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Sammanfattning 

I detta arbete simuleras några utvalda kontorsrum för att undersöka hur det termiska 

klimatet påverkas då äldre fönster med vanlig isolerruta byts ut mot moderna med 

energibesparande och solavskärmande glas. Dessutom görs simuleringar med yttre 

solavskärmning för att se hur de kan minska innetemperaturerna under sommaren. 

Därutöver undersöks hur den befintliga ventilationen kan förbättra det termiska klimatet. 

Slutligen undersöks vilken besparingspotential som kan förväntas av glasen. 

 

För arbetet simulerades först hur det termiska klimatet för grundfallet under sommar och 

vinter, sedan några olika glasrutor och yttre solavskärmning. Därefter simulerades olika 

åtgärder som, minskad belysning och förändringar av befintlig ventilation. 

Simuleringarna visade inte några problem med det termiska klimatet vintertid, dock höga 

temperaturer under sommaren. De verkliga problemen under vintertid kan bero på 

luftläckage runt fönster, blockerat luftflöde för att motverka kallras samt problem med 

radiator systemet, faktorer som inte är med i simuleringen.  

 

Vidare visades att acceptabla operativtemperaturer sommartid kan uppnås med 

solskyddande glas och eller med yttre solavskärmning i de kontorsrum som ej har mycket 

elektrisk utrustning. Kontorsrum med mycket installerad elektrisk utrustning kan behöva 

kyld ventilationsluft och högre luftflöden för att nå acceptabla operativtemperaturer, detta 

på bekostnad av eventuella problem med drag och oljud. En enklare åtgärd kan vara att 

minska mängden av elektrisk utrustning i rummet.  

 

En slutsats är att om all solinstrålning avskärmas så kan ändå andra värmekällor som 

elektrisk utrustning i rummet att ge övertemperaturer. Detta händer då ventilationen under 

rådande utomhusklimat inte klarar av att föra bort överskottsvärmen. 

 

Energibesparingspotentialen av fönsterbyte i kontorsbyggnaden under 

uppvärmningssäsongen är sannolikt mellan 16 400 och 17 000 kr per år, räknat på 

fjärrvärmekostnad av 0.5kr/kWh. Besparingspotentialen är högre ifall fönster med lägre 

u-värde än ~1,37 W/m2K används. 

 

Simuleringarna gjordes med programmet IDA, modellen verifierades genom att jämföra 

uppmätta temperaturer med simulerade. 



Abstract 

In this degree project computer simulations of the indoor climate are executed for a 

couple of selected offices. These offices have problem with thermal comfort, cold draught 

and low temperatures during winter and the opposite during summer. The purpose for the 

simulations is to investigate how thermal climate changes in the rooms when existing 

windows are exchange to new sun shielding and energy efficient ones. Also simulations 

with an external sun shading screen are made. Furthermore, measures taken to existing 

ventilations system and electric light are simulated for investigating of its ability to 

improve thermal comfort. Besides this, potential economic saving for the new widows is 

estimated.  

 

The simulations did not show any problems with thermal climate during winter, this may 

be due real factors not taken in account, like problems with heating system and air 

leakage through walls and possible gaps.  

 

Summer simulations showed high operative temperatures. In rooms with less electric 

equipment measures as sun shielding glass and or external sun shading where able to 

lower temperatures to acceptable levels. In rooms with more electric equipment, 

ventilation measures had to be taken to achieve acceptable temperatures.  

 

Conclusion, although sun radiation has been eliminated from directly entering a room, 

high temperatures can still be causing a problem due to other heating sources. To lower 

the temperature, ventilation measures has to be taken, or some of the heat sources has to 

be removed from the room. 

 

Potential economic saving was estimated to 16400-17000 SEK/year calculated with an 

energy price of 0.5 SEK/kWh for district heating. 

Although savings may be higher especial if, windows with lower U-value than ~1.37 

W/m2K are used. 
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1 Inledning och bakgrund 

I samband med löpande underhållsarbete av byggnaden önskar Atlas Copco Tierpsverken 

en utredning av vad fönsterbyte kan ha för inverkan på inneklimatet och 

uppvärmningsbehovet. Det är tänkt att bytet ska vara till moderna energieffektiva fönster. 

För att ytterligare motivera fönsterbytet utöver att det är ett löpande underhåll av 

byggnaden behövs en undersökning om vilka fördelar och nackdelar som fönsterbytet kan 

ge. Man vill också ta bort befintlig yttre solavskärmning och låta de nya fönstren ersätta 

denna funktion om möjligt, annars ersätta avskärmningen med en ny.  

Problem förknippat med fönster gällande kontorsbyggnaden är att det under sommaren 

blir för varmt i rummen samt att det under vintertid blir kallt och dragigt från fönstren.  

Syfte med arbetet 

Undersöka hur inneklimatet och värmebehovet förändras i kontoren vid fönsterbyte till 

moderna solavskärmande och energieffektiva fönster. 

Leta efter andra möjligheter till inneklimatsförbättringar eller energibesparing med 

avseende på i första hand ventilation. 

Avgränsningar 

Arbetet berör endast kontorsdelen av byggnaden, simuleringen görs endast i några 

utvalda zoner av kontorsbyggnaden. Inneklimat undersökningen är begränsad till termisk 

komfort och då förutsatt att befintlig ventilation ej ger upphov till problem med drag. 

 1



1.1 Beskrivning av byggnaden 

Byggår 1974, kontorsbyggnaden är långsmal och har fyra plan, vara av ett är källare, se 

figur 1. Arean per plan är ca 875m2, undantaget källaren som är ca 437m2, total ungefär 

3059m2, inklusive innerväggar och dylikt. Ytterfasaden är av tegel, byggnadens framsida 

är i sydvästlig riktning och täck med fönster (190st). I anslutning till byggnadens baksida 

är en verkstadshall på ca 5000m2. På Atlas Copco Tierpverken arbetar ungefär 470 

personer enligt löneavdelningen.  

 
Figur 1 Kontorsbyggnadens fasad 

Ventilation 

Kontorsbyggnaden försörjs av tre ventilationsaggregat LA 13 (omklädningsrum), LA4 

(kontor) och LA 18 (Matsal). Dessa är försedda med värmeåtervinning. De utrymmen 

som berör av simuleringen ombesörjs av LA4, ventilationen är balanserad med till och 

frånluftsfläktar, systemet är av CAV typ (constant air volume). Aggregatet är utrustat 

med roterande värmeväxlare, värmebatteri, och befuktare för evaporativ kylning av 

frånluften före värmeväxlaren. Aggregatet kan köras i två hastigheter, hel och halvfart 

Fönster 

Kontorsbyggnadens fönster är enligt byggritning isolerruta D3-12, därutöver tillkommer 

insynsskyddande glas på de fönster som sitter i omklädningsrummen. Bågen och karm är 

av furuträ.  

Värmesystem 

Byggnaden värms med vattenburet radiatorsystem samt genom värmning av tilluften till 

+17 grader. Dessa försörjs med värme från en fjärrvärmecentral vilken även delas med 

resten av fabriken. Önskad innetemperatur i kontorsbyggnaden är +21grader 

 



2 Metod 

2.1.1 Problemformulering och inläsningsperiod 

Arbetet började med att skapa en bild av problemet, vad ska göras, hur och varför. Det 

handlade om att undersöka konsekvenserna på inneklimat och energianvändning vid 

fönsterutbyte i befintliga kontorsrum. Detta krävde en inläsningsperiod om fönster för att 

ge information och kunskap om fönster och dess egenskaper.  

 

Ett val gjordes att simulera inneklimatet med simuleringsprogrammet IDA InDoor 

Climate and Energy v3.0 (Equa Simulation AB, Solna, Sverige) då det fanns att tillgå 

från Högskolan i Gävle samt att utföraren hade tidigare erfarenhet av programmet. Dock 

krävdes djupare kunskap om programmet för detta arbete, därför undersöktes vilka indata 

som behövdes.  

 

Utifrån inläsningsperioden skapades en teorietisk referensram, med det material som 

ligger till grund för arbetet.  Under arbetets gång, har material tillkommit, då mer 

information krävts för arbetet.  

 

Informationsinsamling, uppgifter om byggnadens utformning och installationer hämtades 

från byggnadsritningar och driftspärmar för ventilation. Reglerkurvor för värme och 

driftsdata hämtades från respektive styrcentral. Då uppgifter saknades frågades drift och 

underhållspersonal. Uppgifter om belysning och annan utrustning till de simulerade 

rummen insamlades genom räkning på plats 

 

I detta arbete gjordes antaganden och beräkningar då uppgifter saknades och resurser för 

eller möjlighet för uppmätning saknades. Det gäller verkningsgraden för värmeväxlaren, 

radiatorernas effekter, värmeeffekt från elektrisk utrustning, glasdata för befintliga fönster 

och u-värde för karm och båge. Utöver detta gjordes en rundvandring i byggnaden med 

arbetsmiljöingenjören Håkan Söderholm på Atlas Copco, vilket gav en bra bild av 

problemen samt mycket annan information eftersom han arbetat där länge.  

 

En modell av byggnaden och de utvalda rummen skapades i IDA, se figur 2, λ-värden till 

väggarna beräknades för hand då de var av blandade material och ej kunde göras 

representativa direkt i programmet. Hänsyn togs även till densitet och värmekapacitet för 
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materialet i väggarna. Radiator effekter beräknades genom en enklare dimensionering. 

N

S

f1

f2

f3

f4

10.0 m

 
Figur 2 Byggnadsmodell för IDA 

Kontor 1 och 2 är de mindre rummen i modellen, det stora kontoret är det största rummet 

och receptionen det medelstora, se figur 2. 

 

I samband med pågående OVK-besiktning så ställde besiktningsmannen upp och mätte 

flödena i tilluftskanalerna till respektive rum. Detta gjorde genom att borra hål på kanalen 

och mäta i kanalen med en anemometer. Utifrån lufthastighet och kanaldiameter 

beräknade instrumentet flödet. Det uppmätta flödet gäller då ventilationssystemet går på 

halvfart. Luftflödet till receptionen togs från tidigare OVK-protokoll. Vid 

modellvalideringen fick senare ett av flödena halveras för att passa simuleringen bättre, 

det flödet stämde också med tidigare protokoll. Troligtvis ombesörjde luftkanalen 

ytterligare ett don i rummet på andra sidan väggen. I simuleringarna har antagits att inget 

problem finns med för höga lufthastigheter i rummen, grundinställningen har då använts 

för de simulerade komfortindexen (0,1 m/s) . 

 

För simulering i IDA behöves fönster karmens U-värde och dess andel av den totala 

fönster arean anges. För glasen ska Solfaktor (SHGC), T (Direkt transmitterad andel), U-

värde samt intern och extern emissivitet anges. U-värdet för glasningen anges inklusive 

inre och yttre värmemotstånd, IDA korrigerar automatsikt dess värden för simuleringens 

lufthastigheter1. Alla simuleringar och beräkningar gjordes med ett antaget U-värde för 

karmen av 2,0 (W/m2K), data för glasningarna togs från glastillverkaren Pilkingtons 

hemsida2. 

2.1.2 Validering av simuleringsmodell 

För validering av klimatsimuleringarna gjordes temperaturmätningar i två av 

kontorsrummen samt utetemperatur under en veckas tid. Temperaturloggning gjordes av 

utomhustemperatur och rum- och tilluftstemperatur i två av de simulerade rummen. 

                                                      
1 EQUA Simulation AB. (Nov 2001) IDA Klimat och Energi 3.0 Användarmanual 
2 www.pilkington.com/applications/products2006/swedish/bybenefit/default.htm 

 



Temperaturloggningen skedde under en vecka, fredag 4/4 kl.22:00 tom fredag 11/4 

kl.22:00. Perioden var mulen förutom lördag 5/4 då det var soligt. En temperaturlogg 

placerades även på fönsterbänken i rummen som ett försök till att indikera solinstrålning 

under perioden. Temperaturgivarna var metallblanka för att inte påverkas så mycket av 

värmestrålning, dock inte givarna i fönstren.  

 

För att skapa en klimatfil till valideringen användes klimatdata från Sandviks 

klimatstation i Sandviken. Problemet med dessa data var att solstrålningen var uppmätt 

som global solinstrålning. IDA:s klimatfiler anges solstrålning både som diffus och direkt  

 

Jämförelsen mellan uppmätt temperatur och de simulerade värdena för rumsluftens 

medeltemperatur, visade att de simulerade värdena i stort sett alltid var lägre än den 

uppmätta temperaturen. De två simuleringarna gjordes då med antingen all solinstrålning 

från klimatdatan som direkt eller som diffus, diagram från simuleringarna finns i 

bilagorna. I verkligheten förekommer både direkt och diffus solstrålning samtidigt, därför 

får de lägre temperaturerna anses som mer korrekta än ifall simuleringarna givit högre 

temperaturer. Simuleringarna ger en medeltemperatur av rumsluften. I verkligheten 

varierar lufttemperaturen i rummet, med lägre temperaturer vid golvet och högre vid 

taket. Temperaturgivarna var placerade på bokhylla ungefär 1,8-2 meter över golvet, då 

deplacerande ventilation används i rummet kan antas att platsen där hade en 

lufttemperatur beroende på höjdnivån. Ifall väl omblandande ventilation hade använts i 

rummet hade temperaturloggarnas mätningar kommit närmare rumsluftens 

medeltemperatur. 

 

En jämförelse mellan temperaturvaktigheten från uppmätningen och de temperaturer som 

simulering med befintligt IDA-Klimatfil för Bromma gjordes för motsvarande tidsperiod.  
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Figur 3 Uppmätta temperaturer och simulerade för validering av modell 

Diagrammet i figur 1, visar att temperaturerna stämmer ganska bra överens för perioden. 

Dock stundtals perioder med högre och lägre temperaturer men ändå ej allt för stora 

variationer för att modellen ska anses som helt felaktig. 

 



 

2.1.3 Simulering och beräkningar 

Simuleringar som utförts är: 

• Grundfall sommar och vinter 

• Olika glasrutor 

• Yttre solavskärmning 

• Andra åtgärder 

• Energianvändning under uppvärmningssäsongen 

2.1.3.1 Grundfall sommar och vinter 

Utifrån simuleringen av grundfallet sommar och vinter gavs en bild av den aktuella 

situationen. Utifrån den valdes att arbeta vidare med sommarfallet då det var störst 

problem med övertemperaturer under sommaren och några direkta problem vintertid inte 

kunde urskiljas. Simulering av sommarfallet gjordes för juni månad och vinterfallet för 

januari månad, de sammanställda resultaten i diagrammen är för vardagar kl.07-17. 

2.1.3.2 Olika glasrutor 

Receptionen och ett kontorsrum simulerades med olika typer av glas, främst med 

solskyddande glas för att se vilka operativtemperaturer som kunde uppnås med 

glasrutorna. Det gjorde även simulering med vägg istället för fönster för att se vilken 

operativtemperatur denna ytterlighet gav, då solinstrålningen genom fönster ej längre 

bidrog till uppvärmningen. Simuleringarna utfördes för en varm och solig vecka i mitten 

av juli, varaktighetsdiagrammen är viktade för vardagar kl.07-17.  

Glastyp Befintliga  70/40  
Genomfärgat med 
LE glas 30/17   2xLE 

U-värde 3 1.1 1.1 1.1 0.7 
g-värde 0.76 0.43 0.33 0.19 0.5 
Tsol-värde 0.67 0.39 0.27 0.16 0.4 
LT ~80 0.71 0.58 0.3 0.69 
Ra ~97 95 86 88 95 
Spalt luft argon argon argon argon 
Antal glas i 
rutan 2 2 2 2 3 

Tabell 1 Glasrutor som förekommer i simuleringarna 

Glasen som använts vid simuleringen finns representerade i Tabell 1 Glasrutor som 

förekommer i simuleringarna. Alla fönster i simuleringarna antogs ha en ram (karm och 

båge) med u-värde 2,0 (w/m2 K). Vilket ger ett totalt u-värde för befintliga fönstren på 

2,7 (w/m2 K) samt 1,37 (w/m2 K) för glasen med u-värde 1,1 (w/m2 K) och slutligen 1,09 

(w/m2 K) för glasen med u-värde 0,7 (w/m2 K) 
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2.1.3.3 Yttre solavskärmning 

De två rummen, kontor1 och receptionen, simulerades sedan med en styrd yttre 

avskärmning på varje fönster för att se vilka operativtemperaturer som kan uppnås, se 

figur 4. Simuleringen gjorde för samma juni vecka som vid fönster jämförelsen. 

0.5 m

0.97

 
Figur 4 Yttre solavskärmning vid simuleringen 

Avskärmningen var en enklare skärm utan sidor med en bredd av 97cm, dess längd täcker 

halva fönstret (når ner till en höjd av 180cm över golvytan). Detta ger möjlighet till utsikt 

även för en stående normalbyggd person. En heltäckande skärm hade varit mer effektiv, 

speciellt då solen står lågt på himmelen. Denna var styrd att fällas ut vid en 

strålningsintensitet på 150W/m2 i fönstrets plan.  

 

De skuggande byggnaderna som fanns i modellen vilka var tänkt att representera skogen 

fick lov att plockas bort från modellen för dessa simuleringar. Eftersom de av okänd 

anledning hindrade styrningen av avskärningarna oavsett styrningsnivå, de var tillsynes 

alltid utfällda, om byggnaderna hade skuggat fönstren borde de ha varit uppfällda. 

2.1.3.4 Energianvändning under uppvärmningssäsongen 

Zonerna simulerades med olika glasningar under uppvärmningssäsongen, vilken antogs 

att vara mellan 15/9 och 15/5. Detta för att se hur de olika glasrutorna påverkade 

energibehovet för uppvärmning. Av simuleringsdata sammanställdes snittvärden per 

fönster som jämförelse och vidare besparingsuppskattning.  

 

Klimatdata som användes i simuleringen var för Bromma, som kan antas ha ett ganska 

lika klimat. Handberäkningarna gjordes med graddagar för ett normalår i Uppsala, vilket 

ligger ganska nära (6mil). Gradtiden för året justerade till uppvärmningssäsongen, 

graddagarna erhölls från Vattenfalls hemsida (www.vattenfall.se, sökord: graddagar 

Uppsala) 

 

http://www.vattenfall.se/


2.1.3.5 Andra åtgärder 

Receptionen simulerades med några åtgärder, först simulerades rummet med halverad 

belysningseffekt, eftersom det är en rimlig och enkel åtgärd. Den nuvarande 

belysningseffekten i rummet är 904W (21.5W/m2) vilket är högt i jämförelse med de 

andra inventerade rummen. Det är tveksamt om all belysning används jämt, en halvering 

borde vara möjligt (~11W/m2) vilket är mer likt de andra undersökta rummen 11W/m2 i 

det stora kontoret och ~8 W/m2 i de mindre. Rekommenderad belysning i kontor enligt 

ENSAM3 är 7W/m2. 

 

Belysnings halvering gjordes även i kombination med yttre avskärmning och ett effektivt 

solkskyddsglas. Halverad belysningseffekt användes också i de efterföljande 

simuleringarna med ventilations åtgärder. 

 

Vidare simulerades rummet med ändring av det befintliga CAV-systemet. Detta gavs ökat 

flöde samt utrustades med kylbatteri för kylning av tilluften ner till 17 grader. Under 

ventilationssimuleringen användes en isolerruta med en solskyddande prestanda 

motsvarande vad som minst borde fås ifall man inte vill minska insläppet av dagsljus för 

mycket. 

                                                      
3 Ensam (Ensam manual) typ 
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Sökande efter andra åtgärder 

Under arbetets gång har ett par förslag till andra åtgärder dykt upp 

1. Värmeåtervinning från verkstadshall 

2. Kontroll och injustering av radiatorsystem 

3. Varvtalsreglerad ventilation 

4. Frikyla, takmonterade kylbafflar 

Av dessa valdes att undersöka mer om varvtalsreglerad ventilation då det var mest 

intressant och lämpligast fortsättning av det tidigare arbetet med simulering, de övriga 

valdes bort av olika anledningar. 

 

Värmeåtervinning från verkstadshall, sorterades bort då det skulle kräva ett extra arbete 

med att kartlägga verkstadshallen. Tanken var att skapa ett system med värmeväxlare och 

cirkulerande värmebärare som kunde fördela ut värmeöverskott från vissa platser till 

platser med värmeunderskott. 

 

Kontroll och injustering av radiatorsystem valdes bort på grund av att det skulle kräva ett 

extra arbete med kartläggning av radiatorsystemet, dessutom vore det lämpligast att 

utföra efter fönsterbytet. 

 

Frikyla med takmonterade kylbafflar valdes bort efter kortare förfrågning om det fanns 

någon enkel tillgång till frikyla. Något vattendrag fanns inte i direkt närhet och den 

dränerande pumpgropen i byggnadens källare hade för lågt och opålitligt flöde under 

sommaren.  

 

Ventilation 

Under arbetet med informationsinsamlingen framkom det att ventilationen till största del 

bara gick på halvfart eller var avstängd. Helfart kördes bara på sommaren då det blev så 

varmt i kontoren att någon ringde och klagade, helfart kopplades då in manuellt och fick 

gå tills någon annan ringde och klagade på oljud från ventilationen. Det går alltså inte att 

öka ventilationsflödet för att sänka lufttemperaturen utan att störande oljud uppstår. Det 

fanns också ett önskemål att byta DUC (Dator undercentral) till ventilationsaggregatet. 

Detta för att få fler funktioner som driftscheman(program) och varvtalsreglering, samt ett 

modernare och flexiblare datorgränssnitt för programmering/övervakning av driften. 

 

 



3 Teori och referensram 

3.1 Energi och effekt 

Kortfattad beskrivning av omvandlingen mellan energi och effekt 

Energi eller arbete betecknas som Joule eller effekt*tid 

1Joule = 1Nm = 1 Ws = 1/(3600*1000) kWh 

Effekt eller energi(arbete) per tidsenhet betecknas som Watt eller energi(arbete)/tid 

1Watt =1Nm/s = 1J/s 

3.2 Värme  

Drivkraften för värmetransport är temperaturskillnad, enligt termodynamikens andra 

huvudsats så flödar värme från varmt till kallt. Då jämvikt råder sker ingen 

värmetransport. Tre olika sätt är ledning, strålning och konvektion.  

3.2.1 Värmeledning 

Ledning av värme genom material, olika material och ämnen leder värme olika bra. 

Värmekonduktivitet används som mått på den endimensionella värmeledningen genom 

ett material och betecknas med λ (Lambda). Det är ett mått på hur stor värmeeffekt som 

flödar genom en kvadratmeter av ett material med en meters tjocklek. Då det är en grads 

temperaturdifferens mellan sidorna, stationärt tillstånd. Konduktiviteten påverkas av 

materialets densitet, porositet, fuktighet och temperatur. 

Enheten för värmekonduktiviteten är  

Km
W
⋅

=λ
 

Värmeflödet per kvadratmeter beräknas som  

)/( 2mW
d
Tq =

Δ
⋅= λ

 
Värmemotstånd 

)/(/ 2 KmWdR ⋅== λ  
U-värde 

)/(1 2 KmW
R

U ⋅==  
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I verkliga fall, exempelvis en husvägg, är inte ledningen endimensionell då materialet inte 

är homogent uppbyggt, genomträngande reglar med mera skapar värmetransport i sidled. 

Tas även hänsyn till materialens värmekapacitet så blir transporten förskjuten i tiden.  

3.2.2 Konvektion 

Konvektion är kyla eller värme som tas upp eller avges av en fluid som rör sig. 

Konvektionen kallas naturlig om den skapas av temperaturberoende densitetsskillnader i 

fluiden. Påtvingad konvektion är sådan som av skapas av fläktar eller vind och liknande 

omständigheter.  

3.2.3 Strålning 

Värme avges och tas upp via strålning mellan kroppar. Det går normalt sett att tala om två 

former av termisk strålning, kort- och långvågig. Den kortvågiga strålningen är sådan 

som ultraviolett strålning och synligt ljus. Den långvågiga strålningen är infraröd 

strålning.  

 

Strålningseffekten från en kropp kan tecknas som  

)/( 24 mWTq s ⋅⋅= σε  

ε = emittansen (-) 

σs = Stefan-Boltzmann’s konstant 5,7·10-8 (W/m2·K4) 

T = Kroppens temperatur (K) 

 

En ideal kropp som absorberar allt ljus och strålning kallas för en svart kropp. Eftersom 

den inte reflekterar eller transmitterar någon strålning har den emittansen =1.  

 

Värmestrålningen som träffar en verklig yta absorberas, reflekteras och transmitteras i 

varierande grad beroende på materialet, dess yta, strålningens frekvens och infallsvinkel. 

Summan av dessa tre är 1. Många material transmitterar inte IR-strålning, då gäller att 

absorption+reflektion=~1, där således låg emittans kan tolkas som låg absorption och hög 

reflektans. 

 



 

3.2.4 Luftspalter icke ventilerade 

Värmemotståndet i en icke ventilerad luftspalt, exempelvis i en isolerruta, kan beräknas 

som4. 

kls
spaltR

αα +
=

1
(m2K/W) 

där: 

( )
( )KmWledningochkonvektionpgaficientöringskoefVärmeöverf

KmWingstråpgaficientöringskoefVärmeöverf

kl

s

⋅=

⋅=
2

2

/

/ln

α

α
 

 

3.2.5 Värmebehov 

Energibehovet för uppvärmning kan skrivas som 

)())(( WhdtTTQQE utegränsventtrans∫ −+=  

 

Tgräns är den temperatur vilket värmesystemet behöver värma till då hänsyns tas till 

gratisvärme från sol, personer och de interna värmekällorna så som elektrisk utrustning, 

datorer, belysning med mera.  

venttrans
personernvärmesolinnegräns QQ

PPPTT
+

⋅++−=
1)( int  (˚C) 

 

Gradtid är integralen av temperaturdifferensen mellan ute och innetemperatur under en 

bestämd tid, vanligen ett år. 

dtTTG utegränst )( −= ∫  

3.2.6 Ventilationsförluster och värmeåtervinning 

Värmeförsluter genom ventilationssystem utan värmeväxlig kan skrivas som 

)(, GtVncQvent luftp ⋅⋅⋅⋅= ρ  

 

Värmeförlusterna från ventilationssystem med värmeväxling är svårare att beräkna 

eftersom värmeåtervinningen är beroende av temperaturen på frånluften och uteluften. 

                                                      
4 Sandin K, värme luftströmning fukt, kompendium i byggfysik Lund 1990 
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Värmeväxlare kan anges med en temperaturverkningsgrad. 

)1()()(
)( ηηηη −+⋅=+−⋅=⇔
−
−

= utefrånuteutefråntillå
utefrån

utetillå TTTTTT
TT
TT

  

 

Verkningsgraden visar hur stor dela av temperaturdifferensen mellan in och utgåendeluft 

som värmeväxlas, Temperaturen på tilluften från växlaren kommer då att variera med 

temperaturen på från- och uteluften vilket ska tas hänsyn till. 

Det ska poängteras att värmeväxlare också kan växla kyla, ifall frånluften är kallare än 

uteluften. 

3.2.7 U-värde, sammansatta väggar 

De är vanligt att väggar består av olika material i de parallella skikten så som reglar med 

isolering. För U-värdesberäkning måste då detta tas med eftersom trä och isolering inte 

har samma värmelednings egenskaper samt att värmeledningen inte är endimensionell. 

För praktisk beräkning görs två viktade beräkningar med U-värdesmetoden och λ-

värdesmetoden. Av dessa skapas sedan ett medelvärde som får representera 

konstruktionen eftersom U-värdesmetoden ger ett lite för lågt värde och λ-värdesmetoden 

ger ett lite för högt värde.  

reglarisoleringres λβλαλ ⋅+⋅=  (W/mK) 

reglarisoleringu UUU ⋅+⋅= βα (W/m2K) 

u

u

UU
UUU

+
⋅⋅

=
λ

λ2
 (W/m2K) 

3.2.8 U-värde fönster 

Ett ungefärligt U-värde för fönster kan beräknas genom att vikta glasningen och ramens 

u-värden mot dess andel av den totala fönster arean5. Vid beräkning av teoretiskt U-värde 

enligt ISO 10077-1 tas även hänsyn till distanslisten mellan glasen.   

( )
( )fg

ggffgg
w AA

lUAUA
U

+

Ψ⋅+⋅+⋅
=  (W/m2K) 

Där  

Ug = Glaset mittpunktsvärde (W/m2K) 

Uf = Ramens U-värde (karm och båge) (W/m2K) 

Ψg = Distanslisten (beror av glas, karm, båge och distanslist) (W/mK) 

                                                      
5 Höglund Pettersson Åhlgren, Fönsterteknik 1983 Stockholm 

 



Ag  = Area för glasruta (m2) 

Af = Area ram (m2) 

lg = Distanslistens längd (m) 

 

Fönstrets Uw –värdet beräknat enligt ISO 10077-1 redovisas med två värde siffror.  

Mer exakta värden fås genom beräkningar med ISO 10077-2, eller genom mätning hos 

ackrediterat institut6. 

 

Tillverkarnas uppgivna U-värde för glaset är oftast angivna enligt någon standard vilket 

ger ett u-värde enligt standardens rådande förutsättningar med exempelvis 

temperaturdifferens. Därför kan u-värdet vara sämre för rutan än vad som angivits då det 

används under andra förutsättningar till exempel vid högre temperaturdifferenser. Detta 

gäller främst tvåglas rutor då tre eller flerglasrutor påverkas mindre7.  

3.2.9 Värmeövergångsmotstånd 

Vid beräkningar av byggnadsdelar, vilka normalt sett gränsar mot inne och uteluft så 

tillkommer även motstånd vid ytorna. Motståndet beror på strålning och konvektion, 

vilket för en byggnad kommer att variera med tiden, eftersom lufthastigheter och 

temperaturer inte är konstanta.  

 

Vid beräkningar för hand så används medelvärde på inre och yttre värmemotstånd ”Vid 

beräkning av U-värden skall man enligt Nybyggnadsreglerna räkna med 

värmeövergångsmotstånd på in- respektive utsidan är Rsi=0,13 m2K/W (insida), 

Rse=0.04 m2K/W (utsida)”8 

3.2.10 Dimensionering av radiatoreffekt eller värmesystem 

Den dimensionerande effekten består av summan av förluster på grund av transmission, 

ventilation och ofrivillig ventilation vid dimensionerande utomhustemperatur.  

 ovvt PPPP ++=dim  (W) 

Gratisvärme från personer och liknande ska inte tillgodoräknas vid dimensionering. 

 

                                                      
6 Carlson P-O, Bygga med glas, 2005, Ljungbergs Tryckerier AB 
7 Bülow-Hübe H, Energy-Efficient Window Systems, Effects on Energy Use and Daylight. in 

Buildings, Lunds Tekniska Högskola 2001  
8 Warfvinge C, Installationsteknik AK för V, Student litteratur Lund 2007 (Sidan 23) 
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Radiatorns eller mer allmänt en fluids kylande eller värmande effekt på ett system kan 

beräknas utifrån temperaturförändringen som sker mellan in och ut temperatur då fluiden 

passerar ett tänkt system med konstant tryck. 

TvcP p Δ⋅⋅⋅= &ρ  (W) 

Där 

ρ = densitet kg/m3 

Cp =Värmekapacitet (konstant tryck) (J/kg)  

v = Flöde m3/s 

T = Temperaturskillnad före och efter (grader) 

3.3 Solstrålning 

Strålningen från solen innehåller kort och långvågig strålning. Det synliga ljuset är ett 

smalt spektrum med våglängd 380~780nm mellan ultraviolett och infraröd strålning, se 

figur 5. Ungefär hälften av solstrålningen är synligt ljus. När strålningen från solen 

absorberas så omvandlas den till värme. 

 
Figur 5 Solstrålningens spektra.  

Källa: bygga med glas (2005) 

Det mänskliga ögat har förmågan att urskilja kombinationer av våglängder som färger. 

Eftersom materialens förmåga att absorbera, transmittera och reflektera strålning varierar 

med våglängden upplever vi dem som färgade. Vitt absorberar ljus dåligt och reflekterar 

det mesta, svart absorberar bra och reflekterar lite av ljuset. Då ljus passerar genom ett 

material kan det därför förvanskas om vissa våglängder filtreras bort av reflektion och 

absorption. Olika sammansättningar av material ger möjlighet till att filtrera bort 

våglängder som inte önskas passera in eller ut genom fönstret. 

 



 
Figur 6 Våglängder som passerar genom vanligt glas 

Källa: bygga med glas (2005) 

Genom vanligt glas passerar det mesta av solstrålningen, men rumsvärmestrålning 

blockeras, se figur 6.   

Det är inte bara det synliga ljuset som kan filtreras utan också annan elektromagnetisk 

strålning som exempelvis infraröd och ultraviolett strålning. Ett annat exempel är 

blyhaltigt glas som skyddar mot röntgenstrålning, då röntgenstrålarna absorberas av 

blyatomerna och omvandlas till värmestrålning.  

3.3.1 Belysning 

Ett mått på belysning är lux, denna storhet är frekvensberoende och mäts vid frekvenser 

som motsvarar det synliga ljuset. Det är dock svårt att med blotta ögat uppfatta nivån av 

belysning eftersom ögat anpassar sig till ljuset.  

Belysningen på en arbetsplats bör vara noga utformad för att skapa en bra 

belysningsmiljö.  

3.3.2 Ra-index 

Mått på ljuset färgåtergivning i jämförelse med ett referensljus, Ra=100 är det maximala 

värdet och motsvarar referensljusets färgåtergivning. Det kan därför också vara viktigt att 

veta vad som är referensljuset, eftersom det i sin tur kan ha olämplig färgåtergivning från 

början. ”exempel på lämpliga värden enligt ACG Glasrådgivare: kontorslokaler: Ra>85-

90, bostäder: Ra> 90-95”9 vid speciella arbeten med tillexempel färgkulörer krävs bättre 

färgåtergivning, högre Ra-index värde 

3.4 Fönster 

Fönster ger dagsljus till rum,  utsikt utåt och möjlighet till vädring. Det är den 

ursprungliga anledningen till att ha fönster i byggnader. Fönster kan dock ge en del 

                                                      
9 Carlson P-O, Bygga med glas, 2005, Ljungbergs Tryckerier AB (sidan 73) 
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problem med inneklimat som kallras och kallstrålning på vintern samt övertemperaturer 

sommartid. Med moderna energisparande fönster kan kalldrag undvikas. 

Värmebelastningen från solen kan minskas med solskyddande glas. 

  

Fönster kan ges olika visuella och funktionella egenskaper, beroende på hur det är 

konstruerat och på glaset i sig. Glasets sammansättning kan varieras så glaset blir får 

speciella egenskaper som exempelvis en solskyddande genomfärgning. Andra exempel är 

som tidigare nämnts det blyhaltiga glaset som skyddar mot röntgenstrålning.  

 

Det genomfärgade glaset ger en färgton till det ljuset som passerar genom samtidigt som 

det reflekterade ljuset från glaset också färgas. Styrkan på färgningen varierar beroende 

på produkt, vad som är svag ton eller neutralt kan vara en subjektiv bedömning. En svag 

toning på glasen i rummen märks betydligt mer i fall inte all fönster har samma toning på 

glasen.  

 

Glaset kan också beläggas med olika ytor för att filtrera solinstrålning eller minska 

värmeförlusten av långvågig värmestrålning. 

 

Genom att ha flera rutor i fönster så minskar värmeförlusterna eftersom spalter med 

relativt stillastående luft bildas mellan rutorna, utöver detta så minskar genomträngningen 

av buller med fler rutor.  

 



 

3.4.1 Värmeflöde genom fönster 

Till skillnad från de vanliga byggmaterialen har glas den egenskapen att synligt ljus 

transmitteras genom materialet. Värmeflöde genom fönster kan delas upp i tre sorter10 

 

1. Värmeförlust som för vanliga byggnadsdelar, ledning, strålning och konvektion. 

2. Värmeförlust på grund av luftläckage runt fönstret och vädring 

3. Värmetillskott på grund av direkt och diffus solinstrålning 

Den första punkten kan beskrivas med U-värde, för fönster beror värdet på glas inklusive 

karm med båge. Det är då fönstrets mörkervärde man menar, vilket inte tar hänsyn till 

solinstrålning.  

 

 
Figur 7 Värmetransport genom fönster vid mörker.  

Källa Energy-Efficient Window Systems, Effects on Energy Use and Daylight. in Buildings, 

Lunds Tekniska Högskola 2001 

Figur 7 visar värmetransport genom fönster vid mörker, vid solstrålning så transmitteras 

även solstrålning genom glaset. Dessutom absorberas solstrålning och blir till värme i 

glasen och karmen runt fönstret. 

3.4.2 Kallstrålning och kalldrag 

Vintertid kan fönster med hög värmegenomströmning (högt U-värde) ge upphov till en 

låg temperatur på glasens insida. Detta i sin tur skapar kallras och kall strålning från 

                                                      
10 Höglund Pettersson Åhlgren. (1983)  Fönsterteknik. Stockholm: Teknisk 

högskolelitteratur 
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fönstret. För att motverka detta placeras radiatorer under fönstret och eller används 

fönster med lägre u-värde vilka isolerar bättre och har högre temperatur på glasets insida. 

3.4.3 Växthuseffekt 

Instrålande kortvågigt solljus absorberas innanför glaset och omvandlas till långvågig 

värme . Den långvågiga värmestrålningen kan inte transmitteras ut genom glaset. Detta 

ger en växthuseffekt i rummet med höga inomhustemperaturer som följd ifall mer energi 

tillförs rummet än vad som bortförs. 

3.4.4 Isolerruta 

En isolerruta är normal uppbyggd av två eller tre glas sammanfogade till en enhet med 

hjälp av en distanslist, ibland kallas enheten för glaskassett. Mellan glasen bildas 

luftspalter, ju fler dess bättre värmeisolering. Spalten mellan glasen är lufttätt och fylld 

med torr och dammfri luft eller gas. Genom att lägga en eller fler tunna filmer mellan 

glasen kan flera luftspalter skapas utan att konstruktionens vikt ökar i samma omfattning 

som i det fall då flera glas använts.  

 

På grund av att distanslisten, som håller ihop glasen som en enhet, vanligen är av metall 

uppstår större värmeledningsförluster vid glasrutans ytterkanter än genom luftspalten. 

Detta kan ge en kall kant med risk för kondensbildning runt fönstrets innersida. Det finns 

isolerrutor med så kallad varmkant då man förändrat distanslisten så att leder värme 

sämre, detta förbättra fönstrets totala u-värde och motverkar problem med kondens runt 

ytterkanterna. 

3.4.5 Gasfyllda spalter  

Genom att ersätta luften i spalten mellan glasen med gas kan värmeförlusten genom 

ledning och konvektion minskas. Vanliga gaser som används är argon och krypton, varav 

den sistnämnda är bäst men också dyrast av de två. Dessa gaser jämfört med luft har 

högre densitet och dynamisk viskositet vilket minskar konvektionsströmningen i spalten. 

Dessutom har de lägre värmeledningsförmåga. 

3.4.6 Ytbeläggningar 

Ytbeläggningar används oftast för att minska glasets emissivitet vilket också betyder 

ökade reflektion och minska absorption. Praktiskt sett betyder det att värmeförlusten 

genom värmestrålning minskar och att solljus kan reflekteras. Beläggningen är oftast ett 

tunt lager av metall eller en metalloxid.  Beläggningen kan vara hård och reptålig eller 

 



mjuk och repkänsligt. De mjuka beläggningarna måste därför vändas mot mitten av 

fönstret för att inte förstöras vid rengörning. Det energisparande skiktet brukar kallas LE 

skikt (lågemissions skikt) 

 

Det finns också glas med självrengörande yta, dessa behöver regn eller avspolning för att 

självrengöringen ska fungera. 

 

Screentryck, genom att trycka mönster på glaset får man en viss solavskärmning 

samtidigt som det kan vara utsmyckande och insynsskyddande 

3.4.7 Lamineringar 

Med olika kombinationer av skikt kan samverkan mellan dem ge speciella egenskaper för 

fönstret. Ett exempel är framrutan på bilar, där kombinationen av glas och plastfilm ger 

en ruta som hålls samman ifall den spricker. Elektriskt ledande filmer eller skikt skapar 

möjligheter med elektriska funktioner, exempelvis fönster som blir mörkare vid ökad 

solstrålning.  

3.4.8 Karm och båge 

Karmen håller fönstret i väggen och bågen håller glasrutorna, som helhet även kallat ram. 

Val av material och konstruktionens utformning har betydelse för värmeförlusterna 

genom karm och båge. Vanliga material är aluminium och trä, eller kombinationer som 

trä beklätt med aluminium men även plaster har börjat användas för att förbättra 

värmeisoleringen.  

 
Figur 8 U-värde för några olika ramar enligt SS EN ISO-10077-1.  

Källa Bygga med glas 

I figur 8 finns ungefärliga u-värden för fönster ramar av olika material, dock inte 

heltäckande för alla olika typer  

 

Värmeförlusten i karm och båge kan ibland vara högre än för glasningen i sig detta 

försämrar fönstrets u-värde som helhet. Kopplade fönster har oftast bättre U-värde för 
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karmen och bågen eftersom en köldbrytande delning uppstår där man kan dela på 

fönstret. Jämfört med treglasrutor med kall kant så har den kopplade (2+1 glas) rutan 

bättre prestanda eftersom alla rutor ej blir sammankopplade med den 

värmeledande distanslisten. 

3.5 Solavskärmning 

En fördel med solavskärmning av typ persienner, markiser och gardiner och liknande är 

att man kan styra dem efter behov och blockera störande solljus som bländning och 

reflektioner. Man kan då släppa in mer dagsljus och sol om så önskas under exempelvis 

vintern. Dessa möjligheter minskas ifall extremt solskyddande fönsterglas med låg ljus 

genomsläpplighet väljs, vintertid kan så mycket dagsljus som möjligt vara önskvärt. 

Under den ljusa årstiden är det är inte säkert att enbart solskyddsglas klarar av att 

förhindrar bländning och reflektioner, då behövs solavskärmning som avskärmar. 

 

Solavskärmning kan monteras i rummet, inuti fönstret eller utomhus på fasaden. För att 

förhindra den direktstrålande solens uppvärmning av rummet är det fördelaktigast om 

solavskärmning sker så tidigt som möjligt. Bäst är på fönstrets utsida, eftersom solljuset 

övergår till värme då det absorberas av solskyddet. På fönstrets insida är det lämpligas 

med en ljus eller reflekterande avskärmning som låter ljuset reflekteras tillbaka ut genom 

fönstret. Det är dock viktigt att undersöka om fönstertillverkaren har några speciella 

rekommendationer om hur avskärmningen ska placeras. En felplacerad avskärmning kan i 

vissa fall ge en risk att glaset spricker på grund av allt för höga temperaturer från 

solstrålning. 

 

Enligt ”Solskydd i arkitekturen11” generellt så har typ av glas liten betydelse för 

solavskärmning ifall bra yttre avskärmning finns. Likaså har typ av inre avskärmning 

liten betydelse ifall bra solskyddande glas finns. Om inte solskyddande glas eller yttre 

avskärmning finns är det optimalt om den inre avskärmningen reflekterar så mycket 

solstrålning som möjligt. Det är då ingen särskild hänsyn tagen till dagsljus och möjlighet 

till utsikt. 

 

Problem med yttre avskärmningar är att de blir hårt utsatta av klimatet, konstruktionen 

och materialet måste därför tåla väder och vind och konstruktionen får inte haverera på 

                                                      
11 Bülow-Hübe H, Lundgren M. (2005) Solskydd i arkitekturen. Klippan: Ljungbers Tryckeri 

 



grund av is, snö och korrosion. Utåtgående avskärmning blir extra utsatt för vind, snö, is 

och regn och måste hålla för det under flera års tid.  

Solavskärmning kan även byggas så den regleras automatiskt, exempelvis styras av 

solsken och vindhastighet. På så sätt kan haverier och slitage på grund av höga 

vindhastigheter undvikas. 

3.6 Solskyddsglas 

De första solskyddsglasen var genomfärgade för att absorbera och omvandla solstrålning 

till värme. Den absorberade solvärmen kyls sedan till största del bort mot den svalare 

uteluften. Solskyddet i de genomfärgade glasen ökar med ökad tjocklek samtidigt som 

ljusgenomsläppligheten minskar.  

 

Nästa generation var belagda med hård metall eller metalloxidyta sedan kom 

mjukbelagda, båda med solskyddande egenskaper som reflekterar och filtrerar 

solstrålning.  

 

Den fjärde generationen är mjukbelagda och med ett solskyddande skikt som dessutom 

har låg emissivitet för infraröd strålning. Vilket både är solskyddande och minskar glasets 

U-värde (energibesparande) samtidigt som synligt ljus tillåts passera.  

 

Femte generationen glas skulle kunna sägas vara självrengörande solskyddsglas belagda 

med en hård yttre yta med självrengörande egenskaper. 

 

En jämförelse enligt boken ”Bygga med glas” se tabell 2, av isolerrutor av tvåglas modell 

där grupp 1-3 är fjärde generationens glas.  

Glastyp Solfaktor, g-värde Transmission av 

syligt ljus LT, % 

Reflektion av 

synligt ljus LR, % 

Vanliga glas 0,76 82 15 

Energiglas 0,60 80 9-12 

Grupp1 0,40 66-70 9-12 

Grupp 2 0,33 60 16 

Grupp3 0,26 50 18 

Tabell 2, Jämförelse av isolerrutors solskydd och transmission av synligt ljus.  

Källa bygga med glas. 
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Tabell 2 är en ganska bra generalisering, av tvåglasrutor, även om variationer av 

glastyper, gaser, luftspalter och mått kan ge otroligt många kombinationer och olika 

värden.  

 

U-värden för isolerruta med två glas varav ett 4:e generationen glas, 15mm luftspalt är 

ganska lika om man jämför uppgifter från Pilkington och Saint-Gobain Glass, se tabell 3. 

  

Glastyp Luft Argon Krypton 

Klarglas 2,8 -3,0 W/m2K 2,7 W/m2K 2,5 W/m2K 

4:e generationen 1,4 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 

Tabell 3 U-värden för tvåglasrutor med olika gasfyllnad 

 

Då gas används istället för luft i spalten sjunker u-värdet för rutan till ungefär 1.1 W/m2K 

Kryptonfyllda spalter har lite bättre prestanda än argon även om det inte framgår av 

decimalen i tabellen, det finns även variationer beroende på kombinationer av glas och 

tjocklek, därför får värdena ses som ungefärliga.Ytterligare en klarglasruta och argonfylld 

spalt ger en treglasruta med ett u-värde runt 1.0, Väljs ett lågemissions glas istället 

sjunker värdet till runt 0.7.  

 

Genomfärgade glas har isoleringsförmåga motsvarande vanligt klarglas. Dessa kan precis 

som klarglas i kombination med lågemissionsglas ge betydligt lägre u-värden än vad som 

redovisas för klarglas i tabell 3. 

3.6.1 Solfaktor, g-värde för fönsterglas [%], 

Andelen av den totala solenergin som tillkommer rummet genom glasen och består av 

solenergi (ST) som transmitteras direkt till rummet genom glasen, samt värmestrålning 

till rummet som uppstår av glasens absorption av solstrålning.   

 

Ju lägre värde desto mindre solenergi tillförs rummet, för att undvika höga temperaturer 

inomhus på grund av solstrålning eftersträvas låga värden. Detta sker oftast på bekostnad 

av synligt ljus, både till färg och till ljusstyrka. 

3.6.2 ST, Transmittans 

Direkttransmitterad solenergi, även T, Tsol 

Solenergi som passerar rakt genom glaset/materialet. 

 



3.6.3 LT, ljustransmittans 

Transmittansen av synligt ljus, även kallat Tvis. Hur mycket av det synliga ljuset som 

passerar genom glaset. Enligt tabell2 passerar ungefär 82 % an det synliga ljuset genom 

en tvåglasruta av vanligt glas. Då mycket synligt ljus önskas är ett högt värde bra. 

3.7 Inneklimat 

I detta arbete simuleras inneklimatet med avseende på termisk komfort i ett par utvalda 

kontorsrum. Begreppet inneklimat kan även ha andra avseenden som ljus, ljud och 

hygien.  

3.7.1 Termisk komfort 

Subjektivt är termisk komfort frågan ifall personerna i rummet är nöjda med 

temperaturen, ifall den är bra eller om den upplevs för varm eller kall. 

 

För att människokroppen inte ska kylas av eller bli för varm behöver den vara i balans 

med hur mycket värme den producerar och avger. Hur mycket värme som produceras 

beror på aktivitet. Värmeavgivning sker genom ledning, strålning, konvektion och 

avdunstning och är därför beroende av klädsel, lufthastighet, strålningstemperatur, 

lufttemperatur och luftfuktighet. Detta sammanfattas som de klassiska 

komfortparametrarna 12 

 

• Aktivitetsnivå [met] 

• Lufttemperatur [˚C] 

• Medelstrålningstemperatur [˚C] 

• Lufthastighet [m/s] 

• Luftfuktighet [%RH, % RF] 

• Beklädnad [clo] 

 

Genom att följa exempelvis standarden ISO-7730 som innefattar P.O Fangers 

komfortekvation går det att beräkna förväntad upplevelse av det termiska klimatet med 

hjälp av komfortparametrarna. Resultatet presenteras som PPD (Predicted Percent 

Disappointed) och PMV (Predicted Mean Vote), dessa index ser till kroppen i stort och 

tar inte direkt hänsyn till lokala variationer i rummet.  

                                                      
12 Föreläsningsmaterial, kursen Mätteknik för inneklimat, Vårterminen 2008 Högskolan i Gävle 
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3.7.2 met och clo 

met är ett mått på metabolismen eller aktivitetsnivån 1 met motsvarar 58,2 W/m2 . Tabell 

4 visar vilken värmeavgivning som för några olika aktivteter. Detta utifrån en kroppsyta 

av 1,8 m2 

Aktivitet met Effekt [W] 

Sömn 0.7 72 

Liggande vila 0.8 81 

Sittande vila 1.0 108 

Stående still 1.2 126 

Stillasittande läsning/skrivning 1.0 108 

Maskinskrivning 1.1 117 

Kontorspromenad 1.7 180 

Packning/Lyftning (kontor) 2.1 216 

Matlagning 1.6-2.0 171-207 

Städning 2.0-3.4 207-360 

Tabell 4 Värmeavgivning vild olika aktiviteter.  

Källa IDA Manual 

 

clo, beklädnad, är ett mått på hur bra klädseln värmeisolerar 1 clo = 0,155 Km2/W. clo = 

0 motsvarar att vara naken, clo =1 motsvarar normal inomhus klädsel vintertid  

Klädsel clo 

shorts, kortärmad skjorta 0.36 

långbyxor, kortärmad skjorta 0.57 

långbyxor, långärmad skjorta 0.61 

Kjol, långärmad blus, underklänning, tunna strumpbyxor 0.67 

långbyxor, skjorta, tröja, T-tröja 1.01 

Kjol, blus, underkjol, tunna strumpbyxor, tröja 1.10 

Tabell 5 clo-värde för några olika beklädnader.  

Källa IDA Manual 

Några olika exempel på clo-värde visas i tabell 5. Generellt så är lätt sommarklädsel runt 

0,5 clo, normal inomhus klädsel 1,0 clo och kraftig inomhus klädsel 1,5 clo13 

                                                      
13 Warfvinge C, Installationsteknik AK för V, 2007 

 



3.7.3 PPD och PMV 

Resultatet av komfortekvationen bygger på tidigare subjektiva bedömningar av 

inneklimatet med varierande komfortparametrar. PMV (Predicted Mean Vote) förväntad 

medelröstning, säger i snitt hur personerna i rummet förväntas att rösta på klimatet enligt 

följande tabell 6. 

 

Het +3 

Varm +2 

Lite lagom +1 

Lagom 0 

Sval -1 

Kylig -2 

Kall -3 

Tabell 6 Skala för röstning på termiskt klimat (PMV) 

 

Ett PMV-värde nära 0 (lagom) är önskvärt då man eftersträvar bra inneklimat. PPD, 

Predicted Percent Disappointed, antal procent som förväntas vara missnöjda. Värde kan ej 

bli lägre än 5 %, då uppfattningen av bra komfort varierar mellan individer, det är 

omöjligt att skapa ett inneklimat som alla människor kan tänkas vara nöjda med. 
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3.7.4 Operativtemperatur och riktad operativtemperatur 

Operativtemperatur är ett medelvärde av rumstemperatur och medelstrålningstemperatur 

från omslutande ytor.  

 

2
ln ingstråluft

operativ

tt
t

+
=  

 

Riktad operativtemperatur är den upplevda temperaturen i en specifik riktning. Ekvivalent 

temperatur tar även hänsyn till luftrörelser och är samma som operativtemperatur då 

luften står stilla. Temperaturerna är ett bra mått på hur det termiska klimatet kan kännas.  

 
Figur 9 Samband mellan aktivitet, beklädnad och operativtemperatur för PPD < 10 %  

Källa: Warfvinge Installationsteknik AK för V 2007 

 

Vilken operativtemperatur som är optimal i samband mellan aktivitetsnivå och beklädnad 

kan presenteras på olika sätt. Ett exempel är figur 9. detta förutsätter dock att lufthastighet 

och fuktighet är på bra nivåer 

 



3.7.5 Kvalitetsklasser 

 
Tabell 7 Kvalitetsklasser för inneklimat. 

Källa: Warfvinge Installationsteknik AK för V 2007 

 

Olika kvalitetskrav på inneklimatet enligt Inneklimatinstitutets rapport R1 och Boverkets 

byggregler 99 visas i Tabell 7.  

De olika TQ-klasserna ger PPD-värden enligt följande: TQ1 < 10 %, TQ2 10 %, TQ3 20 

% 

 

TQ1 och TQ2 är lämpliga för kontor. 

 

Vinterfallet gäller 1,0 clo och sommar 0,5 clo. Lufthastigheterna är medelvärde under 

3minuter, vertikal temperaturdifferens gäller mellan 1,1 0ch 0,1 m över golvet14 

                                                      
14  Swegon, (2007). Luftburna klimatsystem. Östervåla: Elanders 
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4 Resultat av simuleringar  

Här presenteras resultaten av simuleringar och beräkningar som gjorts.  

4.1 Grundfall sommartid juli 

Vardagar klockan 07-17, (230 timmar arbetstid) 

Rumsluftens medeltemperatur Grundfall Sommar
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Figur 10 Rumsluftens medeltemperatur, Grundfall sommar 

Rumsluftens medeltemperatur, är högst under längst tid i receptionsrummet. Lägst 

temperaturer är på kontor2, se Figur 10. 
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Figur 11 Operativtemperatur, Grundfall sommar 

Den upplevda temperaturen (operativtemperatur) blir högst i receptionsrummet och som 

lägst i kontor2. Alla simulerade rum uppnår operativtemperaturer högre än +26grader. 

Under i stor sett hela den simulerade perioden har det stora kontoret och receptionen 

 



operativtemperatur över detta. Kontor 1 och 2 har operativtemperatur som understiger 

+23grader ca 1/3 av tiden. se Figur 11. 
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Figur 12 Förutsagt missnöje, PPD, Grundfall sommar 

Simuleringen visar på att det är mest missnöje med det termiska klimatet i receptionen 

och det stora kontoret. På det stora kontoret är mer än 20 % missnöjda under nästan hela 

tiden, varav receptionen har högst andel och toppar med 90 % under delar av tiden, se 

figur 12. Kontor 1 och 2 håller sig under 10 % missnöjda mer än halva tiden, och under 

20 % ca 2/3 av perioden,  men når som högst nivåer närmare 70 % och 50 %.  
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Figur 13 Genomsnittlig röstning, PMV Grundfall sommar 

Diagrammet, se Figur 13, visar förutspådda genomsnittliga rösterna enligt den sjugradiga 

skalan. De positiva röstningarna tyder på missnöje med värme och de negativa på 

missnöje med kyla under kortare tider.  Receptionen och det stora kontoret får flest röster 

om varmt termisktklimat under hela tiden, där receptionen absolut är minst komfortabel 
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Kontor 1 och 2 går från röster på kallt till röster om varmt termisktklimat, men håller sig 

runt neutral röstning under ungefär halva tiden. 

4.2 Grundfall vintertid januari 

Rumsluftens medeltemperatur, Grundfall vinter
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Figur 14 Rumsluftens medeltemperatur, Grundfall vinter 

Rumsluftens medeltemperatur håller sig över +21grader i samtliga rum under den 

simulerade tiden. Rummen håller ungefär samma temperatur runt +22-23 grader under 

den simulerade perioden och når som max runt +26 grader, se figur 14. 
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Figur 15 Operativtemperatur, Grundfall vinter 

Simuleringen visar att operativtemperaturen ej understiger +20 grader i något av rummen 

under hela perioden, se figur 15. Kortare tider når operativtemperaturen över +25 grader 

och då under längst tid i receptionen, där den som mest når +26grader. 
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Figur 16 Förutsagt missnöje, PPD, Grundfall vinter 

Det förutspådda missnöjet är mindre än 20 % hela perioden i alla rum utom receptionen 

där det når 20 % under en försumbart kort tid, se figur 16. Alla rum ligger runt 5 % - 10 

% nästa hela tiden, vilket är väldigt bra. 
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Figur 17 Genomsnittlig röstning, PMV Grundfall vinter 

Diagrammet i figur 17 visar att den genomsnittliga röstningen är mellan 0-1 för i stort sett 

hela perioden för samtliga rum. Positiva röster tyder på missnöje med värme, dock är 

medel under 1 vilket kan tolkas som ett neutralt termiskt klimat. 
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4.3 Simuleringar med olika solskyddande glasrutor 

Kontor1  

Operativtemperatur, kontor1, solskyddsglas
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Figur 18 Operativtemperatur kontor1 med olika glasrutor, sommar, (g-värde %) 

Varaktighetsdiagrammet, se figur 18, visar att de nuvarande fönstren ger högst 

operativtemperaturer under perioden. Mer än 2/ 3 av tiden är den högre än 26 grader och 

uppnår som max 30- 31grader kortare perioder. De flesta solskyddsglasen håller sig under 

+28-27 grader och som lägst runt +20 till +22. Solskyddsglaset med g-värdet på 19 %  

ger operativtemperatur mellan +26 och +20 grader under perioden. Lägst temperatur över 

perioden erhålls om alla fönster i rummet ersätts med yttervägg, då blir 

operativtemperaturen alltid lägre än +24grader 

Reception 
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Figur 19 Operativtemperatur reception glas med lågt g-värde, sommar, (g-värde %) 

Oavsett glas eller vägg så visar simuleringen operativtemperaturer på över 26 grader i 

stort sett hela perioden, se figur 19. Dock är temperaturerna lägre för de alla simulerade 

 



glasen jämfört med nuvarande. Solskyddsglaset med lågt g-värde (19 %) presterar bästa 

av de olika glasen.  
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4.4 Simulering med yttre solavskärmning 

Rummen simulerades med en yttre solavskärmning, se figur 4 för bild, samt befintliga 

fönster och inre avskärmning, persienner och gardiner. Denna var styrd att fällas ut vid en 

strålningsintensitet på 150W/m2 i fönstrets plan. 

Kontor 1 

Operativtemperatur, kontor1, yttre avskärmning
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Figur 20 Operativtemperaturer kontor 1, yttre solavskärmning (g-värde %) 

Utan avskärmning är det varmare än +26 grader 2/3 av tiden och som varmast runt 

+31grader, se figur 20. Med yttre avskärmning och de befintliga fönstren håller sig 

operativtemperaturen mellan +21 och +27grader under hela perioden varav mellan +23 

och +26 grader råder under stora delar av tiden. Ifall solskärmen kombineras med 

solskyddsglasen så uppnås lägre temperaturer ju lägre g-värde glasen har. 

Solskyddsglaset med lägst g-värde (19 %) ger lägst temperatur, ca 2grader lägre under 

hela perioden, jämfört med befintliga fönster och yttre solavskärmning, se figur 20. 

Lågemissionglasens prestanda sammanfaller med kombinationen av befintliga fönster och 

yttre avskärmning. 

 



Reception 

I receptionen är operativtemperaturen högre än +26 under i stort sett hela perioden även 

med yttre avskärmning, se figur 21. Operativtemperaturen blir dock betydligt lägre med 

yttre avskärmning än utan. 
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Figur 21 Operativtemperaturer receptionen, yttre solavskärmning (g-värde %) 

Varaktighetsdiagrammet, se figur 21, visar operativtemperaturen i receptionen, då en yttre 

avskärmning kombineras med några olika typer av glasrutor. Operativtemperaturerna blir 

lägre med kombinationen solskyddsglas och yttre avskärmning. Lågemissionglasen ger 

lite högre temperatur i kombination med yttre avskärmning jämfört med de befintliga 

Lägst temperatur ger glaset med g-värde 19 %. Dock är operativtemperaturen över 

+26grader under nästan hela tidsperioden. 
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4.5 Simulering av åtgärder för receptionen 

Några olika åtgärder för att förbättra inneklimatet i receptionen undersöks här. Detta 

eftersom det största problemet med inneklimatet sommartid i de simulerade zonerna 

återfinns i receptionsrummet. De vanliga kontoren utan mycket elektrisk utrustning kan 

nå någorlunda acceptabla operativtemperaturer med solskyddsfönster och eller med yttre 

solavskärmning. 

 

4.5.1 Minskad belysning 

Operativtemperatur receptionen, halverad belysning
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Figur 22 Operativtemperatur receptionen, halverad belysning 

Halvering av belysningen sänker operativtemperaturen speciellt i kombination med en 

yttre avskärmning, Denna kombination och fönsterglas med lågt g-värde (19 %) ger  

operativtemperaturen lägre än +26 grader under hälften av perioden och som mest +27-

28grader, se figur 22. 

4.5.2 Ventilation 

Simuleringen har gjorts med solskyddsglas 70/40 (g-värde 0,43) och inre avskärmning 

samt halverad belysningseffekt. 

 

Ventilation CAV 

• Kylning av tilluften ner till 17grader 

• Varvtalsökning (50 % ökning av flödet) 

• Kombination av varvtalsökning och kylning  

 

 



Ökat luftflöde CAV, uppvarvning av ventilationsaggregatet till helfart ger enligt 

affinitetslagarna, varvtal för hel och halvfart samt flöde vid halvfart enligt protokoll, en 

ökning av ventilationsflödet med 50 % från aggregatet. Det är tveksamt om flödet ökar så 

mycket till just receptionen, men förutsätts så vid simuleringen. Det ger 126 l/s vid 

helfart, jämfört med 84l/s vid halvfart.  

 

Operativtemperatur receptionen, CAV-ventilation
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Figur 23 Operativtemperatur receptionen, CAV-ventilation med kyla och flödes ökning 

Då ventilationsaggregatet förses med kyla av tilluften och varvas upp så att flödet ökar till 

50 % sjunker operativtemperaturen. Bäst resultat nås med både uppvarvning och kyla, då 

blir operativtemperaturen som max +27 grader under simuleringen, se figur 23 Bara kyla 

eller uppvarvning klarar inte av att hålla ner temperaturen lika bra. 

4.6 Energibesparingspotential vintertid 
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Figur 24 Energifördelning på olika glastyper från simulering av uppvärmningssäsong 
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Diagrammet, figur 24, är en jämförelse av simulerade energiflöden för olika typer av 

glasrutor under uppvärmningssäsongen. Högst U-värde har det befintliga glaset (3 

W/m2K) till vänster i diagrammet, lägst u-värde har energiglasningen med två 

lågemissionsglas (0.7 W/m2K) längst till höger. De tre fönstrens där emellan är 

solskyddsglas med samma u-värde (1.1 W/m2K) men olika g-värde, 43 %, 33 % och 19 

%.  

 

Den totala värmeåtgången ökar något med lägre g-värde på solskyddsglasen enligt 

simuleringen, se figur 24. Lägst värmebehov ger fönstret med energiglas (201 kW/h år) 

och högst ger de befintliga (337 kWh/år), där emellan solskyddsglasen (235-266 kWh/år). 

För en jämförelse av de olika glasen se Tabell 1 Glasrutor som förekommer i 

simuleringarna 
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Befintliga 505 366 337 95 855 69 482 63 998 
70/40 248 186 235 47 046 35 325 44 640 
Genomfärgat med LE glas 244 186 247 46 426 35 325 46 861 
30/17 238 186 266 45 128 35 325 50 586 
Energiglas 2xLE 207 148 201 39 331 28 134 38 247 
Tabell 8 Energi fördelat per fönster, simulerade och beräknade värden 

 

Mest transmissionsförluster och störst värmebehov är med de befintliga fönstren, se tabell 

8 Minst förluster och värmebehov ger fönstret med energiglas. Transmissionsförlusterna 

kan mer än halveras med de simulerade fönstren. Energiglaset är en treglasruta utan 

solskyddsglas och skiljer sig med lägre u-värde jämfört med solskyddsglasen som är 

tvåglasrutor. De simulerade transmissionsförlusterna för solskyddsglasen är ungefär lika 

stora 248-238 kWh/år och fönster.  
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70/40 -48 809 -34 157 -19 359 -34 108 14 725 -24 404 kr -9 679 kr -17 054 kr
Genomfärgat med LE glas -49 429 -34 157 -17 137 -33 574 16 154 -24 714 kr -8 569 kr -16 787 kr
30/17 -50 727 -34 157 -13 412 -32 765 18 696 -25 363 kr -6 706 kr -16 383 kr

Energiglas 2xLE -56 524 -41 348 -25 751 -41 208 15 387 -28 262 kr -12 876 kr -20 604 kr
Tabell 9 Besparingspotential för simulerade glasrutor 

Tabell 9 visar att värmebesparingen, räknat på ett fjärrvärme pris av 0,5kr/kWh, sannolikt 

blir mellan 16400kr/år och 17000 kr/år för solskyddsglasen. Dock visar simuleringen att 

den verkliga besparingen kan vara mellan 6700kr/år och 9700kr/år ifall man räknar på 

värmen som tillförts rummen under simuleringen. Simuleringen visar även att 

besparingen kan vara mellan 24400kr/år och 25400kr/år ifall man endast räknar på de 

simulerade transmissionsförlusterna genom fönstren. Mest besparande under 

uppvärmningssäsongen är treglasfönstret med energiglas som sannolik spara 20 600kr/år.  
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5 Diskussion och analys av resultat 

5.1 Grundfall sommar och vinter 

Under sommaren så visade simuleringen på störst problem med övertemperaturer i 

receptionsrummet och det stora kontorsrummet. Den stora skillnaden mellan dessa rum 

och de andra kontoren är de innehåller mer elektrisk utrustning som bidrar till 

uppvärmningen. Därtill simulerades rummen med omblandande ventilation till skillnad 

från de övriga kontoren vilket ger högre medelluftstemperatur, då 

ventilationseffektiviteten är lägre än vid deplacerande ventilation. 

 

Vintertid visar inte simuleringen på några problem med det termiska klimatet trots att det 

finns, eftersom det upplevs av personerna som arbetar i byggnaden.  

Detta kan bero på att verkliga problem som åldrande byggnadsdelar och olämplig 

möblering ej tas hänsyn till i modellen. Dessutom har radiatorernas effekter 

dimensionerats till modellen för att upprätthålla en lufttemperatur på +21grader i rummen 

och fungerar därför som de bör utan eventuella injusterings problem.  

Vid rundvandringen så upplevdes olika framledningstemperaturer till radiatorerna från 

rum till rum, vilket tyder på att radiatorsystemet behöver injusteras och ses över, något 

som ska göras efter fönsterbyte. Förutom detta noterades också att radiatorerna hade 

begränsad möjlighet att motverka kallras från fönstren, då luftspringan mellan vägg och 

fönsterbräda var snålt tilltagen ca 1-2cm, rekommenderat 5-8cm15. Dessutom fanns 

eftermonterade kabelkanaler ovanför radiatorerna, som också motverkar luftströmningen. 

Skrivbord inskjutna mot väggen ovanför radiatorerna hindrar också den varma 

uppåtstigande luften från att motverka kallraset från fönstret, vilket istället sprids ut över 

skrivbordsytan.  

5.2 Simulering med olika glasrutor  

Simuleringen tyder på att acceptabla operativtemperaturer kan uppnås i de kontorsrum 

som ej har mycket elinstallationer som belysning och datorer. Detta kan ske på bekostnad 

av dagsljus då de fönstren med låga g-värden samtidigt också har mindre genomsläpp av 

dagsljus. De har också lägre Ra-värden vilket tyder på att färgåtergivningen försämras. 

                                                      
15 Höglund Pettersson Åhlgren. (1983) Fönsterteknik. Stockholm 

 



I receptionen, se Figur 19, går det ej att få ned temperaturen lika bra som i kontoret då 

finns mer elektrisk utrustning som värmer rummet. Inte ens om fönstren ersätts med vägg 

når temperaturen ner till särskilt acceptabla nivåer, då temperaturen mer än halva tiden 

överstiger +27 grader. I dagsläget finns både extra el-radiatorer och ett kylaggregat i 

receptionen, detta har inte tagits med i simuleringen då det ej är fasta installationer.  

 

Då g-värdet minskar för fönstret minskar också mängden värme som tillförs rummet från 

solstrålning. Tillslut nås dock en gräns för hur mycket solavskärmning kan minska 

temperaturerna i rummet, då fönstren ersätts med vägg så måste övertemperaturer i 

rummet bero på något annat än fönstren och solinstrålning genom dem. Det är givetvis 

balansen mellan värme som tillförs och bortförs från rummet, tillexempel värmetillskott 

från personer och elektrisk utrustning och värmeförluster genom byggnadsdelar och 

ventilation.  

5.3 Yttre solavskärmning 

Teorin om att blockera solen så tidigt som möjligt för att effektivt minska solstrålningens 

värmebelastning syns tydligt i simuleringen. Den enkla ”skärm” som användes vid 

simuleringen presterar lika bra som det tidigare simulerade solskyddsglasen, jämför Figur 

20 Operativtemperaturer kontor 1, yttre solavskärmning (g-värde %) och Figur 18 

Operativtemperatur kontor1 med olika glasrutor, sommar, (g-värde %).   

 

I kontorsrummet uppnås ett någorlunda acceptabelt termisktklimat med en yttre 

solavskärmning och valet av glas får mindre inverkan på temperaturen. Till och med de 

befintliga isolerrutorna ger relativt bra operativtemperaturer i kombination med yttre 

avskärmning.  

 

Acceptabla operativtemperaturer uppnås dock ej i receptionen, vilket var väntat av 

resultaten från tidigare simulering, då fönstren ersattes med vägg. Då solinstrålning ej 

längre bidrar till direkt uppvärmning av rummet så kommer temperaturerna där att bero 

på värmekällor i rummet, hur bra ventilationen kan forsla bort värmen och klimatet 

utomhus.  

 

Fördelen med yttre avskärmning jämfört med solskyddsglas med lågt ljusgenomsläpp är 

möjligheten till att variera solinsläppet, denna möjlighet har inte de mörka glasen. Under 

den mörka årstiden kommer man inte att kunna utnyttja dagsljuset lika bra som vid 

kombinationen yttre avskärmning och glas med bra ljusgenomsläpplighet. Där till 
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minskar också den gratisvärme som solinstrålning bidrar med under uppvärmnings 

säsong.  

 

Solskyddsglas kan förvanska det instrålande dagsljuset, därför är det att rekommendera 

att studerar prov ifall glas med väldigt lågt ljusgenomsläpp (lågt g-värde) och Ra-värden 

är tänkt att användas.  

5.4 Olika åtgärder för receptionen 

Den halverade belysningen sänker operativtemperaturen i rummet flera grader, att minska 

mängden elektrisk utrustning i rummet skulle ge ännu lägre temperaturer. I kombination 

med bättre solskyddande glas och yttre solavskärmning blir temperaturen ännu lägre.  

 

Flödesökning hos befintlig ventilation i kombination med kyla och solskyddande glas kan 

sänka operativtemperaturen så den varierar mellan ungefär 25-28 grader under större 

delen av simuleringen, det är nästan acceptabelt och fungerar under lite svalare perioder. 

Dock skapar helfarts drift av aggregatet i dagsläget störande oljud. En enklare beräkning 

ger att ett teoretiskt luftflöde på ungefär 170l/s av 17 gradig tilluft behövs kontinuerligt 

hålla frånluften på +25 grader, det är då bara teoretiskt utan hänsyn till verkliga 

förhållanden med värmeförluster till och genom byggnadsdelar. 

5.5 Diskussion om energianvändning och besparingspotential 

vintertid 

Det är rimligt att anta att de beräknade besparingspotentialerna är möjliga, 

Simuleringarna gjordes med klimatdata från Bromma som kan antas ha någorlunda lika 

klimat, handberäkningarna gjordes med gradtid under ett normalår för Uppsala vilket 

ligger ganska nära (6mil).  

 

Mest avvikande i besparingspotential är vid beräkning av tillförd värme per fönster, 

Värmen är då räknad på det som tillförts via radiatorer och värmebatteri i ventilationen. 

Detta tar hänsyn till många osäkra faktorer som värme från elektrisk utrustning och 

personal i de simulerade rummen, samtidigt som information om andra rum och 

byggnaden som helhet inte framkommer vid simuleringen. Värdena blir representativa för 

de simulerade rummen, men bara ungefärliga för övriga rum med fönster.  

 



Simulerade variationer i rummen återspeglas också i de simulerade 

transmissionsförlusterna för fönstren, då de blir högre med ökad temperaturdifferens 

mellan ute och inneluft, kortfattat större förluster från varmare rum. 

 

Beräkningen med gradtid antar att gratisvärme ska räcka till för att höja 

rumstemperaturen från +17grader till normal rumstemperatur. Detta är ett normalt sätt att 

beräkna värmeförluster på, dock kan gränstemperaturen variera från fall till fall. För rum 

där gratistillskottet av värme från utrustning är stort kan gränstemperaturen vara lägre. 

 

Utöver de simulerade och beräknade besparingspotentialerna så förbättrar ett fönsterbyte 

även sådant som inte kommer med vid simuleringen, otätheter runt fönster tätas och 

dåliga lister byts, vilket ökar besparingspotentialerna eftersom den ofrivilliga 

ventilationen minskas. Ett förbättrat inneklimat ger också ett förbättrat arbetsklimat vilket 

ger vinster som är svårare att beräkna. 

 

Slutsatser beroende på val av fönster blir värmebesparingen mellan 16 400 och 17 000 kr 

per år, då räknat på fjärrvärmekostnad av 0.5kr/kWh och solskyddsglas med u-värde 1.1 

W/m2K, och ett U-värde för fönstret som helhet runt 1.37 W/m2K. Ett fönster med lägre 

u-värde har givetvis högre besparingspotential. Mörka solskyddsglas kan vara en nackdel 

vintertid ifall mycket insläpp av dagsljus önskas. Det inte går att variera dagsljusinsläppet 

på samma sätt som med vanligt glas i kombination med avskärmning som gardiner och 

persienner. 
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6 Sammanfattande slutsatser och funderingar 

Simuleringarna har visat att det är möjligt att sänka operativtemperaturerna sommartid i 

de kontorsrum som ej har så mycket elektrisk utrustning. Detta kan göras med ett 

effektivt solskyddsglas och eller med en yttre solavskärmning.  

 

Ifall endast solskyddsglas ska användas krävs ett lågt g-värde på glasen, detta minskar 

insläppet av dagsljus och förändrar färgåtergivningen från ljuset. Det går inte heller att 

justera dessa fönster under vintern då mer ljusinsläpp önskas, de är därför begränsade för 

variation. Fönster med lågt genomsläpp av dagsljus rekommenderas att studeras i förväg 

innan köp så ovälkomna överraskningar undviks. Man kan förvänta sig att fönstret 

kommer att ha en livslängd på runt 30år, så ett beslut endast baserat på deras prestanda att 

blockera värme från solen är ohållbart i längden.  

 

Ifall yttre solavskärmning används har valet av glas mindre betydelse, man kan välja glas 

med högre ljusgenomsläpplighet eftersom det är den yttre avskärmningen som främst 

skyddar mot solvärmen. En bra utformad yttre solavskärmning ger möjlighet till att 

variera ljusinsläppet över året 

 

Oavsett yttre avskärmning eller solskyddsglas behövs möjlighet att avskärma bländande 

solstrålning då solen står lågt, det kan vara persienner eller gardiner och liknande. 

 

I de kontoren med mycket installerade elektrisk utrustning och problem med 

övertemperaturer, kan undersökas så att inte onödigt mycket belysning används eller om 

möjlighet finns att minska på annan elektrisk utrustning. Eventuellt kan det motivera att 

minska på antal arbetsplatser i rummet. I receptionen provades halvera belysningseffekten 

samt öka ventilations flöden, och kylning av tilluften Alla åtgärderna sänkte 

operativtemperaturerna men detta på bekostnad av ökat risk för drag. 

 

Simuleringarna visade inte på några problem med operativtemperaturerna vintertid, Det 

kan bero på att radiatorerna i modellen fungerade som de ska och att otätheter runt fönster 

ej fanns i modellen. Dessutom tydde rundvandringen på att dåligt tilltagen luftspringa vid 

fönsterbänken, dålig möblering och montering av kabelkanaler över radiatorerna, att 

dessa i vissa fall hade begränsad möjlighet att motverka kallras från fönstren. Varierad 

temperatur från rum till rum tyder att radiatorerna behöver injusteras.  Slutsats, se över 

radiatorsystemet, möblering etcetera, och injustera detta efter fönsterbyte. 

 



 

Besparingspotentialen för fönsterbyte är sannolikt mellan 16400kr och 17000 kr per år, 

räknat på fjärrvärmekostnad av 0.5kr/kWh. Detta för fönster med u-värde på ungefär 1,37 

w/m2 K. Väljs fönster med lägre u-värde så ökar besparingspotentialen. Den 

solskyddande faktorn har inte så stor betydelse vintertid, förutsatt att fönstret har ett lågt 

u-värde. 

6.1 Förslag till fortsatt arbete 

Ett fortsatt arbete kan vara att undersöka hur man kan skapa ett bra inneklimat sommartid 

i kontorsrum med stora interna värmekällor.  Ett annat förslag är att göra ekonomisk och 

komfortmässig jämförelser av yttre solavskärmning, solskyddsglas och komfortkyla. Vad 

motiverar det ena valet över det andra? 

 

I den befintliga byggnaden kan ett arbete vara att se över värmesystemet så att det 

fungerar som tänkt och att inte radiatorernas uppåtstigande värmeström blockeras av 

fönsterbänkar och möbler. Möjligheten till sommarnattkyla borde också utredas. 

 47



7 Referenser 

Höglund Pettersson Åhlgren, Fönsterteknik 1983 Stockholm 

Sandin K, värme luftströmning fukt, kompendium i byggfysik 1990 Lund  

Bülow-Hübe H, Energy-Efficient Window Systems, Effects on Energy Use and Daylight. 

in Buildings, Lunds Tekniska Högskola 2001  

Warfvinge C, Installationsteknik AK för V, 2007 Student litteratur Lund  

Carlson P-O, Bygga med glas, 2005, Ljungbergs Tryckerier AB 

IDA Klimat och Energi 3.0 Användarmanual, EQUA Simulation AB, Nov 2001 

Swegon, Luftburna klimatsystem 2007, Elanders Östervåla 

 

Internet 

http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/506695fxret/507805fjxrr/507835hxrxf/579225

gimo81719/817305gradd/index.jsp  (2008-06-01)

 

http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/506695fxret/507805fjxrr/507835hxrxf/579225gimo81719/817305gradd/index.jsp
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/506695fxret/507805fjxrr/507835hxrxf/579225gimo81719/817305gradd/index.jsp


Bilaga 1. Rundvandrig i kontorsbyggnaden (4/4 2008) 

Problemen är som störst på markplan och i synnerhet i rummen mot gavlarna, undantaget 

två rum vid (SÖ) gaveln på plan4 (chefens & bredvid) där fönster redan är bytta till nya. 

Personen som arbetade i rummet bredvid chefen berättade att han inte haft någon värme 

på radiatorerna på hela vintern, (de var kalla då jag kände på dem). 

I de övriga kontoren på plan4 var det stor skillnad i rumstemperatur trots att rummen låg 

vägg i vägg. Ett rum mellan två varma kunde vara kallt, trots att radiatorerna var 

uppställda till fullt flöde. Till exempel i sjukrummet, där fanns nu en extra elvärmefläkt. 

I projektavdelningens rum vid sydvästra gaveln var det märkbart kallt tidigt på 

förmiddagen och kallstrålningen från fönstret kändes tydligt, men vid besök senare på 

dagen så var det väldigt varmt istället. Gavelväggen i detta rum har tilläggsisolerats på 

insidan och plåtdörren (nödutgången) har beklätts med frigolit. Personalen har extra 

eldrivna värmefläktar vid sina arbetsplatser, trots detta så är det fortfarande kyl/värme 

problem med rummet.  

En kommentar av personen som arbetar i kontoret bredvid var att det inte kom tillräckligt 

med värme till radiatorerna, han hade termostaterna på max ändå blev radiatorerna bara 

ljumna, kände på tilledningen och den var lika varm som radiatorn.  

I det stora kontorslandskapet i nedre botten finns samma problem, där har personalen vid 

ytterväggen flyttat sina datorer för att slippa sitta vända mot fönstren. Som följd av det så 

får de istället störande solljus på bildskärmarna.  

 

Överlag kan sägas att det finns transportabla värme- och kylaggregat i var och vart annat 

kontorsrum. Det fanns också problem med flugor i rummen närmast gavlarna, flugor tar 

sig på något sätt in i rummen, troligen via någon luftspalt, i chefens rum där flerglas 

fönster är uppsatta så tog dem sig dessutom in emellan rutorna genom skumgummilisten. 

Insektsnäst i väggens luftspalt borde lösa det problemet 

 

Fönstren i kontorsbyggnaden består av en isolerruta (2glas med luftspalt mellan). 

Fönstrens karm och båge är av trä, detta har torkat ut med åren och de mest utsatta 

delarna går nästan att bryta av för hand, då det är stora sprickor i träet. Det ska tilläggas 

att glipan mellan vägg och fönsterbänk verkar snålt tilltagen, vilket borde minska 

radiatorernas möjlighet att motverka kallras. 

Några av fönstren har i efterhand beklätts med film på utsidan (filmen finns bara i ett rum 

visade det sig i efterhand) . Filmen är utsliten och sikten ut genom den blir väldigt suddig, 

dessutom är den så mörk att den ger en upplevelse av att det är mulet ute hela tiden På 

 i



vissa fönster har försök gjorts att ta bort filmen, men det går inte då det blir kvar klister 

och delar av filmen på rutorna. Det ser väldigt fult ut.  

 

Solskyddande persienner finns utanför fönstren, de monterades upp hösten 1975 eftersom 

det var väldigt varmt  då, enligt personalen. Det är en skärm som vevas ned framför 

fönstret med hjälp av en vevanordning från insidan. Nervevade ger dem ett diffust 

ljusinsläpp. Flertalet av dessa solskydd är trasiga, materialmässigt eller mekaniskt (går 

inte veva upp eller ner), reservdelar går ej att få tag på längre enligt personalen.  Både 

fönster (1974) och solskydd (1975) är över 30år gamla och i behov av åtgärder. 

 

 



Bilaga 2. Diagram från modell validering 
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Rumslufttemperaturer diffus solinstrålning
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Bilaga 3. Fönsterberäkningar 
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Befintliga 3.00 1.05 2.00 0.45 2.70 90528 365.69 69482

70/40 1.10 1.05 2.00 0.45 1.37 90528 185.92 35325

Genomfärgat med LE glas 1.10 1.05 2.00 0.45 1.37 90528 185.92 35325

30/17 1.10 1.05 2.00 0.45 1.37 90528 185.92 35325

Energiglas 2xLE 0.70 1.05 2.00 0.45 1.09 90528 148.07 28134

         

Fönster B H Area Andel     

Totalt 0.99 1.52 1.50 1.00    

Glasdel 0.79 1.32 1.05 0.70    

Karm     0.45 0.30    
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Bilaga 4. Indata för simulerings modell 

 

 



 

Byggnadens placering 34m över havet enligt byggritning, latitud 60.33 och longitud -17.5 

riktning -333grader 

 

Styrkurvor värme  
Utetemp Fjvcentral Radiatorkrets

-21   75
-20 75   
-15 72   
-10 67 63

-5 62   
0 55 52
5 50   

10 45 37
15 40   
17   20

 

Grovt uppskattat flöde för att värma luft (från17 till 25 grader) med en värmeeffekt av 

1635W, utan hänsyn till förluster mm. 

  slsmv /170/17,0
)1725(10002,1

1635 3 ≈≈
−⋅⋅

=&  

 

Flöde vid helfart, beräknad med affinitetslagarna 

Ventilation tilluft Varvtal flöde ökning %
Halvfart 1280 3.2   
Helfart(beräknad) 1940 4.85 1.515625
      
      
Ventilation 
frånluft Varvtal flöde ökning %
Halvfart 1070 3.2   
Helfart(beräknad) 1630 4.874766355 1.523364
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Bilaga 5. Glasdata 
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U-värde 3 0.7 1.1 1.1 1.1 
g-värde 0.76 0.5 0.43 0.33 0.19 
Tsol-värde 0.6764 0.4 0.39 0.27 0.16 
Emittans yttre 0.9 0.837 0.837 0.837 0.837 
Emittans inre 0.9 0.837 0.837 0.837 0.837 
LT  0.69 0.71 0.58 0.3 
Ra  95 95 86 88 
Spalt luft 2xargon argon argon argon 
Beskrivning Isolerruta 4SN-12Ar-cl4-12Ar-

SN4 
6Hn(70)-
15Ar-cl4, 
Isolerruta 6-
15-4 med ett 
solskyddsglas 
och ett 
klarglas 

6eg-
15Ar-
S(3)4 

6B(30)-
15Ar-cl4 

Antal glas i 
rutan 

2 3 2 2 2 

 

 



 

Bilaga 6. Radiatordimensionering  
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Bilaga 7. Väggberäkningar  
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