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I 

Sammanfattning 

Energi är idag något människan ser som en självklarhet, men de resurser som används för 

energiutvinning klarar i nuläget inte efterfrågan. Av all energi som används i Sverige används cirka 

 40 % till byggnadsbeståndet, denna siffra kommer troligtvis öka om inte åtgärder görs på det 

befintliga byggnadsbeståndet. Dessutom byggs nya hus som ger ett påslag på den nuvarande 

energianvändningen.  Detta gör att energiförbättringar krävs på det befintliga beståndet för att 

uppnå de krav som ställs från myndigheter om framtida energianvändning. Samtidigt får inte den 

termiska komforten påverkas av ingreppen som krävs.  

Denna studie belyser om det är möjligt att förbättra den termiska komforten och sänka 

energianvändningen med ett värmesystem inbyggt i vägg istället för traditionella radiatorer. Studien 

berör bostäder som ingår i det så kallade miljonprogrammet som uppgår till 25 % av det totala 

svenska bostadsbeståndet och som dessutom är i stort behov av renovering.     

En studie utfördes praktiskt i laboratorium samt med simulering i mjukvaran IDA Indoor Climate and 

Energy. I laboratoriet monterades två olika rumsvärmare på en vägg som angränsade till en 

kylkammare, och mätningar gjordes för att få fram den upplevda komforten samt effektbehov.  Tre 

olika effekter användes för varje rumsvärmare för att möjliggöra en graf för att kunna tyda en 

eventuell rät linje. I IDA-ICE gjordes simuleringar utifrån laboratorieförsöken. 

Resultatet gav som förväntat en rät linje för radiatorn, medan det för väggvärmesystemet inte 

skapades ett tydligt samband mellan de olika effekterna. Resultatet gav att effektbehovet var lägre 

för väggvärme än radiator då fler människor upplevde ett bättre klimat vid lägre effekter än 600-650 

W som var den optimala effekten för radiatorn.  

Det krävs fler mätningar än vad som gjordes i detta arbete för att ge ett entydigt svar på vilket 

system som ger bäst komfort och minst energianvändning. Det går att utläsa en viss förbättring i de 

båda avseendena för väggvärmesystemet och förhoppningsvis väcker denna rapport ett intresse för 

fortsatt forskning inom området.           

  



II 

Abstract 

Today the human being see energy as a matter of course but the resources that is used for extract 

energy is today not enough for the world demand. Of all the energy that is used in Sweden today 

approximately 40 % goes to the building stock. This number will most likely increase if not necessary 

actions will be made on the already existing building stock since new houses constantly are built 

which will be added up on the already existing energy supply. This takes cause of action on the 

already existing building stocks, to fulfill the demands of the future use of energy that has been set 

by the authority. At the same time the thermal conditions cannot be influenced by the necessary 

changes that must be made. The study highlights the possibility to improve the thermal conditions 

and the use of energy by a built- in system with wall heating instead of traditional radiators. The 

authors of this rapport have focused on residences which are a part of the so called millionprogram. 

Today 25 % of the total amount of residences in Sweden belongs to the program and all of them are 

in great need of a renovation. 

A study was practically made in the laboratory and to confirm the data a second measurement was 

made in the simulation software IDA Indoor Climate and Energy.  In the laboratory two different 

room heaters was mounted to a wall which lied next to a cool chamber and measurements were 

made on the basis of the perceived comfort and power requirements. Three different effects were 

used for each room heater to allow the graph to indicate a possible straight line.  

The result was as expected a straight line for the radiator while for wall heating system did not 

created a clear link between the different effects. It could be seen that the power requirements were 

lower for wall heating than radiator since more people experienced a better climate at lower effects 

than 600-650 W which was the optimum effect for the radiator. 

It requires more measurements than what was made in this work to give a clear-cut answer on which 

system provides the best comfort and minimum use of energy. Even though the amount of 

measurements were few it is still possible to see some improvement in both instances for wall 

heating system. Hopefully this report arouses an interest in continued research in the field. 
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Förord 

Denna rapport är examensarbetet, 15 hp på 10 veckor, som avslutar författarnas studier till 

byggnadsingenjör inriktning arkitektur och miljö.  

Författarna vill tacka Sara Andersson på Byggteknik AB, Jan Akander på Högskolan i Gävle samt 

Flooré AB för material, kunskap och råd under arbetets gång. 

Författarna vill även tacka alla andra som berörts och handhållit med hjälp under arbetets gång. 

Bland dessa vill författarna framhäva berörd personal i laboratoriet på Högskolan i Gävle för råd och 

kunskap kring utrustning.  

Till Alan Kabanshi vill författarna även framföra ett tack för kunskap och instruktioner kring termiska 

komfortmätningar med tillgänglig mätutrustning. 

Författarna anser att detta examensarbete har fördjupas deras kunskaper i ämnet byggnadsteknik 

och framförallt energi samt människans välbefinnande i byggnader. Via Byggteknik AB har författarna 

även fått insikt i konsultens arbete. 

 

Gävle, maj 2013 

Thomas Johansson   Tobias Magnusson 

  



 
 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning………………………………………………………………………………………………………………………………….I 

Abstact……………………………………………………………………………………………………………………………………………….II 

Förord……………………………………………………………………………………………………………………………………………….III 

Begreppsdefinition ................................................................................................................................. 8 

1. Inledning............................................................................................................................................. 9 

1.1Bakgrund ....................................................................................................................................... 9 

1.2 Syfte, mål och frågeställning ...................................................................................................... 11 

1.2.1Syfte och mål ........................................................................................................................ 11 

1.3 Målgrupp .................................................................................................................................... 11 

2. Teoretisk bakgrund........................................................................................................................... 12 

2.1 Miljonprogrammet ..................................................................................................................... 12 

2.2 Uppvärmningskällor ................................................................................................................... 14 

2.3 IDA Indoor Climate and Energy .................................................................................................. 16 

2.4 Termisk komfort ......................................................................................................................... 17 

3. Metod ............................................................................................................................................... 23 

3.1 Förutsättningar ........................................................................................................................... 23 

3.2 Avgränsningar ............................................................................................................................. 23 

3.3 Utrustning .................................................................................................................................. 24 

3.4 Montering av försöksväg ............................................................................................................ 25 

3.4.2 Termoelement ..................................................................................................................... 28 

3.5 IDA Indoor Climate and Energy .................................................................................................. 30 

3.6 Ekonomi...................................................................................................................................... 31 

4. Resultat ............................................................................................................................................ 32 

4.1 Elradiator .................................................................................................................................... 34 

4.1.1 Laboratorieresultat .............................................................................................................. 34 

4.1.2 IDA Indoor, Climate and Energy resultat ............................................................................. 36 

4.2 Väggvärme.................................................................................................................................. 39 

4.2.1 Laboratorieresultat .............................................................................................................. 39 

4.2.2 IDA Indoor, Climate and Energy resultat ............................................................................. 41 

4.3 Vattenburen radiator ................................................................................................................. 43 

4.3.1 IDA Indoor, Climate and Energy resultat ............................................................................. 43 

4.4 Ekonomi ......................................................................................................................................... 45 



 
 

5. Diskussion......................................................................................................................................... 46 

6. Slutsats ............................................................................................................................................. 49 

7. Avslutande reflektioner .................................................................................................................... 50 

8. Framtida studier ............................................................................................................................... 51 

Litteraturförteckning ............................................................................................................................ 52 

Bilagor .................................................................................................................................................. 54 

 

  



8 
 

Begreppsdefinition 

Boverket  Svensk myndighet för byggnationer 

Clo-värde  Mått för klädsel vid komfortmätningar 

IDA ICE  IDA Indoor Climate and Energy, simuleringsprogram för bland annat 

  energi och termisk komfort. 

K  Kelvin, enhet för temperatur 

Kallras  Kall luft från fönster sjunker och skapar något som uppfattas som ett 

  drag. 

Miljonprogrammet Namn för statligt bostadsuppdrag där över 1 000 000 bostäder byggdes 

  på 10 år 1965 till 1974. 

Operativ temperatur Mått för temperatur där omgivande ytors strålning och lufttemperatur, 

tas i beaktande. 

PPD  Predicted Percentage of Dissatisfied, mått på termisk komfort 

PMV   Predicted Mean Vote, mått på termisk komfort 

Rumsvärmare  Del i värmesystem som avger värme till rummet 

Termografering Grafisk bild över en ytas värmestrålning 

U-värde  Värmegenomgångskoefficient, enhet [W/m2*K] 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Dagens människa är beroende av ett flertal resurser för att skapa energi, dessa är bland annat kol, 

olja och kärnbränsle. Alla dessa tre resurser är icke förnybara och används flitigt för energiutvinning i 

världen. Hela 80 % av jordens energianvändning kommer från icke förnybara resurser (Barguilla 

Jiménez, 2013). Eftersom dessa resursers användning ökat de senaste årtiondena medan nya 

fyndigheter är få (Nick A.Owenn, Owen, Inderwildi, & King, 2010) krävs innovativa energilösningar för 

att spara på jordens resurser och för att möjliggöra en framtid som liknar den värld vi lever i nu. För 

att åstadkomma detta har FN, EU och andra politiska organisationer tagit fram mål och lagar för att 

skapa en bättre framtid ur klimatsynpunkt. Några av dessa är 20-20-20-paketet, miljömålen och 

energilagstiftning. 20-20-20-paketet innebär att till år 2020 ska växthusgaser minskas med 20 %, 

minst 20 % av energin ska vara förnybar och energieffektiviteten ska öka med 20 % jämfört med 1990 

års värde (European commission, 2013). Dessutom har svenska staten som mål att 

energianvändningen ska ha halverats till år 2050 jämfört med 1990 års värde (Energimyndigheten, 

2013). 

Idag använder Europas byggnader cirka 40 % av den totala energianvändningen och i Sverige används 

i byggnader cirka 35-40 % av den totala energianvändningen (Koukkari & Brangança, 2011) 

(Energimyndigheten, 2012). I Storbritannien används 62 % av byggnadernas energi till uppvärmning, 

22 % till varmvatten och 16 % till apparatur (Pérez-Lombard, Ortiz, & Pout, 2007). Samtidigt byggs 

ständigt nya byggnader som ger ett påslag på den nuvarande energianvändningen. En förändring 

krävs i det befintliga bostadsbeståndet för att minska bebyggelsens energianvändning samt mycket 

stränga krav från myndigheter för att minimera de påslag som nya byggnader ger. I Sverige finns idag 

krav i form av maximal specifik energianvändning samt maximal installerad eleffekt vid såväl 

nybyggnation som större ombyggnation (BBR 19, 2012). Utöver dessa krav finns 16 miljömål 

(Miljömål, 2013) där ett berör den byggda miljön (Edvardsson, 2007). Det är tyvärr ett mål som 

beräknas vara svårt att uppnå (Miljömål, 2013).  

Miljonprogrammet pågick mellan åren 1965-1974 (Hall & Vidén, 2005). Bostäderna som ingick i 

programmet uppfördes relativt snabbt, detta tillsammans med bristande underhåll och obefintliga 

renoveringar har gett problem idag eftersom de generellt har brister i konstruktion och 

energiprestanda. Ett typiskt problem i en miljonprogramsbostad är inskjutet väggliv under fönster 

där radiatorn är placerad, vilket ger ett lokalt sämre U-värde och större energiförluster.      
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För att förbättra den befintliga bebyggelsens energiprestanda kan antingen konstruktionsmässiga 

ingrepp eller installationstekniska ingrepp utföras. Att göra förändringar i konstruktionen leder ofta 

till stora kostnader, vilket medför att tekniska ingrepp ger ett bättre resultat ur ekonomisk synvinkel. 

Några av de ingrepp som relativt enkelt kan göras är injustering av värmesystemet, byte av 

ventilationssystem samt byte av uppvärmningssystem (Persson, Cehlin, & Godow-Bratt, 2012). 

Lågtempererade värmesystem har ofta en tilloppstemperatur under 45˚C (Holmberg & Hesaraki, 

2012). Dessa system är idag ett vanligt alternativ som relativt lätt kan sammankopplas med antingen 

fjärrvärme eller solvärme. Det som medföljer vid byte till lågtemperade system är att en större 

värmeavgivningsarea behövs (Myrhen & Holmberg, 2010), vilket har lett till att 

golvvärmeanvändningen ökat då den värmeavgivande ytan ökar kraftigt jämfört med radiatorer. 

Detta kan dock ge en kall yttervägg samt stora kallras från fönster, vilket i sin tur leder till en 

försämrad termisk komfort (Jönsson, 2013). Studier har dock visat att lågtempererat värmesystem 

normalt ger ett bättre upplevt klimat (Holmberg & Myrhen, 2007). 

Den termiska komforten är ett mått på hur klimatet upplevs i byggnaden av en person. Enligt 

Boverkets byggregler bör den riktade operativa temperaturen inte understiga 18˚C för normala 

byggnader eller 20˚C för bostäder med speciella behov som till exempel äldreboenden (BBR 19, 

2012). 

För att den termiska komforten inte ska bli lidande på grund av kalla ytterväggar eller kallras görs i 

denna rapport laboratorieförsök och numeriska simuleringar med vattenburen väggvärme där 

vattenslingor placeras i väggen, likt golvvärme fast monterad på vägg. Fokus kommer att ligga på 

termisk komfort i miljonprogrammets bostäder och dess konstruktionsegenskaper. 
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1.2 Syfte, mål och frågeställning 

1.2.1 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att på ett vetenskapligt sätt belysa om lågtempererat vattenburet 

väggvärmesystem är ett fullgott alternativ till radiatorer vid ombyggnation med avseende på den 

termiska komforten och energianvändningen. Undersökningen utförs empiriskt, genom 

komfortmätningar i laboratoriemiljö där en fullskalig yttervägg byggts upp och monterats med 

radiator eller med väggvärmesystem. Undersökningen omfattar även termiska simuleringar med 

mjukvaran IDA ICE för att utröna om liknande resultat som mätningarna, dock på årsbasis, fås genom 

modellering. Huvudfokus kommer att ligga på den termiska komforten och utgångspunkten för 

energibesparingarna är att radiator- och väggvärmesystemet ger samma termiska komfort. 

Frågan som arbetet ska besvara är - går det utifrån dagens önskemål om låg energianvändning att 

ersätta traditionella radiatorer vid ombyggnation av framförallt miljonprogramsbostäder till 

vattenburet värmesystem i vägg och hur påverkas byggnadens termiska komfort i och med 

ändringen? 

Målet är att kvantifiera om huruvida eller inte, väggvärmesystemet har en förbättrad termisk 

komfort och visa att sänkning av energiåtgången är möjlig i anknytning till en miljonprogramsbostad.       

1.3 Målgrupp 

Denna rapport vänder sig främst till projektörer som arbetar med frågor kring energi, termisk 

komfort och byggteknik, samt övriga personer med grundläggande kunskap inom ämnet.  

Avsnittet termisk komfort vänder sig till de som saknar grundläggande kunskap inom området.     
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Miljonprogrammet 

Det massiva bostadsbyggande som skedde i Sverige mellan 1965 – 1974 kallas för miljonprogrammet. 

Bostadsprogrammet var ett resultat av det riksdagsbeslut som lades 1965 som innebar att en miljon 

bostäder skulle byggas under tio år (Hall & Vidén, 2005). Bristen på bostäder var för tiden akut i 

Sverige orsakade av en kraftig urbanisering, då den stora fyrtiotalsgenerationen skulle flytta 

hemifrån. Bostadsprogrammet blev möjligt på grund av pensionsreformerna från 1959 där staten 

finansierade byggandet med AP-fonderna som stigit i värde och bidrog till ett stort kapital i 

stadskassan.  

Beslutet från 1965 gällde att majoriteten av bostäderna skulle vara lägenheter men att även 

radhusområden skulle ingå i programmet. Hur många bostäder som egentligen byggdes mellan 1965-

1974 beror på hur beståndet räknas men enligt Reppen och Vidén (2006) byggdes 1 006 000 nya 

bostäder och då främst tre olika typer, storskaliga höghusområden, låga flerbostadsområden och 

småhusområden (Reppen & Vidén, 2006). Idag utgör miljonprogramsbostäderna cirka 25 % av 

Sveriges totala bostadsbestånd, (Statistiska centralbyrån, 2013) 
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Bostadsområdena från den här tiden har idag ett stort renoveringsbehov och kräver bland annat 

stambyte, tak- och fasadrenovering. Även energiförbättrande åtgärder behövs eftersom 

energianvändningen generellt är hög på grund av undermåligt isolerade konstruktioner (Björk, 

Kallstenius, & Reppen, 2003). Ett typiskt miljonprogramshus har en yttervägg med ett U-värde på 

cirka 0,47 W/m2*K samt ett tvåglasfönster med ett U-värde på 2,9 W/m2*K (Boverket, 2009). Under 

fönster är det dessutom vanligt med en inskjutning av vägglivet för att radiatorn ska liva med övriga 

väggens yta. Värmesystemen är dessutom ofta föråldrade och byte krävs. I figur 1 ses en 

termografering av en yttervägg på ett miljonprogramhus. På den syns tydligt de stora värmeförluster 

som sker under fönstret på grund av inskjutningen av vägglivet. Dessutom ses fönstrens dåliga 

isolervärde.

 

Figur 1. Termografering av miljonprogramshus (Persson, Cehlin, & Godow-Bratt, 2012). 

Dessa bostäder anses idag vara bland de minst attraktivaste på bostadsmarknaden och befolkas av 

människor med en allt svagare ekonomi. Vid en omfattande renovering krävs hyreshöjningar som 

medför svårigheter för människor att bo kvar. För området Sätra i Gävle, som byggdes under 

miljonprogrammets era, så var arbetslösheten på 13,5 % år 2011, (Gävle kommun, 2013) vilket kan 

jämföras med 7,5 % arbetslöshet 2011 för hela landet, (Statistiska centralbyrån, 2013). Statistik pekar 

därmed på att människor som bor i området Sätra eventuellt är mer känsliga för ekonomiska 

förändringar så som hyreshöjningar.    
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2.2 Uppvärmningskällor 

2.2.1 Radiatorer 

I Sverige är radiatorer den absolut vanligaste formen av 

rumsvärmare. En radiator fungerar som en enkel värmeväxlare 

där det varma tilloppsvattnet avger värme till inomhusluften 

genom strålning och konvektion. Hur stor andel som avges 

genom strålning och konvektion varierar beroende på vilken 

typ av radiator som sitter på väggen. Sektionsradiatorn som är 

en äldre typ avger 15 % värme genom strålning och 85 % 

genom konvektion. Panelradiatorn som är en 

nyare variant avger 35 % värme genom strålning 

och 65 % genom konvektion (Warfvinge & 

Dahlblom, 2011). I figur 2 ses en panelradiator och 

i figur 3 ses en sektionsradiator. I figur 3 ses även 

inskjutningen i väggen som beskrivs i avsnittet 

Miljonprogrammet. 

Elradiatorer avger värme på samma sätt som 

vattenburna radiatorer genom konvektion och 

strålning. Elradiatorn får sin värme genom en 

elvärmare i ett plåthölje med en termostat. Det finns även oljefyllda elradiatorer som värms upp 

genom en inbyggd elpatron (Warfvinge & Dahlblom, 2011).  

  

Figur 2. Panelradiator (MANI armatur AB, 2013) 

Figur 3. Sektionsradiator (Byggahus.se, 2013) 
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2.2.2 Väggvärme 

Väggvärme är idag något som mest förekommer nere på kontinenten och är inte speciellt vanligt i 

Sverige (Persson, 2000). Systemet bygger på att hela eller delar av en vägg värms upp och avger 

värme till rummet genom strålning och konvektion. Det vattenburna systemet består av slangar av 

plast som placeras parallellt med varandra med att avstånd på mellan 5 och 20 cm beroende på 

slangdiametern. Det vattenburna väggvärmesystemet bygger på samma princip som ett vattenburet 

golvvärmesystem med placeringen som enda skillnad.            

 

 

  

Figur 4. Schematisk bild över vattenburen väggvärme.  
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2.3 IDA Indoor Climate and Energy 
IDA ICE är ett omfattande simuleringsprogram för beräkningar av en byggnads effekt- och 

energibehov. Programmet kan beräkna den termiska komforten och är ett av två på marknaden 

förekommande program som möjliggör att en byggnad kan delas in i olika klimatzoner för beräkning 

av värme och masstransporter mellan de olika zonerna. IDA ICE är unikt i att erbjuda möjligheten att 

generera avancerade beräkningsmodeller över enskilda komponenter. Vid skapandet av egna 

beräkningsmodeller krävs dock stora kunskaper om hur programmet är uppbyggt.  
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2.4 Termisk komfort 

Termisk komfort definieras som ”that condition of mind which expresses satisfaction with the 

thermal environment” (ANSI/ASHREA, 2004) eller på svenska ”det tillstånd då en person är tillfreds 

med temperaturupplevelsen och önskar sig varken varmare eller kallare omgivning” (Warfvinge & 

Dahlblom, 2011). Det är dock ofta svårt att få samtliga i ett flerbostadshus nöjda med sin omgivning. 

Studier har visat att minst 5 % av en grupp personer alltid är missnöjda på något sett, det normala är 

dock att omkring 20 % är missnöjda (Warfvinge & 

Dahlblom, 2011). Utöver individuella och genetiska 

skillnader påverkar även klädsel och aktivitetsgrad 

den termiska komforten. För att kompensera för 

klädsel används begreppet clo-värde som är ett 

mått på klädernas värmeisoleringsförmåga, där 1 

clo motsvarar 0,155 K*m2/W, 1 clo motsvarar 

klädseln hos en människa som upplever en god 

termisk komfort vid stillasittande arbete i ett rum med operativ temperatur på 20 ˚C. I tabell 1 kan 

clo-värde ses för olika klädsel. Som det tidigare nämnts påverkar även aktivitetsgraden. En vuxen 

sittande person avger cirka 60 W/m2 kroppsyta och kan komma upp till 450 W/m2 vid stor 

kroppsansträngning, en vuxen person har en kroppsyta på cirka 1,8 m2. I tabell 2 ses värmealstringen 

vid olika aktivitetsgrader. Vid normala temperaturer i ett kontor vid stillasittande arbete beräknas 

cirka 40 % avgå via konvektion, 40 % via strålning, 15 % via avdunstning och 5 % via ledning. I figur 5 

kan fördelningen ses för olika typer av aktivitetsgrad (Warfvinge & Dahlblom, 2011). Ett annat sätt att 

mäta aktivitetsgrad är i enheten met, där 1 met motsvarar 60 W/m2 hudyta (Warfvinge & Dahlblom, 

2011). 1 met motsvarar också basmetabolismen för en person. 

  

Tabell 1. Clo-värde (Warfvinge & Dahlblom, 2011). 

Tabell 2. Värmealstring (Warfvinge & Dahlblom, 2011). 

Figur 5. Fördelningen utifrån olika typer av aktivitetsgrad 
(Warfvinge & Dahlblom, 2011)  
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Utöver de ovan nämnda personberoende parametrarna finns även omgivningsberoende parametrar. 

Dessa är luftens temperatur, luftens hastighet, omgivande ytors temperatur, luftens vertikala 

temperaturgradient och luftens 

fuktighet. Luftens temperatur är 

ett begrepp som ofta används för 

att uttrycka komfort. Det är dock 

inte en bra parameter eftersom 

den inte tar hänsyn till det 

strålningsutbyte som sker mellan 

ytor samt värmeförluster på 

grund av luftens rörelse 

(Warfvinge & Dahlblom, 2011). 

Normalt är lufttemperaturen i svenska bostäder mellan 18 och 22˚C på vintern och mellan 22 och 

25˚C på sommaren. Ökningen i temperatur på sommaren beror främst på solinstrålning via glasytor. 

Ett bättre mått på hur temperaturen upplevs är operativ temperatur. Med detta menas det 

medelvärde som uppstår mellan lufttemperaturen och strålningstemperaturen från de omgivande 

ytorna, vilket illustreras i figur 6. Det är också operativ temperatur eller riktad operativ temperatur 

som myndigheter använder vid regleringar eftersom den bättre beskriver den termiska komforten 

som uppstår (Warfvinge & Dahlblom, 2011). Riktad operativ temperatur liknar operativ temperatur 

med tar endast hänsyn till strålningar från en kall yta.  

Eftersom händernas och fötternas omgivande temperatur har stor betydelse för den upplevda 

komforten har golvtemperaturen stor betydelse. Materialets värmeledningsförmåga påverkar 

dessutom upplevelsen, ett trägolv som har yttemperatur 24˚C upplevs komfortabelt, medan samma 

yttemperatur på ett stengolv känns för kallt. Komforttemperaturer för olika golvbeläggningar kan ses 

i tabell 3. 

  

Figur 6. Grafisk visning av upplevd temperatur (Warfvinge & Dahlblom, 2011). 

Tabell 3. Komforttemperaturen för olika material (Warfvinge & Dahlblom, 2011).  
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Lufthastigheten har som det tidigare 

nämnts betydelse för den termiska 

komforten. Vid en operativ temperatur 

mellan 20 och 24˚C upplevs besvär på 

grund av luftens medelhastighet vid 0,15 

m/s. Luften kan sättas i rörelse på grund av 

flera orsaker men de vanligaste är 

luftrörelse på grund av ventilation, kallras 

och otätheter i byggnadens klimatskal 

(Warfvinge & Dahlblom, 2011). Drag kan 

även upplevas trots att luften står mer eller 

mindre stilla i rummet, detta beror då på 

strålningsutbytet som sker mellan kroppen och en kall yta i rummet som till exempel ett fönster.  

Luftfuktigheten har liten betydelse för den termiska komforten vid normala inomhustemperaturer. 

Börjar temperaturen och den relativa fuktigheten stiga för högt kommer dock kroppens djupa 

temperatur påverkas och stiga (Warfvinge & Dahlblom, 2011). 

För att bedöma den termiska komforten används 

något som kallas för PMV- index, som står för 

Predicted Mean Vote eller förväntat 

medelutlåtande, och PPD-index som står för 

Predicted Percentage of Dissatisfied eller förväntat 

procentantal som är missnöjda. PMV består av en 

sjugradig skala från +3 till -3 där försökspersonerna 

får uppge hur de bedömer klimatet. +3 är hett, +/- 

0,5 är lagom och -3 är kallt, se tabell 4. De 

komforttemperaturer som härrör till de olika PMV- 

indexen beror på vilken klädsel och vilken aktivitet 

personen har. För att beräkna PMV kan de sex 

ovanstående parametrarna sammanvägas eller kan 

färdigställda diagram avläsas (Warfvinge & Dahlblom, 2011).  

  

Figur 7. Diagram över antal otillfredsställda vid varierad  
lufthastighet och lufttemperatur (Warfvinge & Dahlblom, 2011). 

Tabell 4. (Warfvinge & Dahlblom, 2011) 
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PPD- index omvandlar den sjugradiga 

PMV- skalan till en procentsats på 

antalet missnöjda. Som det tidigare 

nämnts kan PPD- indexet statistiskt inte 

understiga 5 % (Warfvinge & Dahlblom, 

2011). I figur 8 ses en grafisk figur av 

PPD utläsning med hjälp av PMV 

Den termiska komforten kan förutom 

med hjälp av PMV och PPD beräknas 

med Fangers komfortekvation grafiskt 

eller mureriskt. I figur 9 ses ett grafiskt exempel på Fangers 

komfortekvation  

Dessa index används sedan för att bestämma vilken klass 

rummet eller byggnaden har utifrån SS-EN ISO 7730, klasserna 

är från A till C, tidigare TQ1 till TQ3 (Humphreys & Nicol, 

2009). För att uppnå klass A ska mer än 94 % förväntas vara 

nöjda, för klass B 90 % och för klass C minst 85 % nöjda. 

Energi- och miljötekniska föreningen har dock en egen 

tolkning av klassningen vilket kan ses i tabell 5. (Warfvinge & 

Dahlblom, 2011). 

  

Figur 8. PPD- utläsning från PMV (Warfvinge & Dahlblom, 2011). 

Tabell 5. (Warfvinge & Dahlblom, 2011). 

Figur 9. Fangers komfortekvation (Warfvinge & 
Dahlblom, 2011) 
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Boverket, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen reglerar den termiska komforten i bostäder och 

arbetsplatser genom lagar som kan ses i Boverkets byggregler, 

Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2000:42, och 

Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 2005:15 

(Warfvinge & Dahlblom, 2011). De krav som ställs gäller inte 

hela byggnaden utan endast det som kallas vistelsezonen och 

kan ses i figur 10. Den definieras enligt BBR som: rummet 

avgränsas horisontellt i ett plan 0,1 meter över golvytan och 

2,0 meter över golvytan samt vertikalt 0,6 meter från 

ytterväggar och mellanväggar och 1,0 meter från fönster och 

dörrar. Detta innebär att golvytans temperatur inte beaktas 

trots sin stora inverkan på komforten. Detta regleras dock 

separat BBR och SOSFS (Warfvinge & Dahlblom, 2011). I tabell 

6 kan en sammanställning av krav ses. 

 

  

Figur 10. Vistelsezon (Warfvinge & 
Dahlblom, 2011). 

Tabell 6. Sammanställning av krav från olika myndigheter (Warfvinge & Dahlblom, 2011). 
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Jonn Are Myrhen och Sture Holmberg (2007) har publicerat en rapport angående termisk komfort för 

olika rumsvärmare. I den ses resultat liknande figur 11 från flera parametrar.  Figur 11 visar PPD-

värdet i rummet, ett fönster är placerat till vänster på bilden.  

 

Figur 11. Resultat från Myrhen och Holmberg (Holmberg & Myrhen, 2007) 

  

För ytterligare fördjupning om termisk komfort i byggnader rekommenderar författarna följande 

rapporter. 

 Evaluation of adaptive thermal comfort models in moderate climates and their impact on 

energy use in office buildings av Maarten Sourbron och Lieve Helsen (Sourbron & Helsen, 

2010) 

 

 Studying thermal comfort in context av Russell Hitchings (Hitchings, 2009) 

 

 

 Building envelope regulations on thermal comfort in glass facade buildings and energy-saving 

potential for PMV-based comfort control av Ruey-Lung Hwang och Shiu-Ya Shu (Hwang & 

Shu, 2010) 

 

 Effect of thermal activated building systems in schools on thermal comfort in winter av Wim 

Zeiler och Gert Boxem (Zeiler & Boxem, 2009) 
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3. Metod 

Författarnas idé med arbetet är att genom undersökningar på fullskaliga modeller i laboratoriet 

undersöka hur ett lågtempererat väggvärmesystem påverkar inomhusklimatet i ett rum jämfört med 

traditionella radiatorer. Tanken är att värmeslingorna placeras under och runt om fönstrets nedre 

del, vilket gör att den uppvärmda ytan blir större jämfört med en radiator och kan på så vis hålla en 

lägre temperatur. Författarna har dessutom undersökt om systemet är tillämpningsbart på 

miljonprogramsbyggnader. 

Beräkningsmodellen har författarna utfört i programmet IDA ICE, där verifiering gjordes av uppmätta 

värden.  

3.1 Förutsättningar 

För att kunna genomföra komfortmätningarna krävdes tillgång till laboratorium samt lämplig 

mätutrustning. Det behövdes även tillgång till ett rum med en angränsande vägg mot ett kylrum för 

att symbolisera en yttervägg. För att hantera mätutrustningen krävdes en genomgång med 

doktorand Alan Kabanshi som har arbetat mycket med utrustningen. Utöver detta behövdes 

planeringsmöten med handledare Jan Akander och logistikansvarig Elisabet Linden på labbet för att 

klara av logistiken med utrymme i passande lokal, utrustning och behörig personal i labbet.       

3.2 Avgränsningar 

Problemformuleringen var den som lade grunden för vilka avgränsningar författarna använde sig av. 

För att precisera arbetet ytterligare valde författarna att göra komfortmätningarna på endast två 

värmesystem som dessutom skulle vara applicerbara på dagens flerbostadshus som ingick i statens 

miljonprogram mellan 1965-1974. Rumsvärmarna placeras på en uppbyggd yttervägg med ett 

centralt placerat fönster. Vägg och fönster konstruerades för att efterlikna ett U-värde som var 

tidstypiskt för miljonprogramsbostäder. Mätningarna gjordes endast rakt framför fönstret och 

rumsvärmare, vilket gav data där extremvärdena var som störst. Komfortmätningarna 

tidsbegränsades till totalt 3 effektnivåer per system för att hinnas med inom tidsramen för arbetet.                           
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3.3 Utrustning 

Tabell 7 . Utrustning som användes vid försöken. 

Nr Typ  Namn 

1 Logger för mätutrustning Innova Thermal Comfort Data Logger 1221 

2 Logger för termoelement Agilent 34972A  

3 El radiator  Gnosjö Klimatprodukter AB, Typ R6010 El, 1000W 

4 Transformator  Matsunaga, MFG Co Ltd, Model 245 Delux slide regulator 

5 Värmepanna  Värmebaronen MP4 

6 Energimätare  Energimeter PM300, UPM 

7 Fläkt  Gelia Ft-23A 30W 

8 Kylanläggning   Riva Cold, Code RSV2200405 EDM, FSL009ZO11/08 
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3.4 Montering av försöksväg 

Väggens mått är 4,2x2,8 m2 med ett centralt placerat fönster med måtten 1,02x1,02 m2. Väggen 

består av utvändiga träfiberskivor, 45x200 mm2 stående plywoodreglar, 70 mm mellanliggande 

isolering och slutligen en ångspärr samt invändig träfiberskiva vilket ger ett U-värde på cirka 0,47 

W/m2*K. Fönstret är byggt med träfiberskivor istället för glas vilket ger ett lika U-värde, på cirka 2,9 

W/m2*K, som ett kopplat tvåglasfönster. U-värdena motsvarar de befintliga för typiska 

miljonprogramsbostäder, inskjutningen i vägglivet har isolerats för att förbättra väggens 

energiprestanda. I figur 12-14 ses monteringen av väggens olika stadier.  

 

 

  

Figur 12. Montering av försöksvägg. 
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Figur 13. Isolerad försöksvägg. 

Figur 14. Färdigmonterad försöksvägg med elradiator. 
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3.4.1 Komfortmätning  

För komfortmätningarna användes olika utrustningar som mätte lufttemperatur, operativ 

temperatur, lufthastighet och luftfuktighet. I figur 15 ses mätdonen. Dessa instrument monterades 

på ett stativ som placeras på tre olika avstånd från ytterväggens mitt, 0,5m 1,0m och 1,5 m, se figur 

16. Vid första mätningen ställdes höjden på instrumenten till 1,2m och vid andra mätningen till 1,7m. 

Höjderna bestämdes utifrån en genomsnittshöjd för en sittande och en stående människa enligt 

personlig kommunikation med Alan Kabanshi (2013). Mätinstrumenten var kopplade till en logger, 

utrustning nummer 1, som loggade data var tionde sekund i tio minuter. Efter tio minuter flyttades 

stativet och varefter en ny mätning kunde startas. Totalt gjordes sex olika mätningar för varje effekt 

på elradiatorn och varje temperatur på väggvärmen. Mjukvaran Thermal Comfort manager software 

– Innova 7701 registrerade signalen från loggern och därefter kunde data exporteras till Microsoft 

Excel där tabeller skapades. Medelvärde från tabellerna redovisas i resultatet. Termografering 

skedde dessutom vid samtliga effekter för att se temperaturfördelning i konstruktionen.  

   

 1. Lufttemperatur 

 2. Lufthastighet 

 3. Operativ temperatur 

 4. Luftfuktighet    

 

 

 

 

 

  
Figur 15. Utrustning för komfortmätning. 
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3.4.2 Termoelement 

För att få exakta mätvärden för rummets olika temperaturer användes Termoelement typ T. Dessa 

var i sin tur kopplade till en logger, utrustning nummer 2, som angav den aktuella temperaturen för 

varje element. Placeringen av termoelementen kan ses i figur 22. Termoelementen används endast 

som referens för att se om utrustningens resultat är korrekt. Innan mätningar utfördes kalibrerades 

termoelementen i ett glas med vatten. De termoelement som då visade samma temperatur valdes 

till mätningarna. 

3.4.3 Vägg med radiator 

I de första komfortmätningarna användes en elradiator, se tabell 7, som placerades cirka 10 cm 

under fönstret och 5 cm från väggen. Radiatorn hade en effekt på 1000 W. För att få en kontrollerad 

effekt genom alla tester kopplades en manuell transformator, se tabell 7, och en elmätare, se tabell 

7, in. Den initiala effekten sattes till cirka 95 % av elradiatorns totala effekt. Detta på grund av att 

transformatorn var begränsad till 940W. Mätningarna gjordes på de tre olika effekterna 940, 710 och 

488 W. I figur 16 ses rummet med mätpunkter. En kurva gjordes med hjälp av detta för att se optimal 

effekt för rummet. En fläkt blandade luften i lokalen. En dörr lämnades öppen för att ventilera bort 

del av värmen. 

  

Figur 16. Bild över rummet med elradiator. 
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3.4.4 Vägg med värmeslingor 

I den sista serien av komfortmätningar 

byttes elradiatorn ut och ersattes av 

ett vattenburet värmesystem med 

slingor av alu-pexslang. Systemet som 

användes är framtaget av 

golvvärmeföretaget Flooré AB och 

består av 25 mm hårda cellplastskivor 

med en ytbeläggning av pålimmad folie 

för maximal värmeavgivning. Skivorna 

hade måtten 1175 x 768 mm och hade 

utfrästa spår för 12 mm alu-pexslang. 

Skivorna kan monteras med antingen 

liggande eller stående slingor, i detta 

test valdes liggande slingor av praktiska 

skäl. I figur 18 ses skivorna monterad på 

väggen. Värmesystemet som användes var en elpanna, se tabell 7, på 230 V. Elpannan har en inbyggd 

termostat för styrning med konstant framledningstemperatur, vilken hade en maximal temperatur på 

60˚C. Med den givna installationen gav elpannan en effekt på 1,5 kW och ett systemtryck på 2 Bar. 

Vid första mätningen sattes termostaten till 55˚C, andra mätning till 45˚C och sista mätning till 35˚C. 

Innan mätningarna startades så kontrollerades till- och frånloppstemperaturen med termoelement. 

En fläkt blandade luften i lokalen. En dörr lämnades öppen för att ventilera bort del av värmen, vilket 

ses i figur 17.     

 

 

 

  

Figur 17. Bild över rummet med väggvärme.   

Figur 18. Montage av Flooré Easy 12 - 25 
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3.5 IDA Indoor Climate and Energy 
I IDA Indoor Climate and Energy byggdes ett rum upp med innermåtten 4*5 m2 och takhöjden 2,4 

meter. Ett fönster placerades mitt på södra kortväggen med måtten 1,02*1,02 m2, detta mått är 

taget från laborationsfönstret, därefter placerades elradiator, vattenburen radiator samt 

väggvärmesystem på väggen. Radiatorerna hade måttet 1140 x 600 mm2 och placerades mitt under 

fönstret, medan väggvärmesystemet placerades under fönstret samt på dess sidor. I figur 19, 20 och 

21 ses väggen med de olika värmesystemen. 

 

Figur 19. Vägg med vattenradiator i IDA ICE. 

Figur 20. Vägg med elradiator i IDA ICE 
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Klimatdata och byggnadens plats valdes till Brommas klimat. Väggar och fönster valdes utifrån 

Boverkets (Boverket, 2009) riktlinjer på standard U-värden under miljonprogrammet. Dessa var för 

väggen 0,47 W/m2*K och för fönster 2,9 W/m2*K. Som utdata från simuleringar valdes parametrarna, 

Fangers komfortindex och ventilationstemperaturer. Därefter startades en helårssimuleringen och 

resultatet redovisades i diagramform. Mätningar gjordes endast vid mätpunkten 1 meter från väggen 

och på 1,2 meters höjd, detta beroende på att det endast användes för att verifiera resultatet från 

laboratoriet. På grund av att väggvärmesystem är monterat i vägg beräknades ett påslag på energi 

med hjälp av mjukvara från Flooré AB. 

3.6 Ekonomi 
För att bestämma den kostnad som härrör med de olika värmesystemens installation använde 

författarna Sektionsfakta (Wikells byggberäkningar AB, 2013) samt leverantörers materialpriser. 

Författarna uppskattade arbetstiden för väggvärmemontering med hjälp av erfarenhet från 

monteringen av försöksväggen. Resultatet ska ses som en indikation på priset och inte det verkliga 

priset för installation. Hänsyn har dessutom endast tagit till montering av rumsvärmare och inte av 

distributionssystemet.  

  

Figur 21. Väggvärme i IDA ICE. 
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4. Resultat 

För samtliga IDA ICE simuleringar redovisas endast simuleringsresultat för temperatur och termisk 

komfort. För samtliga värmesystem redovisas i resultatet endast en termograferingen, övriga 

termograferingar kan ses i bilaga A 

Resultatet från IDA ICE går inte direkt att jämföra med resultatet från laboratoriet då det i IDA ICE 

gjorts helårssimuleringar medan det i laboratoriet gjorts mätningar med konstant 

utomhustemperatur. Paralleller kan dock dras för att möjliggöra slutsatser med hjälp av de båda 

metoderna. 

I tabell 8 redovisas resultatet från termoelementen. För placering av termoelementen se figur 22, 

Termoelement nummer 2 placerades bakom cellplastskivan för väggvärme och på baksidan av 

radiatorn för elradiatorn.  Som förväntat följde temperaturerna effektsänkningarna. 

Anmärkningsvärt är dock att temperaturen vid termoelement 1 steg vid sänkning av effekten för 

väggvärme från 512 W till 370 W.  

Tabell 8. Resultat från termoelementmätningar. 

 elradiator 
940 W 

elradiator 
710 W 

elradiator 
488 W 

väggvärme 
510 W 

väggvärme 
512 W 

väggvärme 
370 W 

Kylrum (˚C) -18,1 -17,7 -17,7 -17,9 -17,1 -17,5 

Termoelement 
1 (˚C) 

20 17,7 15,3 15,2 14,9 15,6 

Termoelement 
2 (˚C) 

43,8 38,6 34 24 21,7 18,9 

Termoelement 
3 (˚C) 

26,9 24,8 23,3 23,9 23,2 23,1 

Termoelement 
4 (˚C) 

24,3 22,3 21,7 30 28,3 26,4 

Termoelement 
5 (˚C) 

25,7 23,5 22,6 23,5 23 23 

Termoelement 
6 (˚C) 

26,9 24,4 22,8 23,6 23 22,8 

Termoelement 
7 (˚C) 

25,6 23,6 22,8 22,4 22,5 22,5 

Termoelement 
8 (˚C) 

70,5 60,3 50,5 31,1 29,3 29,5 

Termoelement 
9 (˚C) 

25,1 23,6 22,8 23,4 23 22,9 

tillopp (˚C)    53,2 48,2 39,8 

retur (˚C)    51,8 46,2 38,8 
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Vid simuleringar i IDA ICE tar inte hänsyn till den extra energianvändningen som härrör med att 

slingorna är monterade i väggen. Med hjälp av dimensioneringsprogram från Flooré kan den 

procentuella energiökningen beräknas, se figur 23. När effektbehovet var 40 W/m2 gavs ett påslag 

med 3 W/m2 vilket motsvarar 7,5 %. Detta har beaktats vid beräkning av effekter för väggvärme. 

 
Figur 23. Beräkning av extra energi för väggvärme. 

Figur 22. Bild över termoelementens placering. 
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4.1 Elradiator 

4.1.1 Laboratorieresultat 

I termograferingsbilden och termoelementsmätningarna ses att radiatorn håller en temperatur på 

cirka 70˚C vid 940 W effekt. Figur 24 visar att omkringliggande vägg är betydligt kallare och 

temperaturen ligger runt 25- 26˚C. Totalt sett fås PMV och PPD värden enligt tabell 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 9. Medelvärden för mätdata, översta siffran står för längdplacering och nedersta för höjdplacering. 

 PMV 

0,5 

1,7 

PPD 

0,5 

1,7 

PMV 

0,5 

1,2 

PPD 

0,5 

1,2 

PMV 

1,0 

1,7 

PPD 

1,0 

1,7 

PMV 

1,0 

1,2 

PPD 

1,0 

1,2 

PMV 

1,5 

1,7 

PPD 

1,5  

1,7 

PMV 

1,5 

1,2 

PPD 

1,5 

1,2 

940 W 0,52 10,73 0,67 14,53 0,57 11,98 0,64 13,74 0,51 10,56 0,53 11,02 

710 W 0,08 5,36 0,15 5,64 0,08 5,37 0,06 5,28 0,07 5,41 0,02 5,25 

488 W -0,29 7,03 -0,20 6,12 -0,20 6,15 -0,24 6,45 -0,18 5,99 -0,28 6,98 

 

 

 

Figur 24. Termograferingsbild över vägg med elradiator.   
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y = 498,61x + 635,19 
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I figur 25 redovisas effekten som funktion av PMV-värdet. Resultatet för elradiatorn visade sig som 

förväntat ge en linjär linje mellan PMV-värdet och den tillförda effekten. Utifrån figur 17 kan det 

utläsas att den optimala effekten i rummet ligger mellan 600 och 700 W beroende på placering av 

mätdon. I figur 17 ses även ekvationen för linjen som skapas vid mätpunkten 1,0 1,2, den ger en 

optimal effekt på 635 W.  

 

Figur 25. Effekt som funktion av PMV-värde. 

I figur 26 visar PPD-värdet som funktion av effekten. Utifrån detta kan den optimala effekten utläsas 

med hjälp av kurvans minimipunkt. Detta stämmer mycket väl överrens med optimal effekt från figur 

25 vid 600 till 700 W.  

Figur 26. PPD-värde som funktion av effekt.  
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4.1.2 IDA Indoor, Climate and Energy resultat 

I figur 27 ses i den röda linjen utomhustemperaturen. I figur 28 till 30 redovisas PPD- och PMV-värde 

för de olika effektnivåerna. 

  

Figur 27. Röd linje visar uteluftstemperaturen. 

Figur 28. PPD-värde och PMV-värde för elradiator 710 W och totalt 102,8 kWh/m
2
 levererad energi. 
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PPD, Predicted Percentage of Dissatisfied, at occupant 1, %

PMV, Predicted Mean Vote, at occupant 1
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Figur 29. PPD-värde och PMV-värde för elradiator 488 W och totalt 100,8 kWh/m
2
 levererad energi.    

Figur 30. PPD-värde och PMV-värde för elradiator 940 W och totalt 103,8 kWh/m
2
 levererad energi. 
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Resultatet från IDA ICE för elradiatorer visar att trots en effekt på 940 W uppnås inte ett tillräckligt 

varmt klimat. Vid de kallaste dagarna på året upplevdes ett kallare klimat än det optimala. Och ett 

PMV mellan 0 och -0,5 kan avläsas vilket ger ett PPD- värde på cirka 5 %, alltså minsta möjliga värde. 

Det anses vara ett bra klimat enligt PMV graderingen som beskrivs under avsnittet Termisk Komfort. 

Vid effekten 488 W kan det dock ses att PPD- värdet stiger vid några tillfällen upp mot 10 % vilket 

inte motsvarar ett bra klimat. Under sommarhalvåret fås ett allt för varmt klimat för samtliga effekter 

med upp emot 30 % missnöjda. Samtliga effekter ger en hög levererad energinivå runt 100 - 105 

kWh/m2. 
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4.2 Väggvärme 

4.2.1 Laboratorieresultat 

I termograferingsbilden ses att väggvärmen håller en temperatur på cirka 40˚C vid 370 W effekt. 

Figur 31 visar att omkringliggande vägg är kallare och temperaturen ligger runt 25- 26˚C. Totalt sett 

ger det PMV och PPD värden enligt tabell 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 10. Medelvärden för mätdata, översta siffran står för längdplacering och nedersta för höjdplacering.   

  PM
V 
0,5 
1,7 

PPD 
0,5 
1,7 

PMV 
0,5 
1,2 

PPD 
0,5 
1,2 

PMV 
1,0 
1,7 

PPD 
1,0 
1,7 

PMV 
1,0 
1,2 

PPD 
1,0 
1,2 

PMV 
1,5 
1,7 

PPD 
1,5 
1,7 

PMV 
1,5 
1,2 

PPD 
1,5 
1,2 

560 W 0,21 6,02 0,30 6,91 0,28 6,66 0,28 6,81 0,31 7,02 0,33 7,31 

512 W 0,12 5,32 0,13 5,36 0,09 5,41 0,23 6,11 0,19 5,76 0,24 6,21 

370 W 0,04 5,22 0,13 5,39 0,15 5,46 0,16 5,61 0,20 5,83 0,22 6,01 

 

I figur 32 redovisas effekten som funktion av PMV-värdet. Resultatet för väggvärmen visade sig för 

vissa mätpunkter ge en linjär linje mellan PMV-värdet och den tillförda effekten, för andra 

mätpunkter gavs ett mer spritt resultat.  Utifrån figur 33 kan det med hjälp av minimipunkten utläsas 

att en optimal effekt som ligger mellan 420 och 470 W beroende på placering av mätdon. I figur 31 

ses även ekvationen för linjen som skapas vid mätpunkten 1,0 1,2 och 0,5 1,7 den ger en optimal 

effekt på 325 W för den ena och 126 W för den andra. Vilket är en mycket stor spridning och ett 

svårtolkat resultat. 

  

Figur 31. Termograferingsbild över vägg med värmeslingor. 
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Figur 32. Effekt som funkton av PMV-värde. 

 

 

 

Figur 33. PPD-värde som funktion av effekt. 
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4.2.2 IDA Indoor, Climate and Energy resultat 

I figur 34 ses i den röda linjen utomhustemperaturen. I figur 35 till 37 redovisas PPD- och PMV-värde 

för de olika effektnivåerna. 
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Entire simulation: from 2012-01-01 to 2013-01-01

Figur 35. Diagram över PMV och PPD under ett års tid (IDA ICE) med en tilloppstemperatur på 53˚C, 
vilket gav en effekt på 233 W den kallaste månaden och totalt 40,5 kWh/m

2
 levererad energi. 

Figur 34. Diagram över temperatur i ventilationssystem (IDA ICE).  
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PPD, Predicted Percentage of Dissatisfied, at occupant 1, %

PMV, Predicted Mean Vote, at occupant 1
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Figur 37. Diagram över PMV och PPD under ett års tid (IDA ICE) med en tilloppstemperatur på 40˚C, vilket gav en effekt 
på 223 W den kallaste månaden och totalt 38,8 kWh/m

2
 levererad energi. 

Resultatet från samtliga effektnivåer visar att ett för varmt klimat upplevs och effekten kan sänkas 

ytterligare. Det upplevs så varmt att så många som 10-15 % är missnöjda. Samtliga nivåer ger en 

levererad energinivå på cirka 40 kWh/m2 vilket är under kraven från Boverket. 
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Entire simulation: from 2012-01-01 to 2013-01-01

Figur 36. Diagram över PMV och PPD under ett års tid (IDA ICE) med en tilloppstemperatur på 48˚C, vilket gav en effekt 
på 224 W den kallaste månaden och totalt 39 kWh/m

2
 levererad energi. 
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4.3 Vattenburen radiator 

4.3.1 IDA Indoor, Climate and Energy resultat 

I figur 38 ses i den röda linjen utomhustemperaturen. I figur 39 till 41 redovisas PPD- och PMV-värde 

för de olika effektnivåerna. 

 
Figur 38. Diagram över temperatur i ventilationssystem (IDA ICE). 

 
Figur 39. Diagram över PMV och PPD under ett års tid (IDA ICE) med en tilloppstemperatur på 55˚C, vilket gav en effekt 
på 465 W den kallaste månaden och totalt 106,7 kWh/m

2
 levererad energi.  
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Figur 40. Diagram över PMV och PPD under ett års tid (IDA ICE) med en tilloppstemperatur på 45˚C, vilket gav en effekt 
på 469 W den kallaste månaden och totalt 107,3 kWh/m

2
 levererad energi. 

 

Figur 41. Diagram över PMV och PPD under ett års tid (IDA ICE) med en tilloppstemperatur på 35˚C, vilket gav en effekt 
på 465 W den kallaste månaden och totalt 106 kWh/m

2
 levererad energi. 

Resultatet ett något för kallt klimat under de kallaste månaderna, men ger dock ett bra klimat enligt 

PMV- skalan och omkring 5 % missnöjda. Samtliga tilloppstemperaturer ger en hög levererad 

energinivå runt 105 - 110 kWh/m2.  

PPD, Predicted Percentage of Dissatisfied, at occupant 1, %

PMV, Predicted Mean Vote, at occupant 1

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan

PPD

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

PMV

 0.0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1.0

 1.2

 1.4

 1.6

 1.8

 2.0

 2.2

 2.4

 2.6

 2.8

 3.0

Entire simulation: from 2012-01-01 to 2013-01-01

PPD, Predicted Percentage of Dissatisfied, at occupant 1, %

PMV, Predicted Mean Vote, at occupant 1

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan

PPD

0

5

10

15

20

25

PMV

 0.0

 0.5

 1.0

 1.5

 2.0

 2.5

Entire simulation: from 2012-01-01 to 2013-01-01



45 
 

4.4 Ekonomi 
Kostnadsberäkningen ska enbart ses som ett förslag där stora variationer kan förekomma beroende 

på fastighetstyp, inköpsställe och entreprenör.  

Ett uppskattat pris för en vägg med väggvärme och en vägg med en radiator är uträknat med hjälp av 

sektionsfakta (Wikells byggberäkningar AB, 2013).  

Radiatorvägg –  sovrum 15m2 

Produkt  Antal Pris Tid 

Radiator  1st 2190 1,57 
  ___________________________ 
   2190 1,57  
 
Materialkostnad……………………………………………………………………….2190 
Arbetslön 1,57 tim a´147: -……………………………………………..………..230,8 
Omkostnadspålägg 293 % på arbetslön…………………………………….676,2 
          ______ 
Sektionskostnad exkl. moms……………………………………………………..3097:-  
 

 

Väggvärme –  sovrum 15m2 

Produkt  Antal Pris Tid   

Flooré kit Easy  1 pkt 3095 
Värmekretsfördelare  1st 1505  
Rotgips 6mm  3st 347,5 
  ___________________________ 
   4947,5 3,2  
 
Materialkostnad……………………………………………………………………….4947,5 
Arbetslön 3,2 tim a´147: -………………………………………………………….470,4 
Omkostnadspålägg 293 % på arbetslön…………………………………….1378,3 
          ______ 
Sektionskostnad exkl. moms……………………………………………………..6796,2:-  
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5. Diskussion 

Idag är de mest vedertagna värmesystemen någon form av radiatorer eller golvvärme, antingen 

vattenburet eller elslingor. Idén till detta projektarbete grundar sig ifrån att författarna fick ett 

förslag från lärare Jan Akander, som också är handledare i examensarbetet, att undersöka den 

termiska komforten hos ett lågtempererat vattenburet väggvärmesystem och jämföra det med 

komforten från traditionella radiatorer.  

Det som intresserade författarna var varför väggvärmesystemen knappt förekommer i Sverige medan 

de är betydligt vanligare nere på kontinenten. Det var också viktigt att undersöka om 

väggvärmesystemet var applicerbart på dagens flerbostadshus som uppbyggdes under 1965-1974, 

det så kallade miljonprogrammet. Som det tidigare nämnts står miljonprogrammet för 25 % av 

Sveriges totala bostadsbestånd och har stort behov av renovering och energieffektivisering. Att byta 

från ett traditionellt radiatorsystem till väggvärmesystem har i föreliggande arbete visats vara 

energibesparande på grund av bättre termisk komfort vid lägre effektnivåer. Detta påvisades i såväl 

laboratorieförsök som vid numeriska simuleringar via IDA ICE. Tyvärr kan inte resultaten direkt 

jämföras med varandra eftersom konstant utomhustemperatur användes i laboratoriet, detta 

uppnåddes inte i IDA ICE. Det som dock visas från simuleringsresultatet är att trots en 

tilloppstemperatur på 40 ˚C var inomhusklimatet för varmt medan det var för kallt för elradiator och 

vattenradiator trots effekt på 940 W respektive tilloppstemperatur på 55˚C. 

Att lågtempererade värmesystem generellt sett är bättre ur termisk komfortsynpunkt bekräftar även 

Holmberg och Myrhen (Holmberg & Myrhen, 2007) i deras rapport om termisk komfort vid olika 

värmesystem. I samma rapport kommer de dessutom fram till att lågtempererade värmesystem ofta 

ger en lägre energianvändning på grund av att lufttemperaturen kan sänkas upp till 1,5˚C vilket också 

stämmer med författarnas resultat att det krävs en lägre effekt för att uppnå lika eller bättre termisk 

komfort. Holmberg och Myrhen kom i sin studie fram till att lågtempererade väggvärmesystem har 

problem med kalldrag från ventilationsdon, den aspekten har dock inte beaktats i föreliggande 

studie. I Holmberg och Hesarakis (Holmberg & Hesaraki, 2012) studie om energianvändning med 

lågtempererade värmesystem kom även de fram till att det går att uppnå fullgod termisk komfort 

med ett lågtempererat värmesystem. 

I samtliga resultat från IDA-ICE var inomhusklimatet för varmt under de varmaste 

sommarmånaderna. Detta tror dock författarna beror på att ventilationssystemet är ett 

frånluftsystem, vilket gör att varm luft kommer in via ventiler i fasaden.   
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Ekonomiskt visade resultatet att väggvärme är mer än dubbelt så dyrt som det mer traditionella 

radiatorsystemet. Det innebär en högre initialkostnad vid installation vilket kan vara svårt för vissa 

fastighetsägare med en redan ansträngd ekonomi. Fördelen med väggvärmesystemet är dock att 

uppvärmningskostnaden kommer att minska eftersom det krävs mindre effekt för att uppnå samma 

termiska komfort. Det gör att det på lång sikt bör vara lönsammare att välja ett väggvärmesystem. 

Hur mycket lönsammare det är kan dock inte utläsas ur detta projekt då variationen i 

väggvärmeresultatet var för stort. 

5.1 Mätosäkerhet 

Det har funnits flera olika källor till mätosäkerhet under arbetets gång. Den mest betydande 

mätosäkerheten har varit att rummet som användes inte hade någon ventilation utan endast en dörr 

som var öppen som tilluften fick strömma in genom. För att få någon cirkulation på luften över huvud 

taget placerades en fläkt i bortre delen av rummet. Den lösnigen kan ha medfört att luftflödet var 

något högre än normal. Rummet var inte heller tillräckligt isolerat och inte helt avskärmat, vilket 

medförde att klimatet i rummet var relativt bra med låga PPD- värden utan värmesystem. 

Kylanläggningen som var installerad i laboratoriet var opålitlig och kunde variera kraftigt i temperatur 

under mätningarna. Troligtvis påverkade det inte mätningarna i någon större utsträckning då 

kylkammaren ackumulerade kylan bra. I mätutrustningen finns dessutom en mätosäkerhet, den 

anses dock vara obetydlig i 

jämförelse med störningarna från 

fläkt och omgivande rum. För att få 

ett mer tydligt svar på termiska 

komforten i hela rummet skulle det 

behövts fler mätpunkter utspridda i 

rummet. I figur 42 ger författarna 

förslag på ytterligare placeringar. De 

är placerade både vinklade från 

fönster och på längre avstånd från 

yttervägg. Förslaget A är placerad i 

hörnet för att representera en 

hörnsoffa placerad mot yttervägg 

och därmed placering av sittande 

person i hörnet.                   

  

Figur 42. Placering av komfortmätare i rummet. 
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5.2 Insamling av information 

Då denna rapport främst bygger på experiment så har informationen mest handlat om att tolka 

resultaten från mätningar och simuleringar. I övrigt har den litterära informationen insamlats genom 

vetenskapliga artiklar och böcker. Handledningarna med Jan Akander har också varit en viktig 

informationskälla samt att han gett tips och idéer om var författarna kan finna svar på sina frågor. 

För att få mer ingående kunskap i IDA ICE kontaktade författarna företaget Equa Simulation AB, dock 

utan resultat.              

5.3 Utvärdering av arbetet 

Planeringen av arbetet påbörjades i ett tidigt skede där bland annat problemformuleringen skrevs 

ner och rapportens innehåll diskuterades. Störst fokus lades dock på att utarbeta en metod och 

planera hur laborationen skulle genomföras. Det skulle dock visa sig att arbetet stundtals både blev 

problematiskt och tungarbetat där de överhängande problemen har varit kopplade till utrustningen i 

laboratoriet. Under idéstadiet av arbetet planerade författarna att hinna med laborationen under 

projektets fyra första veckor, men allt eftersom fick planerna revideras och skjutas upp på grund av 

försenad utrusning, helgdagar eller upptagna lokaler. När laborationen äntligen kunde påbörjas så 

gick kylanläggningen och elpannan sönder, vilket medförde ytterligare förseningar.  

Uppbyggnaden av försöksväggen i laboratoriet och metodiken för mätningarna fullföljdes enligt 

planeringen, förutom att tidsplanen inte gick att följa. Det medförde att starten av mätningarna blev 

försenad, vilket gjorde att det inte var möjligt att genomföra lika många mätningar som önskat. Det 

optimala hade varit om det minst hade gjorts fem olika mätningar per system för att lättare tolka 

resultatet. På grund av tidspressen genomfördes mätningarna endast rakt framför värmekällan och 

fönstret, vilket också hade kunnat förbättras genom att placera mätstativet på flera olika positioner i 

rummet, vilket diskuterades under mätosäkerhet. Strukturen i metoden har varit bra, medan 

mätningarna varit få till antalet på grund av yttre omständigheter som författarna inte kunnat 

kontrollera.           
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6. Slutsats 
Frågeställningen var ”går det utifrån dagens önskemål om låg energianvändning att ersätta 

traditionella radiatorer vid ombyggnation av framförallt miljonprogramsbostäder till vattenburet 

värmesystem i vägg och hur påverkas byggnadens termiska komfort i och med ändringen?” 

 

Studierna visade att systemet med väggvärme gav en god och fullt jämförbar termisk komfort 

jämfört med radiatorväggen trots fast effekten sänktes till lägre nivåer än motsvarade mätning med 

radiatorn. I resultatet från studien ses att den levererade energin för väggvärme är mindre än hälften 

av radiatorernas värde. Det ska dock nämnas att det gjordes för få mätningar för att dra en tydlig 

slutsats av resultatet och ge ett fullständigt svar på frågeställningen utifrån föreliggande studie. 

Författarna anser dock att med hjälp av studier från andra personer att en slutsats kan dras att ett 

lågtempererat väggvärmesystem inte ger en sämre termisk komfort vid samma effekt som 

traditionella radiatorsystem och det är därmed rimligt ur energi och komfortsynpunkt att välja 

väggvärme vid ombyggnation av framförallt miljonprogramsbyggnader.                
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7. Avslutande reflektioner 
Avslutningsvis vill författarna ge sina personliga kommentarer till arbetet och belysa vad som har 

varit bra, men också vad som hade kunnat göras annorlunda, framförallt vill författarna klarlägga vad 

de har lärt sig under fördjupningen på området. 

Grundupplägget på arbetet har varit planering, laboration, simulering, beräkning samt 

rapportskrivning. Det har varit helt avgörande för arbetet att författarna haft tillgång till skolan 

moderna laboratorium med kunnig personal och bra utrustning. Det skulle dock ha behövts ett 

gemensamt planeringsmöte med vår handledare, berörd personal i laboratoriet, 

samordningsansvarig samt studenter som använde samma utrustning för att arbetet skulle varit mer 

effektivt. Metoden med mätningar i laboratorium och verifiering med numeriska simuleringar i IDA 

ICE anser dock författarna vara tillfredsställande och användbar vid framtida studier.      

Författarna ser inget större hinder till varför väggvärmesystem inte skulle kunna bli en ett 

komplement till dagens vattenburna radiatorer eller golvvärmesystem. Ekonomiberäkningen har 

visat att initialkostnaden för ett väggvärmesystem är betydligt högre än ett radiatorsystem, men 

författarna anser ändå inte att det är tillräckligt skäl för att avfärda systemet eftersom det långsiktigt 

bör ge ett positivt ekonomiskt resultat. 

Att arbeta med energi är idag en självklarhet och att då i samband med det inte undersöka den 

termiska komforten vore dumt och författarna hoppas denna rapport ger insikt i det allra viktigaste i 

byggnader, nämligen de boende och deras upplevelse av klimatet. Målet kanske inte endast borde 

vara att bygga energieffektiva byggnader, utan också hem med ett trivsamt klimat. 

7.1 Varför har då inte väggvärmesystem slagit på den svenska marknaden? 

Det kan troligtvis förklaras genom att det inte finns tillräckligt med forskning på området, samt att de 

traditionella systemen är väl fungerande. Ytterligare en sida kan vara att byggbranschen är 

konservativ och det är svårt att etablera nya produkter på marknaden. Det går heller inte att förringa 

den psykologiska aspekten som kan förekomma när det gäller vattenfyllda system då det finns en 

rädsla för oönskat läckage. Under arbetets gång har författarna flera gånger hört ”Hur blir då om 

någon sätter upp tavlor”. Detta är ett problem med väggvärmen men något som med information 

och med markeringar som bröstpanel eller färgmarkering förhoppningsvis kan undvikas. Ett hårdare 

material som en metallskiva kan även vara ett alternativ som skydd, det skulle även kunna ge en 

bättre värmeledning till rummet. 

Författarnas förhoppning är att fortsatt forskning i området ger tillräckligt stöd för att en entreprenör 

ska våga göra ett fullskaligt pilotprojekt med väggvärmesystem i ett flerbostadshus.       
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8. Framtida studier 
För att få ett tydligare svar på vilket värmesystem som är bäst ur perspektiven termisk komfort samt 

energi behövs flera mätningar utföras. Nedan listas vilka mätningar författarna ser som lämpliga att 

fortsätta med. 

 Flera mätpunkter i rummet både längre från värmekälla som vinklad från värmekälla. 

 

 Varierad utomhustemperatur och se följder på grund av tröghet i system och byggnadskropp. 

 

 Flera effektnivåer för att tydligare definiera en rätt linje mellan PMV och effekt. 

 

 Starta mätningar med ett kallt rum och minimal påverkan från omkringliggande rum skulle 

tydligare visa inverkan från värmesystemen och mätosäkerheten skulle minska. 

 

 Försök i en befintlig byggnad för verklighetstrogna resultat med inverkan från variation i 

väderlek, vädring och uppvärmning på grund av elektronik. 

 

 Inverkan av energiförbättrande åtgärder som tilläggsisolering och byte till energieffektivare 

fönster vore intressant att mäta för att se hur värmesystemen kan passa i nya eller 

tilläggsisolerade byggnader. 

 

 Försök med byte av ytskikt innanför väggvärmesystemet med en bättre ledningsförmåga för 

att se om systemet kan effektiviseras. 
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Bilaga A 
Termograferingar från samtliga mätningar listat från lägsta effekt till högsta.  

 

 

      

 

 

 

 

 


