftens temperatur (C) 

 

Värmning av ventilationsluft i FTX-aggregat 

 

Luftbehandlingsaggregatet värmer uteluften i två steg, först förvärms luften genom 

värmeåtervinningen till temperaturen Tå och därefter kan luften värmas ytterligare till Ttill  i 

ett luftvärmebatteri om behov finns. 
 
Tute = uteluftens temperatur (C) 

Tå = luftens temperatur efter återvinning (C) 

Ttill = tillufttemperatur efter värmebatteri (C) 

Tfrån = frånluftstemperatur = Tinne (C) 

Tav = avluftstemperatur (C) 

 

 
 

 
Figur 9 Visar ett luftbehandlingsaggregat och temperaturer före och efter värmning och återvinning. 

 

Luftvärmarens effektbehov Plv beräknas enligt: 

 

Plv = Qv x (Ttill – Tå)  (W)   (11) 

 

Där  Qv = specifik effekt för värmning av luft (ekvation 9) 

 Ttill = tilluftens temperatur (C) 

 Tå = luftens temperatur efter värmning (C) 
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Tå räknas ut med hjälp av värmeväxlarens verkningsgrad, . 

 

   (-)   (12) 

 

där Tå = temperatur efter värmare (C) 

 Tute = uteluftstemperatur (C) 

 Tfrån =  frånluftstemperatur (C) 

 

En luftvärmare är oftast sammankopplad med byggnadens uppvärmningssystem och dess 

effekt adderas till det totala effektbehovet för uppvärmning.  

 

 

4.6.3 Luftläckage, Pov 

 

Infiltration eller oavsiktlig ventilation är uteluft som läcker in och ut genom otätheter i 

byggnadens klimatskal. Flödet av luften som läcker in har samma temperatur som ute och 

måste därför värmas upp. Detta måste man ta hänsyn till vid dimensionering av 

värmesystemet. Den specifika läckageförlusten Qov beräknas enligt: 

 

 

Qov =   (W/K)   (13) 

 

Där  = luftens densitet 1,2kg/m3 

 cp = luftens specifika värmekapacitet, 1000J/kgK 

 qov = ventilationsflöde (m3/s) 

 

och värmeeffektbehovet  

 

Pov = Qov x (Tinne – Tute) 

 

där Ttill = tilluftens temperatur (C) 

 Tute = utetemperatur (C) 

 

4.6.4 Solinstrålning, Ps  och  Internvärme, Pi 

 

Solinstrålning räknas inte in vid beräkning av värmeeffektbehovet men det har stor påverkan 

för byggnadens värmeenergibehov. Strålningen som transmitteras genom ett fönster ger ett 

direkt värmetillskott.   

 

Internvärme är den värme som tillförs byggnaden från elutrustning, människor och belysning 

mm. Det interna värmetillskottet anses likt solinstålning som gratisvärme och tas inte med vid 

beräkning av dimensionerande effekt. Det har dock en stor betydelse för byggnadens 

värmeenergibehov. 
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4.6.5 Effektbehov Pw och Pdim 

 

Det är två effektbehov som nödvändiga att beräkna. Dessa är det momentana och det 

dimensionerande värmeeffektbehovet. En byggnad med värmeåtervinning på ventilationen 

summeras de specifika värmeeffektförlusterna till Qtot. 

 

Qtot = Qt + Qv x (1 ) + Qov  (W/K)  (14) 

 

Internvärme och solvärme beräknas separat och brukar summeras som gratisvärme (Pg).  

 

Pg = Ps + Pi    (W)  (15) 

 

Erforderlig momentan värmeeffekt från värmesystemet beräknas  enligt: 

 

 

Pw = Qtot * (Tinne – Tute) - Pg  (W)  (16) 

 

 

Det dimensionerande effektbehovet inträffar en vinternatt ska man enligt praxis inte ta hänsyn 

till sol eller internt genererad värme. Pg blir 0 och Tinne och Tute blir DIT och DVUT. 

 

 

Pdim = Qtot * (DIT – DVUT)  (W)  (17) 

 

där: 

 DIT = dimensionerande inomhustemperatur 

 DVUT = dimensionerande vinter utomhustemperatur 

 

 

4.7  Värmeeffektbehov 
 

Uppvärmningssystemet har som funktion att skapa ett behagligt inomhusklimat under 

vinterhalvåret när temperaturskillnaden mellan inomhustemperatur och utomhustemperatur är 

som störst. Systemet ska motverka byggnadens värmeförluster genom ventilation, 

transmission, luftotätheter och köldbryggor. Det ska också upprätthålla önskad 

inomhustemperatur. Det finns tre faktorer som styr i valet av uppvärmningskälla: ekonomi, 

krav på underhåll och klimatpåverkan. Valet av uppvärmningskälla styrs även av 

förutsättningarna som finns där byggnaden ska uppföras. Systemet har till uppgift att fördela 

värme inom byggnaden så att rätt mängd värme fördelas till varje rum. [17] Värmesystemet 

består av fyra huvuddelar.  

 

 Värmare i rummen 

 Distributionssystem som fördelar värmen i byggnaden 

 Värmekälla 

 Reglersystem och styrning och reglering av värmetillförsel 
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En byggnad har två typer av värmebehov. Det är värmeeffektbehov och värmeenergibehov. 

Effektbehovet är den installerade effekt som krävs för byggnadens uppvärmningssystem ska 

klara att upprätthålla önskad inomhustemperatur vid dimensionerande utomhustemperatur 

(kallaste dagen på året).  Effektbehovets enhet är watt W. Värmeeffektbehovet varierar 

beroende på byggnadens: isoleringsstandard, värmetröghet, lufttäthet ventilationssätt, 

ventilationsflöde, innetemperatur, uteklimat och storleken på klimatskalets omslutande area. 

[17] 

 

Vid dimensionering av uppvärmningssystemet utgår man från den dimensionerande utomhus 

temperaturen (DVUT) för området där byggnaden är belägen. DVUT är inte den lägsta 

temperaturen utan definieras som medeltemperaturen för ett helt dygn. DVUT får inte väljas 

för låg för då blir värmesystemet onödigt stort och investeringskostnaden hög, men den får 

inte antas för hög för då kommer det termiska komforten bli inskränkt. [17] 

Fastighetens verksamhet styr vilken DIT som behövs samt brukarnas krav på termisk 

komfort. Temperaturen måste väljas med hänsyn till arbetsmiljöverket, socialstyrelsen och 

BBR:s krav.  

4.7.1 Luftotätheter 
Lufttäthet mäts i hur mycket luft som tar sig in genom byggnadens konstruktion oavsiktligt. 

Det brukar också kallas ofrivillig ventilation. Det är ett mått på hur tät byggnadens klimatskal 

är. Enheten är l/s/omslutande area. Lufttäthet påverkar energieffektivitet, risk för fuktskador 

och luftkvalitet. [22] En otät byggnad har hög ventilationsgrad och detta leder till att 

energianvändningen ökar genom att varm inomhusluft läcker ut genom klimatskalet och luft 

blåser in i isoleringen, vilket leder till sämre isolerförmåga hos materialet.  

 

Lufttäthet är också en komfortfaktor, stora luftotätheter kan skapa drag och kalla ytor. 

Luftkvaliteten inomhus kan också påverkas av luftotätheter. Genom otätheter kan 

föroreningar som partiklar och pollen ta sig in till vistelsezonen. Vid hög otäthet kan 

ventilationen kortslutas och därför bli otillräcklig. [23] 
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4.7.2 Byggnadens tidskonstant 
 

Byggnadens tidskonstant är ett mått på konstruktionens värmetröghet. Enheten är ett värde på 

hur snabbt ett material kan laddas med värme och hur mycket värme som kan lagras i 

konstruktionen. Om en konstruktion har hög värmetröghet brukar den kallas tung och har 

byggnaden dåligt värmetröghet kallas den för lätt. Detta sätt att beskriva om en byggnad är 

lätt eller tung är ganska korrekt eftersom att densiteten hos materialet har stor betydelse för 

värmetrögheten.  

 

För en byggnad med tung konstruktion är det en fördröjning mellan inomhustemperaturen och 

utomhustemperaturen. Därför kan en tung byggnad ha en högre dimensionerande 

utomhustemperatur eftersom att tillfälliga temperatursvängningar utomhus inte påverkar 

inomhustemperaturen lika mycket som för en lätt konstruktion. Värmetrögheten beskrivs med 

en tidskonstant  som är kvoten mellan byggnadens värmekapacitet och specifika 

värmeeffektförlusten.   

   

  (h) 

 

där: m = massa för respektive konstruktionsskikt (kg) 

c = specifik värmekapacitet för respektive skikt (J/kgK) 

Qtot = byggnadens specifika värmeeffektförlust 

 
 

4.8 Komfortkyla 
 

I kontorsbyggnader tillförs mycket internvärme genom solinstrålning, belysning, datorer, 

personal mm. Vid nybyggnation är kraven hårda på att byggnadens konstruktion ska ha låga 

u-värden och i kombination med höga internvärmelaster blir värmetillskottet större än 

värmeförlusterna. Detta leder till att det blir övertempererat inomhus, detta kan även ske om 

det är kallt ute. För att hålla inomhustemperaturen på en behaglig nivå installeras 

komfortkyla. För en kontorsbyggnad är det viktigt att inte uppstår för höga temperaturer då 

det kan leda till sämre prestationsförmåga hos personalen. [24] 

 

Komfortkylsystemet storlek bestäms efter det dimensionerande kylbehovet. Det 

dimensionerande kylbehovet är summan av kylbehovet för en byggnads alla rum.  

Kyleffekten anges med enheten W/m2 Atemp och kan vara 100W/m2 i cellkontor och i 

datahallar/serverhallar kan den vara mycket högre. Kyleffektbehovets storlek bestäms av 

verksamheten i lokalen. [25] Faktorer som påverkar kylbehovet: 

 

 Komfortkrav (dimensionerande inomhustemperatur) 

 Dimensionerande utomhustemperatur  

 Kontorsutrustning och elapparater 

 Belysning 

 Antal personer 
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En byggnads konstruktion och installationer påverkar också kylbehovet. Det är tre huvuddelar 

som har betydelse. Dessa är: 

 

 Solinstrålning 

o Fönsterstorlek 

o Fönsterorientering 

o Solskydd 

o Fönstrets egenskaper 

 

 Ventilation 

o  Ventilationsflöde  

o Tilluftstemperatur 

o Drifttid 

 

 Värmelagringsförmåga 

o Typ av stomme 

o Ytskikt 

o Möbler och inredning 

 

Kylbehovet beräknas genom att ställa upp en värmebalans som tar hänsyn till internvärme, 

transmissionsförluster och ventilationsförluster. Värmebalansen utförs på samma sätt som vid 

värmebehovet. (se ekvation 1.1 och figur 3.) Beräkningarna är komplicerade att utföra för 

hand eftersom att värmebalansen och inomhustemperaturen påverkas av värmelagring och 

värmeavgivning från byggnadens stomme och inredning. Därför bör kyleffektbehovet 

beräknas med en datorbaserad programvara. [25]  

 

Valet av inomhusklimat påverkar kylbehovet i stor utsträckning. Det finns ingen standard för 

bestämning av DIT och DUT för kylbehov. Däremot finns det rekommendationer från olika 

myndigheter som styr valet av temperatur. Socialstyrelsen anser att temperaturen ska högst 

vara 26°C vid stadigvarande sittande arbete eller 28°C kortvarigt.  

 

Många vill ha låga temperaturer i sina fastigheter även under värmeböljor. Ett kylsystem som 

är dimensionerat att alltid hålla 23°C blir överdimensionerat och onödigt dyrt. Därför är det 

bättre att dimensionera efter en högsta tillåtna inomhustemperatur som endast får uppstå 

under en begränsad tid. P25 kravet är vanligt förekommande vid dimensionering och innebär 

att temperaturen får överstiga 25 grader 10% av arbetstiden i juli.  Under sommarhalvåret är 

normalt beklädnaden lägre och då accepteras en högre inomhus temperatur. [25] 

 

4.9 Simuleringsprogram 
IDA ICE V4.7 har används till simuleringarna. IDA ICE är ett modelleringsprogram för 

byggnader, byggnadens system och styrsystem. Programmet används främst för att ta fram 

lägsta möjliga energianvändning och bästa termiska inomhuskomfort. I programmet kan 

detaljerade energisimuleringar utföras för en byggnad över ett helt år. Simuleringarna är 

dynamiska och kan utföras i flera zoner för byggnadens termiska inomhusklimat. I 

programmet matas klimatdata, standarder, köldbryggor, luftläckage, produkter och 

materialdata in för att efterlikna verkligheten så mycket som möjligt och få så trovärdiga 

simuleringar. Byggnadsmodellen kan antingen importeras från tex ett konstruktionsprogram 

som Autocad, eller så kan byggnadens konstruktion byggas upp i programmet. [5] 
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4.10 Solavskärmning  
 

Solavskärmning vid byggnadens fönsterpartier är det bästa sättet att minska kylbehovet från 

solstrålning under sommaren. Maxvärdet för solinstrålningen i Sverige ligger på ca 

1000W/m2, det är dock inte all energi av den inkommande strålningen som transmitteras in 

genom ett fönster. En viss del reflekteras, en viss del transmitteras och en viss del absorberas. 

Beroende på fönsterglasets/solavskärmningens egenskaper reflekteras och absorberas olika 

mycket av inkommande strålning. Delen som transmitteras genom glaset ger direkt ökat 

kylbehov åt byggnaden, av den del som absorberas går en viss del ut och en viss del in i 

rummet.  Den del som reflekteras når inte in i byggnaden.  

 

 

 
Figur 10 Visar primär och sekundär transmittans. 

Den totala transmittansen (g-värdet) är summan av den primära transmitterade strålningen 

(den som direkt når in i byggnaden)och den sekundära transmittansen som når rummet (via 

värmeavgivning från fönstret). Den sekundära transmittansen är förhållandet mellan total 

solinstrålning och den del av strålningen som absorberas av glaset/konstruktionen. [12] (Se 

figur 8).  

 

 

Enligt Karlsson och Roos (2000) påverkar solens infallsvinkel g-värdet för 

fönsterpartier/solavskärmning. G-värdet är på max när solen strålar normalt mot fönsterytan, 

börjar minska vid 50° och når ett minimum vid 90°. [26] 
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Figur 11. Visar hur g-värdet ändras för några olika fönsterglas med solens infallande vinkel [26] 

 

 

Det finns tre huvudtyper av sol avskärmning. Utvändig, avskärmning i fönsterpartiet och 

invändig solavskärmning. Faktorer som påverkar solinstrålningen för en byggnad är dess 

orientering, andel fönsteryta och typ av glas i fönster. Hur orienteringen påverkar kan 

solinstrålningen kan ses i figur 10.  

 

 
Figur 12. Visar hur g-värdet varierar för olika typer av avskärmningar för olika orienteringar. [12] 
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5 Genomförande  
 

5.1 Utrustning 
I genomförandet av examensarbete har följande utrusning används: 

 

 IDA ICE V4.7 

 Real-Time Weather Converter 

 Excel 

 Revit 2016  

 

5.2 IDA ICE 

5.2.1 Datainsamling 

För att bygga upp byggnadsmodellen i IDA ICE behövdes konstruktionsdata. Data hämtades i 

en Revit-fil från företaget. I Revit-modellen hämtades byggnadsmått, konstruktionsdata för 

ytterväggar, tak, grund, andel fönsteryta och rumsbeskrivning.   

 

5.2.2.1 Modell  
Först skapades byggnadskroppen för båda av byggnadens plan och därefter zoner i 

byggnadskroppen utifrån rumsbeskrivningen. Modellen består av totalt 53st zoner. Två olika 

modeller för simuleringar skapades. En basmodell utan solavskärmning och en andra modell 

med solavskärmning. En byggnadskropp för den befintliga byggnaden skapades för att ta 

hänsyn till dess påverkan för utbyggnaden i avseende på transmissionsförluster, solstrålning 

och vindpåverkan.    

 

 
Figur 13 Visar byggnaden från nordväst. 
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Figur 14 Visar byggnaden med solavskärmning från nordväst 

 

5.2.2.2 Zoner 
När byggnadens klimatskal var uppfört skapades zonindelning för byggnadens två plan. 

Indelningen utfördes efter rumsbeskrivningen som mottagits från företaget. En zon skapades 

för varje rum för att få så detaljerad simulering av kyl- och värmebehov som möjligt. Detta 

för att modellen ska kunna användas vid framtida dimensionering av kyl och värmesystem. 

Detta gjorde också det möjligt att jämföra solinstålning mellan kontor med olika stor 

fönsteryta. Den enda delen i byggnaden som inte fick en zon var installationsschaktet, då det 

inte har kyl- eller värmebehov. Zoner på plan 1 ligger på nivå 0m och zoner på plan 2 ligger 

på nivå 3.3m. Samtliga zoner har höjden 3.3m.  Zontemperaturer sattes till min 21C och max 

25C. Varje zon utrustades med en ideal cooler och en ideal heater för att bestämma 

effektbehovet. Se figur 15 och figur 16 för fullständig zonindelning.  

  

 
Figur 15 Visar zoner plan 1. 
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Figur 16 Visar zoner plan 2. 

 

5.2.2.3 Golv  
En golvkonstruktion skapades i simuleringsprogrammet efter givna konstruktionsdata. 

Konstruktionen är platta på mark och består av 200mm  polystyrenisolering samt 120mm 

betongplatta. U-värdet för grunden är 0,1682 (W/m²*K). (Se figur 17) 

 

 
Figur 17 visar grundens konstruktion. 
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5.2.2.4 Tak  
Takkonstruktionen skapades i simuleringsprogrammet efter givna konstruktionsdata. 

Konstruktionen är ett betongbjälklag och består av 300mm isolering samt 200mm betong. U-

värdet för taket är 0,116 (W/m²*K). (Se figur 18) 

 

 
Figur 18 Visar takets konstruktion. 

 

5.2.2.5 Ytterväggar 
En konstruktion för ytterväggen skapades i simuleringsprogrammet efter givna 

konstruktionsdata. Konstruktionen är en ventilerad utfackningsvägg med 260mm isolering. U-

värdet för ytterväggen är 0,1324(W/m²*K). (Se figur 19) 

 

  
Figur 19 visar ytterväggens konstruktion. 



 

 36 

5.2.2.6 Innerväggar  
Innerväggen skapades i simuleringsprogrammet efter givna konstruktionsdata. 

Konstruktionen dubbelgips med 95mm isolering. U-värdet för mellanvägg är 0,3304 

(W/m²*K). (Se figur 20) 

 

 

 
Figur 20 visar mellanväggens konstruktion.  

5.2.2.7 Dörrar och fönster  
 

Ytterdörrar och fönster valdes ur simuleringsprogrammets databas då deras konstruktion ej 

var specificerad i Revit-modellen. Fönster med U-värde 1,1 (W/m²*K) valdes och med ett g-

värde på 0,59. Ytterdörrens U-värde 1,085 W/m²*K. Se figur 21 för dörr och figur 22 för 

fönster. Byggnaden har 86 st fönsterpartier och totalat uppgår fönsterytan till 4,7% av den 

totala ytterväggsarean.  

 
 Figur 21 visar ytterdörrens konstruktion. 
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Figur 22 visar fönsterpartiets egenskaper. 

 

5.2.2.8 Infiltration och tryck 
 

Infiltrationen för byggnaden valdes till 0.3 l/s och m2 omslutande area vid 50Pa tryckskillnad. 

Maxvärdet vid nybyggnation är 0,6 l/s m2 [14] men eftersom att det är en ny byggnad så sattes 

kravet utifrån standarden vid nybyggnation av passivhus. Tryckkoefficienter angavs inte 

utifrån mätningar utan från programmets autofyllnads funktion. Den valdes till inställningen 

”utsatt” eftersom byggnaden står längs med kusten.  
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5.2.2.9 Köldbryggor 
Köldbryggorna har dimensionerats att vara minimala eftersom att byggnaden är ny.    (Se 

figur 24.) 

 

 
Figur 23 visar köldbryggornas prestanda för olika konstruktioner. 
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5.2.2.10 Ventilation 
 

Ventilationen för kontoret har ett FTX-system med tilluft och frånluft i varje kontorsrum. 

Systemet har en roterande värmeväxlare med en verkningsgrad på 85%.  Systemet antogs inte 

ha någon kylare utan kylan tillfördes lokalt i zonerna. Drifttid för ventilationen antogs till 

7:00-19:00 måndag –fredag. Luftflöden för byggnaden valdes till 1,5 l/s/m2 enligt Svebys 

normalvärden för ventilation i kontorsbyggnader. [7] SPF-värdet för båda fläktarna valdes till 

1,6. Inblåsningstemperaturen för tilluften sattes till lägst vara 17C annars är risken för att 

drag uppstår för stor. [25] Inomhustemperaturen är satt till 21C och vintertid får 

maxtemperaturen max vara 24C och under sommarhalvåret är en övre gräns satt vid 25C 

men kortvarigt får den ligga mellan 26C -28C. [6] 

5.2.2.11 Ockupanter 
 

Totala antalet ockupanter för byggnaden valdes till 63st för effektbehovsberäkningen. Under 

simuleringen hade alla zoner maxbelastning för ockupanter, fördelat på 1 person per 

kontorsplats, kontorslandskap 2 personer och totalt 33 personer i mötesrummen. 

För kontoren simulerades att personalen var närvarande vid sina kontorsplatser 100 % av 

arbetstiden.  

 

Vid simuleringen för energibehovet ändrades antalet ockupanter till 30st. Där antas mer 

dynamisk belastning där kontorsplatser lämnas tomma när mötesrummen används. 

Kontorstiderna antogs till 8:00 - 17:00, måndag till fredag. I simuleringen av energibehovet 

för byggnaden ändrades schemat för ockupanterna till 80% närvaro i kontor. I mötesrummen 

antogs det vara fullt antal personer från kl 13:00-15:00 varje arbetsdag. Närvaronivån under 

semestermånaden juli antogs till 50 % av normal beläggning vid kontorsplatser. 

Aktivitetsnivån och beklädnad för stillasittande kontorspersonal antogs till 1,2met och 0,7 clo. 

[28] 

 

5.2.2.12 Belysning och utrustning 
 

Belysningen antogs till 12W/m2 för kontor och 6W/m2 för övriga utrymmen, enligt Svebys 

normalvärden för kontor [7]. Drifttiden för belysning antogs till 100 % under kontorstid 

 (8:00 – 17:00) och övrig tid antogs den vara avstängd. För varje arbetsplats antogs att en 

dator inkl. skärm med (155W) och att den var påslagen 100 % av kontorstiden, övrig tid 

avstängd. I mötesrummen antogs att en dator fanns med ett schema enligt kontorstid, dvs. 

8:00 – 17:00 mån-fredag. [7] 
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5.2.2.13 Klimat 
 

Klimatdata hämtades från SMHI och STRÅNG. Programvaran ”Real Time Weather 

Converter” användes för nedladdning och formatering av data till IDA ICE. [29].  

Programmet utförde interpoleringar där väderdata saknades för att få ett komplett väderdata. 

SMHI:s väderstation vid Örskär ca 17km ifrån platsen där kontoret ska byggas valdes som 

referensstation för väderdata. Timvärden för temperatur, relativ fuktighet, vindriktning, 

vindhastighet, direkt solstrålning och diffussolstrålning laddades hem för åren 2010 till 2015. 

Ett medelår för perioden 2010-2015 togs fram för alla dataparametrar. Efter det skapades en 

klimatfil för medelåret som laddades in i simuleringsprogrammet  

 

 

 
 

Figur 24 visar temperaturfördelningen för medelåret 2010-2015. 

 

5.2.2.14 Solavskärmning 
Fastigheten utrustades med fönstermarkiser på samtliga fönsterpartier. Totalt är det 86 st 

fönsterpartier med fönstermarkiser. Markiserna styrs efter solintensiteten och aktiveras när 

solstrålningen når 100 W/m2.
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5.2.3 Simulering  

5.2.3.1 Effektbehov 
Två stycken modeller för byggnaden skapades, en basmodell utan solavskärmning och och en 

modell med solavskärmning. Periodiska simuleringar utfördes för kyl- och värmeeffektbehov 

för båda modellerna. Simulering av kyleffektbehovet utfördes med syntetiskt sommar klimat 

och med DUT min: 20C och max: 30C. För värmeeffektsimuleringen valdes DVUT till min 

-22 C och max -17C (data klimatdata för år 2010 från väderstationen vid Örskär). 

 

5.2.3.2 Jämförelse kyleffektbehov 
En jämförelse utfördes där maxtemperaturen varierades i simuleringarna. Detta för att se hur 

mycket det påverkade kyleffektbehovet. Simuleringar utfördes för tre olika temperatur-

scenarier. Temperaturerna som valdes var: min-temperatur 20C och max-temperatur 20C, 

min-temperatur 20C och max-temperatur 25C och slutligen simulerades det tredje scenariot 

med min-temperatur 20C och max-temperatur 30C. Sedan repeterades simuleringarna fast 

för modellen med solavskärmning.  

5.2.3.2 Energibehov 
För energibehovet utfördes en dynamisk simulering för modellen med solavskärmning. 

Klimatet ändrades till klimatfilen för medelåret 2010-2015 för Örskär och ockupant-

inställningarna ändrades från max belastning till mer dynamisk belastning. För energibehovet 

antogs interna värmelaster från ockupanter, belysning och utrustning till 100%.   

5.2.3.3 Jämförelse kylbehov 
Byggnadens kylbehov simulerades för byggnaden från maj-september. Tre simuleringar 

utfördes. En för byggnaden utan solavskärmning och nattkyla, en med solavskärmning men 

utan nattkyla och en med solavskärmning och nattkyla. Vid dessa simuleringar 

tillgodoräknades 100 % av internvärmelasterna. 

5.2.3.4 Indata Sammanställning  
Parameter Delparameter Delparameter Värden 

Innetemperatur värme   21°C min 

  Kyla   25°C max 

Luftflöden Verksamhets- 
beroende flöden 

Kontor 1,5 l/sm2 

Tappvarmvatten Energi Årsschablon 2 kWh/m2, år 

Personvärme Antal personer   1 person/kontor 

  Närvarotid   9 timmar per dygn 
och person 

  Effektavgivning    108 W per person 

Verksamhetsel Energi     

Belysning Energi  
Kontor 

12W/m2 

  Energi Övriga utrymmen 6W/m2 

  Närvarotid   Kontorstid (8-17) 

Kontorsutrustning Energi Kontor 155W/kontorsplats 

  Närvarotid   Kontorstid (8-17) 



 

 42 

5.4 Nattkyla 
Nattkylan simulerades genom att byta ventilationsaggregat i simuleringsprogrammet till ett 

med styrning för både nattkyla och ”normal” ventilation. Minimal returluftstemperatur valdes 

till 16°C och minimala tilluftstemperatur för nattkylan valdes till 12°C. Nattkylan simulerades 

från maj-september och drifttiderna valdes till arbetsdagar mellan 22-07. Se figur 28 och figur 

29. 

 
Figur 25 visar styrningen för nattkylan. 

 

 

 
Figur 26 visar schemat för nattkylan.  
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6 Resultat 
 

6.1 Byggnadens Energibehov 
Byggnadens totala energianvändning per år uppgick till 74 606 kWh. Varav 33 969 kWh gick 

till fastighetsel och 15 352 kWh gick till uppvärmning och tappvarmvatten. För mer detaljerad 

fördelning se tabell 3 och figur 28.  

 
Tabell 3. Visar byggandens totala energianvändning per år. 

 
 

Figur 27. Diagram över byggnadens energianvändning. ( se tabell 3) 
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6.2 Energiberäkning 
 

6.2.1 Byggnadens energiförbrukning 

 
Tabell 4. Visar byggnadens energiförbrukning uppdelat på uppvärmning, varmvattenbehov och fastighetsel. 

Uppvärmning  12 815 kWh/år. 

   

Varmvattenbehov    2537 kWh/år. 

   

Fastighetsel  33 969 kWh/år. 

   

Summa  49 321 kWh/år 

 

 

Total energianvändning (exklusive elenergi till verksamhetsel) = 49 321 kWh/år. 

 

Byggandens area Atemp = 1138,5 m2 

 

Energianvändning per m2 (exklusive elenergi till verksamhetsel) = 43,3  kWh/m2,år 

 

6.2.2 Energikrav för byggnaden 

 

För kontor med elvärme som uppvärmningssätt. 

 

Krav specifik energianvändning för lokaler i zon 3 (se tabell 1) =  

 

50+45*(0,54-0,35) = 58,4 kWh/m2,år  
 

Eleffekt krav för lokaler i zon 3 (se tabell 1) =  

 

4,5+(0,025*(1140-130)+0,022*(1,5-0,35)*1140 = 58,8 kW 

 

samt en maximal genomsnittlig värmegenomgångskoefficient = 0,60 W/m2*K. 

 
Tabell 5. Visar Byggnadens simulerade prestanda och BBR:s krav för byggnaden. 

Byggnad Energiprestanda 

(kWh/m2,år) 

Eleffektbehov för 

uppvärmning (kW) 

U-värde 

(W/m2*K) 

    

    

Utbyggnad kontor 43,3 57,4 0,19 

BBR:s krav 58,4 58,8 0,60 

 

 

Alltså uppfyller byggnaden energikraven.  
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6.3 Värmeeffektbehov 
 

Värmeeffektbehovet simulerades till totalt 57,4kW uppdelat på rumsvärmare och 

luftvärmebatteri. Simuleringen utfördes över ett dygn och dimensionerande utetemperaturer 

valdes till max: -17°C och min-22°C. Nedan visas värmeeffektbehovet över den simulerade 

perioden. 

 

 

 
Figur 28 visar värmeeffektbehovet uppdelat på luftvärmare och rumsvärmare. 

 

 
Tabell 6 visar effektbehovet för rumsvärmare och luftvärmare och det totala kyleffektbehovet. 

 

Värmeeffektbehov, DVUT -22°C 

Värmare Maxeffekt (kW) 

Rumsvärmare 25,6 

Luftvärmare 31,8 

Total 57,4 
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6.4 Kyleffektbehov 
 

Byggnadens kyleffektbehov blev 32,7kW. Simuleringen utfördes över ett dygn och 

dimensionerande utetemperatur valdes till 30°C. Nedan visas kyleffektbehovet över den 

simulerade perioden. 

 

 
Figur 29. Visar kyleffektbehovet för DUT 30°C. 

 

6.4.1 Jämförelse kyleffektbehov 

En jämförelse utfördes för kontorsbyggnaden med och utan solavskärmning. Resultatet blev 

att solavskärmningen minskade effekten för kylbehovet med 4,8kW (13%).   

 

 

 
Figur 30 visar kyleffektbehovet för byggnaden vid DUT 30 °C med och utan solavskärmning. 
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6.4.2 Jämförelse kyleffektbehov 

 

Simuleringar för olika dimensionerande utomhustemperaturer utfördes för basmodellen. 

Resultatet blev att den installerade kyleffekten blev för Resultaten visas i figur 33.  

 

 
Figur 31 diagram över hur kyleffektbehovet varierar för olika DUT. 

 
Tabell 7. Visar kyleffektbehovet för olika DUT. 

Kyleffektbehov vid olika DUT 

°C kW 

  

DUT 30    32,7 

  

DUT 25 32,9 
  

DUT 20 23,5 
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6.6 Jämförelse nattkyla och solavskärmning   
 

Simuleringar av nattkyla och solavskärmning för modellen visar att kylenergibehovet blir 

mindre för byggnaden med dessa åtgärder installerade.   

 

 
Figur 32 visar jämförelse av kylbehov för fastigheten med solavskärmning och nattkyla, med solavskärmning och utan 
solavskärmning och nattkyla. 

 
Tabell 8 visar kylbehovet per månad för byggnaden. 

Jämförelse av kylbehov maj - september 

  Med solavskärmning och 
nattkyla (kWh) 

Med solavskärmning (kWh) Utan solavskärmning 
och nattkyla 

May 222,5 229,9 1423,9 

June 357,7 1009,2 2886 

July 802,3 2321,5 4477,7 

August 886,1 2401,3 4275,5 

September 23,7 443,3 1220,3 

min 23,7 229,9 269,2 

max 886,1 2401,3 4477,7 

Totalt 
enegibehov  

1696 4731 10535 
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6.6.1 Energibesparing kylbehov 

Beräkningar utfördes för att se hur stora besparingar av kylbehovet solavskärmning och 

nattkyla bidrog med. Resultaten visar att 8838 kWh (84%) av det totala kylbehovet kan 

minskas med hjälp av solavskärmning och nattkyla. Solavskärmningen minskar kylbehovet 

med 5804 kWh (55%) av totala besparingen och nattkylan minskar kylbehovet med 3034kWh 

(29%) av totala kylbehovet. Körning av nattkylan medför att fläktarna drar mer el och detta 

gör att energibesparingen minskas till 1352 kWh eller 15% av det totala energibehovet.   

Tabell 9 visar energibesparing för kylbehovet. 

Energibesparing - kylbehov 

Simuleringar Kylbehov (kWh)/år Besparing 

(kWh)/år 

Besparing (%) 

Med solavskärmning och 

nattkyla (kWh) 

1696 8838 84% 

Med solavskärmning 

(kWh) 

4731 5804 55% 

Utan solavskärmning och 

nattkyla 

10535 0 0% 

 
Tabell 10 visar elförbrukning för fläktar med och utan nattkyla. 

 

Tabell 11 visar potentiell energibesparing för kylbehovet. 

  

Elförbrukning fläktar maj - sep 

Utan nattkyla (kWh)  Med nattkyla (kWh) Energiförbrukning nattkyla (kWh) 

3645 5327 1682 

Besparing vid energipris 1kr/kWh 

Åtgärd Besparing (kWh)/år Besparing (kr) Ökad elförbrukning 
(kWh) 

Tot besparing 
(kr)/år 

Med 
solavskärmning 
och nattkyla 
(kWh) 

8838 8838 1882 6956 

Med 
solavskärmning 
(kWh) 

5804 5804 0 5804 
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7 Diskussion 
 

7.1 Metodikutvärdering   
 

IDA ICE V4.7 har lämpat sig bra som programvara för de utförda simuleringarna. När 

”grundmodellen” var uppbyggd var det lätt att gå in och ändra på olika parametrar och indata 

för att simulera olika scenarier. Detta gjorde det är enkelt att ta fram resultat för olika typer av 

simuleringar som sedan kan jämföras mot varandra. Modellen har lämpat sig väl för 

beräkningar av detaljerat kyleffektbehov, värmeeffektbehov och energibehov för många 

zoner. Detta hade nästan varit omöjligt att beräkna för hand. Programmet har bra och 

lättanvända funktioner för schemastyrning av ockupanter, utrustning, belysning och 

ventilation. Detta gjorde att det var det enkelt att ändra mellan olika scenarier för internlaster 

vid energi- och effektbehovssimuleringar. Simulering av nattkyla kunde utföras på ett enkelt 

sätt genom att ventilationen kan styras för både normal drift och nattkyla i samma simulering.  

 

Modellens storlek gjorde att uppbyggnaden av denna tog längre tid än väntat i 

simuleringsprogrammet. Även att byggnaden delades upp i många zoner gjorde att den 

planerade tiden för momentet överskreds. Valet att skapa en zon för varje rum för byggnaden 

kan diskuteras om simuleringen skulle upprepas. En byggnad med färre zoner hade kunnat få 

acceptabla resultat för total energi och effektbehovssimulering. Fördelen med många zoner är 

att effektbehov och energibehov kan simuleras rum för rum och att modellen går att bygga 

vidare på vid mera detaljerade simuleringar.  

 

Programmets komplexitet och möjlighet till att ta med många variabler i simuleringar ger hög 

trovärdighet för resultaten. Dock så medför även detta höga krav på att alla parametrar är 

korrekt ifyllda med trovärdiga data. Därför kan man inte alltid förlita sig på resultatet utan att 

ha granskat data och utförande. Antaganden bör därför styrkas med andra mätningar och 

metoder. Detta har dock inte kunnat utföras eftersom att byggnaden inte existerar i dagsläget.  

 

7.1.2 Väderdata 

Programvaran Real Time Weather Converter visade sig fungera bra för sammanställning av 

data för simuleringarna. Data som hämtades från SMHI och STRÅNG hade vissa mindre 

tidsluckor och där kom programmets interpoleringsfunktion till användning. Lämpligheten för 

det använda väder- och solinstrålningsdata anses som hög eftersom att det hämtas från 

SMHI:s väderstation vid Örskär, belägen endast 17km ifrån den exakta där man planerar att 

uppföra byggnaden. Det beräknade medeltemperaturåret för 2010-2105 får anses väl spegla 

det nuvarande klimatet för området. Dock bör hänsyn tas till att inget av åren 2010-2015 var 

något extremår för vintertemperaturer. Väderdata var heller inte optimalt eftersom att vissa 

mindre luckor fanns. Dock så gjorde programvaran att påverkan av dessa anses som minimal.  
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7.2 Effekt- och energibehov   

7.2.1 Energisimulering 

Byggnaden klarar de specifika energikrav som ställs för den. Energisimuleringen visade att 

värmebehovet var ca hälften så stort som behovet för fastighetsel från utrustning, ockupanter 

och belysning. Detta pga. att byggnaden är en kontorslokal som enligt givna normaldata får 

höga internvärmelaster. Andra bakomliggande faktorer till det låga värmebehovet är väl 

isolerat klimatskal och låg ofrivillig ventilation. En annan bakomliggande faktor var hög 

andel värmeåtervinning genom ett FTX-system med en verkningsgrad på 85%. Det tveksamt 

om värmeväxlaren i ett verkligt fall hade haft en så hög verkningsgrad. Den angivna 

verkningsgraden kan ses som teoretisk, detta gäller även luftläckaget som valdes till 0,3 l/s. 

Tekniken finns att bygga enligt passivhusstandard (0,3 l/s ) men det är upp till företaget av 

välja kravnivån för byggnaden. En annan faktor som kan ha påverkat det låga 

värmeenergibehovet är klimatdatan. Som tidigare nämnts saknades ett riktigt extremår för 

låga temperaturer i intervallet. Därför kan energiförbrukningen differentiera mot den verkliga 

energiförbrukningen vid ett extremår. Den simulerade energianvändningen ska därför 

jämföras mot en förväntad medelförbrukning.  

 

7.2.2 Effektbehovssimulering (värme) 

Byggnaden klarar kravet för maximalt värmeeffektbehov. Samma bakomliggande faktorer 

som för energibehovet antas ligga bakom detta. Vid jämförelse mellan byggnaden med 

solavskärmning och utan solavskärmning visade det sig att den installerade kyleffekten 

minskade med 13% för byggnaden med solavskärmning. Dock är det även andra faktorer som 

är viktiga att tänka på för att få minskat effektbehov. Valet av acceptabel inomhustemperatur 

påverkar kyleffektbehovet. Det gör även kontorsutrustning och belysningens effektivitet. 

Hänsyn till detta bör tas när man köper in utrustningen.  

7.2.3 Jämförsele Kylbehov  

Enligt resultatet kunde kylenergibehovet minskas med 84% om solavskärmning och nattkyla 

installerades. Av de 84% stod solavskärmningen för 55% av minskningen. Resultaten 

påverkades dock av att maxgränsen för inomhustemperaturen för simuleringen var satt till 

25C. Eftersom att en klimatfil för medeltemperatur användes var det sällan 

utomhustemperaturen översteg 25C. Detta gjorde att nästan inget värmetillskott kom från 

ventilationen, eftersom tilluftstemperaturen under kontorstid nästan aldrig överskred 

returtemperaturen. Det totala kylbehovet blev lågt och det kan också hänvisas till vald 

inomhus temperatur. Väljer man att ha en lägre acceptabel inomhustemperatur kommer det 

totala kylbehovet öka. 

 

7.1.3 Solavskärmning och nattkyla 

Nattkylan visade sig lönsam att köra för att minska energibehovet. Dock bör hänsyn tas till att 

effekterna för nattkylan kan variera mot ett verkligt fall eftersom att undertak och 

beläggningar på golvytor kan påverka effektiviteten för nattkylan. Effekterna av detta kunde 

inte simuleras i programmet. Solavskärmningen gav en minskning av kylbehovet, dock blev 

besparingen liten i förhållande till den totala energianvändningen. Om byggnaden haft en 

större andel fönsteryta hade även besparingen för solavskärmningen varit högre.  
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8 Slutsats 
Byggnaden klarar de specifika energikrav som finns både för installerad uppvärmningseffekt 

och energianvändning. Både solavskärmningen och nattkylan visade sig vara effektiv för att 

minska kylenergibehovet för byggnaden. Totalt kan kylbehovet minskas med 84% för 

byggnaden vid de förutsättningar som specificerats  i  rapporten.  

 

8.1 Framtida tillvägagång 
 

Om byggnaden uppförs i framtiden rekommenderas solavskärmning, dels för energiprestanda 

men även av komfortskäl. Nattkylan däremot är tveksam om den ska införas eftersom att det 

finns en del osäkerheter i simuleringarna som påverkar resultaten. Möjligheten finns dock att 

utnyttja byggnadens betonghåldäck och på så sätt öka effektiviteten. Det som kvarstår är mer 

detaljerade beräkningar av dimensionering av värmesystem, kylsystem och validering av den 

termiska komforten. Modellen lämpar sig väl för fortsatta beräkningar och kan används för 

detta ändamål.  

 

Kylbehovet för byggnaden bör minimeras så mycket som det är möjligt. För att uppnå detta är 

det viktigt att den kontorsutrustning och belysning som installeras har hög effektivitet. Även 

valet av dimensionerande inomhustemperatur påverkar kylbehovet och där rekommenderas 

att man följer rekommendationer från myndigheter och använder en temperatur inom 

intervallet 24C – 26 C.  
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