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Förord 

Detta examensarbete är skrivet på C-nivå och omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet 
är utfört i samarbete med Gavlefastigheter Gävle kommun AB och går inom akade-
min för teknik och miljö, med inriktning byggteknik, på Högskolan i Gävle. 

Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Jan Akander för all hjälp och vägledning 
under arbetet. Vi vill även tacka Jaana Kokko på Gavlefastigheter som har gett oss 
förtroende att studera deras byggnad samt försett oss med relevanta underlag för 
studien. 
Till sist vill vi också rikta ett extra tack till Arman Ameen, vår biträdande handle-
dare, för all stöttning med simuleringen i IDA ICE.  

 

Johan Käck Nauclér & Peter Sandberg 
Gävle, 2018. 
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Sammanfattning 

Det byggdes många byggnader med fasader av glas under 90-talet. Arkitekterna ville 
med detta framhäva en design som var luftig, ljus, genomskinlig och som hade god 
tillgång till naturligt dagsljus. Dock finns problem med dessa byggnader eftersom de 
ofta har hög energianvändning och dålig termisk komfort. 

 I denna fallstudie undersöktes glasbyggnaden Bråbänken i Gävle, den hade vid till-
fället problem med den termiska komforten då byggnaden upplevdes för varm på 
sommaren och för kall på vintern. Vidare var energianvändningen för byggnaden 
hög då den var dåligt isolerad och hade hög solinstrålning. Studien gick ut på att 
komma till rätta med dessa problem genom att bygga en termisk numerisk modell 
av byggnaden i simuleringsprogrammet IDA-ICE och sedan studera olika förbätt-
ringsåtgärder genom att ändra indatan för byggnadens olika komponenter.  

Resultatet av simuleringarna visade att en reduktion av solinstrålningen genom sol-
film och screenväv förbättrade den termiska komforten på sommaren men margi-
nellt försämrade den på vintern. Årsenergianvändningen reducerades för åtgärderna 
genom att byggnaden i högre grad bibehöll sin värme på vintern och minimerade 
kylbehovet på sommaren.  

Slutsatsen blev att en kombinerad åtgärd med ickemetallisk solfilm på väggfönster 
och screenväv på taket är den bästa lösningen för att komma tillrätta med problemen 
vad gäller termisk komfort och energianvändning för glasbyggnaden Bråbänken. 

 

 

Nyckelord: Termisk komfort, energianvändning, glasbyggnad, IDA-ICE, simulering.  
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Abstract 

There was a lot of construction of buildings with glazed facades during the 90´s. The 
architects wanted to show a design that was airy, bright, transparent and that had a 
good availability of natural daylight. However there is a problem with these build-
ings because they have a high energy consumption and bad thermal comfort. 

In this case study a glass building in Gävle called Bråbänken was studied, which at 
the moment has problems with thermal comfort according to the occupants who 
complained about it being to hot in the summer and to cold in the winter. Further-
more the energy consumption for the building was high because it was poorly insu-
lated and had high solar radiation. The study aimed at addressing these problems by 
creating a thermal model of the building in the energy simulation program IDA-ICE 
and then study different improvements by changing the input values for various 
components of the model. 

The results of the simulations showed that by reducing the solar radiation through 
solar film and screen fabrics improved the thermal comfort in the summer but mar-
ginally deteriorated it in the winter. The annual energy consumption was reduced 
by minimizing the use of energy for heating in the winter and of cooling in the sum-
mer. 

The conclusion was that a combination of non-metallic solar film on walls and 
screen fabrics on the roof is the best solution to improve the thermal comfort and 
energy consumption for the glass building Bråbänken. 

 

 

Key words: Thermal comfort, energy consumption, glass building, IDA-ICE, simulations.  
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Begrepp och förkortningar 

IDA ICE  IDA Indoor and Climate Energy (simuleringsprogram) 

kWh   Kilowattimme, energienhet 

MWh   Megawattimme, * 103 kWh 

TWh   Terawattimme, * 109 kWh 

PMV    Predicted mean vote, uppskattad nöjdhet av den ter-
miska komforten 

PPD   Predicted percentage of dissatisfied, uppskattad andel 
missnöjda med den termiska komforten [%] 

G-värde  Solfaktor, den totala solenergitransmissionen 0-1 [1] 

Tvis   Transmission av synligt ljus 0-1 [1] 

U-värde  Värmegenomgångskoefficient [W/m2K] 

IR-termografering Värmefotografering, metod att registrera infraröd strål-
ning 

Atemp   Tempererad area [m2] 

FTX-ventilation Från- och tilluftventilation med värmeväxlare 

Klimatskal  Väggar, tak och golv som avgränsar byggnaden mot ute-
miljön 

I   Den totala andelen solstrålning [1] 

R   Reflektans [1] 

A   Absorptans [1]  

T   Transmittans [1] 

Q   Tillförd energi [kWh] 

Mitec Satellit Logger som registrerar temperatur och relativ fuktighet 

RH   Relativ fuktighet [%] 

BV2   Energisimuleringsprogram 

Ψ    Psi-värde [W/mK]
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1 Introduktion 

I Sverige konsumeras cirka 550-600 TWh energi varje år fördelat på de tre sek-

torerna industri, transport samt bostad- och service. Av dessa står bostads- och ser-

vicesektorn för 40 % av användningen och 90 % av dessa konsumeras i hushåll och 

lokalbyggnader. (Statens energimyndighet, 2015) 

Vi människor är beroende av energi för att kunna leva samtidigt som det är allmänt 

känt att energiandvändnigen bidrar till växthusgaser och har en negativ inverkan på 

vårt globala klimat. Naturskyddsföreningen (2018) menar att hela 26 % av världens 

utsläpp av växthusgaser kommer från produktion av el och värme.  

Energiproduktionen har mer eller mindre klimatpåverkan beroende på vilken metod 

och energikälla som används men alla har de, på något sätt, en negativ inverkan på 

miljön. 

 Fossila bränslen som stenkol och olja bidrar med enorma mängder växthus-

gaser.  

 Kärnkraft släpper inte ut så mycket växthusgaser men är inte ett hållbart al-

ternativ i längden då uranet så småningom kommer att ta slut, uranbrytning 

är dessutom skadligt för miljö och människor då resterna från uranet är radi-

oaktiva i tiotusentals år. 

 Vind- och vattenkraft påverkar djurlivet och produktion av biobränslen på-

verkar den biologiska mångfalden i skogarna.  

 Solenergi och förnybar energi är heller inte helt utan miljöpåverkan då det 

krävs resurser för att tillverka systemen.  

(Naturskyddsföreningen, 2018) 

Den bästa kWh är således den kWh som inte används och med tanke på statistiken 

ovan om hus och lokalbyggnader finns här stora möjligheter att påverka. Att minska 

uppvärmningsbehovet och minska kylbehovet i byggnader är åtgärder som skulle 

hjälpa till att lyckas med en del i EU:s 20/20/20- mål, att sänka energianvändningen 

med 20 % innan år 2020. 

(Regeringskansliet, 2017) 

För glasbyggnader, som är dåligt isolerade och har hög solinstrålning blir energian-

vändningen extra stor för uppvärmning och nedkylning vilket gör dessa byggnader 

än mer intressanta att studera ur energieffektiviseringssynvinkel.
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1.1 Bakgrund 

Det byggdes många byggnader med fasader av enkel- eller tvåglaspartier under 90-

talet. Arkitekterna ville med dessa glasbyggnader framhäva en design som var luftig, 

ljus, genomskinlig och som hade god tillgång till naturligt dagsljus. Dock finns pro-

blem med dessa byggnader eftersom de är i behov av en hög energianvändning för 

värme och kyla samt ofta har en dålig termisk komfort. (Poirazis, Blomsterberg & 

Wall, 2008) 

Dessa problem står nu Gavlefastigheter Gävle Kommun AB, fortsättningsvis benämd 

Gavlefastigheter, inför med deras fastighet Bråbänken i Gävle. Denna studie görs 

därför i samarbete med detta företag för att komma till rätta med dessa problem. Fi-

gur 1 nedan visar byggnaden för fallstudien som byggdes 1993 och tidigare användes 

som passage mellan två industribyggnader på Gevaliaområdet. Nu ska byggnaden an-

vändas som matsal och ett behagligt termiskt klimat för matgästerna måste således 

skapas. I dagsläget upplevs byggnaden för varm på sommaren och för kall på vintern. 

 

Figur 1, Glasbyggnaden Bråbänken 
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1.2 Teori 

1.2.1 Värmebalans byggnader 

Byggnader är i behov av energi för att uppnå ett bra termiskt klimat. Men för att 

uppnå en bra termiskt komfort i byggnader måste hänsyn tas till det klimat som rå-

der utanför klimatskalet. 

Det går grovt att fördela upp olika energiflöden som påverkar byggnaders energiba-

lans på detta sett: 

Variabler som påverkas av uteklimatet 

 Transmission genom klimatskalet, Qtrans [W] 

 Luftläckage i klimatskalet, Qläck [W] 

 Solinstrålning genom fönster, Qsol [W] 

 Uppvärmning eller nedkylning av ventilation Qvent [W] 

Variabler som inte påverkas av uteklimatet 

 Elektrisk belysning [W] 

 Annan elektrisk utrustning [W] 

 Värme från ockupanter [W] 

 Tappvarmvattenanvändning [W] 

Fritt tolkat från CIT Energy Management AB (2012) 

Byggnader som är byggda till största delen av glas påverkas extra mycket av utekli-

matet eftersom glaspartier och fönster har högt U-värde och därmed hög transmiss-

ionsförlust, samt att solinstrålningen blir extra hög när glasytorna blir stora. 

Dessa stora energimängder måste kompenseras med elektrisk tillförd energi för att 

kyla luften enligt CIT Energy Management AB (2012) eller värma den med el eller 

fjärrvärme. Figur 2 visar värmebalansen för en byggnad. 

Om man tänker sig att inomhustemperaturen skall vara konstant kan enligt CIT 

Energy Management AB (2012) ekvation (1) användas: 

𝑄𝑠𝑜𝑙 + 𝑄𝑖𝑛𝑡 + 𝑄 − 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝑄𝑙ä𝑐𝑘 − 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 = 0 (1) 

Qsol = Tillförd värme från solinstrålning [W] 

Qint = Intern värme [W] 

Q    = Tillförd energi för uppvärmning eller nedkylning [W] 

Qtrans = Förluster från transmission genom klimatskalet [W] 
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Qläck = Förluster från luftläckage [W] 

Qvent= Förluster från ventilation [W] 

 

 

Figur 2, Energiflöden i byggnadens värmebalans 

 

1.2.2 Värmebalans fönster 

När solenergin träffar glasade partier kommer den energin att delvis reflekteras, del-

vis absorberas och delvis transmitteras enligt ekvation (2).  

𝐼 = 𝑅 + 𝐴 + 𝑇   (2) 

I = Den totala andelen solstrålning 

R = Andelen solstrålning som reflekteras 

A = Andelen solstrålning som absorberas  

T = Andelen solstrålning som direkttransmitteras. 

Andelen av R, A och T är beroende på solstrålningens infallsvinkel och våglängd 

samt fönstrets typ och tjocklek. Detta beskrivs av figur 3 och figur 4 nedan. 

(Carlson, 2005) 

 

Figur 3, Solstrålningens fördelning på ett fönster enligt Carlson (2005) 



 

5 

 

 

 

Figur 4, Direkt transmission på ett fönster enligt Carlson (2005) 

Den absorberande energin värmer upp glasrutan och bidrar sedan med en sekundär 

transmission till rummet. Om man lägger ihop den sekundära transmissionen från 

glasrutans insida med den direkta transmissionen anges den totala solenergitrans-

missionen som även kallas glasrutans solfaktor med ett g-värde. (Carlson, 2005) 

Den transmission som sker av det synliga ljuset kallas enligt Bülow-Hübe (u.å.) för 

ljustransmission, i denna rapport kommer begreppet Tvis användas. 

1.2.3 Termisk komfort 

Termisk komfort är ett tillstånd då en person är tillfreds med temperaturupplevel-

sen. Man vill således varken ha en varmare eller kallare temperatur. Hur man upple-

ver det termiska klimatet beror enligt Bessoudo, Tzempelikos, Athienitis & 

Zmeureanu (2010) på sex stycken inneklimatsparametrar varav två av dessa, klädsel 

och aktivitet, varierar från person till person. De återstående fyra parametrarna be-

ror av omgivningen och är luftens temperatur, luftens hastighet, strålningstempera-

tur och luftens fuktighet. 

Om en person inte är tillfreds med den termiska komforten vidtas olika åtgärder för 

att upprätthålla ett behagligt klimat, någon av inomhusparametrarna måste ändras. 

Att ta på sig mer kläder eller aktivera sig om man fryser är att föredra i energisyn-

punkt men det vanligaste är enligt Bessoudo et al. (2010) att istället höja värmen och 

öka energianvändningen. På samma sätt kyler man byggnaden när man upplever att 

temperaturen är för hög vilket också ökar energianvändningen. Termisk komfort 

och energianvändning går således i många fall hand i hand. 

Termiskt komfort mäts genom fangers sjugradiga komfortskala benämnd PMV, Pre-

dicted Mean Vote, från +3 till -3 där +3 är när ockupanterna upplever det som 

varmast i byggnaden och -3 när de upplever det som kallast enligt tabell 1.  
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För att få ett värde på andelen missnöjda med det termiska klimatet används begrep-

pet PPD, Predicted Percentage of Dissatisfied vilket beskrivs av Warfvinge & 

Dahlblom (2010). 

Tabell 1, PMV-skala 

+3 Mycket för varmt 

+2 För varmt 

+1 Varmt men komfortabelt 

0 Neutral 

-1 Kallt men komfortabelt 

-2 För kallt 

-3 Mycket för kallt 

 

1.3 Tidigare forskning om termisk komfort och 

energianvändning för glasbyggnader  

Bessoudo et al. (2010) menar i sin studie att fönster är den viktigaste komponenten i 

byggnaden både vad gäller termisk komfort och energianvändning. Tidigare har 

fönstrens främsta uppgift varit att ge dagsljus och kontakt med utemiljön men har på 

senare år även visat sig ha en stor inverkan på människors hälsa, välbehag och pro-

duktivitet. Av detta skäl har glasbyggnader blivit mer vanligt förekommande och i en 

studie av Poirazis et al. (2008) kan man läsa om inomhusklimatet och energianvänd-

ningen för just glasbyggnader. Deras studie riktar sig främst mot kontorsbyggnader 

där det blivit väldigt modernt att arkitekterna designar de luftiga, ljusa och med 

mycket dagsljus. Även Hilliaho, Mäkitalo, & Lahdensivu (2015) har studerat glas-

byggnader, i deras fall en studie av inglasade balkonger. 

Energianvändningen och den termiska komforten tenderar dock att variera mer för 

glasbyggnader än för byggnader med traditionella fasader enligt Poirazis et al. 

(2008) och de hävdar att de är extra känsliga för utomhusklimat, form och place-

ring. Kirimtat, Koyunbaba, Chatzikonstantinou, & Sariyildiz (2016) bekräftar detta 

och skriver att en viktig aspekt är solinstrålningen som måste minimeras på somma-

ren för att reducera kylbehovet. De nämner olika metoder för att åstadkomma detta 

såsom rullgardiner, persienner och jalusier. Ett annat solskydd som nämns är lövve-

getation som förutom den positiva effekten av att ge skugga på sommaren har den 

fördelen att den släpper förbi solinstrålning på höst och vinter när löven fallit av 

fortsätter Kirimtat et al. (2016). 

Ett vanligt sätt komma fram till förbättringsåtgärder och mäta dess effekter både vad 

gäller energi och termiskt komfort har kommit att bli simuleringar vilket beskrivs av 

Raftery, Keane, & O’Donnell (2011). Det går ut på att bygga en termisk kopia av 

den fysiska byggnaden och placera den i rätt klimat genom historiska väderfiler. För 

att bekräfta att modellen blivit verklighetstrogen jämförs den sedan mot den verkliga 
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byggnadens energikonsumtion, exempelvis dess energideklaration. Det finns mer el-

ler mindre komplexa simuleringsprogram. I denna studie kommer IDA-ICE att an-

vändas, samma program som Poirazis et al. (2008) och Hilliaho et al. (2015) an-

vände för deras studier. 

Poirazis et al. (2008) slutsats från sin simulering är att den viktigaste åtgärden för att 

minska energianvändningen är att undvika nedkylning under varma dagar och tar 

upp lågemitterande fönsterglas som en åtgärd.  De konstaterar även att solskydden 

har mindre verkan desto närmare insidan de placeras och med fördel placeras på ut-

sidan av byggnaden. Öppna planlösningar ökar också behovet av nedkylning på som-

maren medan det minskar värmebehovet på vintern då man kan ”ta tillvara” på mer 

solstrålning. Vidare skriver Poirazis et al. (2008) att ökad fönsterarea också ofta 

minskar energianvändningen från lampor då dagsljuset ofta ersätter dessa men po-

ängterar att det inte nödvändigtvis behöver vara så. Skarpt solljus stängs ibland ute 

då det inte upplevs ergonomiskt och ersätts med belysning. 

Enligt Hilliaho et al. (2015) är det viktigaste för att minska på energianvändningen i 

glasade delar av byggnader, att minska på värmeförlusterna genom transmission och 

luftläckage under vinterhalvåret samt minska på solinstrålningen under sommarhalv-

året. Utformningen av glasbyggnader skall planeras efter de krav för luftvillkor som 

man väljer att ställa, såsom lägsta inomhustemperatur, önskad inomhustemperatur 

och högsta inomhustemperatur (Hilliaho et al., 2015). 

Ett annat sätt att spara på energianvändningen i byggnader är enligt Kalema, 

Jóhannesson, Pylsy, & Hagengran (2008) att utnyttja byggnadens värmekapacitet, 

alltså hur bra en byggnad kan lagra värme i sitt klimatskal. Genom att kunna ”lagra” 

värme i klimatskalet kan energianvändningen för både uppvärmning och kylning 

minskas. 

Tzempelikos, Bessoudo, Athienitis, & Zmeureanu (2010) är precis som Kirimtat et 

al. (2016), Poirazis et al. (2008) och Hilliaho et al. (2015) inne på att den kanske 

viktigaste åtgärden i en glasbyggnad är att minimera solinstrålningen och på så vis 

minska energianvändningen för nedkylning. Deras studie riktas sig dock, till skillnad 

från Kirimtat et al. (2016), på vinterhalvåret. De undersöker två olika vinterväder-

förhållanden, soligt eller molnigt och konstaterar att det även på vintern kan vara 

problem med solstrålningen. Deras studie är baserad i Montreal, Kanada där tempe-

raturen ute under undersökningen varierat mellan -20 och -15 Co. 

De skriver att låg utomhustemperatur och hög solinstrålning är den svåraste och 

mest komplexa kombinationen för att åstadkomma god inomhuskomfort och menar 

att balansgången mellan termisk komfort, energikonsumtion och dagsljus är svår att 

bemästra. De konstaterar, precis som Poirazis et al. (2008), att det inte bara sol-

skyddet spelar in utan även glasets förmåga att reflektera och emittera solstrålning. 
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1.3.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Artiklarna och källorna i litteraturstudien visar att problemet med glasbyggnader 

kommer av att det blir kallt i byggnaden under vinterhalvåret och varmt i byggnaden 

under sommarhalvåret. Kylproblemet uppstår till största del av transmissionsförlus-

ter och luftläckage medan värmeproblemet uppstår till största del av den höga solin-

strålningen. På grund av detta får byggnaden problem med dålig termisk komfort 

och hög energianvändning. Genom att göra simuleringar kan den som utför studien 

upptäcka var det största problemet med energianvändningen ligger och genom att få 

fram ett PMV-värde kan även den termiska komforten mätas. Förbättringsåtgärder 

kan sedan läggas in i simuleringen för att förbättra dessa värden.  

1.4 Objektbeskrivning 

Bråbänkens mått, area och volym beskrivs av tabell 2, figur 5 och figur 6. Uppgif-

terna kommer från arkitektritningar tillhandahållna av Gavlefastigheter och är även 

avstämda mot den fysiska byggnaden. Samtliga väggar och tak mot utemiljön består 

av glas och beskrivs utförligare i avsnittet ”modellering av byggnad i IDA-ICE”. Inga 

tillgängliga konstruktionsritningar fanns till förfogande, därför saknas exempelvis 

uppgifter om betongplattans uppbyggnad. 

Tabell 2, Bråbänkens storlek 

Golvarea 152,2 m2 

Volym 741 m3 

Väggarea 238 m2 

Takarea 177,7 m2 

Höjd 7,2 m 

Väggarea mot omgivande byggnader 73,6 m2 

Väggarea mot utemiljön 164,4 m2 

Total glasarea 342,1 m2 
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Figur 5, Bråbänkens planmått  

 

Figur 6, Bråbänkens höjder 

 

1.5 Problemformulering 

Studien görs med utgångspunkten att det i dagsläget inte är en behaglig termiskt 

komfort i byggnaden och att energianvändningen för uppvärmning är hög under vin-

ter samt mulna höst- och vårdagar. Energianvändning för kylning förväntas också 

vara stor under sommar samt soliga höst- och vårdagar. Därför är det angeläget att 

studera hur den termiska komforten kan förbättras samtidigt som energianvänd-

ningen minskas. Studien baseras på numeriska beräkningar där byggnadens värmeba-

lans simuleras. 

Syftet med denna studie är att undersöka byggnaden, notera olika installationers och 

konstruktioners brister och fördelar samt att komma med relevanta och miljömäss-

iga förbättringsåtgärder för den termiska komforten och energianvändningen. 
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Målet med denna studie är att förbättra den termiska komforten i byggnaden och re-

ducera energianvändningen för byggnaden både sommar- och vintertid. Målet upp-

nås genom att besvara följande forskningsfrågor: 

 Varför uppstår problem med den termiska komforten och hur kan denna för-

bättras i glasbyggnaden? 

 Varför blir glasbyggnadens energianvändning hög och hur kan den reduceras? 

1.6 Målgrupp 

Rapporten kan komma att intressera fastighetsägare och privatpersoner som vill få 

bättre termisk komfort och lägre energianvändning i sina byggnader. Framförallt vad 

gäller glasbyggnader eller byggnader med stora glaspartier. Studien riktar sig även 

mot projektörer och andra som kan tänkas ha ett intresse för glasbyggnaders ter-

miska komfort och energianvändning.
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2 Metod 

I detta avsnitt redovisas kortfattat de övergripande metoder som använts. I efterföl-

jande avsnitt ”Genomförande” presenteras i högre detaljeringsgrad hur metoderna 

användes.  

Arbetsgången har varit följande: 

 Litteraturstudie för att studera tidigare forskning inom ämnet. 

 Samla information om byggnaden för att kunna bygga upp en termisk nume-

risk modell för att simulera byggnadens termiska prestanda. 

 Välja simuleringsprogram för ändamålet och bygga upp modellen.  

 Använda modellen för att studera inverkan av ändringar. 

 Analysera resultaten och dra slutsatser. 

2.1 Litteraturstudie 

För att få information om tidigare forskning inom området utfördes en litteraturstu-

die med hjälp av vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna tog upp studier 

om byggnadsteknik, materialegenskaper, byggnadsfysik, simuleringar, energi och 

termisk komfort vid glasbyggnader eller byggnader med stora glasfasader. Sökord 

och träffar bifogas i bilaga A. 

2.2 Förundersökning 

Vid förundersökningen utfördes okulära observationer för att samla information, 

finna fel och för att se hur byggnaden var uppbyggd. Med hjälp av en lasermätare 

kontrollerades att ritningsmått överensstämde med verkligheten. Byggnaden foto-

graferades även med en IR-kamera för att identifiera bland annat luftläckage, köld-

bryggor och andra brister i klimatskalet.  

För att mäta de verkliga temperaturerna och de relativa ånghalterna i byggnaden pla-

cerades också sex stycken Mitec Satellit inuti och en utanför glasbyggnaden, dessa 

mätvärden registrerades var tionde minut under perioden februari-maj 2018 och 

lagrades. Mätnoggrannheten var ± 0,3 °C för temperaturen och  ±3 % RH för den 

relativa fuktigheten. 

Vid förundersökningen genomfördes även PMV-mätningar med hjälp av en PMV-

meter av märket COMFY-TEST EQ-21 för att ta reda på den uppskattade termiska 

komforten. Detta gjordes vid två olika tillfällen, en i februari vid kallare klimat och 

en i maj vid varmare klimat.  
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2.3 Modellering av byggnad i IDA-ICE 

Med hjälp av plan- och fasadritningar modellerades byggnaden i energisimulerings-

programmet IDA-ICE 4.7. Detta program valdes då tidigare kunskap fanns om pro-

grammet och på grund av studiens komplexitet. IDA-ICE kan både räkna energian-

vändning och termisk komfort samt ger möjlighet att beräkna solgenomstrålning när 

samtliga fasader består av glas. Det enklare energismuleringsprogrammet BV2 dis-

kuterades men bedömdes inte klara av alla parametrar som påverkar den termiska 

komforten och energianvändningen för glasbyggnaden.  

2.3.1 Validering av byggnad i IDA-ICE 

Datan från Mitec Satellit och PMV-mätningarna analyserades och jämfördes med da-

tan i IDA-ICE modellen för att bekräfta att den termiska modellen överensstämde 

med den verkliga byggnaden. Vad gäller energianvändning fanns ingen separat jäm-

förbar mätare för endast glasbyggnaden eftersom undercentralen även distribuerar 

värme till övriga byggnader. Det fanns heller inte möjlighet att mäta ventilationsflö-

den på grund av donens placering eller byggnadens lufttäthet av praktiska skäl. 

2.3.2 Simulering av nuläget i IDA-ICE 

När modellen var klar och validerad simulerades nuläget för att få fram en energian-

vändning och ett värde för den termiska komforten. Olika indata matades in som i så 

hög grad som möjligt överensstämde med den verkliga byggnaden. Denna indata 

hämtades från ritningar, föreskrifter och besiktningsunderlag från Gavlefastigheter 

samt egna beräkningar och antaganden. 

2.3.3 Simulering av förbättringsåtgärder i IDA-ICE 

När simuleringen av nuläget var genomförd simulerades även olika förbättringsåt-

gärder i samma modell för att se skillnaden i resultat för energianvändning och ter-

misk komfort. Detta gjordes genom att indatan för fönster justerades för att matcha 

olika sorters solskydd. 

 

 

 

 



 

13 

 

3 Genomförande 

3.1 Förundersökning 

3.1.1 Okulär observation 

Vid besök noterades att fasaden bestod av tvåglasfönster tillverkade under 1990-talet 

med misstänkt högt U-värde, man kunde även med blotta ögat ana att byggnaden var 

dåligt isolerad då stora istappar hängde ner från taket enligt figur 7. Istapparna indi-

kerar stor värmeförlust varvid snön på taket smälter, rinner till takfoten och kyls 

ner. 

Luftläckaget vid dörrar och anslutningar var också tydligt då man kände att kall luft 

strömmade in i byggnaden. Utöver dessa brister misstänktes stora värmeförluster via 

köldbryggor i metallisterna mellan fönstren då dessa var kallare än övriga ytor, se 

nästa avsnitt om IR-termografering. 

 

Figur 7, Istappar som indikerar dåligt isolerat tak. 

3.1.2 IR-Termografering 

En IR-kamera har använts vid platsbesöken. Denna mätningsmetod kallas för IR-

termografering och går ut på att omvandla ett objekts infraröda strålning till en syn-

lig värmebild för att undersöka och se olika strålningstemperaturer. Bortsett från 

värmestrålningen innehåller bilden inställningar för emissionsfaktorn och avstånd till 

objektet vilket ger en uppmätt temperatur utifrån dessa inställningar enligt figur 8. 
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Figur 8, En värmebild som visar omgivande temperatur, avstånd till objektet samt emissionsfaktorn. 

Figur 9-11 nedan visar IR-termograferingen av Bråbänken, fler bilder hittas i Bilaga 

B. Köldbryggor och luftläckage visas med ljusa färger i skiftande gult och orange ut-

vändigt samt mörkare färger skiftande blå och lila invändigt. Köldbryggorna är störst 

vid anslutningar och aluminiumprofiler medan luftläckaget är störst vid dörrkarmar, 

glastätning och anslutande byggnad.  

 

Figur 9, Anslutning gavel/tak fotat från utsidan. 

 

Figur 10, Köldbrygga/luftläckage dörrkarmar fotat från utsidan. 
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Figur 11, Köldbrygga/luftläckage hörnanslutning fotat från insidan. 

3.2 Modellering av byggnad i IDA-ICE 

Utifrån arkitektritningarna sattes en modell ihop för att efterlikna den fysiska bygg-

naden enligt figur 12. Grundplanen sattes ut med samma mått som på de avstämda 

A-ritningarna och utifrån den sattes mätpunkter ut för att definiera de olika höjderna 

på byggnaden. Detta resulterade i att det yttre ”skalet” för modellen var klart enligt 

figur 13. Eftersom glasbyggnaden inte är uppdelad i några rum med olika tempera-

turer, ventilationsvärden eller andra värden placerades bara en zon in som fyllde 

hela skalet. Detta bildade ytterväggar och tak för modellen.  

Fönster placerades ut på väggar och tak för att efterlikna glaspartierna på den verk-

liga byggnaden enligt figur 14.  

När hela modellen var färdig testsimulerades den för att upptäcka eventuella model-

leringsfel i konstruktionen som till exempel otätheter eller fel i uppbyggnaden.  

Eftersom byggnaden omges av större byggnader placerades dessa ut som solavskärm-

ningar i modellen för att simuleringen skulle bli så verklig som möjligt enligt figur 

15. 

 

Figur 12, Bild på den fysiska byggnaden. 
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Figur 13, 3D-modell av den termiska kopian utan zon i IDA-ICE. 

 

Figur 14, 3D-modell av den termiska kopian med zon i IDA-ICE. 

 

Figur 15, 3D-modell med solavskärmning från omgivande byggnader i IDA-ICE. 
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3.2.1 Validering av byggnadsmodell i IDA-ICE 

Då simuleringen i IDA-ICE baserades för väderdata från 2016 och de faktiska mät-

värdena kommer från 2018 gick det inte att jämföra exakta datum för valideringen. 

Här har istället dagar med liknande utomhusklimat valts för jämförelsen. Byggnaden 

har heller inte använts inom sitt nuvarande användningsområde före mars 2018, där-

för finns heller ingen energianvändning eller annan information tillgänglig. 

3.2.1.1 Mätning av temperatur 

För att mäta de verkliga temperaturerna i byggnaden placerades flera Mitec Satellit 

ut i och utanför glasbyggnaden enligt figur 16 nedan. Mitec Satellit registrerade mät-

värden om lufttemperatur var tionde minut under perioden februari-maj 2018. De 

redovisade temperaturerna för Mitec Satellit i tabell 3 och tabell 4 visar snittempera-

turen från de sex Mitec Satellit som fanns inne i byggnaden jämfört med temperatu-

rerna i IDA-ICE.  

 

Figur 16, Placering av Mitec Satellit 

Tabell 3, Utfallet av mätningarna i den fysiska byggnaden jämfört med resultaten från IDA-ICE 
modellen för några dagar då samma utomhusförhållanden rådde. Jämförelserna har skett klockan 
12:00 för varje dag. 

 

Utomhustemperatur 
enligt Mitec Satellit. 

[Co] 

Utomhustemperatur 
i IDA-ICE. [Co] 

Inomhustemperatur 
enligt Mitec 
Satellit. [Co] 

Inomhustemperatur 
i IDA-ICE. [Co] 

-4,2 (15 mars 2018) -4,2 (3 mars 2016) 20,03 20,13 

-0,5 (27 mars 2018) -0,5 (23 mars 2016) 24,55 20,04 

4,6 (13 april 2018) 4,6 (18 april 2016) 23,45 20,21 

10,9 (29 april 2018) 10,9 (1 maj 2016) 27,02 23,16 

16,0 (3 maj 2018) 16,0 (13 maj 2016) 25,43 25,08 

19,6 (5 maj 2018) 19,6 (10 maj 2016) 27,79 25,12 

23,6 (7 maj 2018) 23,6 (4 juni 2016) 27,59 25,40 
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Tabell 4, Utfallet av mätningarna i den fysiska byggnaden jämfört med resultaten från IDA-ICE 
modellen för några dagar då samma utomhusförhållanden rådde. Jämförelserna har skett klockan 
02:00 för varje dag. 

Utomhustemperatur 
enligt Mitec Satellit. 

[Co] 

Utomhustemperatur 
i IDA-ICE. [Co] 

Inomhustemperatur 
enligt Mitec 
Satellit. [Co] 

Inomhustemperatur 
i IDA-ICE. [Co] 

-7,4 (15 mars 2018) -7,4 (1 mars 2016) 18,41 19,44 

-1,9 (13 april 2018) -1,9 (11 april 2016) 19,44 19,25 

7,3 (29 april 2018) 7,3 (7 maj 2016) 21,68 19,95 

14,1 (7 maj 2018) 14,1 (9 juni 2016) 22,69 20,3 

 

3.2.1.2 PMV-mätningar 

PMV-mätningar utfördes enligt SS-EN ISO 7730:2006 med hjälp av en PMV-meter 

för att mäta den uppskattade nöjdheten av det termiska klimatet. Detta gjordes vid 

två olika tillfällen, en i februari vid kallare klimat och en i maj vid varmare klimat.  

Här behövdes olika värden ställas in i instrumentet. De som togs fram var först akti-

vitetsnivån, där valdes vila/sittandes då lokalen som tidigare nämnts kommer använ-

das som matsal. I PMV-metern skulle värmealtsringen läggas in i enheten W/m2. 

Värdet ficks ut med hjälp av tabell 5. Där är enheten för värmealstringen W varför 

siffran delades med kroppsytan 1.8 m2 enligt: 100/1,8 ≈ 60 W/m2. 

Tabell 5, Aktivitetsnivå hos en vuxen person baserat på kroppsytan 1.8 m2 enligt Warfvinge & 
Dahlblom (2010). 

 

När aktivitetsnivån var inmatad valdes isoleringsvärdet för klädseln, vilket har en-

heten clo. Clo-värdet valdes till 1.2, en kombination av normal inomhusklädsel och 

kraftig inomhusklädsel enligt tabell 6 nedan.  

Aktivitet Värmealstring [W] 

Sömn 85 

Vila/Sittande 100 

Skrivbordsarbete 120 

På- och avklädning 150 

Bilkörning 170 

Löpning (8,5 km/tim) 740 

Gång uppför trappa 1400 
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Tabell 6, Isoleringsvärden vid olika klädsel enligt Warfvinge & Dahlblom (2010). 

 

Därefter behövdes fukthalten matas in. Detta gjordes genom att ta fram relativ fuk-

tighet och lufttemperaturen med hjälp av en fuktmätare och termometer. Med hjälp 

av detta följdes en graf på PMV-metern vilket gav oss en fukthalt, inställningarna på 

mätningarna visas i figur 17 och figur 18 nedan. 

 

Figur 17, Inställningar för PMV-mätningen den kalla dagen. 

 

Figur 18, Inställningar för PMV-mätningen den varma dagen. 

Klädsel Clo-värde 

Naken 0 

Shorts 0,1 

Lätt sommarklädsel 0,5 

Normal inomhusklädsel 1,0 

Kraftig inomhusklädsel 1,5 

Polarklädsel 4 
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Efter detta placerades en sensor ut enligt figur 19 som mätte de övriga inomhuspara-

metrarna på fem olika placeringar i lokalen enligt figur 20. 

 

Figur 19, PMV-meterns sensor. 

 

Figur 20, Placering av sensor vid PMV-mätning. 

PMV-mätningen resulterade i ett värde utifrån Fangers sjugradiga skala för termisk 

komfort enligt Warfvinge & Dahlblom (2010), från -3 till 3 enligt tabell 7 nedan. 

PMV-metern ger också ett resultat på PPD, hur stor andel av ockupanterna som för-

väntas vara allmänt missnöjda med den termiska komforten. Dessa mätvärden jäm-

fördes sedan med resultatet av PMV i IDA-ICE modellen under samma väderförhål-

landen. 
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Tabell 7, sjugradig skala för PMV enligt Fanger. 

 

Utfallet av PMV-mätningen den 16 mars 2018 klockan 10.00 då utomhustemperatu-

ren var -8 °C jämfört med PMV-resultatet från IDA ICE-modellen den 15 februari 

2016 klockan 10.00 då samma utomhusförhållanden rådde visas i tabell 8.  

Tabell 8, Resultat av jämförelsen den kalla dagen.  

 

Utfallet av PMV-mätningen den 8 maj 2018 klockan 13.00 då utomhustemperaturen 

var 16 °C jämfört med PMV-resultatet från IDA ICE-modellen den 3 maj 2016 

klockan 13.00 då samma utomhusförhållanden rådde visas i tabell 9. 

Tabell 9, Resultat av jämförelsen den varma dagen.  

 

3.2.2 Simulering av nuläget i IDA-ICE 

För att kunna utföra simuleringen behövde olika indata matas in i programmet för 

olika komponenter av byggnaden, nedan redovisas vilka värden som valdes för re-

spektive byggnadsdel och varför. 

+3 Mycket för varmt 

+2 För varmt 

+1 Varmt men komfortabelt 

0 Neutral 

-1 Kallt men komfortabelt 

-2 För kallt 

-3 Mycket för kallt 

Placering av sensor 
i byggnaden 

Resultat 
PMV-

mätning 

Resultat 
PPD-

mätning 

Resultat PMV 
från IDA-ICE 

modell 

Resultat PPD 
från IDA-ICE 

modell 

Placering 1 -0,8 20 % -0,7 15 % 

Placering 2 -0,9 22 % -0,7 15 % 

Placering 3 -0,8 16 % -0,7 15 % 

Placering 4 -0,8 20 % -0,7 15 % 

Placering 5 -0,8 20 % -0,7 15 % 

Placering av sensor 
i byggnaden 

Resultat 
PMV-

mätning 

Resultat 
PPD-

mätning 

Resultat PMV 
från IDA-ICE 

modell 

Resultat PPD 
från IDA-ICE 

modell 

Placering 1 0,1 6 % 0,5 10,3 % 

Placering 2 0,5 10 % 0,5 10,3 % 

Placering 3 0,5 10 % 0,5 10,3 % 

Placering 4 0,3 7 % 0,5 10,3 % 

Placering 5 0,6 11 % 0,5 10,3 % 
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3.2.2.1 Generella värden 

I den färdiga modellen skulle byggnadens grundvärden ställas in, värden som ligger 

till grund för all värme och kylning i byggnaden. Minimitemperaturen ställdes in till 

20 Co vilket innebar att när temperaturen understeg denna temperatur sattes värme-

systemet igång. På samma sätt gällde maxtemperaturen 25 Co, när temperaturen 

översteg detta sattes kylsystemet igång via ventilationen enligt figur 21 nedan. Vär-

dena för till- och frånluft hämtades från materialspecifikationen för ventilationsag-

gregatet, för övriga värden valdes grundinställningen i IDA-ICE.   

 

Figur 21, Grundinställningar i modellen. 

3.2.2.2 Klimatzon 

I programmet fanns några förinställda platser inlagda, dock inte Gävle där vår studie 

utförts. En klimatfil för Gävle hämtades därför hem via Shiny Weather Data (2017) 

och lades in i modellen. Denna fil baserades på verklig väderdata för kalenderåret 

2016 och innefattade lufttemperaturer, vindhastigheter, vindriktningar, luftfuktig-

het, lufttryck och optisk temperatur för den aktuella platsen där denna studie ut-

förts.   
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3.2.2.3 Väggar och tak 

Väggar och tak är i detta fall glaspartier bestående av aluminiumprofiler och glas. 

Andelen profil beräknades till 10 % av omslutningsarean och resterande 90 % be-

stod således av glas. Enligt Mats Lindström på Schüco (personlig kommunikation, 9 

april 2018), som tillverkade glaspartierna på Bråbänken, var aluminiumprofilens U-

värde 2,35 W/m2K medan glasets U-värde var 2,9 W/m2K. Utöver detta tillkom 

även distanslistens psi-värde på 0,2 W/mK. I IDA-ICE modellen lades psi-värde 

ihop med profilens U-värde enligt ekvation (3). 

Detta indikerar också att de äldre tvåglasfönstren inte har något instrålningsskydd 

och därför valdes ett standardtvåglasfönster i IDA ICE med färdiga värden för solfak-

tor, transmittans och emmitans enligt figur 22 nedan. 

𝑈𝑝+𝑝𝑠𝑖 = 𝑈𝑃 +
𝜓∗𝑂

𝐴
= 2,35 +

0,2𝑥6,7

2,53
= 2,88 𝑊/𝑚2𝐾  (3) 

Up+psi = Nytt U-värde för profil som användes i IDA-ICE = 2,88 W/m2K 

Up = Ursprungligt U-värdet för profilen = 2,35 W/m2K 

Ug = U-värdet för glaset = 2,9 W/m2K 

Ψ = Psi-värde för distanslist = 0,2 W/mK 

O = Omkrets på ett glasparti = 6,7 m 

A = Area för ett glasparti = 2,53 m2 

 

Figur 22, Indata för fönsterglas 

3.2.2.4 Grund 

U-värdet för grunden beräknades med hjälp av beräkningsprogrammet på energiber-

akning.se enligt figur 23 och matades in i IDA-ICE enligt figur 24. Då information 

saknades om plattans uppbyggnad valdes värden för isolering och betongplatta så att 

U-värdet överensstämde med beräkningen. 
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Figur 23, Beräkning av U-värde för grund 

 

Figur 24, Indata för grund i IDA-ICE.  
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3.2.2.5 Ventilation 

Det finns ett ventilationsaggregat som förser köket, matsalen och glasbyggnaden. 

Detta är ett FTX-system med verkningsgrad 83 %. I glasbyggnaden finns ett tillufts-

don och ett frånluftdon med tilluftsflödet 520 l/s och frånluftsflödet 570 l/s enligt 

information från Gavlefastigheter. Drifttiderna för detta är vardagar klockan 6-18 

och tilluftstemperaturen är 16 grader sommartid (15 april – 15 september) och 19 

grader vintertid (16 september – 14 april). Effekten för kylbatteriet var 14,9 kW 

och detta lades in tillsammans med övriga ventilationsvärden i IDA-ICE.   

3.2.2.6 Interna värmekällor 

Lokalen kommer fungera som matsal för 60 personer, dessa ockupanter lades in på 

fyra olika placeringar i programmet i grupper om 15 och samma met- och clo-vär-

den valdes som i tidigare PMV-mätningar enligt figur 25. Dessa schemalades vid fru-

kost (9-9.30), lunch (11-13) och fika (15-15.30) varje vardag enligt figur 26. De 

placerades där de fysiska PMV-mätningarna utfördes enligt figur 27 nedan. Övrig tid 

förutsattes fem personer befinna sig i lokalen 8-17 varje vardag.  

 

Figur 25, Indata för ockupanter 

 

Figur 26, Indata tidsschema ockupanter. 
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Figur 27, Placering av ockupanter. 

Utöver de interna värmekällorna från människor finns 26 stycken takmonterade 

spotlights med en effekt på 50 W per ljuskälla i glasbyggnaden. Dessa förväntas end-

ast stå på 9-10 och 15-18 under november – februari enligt figur 28 då övrig tid be-

lyses med dagsljus. 

 

Figur 28, Indata för belysning 

3.2.2.7 Köldbryggor 

Då byggnaden uppfördes 1993 och den allmänna kunskapen om köldbryggor var låg 

förutsattes köldbryggorna som finns i byggnaden vara dåliga (poor) i IDA-ICE enligt 

figur 29. Även bristerna som noterades genom IR-termograferingen motiverar detta 

val av dåliga värden för köldbryggor. 
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Figur 29, Indata för köldbryggor. 

3.2.2.8 Värmesystem 

Värmesystemet i byggnaden består av vattenburen golvvärme samt konvektorer på 

ena delen av byggnaden enligt figur 30 nedan. Effekten på golvvärmen förutsattes till 

100 W/m2 med hänsyn till antal värmeslingor och avståndet mellan dessa efter dia-

log med Jan Akander (personlig kommunikation, 18 april 2018). På samma sätt sat-

tes konvektorernas effekt till 3000 W per konvektor med hänsyn till dess storlek 

och ingångstemperatur.  

Utöver konvektorerna och golvvärmen är somliga fönster även uppvärmda med els-

lingor med en konstant temperatur på 15 grader, dessa slingor försummas dock i si-

muleringen då de enligt ekvation (4) endast har en inverkan väldigt få och kalla dagar 

på året.  

𝑇𝑢 =
𝑇𝑠−𝑇𝑖

𝑅𝑠𝑖∗𝑈𝑔
− 𝑇𝑖 =

−5

−0,377
− 20 =  −6,7℃ (4) 
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Tu = Temperatur ute då elslingan börjar bidra till uppvärmning  

Ts = Temperatur slinga = 15  

Ti = Temperatur inne = 20 

Rsi = Invändigt värmeövergångsmotstånd = 0,13 m2K/W 

Ug = U-värde för glaset = 2,9 W/m2K 

 

 

Figur 30, Indata värmesystem. 

3.2.3 Simulering av förbättringsåtgärder i IDA-ICE 

Utifrån simuleringen av nuläget kunde sedan olika förbättringsåtgärder simuleras 

och skillnaden mellan dessa resultat analyseras både för termisk komfort och energi-

användning. Fem olika förbättringsåtgärder lades in där indata justerades för berörd 

komponent av byggnaden, övrig indata förblev densamma som i ursprungsmodellen. 

Dessa förbättringsåtgärder valdes utifrån tidigare forskning samt de nya teoretiska 

kunskaperna kring byggnaders och fönsters värmebalans.  

3.2.3.1 Screenväv ”SWK M005” från Dickson på insida tak 

Den första åtgärden som simulerades var en screenväv benämnd ”SWK M005” från 

tillverkaren Dickson. Screenväven placerades på insidan av taket. Information om ny 

indata kom från Gonzague Dutoo, ingenjör på företaget Dickson (personlig kommu-

nikation, 30 april 2018) och visas i tabell 10.  



 

29 

 

3.2.3.2 Screenväv ”SWK M005” från Dickson på utsida tak 

Nästa åtgärd som simulerades var en likadan screenväv som i föregående simulering 

men denna gång placerad på utsidan av taket. Information om ny indata kom från 

Gonzague Dutoo, ingenjör på företaget Dickson (personlig kommunikation, 30 april 

2018) och visas i tabell 10. 

3.2.3.3 Solfilm ”Prestige 40” från SunStop på väggar och tak 

Den tredje åtgärden som simulerades var en ickemetallisk solfilm benämnd ”Prestige 

40” från företaget SunStop som monterades på utsidan av alla glas, både väggar och 

tak. Information om ny indata kom från Andreas Backman, projektledare på företa-

get SunStop (personlig kommunikation, 7 maj 2018) och visas i tabell 10.  

3.2.3.4 Solfilm ”Silver 15” från SunStop på väggar och tak 

Den fjärde åtgärden som simulerades var en metallisk solfilm benämnd ”Silver 15” 

från företaget SunStop som monterades på utsidan av alla glas, både väggar och tak. 

Information om ny indata kom från Andreas Backman, projektledare på företaget 

SunStop (personlig kommunikation, 7 maj 2018) och visas i tabell 10.  

3.2.3.5 Screenväv på insida tak kombinerat med solfilm ”Prestige 40” på utsida väggar. 

Den femte åtgärden som simulerades var screenväv placerad på insida tak kombine-

rat med solfilm ”Prestige 40” på utsidan av alla väggar. Ny indata för åtgärden visas i 

tabell 10. 

3.2.3.6 Byte till isolerat tak 

Den sjätte åtgärden som simulerades var att byta ut glastaket mot ett mer tradition-

ellt värmeisolerat tak med ett nytt U-värde på 0,095 W/m2K.  

3.2.3.7 Värmereglerad öppning av takfönster 

Den sjunde och sista förbättringsåtgärden som simulerades var att låta ett takfönstret 

öppnas då inomhustemperaturen översteg 25 Co, Fönstret som valdes visas i figur 

31.  
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Figur 31, Fönster som öppnades. 

 

Tabell 10, Ny indata för fönster i förbättringsåtgärder. 

Åtgärd Nytt G-värde 
på 

fönsterväggar 

Nytt G-värde på 
takfönster 

Nytt Tvis för 
fönsterväggar 

Nytt Tvis för 
takfönsyter 

Screenväv insida - 0,37 - - 

Screenväv utsida - 0,21 - - 

Solfilm Prestige 40 0,305 0,305 0,38 0,38 

Solfilm Silver 15 0,155 0,155 0,156 0,156 

Screenväv och 
solfilm 

0,305 0,37 0,38 - 
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4 Resultat av simulering i IDA-ICE  

4.1 Ursprungsmodell 

4.1.1 PMV 

Då IDA-ICE beräknar genomsnittliga PMV-värden för ett helt dygn vid årssimule-

ring beslutades att istället studera en typiskt varm dag och en typisk kall dag vid 

några specifika klockslag. Detta för att studera PMV-värden som är relevanta för 

studien. Maxvärdet för den varma dagen simulerades till 2,8 och för den kalla dagen 

-0,8 enligt tabell 11 och tabell 12 nedan.  

Tabell 11, Termiska komfortvärden den 26 juni 2016 enligt IDA-ICE. 

 

Tabell 12, Termiska komfortvärden den 1 januari 2016 enligt IDA-ICE. 

 

4.1.2 Energianvändning 

Årssimulering av nuläget gav en specifik energianvändning på 829,6 kWh/m2 och år 

eller 126,3 MWh för hela byggnaden enligt tabell 13 nedan. Fördelningen av energi-

användningen över året visas i figur 32 där de blå staplarna indikerar energin för kyla 

medan de orangea visar energin för uppvärmningen. 

Tabell 13, Byggnadens energianvändning för ett helt år enligt IDA-ICE. 

Klockslag Lufttemperatur 
ute Co 

PMV vid 60 
ockupanter 

i 
byggnaden 

PMV vid 5 
ockupanter 

i 
byggnaden 

PPD vid 60 
ockupanter 

i 
byggnaden 

PPD vid 5 
ockupanter 

i 
byggnaden 

9:00 20,4 0,4 0,2 8 % 6 % 

14:00 25,8 2,1 2,1 81 % 81 % 

16:00 26,9 2,7 2,8 97 % 98 % 

Klockslag Lufttemperatur 
ute Co 

PMV vid 60 
ockupanter 

i 
byggnaden 

PMV vid 5 
ockupanter 

i 
byggnaden 

PPD vid 60 
ockupanter 

i 
byggnaden 

PPD vid 5 
ockupanter 

i 
byggnaden 

9:00 1,3 -0,4 -0,8 9 % 18 % 

14:00 1,2 -0,4 -0,7 8 % 15 % 

16:00 0,8 -0,4 -0,7 9 % 16 % 

 MWh för hela byggnaden kWh/m2 Atemp 

Uppvärmning 120,9 794,3 

Kyla 2,3 15,0 

Ventilation 3,1 20,3 

Total energi 126,3 829,6 
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Figur 32, Fördelning av energianvändning över året enligt IDA-ICE. 

4.2 Förbättringsåtgärder 

Nedan redovisas resultaten från de sju simuleringar med de olika förbättringsåtgär-

derna. Samma dagar studerades och samma utomhusförhållanden råder som i ur-

sprungssimuleringen.  

4.2.1 PMV 

I tabell 14 redovisas de sammanställda PMV-värdena för den varma dagen klockan 

16:00 då det enligt IDA-ICE var som varmast i byggnaden. För mer detaljerad in-

formation om resultaten, se bilaga C. 

Tabell 14, Termiska komfortvärden 26 juni 2016 kl 16:00  

 

I tabell 15 redovisas de sammanställda PMV-värdena för den kalla dagen klockan 

16:00 då det enligt IDA-ICE var kallt i byggnaden. För mer detaljerad information 

om resultaten, se bilaga C. 

 PMV PPD 

Ursprungsmodell 2,7 97 % 

Screenväv insida 1,6 56 % 

Screenväv utsida 1,3 38 % 

Solfilm Prestige 40 0,8 19 % 

Solfilm Silver 15 0,6 13 % 

Kombinerad Screenväv och 
solfilm 

1,0 27 % 

Byte till isolerat tak 0,8 17 % 

Värmereglerat takfönster 2,4 82 % 
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Tabell 15, Termiska komfortvärden 1 januari 2016 kl 16:00 

 PMV PPD 

Ursprungsmodell -0,4 9 % 

Screenväv insida -0,7 15 % 

Screenväv utsida -0,7 15 % 

Solfilm Prestige 40 -0,7 15 % 

Solfilm Silver 15 -0,7 15 % 

Kombinerad Screenväv och 
solfilm 

-0,7 15 % 

Byte till isolerat tak -0,3 7 % 

Värmereglerat takfönster -0,4 9 % 

4.2.2 Energianvändning 

I tabell 16 redovisas den specifika energianvändningen för årssimuleringen av för-

bättringsåtgärderna. För mer detaljerad information om resultaten, se bilaga C. 

Tabell 16, Energianvändning för ett helt år 

 kWh/m2 MWh för hela 
byggnaden 

Besparing i % 

Ursprungsmodell 826,6 126,3  

Screenväv insida 690,8 105,2 17 

Screenväv utsida 697,3 106,2 16 

Solfilm Prestige 40 708,2 107,9 15 

Solfilm Silver 15 725,9 110,5 13 

Kombinerad 
Screenväv och solfilm 

704,5 107,3 15 

Byte till isolerat tak 537,2 81,7 35 

Värmereglerat 
takfönster 

826,6 0 0 
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

En stor del av metoden byggde på att samla information om byggnaden för att kunna 

modellera den termiska numeriska modellen så verkligt som möjligt. I denna studie 

har dock vissa brister runt indatan funnits då det helt enkelt saknats information om 

somliga delar. Klimatdatan i modellen kommer från kalenderåret 2016 istället för 

normalårsdata vilket vanligtvis brukar vara standard för simuleringar i IDA-ICE. Vi-

dare saknades information om grundens uppbyggnad, här baserades indatan på anta-

ganden om grundens konstruktion och vad som var en vanlig grundisoleringstjocklek 

då byggnaden upprättades. Efter observation med IR-kamera fastslogs även stora 

köldbryggor, hur stora dessa var mättes aldrig utan lades in i programmet som scha-

blonvärden. Viss osäkerhet gällde även indatan för värmesystemen då exakta effekter 

var okända.  

Trots dessa osäkerheter kring indatan visar valideringen på goda resultat och att mo-

dellen är relativt verklighetstrogen, framförallt vad gäller termisk komfort där den 

både validerats med temperaturmätningar och PMV-mätningar. Dock misstänks en 

felkälla vid PMV-mätningen den kalla dagen då det innan besöket hade satts in vär-

mefläktar och värmen från dessa förmodligen fanns kvar i byggnaden vid mätning. 

Här skulle mätningen helst skett när effekten från dessa värmefläktar helt lämnat 

byggnaden.  

Vidare gick inte valideringen och jämförelsen att göra för samma dagar i modellen 

och i verkligheten då de baserades på olika år, jämförelsen fick därför göras mellan 

dagar med liknande väderförhållanden och kanske inte stämmer exakt överens.  

En viss osäkerhet kvarstår dock vad gäller byggnadens energianvändning då en vali-

dering mot exempelvis en energideklaration, uppmätta värden eller räkningar sakna-

des.  

Med en 100 % korrekt validering är felmarginalen för simuleringsresultat enligt 

Kalema et al. (2008) ändå 10 %. I detta fall, med ovan nämnda osäkerheter, är fel-

marginalen förmodligen än större och simuleringen av nuläget relativt osäker. Men 

även om inte ursprungsmodellen är helt korrekt vad gäller energianvändning borde 

differensen mellan ursprungsmodell och förbättringsåtgärd vara mer sanningsenliga 

då indatan endast justerades för berörd komponent.  

5.2 Resultatdiskussion 

Simulering av nuläget visade en väldigt stor energianvändning. 826 kWh/m2 och år 

är cirka 800 % över BBR:s krav för lokaler. En del av detta kan förklaras med den 

stora volymen i förhållande till golvarean som glasbyggnaden har. Ett mer rättvist 
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värde hade varit att dela resultatet på två då byggnaden i princip motsvarar två vå-

ningsplan. Men även med ett mer rättvist värde hade energianvändningen varit långt 

ifrån hållbar. Den största förklaringen till den höga energianvändningen är förlus-

terna från transmission då klimatskalet har väldigt dålig isoleringsförmåga, därför 

gav förbättringsåtgärden med att isolera taket ett väldigt bra resultat. Denna åtgärd 

gav även bra resultat vad gäller termisk komfort och hade varit att föreslå, dock kan 

det vara svårt att genomföra det i praktiken då det i princip kräver en hel ombygg-

nad.  

Åtgärder med screenväv ger bättre termiska komfortvärden på sommaren och är 

även bra i energisynpunkt, dock ger den marginellt sämre komfortvärden på vintern 

då solinstrålningen från taket elimineras.  

Åtgärder med solfilm ger väldigt bra komfortvärden på sommaren och kan reducera 

missnöjdheten hos ockupanterna en varm dag med cirka 80 procentenheter. Dock 

har det en negativ effekt på vintern då all solinstrålning i princip elimineras och upp-

värmningsbehovet ökas. Trots att den till viss del reducerar energianvändningen så 

är den inte lika effektiv som screenväven i detta avseende. Den metalliska solfilmen 

ger bättre komfortvärden sommartid och är mer effektiv i att reducera solinstrålning 

än den ickemetalliska, dock finns risken för korrosion och kortare livslängd.  

Kombinerade åtgärden med solfilm på väggar och screenväv i taket ger komfortabla 

komfortvärden under sommaren och reducerar energianvändningen på ett bra sätt 

men ger fortfarande sämre termisk komfort på vintern. Denna åtgärd är förmodli-

gen den mest effektiva åtgärden i sammanvägningen mellan termisk komfort, ener-

gianvändning och ekonomiska aspekter. 

Åtgärden med värmereglerat takfönster ger en marginell förbättring av den termiska 

komforten väldigt varma dagar men ger ingen effekt vintertid och reducerar heller 

inte energianvändningen. Denna åtgärd är väldigt enkel och något som redan finns i 

byggnaden.  
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6 Slutsats 

Problemen med den termiska komforten och energianvändningen för glasbyggnaden 

förklaras enklast med att solinstrålningen blir hög på sommaren och transmissions-

förlusterna stora på vintern. Resultatet från simuleringen av nuläget visar att det 

varma och soliga sommardagar är outhärdligt varmt att vistas i byggnaden och kalla 

vinterdagar aningens för kallt.  

Det effektivaste sättet att förbättra detta sommartid blir därför att reducera solin-

strålningen med solfilm eller screenväv samt vintertid att försöka ta tillvara på solin-

strålningen och få den att stanna i byggnaden. Dessa förbättringar reducerar upp-

värmningsbehovet vintertid och kylbehovet sommartid och ger således byggnaden 

lägre energianvändning och bättre termisk komfort. 

Slutsatsen med fallstudien och de sju förbättringsåtgärder som simulerats är att den 

kombinerade åtgärden med screenväv i taket och ickemetallisk solfilm på väggarna 

ger det övergripande bästa resultatet. Att komfortvärdena försämras något på vin-

tern kan enkelt åtgärdas genom att ta ner screenväven under dessa perioder och ta 

tillvara på solinstrålningen. Denna åtgärd skulle enkelt kunna utföras i praktiken och 

antas inte vara särskilt kostsam. 
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A1 

Bilaga A 

Artiklarna hittades genom sökmotorn Discovery på Högskolan i Gävles bibliotekssida. 
Olika sökord användes enligt tabell 1 nedan och begränsningarna sattes till full text 
och peer reviewed. Källtypen sattes till Academic journals under samtliga sökningar.   
Därefter granskades titlarna på artiklarna och efter relevans så lästes även abstract. 
Om artikeln fortfarande var av intresse lästes också resterande del. 
Förutom de vetenskapliga artiklarna har information hämtats från relevanta källor på 
internet. 

 Tabell 1, Sökord och träffar. 

Sökord Databas/sökmotor Antal träffar 
(vald artikels 

position) 

Artikelnamn 

”Energy saving” 
”Glazed” 

Discovery 478 (1) ”Energy saving potential of glazed space: 
Sensitivity analysis” 

“Energy analysis” 
“Buildings” 

“thermal mass” 

Discovery 2518 (4) “Accuracy of Energy Analysis of Buildings: A 
comparison of a monthly energy balance 

method and simulation methods in calculating 
the energy consumption and the effect of 

thermal mass” 

“Indoor thermal 
comfort” “Glazed 

facades” 

Discovery 85 (6) “Indoor thermal environmental conditions near 
glazed facades with shading devices – Part I: 
Experiments and building thermal model.” 

“Indoor thermal 
comfort” “Glazed 

facades” 

Discovery 85 (3) “Indoor thermal environmental conditions near 
glazed facades with shading devices – Part II: 
Thermal comfort simulation and impact of 

glazing and shading properties” 

“Energy 
simulation” 

”Glazed buildings” 
”Sweden” 

Discovery 9 (1) “Energy simulations for glazed office buildings 
in Sweden” 

“Shading devices” 
“Simulation” 

Discovery 1088 (1) “Review of simulation modeling for shading 
devices in buildings” 

“Energy model” 
“Methology” 

Discovery 586 (4) “Calibrating whole building energy models: An 
evidence-based methodology” 
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Bilaga B 

Resterande bilder från IR-termografering visas i figur 1 till figur 6. 

 

Figur 1, Köldbryggor i aluminiumprofil fotat från utsidan. 

 

Figur 2, köldbryggor i hörn fotat från utsidan. 

 

Figur 3, Anslutning gavel/tak fotat från insidan. 
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Figur 4, Köldbrygga plåt fotat från insidan. 

 

 

Figur 5, Köldbrygga tak fotat från insidan 

 

 

Figur 6, Luftläckage dörrar fotat från insidan. 
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Bilaga C 

 

Screenväv ”SWK M005” från Dickson på insida tak 

PMV 

Simuleringen med åtgärden SWK M005 på insidan av taket studerades för samma 
dagar som ursprungssimuleringen, resultatet beskrivs av tabell 1 och tabell 2. Max-
värdet för den varma dagen simulerades nu till 1,594 och för den kalla dagen -
1,242. 

Tabell 1, Termiska komfortvärden den 26 juni 2016 med screenväv SWK M005 på insida tak enligt 
IDA-ICE. 

 

Tabell 2, Termiska komfortvärden den 1 januari 2016 med screenväv SWK M005 på insida tak enligt 
IDA-ICE. 

 

Energianvändning 

Årssimulering av åtgärden med SWK M005 på insidan av taket gav en specifik ener-
gianvändning på 690,8 kWh/m2 och år eller 105,2 MWh för hela byggnaden enligt 
tabell 3 nedan. Fördelningen av energianvändningen över året visas i figur 1 där de 
blå staplarna indikerar energin för kyla medan de orangea visar energin för upp-
värmningen. 

Tabell 3, Byggnadens energianvändning för ett helt år med SWK M005 på insida tak enligt IDA-ICE. 

Klockslag PMV vid 60 
ockupanter i 
byggnaden  

PMV vid 5 
ockupanter i 
byggnaden  

PPD vid 60 
ockupanter i 
byggnaden 

PPD vid 5 
ockupanter i 
byggnaden 

9:00 0,269 (0,365) 0,086 (0,185) 6,6 % (7,9 %) 5,3 % (5,9 %) 
14:00 1,109 (2,117)  0,890 (2,119) 31,1 % (81,0 %) 21,9 % (80,7 %) 
16:00 1,594 (2,692) 1,472 (2,831) 56,0 % (96,6 %) 49,4 % (98,1 %) 

Klockslag PMV vid 60 
ockupanter i 
byggnaden 

PMV vid 5 
ockupanter i 
byggnaden 

PPD vid 60 
ockupanter i 
byggnaden 

PPD vid 5 
ockupanter i 
byggnaden 

9:00 -0,708 (-0,442) -1,242 (-0,770) 15,6 % (9,1 %)  37,4 % (17,5 %) 
14:00 -0,661 (-0,395)  -1,144 (-0,702)  14,2 % (8,3 %) 32,7% (15,4 %) 
16:00 -0,673 (-0,407) -1,168 (-0,718) 14,5 % (8,5 %) 33,7 % (15,9 %) 

 MWh för hela 
byggnaden 

kWh/m2 Atemp Besparing från 
ursprungssimulering i 

% 
Uppvärmning 100,8 (120,9) 662,3 (794,3) 16,6  

Kyla 1,3 (2,3) 8,5 (15,0) 43,3 
Ventilation 3,1 (3,1) 20,0 (20,3) 1,5 
Total energi 105,2 (126,3) 690,8 (829,6) 16,7 
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Figur 1, Fördelning av energianvändning över året enligt IDA-ICE. 

Screenväv ”SWK M005” från Dickson på utsida tak 

PMV 

Simuleringen med åtgärden SWK M005 på utsidan av taket studerades för samma 
dagar som ursprungssimuleringen, resultatet beskrivs av tabell 4 och tabell 5. Max-
värdet för den varma dagen simulerades nu till 1,259 och för den kalla dagen -
1,242. 

Tabell 4, Termiska komfortvärden den 26 juni 2016 med screenväv SWK M005 på utsida tak enligt 
IDA-ICE. 

Tabell 5, Termiska komfortvärden den 1 januari 2016 med screenväv SWK M005 på utsida tak enligt 
IDA-ICE. 

 

Energianvändning 

Årssimulering av åtgärden med SWK M005 på utsidan av taket gav en specifik ener-
gianvändning på 697,3 kWh/m2 och år eller 106,2 MWh för hela byggnaden enligt 
tabell 6 nedan. Fördelningen av energianvändningen över året visas i figur 2 där de 

Klockslag PMV vid 60 
ockupanter i 
byggnaden  

PMV vid 5 
ockupanter i 
byggnaden  

PPD vid 60 
ockupanter i 
byggnaden 

PPD vid 5 
ockupanter i 
byggnaden 

9:00  0,246 (0,365)  0,061 (0,185) 6,4 % (7,9 %) 5,2 % (5,9 %) 
14:00  0,827 (2,117)   0,627 (2,119) 19,5 % (81,0 %) 13,3% (80,7 %) 
16:00  1,259 (2,692)  1,058 (2,831) 38,2 % (96,6 %) 28, 7 % (98,1 %) 

Klockslag PMV vid 60 
ockupanter i 
byggnaden 

PMV vid 5 
ockupanter i 
byggnaden 

PPD vid 60 
ockupanter i 
byggnaden 

PPD vid 5 
ockupanter i 
byggnaden 

9:00 -0,708 (-0,442) -1,242 (-0,770) 15,6 % (9,1 %)  37,4 % (17,5 %) 
14:00 -0,664 (-0,395)  -1,151 (-0,702)  14,3 % (8,3 %) 32,9 % (15,4 %) 
16:00 -0,674 (-0,407) -1,169 (-0,718) 14,5 % (8,5 %) 33,8 % (15,9 %) 
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blå staplarna indikerar energin för kyla medan de orangea visar energin för upp-
värmningen. 

Tabell 6, Byggnadens energianvändning för ett helt år med SWK M005 på utsida tak enligt IDA-ICE. 

 
Figur 2, Fördelning av energianvändning över året enligt IDA-ICE. 

Solfilm ”Prestige 40” från SunStop på väggar och tak 

PMV 

Simuleringen med åtgärden solfilm Prestige 40 på utsidan av alla glas studerades för 
samma dagar som ursprungssimuleringen, resultatet beskrivs av tabell 7 och tabell 8. 
Maxvärdet för den varma dagen simulerades nu till 0,815 och för den kalla dagen -
1,243. 

Tabell 7, Termiska komfortvärden den 26 juni 2016 med solfilm Prestige 40 på alla fönster enligt 
IDA-ICE. 

 MWh för hela 
byggnaden 

kWh/m2 Atemp Besparing från 
ursprungssimulering i 

% 
Uppvärmning 102,1 (120,9) 670,7 (794,3) 15,6  

Kyla 1,0 (2,3) 6,6 (15,0) 56 
Ventilation 3,1 (3,1) 20,0 (20,3) 1,5 
Total energi 106,2 (126,3) 697,3 (829,6) 15,9 

Klockslag PMV vid 60 
ockupanter i 
byggnaden  

PMV vid 5 
ockupanter i 
byggnaden  

PPD vid 60 
ockupanter i 
byggnaden 

PPD vid 5 
ockupanter i 
byggnaden 

9:00 0,188 (0,365) -0,001 (0,185) 5,8 % (7,9 %) 5,1 % (5,9 %) 
14:00 0,712 (2,117)  0,522 (2,119) 15,7 % (81,0 %) 10,7% (80,7 %) 
16:00 0,815 (2,692) 0,617 (2,831) 19,0 % (96,6 %) 13,0 % (98,1 %) 
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Tabell 8, Termiska komfortvärden den 1 januari 2016 med solfilm Prestige 40 på alla fönster enligt 
IDA-ICE. 

 

Energianvändning 

Årssimulering av åtgärden med solfilm Prestige 40 på utsidan av alla glas gav en spe-
cifik energianvändning på 708,2 kWh/m2 och år eller 107,9 MWh för hela byggna-
den enligt tabell 9 nedan. Fördelningen av energianvändningen över året visas i figur 
3 där de blå staplarna indikerar energin för kyla medan de orangea visar energin för 
uppvärmningen. 

Tabell 9, Byggnadens energianvändning för ett helt år med solfilm Prestige 40 på alla fönster enligt 
IDA-ICE. 

 

 

Figur 3, Fördelning av energianvändning över året enligt IDA-ICE. 

Solfilm ”Silver 15” från SunStop på väggar och tak 

PMV 

Simuleringen med åtgärden solfilm Silver 15 på utsidan av alla glas studerades för 
samma dagar som ursprungssimuleringen, resultatet beskrivs av tabell 10 och tabell 

Klockslag PMV vid 60 
ockupanter i 
byggnaden 

PMV vid 5 
ockupanter i 
byggnaden 

PPD vid 60 
ockupanter i 
byggnaden 

PPD vid 5 
ockupanter i 
byggnaden 

9:00 -0,715 (-0,442) -1,243 (-0,770) 15,8 % (9,1 %)  37,4 % (17,5 %) 
14:00 -0,670 (-0,395)  -1,161 (-0,702)  14,5 % (8,3 %) 33,5 % (15,4 %) 
16:00 -0,674 (-0,407) -1,170 (-0,718) 14,6 % (8,5 %) 33,8 % (15,9 %) 

 MWh för hela 
byggnaden 

kWh/m2 Atemp Besparing från 
ursprungssimulering i 

% 
Uppvärmning 104,1 (120,9) 683,7 (794,3) 13,9  

Kyla 0,7 (2,3) 4,4 (15,0) 71,0 
Ventilation 3,1 (3,1) 20,1 (20,3) 1,0 
Total energi 107,9 (126,3) 708,2 (829,6) 14,6 
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11. Maxvärdet för den varma dagen simulerades nu till 0,614 och för den kalla da-
gen -1,243. 

Tabell 10, Termiska komfortvärden den 26 juni 2016 med solfilm Silver 15 på alla fönster enligt 
IDA-ICE. 

Tabell 11, Termiska komfortvärden den 1 januari 2016 med solfilm Silver 15 på alla fönster enligt 
IDA-ICE. 

 

Energianvändning 

Årssimulering av åtgärden med solfilm Silver 15 på utsidan av alla glas gav en speci-
fik energianvändning på 725,9 kWh/m2 och år eller 110,5 MWh för hela byggnaden 
enligt tabell 12 nedan. Fördelningen av energianvändningen över året visas i figur 4 
där de blå staplarna indikerar energin för kyla medan de orangea visar energin för 
uppvärmningen. 

Tabell 12, Byggnadens energianvändning för ett helt år med solfilm Silver 15 på alla fönster enligt 
IDA-ICE. 

 

Klockslag PMV vid 60 
ockupanter i 
byggnaden  

PMV vid 5 
ockupanter i 
byggnaden  

PPD vid 60 
ockupanter i 
byggnaden 

PPD vid 5 
ockupanter i 
byggnaden 

9:00 0,122 (0,365) -0,072 (0,185) 5,4 % (7,9 %) 5,2 % (5,9 %) 
14:00 0,592 (2,117)  0,408 (2,119) 12,3 % (81,0 %) 8,5 % (80,7 %) 
16:00 0,614 (2,692) 0,429 (2,831) 12,9 % (96,6 %) 8,8 % (98,1 %) 

Klockslag PMV vid 60 
ockupanter i 
byggnaden 

PMV vid 5 
ockupanter i 
byggnaden 

PPD vid 60 
ockupanter i 
byggnaden 

PPD vid 5 
ockupanter i 
byggnaden 

9:00 -0,716 (-0,442) -1,243 (-0,770) 15,8 % (9,1 %)  37,4 % (17,5 %) 
14:00 -0,677 (-0,395)  -1,175 (-0,702)  14,7 % (8,3 %) 34,1 % (15,4 %) 
16:00 -0,676 (-0,407) -1,173 (-0,718) 14,6 % (8,5 %) 33,9 % (15,9 %) 

 MWh för hela 
byggnaden 

kWh/m2 Atemp Besparing från 
ursprungssimulering i 

% 
Uppvärmning 107,1 (120,9) 703,8 (794,3) 11,4 

Kyla 0,3 (2,3) 1,9 (15,0) 87,3 
Ventilation 3,1 (3,1) 20,2 (20,3) 0,5 
Total energi 110,5 (126,3) 725,9 (829,6) 12,5 
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Figur 4, Fördelning av energianvändning över året enligt IDA-ICE. 

 

Screenväv på insida tak kombinerat med solfilm ”Prestige 40” på utsida 
väggar. 

PMV 

Simuleringen med den kombinerade åtgärden med screenväv på insida tak och sol-
film Prestige 40 på utsidan av alla väggar studerades för samma dagar som ur-
sprungssimuleringen, resultatet beskrivs av tabell 13 och tabell 14. Maxvärdet för 
den varma dagen simulerades nu till 1,020 och för den kalla dagen -1,243. 

Tabell 13, Termiska komfortvärden den 26 juni 2016 med kombinerad åtgärd enligt IDA-ICE. 

Klockslag PMV vid 60 
ockupanter i 
byggnaden  

PMV vid 5 
ockupanter i 
byggnaden  

PPD vid 60 
ockupanter i 
byggnaden 

PPD vid 5 
ockupanter i 
byggnaden 

9:00 0,202 (0,365) 0,014 (0,185) 5,9 % (7,9 %) 5,1 % (5,9 %) 
14:00 0,755 (2,117)  0,562 (2,119) 17,0 % (81,0 %) 11,6 % (80,7 %) 
16:00 1,020 (2,692) 0,799 (2,831) 27,0 % (96,6 %) 18,5 % (98,1 %) 

Tabell 14, Termiska komfortvärden den 1 januari 2016 med kombinerad åtgärd enligt IDA-ICE. 

Klockslag PMV vid 60 
ockupanter i 
byggnaden 

PMV vid 5 
ockupanter i 
byggnaden 

PPD vid 60 
ockupanter i 
byggnaden 

PPD vid 5 
ockupanter i 
byggnaden 

9:00 -0,715 (-0,442) -1,243 (-0,770) 15,8  % (9,1 %)  37,4 % (17,5 %) 
14:00 -0,668 (-0,395)  -1,158 (-0,702)  14,4 % (8,3 %) 33,3 % (15,4 %) 
16:00 -0,674 (-0,407) -1,169 (-0,718) 14,5 % (8,5 %) 33,8 % (15,9 %) 

 

Energianvändning 

Årssimulering av åtgärden kombinerade åtgärden med screenväv på insida tak och 
solfilm Prestige 40 på utsidan av alla väggar med isolerat tak gav en specifik energi-
användning på 704,5 kWh/m2 och år eller 107,3 MWh för hela byggnaden enligt 
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tabell 15 nedan. Fördelningen av energianvändningen över året visas i figur 5 där de 
blå staplarna indikerar energin för kyla medan de orangea visar energin för upp-
värmningen. 

Tabell 15, Byggnadens energianvändning för ett helt år med kombinerad åtgärd enligt IDA-ICE. 

 

Figur 5, Fördelning av energianvändning över året enligt IDA-ICE. 

Byte till isolerat tak 

PMV 

Simuleringen med åtgärden av isolerat tak studerades för samma dagar som ur-
sprungssimuleringen, resultatet beskrivs av tabell 16 och tabell 17. Maxvärdet för 
den varma dagen simulerades nu till 0,767 och för den kalla dagen -0,557. 

 MWh för hela 
byggnaden 

kWh/m2 Atemp Besparing från 
ursprungssimulering i 

% 
Uppvärmning 103,4 (120,9) 679,1 (794,3) 14,5 

Kyla 0,8 (2,3) 5,3 (15,0) 64,7 
Ventilation 3,1 (3,1) 20,1 (20,3) 1,0 
Total energi 107,3 (126,3) 704,5 (829,6) 15,1 
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Tabell 16, Termiska komfortvärden den 26 juni 2016 med isolerat tak enligt IDA-ICE. 

Klockslag PMV vid 60 
ockupanter i 
byggnaden  

PMV vid 5 
ockupanter i 
byggnaden  

PPD vid 60 
ockupanter i 
byggnaden 

PPD vid 5 
ockupanter i 
byggnaden 

9:00 0,224 (0,365) 0,038 (0,185) 6,1 % (7,9 %) 5,1 % (5,9 %) 
14:00 0,690 (2,117)  0,501 (2,119) 15,0 % (81,0 %) 10,3 % (80,7 %) 
16:00 0,767 (2,692) 0,573 (2,831) 17,4 % (96,6 %) 11,9 % (98,1 %) 

Tabell 17, Termiska komfortvärden den 1 januari 2016 med isolerat tak enligt IDA-ICE. 

Klockslag PMV vid 60 
ockupanter i 
byggnaden 

PMV vid 5 
ockupanter i 
byggnaden 

PPD vid 60 
ockupanter i 
byggnaden 

PPD vid 5 
ockupanter i 
byggnaden 

9:00 -0,285 (-0,442) -0,557 (-0,770) 6,7 % (9,1 %)  11,5 % (17,5 %) 
14:00 -0,287 (-0,395)  -0,556 (-0,702)  6,7 % (8,3 %) 11,5 % (15,4 %) 
16:00 -0,277 (-0,407) -0,545 (-0,718) 6,6 % (8,5 %) 11,2 % (15,9 %) 

 

Energianvändning 

Årssimulering av åtgärden med isolerat tak gav en specifik energianvändning på 
537,2 kWh/m2 och år eller 81,7 MWh för hela byggnaden enligt tabell 18 nedan. 
Fördelningen av energianvändningen över året visas i figur 6 där de blå staplarna in-
dikerar energin för kyla medan de orangea visar energin för uppvärmningen. 

Tabell 18, Byggnadens energianvändning för ett helt år med isolerat tak enligt IDA-ICE. 

 MWh för hela 
byggnaden 

kWh/m2 Atemp Besparing från 
ursprungssimulering i 

% 
Uppvärmning 78,1 (120,9) 513,0 (794,3) 35,4 

Kyla 0,8 (2,3) 5,5 (15,0) 63,3 
Ventilation 2,8 (3,1) 18,7 (20,3) 7,9 
Total energi 81,7 (126,3) 537,2 (829,6) 35,2 

 

 
Figur 6, Fördelning av energianvändning över året enligt IDA-ICE. 
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Värmereglerad öppning av takfönster 

PMV 

Simuleringen med åtgärden av öppningen på det värmereglerade fönstret studerades 
för samma dagar som ursprungssimuleringen, resultatet beskrivs av tabell 19 och ta-
bell 20. Maxvärdet för den varma dagen simulerades nu till 2,750 medan den kalla 
dagen förblev densamma som i ursprungssimuleringen. 

Tabell 19, Termiska komfortvärden den 26 juni 2016 med värmereglerat fönster enligt IDA-ICE. 

Klockslag PMV vid 60 
ockupanter i 
byggnaden  

PMV vid 5 
ockupanter i 
byggnaden  

PPD vid 60 
ockupanter i 
byggnaden 

PPD vid 5 
ockupanter i 
byggnaden 

9:00  0,365 (0,365) 0,185 (0,185) 7,9 % (7,9 %) 5,9 % (5,9 %) 
14:00  2,117 (2,117)  2,119 (2,119) 81 % (81,0 %) 80,7 % (80,7 %) 
16:00  2,421 (2,692) 2,750 (2,831) 82,3 % (96,6 %) 94,8 % (98,1 %) 

 

Tabell 20, Termiska komfortvärden den 1 januari 2016 med värmereglerat fönster enligt IDA-ICE. 

Klockslag PMV vid 60 
ockupanter i 
byggnaden 

PMV vid 5 
ockupanter i 
byggnaden 

PPD vid 60 
ockupanter i 
byggnaden 

PPD vid 5 
ockupanter i 
byggnaden 

9:00 - (-0,442) -0,557 (-0,770) 6,7 % (9,1 %)  11,5 % (17,5 %) 
14:00  (-0,395)  -0,556 (-0,702)  6,7 % (8,3 %) 11,5 % (15,4 %) 
16:00  (-0,407) -0,545 (-0,718) 6,6 % (8,5 %) 11,2 % (15,9 %) 

 

Energianvändning 

Årssimulering av åtgärden med öppningen på det värmereglerade fönstret gav ingen 
skillnad i energianvändning från ursprungssimuleringen enligt tabell 21. Fördel-
ningen av energianvändningen över året visas i figur 7 där de blå staplarna indikerar 
energin för kyla medan de orangea visar energin för uppvärmningen.  

Tabell 21, Byggnadens energianvändning för ett helt år med värmereglerat fönster enligt IDA-ICE. 

 MWh för hela 
byggnaden 

kWh/m2 Atemp Besparing från 
ursprungssimulering i 

% 
Uppvärmning 120,9 (120,9) 794,3 (794,3) 0 

Kyla 2,3 (2,3) 15,0 (15,0) 0 
Ventilation 3,1 (3,1) 20,3 (20,3) 0 
Total energi 126,3 (126,3) 829,6 (829,6) 0 
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 Figur 7, Fördelning av energianvändning över året enligt IDA-ICE. 
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