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Abstract 

Climate and environmental issues is now high on the agenda. We live in a generation that must 

try to solve some major environmental problems. Buildings and habitations account for 

approximately 40 % of Sweden's total energy today. To reduce this figure, as needed, more 

research in the field of energy efficiency is required. 

This thesis concerns the heating of buildings. The load on district heating is heavy during certain 

times of the day. This is partly because we are in need of a high power output of the heat in our 

homes in the winter. The power demand is also increased in response to the patterns in our 

daily lives. 

To avoid these heating peaks that occur, one could use the building's thermal inertia. This work 

examines the relationship between a building's energy consumption and the thermal inertia of a 

concrete building. Can the space heating be turned off at certain times of the day without having 

the residents being adversely affected as a result of poor thermal comfort? 

In order to draw conclusions, energy simulations of a multi-family building were implemented. 

Simulations were made in the program IDA Indoor, Climate and Energy 4.0. Crucial to the result, 

is the material and the layer thicknesses, the apartment's location in the house, etc. 

To assess whether it is feasible to turn off the heat for a few hours then examined the definition 

of thermal comfort based on the operating temperature drop that occurs during heating off.  The 

results of the three simulations showed that rapid temperature drops occurs during the first 

hour, and then a slower decline in temperature over time. The operative temperature drops to 

its lowest values above requirement of the operating temperature of the Social Board. 

The results of the PPD- index by Fanger's comfort equation shows that the number of 

dissatisfied with the operative temperature ranges between 5- 8 %. After completing 

simulations it turned out that with the help of stored heat, temporary heating peaks can be 

avoid. The assessment of this is that it is possible to maintain a thermal comfort in view of the 

operative temperature, which occurs during the suspension of heating. 

This can contribute to sustainable development in terms of reduction of energy use in the 

buildings sector.  

Keyword: Heating peaks, time constant, thermal indoor climate, IDA ICE 4.0. 
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Sammanfattning 

Klimat- och miljöfrågor är idag högt upp på agendan. Vi lever i en generation som måste försöka 

lösa en del stora miljöproblem. Byggnader står för cirka 40 % av Sveriges totala 

energianvändning idag. För att denna procentsats ska kunna minska så behövs mer utveckling 

och forskning inom effektivisering på området.  

Detta examensarbete vänder sig till uppvärmning av flerbostadshus. Fjärrvärmen belastas hårt 

vissa tider på dygnet. Detta beror dels på att vi under vinterhalvåret är i behov av ett högt 

effektuttag av värme i våra bostäder. Effektbehovet ökar också som reaktion på de dagliga 

mönster som vi boende har. 

För att undvika dessa tillfälliga värmeeffekttoppar så skulle man kunna använda sig av 

byggnadens värmetröghet. Detta arbete undersöker kopplingen mellan en byggnads effektbehov 

och värmetrögheten i en relativt värmetrög betongbyggnad. Kan man under vissa tider på 

dygnet stänga av fjärrvärmen för uppvärmning av utrymmen utan att de boende påverkas 

negativt i form av en undermålig termisk komfort?  

För att kunna dra slutsatser gällande detta så har energisimuleringar av ett flerbostadshus 

genomförts. Simuleringarna genomfördes i programmet IDA Indoor, Climate and Energy 4.0. 

Avgörande för resultatet är materialet och dess egenskaper, lägenhetens placering i huset, etc.  

För bedömning av om det är genomförbart att stänga av värmen under några timmar så 

undersöktes definitionen på termisk komfort utifrån den operativa temperatursänkning som 

sker. Resultaten av de tre simuleringarna visade att en snabb avsvalning sker under den första 

timmen för att sedan avta i temperatur över tid. Den lägsta uppmätta operativa temperaturen 

ligger över kravet på operativ temperatur hos Socialstyrelsen. 

Resultaten av PPD- index genom Fangers komfortekvation visar att antalet missnöjda med den 

operativa temperaturen varierar mellan 5- 8 %. Efter avslutade simuleringar av 

flerbostadshuset så visade det sig att man med hjälp av lagrad värme kan undvika tillfälliga 

värmeeffekttoppar. Problemet var därefter att man ska kunna uppfylla definitionen på den 

termiska komforten under avstängning. Bedömningen är att det är möjligt att upprätthålla en 

termisk komfort med tanke på den operativa temperatur som inträffar under avstängning av 

fjärrvärme.  

Detta ska kunna bidra till en hållbar utveckling vad gäller minskning av energianvändning i 

sektorn ”Bostäder och service”. 

Nyckelord: värmeeffekttoppar, tidskonstant, termiskt inneklimat, IDA ICE 4.0.  
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så.  
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Begreppsförklaringar och förkortningar 

 

 

Undercentral- I ett flerbostadshus som har fjärrvärmeuppvärmning sker värmeväxling mellan 

fjärrvärmesystemet och husets värmesystem i undercentralen. Det är där värmeväxlaren sitter. 

Centralt värmeverk- Det centrala värmeverket är där vatten värms upp för att sedan 

distribueras iväg till enskilda fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet. 

Transmissionsförluster- Den värmetransport som sker genom en byggnads klimatskal inifrån 

och ut benämns transmissionsförlust. Det som avgör förlusterna är konstruktionens 

värmeisoleringsgrad, dess invändiga area och temperatur inne respektive ute.  

Ventilationsförluster- Energin man förlorar genom ventilation beror av byggnadens volym, 

otätheter, temperatur, luftomsättningar och om ventilationssystemet försetts med 

värmeåtervinning.  

Tillförd värme- Den tillförda värmen är den effekt från en värmeanläggning som tillförs med 

syftet att styra inomhustemperaturen. Anges i Watt. 

Tung byggnad- När man pratar om ”tunga” byggnader så menar man hus som har god 

värmelagrande förmåga. Det finns ingen definition av tungt byggande men ju högre 

värmekapaciteten är desto tyngre räknas byggnaden.   

Frånluftsventilation- I ventilationssystemet ingår en fläkt som skapar undertryck i huset, ett 

undertryck som gör att luft lämnar byggnaden rätt väg. Frånluft går från kök och badrum. 

Konvektion- Konvektion är en av tre typer av värmetransport. Konvektion uppstår när en gas 

eller en vätska strömmar förbi en yta, till exempel en väggyta.  

Värmegenomgångskoefficient- Värmegenomgångskoefficient eller som det också benämns U-

värde beskriver hur god isoleringen är i en byggnadsdel. Enheten är W/m2·K. 

 

Förkortningar 

IDA Indoor, Climate and Energy 4.0 benämns i rapporten med förkortningen IDA ICE.  
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1. Inledning  

1.1.  Bakgrund  

Klimatförändringarna som sker är några av vår tids största och problematiska utmaningar. 

Klimatförändringar beror delvis på att världens energianvändning har ökat drastiskt under de 

senaste 100 åren. För att vi ska kunna lämna ifrån oss ett bra samhälle till nästa generation så 

krävs att vi har uppfyllt vissa miljökvalitetsmål. Riksdagens definition av generationsmålet är:  

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 

de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökande miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 

gränser.” (Naturvårdsverket, 2013) 

De nationella miljökvalitetsmålen innehåller bland annat:              

”Jämfört med 1995 ska energianvändningen inom bebyggelse halveras till år 2050; med delmålet 

att minskningen blir 20 % till 2020.” (Miljömål, u.å.) 

”Sverige ska minska utsläppen av växthusgaser med 40 % till år 2020. Utfasning av olja för 

uppvärmning till 2020.” (Miljömål, u.å.).  

Sektorn ”Bostäder och service” står idag för cirka 40 % av Sveriges totala energianvändning. Se 

figur 1. Av de 40 % står en betydande del för uppvärmning av bostäder. (Energimyndigheten, 

2012a)  

   
Figur 1. Sveriges totala energianvändning 1970-2010. (Energimyndigheten, 2011) 
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Eftersom att energiproduktion i huvudsak belastar miljön i negativ mening så bör man använda 

den energi man är i behov av på ett effektivt sätt. För att minska växthusgasutsläpp och för att 

driva utfasningen av olja så har fjärrvärme som uppvärmningssystem byggts ut i större 

utsträckning.   

Under 1950- talet och 20 år framåt så var oljeeldning det dominerande uppvärmningssättet för 

bostäder i Sverige. Idag försöker man att använda olja så sparsamt man kan. Enligt 

Energimyndigheten så har olja i uppvärmningssyfte minskat kraftigt sedan år 2002. År 2002 

stod oljan för 17 % av den totala energin som användes för uppvärmning i bostäder och 

uppvärmning av varmvatten.  År 2011 kunde man visa ett resultat på runt 3 %. 

(Energimyndigheten, 2012b) Dessa siffror visar ett medelvärde för Sveriges oljeanvändning hos 

fjärrvärmeverken. Ser man på perioden 2002-2011 visar den också att fjärrvärme var det 

dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus. År 2002 uppvärmdes 77 % av den totala 

uppvärmda arean i flerbostadshus med just fjärrvärme och år 2011 hade procentantalet ökat till 

86 %. (Energimyndigheten, 2012b) 

Fjärrvärme är idag det vanligaste uppvärmningssättet i tättbebyggt område. Idag är 

miljömedvetenheten högre och man har försökt att minska på olja för att på sikt uppfylla 

miljökvalitetsmålet gällande dess utfasning. Träbränsle och ”spillenergi” har tagit över i 

kraftvärmeverken.  År 2004 använde fjärrvärmen 30 % träbränsle, 11 % avfall, 10 % industriell 

spillvärme, 10 % produktion från värmepumpar och 8 % olja. (Dahlbom, Warfvinge, 2010) 

Sammanfattningsvis så har förnybara bränslen i större utsträckning ersatt oljeeldning i 

kraftvärmeverken som producerar fjärrvärme men en viss del finns kvar och har varit 

nödvändig som spetsenergi under årets temperaturmässigt kalla perioder. Olja är ett brett 

begrepp så mängden olja som används består delvis av bioolja, men all typ av olja är vanligtvis 

ett dyrare och ”sämre” bränsle än den spillenergin som används.  

Sverige är i stort behov av uppvärmning i bostäder. Sverige har ett relativt högt 

värmeeffektbehov och det blir som störst under vinterhalvåret. Det stora värmeeffektbehovet 

kan vara svårt att tillgodose de riktigt kalla dagarna.  

Det finns en intressant koppling mellan effektbehovet i en byggnad och värmetrögheten hos 

byggnadsmaterialet i stommen. I flerbostadshus av betong lagras värme i stommen. 

Tidskonstanten det vill säga värmetrögheten i betongen kan visa sig bidra mycket till det 

termiska inneklimatet.  
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1.2.  Problem 

Fjärrvärmenätet belastas hårt under vissa tider på dygnet. Framförallt under morgnar när 

industrilokaler och kontorsbyggnader som haft sänkt temperatur under natten åter sätter på full 

effekt för uppvärmning, eller när privatpersoner i flerbostadshus, till exempel vid duschning, 

brukar en stor del av energitillförseln samtidigt.  

Detta medför att energibolag denna tid på dygnet under kalla årstider får elda med någon form 

av olja som spetsenergi på grund av värmeeffekttopparna som uppstår. Privatpersoner drabbas 

för att abonnemanget av fjärrvärmen är beroende av effektuttaget vilket blir störst de riktigt 

kalla dagarna och när många använder tappvarmvatten samtidigt.  

För att undvika problem med värmeeffekttoppar kan man stänga av värme avsedd för 

uppvärmning av utrymmen i flerbostadshus under de tider på dygnet som dessa effekttoppar 

uppstår och istället utnyttja den lagrade värmen i byggnadsstommen. När värmeeffekttopparna 

är över ska uppvärmningen automatiska sättas in igen. Detta kan ske med en ”effektvakt” i 

undercentralerna. Tappvarmvattenuppvärmningen skall dock kontinuerligt finnas kvar. 

Genom att undersöka kopplingen mellan trögheten i stommaterial och byggnadens effektbehov 

så kan man avgöra om detta är genomförbart. Avgörande blir hur pass mycket den operativa 

temperaturen sjunker under dessa timmar som fjärrvärmen(avsedd för utrymmen) är avstängd. 

Ett problem är att temperaturförhållandena som blir under avstängning ska hålla sig inom 

rimliga värden som uppfyller kraven på termisk komfort.  

1.3.  Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om uppvärmningssystemet i ett 

flerbostadshus kan stängas av under några timmar på dygnet utan att temperaturen inne 

sjunker för mycket.  Avstängningen är tänkt att ske under perioder under dygnet när 

belastningen på fjärrvärmenätet är som störst, för att minska värmeeffekttoppar. Kan man 

genom att använda sig av lagrad värme i stommen undvika värmeeffekttoppar hos 

energibolagen under dessa perioder, utan att det i hög grad påverkar den termiska komforten 

för den boende i ett flerbostadshus?  

Målet med detta examensarbete är att med ett numeriskt simuleringsprogram, visa huruvida 

flerbostadshusets brukare upplever den termiska komforten när värmesystemet är avstängt. En 

betydande andel missnöjda innebär att konceptet inte är genomförbart.  
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1.4.  Målgrupp 

Detta examensarbete riktar sig till energibolag. För deras del är det i positiv mening att försöka 

minimera värmeeffekttoppar och fasa ut den sista mängd olja som man eldar med.  Även andra 

typer av ”sämre” bränslen av det dyrare slaget kan om möjligt fasas ut. Att ha mer ”ren energi” 

ger i deras tur mer öppenhet och ett större förtroende från allmänheten.  

Arbetet riktas också till bostadsbolag. Med en större inblick i möjligheterna kan de bidra till att 

minska energianvändningen och effektbehovet med en effektvakt i undercentralen. Ett minskat 

effektuttag bidrar till minskad abonnentkostnad för fastighetsägaren och de boende. 

Slutligen så riktas arbetet till utveckling och ge inspiration inom vidare forskning.  

1.5.  Disposition 

Arbetet är uppdelat i fem delar. Del 1, ”Undersökningen och dess avgränsningar” behandlar 

omfattning, avgränsningar, val av metod med arbetsgången under litteraturstudien och 

simuleringarna i IDA ICE. Del 2 av rapporten är allmän, ”Fjärrvärmesystemet och tillfälliga 

effekttoppar” och den behandlar begrepp som var viktiga att reda ut för att kunna genomföra 

själva simuleringen. Del 3 tar upp ”Termiskt inneklimat” och del 4 beskriver arbetsgången med 

simuleringsprogrammet. Den tar upp val av byggnad, indata i programmet och andra viktiga 

inställningar. Del 5 är en resultatpresentation följt av en diskussionsdel varpå slutsatser är 

dragna.  Sist i rapporten finns bilagor av de relevanta simuleringarna där resultaten redovisas i 

tabellform. 
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2. Undersökningen och dess avgränsningar  

2.1. Omfattning  

Examensarbetes omfattning är 10 veckors heltidsstudier vilket är detsamma som 15 

högskolepoäng. Det ska redovisas ett examensarbete som uppfyller de examinationsmål som är 

stiftade av Akademien för teknik och miljö och av Högskoleförordningen. Examensarbetet ska 

bygga på vetenskapliga grunder inom valt område. Förutsättningen för detta arbete är att en 

bred litteraturstudie gjorts för att kunna genomföra energisimuleringar.   

2.2.  Avgränsningar  

Definitionen av ett flerbostadshus är enligt Boverket ”Ett flerbostadshus är en byggnad inrättad 

till bostäder åt minst 3 familjer, och där boarean BOA är större än eventuell lokalarea LOA.” 

(Profu, 2003) Föreliggande rapport redovisar enbart fjärrvärmeavstängning i flerbostadshus 

och behandlar inte lokaler, småhus eller offentliga byggnader. Simuleringar har utförts av 

flerbostadshus med betong som byggnadsstomme och klimatdata i IDA ICE stämmer överens 

med det klimat som råder i Mellansverige. Simuleringar över andra delar av Sverige kommer 

möjligen att avvika på grund av en annan klimatzon. Det hus som är undersökt i IDA ICE ses som 

ett generellt hus som är vanligt förekommande från miljonprogrammets uppbyggnad under 

åren 1965- 75. Många flerbostadshus har denna utformning och genom att utföra en simulering 

av ett sådant hus fås ett mer vidsträckt resultat som berör en större volym. 

Inga praktiska laborationer av byggnadsmaterial har genomförts med avseende på 

tidskonstanten. Simuleringarna i IDA ICE bedöms vara tillförlitlig och det är enkelt att ändra 

förutsättningarna för flerbostadshuset.  

Arbetets syfte är enbart att se på möjligheten att utföra en avstängning av fjärrvärme med 

avseende på att termisk komfort ska uppfyllas. Det behandlar inte vidare hur ekonomiska, 

sociala och miljömässiga aspekter påverkas. Man kan bara förutspå hur påverkan på miljön om 

möjligt skulle kunna mildras genom att man får ner energianvändningen, och i tiden genom att 

minska effekttoppar, inom bebyggelse. Det behandlas dock inte i denna rapport. Om det visar sig 

att en åtgärd gällande byggnaden måste utföras för att få en högre tidskonstant i materialet så 

behandlas inte dessa åtgärder i detalj i detta arbete. 
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2.3.  Val av metod 

För att kunna besvara syftet med arbetet och uppfylla målet så har relevant litteratur studerats 

och val av metod noga övervägts.                         

För utförande av arbetet har gjorts följande: 

2.3.1. Litteraturstudie  

 

En litteraturstudie ligger till grund för det genomförda arbetet. En fördjupad kunskap 

införskaffades på de berörda områdena. Det har varit en förutsättning för att kunna genomföra 

energisimuleringen och för att kunna tolka resultatet. 

Litteraturstudien innefattade fackmannalitteratur, vetenskapliga rapporter, tidigare 

forskningsrapporter på området och dokument från olika myndigheter som Energimyndigheten, 

Boverket och Socialstyrelsen. Informationssökningar på internet har också varit till god 

användning.  

Studien gick till på så sätt att litteratur med olika källor vägdes samman för att sedan bedömas 

relevanta, användbara och uppdaterade för besvarandet av syftet.  

Det som behandlades var bland annat Fjärrvärmens uppbyggnad i teorin och i praktiken. Detta 

studerades för att kunna koppla de tillfälliga effekttopparna till arbetet. Byggnadens 

effektbehov, värmetrögheten i betong och tidskonstanten studerades för att i ett senare skede 

lättare kunna tolka resultat från simuleringarna. Det termiska inneklimatet och de faktorer som 

påverkar det var en stor del av litteraturstudien. Bedömning av termisk komfort var ett viktigt 

begrepp att reda ut för att kunna tolka och analysera det resultat som energisimuleringarna gav. 

Bedömningen av om arbetet går att studera vidare för verkliga försök är starkt beroende av 

uppfyllandet av den termiska komforten.  

2.3.2. Energisimulering i IDA ICE.  

 

IDA ICE är ett komplext energisimuleringsprogram. Programmet tar hänsyn till dynamiska 

förhållanden och att klimatet ute förändras över tid. Inför valet av energisimuleringsprogram 

lästes en avhandling av B. Bergsten, ”Energiberäkningsprogram för byggnader- en jämförelse 

utifrån funktions- och användaraspekter”. Detta för att kunna ta del av för- och nackdelar med 

programmets funktioner.  IDA ICE grundare och utvecklare EQUA AB har utformat en 

genomarbetad manual, ”IDA ICE 4.0, Getting started” med en struktur som är enkel att följa. 
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Under simuleringen fanns den med som underlag och hjälp. För mer information, vg se 

www.equa.se. 

För indata i IDA ICE har litteraturstudien delvis legat till grund. Andra indata har varit så kallade 

”defaultvärden”. För att kontrollera dessa värden har Boverkets dokument använts som 

jämförelseunderlag.  I detta fall bygger alla inställningar på antagna värden, framräknade värden 

och värden som är förinställda som ska passa en viss profil man väljer, t.ex. det geografiska läget. 

För hög precision av resultatet behövs bakgrundskunskap till alla antagna värden.  

För undersökning av tidskonstanten hos konstruktioner lämpar sig ett simuleringsprogram 

bättre än praktiska undersökningar i lab. Det är svårt att iscensätta yttre påverkan på 

konstruktion och material.  
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3. Fjärrvärmesystem och tillfälliga effekttoppar  

3.1.  Fjärrvärme 

Fjärrvärmesystemet består i stora drag av tre huvuddelar. Ett centralt värmeverk, ett 

fjärrvärmenät och en undercentral i varje enskild byggnad. Fjärrvärme försörjer tättbebyggt 

område i allt större utsträckning. Värmeenergin kommer ifrån ett gemensamt värmeverk. 

(Dahlbom, et al, 2010) I centrala Gävle är cirka 95 % av fastigheterna uppvärmda med 

fjärrvärme. (Gävle Energi, 2013)                        

Abonnentkundens, som i detta fall är den boende i huset, värmebehov avgör den värmelast som 

det centrala värmeverket ska kunna leverera. Denna värmelast kan man dela upp i två olika 

dimensioner, energi och effekt. Effekten är i detta fall den hastighet som värme producerats och 

levererats genom. Effekten redovisar storleken på det flöde av värme som passerar systemet. 

Flödet varierar i storlek på grund av tid och avgör utformningen av och kapaciteten på det 

centrala värmeverket, fjärrvärmenätet och den undercentral som finns i varje byggnad.  

Fysikalisk värmelast är ett begrepp som säger att behovet av byggnadsuppvärmningen är 

beroende av att vi vill upprätthålla en jämn och behaglig inomhustemperatur samt att vi vill ha 

varmt tappvatten. (Frederiksen, Werner, 1993) Värmeflödet som då måste tillföras för att få en 

jämn och behaglig inomhustemperatur beror av temperaturen ute. Värmeflödet blir större kalla 

dagar. Det värmeflöde som måste tillföras en byggnad när temperaturen ute är lägre än den 

önskade temperaturen inne beror också av hur värmeisolerande och lufttätt klimatskalet är. 

Värme försvinner bland annat genom transmissionsförluster och ventilationsförluster i form av 

önskad ventilation och luftotätheter i klimatskalet.  Ett hus som är otätt behöver således mer 

energi i form av uppvärmning för att klara komfortkrav. Konsekvensen är att effekttoppar 

uppstår. Tappvarmvattnet är inte utetemperaturberoende, men är starkt påverkat av 

brukarbeteenden. Där kan effekttoppar uppstå när många brukare har samma levnadsmönster.  

Abonnentkundens effektbehov är alltså stark beroende av utetemperaturen och att klimatskalet 

har en täthet som behåller den tillförda värmen. (Frederiksen, et al, 1993) 

3.1.1. Problemet med värmeeffekttoppar 

 

Kundens värmebehov, belastningsmönster och värmeförluster på grund av andra faktorer 

varierar över år, veckor och dygn. Dygnsvariationen beror av människans dagliga rutiner, såsom 

att duscha på morgnarna och att bland annat kontorslokaler och industrier återigen efter natten 

sätter på värmen. Belastningen blir hög när uttaget av effekt ökar.  
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Figur 2 beskriver hur effektbehovet varierar över året. Diagrammets kurvor är indelade på 

månadsbasis och visar tydligt att månaderna december till mars svänger mer än de övriga 

månadernas kurvor. 

Månader som också svänger kraftigt är mars och april. Det beror på att skillnaden i temperatur 

mellan dag och natt är stor. Mars och april brukar vara de månader som skiljer mest i 

temperatur mellan dag och natt gentemot andra månader. (Olsson-Ingvarsson, Werner, 2008) 

 

 

3.1.2. Reglering av tillförd värme 

 

För att undvika de beskrivna effekttopparna så kan tillförd värme till byggnaden regleras med 

en så kallad ”effektvakt” som placeras i undercentralen i huset. Utförandet av detta beror på vad 

det är för typ av uppvärmning. Målet med denna reglering av värmetillförsel ska vara att strypa 

tillförseln vid inställda tider under dygnet. Fjärrvärmeavstängning kan ske med en timerstyrd 

effektvakt. Avstängning kan också ske om det är så pass kallt ute, säg -20°C att en avstängning 

inte är genomförbar. Om det finns en referensgivare på utetemperaturen så kan en avstängning 

praktiskt sett lösas med en effektvakt i undercentralen.  

Figur 2. Månatliga variationer i effektuttag. (Olsson- Ingvarsson, et al, 2008) 
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3.2.  Dimensionerande effektbehov 

Effektbehovet skall dimensionera värmeanläggningen som ska försörja byggnaden med värme. 

Effektbehovet får man utifrån att balansera värmeförluster inklusive energi för tappvarmvatten, 

distributionsförluster etc. minus det värmetillskott som tillförs byggnaden under årets kalla 

perioder. (Petersson, 2009)  

3.3.  DVUT 

Vid beräkning av en byggnads effektbehov behöver man känna till DVUT, Dimensionerande 

Vinter Ute Temperatur, tidigare DUT. DVUT är den troliga lägsta utetemperatur och beskriver 

den medeltemperatur som varar under minst ett dygn. SMHI redovisar DVUT på ett antal olika 

orter runt om i Sverige. Dessa tabeller går att läsa i den internationella standarden SS-EN ISO 

15927-5. Beräkningssättet går ut på att temperaturen tillåts underskrida det dimensionerande 

värdet som högst 30 gånger under en 30 år lång period. (BBR 19, 2011a) DVUT väljs ut för att 

passa byggnadens tidskonstant och geografiska läge.  

3.4.  Byggnadens förmåga att lagra värme i stommen 

Tre faktorer bestämmer en byggnads inomhustemperatur. Det är den lagrade värmen i 

stommen, värmetillförseln och värmeförlusterna. (Abel, Elmroth, 2006) Det intressanta för detta 

arbete är den lagrade värmen i stommen. Då lufttemperaturen stiger inomhus och omgivande 

ytor är kalla så lagras värme i dessa omgivande kalla ytor. Tvärtom då lufttemperaturen 

inomhus sjunker och blir lägre än omgivande ytor så frigörs värme från ytorna för att hålla 

temperaturen i luften uppe. Detta sker genom principen att allt vill sträva efter jämvikt. Med 

hjälp av byggnadsmaterialet i stommen lagras värme från perioder med värmeöverskott till 

perioder med värmeunderskott.  

Värmelagring i material gör att variationer i lufttemperaturen blir jämnare vilket sparar energi 

och tillgodoser den termiska komforten. Den termiska komforten beskrivs mer i kapitel 4.  

För att få en effektiv värmelagring är byggnadens utformning och materialkombinationer 

viktiga. Det är värmetrögheten i ett material som avgör dess värmelagringsförmåga. 

Värmetrögheten är förenklad ett mått på hur pass bra ett material lagrar och avger värme. 

Betong i kombination med god värmeisolering utgör en så kallad ”tung” byggnad. Ser man till 

tidskonstanten så har betong en högre tidskonstant än till exempel lättbetong och 

träregelväggar. Betong har en bra värmekapacitet vilket betyder att materialet kan lagra stora 

energier utan att själva kroppen ökar för mycket i temperatur. (Berg, 2009) Betongen ger 
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byggnaden som helhet en termisk tröghet om den placeras innanför värmeisoleringen, väl 

exponerad mot innemiljön. Med hjälp av betongens lagring av värme så får byggnaden en 

temperaturutjämnande inverkan.  

3.5.  Tidskonstanten 

Ett materials värmetröghet gör sig gällande när värmeflöden och temperaturer varierar. För att 

beskriva värmetrögheten i ett material används ofta tidskonstanten som har beteckningen τ. 

Tidskonstanten är ett mått på tiden det tar för innetemperaturen i en byggnad att svara mot en 

förändring i utetemperatur eller när värmetillförseln stängts av. Den anges vanligen i timmar 

eller i dygn. Helt avgörande är hur tung byggnaden är och storleken på effektbehovet. En tung 

byggnad som är mer värmetrög har en högre tidskonstant. (Dahlbom, et al, 2010) 

Ändringen av inomhustemperaturen sjunker snabbt till en början för att sedan avta och sjunka 

långsammare enligt figur 3. (Isfält, 1994) 

 

 

Närmare beskrivet så är tidskonstanten kvoten av en byggnads värmekapacitet och dess 

värmeförlustfaktor. Effektförlusterna utgörs dels av transmissionsförluster genom klimatskalet, 

dels av ventilationsförluster. Byggnadens värmekapacitet beror av den specifika 

värmekapaciteten, (värmekapacitiviteten) och konstruktionens massa innanför isoleringen. Med 

en byggnads specifika värmekapacitet menas den förmåga materialet har att lagra värme. 

(Dahlbom, et al, 2010)  

Figur 3. Kurva av innetemperatur när utetemperaturen ändras. τb är tidskonstanten. Tangenten visar hur 
lutningen på kurvan avtar med tid. (Dahlbom et al, 2010) 
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För beräkning av tidskonstanten gäller följande:  

                       τb  
        

           
(   )        

    

    
 

    
  [h] 

 

mj= Massa för respektive konstruktionsskikt innanför värmeisoleringen. [kg]                       

cj= Specifik värmekapacitet för respektive skikt. [ J/kg· K]                         

Ui= Respektive byggnadsdels U- värde. [W/m2°C]                                                                

Ai= Respektive byggnadsdels yta. [m2 ]                                                             

(1-  )= Ventilationssystemets temperaturverkningsgrad.                                   

ρ= Luftens densitet. 1,2 kg/m3. [kg/m3]                                

n= Luftomsättning.  [l/s·m2].                                              

cp= Luftens specifika värmekapacitet. [ J/kg·°C]. (Akander, 1999), (Dahlbom, et al, 2010)  

Beräkning av byggnadens tidskonstant beskrivs också i SS-EN ISO 13790: 2008. I beräkningen 

ingår endast konstruktionsskikt innanför en eventuell isolering och vanligtvis inte mer än 100 

mm inifrån räknat. Ett materials inträngningsdjup visar på hur mycket värmen som tränger in i 

materialet under ett dygn. Hos betong ligger inträngningsdjupet på cirka 130 mm. 

(Betongföreningens hållbarhetsråd, 2013) För att den lagrade värmen i byggnadsdelen ska 

komma till nytta så vill man att det material som har bäst värmelagrande förmåga är i kontakt 

med innetemperaturen. Tidskonstanten anger den tid som gått när 63 % av sluttemperaturen 

har uppnåtts.  (Isfält, 1994) 

E. Isfält anger i rapporten ”Bestämning av tidskonstanten ur uppmätta avsvalningsförlopp” två 

tidskonstanter. En kort och en lång tidskonstant. Han nämner en beräkningsmodell som tar upp 

två lager i en konstruktion, där stommen med värmekapaciteten benämns Mm och ett inre lager 

benämns Mi. Utifrån dessa så beräknas en kort och en lång tidskonstant som sedan sammanvägs. 

Genom denna sammanvägning kan man få ett avsvalningsförlopp. Den korta tidskonstanten 

visar att det yttersta lagret material närmast innetemperaturen reagerar snabbt medan den 

långa tidskonstanten har en kurva som är mer plan. Kommentar: E. Isfälts avhandling 

”Bestämning av tidskonstanten ur uppmätta avsvalningsförlopp” handlade om solinstrålning 

genom fönster. Tankesättet kring dessa två tidskonstanter kan dock även tillämpas här. 
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4. Termiskt inneklimat  
 

En byggnads inneklimat är ett begrepp som omfattar flera faktorer som lufttemperatur, 

luftrörelser, ytors termiska temperatur, luftens relativa ånghalt etc. Den termiska komforten 

behandlar temperaturförhållanden utifrån människans upplevda temperatur. 

Inomhusklimatet är ett begrepp som är relativt. Den termiska komforten definieras som det 

tillstånd då en person är tillfredsställd med den rådande temperaturen inne. Skillnader individer 

emellan gör att den termiska komforten är svår att specificera.                                                                 

För att få ett fungerande termiskt klimat ska flera faktorer stämma överens. Byggnadens täthet, 

isolering i klimatskalet och den värmelagrande förmågan ska stämma överens med byggnadens 

värme- och ventilationssystem. Även textilier och möbler som finns påverkar hur vi upplever 

inneklimatet.  

Att mäta lufttemperaturen i ett rum ger enbart en indikation på inneklimatet. För att vara mer 

noggrann så tittar man på den operativa temperaturen som för detta arbete är det mest 

intressanta. (Forslund, Forslund, 2012) 

4.1.  Operativ temperatur  

Den operativa temperaturen är ett sammanvägt värde för medelstrålningstemperaturen på ytor, 

till exempel på ytterväggars, fönsters, taks och golvs insida mot rummet och den lufttemperatur 

som är mätt i rummet. Den operativa temperaturen beskriver inverkan av lufttemperatur och 

värmestrålning mellan en kropp och omgivande ytor. Lufttemperaturen varierar med hjälp av 

konvektionsrörelser. (Forslund, et al, 2012) Om lufttemperaturen i ett rum är kall så sker ett 

värmeutbyte från en kropp om den har en högre temperatur. Om man således sänker 

temperaturen i ett rum så sker ett värmeutbyte konvektivt från en innervägg med lagrad värme 

ut i rummet.  

Genom att mäta temperaturen på alla ytor i ett rum och sammanväga dessa med 

lufttemperaturen så fås ett temperaturbegrepp som visar ett mått på hur vi upplever termisk 

komfort. Ytors temperatur väger lika som lufttemperaturen. 

Toperativ är ett värde på ytors temperatur och lufttemperatur som påverkar upplevelsen av 

temperatur vid en specifik punkt. (Forslund, et al, 2012) 
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4.2.  Krav på inneklimatet  

Utifrån Miljöbalken så har Boverket, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket format 

rekommendationer och allmänna råd kring inneklimat och termisk komfort. Boverket anger att 

byggnader som används till bostäder ska utformas så att uppfyllandet av den termiska 

komforten tillgodoses. Vidare så är det Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket som anger hur det 

ska uppfyllas. De visar på preciserade råd och krav. Värden från Socialstyrelsen kan ses i bilaga 

1. 

Enligt Boverkets allmänna råd så uppnås ett tillfredställande termiskt klimat om termisk 

komfort uppfylls i vistelsezonen. (BBR 19, 2011b) Vistelsezonen enligt BBR 19 är en 

avgränsning horisontalt mellan 0,1 m från golvnivå till 2,0 m uppåt. Avgränsningen vertikalt är 

0,6 m från yttervägg och mellanväggar. Vid fönster och dörrar gäller avgränsningen 1,0 m 

vertikalt. Vistelsezonen omfattar inte golvets yttemperatur. Kravet på termisk komfort gäller där 

människor vistas mer än tillfälligt.  

4.3.  Bedömningsindex av termisk komfort 

Fangers komfortekvation möjliggör att man kan räkna ut antalet missnöjda människor under ett 

visst rådande inneklimat. Ekvationen är komplicerad och kan vara svår att utläsa i diagram. 

Ekvationen går ut på att man kan avläsa en optimal operativ temperatur vid vissa förhållanden 

såsom relativ fuktighet, aktivitet och lufthastighet. (Dahlbom, et al, 2010)  

För att kunna bedöma den termiska komforten används index som PMV och PPD. Dessa kan 

utläsas i den internationella standarden SS EN ISO 7730. Standarden beskriver PMV- index som 

indikerar ett medelvärde på den termiska upplevelse som en grupp människor har. PMV 

(Predicted Mean Vote) går ut på att gruppen får definiera sin egen känsla av inneklimatet på en 

7-punktsskala. Skalans intervall går mellan -3 vilket motsvarar att man upplever inneklimatet 

som kallt till +3 vilket motsvarar att man upplever det hett. Skalan har inte sorten grader 

Celsius, den är en bedömningsskala enligt Fangers komfortekvation.  

PPD- index (Predicted Percentage of Dissatisfied) är en metod man använder för att undersöka 

procentantalet missnöjda vid ett visst termiskt inneklimat. När PMV är beräknat kan PPD 

utläsas. (Dahlbom, et al, 2010)    
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5. IDA ICE 4.0, simulering 

5.1.  Presentation av IDA ICE 

IDA ICE är ett energisimuleringsprogram som visar på en byggnads beteende med avsikt på 

energi- och effektbehov under vissa omständigheter. Import kan ske av en byggnad från ett CAD- 

program. Programmet innehåller detaljbeskrivning över hela året med hänsyn tagen till 

variationer i klimatet. IDA ICE är ett program som kan utföra detaljerade energiberäkningar i en 

flerzonsmodell.  

5.2.  Flerbostadshuset som deltar i simuleringen  

Simuleringar sker av byggnad som anses vara ett generellt flerbostadshus i Sverige. Det aktuella 

huset i simuleringarna är ett befintligt hus som finns i Sätra i Gävle och kom till under 

miljonprogrammets tidsepok. Huset innehållande 27 lägenheter består av fem våningar 

exklusive en vind som fungerar som ett installationsschakt och som hissrum samt kallförvaring. 

Utformningen av byggnaden är typisk för det svenska flerbostadshuset. Det är ett punkthus med 

betongstomme och utfackningsväggar av lättbetong. Simuleringarna baseras på en byggnad med 

betongstomme eftersom att många flerbostadshus utgörs helt av betong. Idag bygger man 

nästan helt uteslutande av betong när det kommer till flerbostadshus. Grund, ytterväggar, 

bärande innerväggar, takbjälklag och mellanbjälklag utgörs i simuleringarna av betong med 

utvändig isolering av mineralullsskivor. Mellanbjälklagen utgörs dock bara av betong. Fönster 

består av 2- glasfönster och fasaden är putsad.  

Huset i Gävle står inom klimatzon II som avser Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och 

Värmlands län. (BBR 19, 2011c) Placeringen är urban. Byggnaden värms med fjärrvärme från 

Gävle energi och är försedd med frånluftsventilation.  

5.3.  Indata i IDA-ICE 

Med inmatad data gällande byggnaden kan huset simuleras med avseende på tidskonstanten. 

Geografiskt läge ställs in på Stockholm/Bromma för att få en modell som ger en bra bild av 

klimatet i Mellansverige. Den geografiska profilen är kopplad till en klimatprofil som är baserad 

på DVUT i Stockholm/Bromma.  

Huset är importerat från Autodesk Revit. Underlaget kommer från ett annat projekt som pågick 

under hösten 2012 på Högskolan i Gävle. Importen möjliggör att all information från CAD- filen 

följer med i konverteringen till IDA ICE.   
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Andra indata som är relevant för dessa simuleringars resultat är materialet i stommen och 

skikttjocklekar. Materialets egenskaper såsom värmekonduktivitet och värmekapacitet är det 

som avgör resultatet från simuleringarna. Indata för material är betong och utvändig isolering 

genomgående för hela konstruktionen. Ytterväggar består av betong och isolering med en 

tjocklek på totalt 300 mm. Tak består av betong och isolering med en tjocklek på totalt 400 mm. 

Grunden består av betong och isolering med en tjocklek på totalt 355 mm.  

En zon skapades i modellen för att få en avgränsad del att göra simuleringarna i, den zonen är 

markerad röd i figur 4. När man genomför en energisimulering med avseende på energi och 

byggnadens uppvärmning så spelar zonens som i detta fall är en lägenhet placering stor roll. En 

av de lägenheter som antogs vara mest utsatt för temperaturvariationer ute var en lägenhet på 

bottenplan angränsande mot mark. Transmissionsförlusterna blir större vid stora ytor mot 

utetemperatur. På grund av det faktum så hade en zon på översta våningen också varit 

intressant. Dock så baseras valet av placering på att transmissionsförlusterna blir större i en zon 

på bottenplan på grund av att ytterväggarna utgörs av både betong och lättbetong.  

 

 

 

Figur 4. Simulerad byggnad i IDA ICE. (Johansson Vikström 2013)  
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Avgörande för resultatet är också inställningar av luftflöden. Luftflöden är framräknade utifrån 

zonens volym. Volymen är 330 m3. Värden är sedan jämförda med rekommenderade värden på 

luftflöden enligt Boverket. Tilluften ställdes in på 0,35 l/s·m2.  

I modellen ställdes radiatorer in och dimensionering av dem antogs utifrån rumsvolymerna. 

Fönsters U- värden antogs till 2,9 W/m2·K. Antagandet grundar sig på värden som räknades 

fram under det tidigare nämnda projektet hösten 2012. Vidare så är U- värden 0,35 W/m2·K för 

väggar, 0,26 W/m2·K för taket och 0,72 W/m2·K för grunden. 

Köldbryggor är viktiga att ta hänsyn till under en energisimulering. Läckflödeskoefficienter 

räknades även de fram under projektet hösten 2012. Summa av zonens totala 

läckflödeskoefficienter gånger dessas löpsträckor är cirka 10 W/°C. 

Möbler har en betydlig inverkan på hur ett inneklimat uppfattas. De lagrar också värme och kan 

vara en viktig del för resultatet eftersom värme från dem avges när lufttemperaturen sjunker. 

Antagen möbelarea ställdes in och konvektiv värmeöverföring räknades ut av IDA ICE. 

För att göra en värdering av det termiska inneklimatet så måste vi känna till clo- värdet på 

personen som är placerad i zonen. Definitionen av 1 clo är ”klädseln hos en person som upplever 

termisk komfort vid stillasittande arbete i ett rum med den operativa temperaturen 20°C.” 

(Dahlbom, et al, 2010) Clo- värdet inställt i IDA ICE är 1,7 +/- 0,5 som motsvarar något över 

”kraftig inomhusklädsel”. (SVEBY, 2012)  

Den förinställda temperatur som ska råda i simuleringszonen är 23°C +/- 0,5 vilken är en 

temperatur som vintertid i lägenheter är rekommenderad av BETSI. Regleringen av den tillförda 

värmen sker på den operativa temperaturen under simuleringarna. (BETSI, 2010), (SVEBY, 

2012)  

 

5.4.  Genomförande av simulering  

För att kunna genomföra simuleringarna med avseende på värmetillförsel och tid så ställdes 

manuella tider för avstängning av värme in. En profil programmerades där informationen 

döptes till ”house living 1”. Den profilen talar om att det är en bostad där brukaren, alltså den 

boende inte befinner sig i bostaden mellan tiderna 08.00- 15.00 och delvis inte befinner sig i 

bostaden mellan 15.00- 17.00 under vardagar. Helgmönstret är ett annat, inställningarna under 

helg är att brukaren befinner sig i bostaden. ”House living 1” kan ses i figur 5. 
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Figur 5. Brukarprofil "House living 1", IDA ICE. (Johansson Vikström 2013) 

Figur 6. Exempel på Schema över avstängning, IDA ICE. (Johansson Vikström 2013) 
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Den blå kurvan i figur 6 visar den dagliga avstängningen av fjärrvärmen.  X- axeln visar 

tidsintervallet i timmar och y- axeln visar intervallet av temperatur man vill ha redovisat.  

Klockslag ställdes in, kopplade till ett värde på temperatur. Tre simuleringar med avseende på 

tid genomfördes.  

 

1. Värmetillförseln stängs av med hjälp av effektvakten klockan 06.00 och ska på 30 

minuter successivt sjunka. Klockan 09.00 ska värmetillförseln åter sätta in och under 30 

minuter ska temperaturen öka. Att tidsinställningen på avsvalningen respektive 

uppvärmning är 30 minuter är för att undvika att värme i undercentralen sätts på med 

full effekt på en gång. Tid för avstängning av fjärrvärme är antaget till när effekttoppar i 

praktiken faktiskt inträffar. Effekttoppen under eftermiddagar tenderar att vara mer 

jämn under ett bredare tidsintervall. Värmetillförseln stryps igen klockan 17.00 och sätts 

på klockan 19.00. Se figur 7. 

 

 

 Figur 7.  Data över tidsinställningar kopplat till ett värde på temperatur under Simulering 1, IDA ICE. 
(Johansson Vikström 2013) 
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2. Med samma förutsättningar som i simulering 1 stängs värmetillförseln av klockan 06.00 

och sätts på klockan 08.00. På eftermiddagen stängs den av klockan 17.00 för att 

återigen sättas på klockan 18.00.  

 

3. Tredje simuleringen genomförs för att undersöka hur mycket den operativa 

temperaturen påverkas om man jämför med simulering 2. Som tidigare nämnts så sker 

sänkningen av operativ temperatur snabbt till en viss punkt för att sedan planas ut och 

ske långsammare. Tidsintervallet minskas till en timme under morgonen då avstängning 

sker klockan 06.00 till klockan 07.00 och en timme under eftermiddagen mellan klockan 

17.00 och 18.00.  
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6. Resultat 

 

Resultatet efter simuleringarna i IDA ICE kan tolkas genom diagram. Tre simuleringar med 

samma indata genomfördes. Dessa presenteras som 1, 2 och 3 nedan. Resultatet i ”AHU 

temperature” visar att den kallaste månaden var februari. Den 18:e februari ser man en dipp i 

temperaturen. Den är då nere på -18°C vilket inte händer ofta, så resultatavläsning gjordes också 

den 12:e februari då temperaturen visade på -11°C som är en mer vanlig förekommande 

temperatur under vinterhalvåret. Temperaturen ute(röd kurva) under den simulerade perioden 

ser ut enligt figur 8. Blå och grön kurva avser ventilation. 

 

  

I diagrammen över operativ temperatur och lufttemperatur vilka kan läsas av nedan 

representerar blå kurva operativ temperatur som är mest intressant.  Röd kurva representerar i 

sin tur lufttemperatur vilken tenderar att ligga över kurvan för den operativa temperaturen. 

Förklaring till detta är att kall tillförd ventilationsluft kyler temperaturen inne vid avsvalning för 

att sedan värmas upp konvektivt vid uppvärmning.    

 

Figur 8. Diagram över temperaturer under simulerad period, IDA ICE. (Johansson Vikström 2013) 
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1. Det är den 12:e februari och temperaturen ute är -11°C. Se figur 9. Avstängning av 

värmetillförsel sker mellan klockan 06.00- 09.00. Diagrammet visar att den operativa 

temperaturen under dessa tre timmar då värmetillförseln strypts sjunker från 23°C till 

19,2°C. Avstängning sker också mellan klockan 17.00- 19.00 och då sjunker 

temperaturen från 23°C till 20,0°C. För att avläsa resultat i tabellform se bilaga 3. Ser 

man på perioden mellan klockan 09.00 och klockan 17.00 så visar det att från den första 

avstängningen till den andra så ”återhämtar” sig den operativa temperaturen. Den 

operativa temperaturen är 23°C klockan 14.00. 

 

Det är den 18:e februari och temperaturen ute är -18°C. Se figur 10. Avstängning sker 

mellan samma tider som den 12:e februari. Mellan klockan 06.00- 09.00 sjunker den 

operativa temperaturen från 23°C till 19,1°C. Mellan 17.00- 19.00 sjunker den från 23°C 

till 20,7°C. För att avläsa resultat i tabellform se bilaga 5. Mellan avstängningarna återfås 

temperaturen 23°C klockan 16.00. 

Figur 9. Diagram över 12:e februari, IDA ICE. (Johansson Vikström 2013) 
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2. Det är den 12:e februari och temperaturen ute är -11°C. Se figur 11. Avstängning sker 

mellan klockan 06.00- 08.00 och den operativa temperaturen sjunker från 23°C till 

20,2°C. Mellan klockan 17.00- 18.00 sjunker den från 23°C till 21,0°C. För att avläsa 

resultat i tabellform se bilaga 7. Mellan avstängningarna återfås temperaturen 23°C 

klockan 11.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Diagram över 18:e februari, IDA ICE. (Johansson Vikström 2013) 



24 
 

 

Det är den 18:e februari och temperaturen ute är -18°C. Se figur 12. Mellan klockan 

06.00- 08.00 sjunker den operativa temperaturen från 23°C till 19,8°C och mellan 

klockan 17.00- 18.00  från 23°C till 21,5°C. För att avläsa resultat i tabellform se bilaga 9. 

Mellan avstängningarna så återfås temperaturen 23°C klockan 14.00 

Figur 12. Diagram över 18:e februari, IDA ICE. (Johansson Vikström 2013) 

Figur 11. Diagram över 12:e februari, IDA ICE. (Johansson Vikström 2013) 
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3. Avstängning av fjärrvärme sker mellan klockan 06.00- 07.00 och mellan 17.00- 18.00. 

Det är den 12:e februari och temperaturen ute är -11°C. Se figur 13.  Mellan klockan 

06.00- 07.00 sjunker den operativa temperaturen från 23°C till 21,1°C och mellan 

klockan 17.00- 18.00  från 23°C till 21,1°C. För att avläsa resultat i tabellform se bilaga 

11. Mellan avstängningarna så återfås temperaturen 23°C klockan 09.00. 

 

 

Det är den 18:e februari och temperaturen ute är -18°C. Se figur 14. Mellan klockan 

06.00- 07.00 sjunker den operativa temperaturen från 23°C till 20,7°C och mellan 

klockan 17.00- 18.00  från 23°C till 21,0°C. För att avläsa resultat i tabellform se bilaga 

13. Mellan avstängningarna så återfås temperaturen 23°C klockan 09.00. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Diagram över 12:e februari, IDA ICE. (Johansson Vikström 2013) 
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För att illustrera hur effektbehovet ser ut under dygnet den 12:e februari redovisas 

diagrammen nedan. Se figur 15 och 16. Figur 15 visar att effektbehovet varierar över 

tiden. Orangefärgat fält visar tillfört effekt i utrymmet. Effekten går ner till noll under 

avstängning för att sedan öka efter påsättning. Effekten är närmare konstant under 

natten och när brukarprofilen är frånvarande. Där effekten i form av värmetillförsel är 

avstängd visar den period en beräknad värmeeffekttopp skulle ha inträffat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Diagram över 18:e februari, IDA ICE. (Johansson Vikström 2013) 
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Figur 15. Redovisning av effekt som funktion av tid, IDA ICE. (Johansson Vikström 2013) 

Figur 16. Tillförd effekt som funktion av tid, detaljerad. Tagen från Simulering 1 den 12:e 
februari, IDA ICE. (Johansson Vikström 2013) 



28 
 

 

6.1.  Fanger´s komfortekvation  

För redovisning av termisk komfort och bedömning av hur den operativa temperaturen upplevs 

visas kurvor på PPD- och PMV- index. Detta redovisas genom simulering 1,2 och 3 nedan. I 

samtliga diagram saknas värden på PPD och PMV under tiden det är en ”lucka” i diagrammet. 

Detta hänvisas till profilen ”house living 1” som innebär att brukarprofilen inte befinner sig i 

zonen under den perioden.  

1. Oavsett datum under simulering 1 när den operativa temperaturen varierar mellan 

23°C och cirka 19 °C så visar diagram över PPD- index att antalet missnöjda med den 

operativa temperaturen varierar mellan 5- 8 %. Se figur 17 och 18. För att avläsa 

resultat i tabellform se bilaga 4 och 6. Utgångstemperaturen som är inställd på 23°C 

visar på högst värde på antal missnöjda. Denna procentsats minskar när den operativa 

temperaturen minskar något. Procentsatsen är som lägst strax efter avstängning av 

värme då den operativa temperaturen har reagerat som mest.  

 

 

 

 

 

Figur 17. PPD-index den 12:e februari, IDA ICE. (Johansson Vikström 2013) 
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2. PPD- index under simulering 2 kan liknas med simulering 1. När den operativa 

temperaturen varierar mellan 23°C och 19,8°C så varierar antalet missnöjda mellan 5- 8 

%. Se figur 19 och 20. För att avläsa resultat i tabellform se bilaga 8 och 10. 

Procentsatsen är som högst när det är 23°C och något mindre precis efter avstängning.  

 

Figur 18. PPD-index den 18:e februari, IDA ICE. (Johansson Vikström 2013) 

Figur 19. PPD-index den 12:e februari, IDA ICE. (Johansson Vikström 2013) 
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3. PPD- index under simulering 3 kan liknas med simulering 1 och 2. När den operativa 

temperaturen varierar mellan 23°C och 20,7°C så varierar antalet missnöjda mellan 5- 8 

%. Se figur 21 och 22. För resultat i tabellform se bilaga 12 och 14. Procentsatsen är som 

högst när det är 23°C för att sedan minska något precis efter avstängning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. PPD-index den 18:e februari, IDA ICE. (Johansson Vikström 2013) 
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Figur 22. PPD-index den 18:e februari, IDA ICE. (Johansson Vikström 2013) 

Figur 21. PPD-index den 12:e februari, IDA ICE. (Johansson Vikström 2013) 
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För samtliga avläsningar av PPD- index så tyder inte några procentsatsvärden på att antalet 

missnöjda skulle öka när man tillfälligt sänker temperaturerna, observera att dessa resultat är 

starkt beroende av dem förutsättningarna simuleringarna är baserade på, såsom 

beklädnadsgrad(clo), personens aktivitet, personens placering i lägenheten, avstängningstider 

och temperaturer ute.  
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7. Diskussion  

Diskussionsdelen innehåller val av metod, de förväntade resultaten, tolkning och analysering av 

de verkliga resultaten, uppfyllandet av termisk komfort och andra reflektioner om resultaten 

riktade mot energibolag och bostadsbolag. Avslutningsvis innehåller diskussionen en slutsatsdel 

där arbetets resultat fastställs.  

7.1.  Val av metod  

Inhämtning av fakta från litteratur och användningen av den har betytt mycket för att 

simuleringarna i IDA ICE skulle vara genomförbara.  Att arbeta i ett program som IDA ICE i syfte 

att uppfylla målet var en utmaning. Enligt avhandlingen ”Energiberäkningsprogram för 

byggnader- en jämförelse utifrån funktions- och användaraspekter” skriven av B. Bergsten så 

krävs minst högskoleingenjörsexamen eller motsvarande, till exempel bred erfarenhet av 

programmet. Detta innebar att mycket tid för inlärning av programmet krävdes. I takt med den 

inlärningen så studerades vald litteratur samtidigt. Det arbetssättet gav möjlighet att uppnå 

syftet. Komplexiteten i IDA ICE upplevdes som både för- och nackdel under arbetets gång. 

Fördelen var att den höga detaljeringsgraden i programmet passade bra för detta arbetets syfte. 

Nackdelen var att komplexiteten och det väl utformade programmet gav avkall på 

användbarheten.  

7.2.  Indata i IDA ICE 

För val av indata så jämfördes förinställda värden i IDA ICE med rekommenderade värden från 

Boverket.  Andra indata som berör byggnaden och programmet var baserade på tidigare 

kunskaper inom värmeeffekt, dimensionering av radiatorer, luftflöden, installationer, material 

etc. Förkunskaperna måste vara goda nog för att kunna lösa problem under arbetets gång. Målet 

med detta examensarbete var att med vald metod få ett resultat som kan presenteras. Det lades 

således stor vikt vid att det presenterade resultatet skulle bygga på rätt inställningar från början. 

Kvaliteten på utdata från IDA ICE visade sig vara starkt beroende av kvaliteten på indata. 

Noggrannheten i resultatet grundar sig i att de antagna värdena var så nära korrekta som 

möjligt.  

7.3.  Förväntade resultat 

Efter att ha läst rapporter av E. Isfält och C. Norberg från Vattenfall Utveckling AB och rapporten 

”Building mass used as short term heat storage” av L C. Olsson-Ingvarsson och S. Werner så var 
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det förväntade resultatet från simuleringarna att man tydligt skulle kunna se ett samband 

mellan energianvändningen i huset och tidskonstanten i en relativt värmetrög betongbyggnad. 

E. Isfälts antagande om två tidskonstanter, den korta och den långa gör att det förväntade 

resultatet skulle visa att en betydlig sänkning av temperatur skulle ske under den första timmen 

eller de första timmarna för att sedan plana ut. Resultaten av kurvorna från simuleringarna i IDA 

ICE stärks av detta. C. Norbergs uppmätta tidskonstanter visade att kurvan som visar på 

tidskonstanten lutar mer vid avsvalning än vid uppvärmning. Det betyder att det bör ta något 

längre tid för byggnaden att ”återlagra” värme. Det förväntade resultatet blev således att den 

operativa temperaturen i zonen skulle behöva längre tid för uppvärmning än för avsvalning 

vilket kan bli ett problem då man efter påslagning av värme snabbt vill uppnå 

”bastemperaturen” 23°C. Rapporten ”Building mass used as short term heat storage” redovisar att 

med en stor värmelagring så kan kraven på den termiska komforten tillgodoses. Den operativa 

temperaturen påverkas inte nämnvärt i en värmetrög byggnad. Det förväntade resultatet genom 

detta var att man med den simulerade betongbyggnaden skulle kunna upprätthålla komforten 

även under avstängning.             

7.4.  Tolkning och analysering av resultat  

Genom att undersöka kopplingen mellan trögheten i stommaterial och byggnadens effektbehov 

så har resultat påvisats vilka man kan dra flera viktiga slutsatser genom. Utfallet visade sig 

stämma bra överens med de förväntade resultaten. Det har genom simuleringar kunnat avgöras 

om det är genomförbart att stänga av värmetillförseln och ändå upprätthålla en operativ 

temperatur som är godkänd av Socialstyrelsen.  För att analysera resultaten vidare så kan man 

säga att det tydligt finns ett samband mellan energianvändningen och värmelagring i en relativt 

värmetrög betongbyggnad. Det visade sig att stor potential finns för att man inom sektorn 

”Bostäder och service” kan få ner energianvändningen från 40 % som den ungefär ligger på i 

dagens läge.  

Den korta och den långa tidskonstanten gör sig gällande när man ser till en längre simulering. 

Flera simuleringar har genomförts för att kunna ställa dem relativt mot varandra och på så sätt 

kunna jämföra resultaten. Resultaten från tre olika simuleringar där avstängningstiderna under 

förmiddagen varierar mellan en, två och tre timmar visade genom kurvor i diagram att det för 

temperatursänkningen inte spelar någon större roll hur lång tid man stryper värmetillförseln.  

Resultaten vilka man kan utläsa i tabellform i bilagorna 2- 14 visade att den operativa 

temperaturen sjunker som mest den första timmen vid avstängning av värme för att sedan ske 

långsammare den andra och den tredje timmen. Genomgående i de olika simuleringarna är att 
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den operativa temperaturen sjunker cirka 2°C den första timmen, detta oavsett temperaturen 

ute. Detta kan jämföras med E. Isfälts antaganden om tidskonstanten, att det finns en kort och en 

lång. Vetskapen av det kan hjälpa att avgöra vad dessa resultat kan innebär för verkliga försök.  

Även för uppvärmning av zonen visade den operativa temperaturen en ökning i början av 

påslagningen av värme för att sedan avta.  

Vad man kan se på kurvan för simulering 1 den 12:e februari i kapitel 6 är att ett utrymme 

svalnar snabbare än det värms upp igen. Avsvalningskurvan lutar mer än uppvärmningskurvan. 

Detta beror på att det är lufttemperaturen i zonen som sjunker först och alltså reagerar 

omgående vid avstängning. När man återigen tillsätter värme till zonen genom radiatorerna så 

är det lufttemperaturen som till en början reagerar med den tillförda värmen. Det dröjer innan 

man kan se ett jämviktsläge mellan lufttemperatur och ytor.  

Att jämföra två datum i samma simulering med olika utetemperaturer hade två syften. Dels på 

grund av att den temperatur som inträffade den 18:e februari 2013 var en dipp i temperatur, -

18°C och att den medeltemperaturen är relativt ovanlig. En simulering gjordes således också den 

12:e februari då utetemperaturen uppmättes till -11°C. Dels på grund av att se om tidpunkten då 

det återigen efter att en avstängning är 23°C varierar beroende på utetemperatur. Under 

simulering 1 vilken redovisas i kapitel 6 och i bilagorna 3- 6 så stänger man av värmetillförseln 

tre timmar under morgonen och två timmar under eftermiddagen. Den 12:e februari kan man 

avläsa att det återigen är 23°C klockan 14.00. Den 18:e februari kan man avläsa tiden 16.00. Det 

är då främst känsliga grupper som eventuellt kan uppleva obehag av att det är en aning lägre 

operativ temperatur under dagen. Vid en utetemperatur på -18°C så kan upplevelsen av en sänkt 

temperatur innebära ett visst obehag.  

Under simulering 2 vilken redovisas i kapitel 6 samt i bilagorna 7- 10 så stänger man av 

värmetillförseln två timmar under morgonen och en timme under eftermiddagen. Den 12:e 

februari så kan man avläsa att det återigen är 23°C klockan 11.00. Den 18:e februari kan man 

avläsa tiden 14.00. för att jämföra detta med resultat från simulering 1 så har tiden förkortats 

betydliga timmar. Kan man undvika en tillfällig effekttopp under avstängning av värme mellan 

klockan 06.00 till 08.00 och mellan klockan 17.00 till 18.00 så är detta mer hållbart än en 

avstängning enligt simulering 1 för abbonentkunden. De tillfälliga effekttopparna som uppstår 

under morgnarna kalla årstider inträffar under dessa tider så eldning av olja som spetsenergi 

kan undvikas.  

Under simulering 3 vilken är redovisad i kapitel 6 samt i bilagorna 11- 14 så stänger man av 

värmetillförseln en timme under morgonen och en timme under eftermiddagen. Den 12:e 

februari så kan man avläsa att det återigen är 23°C klockan 09.00. Den 18:e februari kan man 
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avläsa tiden 09.00. För att jämföra detta med resultat från simulering 1 och 2 och så har tiden 

förkortats betydliga timmar.  Avstängning av värmetillförsel enligt simulering 3 kan anses som 

mest hållbar av de tre simuleringarna. Den operativa temperaturen sjunker som lägst till 20,7°C 

och tiden det tar för temperaturen att stiga till 23°C är två timmar.  

Vad som är intressant att också diskutera är att när värmetillförseln återigen sätts på efter att ha 

varit avstängd på eftermiddagen så återfås bastemperaturen 23°C innan nästa dygns 

avstängning. Detta är viktigt att se till eftersom att man inte vill att byggnaden helt urlakas på 

värme från dygn till dygn under kalla perioder. Observera att inga data finns för hur utfallet av 

detta skulle bli vid extremt kalla perioder. Rimligt är att zonen oavsett utetemperatur kan 

återlagra värme från dygn till dygn då avstängningstiden är relativt kort.  

För att analysera närmare kring de resultat som simuleringarna visat väljs simulering 3 och den 

12:e februari. Se bilaga 11. Ser man till de indata, materialkombinationer, tjocklekar, inställd 

operativ temperatur i zonen med mera så kan resultatet av temperatursänkning bedömas som 

rimligt. Med bakgrundsfakta från litteraturstudien kan det bedömas rimligt att den operativa 

temperaturen sjunker ca 2°C under den första timmen.  

Studeras alla simuleringar så kan man tydligt se att skillnad i operativ temperatursänkning inte 

skiljer nämnvärt mycket mellan samma simulering vid olika utetemperaturer. Under 

avstängning på eftermiddagarna så tenderar den operativa temperaturen vara lika eller högre 

den 18:e februari med lägre utetemperatur än den 12:e februari med en högre utetemperatur. 

Förklaring till detta kan vara följande; under dygnet den 18:e februari sjönk 

utomhustemperaturen till -18°C grader, som var årets kallaste dag. Effekten och temperaturen i 

radiatorerna den 18:e februari är högre då fjärrvärmen stängts av jämfört med den 12:e 

februari. Värmeenergin i radiatorerna har levererats med en högre framledningstemperatur till 

byggnaden och har koppling till hur framledningstemperaturen regleras (i detta fall med linjär 

utetemperaturkompensering).  

På så sätt förklaras att den operativa temperaturen är högre även då utomhustemperaturen är 

lägre. Ingen hänsyn har tagits till att jämföra den energimängd det har gått åt för att värma upp 

byggnaden den 12:e februari respektive den 18:e februari. 

En förutsättning för att en sådan här typ av effektivisering inom energianvändning i 

flerbostadshus ska visa sig betydande och lönsam är att en stor volym byggnader utrustas med 

effektvakter. För att få ner energianvändningen och bedriva utfasning av olja i kraftvärmeverk 

genom detta så krävs det att det beprövas i större skala. Rapporten ”Building mass used as short 

term heat storage” av L. C. Olsson Ingvarsson och S. Werner diskuterar också kring detta. Att det 
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inte finns någon nämnvärd lagringseffekt att utnyttja om man inte ser till ett fjärrvärmesystem 

som ansluter ett stort antal byggnader. 

7.5. Uppfyllandet av termisk komfort 

Socialstyrelsen säger att ett riktvärde för lägsta operativ temperatur är 18°C. Se bilaga 1. Detta 

gäller dock för känsliga grupper. Känsliga grupper antas var barn och äldre människor. Även 

andra grupper av människor kan påverkas av en sänkning av temperatur negativt, därför är 

rekommenderade värden 20- 23°C. I flerbostadshus så brukar temperaturen vanligtvis variera 

mellan 19- 23°C vintertid, observera att det är på basis av egna erfarenheter. En operativ 

temperatursänkning till cirka 19°C som i dessa simuleringar inträffar kommer antagligen att 

upplevas som märkbar beroende på rådande temperatur ute. Slutsatser kring detta arbetes 

potential är starkt beroende av huruvida den termiska komforten i zonen kan uppfyllas vid 

avstängning av värmetillförsel.  Den termiska komforten som bedöms genom Fangers 

komfortekvation, mer beskrivande genom PPD- index som i detta fall ligger som lägst på runt 5 

% anses som bra. Att 5 % av de boende är missnöjda med den termiska komforten anses rimligt 

eftersom att komfort upplevs individuellt. Man kan aldrig skapa en termisk komfort som är alla 

tillfreds.  

Vad man kan se på kurvorna som redovisar PPD-index så följer kurvan av antalet nöjda med 

kurvan för avsvalning av operativ temperatur. Se till exempel bilaga 4. Samtliga diagram över 

PPD- index visar att procentantalet missnöjda varierar mellan 5- 8 %. Intressant är att 

procentantalet är som högst när det är runt 23°C för att minsta till cirka 5 % vid en sänkning på 

någon grad. Dessa resultat är grundande till att studera detta vidare. 

Vad som är viktigt att understryka är att simuleringar i detta arbete bara genomfördes i den 

mest utsatta lägenheten. Det betyder att en lägenhet som är placerad på så sätt att 

ytterväggsytan minskar så kan man förmodligen utläsa resultat med en högre operativ 

temperatur i den lägenheten.  

7.6. Målgrupperna 

Förhoppningen med detta arbete är att målgrupperna, energibolag och bostadsbolag skall kunna 

se potential i forskning kring att strypa värmetillförseln i ett flerbostadshus. Att energibolag 

skulle kunna anta detta för att undvika helt eller minska eldning av olja som spetsenergi under 

kalla årstider och vissa tider på dygnet kan innebära att vi på sikt kan bidra till att fasa ut den 

sista delen olja som man i dagens läge använder. Oavsett typ av olja så är oljan ett ”sämre”, 

mindre miljövänligt och dyrare bränsle. Som tidigare nämnts så skulle det för energibolagens del 
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kunna innebära ett större förtroende från den enskilda abbonentkunden och det skulle 

eventuellt kunna fungera som konkurrenskraft.   

Inneklimatet är en mycket betydande faktor för att bostadsbolag ska kunna locka hyresgäster. 

Att kunna erbjuda en hög komfort är ett viktigt konkurrensmedel för dem och bör prioriteras 

samtidigt som energifrågor som energianvändning i bostäder blir en mer viktig fråga för de 

boende. Idag finns olika miljömärkningar för byggnader som har en energianvändning som 

ligger under Boverkets krav. Detta gör att bostadsbolagen om möjligt kan konkurrera bättre i 

takt med att miljöfrågan blir allt betydligare för den enskilda individen. 

7.7.  Högre tidskonstant  

I de fall man vill öka värmetrögheten i byggnaden och därmed få en operativ temperatur som 

varierar mindre vid en strypning av värmetillförseln kan man se till olika åtgärder som kan 

påverka tidskonstanten i positiv mening.  

Ett förslag är att tilläggsisolera utvändigt för att minimera köldbryggor och få en tätare byggnad 

som helhet. Det spar även energikostnader under tiden som fjärrvärmen är påslagen. Främst är 

en tilläggsisolering bra just i det syftet att öka tidskonstanten. 

Ett annat förslag är att tiden innan avstängning, säg 20 minuter innan öka effekten med en viss 

procent för att ge mer värme och få ett överskott av värme. Detta kan möjligen innebära att 

avsvalningskurvan ser annorlunda ut.  

7.8.  Slutsatser och avslutande reflektioner 

Fjärrvärmenätet belastas hårt under vissa tider på dygnet. Mycket kan vara vunnet genom att se 

på kopplingen mellan energianvändningen och effektbehov i flerbostadshus och dess 

tidskonstant. Efter energisimuleringar i IDA ICE kan det konstateras att det finns en kort och en 

lång tidskonstant. Den korta reagerar direkt på att utetemperaturen varierar varpå den 

operativa temperaturen varierar. Slutsatser kring arbetet kan sammanfattas som följande:  

 Komplexiteten i IDA ICE har gynnat besvarandet av problemformuleringen och 

uppfyllandet av syftet för detta arbete. 

 Kvaliteten på utdata i IDA ICE beror av kvaliteten på indata. Noggrannheten i resultatet 

grundar sig på att antagna värden varit så nära korrekta som möjligt. 

 Med underlag som andra forskningsrapporter och avhandlingar som visar på liknande 

resultat bedöms den valda metoden för besvarandet av syftet som trovärdigt. 
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 Med avseende på tidskonstanten så spelar det inte någon större roll om avstängning av 

fjärrvärme sker under en, två eller tre timmar. Den korta tidskonstanten medför att den 

operativa temperaturen sjunker som mest den första timmen under avstängning.  

 För att snabbt återfå den förinställda bastemperaturen i zonen som är en del av 

byggnaden föreslås en kortare avstängning av värmetillförseln.  

 De redovisade resultaten visar på att med en relativt värmetrög byggnad så kan man 

uppnå termisk komfort under kalla årstider under en avstängning av värmetillförsel. 

7.8.1. Slutord 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka om man genom att använda sig av lagrad 

värme i stommen kan undvika tillfälliga värmeeffekttoppar hos energibolagen. Efter avslutade 

simuleringar av flerbostadshuset så visade det sig att man med hjälp av lagrad värme kan 

undvika tillfälliga värmeeffekttoppar. Problemformuleringen var därefter att kunna uppfylla 

definitionen på termisk komfort under avstängning. Bedömningen av det är att det är möjligt på 

grund av att den operativa temperaturen i energisimuleringarna inte i något fall understiger 

socialstyrelsens krav på operativ temperatur vintertid. Den termiska komforten är uppfylld 

under avstängning med 5- 8 % antal missnöjda. Målet var att med vald metod kunna visa på ett 

resultat och det är uppfyllt.  

Vi är en generation som är tvungen att se till lösningar vad gäller att minska negativ 

klimatpåverkan. Detta ska kunna bidra till en hållbar utveckling vad gäller minskning av 

energianvändning i sektorn ”Bostäder och service”. 

7.9.  Framtida studier 

Simuleringar har genomförts med klimatinställningar som beskriver Mellansverige. För fortsatta 

studier kan man förslagsvis se till andra klimatzoner i Sverige. Klimatet är som känt mycket 

olika för norra och södra Sverige. Möjligheterna för utveckling inom detta kan öka om man ser 

till hela Sverige. För fortsatta studier kan man också se till de ekonomiska och miljömässiga 

vinsterna hos energibolagen och bostadsbolagen. De ekonomiska vinsterna kan vara intressant 

att titta på eftersom att olja är ett dyrare bränsle än andra bränslen som fjärrvärmen drivs med. 

De miljömässiga vinsterna kan vara intressanta att undersöka vidare för att se om man om 

möjligt skulle kunna uppfylla dem miljökvalitetsmål som finns. 
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9. Bilagor 1-14 
 

Bilaga 1. Värden från Socialstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 För känsliga grupper, 20 °C. 2 För känsliga grupper, 22–24 °C. 3 Under sommaren, högst 26 °C. 

4 Under sommaren, högst 28 °C. 5 Vid inomhustemperatur över 24 °C kan högre lufthastigheter 

accepteras. 6 För känsliga grupper, 18 °C (SOSFS 2005:15, 2005).   

 

 

  

  Riktvärden Rekommenderade 

värden 

1. Operativ temperatur Under 18 °C1 20–23 °C2 

2. Operativ temperatur, 

varaktigt 

Över 24 °C3   

3. Operativ temperatur, 

kortvarigt 

Över 26 °C4   

4. Skillnad i operativ 

temperatur mätt vertikalt 0,1 

och 1,1 m över golv 

  Ej över 3 °C 

5. 

Strålningstemperaturskillnad 

Fönster – motsatt vägg 

Tak – golv 

   

Ej över 10 °C 

Ej över 5 °C 

6. Luftens medelhastighet   Ej över 0,15 m/s5 

7. Yttemperatur, golv Under 16 °C6 20–26 °C 



 
 

Bilaga 2. Temperaturer under simulerad period.   

  



 
 

Bilaga 3. Tabell över uppmätta temperaturer under dygnet 12:e februari. Avstängningstider 

06.00- 09.00 och 17.00- 19.00. Temperatur ute - 11°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 4. PPD- index den 12:e februari. Avstängningstider 06.00- 09.00 och 17.00- 19.00. 

Temperatur ute - 11°C. 



 
 

Bilaga 5. Tabell över uppmätta temperaturer under dygnet 18:e februari. Avstängningstider 

06.00- 09.00 och 17.00- 19.00. Temperatur ute - 18°C. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 6. PPD- index den 18:e februari. Avstängningstider 06.00- 09.00 och 17.00- 19.00. 

Temperatur ute - 18°C. 



 
 

Bilaga 7. Tabell över uppmätta temperaturer under dygnet 12:e februari. Avstängningstider 

06.00- 08.00 och 17.00- 18.00. Temperatur ute - 11°C. 

 

  



 
 

Bilaga 8. PPD- index den 12:e februari. Avstängningstider 06.00- 08.00 och 17.00- 18.00. 

Temperatur ute - 11°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 9. Tabell över uppmätta temperaturer under dygnet 18:e februari. Avstängningstider 

06.00- 08.00 och 17.00- 18.00. Temperatur ute - 18°C. 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 10.  PPD- index den 18:e februari. Avstängningstider 06.00- 08.00 och 17.00- 18.00. 

Temperatur ute - 18°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 11. Tabell över uppmätta temperaturer under dygnet 12:e februari. Avstängningstider 

06.00- 07.00 och 17.00- 18.00. Temperatur ute - 11°C. 

  



 
 

Bilaga 12.  PPD- index den 12:e februari. Avstängningstider 06.00- 07.00 och 17.00- 18.00. 

Temperatur ute - 11°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 13. Tabell över uppmätta temperaturer under dygnet 18:e februari. Avstängningstider 

06.00- 07.00 och 17.00- 18.00. Temperatur ute - 18°C. 

 

 

  



 
 

Bilaga 14.  PPD- index den 18:e februari. Avstängningstider 06.00- 07.00 och 17.00- 18.00. 

Temperatur ute - 18°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


