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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete på C-nivå har genomförts i samarbete med ÅF Infrastruktur AB, 

Borlänge och syftar till att simulera inomhusklimatet för valda delar inom nybyggnation 

Experium, Lindvallen samt med hjälp av simuleringarna beräkna effekt- och 

energibehovet för dimensionering av en fjärrvärmeinstallation alternativt installation av 

elpanna samt kylcentral. 
 

ÅF Infrastruktur AB har uppdragen installationsprojektering samt installationsledning åt 

beställaren Skistar som skall upprätta Experium. Vilket skall resultera i en 

upplevelsearena på 17 000 m2 innehållande äventyrsbad, bowlinghall, eventyta samt 

restauranger mm.    
 

Författarens uppgift är att hjälpa ÅF Infrastruktur AB att klimatsimulera eventytan samt 

bowlinghallen på Experium med ett typiskt dygnsförlopp i beaktande. Då speciellt kolla 

på operativa temperaturer, relativa fuktigheter samt koldioxidnivån som uppstår i 

respektive lokal. För dessa simuleringar har datorprogrammet IDA Klimat & Energi 3,0 

använts.  
 

Simuleringen av ett typiskt dygnsförlopp på eventytan med 3000 personer samtidigt i 

lokalen på en afterski eller konsert, samt efterföljande 1500 samtidigt sittande personer 

skall resultera i om projekterat flöde räcker för att upprätthålla ett behagligt 

inomhusklimat. Simuleringen visar på att 3000 personer på samma gång är i översta 

laget, 1500 personer är mera realistiskt. 
 

Simuleringen av bowlinghallen syftar till att utreda om den relativa fuktigheten som ett 

bowlinggolv kräver, normalt 40-50 %, upprätthålls utan befuktare under vinterhalvåret. 

Det visar sig att under vinterhalvåret ligger den relativa fuktigheten på 20-30 %, en 

befuktare krävs för att upprätthålla den relativa fuktigheten på 40-50 %. 

 

En effekt- och energibehovsberäkning omfattande transmissions-, ventilations- och 

poolförluster samt energiåtgången för uppvärmning av tappvarmvatten skall tas fram som 

underlag för dimensionering av uppvärmningssystemet. Resultatet av dessa beräkningar 

blev att uppvärmningssystemet bör klara av 1,4 MW.  

 

Simuleringar och beräkningar tas upp under kapitlet resultat och slutsats, beräkningarna 

återfinns sedan i bilagorna. 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Abstract 
This diploma work has been performed in cooperation with ÅF Infrastruktur AB in 

Borlänge, Sweden, and aims to simulate the indoor climate for specific parts at the new 

erected Experium in Lindvallen. It also aims to estimate the power- and energy demand 

for installation of district heating or an electric boiler and a cooling centre. 

 

ÅF Infrastruktur AB has installation planning and installation management for the orderer 

Skistar who shall establish Experium. Experium is an experience arena on 17 000 m2 

which will comprise an adventure bath, bowling hall and restaurants etc.  

 

The author’s assignment is to help ÅF Infrastruktur AB to simulate the climate in the 

“Eventytan” which is a restaurant, and the bowling hall on Experium, with consideration 

of a typical diurnal course and specially check out the operating temperatures, relative 

moisture and the carbon dioxide levels which occur in the building. This climate 

simulation has been carried out in the computer program IDA Indoor Climate and Energy 

3,0. 

 

The simulation of a typical diurnal course with 3000 persons at the same time in 

“Eventytan” and following 1500 persons shall answer the question if project supply flow 

will manage to sustain a pleasant indoor climate. The simulation shows that 3000 persons 

at the same time in “Eventytan” are slightly too much. 1500 persons is more a realistic 

point of view. 

 

The simulation of the bowling hall is too investigate if the relative moisture level which 

the floor of bowling halls demands, normally 40-50 % to maintain without an humidifier 

on the winter month. The results of the simulation shows that under the winter month the 

relative moisture level is approximately 20-30 % which is too low, so the conclusion is 

that a humidifier is needed.  

 

A power- and energy demand calculation extensive transmission-, ventilation- and pool 

losses also contains the energy consumption for heating hot water. This basic data 

underlie as decision –making for heating up the building. The result of this show a 

demand of 1,4 MW. 

 

Simulations and calculations brings up under the result chapter and conclusion chapter, 

the calculations can be recovered back in the appendix. 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till arbetet. Bakgrunden är viktig för läsarens 

förståelse. Vidare presenteras arbetets syfte med efterföljande avgränsningar samt 

fastighetsbeskrivning.  

 

1.1 Bakgrund 

För att en människa skall trivas och kunna verka i en inomhusmiljö krävs det ett 

fungerande inomhusklimat. Inomhusklimatet kan sammanfattas av fyra tekniska krav: 

luftkvalitet, termiskt klimat, akustiskt klimat samt visuellt klimat. Inom var och en av 

ovanstående grenar finns det ställda krav samt önskemål, uppfylls dem upplevs 

inomhusklimatet som behagligt. 
 

ÅF Infrastruktur AB Borlänge har installationsprojektering och installationsledning åt 

beställaren Skistar, som skall upprätta Experium i Lindvallen för cirka 300 miljoner 

kronor. Experium blir en upplevelsearena innehållande bl a äventyrsbad, bowlinghall, 

restauranger. Författarens uppgift är att hjälpa ÅF Infrastruktur att göra 

klimatsimuleringar för ett typiskt dygnsförlopp med beaktande av ställda krav på 

temperaturer, operativa som direkta, koldioxidhalter och relativa fuktigheter. Vad behövs 

det för tilluftsflöde samt kyl- och värmeeffekter för att klara ställda krav? Det skall även 

utföras energiberäkningar på hela fastigheten för att få fram det totala effekt- och 

energibehovet.  
 

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att klimatsimulera eventytan med tanke på den belastningen 

som kan bli under ett typiskt dygn och då hålla gränsnivåerna för temperatur, 

koldioxidhalt och relativ fuktighet. Även bowlinghallen skall klimatsimuleras och då 

framförallt för att se om relativa fuktigheten håller sig inom gränsnivåerna som är satta 

för att golvet i bowlinghallen skall fungera korrekt. 
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Även en energiberäkning för fastigheten innehållande transmissions-, ventilations-, pool-, 

samt övriga beräkningar skall sammanställas som underlag för dimensionering av 

fjärrvärmeförsörjning alternativt försörjning genom installation av elpanna. 

 

1.3 Avgränsningar 

Uppgiften kommer att bestå av tre olika delmoment för att få en bra överblick hur 

komplexa energisystem utformas och anpassas till varandra. Anpassning av respektive 

del kommer att göras med tanke på tidsbegränsningen som råder. 

 

• Klimatsimulering av eventytan under ett typiskt dygn med förloppet av 3000 

personer samtidigt under en afterski eller konsert samt efterföljande middag med 

1500 samtidigt ätande. Simuleringen skall innehålla: operativa temperaturer, 

luftflöden, koldioxidhalter, relativa fuktigheter samt Fangers komfortekvation.   

 

• Klimatsimulering av bowlinghallen med hänsyn till de fuktkrav som råder för 

bowlingbanorna. Simuleringen skall innehålla: operativa temperaturer, luftflöden, 

koldioxidhalter, relativa fuktigheter samt Fangers komfortekvation.   

 

• Effekt- och energibehovsberäkning innehållande: 

Transmissions-, ventilations-, tappvarmvatten samt poolberäkningar. 

 

1.4 Fastighetsbeskrivning  

Experium skall upprättas med 14 000 m2, 4 plan. Projekteringen börjar i januari 2008 och 

sträcker sig till september 2008. Bygget beräknas börja april 2008, tät byggnad till jul 

2008 och färdigställt allhelgona 2009, då säsongen börjar.  

 

Plan 0 innehåller apparatrum, 

Plan 1 innehåller bowling, omklädning.  

Plan 2 innehåller äventyrsbad med barn- och barpool, utomhuspool, invändiga 

rutschbanor, vågmaskin, surfsimulator, biograf samt en eventyta, kök och barer.  

Plan 3 innehåller ett bastuland, bar, pooler och spa-avdelning. 

Utvändigt byggs en bassäng som förbindelse med bassängen inomhus. 
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          Bild 1. Perspektiv över Experium, Lindvallen. 
 

1.5 Översikt av arbetet 

I kapitel ett presenteras bakgrunden till arbetet. Vidare introduceras arbetets syfte med 

efterföljande avgränsningar samt fastighetsbeskrivning.  

 

I kapitel två presenteras den teori som är nödvändig för fortsatt insikt av arbetet. Kapitlet 

innehåller en beskrivning av de regler som styr nybyggnationer i Sverige samt erforderlig 

teori som ligger till grund för arbetet. 

 

I kapitel tre presenteras den metodik som använts i arbetet. Kapitlet inleds med en allmän 

beskrivning av tillvägagångssättet, sedan en beskrivning av litteraturstudien som har 

gjorts. Senare presenteras och motiveras vilka beräkningsmetoder och simuleringar som 

använts och utförts i arbetet. Kapitlet avslutas med en kvalitetssäkring av programmet 

IDA Klimat och Energi 3.0.   

 

I kapitel fyra redovisas de simuleringar som gjorts på eventytan samt bowlinghallen även 

redovisas de värme- och energibehovsberäkningar som utförts.  

 

I kapitel fem diskuteras resultaten för respektive del som arbetet har anbringat. 

 

I kapitel sex sammanfattas resultaten och frågeställningen från kapitel ett besvaras. 

 

I kapitel sju tas förslag till fortsatta studier upp. 
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teori som är nödvändig för fortsatt förståelse av arbetet. 

Kapitlet innehåller en kort beskrivning av de regler som styr nybyggnationer i Sverige 

samt annan nödvändig teori som ligger till grund för arbetet. 

 

2.1 Beskrivning av inomhusklimat 

För att uppnå ett behagligt inomhusklimat så spelar olika parametrar in. De anbringar på 

de tekniska installationerna för värme, ventilation samt belysning att få ett så behagligt 

inomhusklimat som möjligt. Inomhusklimat kan definieras som människans 

omgivningssituation med avseende på de faktorer som påverkas av tekniska 

installationerna1. Det finns fyra faktorer som beskriver inomhusklimatet, vilka är 

termiska, hygieniska, ljusförhållande samt ljudförhållande. 

 

2.1.1 Termisk komfort 

Vi eftersträvar att husets klimatskärmar så som golv, tak och väggar skall skydda oss från 

yttre påfrestningar så som vind, regn, sol, värme och kyla. För inomhus skall det vara en 

viss termisk komfort för att trivas och inte känna obehag. Med termisk komfort menas att 

byggnaden som människan bor eller arbetar i skall upprätthålla ett visst klimat inomhus 

som inte upplevs obehagligt. Hur det termiska klimatet upplevs beror dels på hur 

individen är klädd, aktivitet samt på faktorer som är omgivningsberoende så som 

lufttemperatur, luftfuktighet, lufthastighet och omgivande ytors temperatur. Eftersom alla 

individer uppfattar och känner olika saker så är det omöjligt att vara alla till laggs, därför 

finns det olika värderingsskalor som kan efterföljas, dessa är bland annat PMV-index, 

Predicted Mean Vote och PPD-index, Predicted Percentage of Dissatisfied. Dessa två 

olika sätt att se på otillfredsställda individer som vistas i en och samma lokal tas upp 

längre fram. Termisk komfort definieras ofta som det tillstånd då människor är tillfreds 

med den termiska omgivningen2. 

 

 

 

                                                      
1  Warfvinge, C. (2007) Installationsteknik AK för V. Lund: Studentlitteratur. 
2  Warfvinge, C. (2007) Installationsteknik AK för V. Lund: Studentlitteratur. 
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2.1.1.1 Klädsel 

Vid värdering av det termiska klimatet spelar klädseln på individen en stor roll. Eftersom 

kläder har en värmeisolerande förmåga. Denna förmåga mäts i enheten clo, 1 clo 

motsvarar 0,155 Wkm /2 . En naken person har 0 clo och normalt inomhusklädd 

vintertid isolerar med 1 clo.  

 

clo-värde Klädsel 

0,36 

0,96 

1,37 

2,5 

4 

4 

6 

6,5 

8 

10 

Shorts, kortärmad skjorta 

Kostym 

Isolerad overall, underställ 

sommarsovsäck (1 säsong) 

vår- och sommarsovsäck (2 säsong) 

eskimåkläder 

vår-, sommar- och höstsovsäck (3 säsong)

vintersovsäck (4 säsong) 

alpin sovsäck (4+ säsong) 

arktisk sovsäck 

Tabell 1. Isoleringsvärden vid olika klädsel. 
 
 

2.1.1.2 Aktivitet 

Värmeproduktion från kroppen pågår ständigt och varierar kraftigt med den fysiska 

aktiviteten. En normalbyggd persons kroppsyta uppgår till ca 1,8 m2. Vid vila avges ca 60 

W/m2 och vid en ökad belastning kan värmeavgivelsen uppgå till ca 300 W/m2. 

Värmeöverföringen styrs av följande: konvektion, strålning, avdunstning samt 

värmeledning. Aktivitet mäts oftast i enheten met, där 1 met motsvarar 108 W, baserat på 

kroppsytan1,8 m2. 
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met-värde Aktivitet W 

0,7 

1,0 

1,2 

2,0 

2,6 

3,8 

4,0 

5,0-7,6 

7,0-8,7 

Sömn 

Vila, sittande 

Stående still 

Promenad (3,2 km/h) 

Promenad (4,3 km/h) 

Promenad (6,4 km/h) 

Tungt maskinarbete 

Basket 

Tävlingsbrottning 

72 

108 

126 

207 

270 

396 

423 

522-792 

738-909 

Tabell 2. Värmealstring hos en vuxen person vid olika aktiviteter, baserat på kroppsytan 1,8 m2. 
 

2.1.1.3 Temperaturbegrepp 

Lufttemperatur, ta, är temperaturen utanför det gränsskikt av luft närmast en person. 

Normala lufttemperaturer i bostäder och lokaler skall ligga mellan 18-24 ˚C. Vintertid vid 

uppvärmningsfallet ligger det vanligtvis omkring 18-22 ˚C och sommartid vid kylfallet 

ligger det omkring 22-24 ˚C. En vanlig termometer är oftast missvisande då den påverkas 

av strålningstemperaturen, och är därför ett dåligt mått på hur det termiska klimatet 

upplevs.  

Därför har ett begrepp som heter operativ temperatur, to, tagits fram som baseras på 

luftens medelstrålningstemperatur, tr, samt lufttemperaturen, ta. Operativ temperatur ger 

en bra uppfattning om det termiska klimatet i en byggnad. 

2
ra

o
tt

t
+

=   (1) 

 

2.1.1.4 Lufthastighet 

Vid för hög lufthastighet kyls kroppen av och det kan upplevas som obehagligt. Vid 

högre hastighet en 0,15 m/s vid operativ temperatur mellan 20-24 ˚C upplevs klimatet 

som obehagligt. 

 

2.1.1.5 Luftfuktighet 

Vid en förhöjd relativ fuktighet så försvåras svettningen och därmed värmeavgivningen 

från kroppen, relativa fuktigheten bör ligga mellan 30-70 % för att klimatet skall upplevas 

som behagligt. Även byggnader kan skadas av för hög fuktighet. 
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2.1.1.6 PMV-index 

PMV står för Predicted Mean Vote, ”förväntat medelutlåtande” och anges på en sju- 

gradig skala som sträcker sig från -3 till +3, från att det upplevs som kallt till varmt. 

PMV-index bestäms genom att människor får definiera sin upplevelse av klimatet enligt 

den sju- gradiga skalan. 

 

Skala Upplevelse 

+3 

+2 

+1 

0 

-1 

-2 

-3 

Hett 

Varmt 

Lite varmt 

Neutralt (Lagom) 

Lite kyligt 

Kyligt 

Kallt 

Tabell 3. Termisk nivå uttryckt i PMV-skalan. 
 

2.1.1.7 PPD-index 

PPD står för Predicted Percentage of Dissatisfied ”förväntad procent otillfredsställda”. 

Detta index talar om hur många som är missnöjda med inneklimatet. Det finns ej något 

tillstånd där alla är nöjda, enligt internationella rekommendationer så skall antalet 

otillfredsställda hållas under 10 %. 
 

2.1.1.8 Fangers komfortekvation 

Fanger (1970) har tagit fram en metod där termisk upplevelse kan förutsägas på en grupp 

människor för olika kombinationer av klädsel, aktivitetsnivå samt andra 

klimatbetingelser. Se ekvation 3 nedan. 

 

Människans värmebalans 

S = M (± W ) ± E ± R ± C  (2) 

 

S = värmelagring i kroppen 

M = metabolism 

E = evaporativt värmeutbyte (svettning) 

R = värmeutbyte genom strålning 
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C = värmeutbyte genom konvektion 

W = utfört mekaniskt arbete. 

 

 

 

Fangers komfortekvation vid jämvikt alltså S=0 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −−⋅−⋅−−⋅ − 58)1(42,0)1(04,757651005,3)1( 3 ηηη

A
Mp

A
M

A
M

a

=−⋅−−⋅⋅− − )34(0014,05866(1072,1 )
5

aa t
A
Mp

A
M

 

[ ] )()273()273(1096,3 448
aclcclmrtclcl tthfttf −⋅⋅++−+⋅⋅ −  (3) 

A
M

 = aktivitetsnivå, W/m2 (stillasittande = 58, gående 7 km/h = 230) 

η  = kroppens mekaniska verkningsgrad (~0) 

clf  = förhållande mellan klädd och naken persons area  

ap  = luftens vattenångtryck, Pa  

at  = lufttemperaturen, °C  

mrtt   = medelstrålningstemperatur, °C  

 clt  = medeltemperaturen på klädd persons yta, °C  

ch  = konvektivt värmeövergångstal för klädd person, W/m •°C  

ch  = 2,05 • 25,0)( acl tt −  då detta värde större än 10,4• 5,0v  

ch  = 10,4 då 2,05 • 25,0)( acl tt −  mindre än 10,4• 5,0v  

v  = relativ lufthastighet, m/s 

A  = naken persons area, 2m  

approximeras med 0,202• 425,0W • 72,0h , 2m  

W  = kroppsvikt, kg 

h  = längd, m. 
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2.1.2 Hygieniska krav på inomhusmiljö 

Det föreligger vissa krav på inomhusmiljön bland annat syreinnehåll, koldioxidinnehåll, 

lukt, fukt och andra föroreningar. Människan förbrukar syre ur luften, normalt andas en 

person ca 0,5 m3/h eller 0,14 l/s, syrehalten i inandningsluften är ca 20 % och i 

utandningsluften ca 16 % så man tillgodogör sig endast ca 4 % av syret som andas in. I 

ett slutet rum är det inte i första hand syrebrist som uppstår utan för hög halt av koldioxid 

samt andra föroreningar. Koldioxidhalten mäts i ppm, miljondelar, den ökar från ca 300-

400 ppm i inandningsluften till 40 000 ppm i utandningsluften. Vid för hög koldioxidhalt 

hindras blodet från att ta upp syre och det är direkt skadligt. 

 

Koldioxidhalten räknas fram med följande ekvation. 

)1)(( nt
b

nt
o e

q
pcecc −− −++⋅=  (mg/m3) (4) 

co= koncentration vid tiden t=0 (mg/m3) 

t= tiden (s) 

n= specifika luftflödet (m3/s,m3) 

cb= koncentration i tillförd luft (mg/m3) 

p= genererade föroreningar inom lokalen (mg/s) 

q= luftflödet genom lokalen (m3/s)   

  

2.1.3 Ljusnivå 

För att människan skall trivas krävs det bra belysning av en lokal. Belysningen skall vara 

rätt fördelad, ej bilda skuggor samt återge färgerna korrekt. 

 

2.1.4 Ljudnivå 

För trivsel får ej för höga ljud uppstå, bullerstörningar upplevs oftast obehagligt och kan 

leda till ohälsa. 
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2.2 Regelverk för byggbranschen 

Vid nybyggnation av byggnader och byggnadsverk finns det ett antal minimikrav som 

samhället ställer. Dessa är bland annat utformning, tillgänglighet, bärförmåga, 

brandskydd, hygien, hälsa, miljö, hushållning med vatten och avfall, bullerskydd, 

säkerhet vid användning och energihushållning. Reglerna skall uppfyllas oavsett om 

bygglov eller bygganmälan behövs eller ej. Det är naturligtvis tillåtet och möjligt att 

bygga bättre än vad minimikraven anger. Dessa minimikrav specificeras i lagar, 

förordningar och föreskrifter. De viktigaste som skall följas är bland annat: 

o PBL- Plan och bygglagen 

o BKR- Boverkets konstruktionsregler 

o BBR- Boverkets byggregler 

o AMA- Allmän material och arbetsbeskrivning 
 

2.2.1 PBL 

Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och byggande. 

Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och 

långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer. Lag (1993:419).3 
 

2.2.2 BBR 

I Boverkets Byggregler ges föreskrifter om krav på inomhusklimat som måste vara 

uppfyllda för att bygglov ska beviljas. Dels ställs det krav på det termiska rumsklimatet, 

dels på antalet luftväxlingar, dvs. hur ofta rumsluften ska ersättas med uteluft, för olika 

typer av lokaler och aktiviteter.4 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Plan och bygglag (1987:10) 
4 Warfvinge C. (2007), Installationsteknik AK för V 
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2.2.2.1 Luftkvalitetskrav enligt BBR 

Byggnader och deras installationer skall utformas så att de kan ge förutsättningar för en 

god luftkvalitet i rum där människor vistas mer än tillfälligt. Kraven på inneluftens 

kvalitet skall bestämmas utifrån rummets avsedda användning. Luften får inte innehålla 

föroreningar i en koncentration som medför negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt. 

(BFS 2006:12) 

 

2.2.3 AMA 

AMA, en förkortning av Allmän Material- och Arbetsbeskrivning, lanserades i sin första 

upplaga 1950. Sedan dess har AMA kontinuerligt utvecklats och uppdaterats, och är idag 

väl förankrad och använd i hela bygg- och installationsbranschen. 

I AMA finns tusentals aktuella beprövade krav på utförande och material. Dessa kan 

effektivt användas i dokumentationen och kommunikationen genom byggprocessen. Från 

förfrågningsunderlag till färdiga bygghandlingar, på så vis talar alla samma språk, det blir 

tydligt vad som ska göras. Man kan kalla AMA för bygg- och installationsbranschens 

”kokbok”. I AMA ingår sju delar, fem gäller tekniska beskrivningar; Anläggning, Hus, 

VVS, Kyl och El. Den sjätte och sjunde delen i AMA-serien, Administrativa Föreskrifter, 

AMA AF och AF Köp.5 

 

2.2.4 Rambeskrivning 

Rambeskrivningen talar om vilka specifikationer t.ex. en fläkt skall klara av som används 

i projektet, det skrivs även ut AMA koder som specificerar olika utföranden och material. 

Det finns olika rambeskrivningar för bland annat ventilation, VS, kyla, el och styr och 

regler. Rambeskrivningen ansluter till HUS AMA 98. 

 

2.2.5 Rumsbeskrivning 

En rumsbeskrivning specificerar vad varje enskilt rum skall ha för inredning, material i 

golv, tak och väggar. Det specificeras även vilka utföranden av installationer som rummet 

skall innehålla, i form av ventilation, VS (vatten, sanitet) och el. Finns det ett ljudkrav så 

tas även det med i beskrivningen.  

 

                                                      
5 http://www.vvs-forum.se/?use=publisher&id=3826&force_menu=3826 (Acc.2008-02-20, 12:30) 
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2.3 Värmebehovsberäkning 

Vid en bestämd temperaturskillnad kan effektbehovet bestämmas enligt ekvation fem 

nedan, förutsatt att till- och frånluftstemperaturen är lika. I ekvationen ingår 

transmissionsförluster, ventilationsförluster och värmetillskott. Vid dimensionering av 

nya byggnader så används begreppet dimensionerande utetemperatur (DUT), detta 

innebär enligt regelverket att man accepterar en temperatursänkning inomhus på 3˚C en 

gång under 20 år (DUT20). 

 

gratisinnetot PDUTTQP −−= )(    (W) (5) 

 

Qtot=Qt+Qv    (W/˚C)  (6) 

 

Qt= byggnadens specifika värmebehov för transmissionsförluster  (W/˚C) 

Qv= specifika ventilationsförluster   (W/˚C) 

 

Pgratis= Gratis värmetillskott     (W) 

 

2.3.1 Transmissionsförluster 

Byggnadens specifika transmissionsförluster beräknas som summan av transmissionen 

genom de olika byggnadsdelarna golv, väggar och tak.  

 

∑ ⋅=
j

jjt AUQ   (W/˚C) (7) 

 

Uj= värmegenomgångskoefficient för yta j. (W/m2˚C) 

Aj= area för yta j.  (m2) 
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2.3.1.1 Värmegenomgångskoefficient U 

U-värdet är beroende av värmekonduktiviteten och materialets tjocklek.  

U-värdet definieras som den värmemängd som per tidsenhet passerar genom en ytenhet 

av väggen då skillnaden i lufttemperatur på ömse sidor om väggen är en grad. 6 

∑
=

R
U 1

   (W/m2˚C) (8) 

 

λ
dR = , värmeövergångsmotstånd (m2˚C/W) (9) 

 

d= konstruktions materialets tjocklek (m) 

λ= värmekonduktivitet  (W/m˚C) 

 

Värmekonduktiviteten definieras som, den värmemängd per sekund som passerar genom 

en m² av ett material med en meters tjocklek då temperatur differensen är en grad7 Dvs. 

desto mindre värmekonduktivitet desto bättre isolering. 

 

2.3.2 Ventilationsförluster 

Kontrollerad, eller med annan benämning styrd ventilation, skapar en luftväxling i 

byggnaden. Uteluften måste värmas upp till önskad temperatur för att ett behagligt 

inneklimat skall uppstå vilket resulterar i ett värmebehov. 

Detta specifika värmebehov beräknas enligt ekvationen nedan. 

 

dcqQ pv ⋅−⋅⋅⋅= )1( ηρ    (W/ ˚C) (10)  

 

q = totala flödet, (m3/s) 

ρ = luftens densitet 1,2 (kg/m3) 

cp = luftens specifika värmekapacitet 1000 (j/kg ˚C) 

η= värmeväxlarens verkningsgrad 

d= relativ drifttid (1=ständig drift) 

 

                                                      
6 Sandin K. (1990), Värme Luftströmning Fukt 
7 Sandin K. (1990), Värme Luftströmning Fukt 
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2.3.3 Uppvärmning av pooler 

Värmebehovet för pooler har beräknats med avseende på fuktavgivningen, värmebehovet 

för uppvärmningsenergi till kilo avdunstat vatten samt ångbildningsenergin för kilo 

avdunstat vatten enligt ekvationerna 11, 12, 13 och 14 som följer. Även har 

transmissionsförluster tagits med i beräkningarna, ekvation 7. 

 

Mättnadsånghalt: 

[ ]4)273(02,0132,1
−+⋅= T

T
vs   (Kg/m3) (11) 

T= absoluta temperaturen (K) 
 

Fuktflöde: 

( )syi
k vv
c

g −⋅
⋅

=
ρ
α

   )/( 2 smKg ⋅  (12) 

g= fuktflöde till ytan )/( 2 smKg ⋅  

αk= konvektiv värmeöverföringskoefficient )/( 2 KmKg ⋅   

ρ= luftens densitet (Kg/m3) 

c= luftens värmekapacitet )/( KKgWs ⋅  

vi= inneluftens ånghalt (Kg/m3) 

vsy= mättnadsånghalten på ytan (Kg/m3) 

 

Uppvärmningsenergi: 

årdrifttidTTcp
h
kgQ kallvattenfram /)( ⋅−⋅⋅=  (kWh/år) (13) 

kg/h= fuktflöde per timme (kg/h) 

cp= vattnets värmekapacitet )/( KKgWs ⋅  

Tfram= framledningstemperatur (˚C) 

Tkallvatten= kallvattentemperatur (˚C) 

 

Ångbildningsenergi: 

drifttid
h
kgrQ ⋅=    (kWh/år) (14) 

r= ångbildningsvärme (kJ/kg)  
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2.3.4 Tappvarmvatten 

I detta fall har värmebehovet för tappvarmvatten beräknats genom att summera 

normflöden för alla tappställen och sedan ta fram det sannolika flödet i ett diagram. 

Se ekvation nedan. 

 

arpersontimmTTcpqQ kallmtappv ⋅−⋅⋅⋅= )( var. ρ      (kWh) (15) 

 

2.3.5 Internvärme 

Internvärme, även kallad ”gratis värmetillskott” och fås från människor som vistas i 

lokalen, belysning, solinstrålning samt maskiner. 

 

Värmetillskottet från människorna beräknas utifrån aktiviteten och vistelsetiden i lokalen. 

 

txPq ⋅⋅=    (Wh)  (16) 

  

P = värmeenergi per person, (W) 

x = antal personer, - 

t = vistelsetid, (h) 

 

För belysningen beräknas värmetillskottet enligt följande, man utgår ifrån summan av 

lysrörens/lampornas märkeffekt (W), hur stor del av denna som blir värme samt tiden 

som lysrören/lamporna är i bruk, ekvation 17. 

 

txPq ⋅⋅=   (Wh) (17)  

  

P= effektsumma, (W)   

x = andel värme i procent  

t = tiden lamporna lyser, (h)  

 

 

 

 

 

 



 

 
27 

 

 

Solinstrålning mäts oftast i KWh/m2/dag och presenteras i tabeller för olika infallsvinklar 

och orter i Sverige. För solinstrålning genom fönster används följande ekvation. 

 

))(( ,, dirttdirtskdiaffs IIIffffAP −+⋅⋅⋅⋅⋅=  (W) (18) 

A= fönstrets totalyta, (m2) 

fa= korrektionsfaktor för glasdel (Aglas/A), (-) 

faf= avskärmningsfaktor för solavskärmning eller glastyp, (-) 

fdi= korrektionsfaktor för smuts på rutan, (-) 

fsk= korrektionsfaktor för skuggor på fönstret, (-) 

It,dir= direkt transmitterad strålning genom fönstret, (W/m2) 

It= total transmitterad solinfall genom fönstret, (W/m2) 

2.4 Energibehovsberäkning 

Byggnaders specifika värmeeffektförlust kan delas upp i transmissionsbehov och 

ventilationsbehov enligt nedan. 
 

Qtot=Qt+Qv    (W/˚C)  (6) 

 

∑ ⋅=
j

jjt AUQ   (W/˚C) (7) 

dcqQ pv ⋅−⋅⋅⋅= )1( ηρ    (W/ ˚C) (8) 

 

Energibehovet för en byggnad kan beskrivas med sambandet som följer, detta illustreras 

även i figur 1 arean mellan Tute och Tgräns motsvarar uppvärmningsbehovet. 
 

dtTTQE utegränstot )( −∫=   (Wh) (19) 

 
Figur 1. Varaktigheten för utetemperaturen, rumstemperaturen och gränstemperaturer. 
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Energibehovet under ett år blir de specifika värmeförlusterna multiplicerat med antal 

graddagar i detta fall, normalt används gradtimmar. 

 

dtTTG utegränsåretd )( −∫=   (˚Cdagar) (20) 

dtot GQE ⋅=    (Wh) (21) 

 

2.4.1 Graddagar 

Graddagar används för att kunna beräkna energibehovet för en fastighet. Graddagar 

tillhandahållna av SMHI och utgår från att uppvärmning bara behöver ske till +17˚C 

resterande tar internvärmen hand om. Graddagarna är uppbyggda så att varje dag 

beräknas differensen mellan dygnsmedeltemperaturen och +17˚C. Undantaget är vår, 

sommar och höst då solinstrålningen har stor betydelse, varför graddagar då endast 

beräknas när dygnets medeltemperatur underskrider följande värden: 

 

april +12˚C 

maj-juli +10˚C 

augusti +11˚C 

september +12˚C 

oktober +13˚C 

 

dtTTG utegränsåretd )( −∫=    (˚Cdagar) (22) 

 

2.4.2 Gränstemperatur 

Gränstemperatur är den temperatur som byggnaden behöver värmas upp till, resten tar 

gratisvärmen (intervärmen) hand om. 

tot

gratis
innegräns Q

P
TT −=    (˚C) (23) 

Tgräns= gränstemperatur (˚C) 

Tinne= innomhustemperatur (˚C) 

Pgratis= gratis värmetillskott (˚C) 

Qtot= byggnadens totala specifika värmeeffektförlust (W/˚C) 
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2.4.3 Normalårskorrigering 

För att få en så verklig energianvändning som möjligt så tar man hänsyn till om det har 

varit varmare eller kallare än ett ”normal” år. Vid normalårskorrigering jämförs det 

aktuella årets graddagar med ett så kallat normalårs graddagar, sedan korrigeras det 

aktuella årets graddagar upp eller ned enligt ett normalt år. I detta fall är redan 

graddagarna korrigerade för ett normalår.  

 

2.4.4 Fastighetsel 

Fastighetens elförbrukning beror på antalet elkrävande installationer till exempel fläktar, 

pumpar belysning osv. i allmänna ytor. Om återvinning finns på ventilationen blir oftast 

elförbrukningen högre men det sker i regel en stor besparing på värmen istället. 

 

2.5 Klimat och klimatdata 

I IDA-programmet kan man välja mellan syntetiskt klimat där utomhustemperaturen 

svänger enligt en sinuskurva över dygnet och en klimatfil med loggade värden för ett 

typiskt år enligt SMHI. Klimatfilen innehåller loggade värden enligt punkterna nedan för 

varje timme under ett års tid. 

 

• Lufttemperatur (°C)  

• Relativ fuktighet (%)  

• Vindriktning (°)  

• Vindstyrka (m/s)  

• Direkt solstrålning vinkelrät mot solstrålarna (W/m2)  

• Diffus solstrålning mot horisontell yta (W/m2)  
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2.6 Olika regleringsprinciper för ventilation 

Ventilationen i en byggnad kan regleras på ett antal olika sätt, de två vanligaste är CAV 

och VAV. CAV står för Constant Air Volume på svenska konstant tilluftsflöde. VAV står 

för Variable Airflow Volume som på svenska blir variabelt tilluftsflöde. 

 

Har man ett CAV system så bestämmer man sig för ett flöde per m2 och det totala flödet 

blir flöde per kvadratmeter multiplicerat med arean. 

 

Väljs ett VAV system så styr man det till exempel emot temperaturen och då blåser 

ventilationsaggregatet in den tilluftsmängd som behövs för att klara det inställda värdet. 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras den metodik som använts i arbetet. Kapitlet inleds med en 

allmän beskrivning av tillvägagångssättet, som följs av  en kort beskrivning av 

litteraturstudien som har gjorts. Efter det presenteras och motiveras vilka 

beräkningsmetoder och simuleringar som använts och utförts i arbetet. Kapitlet avslutas 

med en kvalitetssäkring av programmet IDA Klimat och Energi 3.0.   

 

3.1 Allmänt 

I detta arbete utreds det vad Experium har för effekt- och energibehov samt hur ett typiskt 

dygnsfölopp ser ut för eventytan och bowlinghallen med avseende på temperaturer 

luftflöden osv. För att utreda detta har energisimuleringsprogrammet IDA Klimat och 

Energi 3.0 använts samt Excel som beräkningsprogram för effekt- och energibehov. 

 

3.2 Litteraturstudie 

Som en del i detta examensarbete ha en litteraturstudie genomförts. Studien har 

genomförts i två delar, dels har litteratur från tidigare kurser inhämtats innehållande 

beräkningar och tankesätt, dels har litteratur inhämtats från regelverket för 

nybyggnationer, ÅF och tidigare utförda arbeten inom liknande områden.  

 

3.3 Värmebehovsberäkning 

Värmebehovsberäkning innehållande tranmissions-, ventilations-, varmvatten- och 

poolförluster har sammanställts för att kunna dimensionera fjärrvärmen som skall 

anslutas till byggnaden alternativt anslutning av elpanna. Dimensionerande ute- 

temperaturen, som i detta fall är -31˚C, har använts i beräkningarna för transmission och 

ventilation. Regelverket för byggbranschen, rambeskrivningen samt rumsbeskrivningen 

har avstämts mot varandra för att se så inte för låga eller höga värden erhålls i lokalerna. 

 

Transmissionsberäkningar åskådliggör en byggnadsvärmetransport genom golv, väggar 

och tak. När dessa summeras för hela byggnaden erhålls det totala effektbehovet för 

transmissionen. Transmissionsberäkningarna har gått till på följande vis, första har 
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areorna uppmätts i AutoCad sedan har dessa matas in i ett Excel dokument, bilaga 1, U-

värden har tillhandahållits av ÅF Infrastruktur, bilaga 2. När dessa två parametrar är 

kända  knappas den tänkta inomhustemperaturen in och den dimensionerande utomhus- 

temperaturen. Då erhålls ett effektbehov för den uppmätta lokalen. 

 

Ventilationsberäkningarna visar vad ventilationsbatterierna kräver för effekt för att kunna 

hålla tänkt tillufttemperatur till lokalen ifråga. För att få redan på vilket 

luftbehandlingsaggregat som betjänar en specifik lokal så har ett flödesschema 

tillhandahållits av ÅF Infrastruktur. Med hjälp av flödesschemat och rumsbeskrivningen, 

bilaga 9, som talar om vilket tilluftsflöde och temperatur som är tänkt för lokalen, kan 

effektbehovet räknas fram. Här används dimensionerande utomhustemperaturen -31˚C 

som lägsta temperatur. Se bilaga 3 för ventilationsberäkningarna. 

 

Vid beräkningarna för uppvärmning av poolerna har fuktavgivningen samt 

transmissionsförluster beaktats. Det har då räknats fram ett fuktflöde från bassängens yta i 

fråga och med detta känt har värmebehovet för uppvärmningsenergin till antal kilo 

avdunstat vatten samt ångbildningsenergin för kilo avdunstat vatten räknats fram. 

Transmissionsförluster för bassängerna har beräknats. Se bilaga 5 för beräkningar 

innehållande uppvärmning av pooler och bassänger. 

 

Varmvattnet har beräknats så att normflödet för tappvatteninstallationerna i byggnaden 

har summerats och ett sannolikt flöde har utlästs i en tabell. Med tabellens värde och en 

tänkt framledningstemperatur samt en kallvattentemperatur gör att ett effektbehov för 

varmvattenberedning kan erhållas, se bilaga 6 för beräkningar. 

 

3.4 Energibehovsberäkning 

Energibehovsberäkning innehållande energibehovet för transmission, ventilation, fläktar, 

pumpar, kylmaskiner, varmvatten, vattenrening samt varmhållning av bassänger och 

pooler har sammanställts i ett Excel dokument för att få en så överskådlig bild som 

möjligt av energiflödena som går in och ut från byggnaden. 

 

Energibehovet för ventilation och transmission har räknats fram genom att effektbehovet 

vid dimensionerande utetemperatur multipliceras med ett viktat värde på temperaturen ute 

och dimensionerande utetemperatur. Sedan multipliceras detta värde med det antal 

timmar som utetemperaturen är varaktig.  
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Energibehovet för fläktar, pumpar, kylmaskiner har beräknats med ett erhållet och en 

uppskattad motoreffekt, som sedan har multiplicerats med drifttiden per år. 

 

Varmhållningen av bassänger har räknats ut genom att effektbehovet för avdunstat vatten 

har multiplicerats med antal drift dagar per år samt transmissionseffekten har 

multiplicerats med tiden. 

 

Energin för att värma varmvatten till önskad temperatur har beräknats på så vis att 

effekten för att värma upp en viss mängd varmvatten kontinuerligt har multiplicerats med 

det antal dagar som det vistas personer i den aktuella lokalen.  

 

Vattenreningens energiåtgång har erhållits av en extern konsult. 

 

Interna värmetillskottet har beräknats för människor och belysning. För människor som 

vistats i byggnaden antar man en bestämd aktivitetsnivå som resulterar i ett effekttillskott 

och multiplicerar det med tiden i byggnaden så får man ut energitillskottet. Samma för 

belysningen har ett uppskattat antal armaturer med en bestämd effekt, sedan multipliceras 

dessa med tiden dem är i bruk och energitillskottet från belysning blir känt.  

 

Solinstrålnigen har beräknats genom att summera instrålad solvärme genom fönster i 

Wh/m2/dag och sedan multiplicera detta med fönster arean. Perioden från 15 maj till 15 

september anses ej som uppvärmningssäsong och har ej tagits med i beräkningen. Det har 

tagits hänsyn till 10˚ horisontell avskärmning och väderstreck.    

 

 

3.5 Klimatsimulering: Bakgrund och indata 

Klimatsimuleringarna har tagit hänsyn till klädsel, aktivitet, temperatur, lufthastighet, 

PMV-index, PPD-index, Fangers komfortekvation, belysning och övrigt installerade 

utrustningar. Simuleringsprogrammet som använts är IDA Klimat och Energi 3.0. 
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3.5.1 Variabler och konstanter 

Indata för eventytan och bowlinghallen har sammanfattats i bilaga 8. Här beskrivs vilka 

variabler och konstanter som har matats in i IDA. T.ex. personbelastningen för olika 

tidpunkter, belysningskriterier, simulerad ort osv. 

 

3.5.2 Val av energiberäkningsprogram 

IDA Klimat och Energi 3.0 har valts för klimatsimuleringarna med anledning av att ÅF 

Infrastruktur har det som beräkningsprogram samt att Högskolan i Gävle förodar detta 

program. Avgränsningar görs främst med avseende på de installationstekniska 

lösningarna så det ej skall uppstå några större beräkningsdifferenser.  

Modellens geometri förenklas med sådan grad att det ej skall ha någon större inverkan på 

beräkningsresultatet. Förenklingen av modellen består utav att de närliggande rummen 

utelämnas då dessa inte har någon stor inverkan på resultatet samt att modellen blir 

enklare och snabbare att simulera. 

 

Metoden för simuleringen är enligt följande punkter: 

 

• Inlärning av programmet 

• Insamling och sammanställning av indata 

• Utformning av byggnadsmodell 

• Inmatning av indata 

• Simulering 

• Korrigering 

• Ny simulering 

 

3.5.3 Kvalitetssäkring 

En kvalitetssäkring har gjorts för att säkerställa att IDA Klimat och Energi 3.0 fungerar 

och levererar resultat som överensstämmer med teorin. Detta har skett genom en 

beräkning gjorts med avseende på koldioxidhalt i eventytan med belastningsfallet 1500 

personer från kl 12:00 till kl 15:00. Resultatet har jämförts med handberäkningar gjorda 

med hänsyn till teorin.  
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Beräkningarna i IDA baseras på följande indata: 

• 1500 personer från kl 12:00 till 15:00 

• Met= 1,2 och clo= 1 

• CAV-system med 7000 l/s 

• Rumsvolym på 6525 m3. 

• CO2-halt utomhus är satt till 280 ppm. 

 

Handberäkningarna baseras på följande indata: 

• 1500 personer  

• CO2 per person (cm3/h) satt till 18000 

• Tilluftsflöde på 7000 l/s 

• Rumsvolym på 6525 m3. 

• CO2-halt utomhus är satt till 280 ppm. 

 

Resultatet IDA gav var 1298 ppm efter 3 timmar, figur 2, resultatet från handberäkningen 

blev 1351 ppm vid fortfarighetstillstånd, figur 3. Detta accepteras då skillnaden i 

huvudsak beror av värdet på metabolismen (aktiviteten) som valts i IDA.  

 

Alla inf löden genom don, 
läckor och öppningar bidrar.

CO2, (*0.01) ppm (vol)

Antal luftväxlingar per timme (nettoinflöden) *, 1/h

Relativ fuktighet, (*0.1) %
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Simuleringens sista dag: 2007-02-19

 
Figur 2: Koldioxidhalt vid kvalitetssäkringsanalys. 
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Figur 3: Koldioxidhalt vid handberäkning av kvalitetssäkringsanalys. 
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas de simuleringar som gjorts på eventytan och bowlinghallen. Här  

redovisas även de värme- och energibehovsberäkningar som utförts.  

 

4.1 Värme- och energibehovsberäkning 

För att kunna dimensionera för en framtida fjärrvärmeinkoppling eller installation av 

elpanna så behöver det totala värmeeffektbehovet vara känt för byggnaden i fråga.  

Den framtida värmekällan skall täcka förlusterna för transmissionsförluster, 

ventilationsförluster, uppvärmning av tappvarmvatten samt uppvärmning av bassänger. 

 

Dels har det framtida effektbehovet beräknats av författaren, en del data har ävenledes 

erhållits från leverantörer av utrustningen. 

 

Det beräknade effektbehovet blir på cirka 1,4 MW, figur 4, exakt 1396 kW, då står 

transmissionsförlusterna för 173 kW, ventilationsförluster för 711 kW, uppvärmning av 

tappvarmvatten för 314 kW och uppvärmning av bassänger för 198 kW, bilaga 1 för 

transmissionsförluster, bilaga 3 för ventilationsförluster, bilaga 6 för tappvarmvatten 

uppvärmning, bilaga 5 för uppvärmning av bassänger. 

 

Effektbehov

Radiatorer

Ventilation

Varmvatten

Varmhållning pooler

 
Figur 4: Effektbehov för Experium, Lindvallen. 
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Med erhållna siffror ifrån leverantörer av ventilationsaggregat samt 

vattenreningsutrustning blir det totala effektbehovet på 1,68 MW. Då står istället 

ventilationen för 998 kW och varmhållning av pooler för 195 kW, bilaga 7 för tabell med 

exakta siffror. 

 

Beräknad energiåtgång blev för transmission 623 MWh/år, bilaga 1, ventilationen står för 

901 MWh/år, bilaga 3, uppvärmning av tappvarmvatten står för 280 MWh/år, bilaga 6 

samt varmhållning av pooler står för 1607 MWh/år, bilaga 5. Totala energibehovet blir på 

3410 MWh/år se figur 5 för ett överskådligt diagram. 

 

Fjärrvärme

Radiatorer
Ventilation
Varmvatten
Varmhållning pooler

 
Figur 5: Energibehov för Experium, Lindvallen. 

 

Gratis värmetillskott kommer ifrån solinstrålning, personer, belysning samt utrustning 

vilket uppgår till sammanlagt till 466 MWh per år, bilaga 4 samt bilaga 6. Av de 466 

MWh står solinstrålning för 299 MWh, belysning 89 MWh, utrustning 42 MWh samt 

personer för 35 MWh. Så den verkliga energiförbrukningen bör uppgå till 3410 minus 

466 vilket blir 2944 MWh/år, figur 6. 
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Energifördelning

Gratis energi
Tillförd energi

 
Figur 6: Energifördelning  för Experium, Lindvallen. 

 

Beräknade energibehovet för elinstallationer uppgår till 1102 MWh/år, fördelat på fläktar 

290 MWh, pumpar 142 MWh, livsmedels kyla 101 MWh, varmhållning av bassänger 69 

MWh (pumpar) samt vattenrening uppskattat till 500 MWh se figur 7 för överskådlig 

fördelning. 

 

Energibehov för elinstallationer

Fläktar
Pumpar
Livsmedel, kyla
Vattenrening
Varmhållning pooler

 
Figur 7: Energibehov avseende e-installationer för Experium, Lindvallen. 
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4.1.1 Energibalans 

Nedan presenteras, i figur 8, en överskådlig bild över energibalansen för uppvärmning av 

byggnaden i form av radiatorer, ventilation samt den gratisenergi som kommer 

byggnaden tillgodo. 

Radiatorer

Ventilation

Varmvatten

Varmhållning pooler

Fjärrvärme

Fjärrvärme

Solinstrålning

Personer
Belysning

Utrustning

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Energibalans

Energi in
Energi ut§

 
Figur 8: Energibalans för Experium, Lindvallen. 

 

4.2 Klimatsimulering  

Klimatsimuleringarna utförda i IDA Klimat och Energi 3.0 presenterar överskådligt 

resultaten i diagram med kurvor för de olika parametrarna.  

 

De diagram som har plottats och jämförts är:  

 

• Operativ temperatur och rumsluftens medeltemperatur 

• Luftflöden i zonen 

• Temperaturer i luftbehandlingsaggregat 

• Luftkvalitet och då antal luftväxlingar, relativ fuktighet samt koldioxidhalten i 

zonen. 

• Fangers komfortekvation 

 



 

 
41 

 

 

4.2.1 Eventyta 

Eventytan är på 870 m2 och 7,5 m i takhöjd, figur 9, vilket resulterar i en relativt stor 

lokal sett till volymen. Simuleringen har utförts under ett typiskt dygnsförlopp för  

vinterfall, sportlovet som referens i datum 2007-02-19 samt ett sommarfall med datum 

2007-08-01.  

 

 
Figur 9: Överskådlig bild över eventytan. 

 

Tanken för eventytan har varit att kunna ta in 3000 stycken personer samtidigt för t.ex. en 

afterski eller konsert därtill efterföljande 1500 personer som skall äta mat då lokalen blir 

restaurang. Under detta skede finns även belastning från personalen på 25 stycken. För 

varje grupp personer finns ett beklädnad- (clo) och aktivitetsvärde (met) antagna. 

Temperaturgränserna enligt rumsbeskrivningen, bilaga 9 är för eventytan sommarfall 

24˚C ± 1˚C och vinterfall 21˚C ± 1˚C. Projekterat tilluftsflöde för eventytan är 6000 l/s. 

 

Belastningsfall 1: 

3000 personer från kl 15-18 med clo=1,4 och met=1,7 

1500 personer från kl 18-22 med clo=1,0 och met=1,0 

25 personer från kl 7-23 med clo=1,0 och met=1,0 

Temperaturstyrd VAV med angivet tilluftsflöde på 6000 l/s samt tilluftstemperatur på  

16˚C. 
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Den operativa temperaturen når 24,5˚C relativt snabbt när 3000 personer kommer in i 

lokalen, figur 10. 24,5˚C anses som acceptabelt vid en så stor belastning trots att gränsen 

är satt till max 22˚C vid vinterfall. De kriterier som blir dimensionerande i detta fall är 

koldioxidhalten och den relativa fuktigheten, figur 11, här når koldioxidhalten en nivå på 

3700 ppm vilket anses vara för högt och den relativa fuktigheten når 100 % hyfsat snabbt, 

när så många kommer in i lokalen vid ett relativt lågt tilluftsflöde med tanke på rådande 

belastning. 

 

 
Figur 10: Temperaturförlopp vid belastningsfall 1 och ett tilluftsflöde på 6000 l/s. 
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Simuleringens sista dag: 2007-02-19
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Figur 11: Koldioxidhalt, relativ fuktighet vid 6000 l/s. 
 

Simulerar vi samma fall men med koldioxidstyrd VAV och obegränsade tilluftsresurser 

blir operativa temperaturen istället max 22˚C, figur 12, vilket är bra och även 

koldioxidhalten och den relativa fuktigheten hamnar inom rimliga gränser 1200 ppm och 

65 %, figur 13. Problemet här är att det krävs ett tilluftsflöde på 21 000 l/s för att klara av 

detta. Vilket är orimligt med hänsyn till investering och lufthastighet. 

 

 
Figur 12: Temperaturförlopp vid belastningsfall 1 och ett tilluftsflöde på 21 000  l/s. 

Alla inf löden genom don, 
läckor och öppningar bidrar.

CO2, (*0.01) ppm (vol)

Antal luftväxlingar per timme (nettoinflöden) *, 1/h

Relativ fuktighet, (*0.1) %
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Figur 13: Koldioxidhalt och relativ fuktighet vid belastningsfall 1 och 21 000 l/s. 

 

3000 personer anses här som ett för högt satt mål att få in i lokalen samtidigt. 

Efter diskussion med handledaren Ronny Tenggren på ÅF Infrastruktur kom vi fram till 

att 1500 personer vid max belastningen under det typiska dygnet var att rekommendera, 

samt efterföljande sittning i restaurangen på 750 stycken och personalbelastning på 25 

personer. Samma tider gäller som för belastningsfall 1.  

 

Vid simuleringar med detta belastningsfall som fortsättningsvis kallas belastningsfall 2 

blev den operativa temperaturen 22,5˚C vilket anses bra, figur 14. Koldioxidhalten blev 

på 1900 ppm och den relativa fuktigheten på 85 %, figur 15, båda värdena får anses som 

bra. Som figur 15 visar så blir piken på koldioxidnivån på 1900 ppm men bara för en kort 

stund, senare när belastningen är 750 personer så ligger koldioxidnivån på strax över 

1000 ppm vilket är inom arbetsmiljöverkets krav. 

 

Alla inflöden genom don, 
läckor och öppningar bidrar.
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Figur 14: Temperaturförlopp vid belastningsfall 2 och ett tilluftsflöde på 6 000  l/s. 
 

 
Figur 15: Koldioxidhalt och relativ fuktighet vid belastningsfall 2 och 6000 l/s. 
 

Vid simuleringen av sommarfallet 2007-08-01 och belastningsfall 2 alltså max 1500 

personer och ett tilluftsflöde på 6000 l/s blir den operativa temperaturen max 24,5˚C se 

figur 16 vilket är bra. Däremot så blir den relativa fuktigheten 100 % omgående, figur 17. 

För att klara fukten på sommaren kan man öka tilluftsflödet med 2000 l/s till 8000 l/s, 

figur 18 eller sätta in en avfuktare för att klara av den relativa fuktigheten så den ej blir 

100 %. 

Alla inflöden genom don, 
läckor och öppningar bidrar.
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Figur 16: Temperaturförlopp vid sommarfall, belastningsfall 2 och ett tilluftsflöde på 

6 000  l/s. 

 

 
Figur 17: Koldioxidhalt och relativ fuktighet vid belastningsfall 2, sommarfall och 6000 

l/s. 

Alla inflöden genom don, 
läckor och öppningar bidrar.
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Figur 18: Koldioxidhalt och relativ fuktighet vid belastningsfall 2, sommarfall och 8000 

l/s. 

 

Om vi kollar på Fangers komfortekvation för belastningsfall 2 och 6000 l/s, blir det för 

vinterfallet att PPD-index för de 1500 personerna blir 40 % missnöjda, figur 19. Detta 

skall ses som missvisande då metabolismen påverkar indexet stort, ser man istället på 

kurvan för person 4 som är normalt klädd så blir det 14 % som är missnöjda med 

klimatet, vilket får ses som bra. Kollar man på PPD-index för sommarfallet, figur 20, blir 

25 % missnöjda enligt person 4 vilket får anses bra. 

 

 

Alla inf löden genom don, 
läckor och öppningar bidrar.
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Figur 19:Fangers komfortekvation som beskriver hur människor upplever klimatet vid 

belastningsfall 2, vinterfall och 6000 l/s. 

 
Figur 20:Fangers komfortekvation som beskriver hur människor upplever klimatet vid 

belastningsfall 2, sommarfall och 6000 l/s 
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4.2.2 Bowlinghall 

Bowlinghallen är 2110 m2 och 4,5 m i takhöjd, figur 21, vilket gör den till i detta 

sammanhang en stor lokal men utan samma höga personbelastning som för eventytan. 

Det viktigaste med simuleringen av bowlinghallen har varit att undersöka om den relativa 

fuktigheten håller de krav som finns för bowlingbanorna och har en relativ fuktighet på 

40-50 % och ett temperaturintervall på 18-20˚C.  

 

 
Figur 21: Bowlinghallen. 

 

Eftersom den relativa fuktigheten är mindre på vintern än på sommaren är vintern det 

dimensionerande fallet. Relativa fuktigheten pendlar mellan 20-30 % vilket visas i figur 

22, detta är alldeles för lågt enligt de uppsatta kraven. Men med en befuktare klarar man 

av att uppfylla kraven på 40-50 % relativ fuktighet, vilket visas i figur 23. Figur 23 visar 

även att koldioxidhalten klarar sig med max 800 ppm. Temperaturen i rummet blir 20˚C 

vilket anses bra, se figur 24.  
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Figur 22: Koldioxidhalt och relativ fuktighet i bowlinghall, vinter och 6600 l/s. 

 

 

 
Figur 23: Koldioxidhalt och relativ fuktighet i bowlinghall, vinter och med befuktare av 

tilluften samt 6600 l/s. 

 

Alla inflöden genom don, 
läckor och öppningar bidrar.
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Figur 24: Temperaturförlopp vid vinterdrift och ett tilluftsflöde på 6 000  l/s samt 

befuktare. 

 

Granskar man driften under sommaren så klarar sig den relativa fuktigheten utan 

befuktare, vilket visas i figur 25. Även temperaturen klara sig inom rimliga gränser i detta 

fall, vilket visas i figur 26. 

 

 
Figur 25: Koldioxidhalt och relativ fuktighet i bowlinghall vid sommardrift och med 

befuktare av tilluften samt 6600 l/s. 

Alla inf löden genom don, 
läckor och öppningar bidrar.
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Figur 26: Temperaturförlopp vid sommardrift och ett tilluftsflöde på 6 000  l/s samt 

befuktare. 

 

Ser man till vad PPD-index blir med Fangers komfortekvation  blir det under vinterdrift 

16 % missnöjda, figur 27, och på sommaren blir PPD-index 7 %, figur 28. Båda 

resultaten är bra. 
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Figur 27:Fangers komfortekvation som beskriver hur människor upplever klimatet i 

bowlinghallen och vinter vid projekterade flödet på 6600 l/s. 

 
Figur 28:Fangers komfortekvation som beskriver hur människor upplever klimatet i 

bowlinghallen och sommar vid projekterade flödet på 6600 l/s. 

PPD, procent missnöjda, person 1, %

PPD, procent missnöjda, person 2, %

PMV, genomsnittlig röst, person 1, (*10)

PMV, genomsnittlig röst, person 2, (*10)
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5 Diskussion 

Detta kapitel diskuterar resultatet för respektive del som arbetet har anbringat. 

 

Arbete visar genom simuleringar i IDA att 3000 personer samtidigt i eventytan med 

projekterade tilluftsmängder och vinterfall leder till ett otillfredsställande termiskt klimat 

med avseende på temperatur, fuktighet och koldioxidnivå. Koldioxidnivån i detta fall 

hamnar på 3500 ppm vilket är en bra bit över satta myndighetskrav på 1000 ppm. För att 

koldioxiden skall bli en sanitär olägenhet skall den vara 5000 ppm eller högre. 1000 ppm 

är mer satt som ett luktkriteriegräns då lukt är svårt att mäta och följer koldioxidkurvan 

relativt lika. Så i vissa extrema situationer kan koldioxidnivån tillåtas att överstiga 1000 

ppm, t.ex. så är högsta koldioxidnivån i ubåtar satt till 5000 ppm. I detta fall så är det den 

relativa fuktigheten 100 % vid 3000 personer och 6000 l/s, vilket leder till ett upplevt 

obehag samt att byggnaden ej mår bra av hög fuktighet. Vid simuleringen av 1500 

personer samtidigt i lokalen för t.ex. en afterski eller konsert, kan anses som tänkbart 

klarar sig den relativa fuktigheten (85 %) samt koldioxidnivån (1800 ppm) inom rimliga 

gränser. Vid sommarfallet klara temperaturen och koldioxidnivån skäliga gränser, men 

här blir den relativa fuktigheten 100 % vid belastningen av 1500 personer och 

tilluftsflöde på 6000 l/s. Flödet måste ökas till 8000 l/s för att relativa fuktigheten skall 

hålla sig under 100 %. Det troliga är att på en afterski så tillåter man temperaturen att 

stiga vilket resulterar i en lägre relativ fuktighet. 

 

Vid simuleringen av bowlinghallen har det viktigaste varit den relativa fuktigheten som 

skall ligga i intervallet 40-50 % samt temperaturen för vinterfall 18-20˚C. Utan befuktare 

visar simulering att den relativa fuktigheten pendlar mellan 20-30 % vintertid vilket är för 

lågt. Projekterat tilluftsflöde är 6600 l/s vilket är tillräckligt för att klara av att hålla 

temperaturen inom satta gränser. Vid sommarfallet klara sig dock den relativa fuktigheten 

inom uppsatta gränser.  

 

Värme- och energibehovsberäkningarna har beräknats med en del antaganden, då denna 

byggnad ej ännu är byggd så går beräknade siffror ej att jämföra med verkliga uppmätta 

siffror. Beräknat effektbehov för ventilationsbatterierna skiljer sig en aning mot erhållna 

siffror från tillverkaren av ventilationsaggregaten. Detta beror till största del på att 

aggregattillverkarna sitter med avancerade program och mer indata än vad beräkningar i 

detta arbete. Samma gäller för beräkning av effektbehovet för bassänguppvärmning då 

dessa värden skiljer sig en aning.  



 

 56 

Mycket beror på svårigheten att anta ett bra värde på den konvektiva 

värmeöverföringskoefficienten som variera kraftigt då det blåser utomhus.   
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6 Slutsatser 

I detta kapitel sammanfattas resultaten samt att frågeställningen från kapitel ett besvaras. 

 

Arbetet visar att 3000 personer samtidigt på eventytan, med projekterat tilluftsflöde är ett 

för högt satt mål om temperaturer, koldioxidnivåer och relativa fuktigheter skall kunna 

upprätthållas inom rimliga nivåer. 1500 personer är ett mer realistiskt uppsatt mål. Vid 

sommarfallet då den relativa fuktigheten når 100 % kan lösningen vara att installera en 

avfuktare. För vinterfallet klarar sig dock den relativa fuktigheten utan avfuktare. 

 

Relativa fuktigheten i bowlinghallen klarar sig inte inom önskade gränser 40-50 % 

vintertid, lösningen är att sätta in befuktare på ventilationen för att lösa problemet. 

På sommaren skulle bowlinghallen klara önskade gränser för den relativa fuktigheten 

utan befuktare. 

 

Effektbehovet för att dimensionera en framtida fjärrvärmeinstallation eller elpanna är 1,4 

MW.   

 

Meningen med detta arbete har varit att bekräfta om projekterade tilluftsflöden klarar att 

bibehålla ett tillfredsställande termiskt klimat på Experium, Lindvallen. Vilket de klarar, 

förutom i eventytan och sommarfallet då den relativa fuktigheten blir 100 % samt att 

luften till bowlinghallen behöver befuktas vintertid för att klara 40-50 % relativ fuktighet, 

vilket man också trodde.  
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7 Förslag till fortsatta studier 

Ett förslag till fortsatta studier för författaren skulle vara att fördjupa sig i koldioxidhalter 

och hur dem påverkar människans vistelse i stängda utrymmen. Jag har upplevt bristande 

kunskaper i detta ämne inom konsultbranschen, fabrikantbranschen samt inom 

myndigheter. 
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BILAGA 1  

Transmissionsförluster 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indata    
DUT  -31 °C 
Marktemp  -5 °C 
medeltemp.  1,7 °C 
    
 Temp Vägg Källarvägg Golv 
 °C Längd Höjd Area U-värde Effekt Längd Höjd Area (kvm) U-värde (W(kvm,C) Effekt Längd Bredd Area (kvm) U-värde (W(kvm,C) Effekt 

  (m) (m) (kvm) (W(kvm,C) [DUT] (m) (m) 0-1m 1-2m >2 m 0-1m 1-2m >2 m (kW) (m) (m) 
0-1 
m 

1-6 
m >6 m 

0-1 
m 

1-6 
m >6 m [DUT] 

Plan 0                         
Apparatrum del 1 20      122 6 122 122 427 0,37 0,27 0,22 4,3 38 31 68 311 806 0,41 0,27 0,24 7,6 
Apparatrum del 2 20      55 3   181   0,22 1,0   55 238 621 0,41 0,27 0,24 5,9 
Trapphus 0231 20      8 6 8 8 29 0,37 0,27 0,22 0,3   8 28  0,41 0,27  0,3 
                         
Plan 1                         
Bowling 20 113 5 509 0,19 4,9            144 649 1300 0,18 0,15 0,14 7,6 
Omkl 20      55 3 55 55 71 0,37 0,27 0,22 1,3          
                         
Plan 2                         
Surfsimulator 32 5 5 25 0,19 0,3                   
Eventyta 20 66 5 328 0,19 3,2                   
Baddel 32 35 5 175 0,19 2,1                   
Lastkaj 20 32 5 160 0,19 1,6                   
                         
Plan 3                         
Surfsimulator 32                        
Övre del eventyta 20   577 0,19 5,6                   
Övre del bad 32   219 0,19 2,6                   



BILAGA 1  

 
Tak Fönster Dörr/Port 

Längd Höjd Area U-värde Effekt Längd Höjd Area U-värde Effekt Längd Höjd Area U-värde Effekt 

(m) (m) (kvm) (W(kvm,C) [DUT] (m) (m) (kvm) (W(kvm,C) [DUT] (m) (m) (kvm) (W(kvm,C) [DUT] 
               
          5 5 27 1,0 1,4 
               
               
               
               
       180 1,2 11,0 3 2 5 1,0 0,3 
               
               
               
     53 5 264 1,2 19,9      
       269 1,2 16,4 5 2 11 1,0 0,5 
     36 4 133 1,2 10,1      

29 6 157 0,25 2,0      9 2 18 1,0 0,9 
               
               
  268 0,25 4,2   133 1,2 10,0      
  1975 0,18 18,1   133 1,2 8,1      
  1332 0,25 21,0   12 1,2 0,9      
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA 1  

 
Värme  

Effekt tot Utetemp. -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Energi värme  

(KW) h 20 50 250 500 920 1450 1460 1360 1240 900 420 170 20 MWh/år  
                 

13,3  13 12 10 9 8 7 5 4 3 1 0 0 0 42,1  
6,9  7 6 5 5 4 3 3 2 1 1 0 0 0 21,7  
0,6  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8  

                 
                 

23,8  23 21 19 16 14 12 9 7 5 2 0 0 0 75,2  
1,3  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4,0  

                 
                 

20,2  20 18 17 15 13 12 10 9 7 5 4 2 1 85,1  
20,1  20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 0 63,6  
12,2  12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 51,2  

4,5  4 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 14,1  
                 
                 

14,3  14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 0 60,0  
31,9  31 28 25 22 19 16 12 9 6 3 0 0 0 100,6  
24,5  24 22 20 18 16 14 12 11 9 7 5 3 1 103,2  

                 
                 
                 
Tot: 173,5 KW            Totalt: 622,6 MWh/år 

 



 



BILAGA 2 

U-värden 

Yttertak   
   
 Badavdelning u=0,25 
 Restaurangdel u=0,18 
 Omklädnad u=0,25 
   
   
Yttervägg  
   
 Högdel u=0,19 
   
   
Källarvägg  
   
 0 - 1 m u=0,37 
 1 - 2 m u=0,27 
 > 2 m u=0,22 
   
   
Golv   
   
 Apparatrum  
 0 - 1 m u=0,41 
 1 - 6 m u=0,27 
 > 6 m u=0,24 
   
   
 Bowling  
 0 - 1 m u=0,18 
 1 - 6 m u=0,15 
 > 6 m u=0,14 
   
   
Glaspartier u=1,2 - 1,3 



 



BILAGA 3 

Ventilationsberäkningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indata          
Timmar totalt per år 8760 h        
Värmekapacitet 
vatten 4,19 kJ/Kg*k        
Värmekapacitet luft 1,007 kJ/Kg*k        
Densiteten för luft 1,2 Kg/m3        
DUT -31 °C        
SUT 27 °C        
MUT 1,73 °C        
Marktemp. -5,0 °C        
Kallvattentemp 5 °C        
  Aggregatdata     
  Luft Agg. Data Beräknad

  Drifttid Tilluft
Tilluft 
forc. Verknings- Tilluftstemp Effekt Effekt 

  dagar/år per/dag m3/s m3/s grad °C kW KW 
Ventilation          
LA01 TL 350 24 2 10 85% 32  22,8 
Äventyrsbad TL forc.  3     130,0 114,2 
          
LA02 TL 300 24 1 3,7 80% 20  12,6 
Omkl TL forc.  12     54,6 46,5 
          
LA03 TL 250 24 1 6,6 52% 18  28,4 
Bowling TL forc.  10     423,6 187,6 
          
LA04 TL 300 24 0,5 2,2 55% 20  13,9 
Kök TL forc.  4     71,3 61,0 
          
LA05 TL 300 24 2 5,8 80% 20  24,7 
Biograf, pianobar  TL forc.  12     42,6 71,5 
          
LA06 TL 250 24 0,5 2,0 70% 20  9,2 
Apparatrum TL forc.  5     123,5 37,0 
          
LA07 TL 250 24 1 6,0 80% 17  11,6 
Eventyta TL forc.  12     152,0 69,6 
        998 kW 711 kW



BILAGA 3 

  Värme 
Beräknad Utetemp. -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30  

Effekt               Energi värme 
KW h 20 50 250 500 920 1450 1460 1360 1240 900 420 170 20 MWh/år 

                
                
                

22,8  22 21 19 17 15 13 12 10 8 6 4 3 1 84,1 
114,2  112 103 94 85 76 67 58 49 40 31 22 13 4 60,1 

                
12,6  12 11 10 9 7 6 5 4 2 1 0 0 0 19,9 
46,5  46 41 36 32 27 23 18 14 9 5 0 0 0 73,5 

                
28,4  28 25 22 19 16 13 10 8 5 2 0 0 0 49,0 

187,6  184 165 145 126 107 88 69 50 31 11 0 0 0 231,0 
                

13,9  14 12 11 10 8 7 5 4 3 1 0 0 0 36,5 
61,0  60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 0 0 0 32,1 

                
24,7  24 22 19 17 15 12 10 7 5 2 0 0 0 38,9 
71,5  70 63 56 49 42 35 28 21 14 7 0 0 0 112,9 

                
9,2  9 8 7 6 5 5 4 3 2 1 0 0 0 23,1 
37,0  36 33 29 25 22 18 15 11 7 4 0 0 0 24,3 

                
11,6  11 10 9 8 7 5 4 3 2 0 0 0 0 16,5 
69,6  68 61 54 46 39 32 25 17 10 3 0 0 0 99,1 

                
711 kW             Totalt: 901 MWh
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA 3 

  Kyla 
Agg. 
Data Kyleffekt beräknad Utetemp. 

-
30 

-
25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30  

Effekt Normal Forc. Vägd               Kylbehov 
kW kW kW kW h 20 50 250 500 920 1450 1460 1360 1240 900 420 170 20 MWh 

                   
                   
                   

 0,0 0,0 0,0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 
                   

                   
 8,5 31,3 16,3  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 23 2,5 
                   

                   
47,1 10,9 71,8 24,8  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 19 33 6,3 

                   
                   

13,6 4,2 18,6 5,4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0,8 
                   

                   
23,2 16,9 49,1 27,1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 39 4,1 

                   
                   

 4,2 16,9 4,7  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 39 4,1 
                   

                   
42,8 6,0 36,3 14,5  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 19 4,2 

                   
                   
127 kW   93 kW             Totalt: 22 MWh

 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA 3 

  El Energi 
Fläktar Pumpar Totalt     

SFP 
TF-

Effekt 
FF-

Effekt Energi Effekt Energi Energi el 
Energi 
värme Energi el 

kW/m3,s kW kW MWh/år kW MWh/år MWh/år total MWh/år
total 

MWh/år 
         
         
         

2,00 4,0 4,0 58,8 0,25 1,8 60,6 144,2 102,9 
 20,0 20,0 42 0,25 0,3 42,3   

         
1,91 1,9 1,9 24,066 0 0,0 24,1 93,3 34,9 

 5,5 5,5 9,9 0,25 0,9 10,8   
         

2,00 2,0 2,0 21 0 0,0 21,0 280,0 35,5 
 11,0 7,5 13,875 0,25 0,6 14,5   

         
1,79 0,9 0,9 11,277 0 0,0 11,3 68,6 15,5 

 2,2 2,2 3,96 0,25 0,3 4,3   
         

1,95 3,9 3,9 49,14 0 0,0 49,1 151,8 57,2 
 4,0 4,0 7,2 0,25 0,9 8,1   

         
2,01 1,0 1,0 10,5525 0 0,0 10,6 47,5 16,9 

 4,0 4,0 6 0,25 0,3 6,3   
         

1,97 2,0 2,0 20,685 0 0,0 20,7 115,6 32,7 
 7,5 7,5 11,25 0,25 0,8 12,0   

         

  Totalt: 
290 

MWh  
6 

MWh
296 

MWh   
 



BILAGA 4 

Solinstrålning 
 
 Solinstrålning 

 
Area 
N Area E 

Area 
S Area W Energitillskott 

 (kvm) (kvm) (kvm) (kvm) Mwh/år 
Plan 1      
Bowling  138,0   57 MWh
      
      
Plan 2 & 3      
Surfsimulator 70,0 90,0  74,0 77 MWh
Restaurang/eventyta 13,0 201,0 19,0  102 MWh
Baddel   8,0 135,0 63 MWh
      
    Totalt: 299 MWh
 
  

10 graders horisontell avskärmning 
antagen   

        
  Väderstreck   
dagar månad N E S W   

30 Jan 70 90 200 90   
30 Feb 340 1030 4020 1030   
30 Mar 710 2460 5970 2460   
30 Apr 1170 4220 6390 4220   
15 Maj 1840 5130 5710 5130   
15 Sep 880 3200 6080 3200   
30 Okt 470 1500 4870 1500   
30 Nov 160 300 1810 300   
30 Dec 40 60 130 60   

        

240  130 kWh 415 kWh 879 kWh 415 kWh
per kvadrat 
fönsteryta 

 



 



BILAGA 5 

Poolberäkningar 
 
Indata     
Antal driftdagar  350 340  
Drifttid dag h 12 12  
 h/år 4200 4080  
Drifttid natt (täckning) h 12 12  
 h/år 4560 4680  
Drifttid fors min/h 10 10  
Värmekostnad öre/kWh 60 60  
U-värde pool vägg  1 1,00  
     
     
     
Beräkning av energibehov DAG  Äventyrsbad Utebassäng  
Anm.   avstängd vid T<-10°C  
     
Area pool m² 540 80,7  
Fuktig yta förutom pool m² 0 0  
Total fuktig yta m² 540 80,7  
Omkrets pool m 182,3 79,1  
Area vägg och botten pool m² 813,45 199,35  
Konvektiv värmeöverföringskoefficient W/m²,K 8 15  
Densitet luft kg/m³ 1,2 1,2  
Luftens värmekapacitet kJ/kg,°C 1,0 1,0  
Värmekapacitivitet vatten kJ/kg,°C 4,2 4,2  
Vattentemperatur °C 32 32  
Lufttemp  °C 32 5,51  
Relativ luftfuktighet  55% 40%  
Kallvattentemperatur °C 5 5  
Ångbildningsvärme kJ/kg 2425 2500  
    
Mätnadsånghalt vattenyta kg/m³ 0,031 0,0311  

Mätnadsånghalt luft kg/m³ 0,031 0,0071  

    
Vattenånghalt luft kg/m³ 0,017 0,003  

    
Fuktflöde vid drift kg/h 182,586 103,2352  

     
    

Energiåtgång uppvärmning avdunstat 
vatten kWh/år 24156 13205  
Ångbildningsenergi kWh/år 516566 292498  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA 5 

Beräkning av energibehov NATT     
     
Area pool m² 540 80,7  
Fuktig yta förutom pool m² 0 0  
Total fuktig yta m² 540 80,7  
Konvektiv värmeöverföringskoefficient W/m²,K 2 15  
Densitet luft kg/m³ 1,2 1,2  
Luftens värmekapacitet kJ/kg,°C 1,0 1,0  
Värmekapacitivitet vatten kJ/kg,°C 4,2 4,2  
Vattentemperatur °C 32 32  
Lufttemp  °C 32 2,00  
Relativ luftfuktighet % 55 40,0%  
Kallvattentemperatur °C 5 5  
Ångbildningsvärme kJ/kg 2425 2500  
    
Mätnadsånghalt vattenyta kg/m³ 0,031 0,0311  
Mätnadsånghalt luft kg/m³ 0,031 0,0061  
    
Vattenånghalt luft kg/m³ 0,017 0,002  

    
Fuktflöde vid drift kg/h 45,646 105,5372  

     
    

Energiåtgång uppvärmning avdunstat 
vatten kWh/år 12596 15484  
Ångbildningsenergi kWh/år 269352 342994  

     
     
     

Transmissionsförluster  8 kW 6 kW  
Transmissionsenergi kWh/år 71258 48482  
Summa Effektbehov  110 kW 87 kW  
Summa värmeförbrukning kWh/år 893928 712663  
Summa energikostnad kr/år 536357 427598  

     
Effekt forspumpar kW 50 50  
Energiförbrukning kWh/år 35000 34000  
Energikostnad kr/år 24500 23800  

     
Total Summa kr/år 561 000 451 000  
 
1, Värme Luftströmning fukt sid 110 
2, Värme Luftströmning fukt sid 145 



BILAGA 6 

Övriga beräkningar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Indata              
Värmekapacitet 
vatten 4,19 kJ/Kg*k            
Kallvattentemp 5 °C            
              
 Personer Varmvattenförbrukning Pumpdrift 

 Antal Aktivitetsnivå   Närvarotid/dygn
Antal 
dygn energitillskott Volym Temp Effekt Energiförbrukning maxeffekt Difttid/dygn Energiförbrukning 

 st kW  h/dygn dygn kWh m3/s °C kW MWh kW h MWh 
Plan 1              
Bowling 50 0,15 75 1,5 300 3375        
Omkl 200 0,1 400 2 350 14000        
   0           
   0           
Plan 2   0           
Kök 5 0,15 40 8 300 1800        
Restaurang/eventyta 25 0,1 50 2 300 1500        
Baddel 75 0,15 187,5 2,5 350 9844     200 3 136,5 
Entré 10 0,1 5 0,5 350 175        
Biograf 20 0,1 40 2 200 800        
   0           
Plan 3   0           
Övre del eventyta 15 0,075 30 2 300 675        
Övre del bad 25 0,15 62,5 2,5 350 3281        
              
Hela byggnaden       0,0015 55 314 280    
              

     Totalt: 35 MWh   
314 
kW 280 MWh   137 MWh 
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Utrustning Kylutrustning 

Belysning Difttid/dygn energitillskott Övrigt Difttid/dygn energitillskott Effekt
El-
behov energiförbrukning 

kW h kWh kW h kWh kW kW MWh 
         

4 12 14400 1 12 3600    
1,5 14 7350 0 14 0    

         
         
         

1 14 4200 4 14 16800 11,5  101
6 12 21600 1 12 3600    
6 12 25200 2 12 8400    
1 12 4200 0,5 12 2100    

0,5 0,25 25 0,5 0,25 25    
         
         

1 12 3600 1 12 3600    
2 12 8400 1 12 4200    

         
  89 MWh   42 MWh   101 MWh
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Energisammanställning 
 
 Energislag 
 Energi in Energi ut 
Energiförbrukare Fjv El Fjv El 
Radiatorer    623 MWh   
Ventilation    901 MWh   
Varmvatten    280 MWh   
Fläktar      290 MWh
Pumpar      142 MWh
Livsmedel, kyla      101 MWh
Vattenrening      500 MWh
Varmhållning pooler    1 607 MWh 69 MWh
Solinstrålning 299 MWh      
Personer 35 MWh      
Belysning 89 MWh      
Utrustning 42 MWh       
Totalt 466 MWh 1 102 MWh 3 410 MWh 1 102 MWh
 
 Effektuttag beräknad Effektuttag enligt data 
     
Energiförbrukare Fjv El Fjv El 
Radiatorer 173 kW  173 kW  
Ventilation 711 kW  998 kW  
Varmvatten 314 kW  314 kW  
Fläktar   105 kW    
Pumpar   2 kW    
Livsmedel, kyla   12 kW    
Vattenrening   57 kW    
Varmhållning pooler 198 kW  195 kW  
       
          
Totalt 1 396 kW 175 kW 1 680 kW 0 kW
 

Energibalans 
  Energi in Energi ut 
Radiatorer   623 MWh
Ventilation   901 MWh
Varmvatten   280 MWh
Varmhållning pooler   1 607 MWh
Fjärrvärme 2 944 MWh  
Solinstrålning 299 MWh  
Personer 35 MWh  
Belysning 89 MWh  
Utrustning 42 MWh   
  3 410 MWh 3 410 MWh
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Indata till beräkningsmodell Eventyta och Bowlinghall 
 
Eventyta 

 
 
 
 
 
 

System Storhet Värde Kommentar  
Byggnad Placering Lindvallen, Sälen Lat:x˚ , Long: x˚ , möh: x m 

Orientering= 6˚ 
 

 Klimat 
Vindprofil 

Loggad klimatfil Bromma 
1977 
Bondvischan 

Byggnaden antas oskuggad. 
Vald ort Malung. 

 

Zoner Antal zoner I 
simuleringsmodell 

Eventyta 878 m2 
Toaletter 92  m2 
Servering 51  m2 

  

 Geometri  Enligt ritningar   
 Installerade 

rumseffekter 
Tillräckliga kyl- och 
värmeeffekter för att hålla 
önskade temperaturer. 

Modellen använder bara det som 
behövs. 

 

 Styrning 
rumseffekter 

Vent batterier styrs mot 
Värmefall +21,0˚C ± 1˚C 
Kylfall +24˚C ± 1˚C 
Konvektorer vid fönster 
Påblåsning fönster 

  

 Personer Eventyta:  
• Fall 1: 50st 
• Fall 2: 3000st  
• Fall 3: 1500st 

 
7-24  alla dagar (met=1, clo=1) 
15-18 alla dagar (met=1.7, clo=1.4) 
19-24 alla dagar (met=1, clo=1) 

 

 Belysning • Fall 1: 10 W/m2 
• Fall 2: 10 W/m2 
• Fall 3: 10 W/m2 

6-15  alla dagar 
15-18 alla dagar 
18-24 alla dagar 

 

 Utrustning • Fall 1: x W/m2 
• Fall 2: 5 W/m2 
• Fall 3: x W/m2 

 
15-18 alla dagar 
 

 

 Material I golv, 
vägg, tak 

Yttervägg: 
Bjälklag: 
Källargolv: 
Yttertak: 

U=0,19 W/m2, ˚C 
U=0,2 W/m2, ˚C antaget 
U=0,15 W/m2, ˚C 
U=0,18 W/m2, ˚C 

 

 Fönster Enligt ritning U=1,2 W/m2, ˚C  
 Fönsteravskärmning Utbyggnad av tak 6m   
 Köldbryggor Ej medtaget   
 Infiltration Ingen   
     
Luft Systemtyp Eventyta: VAV FTX 80% 

(roterande) 
  

 Energi fläktar Tryckhöjning tilluft 600 Pa 
Tryckhöjning frånluft 400 Pa 

Fläktverkningsgrad x% 
SFP= 2,0 kW/m3/s 

 

 Flöden, temperatur, 
drifttid 

Tilluftstemperatur +16 ˚C 
Flöden enligt rumsbeskrivning 

Drifttid: 0-24 alla dagar 
1 ˚C temperaturhöjning över 
tilluftsfläkt 
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Bowlinghall 

 

System Storhet Värde Kommentar  
Byggnad Placering Lindvallen, Sälen Lat:x˚ , Long: x˚ , möh: x m 

Orientering= 6˚ 
 

 Klimat 
Vindprofil 

Loggas klimatfil Bromma 1977 
Bondvischan 

Byggnaden antas oskuggad.  

Zoner Antal zoner I 
simuleringsmodell 

Bowlinghall 2109 m2 

Toaletter 76  m2 
 

  

 Geometri  Enligt ritningar   
 Installerade 

rumseffekter 
Tillräckliga kyl- och 
värmeeffekter för att hålla 
önskade temperaturer. 

Modellen använder bara det som 
behövs. 

 

 Styrning 
rumseffekter 

Vent batterier styrs mot 
Värmefall +19,0˚C ± 1˚C 
Kylfall +24˚C ± 1˚C 
Konvektorer vid fönster 

  

 Personer Bowlinghall:  
• Fall 1: 72st 
• Fall 2: 400st  

 
09-23  alla dagar (met=1, clo=1) 
11-23 alla dagar (met=1, clo=1) 

 

 Belysning • Fall 1: 10 W/m2 6-23  alla dagar  
 Utrustning • Fall 1: 5 W/m2 15-18 alla dagar  
 Material I golv, 

vägg, tak 
Yttervägg: 
Bjälklag: 
Källargolv: 
Yttertak: 

U=0,19 W/m2, ˚C 
U=0,2 W/m2, ˚C antaget 
U=0,15 W/m2, ˚C 
U=0,18 W/m2, ˚C 

 

 Fönster Enligt ritning U=1,2 W/m2, ˚C  
 Fönsteravskärmning Utbyggnad av tak 1m (antaget)   
 Köldbryggor Ej medtaget   
 Infiltration Ingen   
     
Luft Systemtyp Eventyta: VAV FTX 52% 

(roterande) 
  

 Energi fläktar Tryckhöjning tilluft 600 Pa 
Tryckhöjning frånluft 400 Pa 

Fläktverkningsgrad x% 
SFP= 2,0 kW/m3/s 

 

 Flöden, temperatur, 
drifttid 

Tilluftstemperatur +17 ˚C 
RF 45% 
Flöden enligt rumsbeskrivning 

Drifttid: 6-24 alla dagar 
1 ˚C temperaturhöjning över 
tilluftsfläkt 
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Rumsbeskrivning 
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Planritning 
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