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Sammanfattning 

 
I dagsläget är komfortkyla något som finns i de flesta kontorslokaler. Sedan 1990 har 

”kyld yta” i Sverige fördubblats, vilket innebär ett ökat effekt- och energibehov. En 

simulering i IDA Indoor Climate and Energy skall ge svar på om det finns möjlighet att 

utforma resurssnåla byggnader. Med resurssnåla byggnader menas byggnader där 

energibehovet är så lågt som möjligt och fortfarande skapar ett acceptabelt inneklimat. 

Genom att utnyttja byggnadens utformning och minska tillförd värme från yttre 

värmekällor som solen så skall resurserna för tillförd kyla reduceras. Minskade resurser 

resulterar i att miljöpåverkan minskar. Dessa resurssnåla byggnader skall förhoppningsvis 

vända trenden med ökad ”kyld yta”. Simuleringen skall ge svar på om det finns 

möjligheter att reducera effekt- och energibehov för komfortkyla. 

Simuleringsobjektet är en tänkt tillbyggnad åt Vasakronan i Uppsala. Byggnaden består 

av sex våningar, första våningen blir ett garage, andra våningen blir service/butiks lokaler 

och resterande våningar består av kontorslokaler. Denna simulering tittar enbart på ett av 

planen. Mått för lokalerna är tagna från befintliga a-ritningar och byggnadens utformning 

tillhandahölls av Per Olof Tångring på Sweco Systems Uppsala. 

Till en början skulle simuleringen omfatta hela plan sex med samtliga rum. Efter ett tags 

arbete visade sig det att fallet blev väldigt komplext att simulera vilket skulle kunna ge 

orimligt resultat. Genom att simulera ett kontor i varje vädersträck och behålla 

byggnadens utformning så skall ett rimligt resultat erhållas för kontoren. 

Byggnadens utformning skapar ett grundfall som används vid fortsatt simulering. Utöver 

grundfallet simulerades ytterligare fem fall för att se om det finns möjlighet att förbättra 

inneklimatet och reducera tillförd komfortkyla. De olika varianterna i simuleringarna var 

installation av solskydd, nattkyla, tungstomme, ”lägre” klimatkrav samt att se hur 

inneklimatet påverkas om kylbaffeln i taket tas bort. 

För att ha referenser vid samtliga simuleringar har operativa temperaturen varit det 

huvudsakliga måttet för att nå det bestämda inneklimatet. Boverkets Byggregler (BBR), 

Socialstyrelsen och arbetsmiljöverkets regler har legat till grund för att utforma ett 

tillfredställande termiskt klimat. Vid simuleringen har Energimyndighetens och 

Inneklimatinstitutets rekommendationer använts för att uppnå inneklimatkraven. 

Samtliga fall gav varierande resultat när det gäller minskad tillförd komfortkyla. Värt att 

påpeka är att simuleringen påvisade en effektminskning för kylbaffeln på från 1000W till 

0W. En jämförelse över energibehovet utfördes under perioden 15 maj till 15 september. 

Denna jämförelse utfördes mellan grundfallet och fallet ”ingen kylbaffel” och resulterade 

i en energiminskning på 981,8 KWh. 
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Abstract 
 

The background of this study is the increased usage of comfort cooling. Since 1990 have 

the “cooled area” in Sweden doubled, which gives increased effect- and energy 

consumption. A simulation in IDA Indoor climate and energy will show if it is possible to 

design economical buildings. With economical buildings means buildings where the 

energy requirement is as low as possible and still gives an acceptable indoor climate. By 

using the buildings design and decrease heating from external environment, i.e. the sun, 

the resources from supplied cooling will decrease. Those economical buildings will 

hopefully reverse the trend with “cooled area”. The simulation will show if there are 

opportunities to reduce effect- and energy consumption for comfort cooling. 

The simulation object is a building under planning and will be delivered to Vasakronan in 

Uppsala. The building consists of six floors where the first floor is a garage. The second 

floor provides shops and service premises and the rest of the floors consist of offices. 

This simulation will consider one office floor. Measurements for the premises are taken 

from a-drawings and the design of the building from Per Olof Tångring at Sweco Systems 

Uppsala. 

Originally on the sixth floor where meant to be simulated. After a while the simulation 

showed that the case got very complex and the results didn’t correspond. Instead one 

office in every direction (the four cardinal points) will be simulated with the same 

building design as before to give a correct result. 

The design of the building creates a fundamental case that is used in further simulations. 

Except the fundamental case there will be five other cases to see if it is possible to 

improve indoor climate and reduce provided comfort cooling. The variations in the 

simulation were installing external sun protection, night cooling, high thermal storage, 

“lower” climate demand and the last case study how indoor climate alter when local 

cooling is removed. 

Operative temperature has been used as measurement to reach indoor climate. Boverkes 

Byggregler (BBR), Socialstyrelsen och arbetsmiljöverkets rules has been basis for 

satisfying indoor climate. Energimyndigheten and Inneklimatinstitutets recommendations 

are used to maintain indoor climate requirements. 

The simulation shows that a reduction of the local comfort cooling is possible. The effect 

of local comfort cooling was reduced from 1000W to 0W. A comparison of energy 

consumption was made from 15 may to 15 September. This comparison showed that 

energy consumption was reduced with 981,8 KWh between the fundamental case and the 

cases without chill beam. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagsläget är komfortkyla i kontorslokaler något som gemene man ser som en 

självklarhet. För tjugo år sedan var däremot inte fallet detsamma. Sedan 1990 och fram 

till idag har ”kyld yta” i Sverige fördubblats enligt en studie som gjorts av D.G. 

Transportation-Energy (DGTREN) of the Commission of the E.U.1 Om denna trend 

fortsätter att öka i samma takt kommer detta med stor sannolikhet att utgöra en stor 

kostnad för företag och ökad miljöpåverkan. 

Sweco Systems i Uppsala kom med förslag på examensarbete där en planerad tillbyggnad 

som består av affärslokaler och kontor ska simuleras i IDA2, Indoor Climate and Energy, 

för att se hur klimatkrav, byggnadens utformning och klimatsystemet påverkar effekt- och 

energibehovet för komfortkyla i en kontorsbyggnad. Arbetet tillhandahöll Sweco System 

av Vasakronan. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att se hur klimatkrav, byggnadens utformning och 

klimatsystem påverkar effekt- och energibehov för komfortkyla i en kontorsbyggnad. 

Genom att simulera objektet i IDA skall resultatet av olika klimatkrav, byggnadens 

utformning och klimatsystem ge svar på hur ett acceptabelt klimat kan skapas genom att 

sänka tillförd komfortkyla. 

1.3 Arbetets frågeställningar 

Syftet gav följande frågeställningar: 

• Hur påverkar olika ställda klimatkrav effekt- och energibehovet för komfortkyla? 
• Hur påverkar byggnadens utformning effekt- och energibehovet för komfortkyla? 
• Hur påverkar byggnadens klimatsystem effekt- och energibehovet för 

komfortkyla? 
 
 
Genom att konstruera grundfallet i IDA utifrån givet data och utföra simuleringar så skall 

svaren på frågeställningarna besvaras. 

                                                      
1 Jérôme ADNOT, ARMINES, France 2003 
2 Se bilaga 1 för ritningsunderlag 
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1.4 Avgränsning 

Till en början var det tänkt att simuleringen skulle omfatta ett helt plan av tillbyggnaden. 

Efter att situationsplan ritats och kriterier lagts till i IDA så visade sig bli mycket 

komplext att simulera hela planet enligt befintliga ritningar. Istället kommer ett kontor på 

10m2 i varje vädersträck att simuleras utifrån ett antal förbestämda förutsättningar. Nedan 

exemplifieras simuleringsfallen där ett grundfall ligger till grund för de andra 

simuleringarna. 

 

• Grundfall 

• Solskydd 

• Nattkyla 

• Tungstomme 

• ”Lägre” klimatkrav 

• Ingen kylbaffel 

 

Simuleringsfallen har förbestämda krav på operativ temperatur som skall uppfyllas. 

Operativ temperatur är den huvudsakliga parametern som styr inneklimatet. De krav som 

ställs under simuleringen uppfyller temperaturförhållandena som ställs av BBR, 

socialstyrelsen och arbetsmiljöverket. Genom att använda sig av rekommendationer från 

Energimyndigheten och Inneklimatinstitutet så uppfylls kraven på inneklimatet. 

 

Produktiviteten hos människor varierar beroende på inneklimatets utformning. 

Temperaturens inverkan på produktiviteten har studerats för att ge svar på vilka följder ett 

klimat med för låg eller för hög temperatur kan ge3. Det finns fler orsaker till en minskad 

produktivitet men i denna uppsats kommer endast temperaturens inverkan på 

produktiviteten att beröras. Energibehovet för grundfallet och fallet där ingen kylbaffel 

jämförs för att se om eventuella besparingar kan göras. 

Examensarbetet skall vara färdigt för presentation den 18 juni 2008 kl. 09:00. 

                                                      
3 Olli Seppänen 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Inneklimat 

2.1.1 Metabolism och klädsel 

Metabolism är människans ämnesomsättning. När de pratas om metabolism i inneklimat-

sammanhang så har värmealstringen som uppstår på grund av metabolismen givits olika 

aktivetsnivåer. Måttet på metabolism är metaboliska enheten met. Aktivitetsnivån hos en 

människa är ett direkt mått på nivån av metabolismen. Människans metabolism vid vila 

motsvarar 1 met till skillnad från 4,5 met vid promenad i normal takt. 

 

1 met = värmealstring 58,2 W/m2 kroppsyta 

En fullvuxen människa har en kroppsyta mellan 1,6-1,8 m2. 

 

Exempel på värmeavgivning från en fullvuxen person. Se bild 2.1 

 

Aktivitetsnivå Konvektion Strålning Förångning Förångningsvärme 
1 met 35 W 35 W 40 g/h ca 30 W 
2 met 60 W 60 W 120 g/h ca 90 W 
3 met 100 W 60 W 200 g/h ca 150 W 

Bild 2.1, Enno Abel, Arne Elmroth, Byggnaden som system, Forskningsrådet Formas 

2006. 

 

Klädseln har en stor inneverkan på hur människor uppfattar klimatet. Måttet som används 

för att bestämma klädernas värmeisolerande förmåga eller värmemotstånd mäts i clothing 

units. Lätt inomhusklädsel motsvarar 0,5 clo medan varm inomhusklädsel motsvarar  

1,5 clo. 

2.1.2 Lufttemperatur 

Luftens temperatur ger en bra uppfattning på det termiska klimatet. En termometer ger 

lufttemperaturen men denna skall vara avskärmad från strålning som uppstår från 

omgivande ytor. Enbart med temperaturen går det inte att se hur det termiska klimatet 

uppfattas. Strålning och luftrörelse är två andra viktiga parametrar som påverkar klimatet. 

 

 7



2.1.3 Operativtemperatur 

Operativtemperatur är ett mått på hur människor uppfattar det termiska klimatet. Genom 

en kombination av lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen mot omgivande 

ytor fås ett bättre mått på klimatet än om enbart lufttemperaturen används. Det förutsätter 

dock att lufthastigheten från ventilationen är lägre än 0,15-0,20 m/s. Denna lufthastighet 

uppfattas inte som störande och är ett grundläggand krav i nybyggnationer. När man 

utformar krav på inomhusklimat idag så används ofta operativtemperatur. 

2.1.4 PMV index 

PMV index är en värdering av termiska klimatet. PMV står för Predicted Mean Vote 

vilket ger en indikation på hur en grupp människor uppfattar termiska klimatet. En 7-

stegs skala från -3 (mycket kallt) till +3 (mycket varmt) ger ett index över hur 

människorna uppfattar klimatet. Värdet för PMV förväntas ligga inom ± 0,5ºC, detta 

innebär att max 10 % får vara missnöjda. 

2.1.5 PPD index 

PPD index ger en uppfattning om hur stor del av en grupp människor som är missnöjda 

med klimatet. PPD står för Predicted Precentage of Dissatisfied.  

 

Förhållandet mellan PMV och PPD illustreras i bilden nedan. 

 
Bild 2.2, källa: http://personal.cityu.edu.hk/~bsapplec/Image73.gif 
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2.1.6 Upplevelse av termiskt klimat 

Professor Fanger utvecklade på 60-talet ett samband mellan människornas upplevelse och 

klimatfaktorer, kallat Fangers komfortindex. Genom att studera hur människor uppfattar 

olika klimatfaktorer som lufttemperatur, strålningstemperatur, luftrörelse och 

luftfuktighet, metabolism, klädsel och klädernas temperatur kunde ett komplex samband 

tas fram. Idag används detta för att få en uppfattning över det termiska klimatet4. 

2.1.7 Klimatkrav 

Det finns flera olika sätt att ställa krav på inneklimatet i lokaler. Kraven som ställs på 

inneklimatet kommer från följande myndigheter: Socialstyrelsen, Boverkets byggregler 

och Arbetsmiljöverket. Dessa krav är dock lägsta acceptabla värden och skall endast ses 

som riktlinjer för att skapa ett bra inneklimat. 

Energimyndigheten (STEM) och Inneklimatinstitutet (SIKI) ger också riktlinjer för 

inneklimat. Detta är inte krav utan riktlinjer som ofta används vid projektering och 

upphandling. 

2.1.7.1 Socialstyrelsen 

Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS. 2005:15 Allmänna råd om temperatur 

inomhus. 

 

Tillämpningsområde  
 

Dessa allmänna råd gäller för bostadsutrymmen, t.ex. kök, sovrum, vardagsrum och 

badrum, samt för sådana lokaler för allmänna ändamål där människor vistas mer än 

tillfälligt, t.ex. klassrum och lekhallar. De allmänna råden gäller inte vid extrema 

väderförhållanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Enno Abel, Arne Elmroth, Byggnaden som system, Forskningsrådet Formas 2006 

 9



 

Definitioner  

I dessa allmänna råd avses med  

 
Operativ temperatur   

Medelvärdet av lufttemperaturen och medelstrålnings-

temperaturen från omgivande ytor.  

Strålningstemperatur - skillnaden  
 

Mellan två motstående ytors värmeskillnad strålning till en 

viss mätpunkt. 

 
Termiskt klimat   

Faktorer som påverkar människans värmeutbyte med 

omgivningen. 

 
Verksamhetsutövare   

Fysisk eller juridisk person som driver en verksamhet  

Kommentar: t.ex. fastighetsägare. 

 

Vistelsezon   

Zon i ett rum avgränsad horisontellt 0,1 och 2,0 meter över 

golv samt vertikalt 0,6 meter från innervägg och 1,0 meter 

från yttervägg 

 

                                                         
                                                             Riktvärden  Rekommenderade värden 

1. Operativ temperatur  Under 18 °C 20–23 °C  

2. Operativ temperatur, 
varaktigt  Över 24 °C  

3. Operativ temperatur, 
kortvarigt  Över 26 °C 

4. Skillnad i operativ tempera-
tur mätt vertikalt 0,1 och 1,1 m 
över golv  

Över 3 °C  

5. Strålningstemperaturskillnad  

Fönster – motsatt vägg  Över 10 °C  
Tak – golv  Över 5 °C  

6. Luftens medelhastighet  Över 0,15 m/s5  

7. Yttemperatur, golv  Under 16 °C 20–26 °C  
Bild 2.3, Värden för bedömning av olägenhet för människors hälsa.  
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2.1.7.2 Boverkets byggregler (BBR) 

BBR, Regelsamling för byggande, regelsamling 2006, Termisk komfort, BFS 2006:12 

 

6:4157 Allmänt 

Byggnader skall utformas så att tillfredställande termiskt klimat kan erhållas. 

 

2.1.7.3 Arbetsmiljöverket 

Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 

 

Tillämpningsområde 
 
1 § Dessa föreskrifter gäller utformning av arbetsplatser som finns i eller i anslutning till 

byggnadsverk och bodar eller på andra ställen inom en verksamhets område. De gäller 

även förbindelseleder och personalutrymmen, oavsett var dessa finns. 

 

Termiskt klimat 
 
31 § Arbetsplatser inomhus, arbetslokaler och personalutrymmen skall ha lämpligt 

termiskt klimat. Det skall vara anpassat till arbetets art, om arbetet är lätt eller tungt och 

om det är rörligt eller utförs stillasittande. 

 

2.1.8 Rekommendationer 

2.1.8.1 Energimyndigheten (STEM) 

Kraven som anges av energimyndigheten är ej krav utan ett hjälpmedel för att skapa 

godtagbara klimat. I tabellen nedan ges krav till operativa temperaturen under 

sommarperioden. 

 
Bild 2.4, källa: Energimyndigheten, krav för operativ temperatur. 
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2.1.8.2 Inneklimatinstitutet (SIKI) 

Kravspecifikation för termiskt klimat 
 
Vid formuleringen av krav beträffande termiskt klimat ska målvärdet för den operativa 

temperaturen bestämmas med ledning av gällande version av SSEN ISO 7730 (2). Härvid 

ska ett temperaturintervall som normalt förväntas upplevas som komfortabelt bestämmas. 

Vad som är ett lämpligt temperaturintervall beror på vilken nivå brukarnas fysiska 

aktivitet kommer att ligga på och vilken värmeisolerande förmåga deras kläder har. För 

varje situation/lokal måste således dessa faktorer kunna förutsägas. Den fysiska 

aktiviteten mäts med enheten met och klädernas inverkan men enheten clo. 

 

 
Bild 2.5, källa: Riktlinjer för specifikation för inneklimat, 2006. 
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Bild 2.6, källa: Riktlinjer för specifikation för inneklimat, 2006. 
 

2.1.9 Faktorer som påverkar produktiviteten 

En studie av professor Olli Seppänen visar att inneklimatet har en stor inverkan på 

människor produktivitet. Det har visat sig att små förändringar av inneklimatet ger ökad 

produktiviteten och möjlighet att tjäna tillbaka de pengar som investerats i kyl- och 

värmeanläggningar. 

 

Här följer några faktorer som inverkar på människors produktivitet: 

 

• Ventilation 

• Temperatur 

• Luftkvalitet 

• ”Sjuka” hus 

 13



 
Figur 2.7 Temperaturens inverkan på människan 

Källa: Olli Seppänen 

 

 
Figur 2.8 Temperaturens inverkan på produktivitet. 

Källa: Olli Seppänen 
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3 Metod 

3.1 Beskrivning av simulerings objekt 

Objektet som simulerats är en tänkt tillbyggnad åt Vasakronan i Uppsala. Simuleringen 

kommer enbart att innefatta ett av de sex planen. Totalt består planet av sexton kontor, 

wc, hisschakt, ventilationsschakt, trappor m.m. Situationsplanen skapades utifrån a-

ritningar och lokalens element såsom väggar, fönster, belysning, personbelastningar 

tillhandahölls av Sweco Systems Uppsala, Per Olof Tångring. Simuleringen utförs under 

sommaren den 15 juli då kylbehovet är som störst. 

Operativa temperaturen är den huvudsakliga faktorn som studeras för att uppnå 

klimatkraven. Genom att hålla klimatkraven så skall ett effekt- och resurssnålt inneklimat 

formas. 

Efter att arbetet hade pågått ett tag så måste en förenkling göras. Simuleringen blev så 

komplex att verkliga värden inte kunde fås. Problemet blev det stora antalet rum med 

olika klimatkrav vilket gjorde simuleringen väldigt svår att hantera och svår att validera. 

Istället valdes ett ”standard kontor” på 10 m2 i varje vädersträck. 

Samtliga simuleringsfall använder grundfallet som mall för att ha samma 

grundförutsättningar. Tillbyggnaden är inte byggd utan under planering. Bild 3.1 och 3.2 

ger en bild över nya och gamla situationsplanen. 

 

3.1.1 Grundfall 

Förutsättningar grundfall:   
o Kontorsyta: 10 m2 
o Temperatur: 23 ± 1ºC 
o Luftflöde: 15 l/s CAV 
o Tillufts temp. 18ºC 
o Ventilation drifttid: kl. 07-18 
o Laster: personer, belysning, dator. 
o Fönster: standard (3-glas) 
o Solskydd: Ljus gardin 
o Ort: Uppsala 
o Klimat: Syntetisk sommar. 
o Simuleringsperiod: 15 juli 
o Personlast: 1.0 MET, 1 CLO Kl. 08-12 och 13-

17. 
o Belysning: 50W, vardagar Kl. 08-17. 
o Utrustning: 150W, vardagar Kl. 08-17. 
o Yttervägg: Regelvägg 195 
o Innervägg: innervägg med isolering. 
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o Tak: Takbjälklag betong, 100mm luftspalt med 
undertak. 

o Golv: Betongbjälklag 250mm 
Situationsplan: 

N

S

f1

f2

f3

f4

5.0 m

 
Bild 3.1: Denna situationsplan kommer att användas vid simulering av kontoren. 

Tänkt situationsplan: 

N

S

f1a
f1b

f1c

f1d
f1ea

f1eb

f1ec

f2

f3

f4

5.0 m

 
Bild 3.2: Denna situationsplan lades ner då den visade sig bli väldigt tungt och komplext 

att simulera. 

3.1.2 Solskydd 

Yttre fönsteravskärmning enligt bilden 3.3 och nya fönster (Saint-Gobain cool-lite SKN 

165 ) installeras. (Fönster typen finns som tillval i IDA). 

0.5 m

2.19

 
Bild 3.3 Yttre fönsteravskärmning 
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3.1.3 Nattkyla 

Nattsänkning av tilluften kl. 18-06. Regulator värden för Nattsänkningen skall vara 19-

16ºC. 

3.1.4 Tungstomme 

Ytterväggen ändras från regelvägg 195 till betongvägg 150+80. Ingen 100mm luftspalt 

och undertak. 

3.1.5 ”Lägre” klimatkrav 

Klimatkravet 23 ± 1ºC tillåts att vara 23 ± 3ºC 

3.1.6 Ingen kylbaffel 

Luftflödet höjs från 15 l/s till 25 l/s. Går kylbaffeln att eliminera? 

3.2 Simulering 

Simuleringen utförs i IDA Indoor Climate and Energy som är ett verktyg för simulering 

av termiskkomfort, luftkvalitet inomhus och energibehov av byggnader. Befintlig 

information bifogas till programmet såsom u-värden, väggars materialuppbyggnad, 

fönster m.m. detta skapades ett så kallat ”grundfall”. Grundfall kommer sedan att 

utformas på fem olika sätt för att se om det är möjligt att reducera effekt- och 

energibehovet. Genom att ändra på solskydd, installera nattkyla, använda tung stomme, 

sänka klimatkraven och eliminera kylbaffeln i taket så skall förhoppningsvis ett eller flera 

av dessa faktorer skapa ett resurssnålt inneklimat. 

3.3 Litteraturstudie 

Under arbetets gång har en litteraturstudie kontinuerligt utförts vilket har skapat den 

teoretiska referensramen. Teoretiska referensramen har sedan utformat simuleringen på så 

vis att krav från bland annat BBR och Socialstyrelsen har följts för att kunna utforma ett 

resurssnålt inneklimat. 

Information till arbetet har hittats i böcker, personliga intervjuer och Internet. Byggnaden 

som system var till stor hjälp för teoretiska referensramen och Internet ett bra hjälpmedel 

för att hålla lagar och krav uppdaterade. 
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4 Resultat 

Simuleringen grundar sig på att minska komfortkyla och på så vis minska effekt- och 

energibehovet. Detta skall uppnås genom att ändra byggnadens förutsättningar dvs. valet 

av väggar, fönster, solskydd, nattkyla o.s.v. Utifrån dessa kriterier studeras 

huvudtemperaturer, varaktighet för Fangers komfortindex samt värmebalansen för 

kontoren. Sedan presenteras resultatet enskilt för varje rum och fall. Genom att simulera 

kontoren i IDA visade det sig vara möjligt att eliminera komfortkyla tillförd med 

kylbaffel i taket. 

4.1 Grundfall 

Grundfallets kriterier lades till IDA för att få en bild över kontorens inneklimat. Utifrån 

dessa kriterier studerades huvudtemperaturer, varaktighet för Fangers komfortindex och 

värmebalansen för kontoren i alla vädersträck. Syntetisk sommar valdes som klimatprofil 

i IDA och då är 15 juli, 2008 förinställd simuleringsdag. 

Operativa temperaturen i kontoren håller sig mellan 23-26,8ºC under kontorstid kl. 08-17 

(vardagar). Om temperaturkraven på 23 ± 1ºC skall uppnås så måste förändringar utföras 

på samtliga kontor utom kontoret i norr. Värmen från direkt sol är den största faktorn som 

påverkar temperaturökningen i kontoren, detta påvisas i värmebalansen. 

Under simuleringen uppmärksammades att effekten för kylbaffeln aldrig når max 

effekten 1000W. Kylbaffeleffekten styrs av medeltemperaturen medan operativa 

temperaturen används för att upprätthålla de krav som ställs på inneklimatet. För att 

kylbaffeleffekten skall tillföra max effekten 1000w så krävs det att regulator värdena 

ändras till min 20ºC och max 21ºC. Om regulator värdena sänks till min 20ºC och max 

21ºC så kommer inneklimatet med stor sannolikhet bli för kallt då värme från direkt 

solljus minskar. 

Simuleringen visar att åtgärder måste utföras för att kunna skapa ett godtagbart 

inneklimat. Kontoret i norr klara dock att hålla en acceptabel temperatur som håller sig 

inom krav som ställts. Fangers komfortindex håller sig under 10 % missnöjdhet i kontoret 

som är beläget i nordlig riktning. 

Mer detaljerade förklaringar ges under bilderna (4.1-4.12). 
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4.1.1 Huvudtemperaturer 

4.1.1.1 Söder 

Bild 4.1 Visar temperaturförloppet för 15 juli. Temperaturen når sin topp kl. 14 när 

temperaturen stiger till 26,5ºC vilket ej håller sig inom det krav som ställt 23 ± 1ºC.  

 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

°C 

22.0

22.5

23.0

23.5

24.0

24.5

25.0

25.5

26.0

Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.1, temperaturförloppet för kontoret i söder den 15 juli 2008. 

4.1.1.2 Väster  

Kontoret i väster har en stigande temperatur under dagen. Temperaturen stiger från 

24,5ºC till 26,5ºC under de sista timmarna. Temperaturen håller sig inte inom det krav 

som ställdes för grundfallet 23 ± 1ºC. 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

°C 

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.2, temperaturförloppet för kontoret i väster den 15 juli 2008. 
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4.1.1.3 Öster 

Temperaturförloppet i östra kontoret når sin högsta temperatur under morgontimmarna 

och fram till lunch. Temperaturtoppen 26,5ºC nås kl. 09:30 vilket till stor del beror på 

värme från solen. 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

°C 

23.0

23.5

24.0

24.5

25.0

25.5

26.0

26.5

27.0

Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.3, temperaturförloppet för kontoret i öster den 15 juli 2008. 

4.1.1.4 Norr 

Temperaturförloppet för kontoret i norr är jämnare än i de andra kontoren. Tillförs värme 

från solen är lägre än i de andra vädersträcken. Temperaturen håller sig inom de kraven 

23 ± 1ºC. 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

°C 

22.0

22.5

23.0

23.5

24.0

24.5

25.0

Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.4, temperaturförloppet för kontoret i norr den 15 juli 2008. 
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4.1.2 Fangers komfortindex 

4.1.2.1 Söder 

Fangers komfort index har en missnöjdhet över 10 % under fem timmar då det vistas 

människor i lokalen. Dock ligger missnöjdheten under 10 % fyra timmar under dagen. 

Toppen ligger på 18 % vilket inte är acceptabelt. 
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 0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.

PPD, procent missnöjda, person 1, dimless
PMV, genomsnittlig röst, person 1, dimless

Varaktighetsdiagram
Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.5, Fangers komfortindex för södra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 

4.1.2.2 Väster  

Varaktigheten för Fangers komfortindex håller sig på en godtagbar nivå (˂10 %) under 

sju timmar av arbetsdagen, men stiger sedan kraftigt och når sin topp med 24 % 

missnöjdhet. 
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PPD, procent missnöjda, person 1, dimless
PMV, genomsnittlig röst, person 1, dimless

Varaktighetsdiagram
Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 

 21



Bild 4.6, Fangers komfortindex för västra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 

4.1.2.3 Öster 

Lika som för kontoret i väster så är Fangers komfortindex mindre än 10 % under fyra 

timmar av arbetstiden men stiger sedan kraftigt under resterande tiden. Under de fem 

timmar som missnöjdheten är högre än 10 % så nås en topp på 24 %. 
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Varaktighetsdiagram
Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.7, Fangers komfortindex för östra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 

4.1.2.4 Norr 

Under hela dagen så hålls Fangers komfortindex under 10 %. Varaktigheten är i princip 

konstant under hela dagen och missnöjdheten ligger runt 5,5 %. 
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Bild 4.8, Fangers komfortindex för norra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 
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4.1.3 Värmebalans 

4.1.3.1 Söder 

Största faktorn som tillför värme är direkt sol. Denna topp nås mitt på dagen när en effekt 

på 900W tillförs. Sedan kommer värmen från fönsterytorna att stå för en del under samma 

timmar som solen påverkar kontoret. Belysning, personlast och elektriskutrustning står 

för en liten del av tillförd värme kl. 08-17 under kontorstid. Kyla tillförs kontoret genom 

kylbaffeln (värme från rumsapparater) och kyla från väggarna. 

Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

W 

-800.0
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-400.0

-200.0
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200.0

400.0

600.0

800.0

Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.9, Värmebalans över södra kontoret. 

4.1.3.2 Väster  

I väster tillförs värme från solen under slutet av dagen. Som mest tillförs värme från solen 

med en effekt på över 1000W. Sedan kommer värmen från fönsterytorna att stå för en del 

under samma timmar som solen påverkar kontoret. Belysning, personlast och 

elektriskutrustning står för en liten del av tillförd värme kl. 08-17 när det är kontorstid. 

Kyla tillförs genom kylbaffeln och lagrad kyla i stommen. 
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Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W
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1000.0

Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.10, Värmebalans över västra kontoret. 

4.1.3.3 Öster 

Under arbetsdagens första timmar så tillför solen som mest med värme. Sedan kommer 

värmen från fönsterytorna att stå för en del under samma timmar som solen påverkar 

kontoret. Belysning, personlast och elektriskutrustning står för en liten del av tillförd 

värme kl. 08-17 när det är kontorstid. Lagrad energi i stommen och kylbaffeln tillför kyla 

till kontoret. 

Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

W 

-800.0

-600.0

-400.0

-200.0

 0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.11, Värmebalans över östra kontoret. 
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4.1.3.4 Norr 

Värme tillfört från solen har en jämnare kurva än i de andra fallen. Toppen på tillförs 

värme från solen uppstår under morgon- och kvällstimmarna. Effekttoppen för tillförs 

direkt sol når som mest 300W vilket är mycket lägre än i de andra fallen. Sedan kommer 

värmen från fönsterytorna att stå för en del under samma timmar som solen påverkar 

kontoret. Belysning, personlast och elektriskutrustning står för en liten del av tillförd 

värme kl. 08-17 när det är kontorstid. 

Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.12, Värmebalans över norra kontoret. 
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4.2 Solskydd 

I grundfallet användes 3-glas fönster som standard. Genom att installera yttre 

fönsteravskärmning (ej i norr) och nya fönster (Saint-Gobain Cool-Lite skn 165) med 

argon gas och solskyddsfilm, minskar solinstrålningen och behovet av komfortkyla som i 

sin tur minskar effekt- och energibehovet. 

Operativa temperaturen hålls mellan 23-23,6ºC under arbetstiden. Genom att installera 

solskydd har operativa temperaturen sjunkit markant. Effekten för kylbaffeln kunde 

sänkas till 400W i samtliga rum och ändå hålla operativa temperaturen inom det krav som 

ställts 23 ± 1ºC. 

Tillförd värme kommer främst från elektrisk utrustning och personer. Tack vare att 

solskydd installerats så sjönk tillförda värmeeffekten från direkt sol från 1000W till 

endast 50W. 

Kyla tillförs främst från kylbaffeln och tilluften från ventilationen. Fangers komfortindex 

håller sig kring 5 % missnöjdhet i samtliga fall, vilket är ett bra resultat. 

Kontorens tillförda komfortkyla har sjunkit och ställda krav på 23 ± 1ºC har uppnåtts 

genom att installera solskydd. Solskydd har en relativt hög installationskostnad medan 

driftkostnaderna är låga. 

Mer detaljerade förklaringar ges under bilderna (4.13-4.24). 
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4.2.1 Huvudtemperaturer 

4.2.1.1 Söder 

Operativa temperaturen stiger aningen under dagen med en liten sänkning under lunchen 

då ingen människa vistas i kontoret. Kraven som ställt på operativa temperaturen håller 

sig inom 23 ± 1ºC. 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

°C 

21.8

22.0
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22.6

22.8

23.0

23.2

Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.13, temperaturförloppet för kontoret i söder den 15 juli 2008. 

4.2.1.2 Väster 

Operativa temperaturen stiger aningen under dagen med en liten sänkning under lunchen 

då ingen människa vistas i kontoret. Kraven som ställt på operativa temperaturen håller 

sig inom 23 ± 1ºC. 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 

Bild 4.14, temperaturförloppet för kontoret i väster den 15 juli 2008. 
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4.2.1.3 Öster 

Operativa temperaturen stiger aningen under dagen med en liten sänkning under lunchen 

då ingen männiksa vistas i kontoret. Kraven som ställt på operativa temperaturen håller 

sig inom 23 ± 1ºC. 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.15, temperaturförloppet för kontoret i öster den 15 juli 2008. 

4.2.1.4 Norr 

Operativa temperaturen stiger aningen under dagen med en liten sänkning under lunchen 

då ingen människa vistas i kontoret. Kraven som ställt på operativa temperaturen håller 

sig inom23 ± 1ºC. 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.16, temperaturförloppet för kontoret i norr den 15 juli 2008. 
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4.2.2 Fangers komfortindex 

4.2.2.1 Söder 

Fangers komfortindex hålls under 10 % missnöjdhet hela arbetsdagen. Missnöjdheten är 

ca 5 % vilket är ett gott resultat. 

 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.
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PMV, genomsnittlig röst, person 1, dimless

Varaktighetsdiagram
Hela simuleringsperioden: från 2008-07-15 till 2008-07-15

 
Bild 4.17, Fangers komfortindex för södra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 

4.2.2.2 Väster  

Fangers komfortindex hålls under 10 % missnöjdhet hela arbetsdagen. Missnöjdheten är 

ca 5 % vilket är ett gott resultat. 
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Varaktighetsdiagram
Hela simuleringsperioden: från 2008-07-15 till 2008-07-15

Bild 4.18, Fangers komfortindex för västra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 
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4.2.2.3 Öster 

Fangers komfortindex hålls under 10 % missnöjdhet hela arbetsdagen. Missnöjdheten är 

ca 5 % vilket är ett gott resultat. 
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Bild 4.19, Fangers komfortindex för östra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 

 

4.2.2.4 Norr 

Fangers komfortindex hålls under 10 % missnöjdhet hela arbetsdagen. Missnöjdheten är 

ca 5 % vilket är ett gott resultat. 
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Bild 4.20, Fangers komfortindex för norra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 
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4.2.3 Värmebalans 

4.2.3.1 Söder 

Ur diagrammet för värmebalans går det att av läsa att största delen av tillförd värme 

kommer från elektrisk utrustning och personer. Tillförd kyla kommer främst från 

kylbaffeln, ventilationen och från väggarna. 

Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.21, Värmebalans för södra kontoret den 15 juli 2008. 

4.2.3.2 Väster  

Ur diagrammet för värmebalans går det att av läsa att största delen av tillförd värme 

kommer från elektrisk utrustning och personer. Tillförd kyla kommer främst från 

kylbaffeln, ventilationen och från väggarna. 

Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.22, Värmebalans för västra kontoret den 15 juli 2008. 
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4.2.3.3 Öster 

Ur diagrammet för värmebalans går det att av läsa att största delen av tillförd värme 

kommer från elektrisk utrustning och personer. Tillförd kyla kommer främst från 

kylbaffeln, ventilationen och från väggarna. 

Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.23, Värmebalans för östra kontoret den 15 juli 2008. 

4.2.3.4 Norr 

Ur diagrammet för värmebalans går det att av läsa att största delen av tillförd värme 

kommer från elektrisk utrustning sedan står värme från personer och direkt sol för lika 

mycket. Tillförd kyla kommer främst från kylbaffeln, ventilationen och kyla lagrad i 

väggarna. 

Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.24, Värmebalans för norra kontoret den 15 juli 2008. 
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4.3 Solskydd + nattkyla 

Tanken med nattkyla är att ventilera bort värme under natten och utnyttja byggnadens 

tröghet under dagen för att minska kylbehovet. I denna simulering används nattkyla 

mellan 18-06 för att minska tillförd komfortkyla under dagen. Operativa temperaturen 

håller en temperatur mellan 22-23,6ºC under arbetstiden. Tack vare att nattkyla 

installerats så är operativa temperaturen något lägre under början av dagen. Detta skapar 

en viss missnöjdhet första timmen under morgonen innan operativa temperaturen stiger 

till en godtagbar nivå. 

Tillförd värme kommer främst från elektrisk utrustning och personer. I norra kontoret står 

dock tillförd värme från sol och personer för lika stor del. Tack vare att nattkyla 

installerats så sjunker andelen tillförd kyla från kylbaffeln. I och med att värmen 

ventilerats bort under natten så minskar tillförd kyla under början av dagen. Temperatur 

kraven hålls inom gränserna 23 ± 1ºC. 

Mer detaljerade förklaringar ges under bilderna (2.25-4.37). 

4.3.1 Huvudtemperaturer 

4.3.1.1 Söder 

Operativa temperaturen stiger något under dagen. Kraven som ställts för operativ 

temperatur hålls inom 23 ± 1ºC. 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C
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23.2
Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.25, temperaturförloppet för kontoret i söder den 15 juli 2008. 
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4.3.1.2 Väster  

Operativa temperaturen stiger något under dagen. Kraven som ställts för operativ 

temperatur hålls inom 23 ± 1ºC. 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.26, temperaturförloppet för kontoret i väster den 15 juli 2008. 

4.3.1.3 Öster 

Operativa temperaturen stiger något under dagen. Kraven som ställts för operativ 

temperatur hålls inom 23 ± 1ºC. 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.27, temperaturförloppet för kontoret i öster den 15 juli 2008. 
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4.3.1.4 Norr 

Operativa temperaturen stiger något under dagen. Kraven som ställts för operativ 

temperatur hålls inom 23 ± 1ºC. 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.28, temperaturförloppet för kontoret i norr den 15 juli 2008. 

4.3.2 Fangers komfortindex 

4.3.2.1 Söder 

Fangers komfortindex är under 10 % missnöjdhet samtliga arbetstimmar. 
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PPD, procent missnöjda, person 1, dimless
PMV, genomsnittlig röst, person 1, dimless

Varaktighetsdiagram
Hela simuleringsperioden: från 2008-07-15 till 2008-07-15

 
Bild 4.30, Fangers komfortindex för södra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 
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4.3.2.2 Väster  

Fangers komfortindex är under 10 % missnöjdhet samtliga arbetstimmar. 
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PPD, procent missnöjda, person 1, dimless
PMV, genomsnittlig röst, person 1, dimless

Varaktighetsdiagram
Hela simuleringsperioden: från 2008-07-15 till 2008-07-15

 
Bild 4.31, Fangers komfortindex för västra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 

4.3.2.3 Öster 

Fangers komfortindex är under 10 % missnöjdhet samtliga arbetstimmar. 
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PMV, genomsnittlig röst, person 1, dimless

Varaktighetsdiagram
Hela simuleringsperioden: från 2008-07-15 till 2008-07-15

 
Bild 4.32, Fangers komfortindex för östra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 
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4.3.2.4 Norr 

Fangers komfortindex är under 10 % missnöjdhet samtliga arbetstimmar. 
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PMV, genomsnittlig röst, person 1, dimless

Varaktighetsdiagram
Hela simuleringsperioden: från 2008-07-15 till 2008-07-15

 
Bild 4.33, Fangers komfortindex för norra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 

4.3.3 Värmebalans 

4.3.3.1 Söder 

Tillförd värme kommer främst från elektrisk utrustning och personer. Efter att nattkyla 

installerats så utnyttjas byggnadens tröghet vilket minska tillförd kyla från kylbaffeln. 

Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.34, Värmebalans för södra kontoret den 15 juli 2008. 
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4.3.3.2 Väster  

Tillförd värme kommer främst från elektrisk utrustning och personer. Efter att nattkyla 

installerats så utnyttjas byggnadens tröghet vilket minska tillförd kyla från kylbaffeln. 

Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.35, Värmebalans för västra kontoret den 15 juli 2008. 

4.3.3.3 Öster 

Tillförd värme kommer främst från elektrisk utrustning och personer. Efter att nattkyla 

installerats så utnyttjas byggnadens tröghet vilket minska tillförd kyla från kylbaffeln. 

Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.36, Värmebalans för östra kontoret den 15 juli 2008. 
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4.3.3.4 Norr 

Tillförd värme kommer främst från elektrisk utrustning, personer och direkt sol. I norr där 

yttre fönsteravskärmning saknas så kan man inte utnyttja nattkyla i samma utsträckning. 

Detta beror på att solen hinner värma upp byggnaden för arbetstid så att byggnadens 

tröghet går att utnyttja i samma utsträckning. 

Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.37, Värmebalans för norra kontoret den 15 juli 2008. 
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4.4 Solskydd + nattkyla + tungstomme 

Lättstomme som användes i grundfallet bestod av träpanel, byggskiva, 195mm (isolering 

och reglar) och slutligen dubbelgips. I detta fall kommer ”tungstomme” att bestå av 

betong 150mm, isolering 150mm och betong 80mm. 

Operativa temperaturen håller en godtagbar temperatur mellan 22,2 - 23,5ºC. Tack vare 

att tungstomme används så ges en marginell skillnad i förhållande till föregående fall. 

Tillförd värme kommer främst från elektrisk utrustning och personer. I norra kontoret står 

dock tillförd värme från sol och personer för lika stor del. Byggnadens tröghet går att 

utnyttja mera efter att ”tungstomme” installerades vilket minskar tillförd kyla under 

dagen. Fangers komfortindex håller sig gott och väl under 10 % missnöjdhet. 

Mer detaljerade förklaringar ges under bilderna (4.38-4.49). 

4.4.1 Huvudtemperaturer 

4.4.1.1 Söder 

Operativa temperaturen ökar från 22,2-23,2 ºC under arbetstimmarna. Operativa 

temperaturen håller de krav som ställt 23 ± 1ºC. 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.38, temperaturförloppet för kontoret i söder den 15 juli 2008. 
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4.4.1.2 Väster  

Operativa temperaturen ökar från 22,4-23,3 ºC under arbetstimmarna. Operativa 

temperaturen håller de krav som ställt 23 ± 1ºC. 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.39, temperaturförloppet för kontoret i väster den 15 juli 2008. 

4.4.1.3 Öster 

Operativa temperaturen ökar från 22,4-23,3ºC under arbetstimmarna. Operativa 

temperaturen håller de krav som ställt 23 ± 1ºC. 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.40, temperaturförloppet för kontoret i öster den 15 juli 2008. 
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4.4.1.4 Norr 

Temperatur ökningen under dagen är markant. Till skillnad från de andra kontoren så är 

operativa temperaturen något högre direkt på morgonen kl. 08:00. Detta beror på värmen 

från solen som höjer kontorets temperatur en aning. Operativa temperaturen håller de 

krav som ställt 23 ± 1ºC. 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.41, temperaturförloppet för kontoret i norr den 15 juli 2008. 

4.4.2 Fangers komfortindex 

4.4.2.1 Söder 

Fangers komfortindex hålls på 5 % missnöjdhet förutom en topp som uppstår under en 

kort tid. 
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Varaktighetsdiagram
Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.42, Fangers komfortindex för södra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 
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4.4.2.2 Väster  

Fangers komfortindex hålls på 5 % missnöjdhet förutom en topp som uppstår under en 

kort tid. 
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PPD, procent missnöjda, person 1, dimless
PMV, genomsnittlig röst, person 1, dimless

Varaktighetsdiagram
Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.43, Fangers komfortindex för västra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 

4.4.2.3 Öster 

Fangers komfortindex hålls på 5 % missnöjdhet förutom en topp som uppstår under en 

kort tid. 
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PMV, genomsnittlig röst, person 1, dimless

Varaktighetsdiagram
Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.44, Fangers komfortindex för östra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 
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4.4.2.4 Norr 

Fangers komfortindex hålls på 5 % missnöjdhet förutom en topp som uppstår under en 

kort tid. 
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Varaktighetsdiagram
Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.45, Fangers komfortindex för norra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 

4.4.3 Värmebalans 

4.4.3.1 Söder 

Tillförd värme kommer främst från elektrisk utrustning och personer. Kylan som tillförs 

lokalen står till lika stor del från kylbaffeln och från den nerkylda stommen. Ventilationen 

tillför även en liten del kyla till lokalen. 

Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.46, Värmebalans för södra kontoret den 15 juli 2008. 
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4.4.3.2 Väster  

Tillförd värme kommer främst från elektrisk utrustning och personer. Kylan som tillförs 

lokalen står till lika stor del från kylbaffeln och från den nerkylda stommen. Ventilationen 

tillför även en liten del kyla till lokalen. 

Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.47, Värmebalans för västra kontoret den 15 juli 2008. 

4.4.3.3 Öster 

Tillförd värme kommer främst från elektrisk utrustning och personer. Kylan som tillförs 

lokalen står till lika stor del från kylbaffeln och från den nerkylda stommen. Ventilationen 

tillför även en liten del kyla till lokalen. 

Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.48, Värmebalans för östra kontoret den 15 juli 2008. 
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4.4.3.4 Norr 

Tillförd värme kommer främst från elektrisk utrustning och personer. Efter att 

tungstomme installerats så minskar tillförd kyla från kylbaffeln och från den nerkylda 

stommen. Till skillnad från kontoren med andra geografiska förutsättningar så går det inte 

att utnyttja byggnadens tröghet lika bra. Detta beror bland annat på att solen värmer upp 

kontoret under morgonen då yttre fönsteravskärmning saknas i nordlig riktning. 

Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.49, Värmebalans för norra kontoret den 15 juli 2008. 
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4.5 Solskydd + nattkyla + tungstomme + ”Lägre” klimatkrav 

Med ”lägre” klimatkrav så tillåts operativa temperaturen i lokalen variera med en större 

temperaturskillnad. I grundfallet där klimatkravet var 23ºC ± 1ºC så har kraven sänkts till 

23ºC ± 3ºC. Genom att sänka klimatkraven men fortfarande hålla sig inom de krav som 

ställs av BBR och socialstyrelsen så skall komfortkyla ytterligare reduceras. 

Genom att sänka effekten på kylbaffeln från 400W till 100W så kan de nya klimatkraven 

på 23ºC ± 3ºC upprätthållas. 

Tillförd värme kommer i första hand från elektrisk utrustning och personer. Efter att 

kraven för operativ temperatur sänkt till 23ºC ± 3ºC så utnyttjas byggnadens tröghet i 

större utsträckning för att bibehålla en godtagbar operativ temperatur. 

I samtliga kontor utom i nordlig riktning så hålls Fangers komfortindex under 10 %. 

Kontoret i nordlig riktning har en topp på 12 % missnöjdhet. Tiden som missnöjdheten är 

över 10 % är dock så liten att den kan accepteras. 

Mer detaljerade förklaringar ges under bilderna (4.50-4.61). 

4.5.1 Huvudtemperaturer 

4.5.1.1 Söder 

Operativa temperaturen stiger under dagen med en liten sänkning under lunch. 

Temperaturen i kontoret är mellan 22-24,5ºC vilket håller kraven 23 ± 3ºC. 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

°C 

21.5

22.0

22.5

23.0

23.5

24.0

Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.50, temperaturförloppet för kontoret i söder den 15 juli 2008. 
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4.5.1.2 Väster  

Under dagen så ökar operativa temperaturen med en lite sänkning under lunchen. 

Operativa temperaturen är mellan 23-24,5ºC. 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.51, temperaturförloppet för kontoret i väster den 15 juli 2008. 

4.5.1.3 Öster 

Under dagen så ökar operativa temperaturen med en lite sänkning under lunchen. 

Operativa temperaturen är mellan 23-24,5ºC. 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.52, temperaturförloppet för kontoret i öster den 15 juli 2008. 
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4.5.1.4 Norr 

Under dagen ökar operativa temperaturen med en lite sänkning under lunchen. Operativa 

temperaturen är mellan 24-25,5ºC. 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.53, temperaturförloppet för kontoret i norr den 15 juli 2008. 

4.5.2 Fangers komfortindex 

4.5.2.1 Söder 

Fangers komfortindex hålls under 10 % hela dagen vilket är en accepterbar nivå. 
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PPD, procent missnöjda, person 1, dimless
PMV, genomsnittlig röst, person 1, dimless

Varaktighetsdiagram
Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.54, Fangers komfortindex för södra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 
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4.5.2.2 Väster  

Fangers komfortindex hålls under 10 % hela dagen vilket är en accepterbar nivå. 
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PPD, procent missnöjda, person 1, dimless
PMV, genomsnittlig röst, person 1, dimless

Varaktighetsdiagram
Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.55, Fangers komfortindex för västra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 

4.5.2.3 Öster 

Fangers komfortindex hålls under 10 % hela dagen vilket är en accepterbar nivå. 
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PMV, genomsnittlig röst, person 1, dimless

Varaktighetsdiagram
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Bild 4.56, Fangers komfortindex för östra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 

4.5.2.4 Norr 

Fangers komfortindex hålls under 10 % hela dagen vilket är en accepterbar nivå. 
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 Bild 4.57, Fangers komfortindex för norra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 

4.5.3 Värmebalans 

4.5.3.1 Söder 

Tillförd värme kommer främst från elektrisk utrustning och personer. Genom att ventilera 

bort värmen under natten så går det att utnyttja byggnadens tröghet under dagen. 

Ventilation och kylbaffeln bidrar även med tillförd komfortkyla för att kunna hålla ett 

acceptabelt inneklimat. 

Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

W 

-150.0

-100.0

-50.0

 0.0

50.0

100.0

Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.58, Värmebalans för norra kontoret den 15 juli 2008. 
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4.5.3.2 Väster  

Tillförd värme kommer främst från elektrisk utrustning och personer. Genom att ventilera 

bort värmen under natten så går det att utnyttja byggnadens tröghet under dagen. 

Ventilation och kylbaffeln bidrar även med tillförd komfortkyla för att kunna hålla ett 

acceptabelt inneklimat. 

Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.59, Värmebalans för norra kontoret den 15 juli 2008. 

4.5.3.3 Öster 

Tillförd värme kommer främst från elektrisk utrustning och personer. Genom att ventilera 

bort värmen under natten så går det att utnyttja byggnadens tröghet under dagen. 

Ventilation och kylbaffeln bidrar även med tillförd komfortkyla för att kunna hålla ett 

acceptabelt inneklimat. 

Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.60, Värmebalans för norra kontoret den 15 juli 2008. 
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4.5.3.4 Norr 

Tillförd värme kommer främst från elektrisk utrustning och personer. Genom att ventilera 

bort värmen under natten så går det att utnyttja byggnadens tröghet under dagen. 

Ventilation och kylbaffeln bidrar även med tillförd komfortkyla för att kunna hålla ett 

acceptabelt inneklimat. 

Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.61, Värmebalans för norra kontoret den 15 juli 2008. 
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4.6 Solskydd + nattkyla + tungstomme + ”Lägre” klimatkrav + 

Ingen kylbaffel 

Genom att ta bort kylbaffeln och höja luftflödet till 25 l/s så skall simuleringen ge svar på 

om det är möjligt att eliminera kylbaffeln i taket. 

Operativa temperaturen hålls mellan 22-25,5ºC då kylbaffeln togs bort och luftflödet 

höjdes till 25 l/s. Fangers komfortindex för det norr kontoret har en missnöjdhet över 10 

% under att antal timmar med en topp på 11 %. Missnöjdheten över 10 % är så liten att 

den kan försummas. Simuleringsprogrammet gav dock inte möjligheten att variera 

luftflödet under dygnet vilket skulle reducera energibehovet ytterligare.  

Tillförd värme kommer i första hand från elektrisk utrustning och personer utom i norra 

kontoret där värme från personer och solen är lika. Efter att kylbaffeln togs bort så 

kommer kylan huvudsakligen från väggarna och ventilationen. 

Mer detaljerade förklaringar ges under bilderna (4.62-4.73). 

4.6.1 Huvudtemperaturer 

4.6.1.1 Söder 

Operativa temperaturen hålls inom det krav som ställts 23 ± 3ºC. Temperaturen stiger 

långsamt under dagen. En lite sänkning av temperaturen sker under lunchen men så snart 

som lunchen är slut så höjs temperaturen en aning på nytt. 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.62, temperaturförloppet för kontoret i söder den 15 juli 2008. 
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4.6.1.2 Väster  

Operativa temperaturen hålls inom det krav som ställts 23 ± 3ºC. Temperaturen stiger 

långsamt under dagen. En lite sänkning av temperaturen sker under lunchen men så snart 

som lunchen är slut så höjs temperaturen en aning på nytt. 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.63, temperaturförloppet för kontoret i väster den 15 juli 2008. 

4.6.1.3 Öster 

Operativa temperaturen hålls inom det krav som ställts 23 ± 3ºC. Temperaturen stiger 

långsamt under dagen. En lite sänkning av temperaturen sker under lunchen men så snart 

som lunchen är slut så höjs temperaturen en aning på nytt. 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.64, temperaturförloppet för kontoret i öster den 15 juli 2008. 
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4.6.1.4 Norr 

Operativa temperaturen hålls inom det krav som ställts 23 ± 3ºC. Temperaturen stiger 

långsamt under dagen. En lite sänkning av temperaturen sker under lunchen men så snart 

som lunchen är slut så höjs temperaturen en aning på nytt. 

Operativtemperatur 1, Deg-C

Rumsluftens medeltemperatur, Deg-C
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.65, temperaturförloppet för kontoret i norr den 15 juli 2008. 

4.6.2 Fangers komfortindex 

4.6.2.1 Söder 

Fangers komfortindex är under 10 % förutom under en mycket kort stund. Denna tid när 

missnöjdheten är över 10 % är så liten att det kan försummas. 
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Bild 4.66, Fangers komfortindex för södra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 
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4.6.2.2 Väster  

Fangers komfortindex är mindre än 10 % under hela dagen vilket är acceptabelt. 
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Bild 4.67, Fangers komfortindex för västra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 

4.6.2.3 Öster 

Fangers komfortindex är mindre än 10 % under hela dagen vilket är acceptabelt. 
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Bild 4.68, Fangers komfortindex för östra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 
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4.6.2.4 Norr 

Fangers komfortindex är mindre än 10 % under hela dagen vilket är acceptabelt. 
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Bild 4.69, Fangers komfortindex för norra kontoret den 15 juli 2008 kl. 08-17. 

4.6.3 Värmebalans 

4.6.3.1 Söder 

Tillförsel av värme kommer främst från elektrisk utrustning och personer under 

kontorstid. Genom att ventilera bort värmen under natten så går det att utnyttja 

byggnadens tröghet under dagen. Ventilation bidrar även med tillförd komfortkyla för att 

kunna hålla ett acceptabelt inneklimat. 

Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.70, Värmebalans för södra kontoret den 15 juli 2008. 
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4.6.3.2 Väster  

Tillförsel av värme kommer främst från elektrisk utrustning och personer under 

kontorstid. Genom att ventilera bort värmen under natten så går det att utnyttja 

byggnadens tröghet under dagen. Ventilation bidrar även med tillförd komfortkyla för att 

kunna hålla ett acceptabelt inneklimat. 

Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.71, Värmebalans för västra kontoret den 15 juli 2008. 

4.6.3.3 Öster 

Tillförsel av värme kommer främst från elektrisk utrustning och personer under 

kontorstid. Genom att ventilera bort värmen under natten så går det att utnyttja 

byggnadens tröghet under dagen. Ventilation bidrar även med tillförd komfortkyla för att 

kunna hålla ett acceptabelt inneklimat. 

Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.72, Värmebalans för östra kontoret den 15 juli 2008. 
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4.6.3.4 Norr 

Tillförsel av värme kommer främst från elektrisk utrustning och personer under 

kontorstid. Genom att ventilera bort värmen under natten så går det att utnyttja 

byggnadens tröghet under dagen. Ventilation bidrar även med tillförd komfortkyla för att 

kunna hålla ett acceptabelt inneklimat. 

Värme från luftflöden och köldbryggor, W
Värme från personer (inkl latent), W
Värme från elektrisk utrustning, W
Värme från rumsapparater, W
Värme från fönsterytor (inkl absorberad solvärme), W
Värme från väggar, W
Värme från belysning, W
Värme från dagsljuset (direkt sol), W
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Simuleringens sista dag: 2008-07-15

 
Bild 4.73, Värmebalans för norra kontoret den 15 juli 2008. 
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4.7 Energibehov 

En jämförelse av energibehovet mellan grundfallet och fallet utan kylbaffel visade sig 

minska energibehovet med 981,8 KWh. Perioden då simuleringen utförs börjar 15 maj 

och slutar 15 september. Genom att använda sig av samtliga åtgärder och eliminera 

kylbaffeln kunde energibehovet sänkas från 1219,8 KWh till 238 KWh. Samtliga åtgärder 

visade sig minska energibehovet vilket resulterar i minskade kostnader för värme/kyla. 

För mera information kring jämförelsen se bilaga 2. 

 

Slutligen visar det sig vara möjligt att eliminera lokal komfortkyla om dessa åtgärder 

genomförs. Tilluften har samma temperatur som tidigare men ett högre luftflöde krävs för 

att kunna bibehålla ett acceptabelt inneklimat. Detta visa att det finns goda möjligheter till 

minskad effekt- och energibehov om byggnaden utformas på rätt sätt. 
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5 Analys och diskussion 

Klimatkrav har visat sig ha stor inverkan på effekt- och energibehovet för komfortkyla. I 

grundfallet krävdes en kylbaffeleffekt på 1000W för att kunna bibehålla operativa 

temperaturen under ca 26ºC. De klimatkrav som ställdes i grundfallet var dock 23 ± 1ºC 

vilket resulterade i att klimatkraven inte uppfylldes. För att nå ett acceptabelt resultat i 

grundfallet krävdes ändringar i byggnadens utformning. Det krävdes enbart yttre 

avskärmning för att uppnå klimatkravet 23 ± 1ºC. Yttre fönsteravskärmning har en 

relativt stor investeringskostnad medan driftkostnaderna är försumbara. 

En kombination av sänkta klimatkrav och ändringar i byggnadsutformningen gjorde det 

möjligt att uppfylla nya klimatkrav 23 ± 3ºC som ställs i två av fallen. 

Då inneklimatet uppfyller klimatkravet 23 ± 3ºC påvisar simuleringen en reducering av 

kylbaffeleffekten på 900W. Kylbaffeln kan tas bort om luftflödet ändrades från 15 l/s till 

25 l/s, vilket gäller i sista fallet. Se bilaga 2 för mera information. 

Grundfallet kräver en kylbaffeleffekt på 1000W och klarar ändå inte att skapa ett 

acceptabelt inneklimat. Efter att solskydd installerats sjunker den operativa temperaturen i 

lokalen från ca 26ºC till 23ºC. Denna installation gör det möjligt att sänka 

kylbaffeleffekten från 1000W till 400W och reducera effekt- och energibehovet. 

Efter detta utnyttjades nattkyla för att ytterligare reducera effekt- och energibehovet för 

komfortkyla. Nattkylan ventilerar bort värme under natten och på dagen så utnyttjas 

byggnadens tröghet för att reducerar tillförd kylbaffeleffekt. 

Utformningen av byggnadens yttervägg ändrades från lättstomme till tungstomme. 

Tungstomme gör byggnaden ”trögare” vilket gör att det tar längre tid under dagen innan 

komfortkyla måste tillföras. Simuleringen av tungstomme gav inte så bra resultat som 

förväntats d.v.s. en klar minskning av kylbaffeleffekten. Endast en marginell minskning 

av tillförd kyla kunde påvisas. 

Grundfallets klimatsystem består av ett CAV-ventilationssystem (15 l/s) per kontor med 

kylbaffel i taket. Ventilationssystemets effekt- och energibehov beaktades inte i detta 

arbete förutom i kapitel 4.7 där energibehovet studeras. Kylbaffeleffekten har varierat 

beroende på byggnadens utformning. Det har påvisats att effekten för kylbaffeln varierar 

mellan 0-1000W beroende på byggnadens utformning. Då effekten på 1000W per kontor 

går att reducera finns stor besparingspotential. 
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Vid en jämförelse mellan grundfallet och fallet utan kylbaffel så måste luftflödet variera 

under dygnet för att kunna göra avsevärda energibesparingar. I nuläget gick det att 

minska energibehovet med 981,8 KWh5 under perioden 15 maj till 15 september. 

I denna studie utfördes simuleringarna i IDA för att se om resurssnåla byggnader går att 

utforma. Då klimatkraven 23 ± 3ºC ställs, påvisar IDA en stor möjlighet att minska 

effekt- och energibehovet. 

Inneklimatets krav har visat sig påverka människans produktivitet. Olli Seppänens studie 

visar att produktiviteten hos människan minskar då temperaturen är allt för låg eller hög.  

Är det då ekonomiskt försvarbart att sänka kraven för inneklimatet då det har visat sig att 

produktiviteten sänks? Om då Olli Seppänens studie används vid utformning av 

inneklimat så kan frågan ställs om det ur miljösynpunkt är bra att sätta produktiviteten 

före miljöpåverkan? 

Dessa frågor kommer inte att undersökas grundligare än att de har beaktas under arbetet. 

Jag anser dock att det är allas skyldighet att värna om miljön och tänka sig för innan lokal 

komfortkyla behöver användas. 

                                                      
5 Se bilaga 2 för mera information kring energiminskning. 
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6 Slutsats 

De fem fall som simuleras utöver grundfallet visar att det finns besparingspotential vid 

samtliga åtgärder. Genom att utföra simuleringar av de olika fallen så kan framtida 

problem åtgärdas innan byggnaden är konstruerad. Nedan följer en lista över de fem fall 

som simulerats samt effekt- och energireducering: 

 

• Solskydd: Sänkt operativtemperatur med 3-4ºC och kylbaffeleffekten sänkt från 

1000W till 400W. 

• Nattkyla: Värme ventileras bort under natten från kl. 18-06 och reducerar tillförd 

kyla från kylbaffeln. 

• Tungstomme: Byggnadens tröghet utnyttjas under dagen vilket reducerar tillförd 

komfort kyla.  

• ”Lägre” klimatkrav: Klimatkravet sänktes från 23 ± 1ºC till 23 ± 3ºC. På detta vis 

kan kylbaffeleffekten sänkas ytterligare och fortfarande hålla operativa 

temperaturen inom det krav som ställts. Kylbaffeleffekten kan sänkas från 400W 

till 100W i detta fall. 

• Ingen kylbaffel: Då luftflödet höjs från 15-25 l/s i kontoren så håller sig 

inneklimatet inom det krav som ställs 23 ± 3ºC. Följden av detta gör det möjligt 

att eliminera kylbaffeln och endast kyla kontoren med ventilationen. 

 

Om det tillåts att inneklimatet håller en operativ temperatur på 23 ± 3ºC under en av 

sommarens varmaste dagar så går det att sänka effekten med 900W om luftflödet är 15 

l/s. Höjs luftflödet till 25 l/s så ges möjligheten att helt ta bort kylbaffeln och på så vis 

eliminera lokal komfortkyla. Då en energibehovsberäkning gjordes mellan grundfallet 

och fallet ”ingen kylbaffel” visade det sig att totala energibehovet reducerades med 981,8 

KWh under perioden 15 maj till 15 september. 

 

Är detta ekonomiskt försvarbart då man tittat på Olli Seppänens studie? Enligt honom 

skulle det kunna generera mera pengar om det ”lägre” klimatkravet ställs då en ökad 

produktivitet betalar tillförd komfortkyla. 

Däremot ger inte Olli Seppänens studie svar på om det ur miljöperspektiv är försvarbart 

att ställa ”högre” klimatkrav framför ”lägre” klimatkrav. 

Simuleringen gav ökade kunskaper inom IDA och goda kunskap om vilka 

krav/rekommendationer som ställs på inneklimatet av olika myndigheter . Uppgiften 

kommer att vara till stor hjälp vid framtida arbeten. 
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7 Förslag till fortsatta studier 

Hur ändras effekt- och energibehovet om byggnadens fönster area minskas? 

LCC-kalkyl som ger svar på vilka metoder som är ekonomiskt försvarbara. 

Skall klimatkraven styra ekonomin eller miljöpåverkan? 

Varierande luftflöde under dygnet, vilka följder ger detta? 

Är det ekonomiskt försvarbart att sänka inneklimatkraven? 
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Bilaga 2 

Grundfall: Priser för el och fjärrvärme tillhandahölls av Sweco, Per Olof Tångring. El: 

1kr/KWh och fjärrvärme: 0,6 kr/KWh. 

 
Använd energi för samtliga rum. 

 
Köpt energi för samtliga rum. 
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Solskydd + nattkyla + tungstomme + ”Lägre” klimatkrav + Ingen kylbaffel: 

Priser för el och fjärrvärme tillhandahölls av Sweco, Per Olof Tångring. El: 1kr/KWh och 

fjärrvärme: 0,6 kr/KWh 

 
Använd energi för samtliga rum. 

 
Köpt energi för samtliga rum.
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Köpt 
energi          
          
Grundfall          
 Elenergi Primärenergi (bränslets värmevärde) 
 Central (mekaniska system)  Lokalt (zoner)     
          

 
Konsumtion 

KWh Kostnad kr  
Konsumtion 

KWh Kostnad kr  Konsumtion KWh Kostnad kr  
 1211,6 1211,6  633,6 633,6  8,2 4,92  
          
Solskydd + nattkyla + tungstomme + ”Lägre” 
klimatkrav + Ingen kylbaffel        
 Elenergi Primärenergi (bränslets värmevärde) 
 Central (mekaniska system)  Lokalt (zoner)     
          

 
Konsumtion 

KWh Kostnad kr  
Konsumtion 

KWh Kostnad kr  Konsumtion KWh Kostnad kr  
 229 229  633,6 633,6  9 5,4  
          
Skillnad Elenergi Primärenergi (bränslets värmevärde) 
 Central (mekaniska system)  Lokalt (zoner)     
          

 
Konsumtion 

KWh Kostnad kr  
Konsumtion 

KWh Kostnad kr  Konsumtion KWh Kostnad kr  
 982,6 982,6  0 0  -0,8 -0,48  
          
          
Totalt 
minskat 
energibehov 981,8 KWh        
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