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Abstract

Study of thermal climate in an office landscape with
large windows

Isak Ståhlman

On average, humans spend most of their life indoors and that is why it is so important
to have a good indoor climate. At Sweco´s office in Uppsala there is a dissatisfaction
with the thermal climate, which is a part of the indoor climate. The office is designed
with an office landscapes and large windows. The purpose with this project is to get
more knowledge about thermal climate within large windows and glass facades. The
goal with this project is to identify the reasons for the dissatisfaction with thermal
climate and to provide knowledge feedback to the company’s future projects. In the
project, a literature study is being conducted to create a theoretical framework. After
that, a preliminary study is made to understand the current situation and to get a
picture of the dissatisfaction. Calculations, simulations and measurements are made to
exclude and identify reasons for the dissatisfaction.

In the project calculations on heat balances were made and the calculations showed
the power requirement was met in the two zones studied. Climatic simulations in the
two zones were conducted in the simulation software IDA Indoor Climate and
Energy, where the results from the simulations were within limits. However,
something that cannot be simulated is air velocities. Measurements of air temperature
and surface temperature were performed in the two zones. In one zone, the
measured values did not match the set point from the room unit. In the other, the
window glass heat transfer coefficient was estimated to be 1,3 W/(m^2)K, which is
comparable to the projected heat transfer value for the entire window, which is 0,8
W/(m^2)K. When calculating air velocity from cold downdraught in the residential
zone, Heiselberg formulas were used. At an outdoor design temperature for winter
of -19 degrees Celsius, an indoor temperature of 22 degrees Celsius and a window
height of 2,4 meters, the air velocity result at the 0,15 m/s limit when the heat
transfer value was 0,8 W/(m^2)K and resulting in a value above the limit when the
heat transfer value was 1,3 W/(m^2)K.

Finally, the results showed that in the first zone, the reason for the dissatisfaction was
identified with the fact that the control of the climate control installations did not
work as intended. In the second zone, the reason for the dissatisfaction was identified
that no heat source was used under windows to prevent cold downdraught. Heat
source under windows would be needed according to calculations from work and
according to the literature study that was done in this work. With material from the
work, a document is created about cold downdraught as knowledge feedback to
Sweco.

Keywords: Thermal climate, Climate simulation, Heat balance, Cold downdraught,
Cold downdraft, Large windows
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Sammanfattning 
I genomsnitt tillbringar människan större delen av sitt liv inomhus och därför är det viktigt 
med ett bra inomhusklimat. I Swecos kontor i Uppsala finns det ett missnöje med det 
termiska klimatet vilket är en del av inomhusklimatet. Kontoret är utformat som ett 
kontorslandskap med stora fönster. Syftet med detta arbete är att få mer kunskap om 
termiskt klimat vid stora fönster och glasfasader. Målet är att identifiera orsakerna till 
missnöjet med det termiska klimatet och att ge kunskapsåterkoppling till kommande 
projekteringar. I arbetet görs en litteraturstudie för att skapa en teoretisk referensram. Efter 
det så görs en förstudie för att förstå nuläget och få en bild av missnöjet. Beräkningar, 
simuleringar och mätningar görs för att utesluta och identifiera orsaker till missnöjet.  
 
I arbetet gjordes effektberäkningar på värmebalans vilket visade att effektbehovet var 
tillgodosett i de två zonerna som studerats. Klimatsimuleringar i de två zonerna utfördes i 
simuleringsprogrammet IDA Klimat och Energi, där resultaten från simuleringarna höll sig 
inom kravgränser. Något som däremot inte kan simuleras är lufthastigheter. Mätningar på 
lufttemperatur och yttemperatur utfördes i de två zonerna. I den ena zonen stämde inte 
mätvärden överens med börvärdet från rumsenheten. I den andra zonen uppskattades 
fönsterglasets värmegenomgångskoefficient till 1,3 W/(m2K) vilket kan jämföras med den 
projekterade värmegenomgångskoefficienten för hela fönstret som är 0,8 W/(m2K). Vid 
beräkning av lufthastighet från kallras i vistelsezonen användes formler från en studie gjord 
av Heiselberg. Vid en dimensionerande vinterutetemperatur på -19 °C, en innetemperatur 
på 22 °C och en fönsterhöjd på 2,4 meter låg lufthastigheten på kravgränsen 0,15 m/s med 
en värmegenomgångskoefficient på 0,8 W/(m2K) och över kravgränsen med en 
värmegenomgångskoefficient på 1,3 W/(m2K). 
 
Slutligen visade resultaten från arbetet att i den första zonen identifierades orsaken till 
missnöjet med att styrningen av de klimatstyrande installationerna inte fungerade som 
tänkt. I den andra zonen identifierades orsaken till missnöjet med att ingen värmekälla 
användes under fönster för att motverka kallras. Värmekälla under fönster skulle behövas 
enligt beräkningar från arbetet och enligt litteraturstudien som gjordes i arbetet. Med 
material från arbetet skapas ett dokument om kallras som kunskapsåterföring till Sweco. 
 
Nyckelord: Termiskt klimat, Klimatsimulering, Värmebalans, Kallras, Stora fönster  
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Förord 
Denna rapport är resultatet av mitt avslutande examensarbete vid Uppsala Universitet inom 
programmet Högskoleingenjör i maskinteknik. Arbetet har inriktning mot energiteknik där 
termiskt klimat i ett kontorslandskap med stora fönster har studerats.  
 
Arbetet har utförts vid Sweco Systems i Uppsala. Jag vill tacka min handledare Anna Maria 
Schyllert för att jag fick göra examensarbete vid Sweco och för det stöd hon gett mig under 
arbetets gång. Jag vill också tacka Tommy Schröder som kom med idén till arbetet och för 
att han hjälpt mig när jag haft frågor kring framförallt programvaran IDA Klimat och 
Energi. Jag vill även rikta ett tack till alla på Sweco i Uppsala som gett mig ett varmt och 
vänligt bemötande. Jag kände mig verkligen välkommen och jag är tacksam till alla som 
svarat på frågor jag haft under arbetets gång. 
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stöd, hjälpt mig avgränsa arbetet till energiteknik och kommit med intressanta infallsvinklar 
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Slutligen vill jag tacka mina nära och kära som alltid stöttar mig, med ett speciellt tack till 
min bror Simon för givande diskussioner. 
 
Uppsala, maj 2017 
Isak Ståhlman  
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Terminologi 
Här förklaras förkortningar och begrepp som används i rapporten. 
 
Förkortningar 
BBR – Boverkets Bygg Regler 
CAV – Constant Air Volume 
CFD – Computational Fluid Dynamics 
DVUT – Dimensionerande VinterUteTemperatur  
PMV – Predicted Mean Vote 
PPD – Predicted Percentage of Dissatisfied 
 
Begrepp 
Avluft – Luft som avlämnas till det fria. (Avsnitt 2.3) 
Börvärde – Värdet av en storhet som den reglerade processen skall hålla. 
Dragindex – Beräknad andel missnöjda till följd av drag. (Avsnitt 2.1.3) 
Värmebalans – Summan av tillförd och bortförd värmeeffekt. (Avsnitt 2.2) 
Effektberäkningar – Summering av tillförd och bortförd värmeeffekt. 
Globtermometer – Mätinstrument till att mäta operativ temperatur. 
g-värde – Beskriver ett fönsters solskyddande egenskap. 
IDA Klimat och Energi – Klimat och energi simuleringsprogramvara. (Avsnitt 2.6.1) 
Inneklimat – Inomhus förhållanden med avseende på värme, luftkvalitet, ljus och ljud. 
Innemiljö – Synonymt med inneklimat. 
Inomhusklimat – Synonymt med inneklimat. 
Kallras – Luftrörelse som rasar neråt längs en yta som är kallare än rumsluften.  
Klimatfaktorer – Faktorer som utgör på det termiska klimatet. 
Klimatsimulering – Datorstödd uppskattning utav inomhusklimat. 
Klimatskärm – Det som skiljer ute- och inneklimat. Ytterväggar, grund, tak, ytterdörrar 
och fönster. 
Komfortmodul – Integrerat tilluftsdon med värme- och kylbatteri. 
Kylbaffel – Likt ett värmeelement som istället kyler och ofta är placerat i taket. 
Köldbrygga – Delar av en byggnadskonstruktion som har lägre värmeisolerande förmåga 
än den övriga klimatskärmen. 
Luftdon – Don i ventilationssystem utgör en gräns mellan behandlat utrymme och 
kanalsystem. 
Luftkvalitet – Luftens renhet från föroreningar som påverkar människan. 
Miljöbyggnad – Ett byggnadscertifieringssystem. (Avsnitt 2.1.11) 
Operativ temperatur – Medelvärdet av lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen 
från omgivande ytor. (Avsnitt 2.1.2) 
Regulator – En apparat som beräknar och ställer ut en styrsignal till ett system. 
Rumsenhet – Reglage för val av börvärde. 
Termiskt inomhusklimat – Värmeförhållanden inomhus utgörs utav lufttemperatur, 
medelstrålningstemperatur, lufthastighet och luftfuktighet. (Avsnitt 2.1) 
Termiskt klimat – Synonymt med termiskt inomhusklimat. 
Termisk komfort – Upplevelsen av det termiska klimatet, utgörs av klimatfaktorer, klädsel 
och aktivitetsgrad. 
Tilluft – Luft som förs till rum. (Avsnitt 2.3) 
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Uteluft – Luft i det fria. (Avsnitt 2.3) 
U-värde – Värmegenomgångskoefficient. 
Vistelsezon – Område av rum var gällande krav ska uppfyllas. (Avsnitt 2.1.8) 
Värmekonvektion – En av tre mekanismer för värmetransport. 
Värmeledning – En av tre mekanismer för värmetransport. 
Värmestrålning – En av tre mekanismer för värmetransport.  
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1 Inledning 
I inledningen presenteras bakgrunden till val av ämne för arbetet, vad som är problem idag, 
vad som vill uppnås med arbetet, hur det ska uppnås och vad som inte ingår i arbetet. 

1.1 Bakgrund 
I genomsnitt anses människan tillbringa 90 % av sin tid inomhus, vilket innebär att det är 
ytterst viktigt med ett bra inomhusklimat (Sandin 2010, 7). Grund, ytterväggar, tak, dörrar 
och fönster är en byggnads klimatskärm som avskiljer inomhusklimat från utomhusklimat. 
Inomhusklimatet beror på många faktorer, klimatskärmens termiska isolering är en faktor 
som är passiv i den meningen att den inte aktivt går att anpassa efter behov. Aktiva 
klimatstyrande installationer används till att anpassa inomhusklimat. De aktivt 
klimatstyrande installationerna reglerar värme, kyla, ventilation och solavskärmning efter 
behov. Dagens klimatstyrande installationer går mot att bli allt mer automatiserade och 
effektiva, vilket tillåter en mer avancerad arkitektur med stora inomhusytor och stora 
glasfasader. Då krav på inomhusklimat alltid ska uppfyllas är det viktigt att byggnaden och 
dess klimatstyrande installationer fungerar som tänkt. Det kan vara komplext att i en 
projektering förutse om det tänka inomhusklimatet kommer uppfyllas. Även om 
projekteringen är välgjord kan orsaker till missnöje med inomhusklimat bero på dålig 
injustering av de klimatstyrande installationerna eller andra brister från kravformulering till 
färdig byggnad. 
 
Sweco Systems projekterar klimatstyrande installationer med lösningar för värme, kyla, 
ventilation och styrning av dessa system. Stora fönster och glasfasader är vanligt idag och 
företaget vill lära sig mer om hur installationer bör anpassas till detta. Deras kontor i 
Uppsala har stora fönster och de har själva projekterat de klimatstyrande installationerna 
där. Flera anställda har uttryckt missnöje med det termiska klimatet och Sweco Systems 
misstänker att det kan bero på de stora fönstrens egenskaper. Missnöjet har anmärkts och 
hyresvärden har utfört mätningar för att konstatera att ställda krav är uppfyllda. 

1.2 Problembeskrivning 
Termiskt klimat vid stora fönster och glasfasader är svårhanterat och Sweco Systems vill nu 
utreda varför det termiska klimatet inte är tillfredställande i deras eget kontor. 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att få mer kunskap om termiskt klimat vid stora fönster och 
glasfasader genom att studera ett exempel. 
 
Målet med arbetet är att identifiera och beskriva orsaken till missnöjet med det termiska 
klimatet på kontoret vilket kan ge kunskapsåterföring till kommande projekteringar. 

1.4 Metod 
Examensarbetet kan delas in i fem delar: 

• Litteraturstudie 
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• Förstudie 
• Skapa en modell 
• Utföra beräkningar, simuleringar och mätningar 
• Sammanställa rapport 

 
En litteraturstudie gav en teoretisk referensram, där litteratur, standarder, myndighetstexter 
och tidigare studier studerades. 
 
I förstudien studerades regler, krav, undersökningar och projekteringsunderlag för kontoret. 
Så aktuella och korrekta indata som var möjligt att få tag på samlades in. Förstudien gav 
också en noggrannare beskrivning av problemet. 
 
Det är de dimensionerande förhållandena som är intressanta, d.v.s. dimensionerande 
sommarutetemperatur och dimensionerande vinterutetemperatur. Eftersom projektet 
genomfördes på våren, undersöktes dessa förhållanden genom beräkningar och 
simuleringar. Mätningar användes för att kontrollera om krav är uppfyllda vid ett 
förhållande som inte är dimensionerande och för att undersöka parametrar hos 
byggnadsmaterial. 
 
En modell togs fram genom att beskriva kontoret med en approximerad geometri. Till 
klimatsimuleringar skapades en modell i programvaran IDA Klimat och Energi. 
Effektberäkningar utfördes på intressanta zoner för att se om effektbehovet är tillgodosett 
vilket är en förutsättning till ett bra termiskt klimat. Klimatsimuleringar gjordes för att se 
om det termiska klimatet för de intressanta zonerna kan uppfylla ställda krav.  
 
Mätningar gjordes för att undersöka funktionen hos styrningen av de klimatstyrande 
installationerna. Ytterligare mätningar och beräkningar gjordes för att undersöka kallras 
från fönster. Avslutningsvis sammanställdes en rapport på arbetet. 

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet fokuserar på termiskt klimat vilket innefattar lufttemperatur, omgivande 
ytors temperatur och luftrörelsers inverkan. Innemiljön som helhet beaktas alltså inte vilket 
innebär att luftkvalitet, ljud och ljus kommer utelämnas. 
 
Arbetet fokuserar på utvalda problem i utvalda zoner av kontoret.   



Kap. 2 Teori från litteraturstudie 

 3 

2 Teori från litteraturstudie 
I litteraturstudien har artiklar, studier och litteratur studerats för att ge en aktuell teoretisk 
referensram till arbetet. Teorin som följer tillsammans med kunskaper från tidigare kurser 
ska räcka för att en studentkollega vid maskinteknikprogrammet ska kunna tillgodogöra sig 
detta arbete. 

2.1 Termiskt klimat 
Det har i inledningen konstaterats att inomhusklimat är ett viktigt ämne eftersom 
människan tillbringar så mycket tid inomhus. Värdering av inomhusklimat är till viss del en 
subjektiv bedömning då människor upplever ett inomhusklimat olika beroende på 
personliga preferenser. Inomhusklimatet kan delas upp i termiskt klimat, luftkvalitet och 
luftrenhet. Luftrenhet syftar till hur ren luften är från föroreningar som kan rubba eller 
förstöra en process. Luftkvalitet syftar till hur ren luften är från föroreningar som kan 
irritera eller skada människor. När det ställs krav på luftrenhet är vanligtvis kraven på 
luftkvalitet också tillfredsställda med en god marginal (Abel och Elmroth 2006, 31). 
 
Det termiska klimatet beror på flera olika klimatfaktorer. Dessa faktorer är lufttemperatur, 
medelstrålningstemperatur, lufthastighet och luftfuktighet. Termiskt klimat tillsammans 
med klädsel och fysisk aktivitet utgör de faktorer som påverkar den termiska komforten 
vilket är ett mått på människans termiska välbefinnande (AFS 2009:2, 57). Termiskt klimat 
är en del av inomhusklimatet som ger utrymme för subjektiv bedömning och kan då i viss 
mån kompenseras med klädseln för att en större andel människor ska uppnå termisk 
komfort. Att göra alla nöjda med det termiska klimatet anses emellertid omöjligt och ett 
visst missnöje måste accepteras då människor har olika preferenser som inte fullt ut går att 
tillgodose (Warfvinge och Dahlblom 2010, 1:1). 

2.1.1 Lufttemperatur 
Att mäta lufttemperatur är ett enkelt och vardagligt sätt att bedöma det termiska klimatet. 
När lufttemperaturen mäts kan man skärma av termometern så den inte påverkas av 
strålningsvärme från omgivande ytor. Att mäta bara lufttemperatur räcker således inte till 
att bestämma det faktiska termiska klimatet, då även omgivande ytors temperatur och 
luftrörelser inverkar (Abel och Elmroth 2006, 33). 

2.1.2 Medelstrålningstemperatur och operativ temperatur 
Medelstrålningstemperatur 
De omkringliggande ytorna med dess yttemperaturer kan sammanställas till en 
medelstrålningstemperatur. Det beräknas enligt:  
 
 !" = $% ∙ !% + $( ∙ !(+	. . . +$+ ∙ !+  [°C] (2.1) 
 
där !" är medelstrålningstemperatur, $+ [-] är vinkelförhållandet mellan ytan n i rummet 
och beräkningens aktuella punkt och !+ [°C] är yttemperaturen för ytan n. Vinkel-
förhållanden kan hämtas ur handböcker för inneklimat (Warfvinge och Dahlblom 2010, 
1:5). 
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Operativ temperatur 
Klimatparametern operativ temperatur är en sammanvägning av lufttemperaturen och 
medelstrålningstemperaturen från omgivande ytor, vilket ger ett bättre mått på termiskt 
klimat än vad enbart lufttemperaturen ger. Den operativa temperaturen kan beräknas enligt: 
 
 !, =

-./01∙234-5∙26
23426

    [°C] (2.2) 
 
där !, är operativ temperatur, !789: [°C] är lufttemperaturen, ;< [W/m2K] är 
värmeövergångskoefficienten för konvektion mellan hud och luft och ;= [W/m2K] är 
värmeövergångskoefficienten för strålning mellan omgivande ytor och huden. Vid normala 
yttemperaturer inomhus är ;< och ;= nära lika och formeln kan förenklas enligt (Abel och 
Elmroth 2006, 33): 
 
 !, =

-./014-5
(

    [°C] (2.3). 

2.1.3 Lufthastighet 
Höga lufthastigheter kan ge upphov till drag, vilket är lokal nedkylning av en kroppsdel. En 
hög lufthastighet gör att luften som ligger nära en kroppsdel och har värmts upp av 
kroppsvärmen, byts ut mot kallare luft som i sin tur värms upp och då kyler kroppsdelen. 
Orsaker till drag kan vara luftstrålar från tilluftsdon, uteluftsventiler, kallras vid kalla ytor 
eller otätheter i en byggnads klimatskärm. För att undvika luftrörelser som orsakar drag bör 
lufthastigheten i vistelsezonen inte överstiga 0,15 m/s vid stillasittande arbete (Warfvinge 
och Dahlblom 2010, 1:6). 
 
Lufthastigheten i kallras 
Vid en kall yta t.ex. ett fönster kan det uppstå kallras. Kallras är luft som kyls ner utav den 
kalla ytan, då blir luften tyngre och rasar nedåt och sprider sig utmed golvet. För att 
beräkna lufthastigheten på kallras används formeln: 
 
 ><?77"?= = 0.1 Δ! ∙ C   [m/s] (2.4) 
 
där ><?77"?= är lufthastigheten på kallraset, Δ! [°C] är skillnaden mellan yt- och 
lufttemperatur och H [m] är den kalla ytans höjd (Warfvinge och Dahlblom 2010, 1:7). 

2.1.4 Luftfuktighet 
Luftfuktigheten har en viss inverkan på det termiska klimatet men den är ringa vid vanliga 
innetemperaturer och låg aktivitetsgrad. Därmed kan inverkan av luftfuktighet ofta 
försummas (Warfvinge och Dahlblom 2010, 1:8). 

2.1.5 Klädsel och aktivitetsgrad 
Klädsel 
Ett termiskt klimat kan som nämnt inte ge termisk komfort till alla men klädsel är en faktor 
som ger varje person viss möjlighet att själv kompensera för det termiska klimatet. Detta 
kan räcka för att uppnå termisk komfort. Klädsel har en värmeisolerande förmåga som mäts 
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i clothing units, 1 clo = 0,155 m2K/W. 0,5 clo motsvarar lätt sommarklädsel, 1,0 clo 
motsvarar normal inomhusklädsel och 1,5 clo motsvarar kraftig inomhusklädsel (Warfvinge 
och Dahlblom 2010, 1:2). 
 
Aktivitetsgrad 
Människokroppen alstrar värme och mängden värme som alstras beror på aktivitetsgrad. 
Värmen som alstras avges till omgivningen genom konvektion, strålning, ledning samt 
förångning i form av utandning och svettning. Värmealstringen från en person i vila anges 
som 1 met vilket motsvarar 58,2 W/m2 kroppsyta. Kroppsytan för en fullvuxen person är 
ungefär 1,8 m2. Lätt stillasittande arbete ger upphov till 1,2 met medans idrottsaktiviteter 
kan ge upphov till över 10 met (Abel och Elmroth 2006, 32). 

2.1.6 PMV- och PPD-index 
Att bedöma det termiska klimatet är som nämnt delvis en subjektiv bedömning. För att 
bedömningen ska bli jämförbar används en standard vid bedömning av termiska klimatet 
som ger en uppskattning på hur många som kommer tycka klimatet är bra. SS-EN ISO 
7730:2005 är den standard som används vid bedömning och i den ingår PMV- och PPD-
index. 
 
PMV står för Predicted Mean Vote (förväntat medelutlåtande). Det är en sjugradig skala 
från -3 till +3 som är mått på hur det termiska klimatet upplevs. Enligt skalan upplevs ±0,5 
som neutralt, -3 som kallt och +3 som hett. 
 
PPD står för Predicted Percentage of Dissatisfied (förväntad andel missnöjda). Indexet ger 
en procentsats på hur många som är missnöjda med det termiska klimatet och kan hämtas 
ur PMV enligt Figur 2.1 (Warfvinge och Dahlblom 2010, 1:10). 
 

 
Figur 2.1 Om PMV är känt kan PPD hämtas ur diagrammet (Abel och Elmroth 2006, 34). 
 
För att i teorin kunna avgöra upplevelsen av ett visst termiskt klimat har Fanger formulerat 
ett samband som bygger på klimatfaktorer, klädsel och aktivitetsgrad. Med detta samband 
kan ett önskat PPD-värde översättas till den fysiskt mätbara storheten operativ temperatur. 
Ett exempel finns i Figur 2.2 som visar optimal operativ temperatur vid olika klädsel och 
aktivitetsgrad för att nå PPD < 10 %. I figuren finns ett exempel, då aktivitetsgraden är 1,5 
met och klädseln 0,5 clo är den optimala operativa temperaturen 23 ± 2°C (Abel och 
Elmroth 2006, 35). 
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Faktorer som inverkar på PPD och som ligger till grund för Fangers klimatsamband är: 
 

1. Lufttemperatur 
2. Yttemperaturer 
3. Luftfuktighet 
4. Lufthastighet 
5. Klädsel 
6. Aktivitetsgrad 

 

 
Figur 2.2 Exempel på Fangers klimatsamband (Abel och Elmroth 2006, 35). 

2.1.7 Lokal termisk komfort 
PMV och PPD beskriver det termiska klimatet som helhet men drag och annat kan orsaka 
dålig komfort lokalt för en viss kroppsdel (ISO 7730:2005, 6). Nedan följer de tre 
viktigaste orsakerna till dålig lokal termisk komfort. 
 
DR-index - Dragindex 
Lufthastigheter i vistelsezonen ska hållas låg för att de inte ska ge upphov till störande drag. 
För att bestämma hur många personer som kan störas vid en viss dragnivå kan dragindex 
användas. DR står för Draught Rate, det beskriver den andel av utsatta personer som störs 
av en viss dragnivå och kan beräknas enligt: 
 
 DE = (34 − J7)(>7 − 0,05)N,O((0,37 ∙ >7 ∙ !8 + 3,14) [%] (2.5) 
 
där DR är andelen missnöjda, J7 [°C] är lufttemperatur, >7 [m/s] är luftens lokala 
medellufthastighet och !8 [%] är turbulensintensitet. Turbulensintensiteten är under 
normala förhållanden mellan 30 – 60 % (Warfvinge och Dahlblom 2010, 1:8). 
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Vertikal temperaturgradient 
Vertikal temperaturgradient är en temperaturskillnad i höjdled, om den är stor kan de 
upplevas som obehagligt speciellt vid stillasittande arbete (Warfvinge och Dahlblom 2010, 
1:9). 
 
Strålningsasymmetri 
En yta som är mycket kall eller varm kan ge upphov till dålig termisk komfort vilket då 
kallas strålningsasymmetri (ISO 7730:2005, 9). Ett tak bör inte vara mer än 5 K varmare än 
golvet och en vägg bör inte vara mer än 10 K kallare än motstående vägg. (Energi & Miljö 
2013, 28) 

2.1.8 Vistelsezon 
Vistelsezon är det området som ställda termiska krav ska uppfyllas inom. Vistelsezon 
begränsas till den del av ett rum som används. Boverkets byggregler definierar vistelsezon 
enligt följande (BBR 2016, 94): 
 

• Avgränsas av två horisontella plan på 0,1 meter till 2,0 meter över golvet. 
• Avgränsas av ett vertikalt plan 0,6 meter från inner- och yttervägg. 
• Avgränsas av ett vertikalt plan 1,0 meter från fönster och dörr. 

2.1.9 Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT 
När värmeinstallationer dimensioneras utgår man från den lägsta förväntade ute-
temperaturen. Denna temperatur kallas i BBR för dimensionerande vinterutetemperatur, 
DVUT och utgör en medelutetemperatur för minst ett dygn. DVUT bestäms beroende på 
var i landet byggnaden är och dess tidskonstant. En byggnads tidskonstant är ett värde på 
dess värmetröghet, d.v.s. dess förmåga att laddas med och lagra värme. DVUT kan hämtas 
ur tabeller (Warfvinge och Dahlblom 2010, 4:4). 

2.1.10 Myndigheter 
Det finns lagar och detaljerade föreskrifter som ställer krav på inomhusklimat, 
myndigheterna som tagit fram föreskrifter och allmänna råd är: 
 

• Arbetsmiljöverket (AFS) 
• Socialstyrelsen (SOSFS) 
• Boverket (BBR) 
• Folkhälsomyndigheten (FoHMFS). 

  
Bostäder och arbetslokaler ska klara kraven som boverkets byggregler reglerar. 
Arbetslokaler följer arbetsmiljöverkets allmänna råd och föreskrifter. Boenden och 
allmänna lokaler följer socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter. 
Folkhälsomyndigheten ger ut allmänna råd. Föreskrifter är regler som ska uppfyllas medan 
allmänna råd är förslag på hur föreskrifterna kan uppfyllas. 
 
Arbetsmiljöverket 
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Arbetsmiljöverkets publikation Arbetsplatsens utformning innehåller föreskrifter och 
allmänna råd. Föreskrifterna beskriver att lokaler med arbetsplatser och personalutrymmen 
ska ha lämpligt termiskt klimat som är anpassat till arbetets art och åtgärder ska vidtas för 
att minska risken för ohälsa och olycksfall. Arbeten med låg aktivitetsnivå som sker året 
runt ska utföras i uppvärmningsbara utrymmen och skyddas mot besvärande drag (AFS 
2009:2). 
 
De allmänna råden beskriver att inflödet av uteluft inte bör underskrida 7 l/s per person vid 
stillasittande arbete, för andra föroreningskällor än människor bör det läggas till 0,35 l/s per 
m2 golv area (AFS 2009:2, 48). Tillufthastigheten bör hållas under 0,15 – 0,20 m/s som 
erfarenhetsmässigt anses som dragfritt. Under den kalla årstiden kan tilluften även behöva 
värmas och vid höga lufttemperaturer kan en högre tilluftshastighet än nämnt accepteras 
(AFS 2009:2, 49). Lufttemperaturer ska vid lätt stillasittande arbete vara 20 - 24 °C på 
vintern och 20 - 26 °C på sommaren. Eftersom det termiska klimatet inte enbart beror på 
lufttemperatur rekommenderar arbetsmiljöverket att bestämma PMV och PPD enligt SS-
EN ISO 7730:2005 för att bedöma förutsättningarna för termisk komfort (AFS 2009:2). 
 
Boverket 
Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd (BBR) är en publikation av Boverket 
(BBR 2016). Genom att följa BBR vid byggandet kommer den färdiga byggnaden vara 
utförd enligt alla myndighetskrav.  

2.1.11 Miljöbyggnad certifiering 
Miljöbyggnad är ett miljöbyggnadssystem som har utvecklats av svensk bygg- och 
fastighetsbransch i samarbete med myndigheter, banker, försäkringsbolag, högskolor och 
universitet med syftet att ta fram verktyg för att klara av Sveriges miljökvalitetsmål (SGBC 
2014b, 6). Det finns idag många miljöcertifieringssystem som alla är pådrivare för mindre 
miljöpåverkan och bättre inomhusmiljö för användarna. Byggnader som kan certifieras är 
nyproducerade och befintliga småhus, nyproducerade och befintliga flerbostadshus, 
nyproducerade och befintliga lokalbyggnader som inrymmer till exempel kontor, skola, 
daghem, hotell, handel, vård, restaurang, idrott eller teater (SGBC 2014b, 9). Det 
Miljöbyggnad klassningen fokuserar på är sexton stycken indikatorer där var och en får ett 
betyg vid certifieringen, KLASSAD, BRONS, SILVER eller GULD. Betygskriterierna för 
de olika klassningsnivåerna finns att hämta i Miljöbyggnads tabeller.  
 
Vid bedömning ska först representativa våningsplan väljas ut, det innebär att om flera 
våningsplan liknar varandra kan ett av dem väljas som representant till bedömning av alla. 
Därefter sker bedömning av vistelserum på våningsplanet. Första rummet som bedöms är 
det som har sämst förutsättningar att klara aktuellt bedömningskriterium. Nästa rum som 
bedöms är det som har näst sämst förutsättningar o.s.v. tills 20 % av våningsplanet är 
bedömt (SGBC 2014b). 
 
Följande stycken tar upp två av Miljöbyggnads indikatorer (SGBC 2014a): 
 
Termiskt klimat vinter – Indikator 10 
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Det termiska klimatet vintertid kan vid bedömning bestämmas på flera sätt. Mätningar eller 
simuleringar kan utföras för att bestämma PPD vilket kan ligga till grund för bedömningen. 
Eller så kan en förenklad metod användas där transmissionsfaktorn bestäms för byggnaden 
och ligger till grund för bedömningen. Här beskrivs hur PPD kan bestämmas och den 
förenklade metoden utelämnas. 
 
För att bestämma PPD genom mätning utförs mätningar enligt SS-EN ISO 7726. Då 
används en globtermometer för att bestämma den operativa temperaturen. Med värden för 
operativ temperatur, klädsel, aktivitetsgrad och lufthastigheter kan sedan PPD bestämmas. 
Bedömningskriterierna ska uppfyllas vid DVUT och därför bör detta speglas i mätningarna. 
 
Om PPD istället bestäms med hjälp av simuleringsprogram används indata som DVUT, 
aktuell utformning av rum, uppvärmning, ventilation och klimatskärmens parametrar. 
Sedan undersöks den operativa temperaturen i den punkt inom vistelsezonen som löper 
störst risk att utsättas för diskomfort. Med detta ger programmet ett uppskattat PPD-värde. 
 
Termiskt klimat sommar – Indikator 11 
För att bedöma det termiska klimatet under sommaren kan flera metoder användas. Det kan 
göras genom mätningar, simuleringar eller förenklat genom att beräkna solvärmefaktor. Här 
beskrivs de två förstnämnda metoderna och den förenklade metoden utelämnas. 
 
Mätningar utförs enligt SS-EN ISO 7726, med en globtermometer för att bestämma 
operativtemperatur. PPD bestäms sedan med operativ temperatur, klädsel, aktivitetsgrad 
och lufthastigheter. Eftersom bedömningskriterierna ska uppfyllas när värmetillskott från 
uteklimat, sol och internlaster är som störst eller när tillförd komfortkyla är som störst bör 
detta speglas i mätningarna. 
 
För att bestämma PPD med hjälp av simuleringar ska den punkt som har störst risk att 
utsättas för diskomfort och ligger inom vistelsezonen undersökas. Simuleringarna ska 
efterlikna den tid under året som tillförd kyla är som störst, d.v.s. dimensionerande sommar. 
Indata är dimensionerande uteklimat, aktuell utformning av rum, valda fönster, 
solavskärmning, komfortkyla, ventilation, klimatskärmens parametrar och internlaster. 

2.2 Värmebalans 
För att uppnå och bibehålla ett bekvämt termiskt klimat krävs det att huset och dess 
klimatstyrande installationer är rätt anpassade. För att dimensionera de klimatstyrande 
installationerna görs beräkningar på effektbehov. Men motsvarande beräkningar kan också 
användas till att undersöka om installerad effekt är tillräcklig. 

2.2.1 Transmissionsförlust, Pt 
Transmission avser värmeflöde genom t.ex. golv, tak, väggar, fönster och köldbryggor. 
Transmission kan beräknas enligt: 
 
 Q: = RS ∙ TS+

SU% + Ψ< ∙ W<X
<U% + YZ

[
ZU%   [W/K] (2.6) 
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där Q: är värmeförlusten från transmission, RS [W/m2K] är värmeövergångstal för en 
byggnadsdel, TS [m

2] är byggnadsdelens invändiga area, Ψ< [W/mK] är värmeövergångstal 
för linjär köldbrygga, W< [m] är den linjära köldbryggans längd och YZ [W/K] är 
värmeövergångstal för punktformig köldbrygga. 
 
Effektbehovet \: beror på temperaturskillnaden mellan inne och ute. Det beräknas med: 
 
 \: = Q: ∙ (!S++] − !8:])   [W] (2.7) 
 
där !S++] [°C] står för innetemperaturen och !8:] [°C] står för utetemperaturen (Warfvinge 
och Dahlblom 2010, 4:9). 

2.2.2 Ventilationsförlust, Pv 
När ett rum ventileras har tilluft och frånluft olika temperatur vilket ger en värmeförlust i 
rummet. Det kan beräknas med: 
 
 Q^ = _ ∙ `[ ∙ a^    [W/K] (2.8) 
 
där Q^ är den specifika värmeförlustfaktorn, _ = 1,2 [kg/m3] är luftens densitet, `[ = 1000 
[J/kgK] är luftens specifika värmekapacitet och a^ [m3/s] är det styrda ventilationsflödet. 
Effektförlusten från ventilationen beräknas enligt: 
 
 \̂ = Q^ ∙ (!S++] − !:S77)   [W] (2.9) 
 
där \̂  är ventilationsförlusten och !:S77 [°C] är tilluftstemperaturen (Warfvinge och 
Dahlblom 2010, 4:10). 

2.2.3 Luftläckage, Pl 
Utöver den styrda ventilationen sker också en oavsiktlig ventilation, luftläckage genom 
klimatskärmen. Effektförlust från luftläckage beräknas på samma sätt som för styrd 
ventilation. Luftläckage beräknas med: 
 
 Q7 = _ ∙ `[ ∙ ac^    [W/K] (2.10) 
 
där Q7 är den specifika värmeförlustfaktorn och ac^ [m3/s] står för det oavsiktliga 
ventilationsflödet. Effekten beräknas med: 
 
 \7 = Q7 ∙ (!S++] − !8:])   [W] (2.11) 
 
där \7 är luftläckaget genom klimatskärmen (Warfvinge och Dahlblom 2010, 4:12). 

2.2.4 Solinstrålning genom fönster, Ps 
Solinstrålning mot ett vertikalt fönsterglas varierar under året och under dagen men den 
maximala effekten som träffar fönstret är 800 W/m2 (SGBC 2014a, 15). Ett fönsterglas kan 
ha en solskyddande egenskap, denna egenskap kan beskrivas med ett g-värde. Förhållandet 
mellan den solenergi som tar sig genom fönsterglaset och den solenergi som träffar glaset 
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är g-värdet för fönsterglaset (Warfvinge och Dahlblom 2010, 3:5). ST-värde är en 
delmängd av g-värdet och står för den direkta solinstrålningen som träffar och värmer upp 
ytor (Pilkington 2012, 23). Ytterligare kan solavskärmning installeras för att minska 
solinstrålningen, egenskaper för solavskärmning beskrivs med faktorer till fönstrets g- och 
ST-värde. Följande formel ger värmetillskott från solinstrålning: 
 
 \= = 800 ∙ Te7?= ∙ f=g=:   [W] (2.12) 
 
där \= är solenergin som tagit sig genom glaset, 800 [W/m2] är den maximala 
solinstrålningen, Te7?= [m

2] är glasarean och f=g=: [-] är glaset och solavskärmningens 
sammanvägda g-värde. 

2.2.5 Internvärme, Pi 
Med internvärme avses, värme som genereras från människor, belysning och utrustning 
som elapparater. Internvärmen som en människa genererar kan beräknas enligt: 
 
 \X = 58,2 ∙ h ∙ TX    [W] (2.13) 
 
där \X är genererad värme av en människa, 58,2 [W/m2] är en människas värmealstring vid 
1 met, h [met] står för aktivitetsgrad och TX [m2] är människans kroppsarea. 

2.2.6 Värmning med vatten, Ph 
Värmning inomhus sker ofta med vattenburna värmesystem i både bostäder och lokaler. 
Värmeeffekten kan beräknas vid värmning med vatten enligt: 
 
 \i = 4186 ∙ a< ∙ (!9"?X − !"]:8")  [W] (2.14) 
 
där \i står för värmeeffekt, 4186 [J/kgK] är vattnets specifika värmekapacitet, a< [l/s] 
vattenflöde, !9"?X [°C] är framledningstemperatur och !"]:8" [°C] är 
returledningstemperatur (Swegon 2013, 13). 

2.2.7 Kylning med vatten, Pk 
Kontorslokaler till skillnad från bostäder kan behöva installationer av komfortkyla. 
Internlaster är större och acceptansen mindre till höga temperaturer i en kontorslokal än i en 
bostad. Till viss del går det att använda ventilationen till att kyla med luft, men låga 
tilluftstemperaturer kan leda till drag. Kylbafflar är ett alternativ, i den cirkuleras vatten så 
baffeln blir kall och kyler rummet den är placerad i. Vattnets förmåga att kyla kan beräknas 
enligt: 
 
 \< = 4186 ∙ a< ∙ (!"]:8" − !9"?X)  [W] (2.15) 
 
där \< står för kyleffekt. 



Examensarbete: Studie av termiskt klimat i ett kontorslandskap med stora fönster 

 12 

2.3 Ventilation 
Ventilationen i ett hus fyller flera funktioner. Den ska föra bort föroreningar och tillföra 
frisk luft. Den ska hålla ett undertryck inomhus för att inneluft inte ska tryckas genom 
väggarna, kondensera och skapa fuktproblem. Den kan verka värmande eller kylande 
(Warfvinge och Dahlblom 2010, 2:1). Man bör skilja på de olika luftflödena som finns 
beskrivna i Figur 2.3. Det finns som tidigare nämnt regler som ställer krav på uteluftsflödet 
i en lokal. Kravet är 7 l/s per person + 0,35 l/s per m2 golv area. Detta är minimikrav, den 
första termen syftar till att förabort föroreningar från personer och den andra termen för att 
förabort föroreningar från byggmaterial, möbler och verksamhet. I och med att det är 
minimikravet på uteluft innebär det att ventilationsflödet i ett rum inte får understiga det 
(Warfvinge och Dahlblom 2010, 2:7). Nedan följer några tekniska begrepp som kan 
beskriva ett ventilationssystem. 
 

 
Figur 2.3 Benämningar på luftflöden (Warfvinge och Dahlblom 2010, 2:3). 

2.3.1 FTX-system 
Ventilationssystemet kan utformas på olika sätt där komplexiteten kan variera. Ett system 
som är vanligt för kontorslokaler idag är FTX-system. FTX-system är ett till- och 
frånluftsystem med återvinning. Uteluften tas in till en central i byggnaden som återvinner 
värme eller kyla från avluft och sedan värmer eller kyler luften så att tilluften har önskad 
temperatur (Warfvinge och Dahlblom 2010, 2:16). 

2.3.2 Omblandande ventilation 
Ventilationens lufttillförsel kan ske genom flera olika principer beroende på vilken funktion 
som önskas. En vanlig princip för kontorslokaler är genom omblandande strömning där 
tilluften tillförs med relativt hög hastighet och blandas med rumsluften. På så sätt jämnas 
koncentrationen av föroreningar och temperaturskillnader ut. I stora rum behövs flera 
tilluftsdon för att omblandningen ska ske i hela rummet. Frånluftens placering är inte lika 
viktig då den har mindre betydelse för omblandningen (Warfvinge och Dahlblom 2010, 
2:19). 
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2.3.3 CAV-system 
CAV står för Constant Air Volume, konstantflöde. CAV-system är när ett 
ventilationssystem har konstant till- och frånluftsflöden under drift oberoende av hur 
mycket värme som alstras och hur många som vistas i rummet (Warfvinge och Dahlblom 
2010, 3:8). 

2.3.4 Tilluftsdon 
Val av tilluftsdon vid omblandande ventilation är viktigt, tilluftdonet ska få hela rummet 
ventilerat men samtidigt inte ge upphov till drag. Tilluftdonet kan vara utformat på flera 
sätt och vara försedda med spjäll som justerar in rätt ventilationsflöde (Warfvinge och 
Dahlblom 2010, 2:20). 

2.4 Fönster 
Fönster ingår i en byggnads klimatskärm och påverkar byggnadens funktion på flera sätt. 
Idag är det vanligt med stora fönster och glasfasader vilket gör att fönsters egenskaper 
inverkar desto mera på det termiska klimatet. Dels transmitteras värme genom fönstret men 
också ljus- och värmestrålning. 
 
Ett byggnadsmaterials värmeisolerande förmåga kan beskrivas med en 
värmegenomgångskoefficient, U-värde. Ett lågt U-värde innebär att materialet isolerar bra, 
en modern yttervägg har ett U-värde på ungefär 0,10 – 0,15 W/m2K (Iwa21, 2016). 
Glasdelen i ett traditionellt 2-glasfönster har ett U-värde på 2,5 – 3,0 W/m2K. För att få ner 
U-värdet för fönster kan fler glasskikt med mellanliggande luftspalt användas. Luften kan 
bytas ut mot en gas, vanligtvis argon eller krypton som har lägre värmeledningsförmåga än 
luft. Glaset kan även beläggas med ett eller flera lågemissionsskikt som minskar 
värmestrålningen genom fönsterglaset. Glasdelen för ett modernt 3-glasfönster med 
lågemissionsskikt och argonspalt kan ha ett U-värde lägre än 1,0 W/m2K (Sandin 2010, 
186). 
 
U-värdet för ett fönster utgör en sammanvägning utav värmeflödet genom karm, båge och 
glas. I gamla tvåglasfönster har normalt karm och båge en bättre isolerande förmåga än 
glaset. I moderna fönster är det tvärtom där glasdelen har en bättre isolerande förmåga än 
karm och båge (Sandin 2010, 186). 
 
2-glas fönster får försämrade egenskaper, U-värdet sjunker vid sjunkande utetemperatur 
medans 3-glas fönster har en mer konstant U-värde vid sjunkande utetemperatur. I Figur 
2.4 finns ett diagram som visar hur U-värdet varierar (Internt dokument 5). 
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Figur 2.4 Varierande U-värde för fönster, horisontellt och vertikalt står för ytans 
orientering. 

2.4.1 Fönster och kallras 
Traditionellt används en värmekälla under fönster för att stoppa kallras. Idag kan fönster 
tillverkas med väldigt bra isolerande egenskaper. Detta innebär att värmekällan under 
fönstret inte alltid behövs. I BBR framgår det att konstruktioner med U-värde högre än 1,0 
W/(m2K) kan ge upphov till kallras men de nämner inget om höjden på konstruktionen 
(BBR 2016, 112). 
 
För att undvika kallras och hålla sig till kravet på en lufthastighet under 0,15 m/s kan 
diagrammet i Figur 2.5 användas. Diagrammet visar vilket U-värde som är lämpligt vid 
olika förhållanden beroende av utetemperatur och fönstrets höjd vid en innetemperatur på 
22 °C. Om fönster med ett högre U-värde används behövs en värmekälla under fönstret. 
Den värmekällan bör vara lika bred som fönstret (Glass og fasadeforeningen 2007, 5). 
 

 
Figur 2.5 Lämpligt U-värde för att undvika kallras. 
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Nödvändig effekt på värmekälla under fönster för att motverka kallras kan avläsas i Figur 
2.6. Diagrammen visar effekt per meter av fönstrets bredd och bestäms utifrån 
utetemperatur -5 eller -15 °C, fönstrets höjd och U-värde (Glass og fasadeforeningen 2007, 
6). 
 

 
Figur 2.6 Effektbehov för att motverka kallras vid olika fönsterhöjder och U-värden. 

2.4.2 Värmegenomgångskoefficient 
För ett fönsterglas kan värmegenomgångskoefficienten delas upp där 
värmeövergångsmotståndet mellan uteluft och glasyta, värmegenomgångsmotståndet i 
glaset och värmeövergångsmotståndet mellan glasyta och inneluft tillsammans bidrar till 
det totala U-värdet. Det kan beräknas enligt: 
 
 R = %

k6l4km.n64k6o
    [W/m2K] (2.16) 

 
där R är värmegenomgångskoefficienten, E=S [m

2K/W] är värmeövergångsmotståndet 
mellan glasyta och inneluft, Ee7?= [m

2K/W] är värmegenomgångsmotståndet i glaset och 
E=] [m2K/W] är värmeövergångsmotståndet mellan glasyta och uteluft (Sandin 2010, 49). 
 
Enligt europastandard ska man för väggar räkna med E=S = 0,13 [m2K/W]. Men vid 
noggrannare beräkningar kan det finnas behov att uppskatta E=S mer exakt (Sandin 2010, 
40). 

2.5 Mätmetoder 
Vid mätningar har tillgänglig utrustning använts, en digital lufttemperaturmätare av 
modellen Humiport 05 och en värmekamera av modellen Flir E8 1.2L. 
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2.5.1 Värmekamera 
En värmekamera fungerar likt en strålningstermometer. Principen för en värmekamera är 
att alla ytor avger värmestrålning som värmekameran kan mäta. Värmestrålningen som en 
yta avger är beroende av ytans temperatur, detta kan beskrivas med följande formel: 
 
 a = p ∙ q= ∙ !r    [W/m2] (2.17) 
 
där a [W/m2] är värmestrålning från en yta, p [-] är emittansen för ytans material, q= = 5,7 ∙
10st [W/m2K4] är Stefan-Boltzmann´s konstant och ! [K] är ytans temperatur (Sandin 
2010, 26). 
 
Vid mätning med en värmekamera behöver användare känna till mätytans emittans för att 
få ett korrekt resultat. För de flesta byggnadsmaterial är emittansen 0,90 ± 0,05, men för 
metaller avviker emittansen och är 0,2 – 0,4. För glas är emittansen 0,97. Om man är osäker 
på emittansen för en yta kan man tejpa emissionstejp på ytan. Emissionstejpen har en 
bestämd emissionsfaktor som kan ställas in på värmekameran. I Figur 2.7 kan man se 
resultatet från en bild tagen med en värmekamera (Sandin 2010, 67). I värmebilden kan 
man se att det finns en köldbrygga i väggen, kallras förekommer i botten av fönstret och att 
fotografens kroppsvärme reflekteras på fönsterytan. 
 

 
Figur 2.7 Bild tagen med en värmekamera. 

2.6 Simuleringsprogramvara 
Vid uppskattning av termiskt klimat har en simuleringsprogramvara använts. Dels för att 
det är den metoden som använts vid projekteringen och dels för att undersökning av de 
intressanta förhållandena, dimensionerande sommar och vinter inte finns tillgängligt för 
mätningar. 

2.6.1 IDA Klimat och Energi 
Programvaran som använts är IDA Klimat och Energi, vilket är ett simuleringsprogram 
utvecklat utav EQUA Simulation AB. Programmet kan användas till att simulera en 
byggnads värmebalans, energianvändning och inomhusklimat. 
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Genom att mata in data på ett rums utformning med väggar, golv, tak, fönster, 
solavskärmning, ventilation, värmning, kylning, internlaster och väderförhållanden kan 
simuleringar ge utdata på inomhusklimat som t.ex. PPD. Resultaten från simuleringarna 
kan användas till dimensionering i projektering och till att utvärdera projektering. PPD från 
IDA Klimat och Energi kan användas som underlag till Miljöbyggnads kriterier på termiskt 
klimat. 
 
En begränsning i IDA Klimat och Energi är att lufthastigheten i rummet är en konstant som 
användaren själv matar in. Detta innebär att programmet inte tar hänsyn till dynamiken av 
luftflödet i ett rum vilket kan ge en missvisande bild av inomhusklimatet. Simuleringarnas 
resultat kan vara missvisande om luften inte blandas om tillräckligt eller om lokala 
lufthastigheter ger upphov till drag, t.ex. kallras. 

2.7 Tidigare studier 
För att se vad som gjorts tidigare och för att samla kunskap har tidigare arbeten studerats, 
varav fyra stycken presenteras här. 

2.7.1 Draught risk from cold vertical surfaces 
Per Heiselberg undersöker i sitt arbete dragrisken från kalla vertikala ytor, d.v.s. kallras. I 
resultatet från hans empiriska studier har han formulerat formler för att beräkna 
lufthastigheten som uppkommer längs golvet med avseende på det horisontella avståndet 
från fönstret. I och med detta kan lufthastigheten från kallras som uppkommer i 
vistelsezonen beräknas. Nedan följer delar av hans resultat: 
 
>X?u v = 0,095 ∙ i∙x:

u4%,y(
 då 0,4 £ x £ 2,0  [m/s] (2.18) 

 
där >X?u är maximal lufthastighet, ℎ [m] är höjden på den kalla ytan, ΔJ [°C] är skillnaden 
mellan luft- och yttemperatur och v [m] är det horisontella avståndet från fönstret 
(Heiselberg 1994, 300). 

2.7.2 Must cold air down draughts be compensated 
Rueegg, Dorer och Steinemann har gjort en studie i Schweiz där de undersöker om kallras 
behöver kompenseras vid användning utav högisolerade fönster. De gör dels empiriska 
studier där de mäter lufthastigheter från kallras och jämför det med resultat beräknade med 
Heiselbergs formler (Heiselberg 1994, 300). I Heiselbergs studie går fönstren ner till golvet 
och i denna studie är fönstret 0,76 m över golvet och har en fönsterbräda. Rueegg med flera 
kommer fram till att Heiselbergs formler stämmer överens med deras mätningar om höjden 
i formlerna sätts till höjden från fönstrets överkant till golvet. Deras slutsats är att kallras 
inte behöver kompenseras när hög isolerade fönster används och då är det fönsterramen 
som ger störst bidrag till kallras. Detta gäller för de förhållanden som de undersökt vilket är 
med en fönsterhöjd på 2 meter och en temperaturdifferens på 5,2 K mellan kall yta och 
inneluft vilket motsvarar en fönsterram med U-värdet 1,4 W/(m2K), en utetemperatur på -
10 °C och en innetemperatur på 20 °C. Undantag kan gälla vid situationer med högre 
fönster och kallare klimat (Rueegg, Dorer och Steinemann 2001, 493). 
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2.7.3 CFD predictions of indoor air movement induced 
I Jurelionis och Isevičius studie har de använt sig utav CFD-simuleringar för undersökning 
av kallras. Deras slutsats är att oacceptabelt kallras kan uppstå även vid fönster som har bra 
isolerande egenskaper (U-värde 1,0 W/(m2K)) om fönstret är högre än 2 m, 
utetemperaturen är lägre än -5 °C och innetemperaturen hålls mellan 20 till 24 °C 
(Jurelionis och Isevičius 2010, 36). 

2.7.4 Analys av felkällor vid energisimuleringar 
Therese Persson jämför i sin studie, resultat av operativ temperatur mellan 
klimatsimuleringar i IDA Klimat och Energi och CFD-simuleringar i 
simuleringsprogrammet ANSYS Fluent. I simuleringarna ändrar hon på variabler som 
rumshöjd, U-värde på fönster, ventilationsprincip, värmemetod, tilluftstemperatur, 
mätpunkt och placering av luftdon. Vid ändringar av dessa variabler håller sig operativ 
temperatur i IDA Klimat och Energi på en relativt konstant nivå medans operativ 
temperatur i CFD-simuleringarna varierar. IDA Klimat och Energi tar inte hänsyn till 
lufthastigheter och hur don är placerade och hennes slutsats är att programmet är bra för 
generella beräkningar av operativ temperatur och termiskt klimat, men att operativ 
temperatur i IDA Klimat och Energi inte bör användas för att optimera system. För att 
undersöka det termiska klimatet mer exakt bör klimatsimuleringar kompletteras med CFD-
simuleringar (Persson 2013, 65). 
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3 Genomförande, resultat och analys 
Detta kapitel börjar med en förstudie som ger ett utgångsläge till arbetet. Resten av kapitlet 
är indelat i tre stycken moment som systematiskt undersöker möjliga orsaker till problemet 
med det termiska klimatet i kontoret.  

3.1 Förstudie 
Detta projekt behandlar delar av ett kontor i en lokalbyggnad. Kontoret har stora fönster 
som vetter mot sydost. Kontorsbyggnaden finns i centrala Uppsala och har genomgått ett 
ombyggnadsprojekt. I förstudien beskrivs problemet, vilka krav som gäller, vad som redan 
har kontrollerats, vad som har gjorts vid projektering, hur kontoret är utformat och varför 
det finns skäl till fortsatta undersökningar. 

3.1.1 Problemet 
Efter diskussion med personal som jobbar i kontoret har en bild skapats av hur de upplever 
inomhusklimatet. Problemet de har i kontoret beskrivs i Figur 3.1, till vänster är en bild på 
kontoret som det ser ut idag med möblering och till höger är den modell som representerar 
kontoret i beräkningar. I zon A upplever de att det är kvavt, dålig ventilation och att det är 
varmt. I zon B upplever de att det drar från ett tilluftsdon i taket. I zon C upplever de att det 
är kallt från kallras vid fönstren. 
 

 
Figur 3.1 Bild på kontoret med beskrivna problem och en modell av kontoret. 
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3.1.2 Krav 
Hyreskontraktet till kontoret ställer krav i enlighet med: 
 

• Myndighetskrav för lokalbyggnader 
• R1 riktlinjer för specifikation av inneklimat, 2006 
• Miljöbyggnad silver 
• Specifika krav, formulerade i kontraktet. 

 
I Tabell 3.1 finns en sammanfattning på de krav för termiskt klimat som gäller för kontoret. 
 
Tabell 3.1 Sammanfattning av krav på termiskt klimat för byggnaden. 
Parameter Värde Källa 
Sommar 

  Lufttemperatur 20 - 26°C AFS 2009:2, 60 
Operativ temperatur 23,0 - 26,0°C Hyreskontrakt 
Lokal lufthastighet < 0,25 m/s BBR 2016, 95 
Strålningsasymmetri, varmt tak < 5 K Energi & Miljö 2013, 28 

   Vinter 
  Lufttemperatur 20 - 24°C AFS 2009:2, 60 

Operativ temperatur 20,0 - 24,0°C Hyreskontrakt 
Riktad operativtemperatur > 18°C BBR 2016, 95 
Lokal lufthastighet < 0,15 m/s BBR 2016, 95 
Strålningsasymmetri, kall vägg < 10 K Energi & Miljö 2013, 28 

   Allmänt 
  PPD ≤ 15 % Miljöbyggnad silver 

Vertikal temperaturgradient 
(0,1 - 1,1m över golv) < 2 K/m Hyreskontrakt 
Yttemperatur golv 16 - 26°C BBR 2016, 95 

Uteluftsflöde 
7 l/s per person  
+ 0,35 l/s per m²  AFS 2009:2, 48 

3.1.3 Utförd kontroll av krav 
Hyresgästens personal är missnöjda med inomhusklimatet och hyresvärden har låtit 
mätningar av lufttemperatur utföras på tre olika platser i kontoret samt tilluftflöden för 
komfortmodulerna. Mätningarna är gjorda i månadsskiftet maj, juni 2016. Tilluftsflödena 
stämmer överens med vad som är projekterat och lufttemperaturerna håller sig inom 21 – 
24,5°C vid de tre platserna. Hyresvärden konstaterar att detta är inom kravgränserna. 
 
Utetemperatur vid mättillfället för kontroll av krav framgår inte och resterande krav som 
vertikal temperaturgradient, yttemperatur för golv, operativ temperatur och lokala 
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lufthastigheter nämns inte. Då tilluftflöden stämmer överens med projekteringen borde det 
lägsta tillåtna ventilationsflödet vara uppfyllt. Att mäta bara lufttemperatur räcker inte för 
att bestämma operativ temperatur då detta innefattar även medelstrålningstemperatur. 
 
Då ombyggnadsprojektet ska klassas enligt Miljöbyggnad silver ska byggnaden gå igenom 
en verifiering två år efter idrifttagandet. Verifieringen är under arbete samtidigt som detta 
projekt utförs. Information har hämtats från verifieringen vilket har bekräftat data från 
projektering samt gett uppgifter om verifiering avviker från projektering. 

3.1.4 Effekt- och klimatberäkningar 
Under projekteringen av ombyggnadsprojektet har effekt- och klimatberäkningar gjorts av 
företaget med programvaran IDA Klimat och Energi. Effektberäkningar används som 
underlag till dimensionering av klimatstyrande installationer och till Miljöbyggnads 
ansökan. Klimatberäkningar används som underlag till kontroll av funktion för de valda 
klimatstyrande installationerna och till Miljöbyggnads ansökan. 
 
Effektberäkningar utförs på hela byggnaden och resultat från simuleringar presenteras 
uppdelat per rum. För öppna kontorslandskap med flera zoner presenteras resultatet som ett 
enda stort rum. Detta gör att projektören själv med sin erfarenhet behöver uppskatta hur de 
klimatstyrande installationerna ska spridas ut över kontoret för att alla zoner ska få 
tillräcklig värme, kyla och ventilation. 
 
Effektbehovet till zon A, B och C ingår i effektbehovet för ett större område eftersom zon 
A, B och C inte är enskilda rum utan ingår i ett kontorslandskap. Den röda linjen i Figur 
3.2 markerar ”rummet” som zon A, B och C ingår i för effektberäkningar vid 
projekteringen. Detta gör att projektören sedan behöver uppskatta lämplig placering av de 
klimatstyrande installationerna i ”rummet”. Om uppskattningen blir fel finns det risk för att 
lokala zoner i ett kontorslandskap får för lite värme, kyla eller ventilation. 
 

 
Figur 3.2 Uppdelning av kontoret i effektberäkningar vid projekteringen. 
 
Klimatberäkningar utförs på representativa våningsplan i byggnaden och på varje 
representativt våningsplan bedöms 20 % av ytan vilket krävs som underlag till 
Miljöbyggnads ansökan. De vistelserum som bedöms är dem som har sämst förutsättningar 
att uppfylla gällande betygskriterier. 
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Klimatsimuleringar har gjorts i ombyggnadsprojektet men inte för zon A, B eller C. Inget 
våningsplan är heller identiskt med plan 4 som zonerna A, B och C finns på. Orsaken till att 
zonerna A, B och C inte finns med bland bedömda rum är för att de anses ha bättre 
förutsättningar än de rum som har bedömts. 

3.1.5 Utformning 
Kontoret är utformat som ett kontorslandskap med arbetsplatser enligt Figur 3.1, en 
arbetsplats består utav ett skrivbord med datorutrustning. Kontoret har stora fönster vilket 
är utmärkt i Figur 3.1 med ”glasfasad”. Det finns ingen värmekälla under glaspartierna utan 
de klimatstyrande installationerna som sköter all styrd värme och kyla är komfortmoduler 
som är integrerade i taket. 
 
Klimatstyrande installationer 
Klimatregleringen i kontoret sker genom komfortmoduler som fungerar som tilluftsdon för 
ventilationen och kan vara utrustade med vattenburen kyla och värme. I Figur 3.9 finns 
placeringen av komfortmodulerna i kontoret. De är markerade med ett A eller B i figuren, 
de som är markerade med A har batteri för vattenburen kyla och de som är markerade med 
B har batteri för både vattenburen kyla och värme. Den tillgängliga kyl- och värmeeffekt 
från de vattenburna batterierna bestäms av temperatur till och från batteriet samt av flödet 
på vattnet genom batterierna. Komfortmodulerna ingår i ett FTX-system som ventilerar 
genom omblandande ventilation. Alla komfortmoduler i de aktuella zonerna har CAV-
system, vilket innebär konstant luftflöde. Temperaturen av tilluften till modulerna regleras i 
ett centralt luftbehandlingsaggregat. Detta gör att ventilationsluften kan verka kylande om 
tilluftstemperaturen hålls lägre än rumsluften. Om behov finns för ytterligare kylning eller 
värmning aktiveras komfortmodulernas vattenburna batterier in. Komfortmodulerna som 
används är av modellen Swegon Parasol 1192x592-MF, se Figur 3.3. 
 

 
Figur 3.3 Komfortmodul av den typen som används i kontoret. 
 
Modulens funktion är att den fördelar luft åt fyra olika håll, för de fyra sidorna går det att 
ställa in luftflöde och riktning individuellt. Den kylande och den värmande funktionen 
beskrivs i Figur 3.4. 
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Figur 3.4 Kylande funktionen till vänster och värmande funktionen till höger. 
1 = tilluft.  
2 = inducerad rumsluft.  
3 = tilluft blandad med kyld/värmd rumsluft. 
 
Reglering 
Regleringen av de klimatstyrande installationerna sker i två steg. Tilluften behandlas i ett 
luftbehandlingsaggregat i källaren av byggnaden och kan regleras till att nå rummet med en 
temperatur av 18 – 22°C beroende på utetemperatur och inställning. 
 
Det andra steget i regleringen sker med komfortmodulernas värme- och kylfunktion. Varje 
rum eller zon i kontoret har en egen rumsenhet som har en inbyggd lufttemperaturmätare. 
På rumsenheten visas vilket börvärde för lufttemperatur som är inställt och om rumsenheten 
kallar på kyla (snöflinga) eller värme (värmesymbol). Användaren ges viss möjlighet att 
ändra det förinställda börvärdet.  
 
Om lufttemperaturen vid rumsenheten överstiger det inställda börvärdet så kallar 
rumsenheten på kyla från en regulator den är kopplad till. Regulatorn kör i sin tur kyla på 
de komfortmoduler som rumsenheten är programmerad att styra. När lufttemperaturen vid 
rumsenheten kylts ner till under börvärdet så slutar den kalla på kyla och regulatorn slutar 
köra kyla på komfortmodulerna. 
 
Om lufttemperaturen vid rumsenheten understiger börvärdet med mer än en grad så kallar 
rumsenheten på värme från en regulator den är kopplad till. Regulatorn kör i sin tur värme 
likt förfarandet vid kylning tills lufttemperaturen vid rumsenheten stigit till över en grad 
under börvärdet. 
 
Placering av lufttemperaturgivare (i det här fallet rumsenhet) är markerat med cirklar i 
Figur 3.9. För zon A skiljer sig projekterad placering (svart cirkel) med aktuell placering 
(grön cirkel). För zon B är det projekterat för två stycken temperaturgivare men aktuellt 
antal är en (svart cirkel). För zon C stämmer projektering med aktuellt antal och placering. 
 
Fönster 
De fönster som används i kontoret är 3-glasfönster med ett lågemissions skikt och 
argonspalt. Dessa fönster har väldigt goda värmeisolerande egenskaper. 

Figur 1. Variant A: Kyl- och  tilluftsfunktion 
1 = Primärluft 
2 = Inducerad rumsluft 
3 = Primärluft blandad med kyld rumsluft 
 

 
Figur 2. Variant B: Värme- och tilluftsfunktion (inkluderar även 
kylfunktion) 
1 = Primärluft 
2 = Inducerad rumsluft 
3 = Primärluft blandad med uppvärmd rumsluft

 
Figur 3. Variant C: Tilluftsfunktion 
1 = Primärluft 
2 = Inducerad rumsluft 
3 = Primärluft blandad med rumsluft

Figur 4. Variant X: Tilluft- och värmefunktion med elstavar (inklu-
derar även kylfunktion) 
1 = Primärluft 
2 = Inducerad rumsluft 
3 = Primärluft blandad med uppvärmd rumsluft
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3.1.6 Skäl till vidare undersökning 
Eftersom utförd kontroll av krav (Avsnitt 3.1.3) inte tar hänsyn till operativ temperatur, 
drag och andra krav kan missnöjet med det termiska klimatet i kontoret fortfarande vara 
befogat. Då hänsyn inte tagits till utetemperatur finns det fortfarande risk för att kontoret 
inte klarar lufttemperaturkraven vid dimensionerande vinter- eller sommarutetemperatur. 
 
Då effektberäkningar inte tidigare har gjorts lokalt för de zoner som har problem finns det 
orsak att utföra det för att se om förutsättningar finns till ett bra termiskt klimat. Inte heller 
klimatsimuleringar är gjort för dessa zoner och därmed finns det orsak att utföra detta, för 
att undersöka det termiska klimatet med aktuella indata. 
 
I zon A beskrivs problemet som att det är kvavt, dålig ventilation och att det är varmt. 

• Detta problem kan bero på att klimatstyrande installationerna är 
underdimensionerade och att de inte har tillräcklig effekt till att få ner temperaturen.  

• Det kan bero på att solavskärmningen inte uppfyller sin funktion som tänkt.  
• Det kan bero på att tilluftdon (komfortmoduler) är fel injusterade så de sprider 

tilluften på ett ineffektivt sätt.  
• Det kan bero på att styrningen av de klimatstyrande installationerna inte fungerar 

som tänkt. 
 
I zon B upplevs drag från don i taket.  

• Detta problem kan bero på att tilluftsdon (komfortmoduler) är fel injusterade. 
• Att opassliga tilluftsdon valts. 
• Att tilluften har olämplig temperatur eller lufthastighet. 

 
I zon C beskrivs problemet som kallras vid fönstren. 

• Det kan bero på att de klimatstyrande installationerna är underdimensionerade och 
att de inte har tillräcklig effekt till att hålla temperaturen uppe. 

• Det kan bero på att styrningen av de klimatstyrande installationerna inte fungerar 
som tänkt. 

• Det kan bero på att det är kallras från fönstren. 
• Det kan bero på kallstrålning från fönsterna om ytan in mot rummet är väldigt kall. 
• Drag kan orsakas av tilluftsdon (komfortmoduler). 

 
Eftersom problemen kan bero på väldigt skilda orsaker eller en kombination av flera 
orsaker är det svårt att undersöka allt inom ramen för detta projekt. Dels finns inte tid för att 
undersöka allt men inte heller utrustning eller tillgänglighet. Därför fokuserar arbetet på att 
undersöka några möjliga orsaker och för andra möjliga orsaker ges förslag till fortsatta 
studier. 

3.2 Värmebalans i kontoret 
Effektberäkningar utförs lokalt på zonerna för att se om utformning, användning och 
inställningar har förutsättningar att uppnå ett bra termiskt klimat. En approximation av 
kontoret används som modell vid beräkningar. I beräkningarna används så aktuella indata 
som är möjligt att få tag på. 
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3.2.1 Modell, dimensioner till beräkningar 
I Figur 3.1 finns som nämnt den modell som representerar kontoret i beräkningar. I Figur 
3.5 – Figur 3.10 finns fler figurer som beskriver modellen. 
 

 
Figur 3.5 Dimensioner för zoner. 
 

 
Figur 3.6 Dimensioner för fönster. 

 
Figur 3.7 Dimensioner för tak, till transmissionsberäkning. 
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Figur 3.8 Möblering enligt projektering, till internlastberäkning. 
 

 
Figur 3.9 Placering av komfortmoduler och lufttemperaturgivare (rumsenheter). 
 

 
Figur 3.10 Placering av belysning, till internlastberäkning. 
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3.2.2 Indata till beräkningar 
I Tabell 3.2 presenteras indata till beräkningar. I Tabell 3.3 presenteras kända avvikelser 
mellan aktuella indata och indata som har använts vid projektering. 
 
Tabell 3.2 Indata till beräkningar. 
Parameter	 Värde	 Källa	
Allmänt	

	  Ort	 Uppsala	
	Typ	 Lokalbyggnad	
	Orientering	 317,7°N	
	Aktivitetsgrad	 1,2	met	=	125	W	 Hyreskontrakt	

Dimensionerande	utetemperatur,	sommar	 27°C	 Hyreskontrakt	
Dimensionerande	utetemperatur,	vinter	 -19°C	 Hyreskontrakt	
Dimensionerande	innetemperatur,	sommar	 23°C	 Modell	
Dimensionerande	innetemperatur,	vinter	 22°C	 Modell	

	   Dimensioner	
	  Yta,	zon	A	 75	m²	 Modell	

Yta,	zon	B	 203	m²	 Modell	
Yta,	zon	C	 48	m²	 Modell	
Takhöjd	 3,7	m	 Projektering	
Fönsterhöjd	 2,4	m	 Projektering	

	   Klimatskärm	
	  Yttervägg,	U-värde	 0,175	W/(m²K)	 Projektering	

Yttertak,	U-värde	 0,117	W/(m²K)	 Projektering	
Fönster	mot	norr,	U-värde	 1,1	W/(m²K)	 Projektering	
Fönster	mot	syd,	U-värde	 0,8	W/(m²K)	 Projektering	
Köldbryggor	

	  Yttervägg	mot	bjälklag	 0,05	W/(mK)	 Projektering	
Yttervägg	mot	innervägg	 0,03	W/(mK)	 Projektering	
Yttervägg	mot	yttervägg	 0,08	W/(mK)	 Projektering	
Yttervägg	mot	yttertak	 0,09	W/(mK)	 Projektering	
Anslutning	fönster	 0,03	W/(mK)	 Projektering	

	   Ventilation	
	  Ventilationsflöde,	zon	A	 150	l/s	 Kontrollerat	

Ventilationsflöde,	zon	B	 375	l/s	 Kontrollerat	
Ventilationsflöde,	zon	C	 75	l/s	 Kontrollerat	
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Tilluftstemperatur,	sommar	 20°C	 Förvaltare	
Tilluftstemperatur,	vinter	 20°C	 Förvaltare	

	   Luftläckage	 0,03	l/(sm²)	 Projektering	

	   Solinstrålning	
	  Fönster	mot	norr,	g-värde	 0,57	 Verifiering	

Fönster	mot	syd,	g-värde	 0,55	 Verifiering	
Solavskärmning,	g-värde	faktor	 0,15	-	0,20	 Projektering	
Fönsterkarmens	andel	 0,25	 Projektering	

	   Internlaster	
	  Personal,	zon	A	 12	personer	 Kontrollerat	

	
0,16	pers/m²	

	Personal,	zon	B	 24	personer	 Kontrollerat	

	
0,12	pers/m²	

	Utrustning,	zon	A	 19,9	W/m²	 Kontrollerat	
Utrustning,	zon	B	 14,8	W/m²	 Kontrollerat	
Belysning,	zon	A	 6,8	W/m²	 Kontrollerat	
Belysning,	zon	B	 6,1	W/m²	 Kontrollerat	

	   Kylning	och	värmning	
	  Antal	komfortmoduler,	zon	A	 6	st	kyla,	5	st	värme	 Kontrollerat	

Antal	komfortmoduler,	zon	B	 15	st	kyla,	8	st	värme	 Kontrollerat	
Antal	komfortmoduler,	zon	C	 3	st	kyla,	3	st	värme	 Kontrollerat	
Kylvatten	till	 14°C	 Förvaltare	
Kylvatten	från	 18°C	 Förvaltare	
Kyla	vattenflöde	 0,055	l/s	 Projektering	
Varmvatten	till	 60°C	 Förvaltare	
Varmvatten	från	 52°C	 Förvaltare	
Värme	vattenflöde	 0,015	l/s	 Projektering	

 
Tabell 3.3 Kända avvikelser på indata. 
Parameter	 Aktuell	 Projekterat	
Tilluftstemperatur,	sommar	 20°C	 18°C	
Tilluftstemperatur,	vinter	 20°C	 22°C	
Fönster	mot	norr,	g-värde	 0,57	 0,50	
Fönster	mot	syd,	g-värde	 0,55	 0,48	
Personal,	zon	A	 12	personer	 9	personer	
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Personal,	zon	B	 24	personer	 18	personer	
Utrustning,	zon	A	 19,9	W/m²	 15	W/m²	
Utrustning,	zon	B	 14,8	W/m²	 15	W/m²	
Belysning,	zon	A	 6,8	W/m²	 10	W/m²	
Belysning,	zon	B	 6,1	W/m²	 10	W/m²	

 
Avvikelsen att tilluftstemperaturen är 20°C året runt har hämtats från förvaltaren, tydligen 
har möjligheten till variabel tillufttemperatur beroende på utetemperatur valts bort. G-
värdet för aktuella fönster skiljer sig från projekterat vilket har hämtats från Miljöbyggnads 
verifieringen. Avvikelsen på personal i zonerna har hämtats genom att se till projekterad 
möblering (Figur 3.8) och aktuell möblering (Figur 3.1). Värmeeffekten för aktuell 
utrustning utgår ifrån mängden personal, då alla använder liknande datorutrustning. 

3.2.3 Resultat på värmebalans i kontoret 
I Tabell 3.4 – Tabell 3.7 finns resultat från effektberäkningar. Till beräkningarna används 
formler ur avsnitt 2.2 samt indata från Tabell 3.2 och Figur 3.5 - Figur 3.7.  
 
För beräkning av värmebalans vid sommarförhållande, Tabell 3.4 – Tabell 3.5 tas alla 
effekter med för att kontrollera om installerad kyleffekt räcker till kylbehovet vid den 
dimensionerande utetemperaturen 27°C. 
 
Vid beräkning av värmebalans för vinter, Tabell 3.6 – Tabell 3.7 utelämnas värmekällorna 
solinstrålning och internvärme för att kontrollera om installerad värmeeffekt räcker till 
värmebehovet vid den dimensionerande utetemperaturen -19°C. 
 
Zon A undersöks för dimensionerande sommarförhållande och zon C undersöks för 
dimensionerande vinterförhållande. Både zon A och C har en öppning mot zon B vilket gör 
att värmebalansen i zon B kan påverka zon A och C. Därför utförs även beräkningar på zon 
B här. 
 
Tabell 3.4 Värmebalans vid dimensionerande sommarutetemperatur i zon A. 
Parameter	 Värde	
Transmission	tillför	värme	[W]	 -143	

Yttervägg	[W]	 -50	
Fönster	[W]	 -73	
Yttertak	[W]	 -7	

Köldbryggor	[W]	 -13	
Ventilation	tillför	kyla	[W]	 540	
Luftläckage	tillför	värme	[W]	 -15	
Solinstrålning	tillför	värme	[W]	 -245	

Utan	solavskärmning	[W]	 -1224	
Internlaster	tillför	värme	[W]	 -3528	

Personal	[W]	 -1512	
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Utrustning	[W]	 -1500	
Belysning	[W]	 -516	

Vattenburen	kylning	[W]	 5526	

	  Totalt	kylbehov	[W]	 3930	
Total	kylkapacitet	[W]	 6066	
Överkapacitet	av	kyla	[W]	 2135	
Överkapacitet	av	kyla	 54%	

 
Tabell 3.5 Värmebalans vid dimensionerande sommarutetemperatur i zon B. 
Parameter	 Värde	
Transmission	tillför	värme	[W]	 -256	

Yttervägg	[W]	 -21	
Fönster	[W]	 -175	
Yttertak	[W]	 -37	

Köldbryggor	[W]	 -23	
Ventilation	tillför	kyla	[W]	 1350	
Luftläckage	tillför	värme	[W]	 -24	
Solinstrålning	tillför	värme	[W]	 -1205	

Utan	solavskärmning	[W]	 -6024	
Internlaster	tillför	värme	[W]	 -7271	

Personal	[W]	 -3024	
Utrustning	[W]	 -3000	
Belysning	[W]	 -1247	

Vattenburen	kylning	[W]	 13814	

	  Totalt	kylbehov	[W]	 8756	
Total	kylkapacitet	[W]	 15164	
Överkapacitet	av	kyla	[W]	 6408	
Överkapacitet	av	kyla	 73%	

 
Tabell 3.6 Värmebalans vid dimensionerande vinterutetemperatur i zon C. 
Parameter	 Värde	
Transmission	tillför	kyla	[W]	 -813	

Yttervägg	[W]	 -98	
Fönster	[W]	 -573	
Yttertak	[W]	 -56	

Köldbryggor	[W]	 -86	
Ventilation	tillför	kyla	[W]	 -180	
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Luftläckage	tillför	kyla	[W]	 -60	
Vattenburen	värmning	[W]	 1507	

	  Totalt	värmebehov	[W]	 1053	
Total	värmekapacitet	[W]	 1507	
Överkapacitet	av	värme	[W]	 454	
Överkapacitet	av	värme	 43%	

 
Tabell 3.7 Värmebalans vid dimensionerande vinterutetemperatur i zon B. 
Parameter	 Värde	
Transmission	tillför	kyla	[W]	 -2621	

Yttervägg	[W]	 -213	
Fönster	[W]	 -1796	
Yttertak	[W]	 -376	

Köldbryggor	[W]	 -236	
Ventilation	tillför	kyla	[W]	 -900	
Luftläckage	tillför	kyla	[W]	 -247	
Vattenburen	värmning	[W]	 4019	

	  Totalt	värmebehov	[W]	 3767	
Total	värmekapacitet	[W]	 4019	
Överkapacitet	av	värme	[W]	 251	
Överkapacitet	av	värme	 7%	

3.2.4 Analys av resultat på värmebalans i kontoret 
Zon A 
Resultatet visar att kyleffektbehovet till zon A (Tabell 3.4) vid dimensionerande 
sommarutetemperatur är tillgodosett med en marginal på 54 % tillgänglig övereffekt. 
Resultatet visar även att värmebalansen i den närliggande zon B (Tabell 3.5) inte inverkar 
negativt på zon A. Effektbehovet är alltså tillgodosett trots att en del avvikelser 
förekommer mellan aktuellt och projekterat (Tabell 3.3). Att ta med avvikelserna i 
beräkningarna är viktigt eftersom alla avvikelser utom belysning har en negativ inverkan på 
värmebalansen. Om projekterad effekt skulle haft en mindre marginal skulle t.ex. 
avvikelsen i tilluftstemperatur kunnat leda till effektunderskott. 
 
Den största värmekällan är internlaster vilken går att uppskatta med god precision. Den näst 
största värmekällan är solinstrålning trotts att solavskärmning är aktiverad. Mängden 
solinstrålning baseras på uppgifter om fönstrens och solavskärmningens solskyddande 
förmåga. Solinstrålningens trovärdighet beror helt på hur väl uppgifterna från tillverkare 
stämmer, eftersom inte egna undersökningar görs av dessa parametrar. 
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Den största källan till kylning är de vattenburna kylbatterierna i komfortmodulerna. För att 
den tillgängliga kyleffekten i resultaten ska stämma i praktiken är det viktigt att kylvattnets 
temperatur och flöde stämmer överens med det som används i beräkningarna. Den andra 
källan till kylning är ventilationen. Om tilluftstemperaturen skulle ställas om från det 
aktuella till det som är projekterat skulle ventilationen få en större kylförmåga vilket nu 
kompenseras av de överdimensionerade kylbatterierna. 
 
Zon C 
Resultatet för värmebalans i zon C (Tabell 3.6) vid dimensionerande vinterutetemperatur 
visar att tillgänglig värmeeffekt ska räcka och vara tillgodosedd med en tillgänglig 
övereffekt på 43 %. Även i zon B (Tabell 3.7) visar resultatet att tillgänglig värmeeffekt är 
tillräcklig men med bara 7 % överkapacitet. Det innebär att zon B inte kommer ha någon 
negativ inverkan på värmebalansen i zon C. 
 
Största källan till nedkylning är transmissionsförluster genom klimatskärm. Den 
transmissionsförlust som är störst är förlusten genom fönstren. Transmissionsförlusten 
genom fönstren baseras på uppgifter om fönstrens värmegenomgångskoefficient (U-värde). 
Resultaten för värmebalans beror helt på hur väl tillverkarnas uppgifter om U-värden 
stämmer. Den näst största källan till nerkylning är ventilationen. Den skulle kunna minskas 
genom att ändra tilluftstemperaturen från det aktuella till vad som projekterats. Att 
tilluftstemperaturen inte följer projekteringen skulle kunna ge konsekvensen av ett 
effektunderskott, speciellt i zon B där överskottet bara är 7 %. 
 
Den enda värmekällan som ingår i beräkningarna är värmen från de vattenburna 
värmebatterierna i komfortmodulerna. Därutöver finns solinstrålning och interlaster men 
dessa utelämnas vid dimensionerande beräkningar. För att den beräknade värmekapaciteten 
ska vara tillgänglig i praktiken är det viktigt att vattentemperaturen och vattenflödet till 
värmebatterierna stämmer överens med det som använts vid beräkningarna. 

3.3 Klimatsimuleringar av kontoret 
För att uppskatta det termiska klimatet i zonerna som undersöks utförs klimatsimuleringar 
för dessa zoner. Klimatsimuleringar används eftersom mätning vid dimensionerande vinter- 
och sommarförhållanden inte är tillgängligt då projektet utförs under våren. Simulerings 
metoden har använts under projekteringen av ombyggnadsprojektet men bedömning av zon 
A och C har inte gjorts tidigare. 

3.3.1 Modell för simulering i IDA Klimat och Energi 
Vid bedömning av klimat i programvaran IDA Klimat och Energi definieras först zoner 
grafiskt, se Figur 3.11 och Figur 3.12. Därefter anges indata för modellen som hämtas ur 
avsnitt 3.2.2 och avsnitt 3.3.2. Indata som gäller alla zoner matas in i filens övergripande vy 
i programmet, se Figur 3.13. Indata som är uppdelat per zon matas in i en vy för enskilda 
zoner, se Figur 3.14 och Figur 3.15.  
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Figur 3.11 Grafik på modell med zon A och B. 
 

 
Figur 3.12 Grafik på modell med zon B och C. 
 

 
Figur 3.13 Övergripande vy för en fil i IDA Klimat och Energi. 
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Figur 3.14 Vy för att mata in zon specifika parametrar, här zon A. 
 

 
Figur 3.15 Vy för att mata in zon specifika parametrar, här zon C. 

3.3.2 Indata till klimatsimuleringar 
I Tabell 3.8 presenteras ytterligare indata till beräkningar. 
 
Tabell 3.8 Indata till klimatsimuleringar. 
Parameter	 Värde	 Källa	
Klädsel,	sommar	 0,5sN

4N,{	clo	 Hyreskontrakt	
Klädsel,	vinter	 1,0s40,25	clo	 Hyreskontrakt	
Max	lufthastighet,	sommar	 0,25	m/s	 BBR	
Max	lufthastighet,	vinter	 0,15	m/s	 BBR	

 
För klädsel används ett intervall i simuleringarna eftersom varje person har viss möjlighet 
att påverka sin termiska komfort genom att välja hur hen klär sig. 
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3.3.3 Resultat på termiskt klimat från simuleringar 
I Tabell 3.9 – Tabell 3.10 finns resultat från klimatsimuleringar. Till simuleringarna 
används programvaran IDA Klimat och Energi samt indata från Tabell 3.2, Tabell 3.8, 
Figur 3.5 - Figur 3.7 och hänsyn till skuggning från kringliggande byggnader. 
 
Tabell 3.9 Termiskt klimat vid dimensionerande sommarutetemperatur i zon A.  
Parameter	 Värde	
Lufttemperatur	 23,0°C	
Operativ	temperatur	 23,9°C	
Riktad	operativ	temperatur,	sydostfönster	 24,2°C	
Yttemperatur,	sydostfönster	 25,8°C	
Yttemperatur	golv	 24,5°C	
Lufttemperatur	golv	 23,0°C	
PMV	 0,16	
PPD	 5,5%	
Strålningsasymmetri,	varmt	tak	 <	1	K	
Vertikal	temperaturgradient	 0	K/m	

 
Tabell 3.10 Termiskt klimat vid dimensionerande vinterutetemperatur i zon C. 
Parameter	 Värde	
Lufttemperatur	 22,0°C	
Operativ	temperatur	 21,4°C	
Riktad	operativ	temperatur,	fönster	 20,4°C	
Yttemperatur,	fönster	 17,8°C	
Yttemperatur	golv	 21,8°C	
Lufttemperatur	golv	 22,0°C	
PMV	 -0,26	
PPD	 6,4%	
Strålningsasymmetri,	kallt	fönster	 <	4	K	
Vertikal	temperaturgradient	 0	K/m	

3.3.4 Analys av resultat på klimatsimuleringar 
I Tabell 3.11 och Tabell 3.12 jämförs krav med resultat från simuleringar. Resultaten visar 
att alla krav utom lokal lufthastighet är uppfyllda men det förutsätter också att indata 
stämmer och att de klimatstyrande installationerna fungerar optimalt. Till exempel om U-
värdet för fönstren är högre än vad som anges i projekteringen kommer fönstrens 
yttemperatur på insidan vara lägre. Med en lägre yttemperatur på fönstren finns det risk för 
att olägenheter uppstår, t.ex. oacceptabel strålningsasymmetri, riktad operativtemperatur 
eller lufthastighet från kallras. 
 
Uteluftsflödet är uppfyllt bara om tillräckligt stor del av tilluften består av uteluft men det 
har inte undersökts då det inte påverkar det termiska klimatet. Syftet att se till kravet på 



Examensarbete: Studie av termiskt klimat i ett kontorslandskap med stora fönster 

 36 

uteluftsflöde är att undersöka om det totala tilluftsflödet är minst lika stort som kravet på 
uteluft eftersom ventilationen har en kylande effekt som beror på flödet. 
 
Tabell 3.11 Jämförelse med krav i zon A vid dimensionerande sommarutetemperatur. 
Parameter	 Krav	 Värde	
Lufttemperatur	 20	-	26°C	 23,0°C	
Operativ	temperatur	 23,0	-	26,0°C	 23,9°C	
Lokal	lufthastighet	 <	0,25	m/s	 -	
PPD	 ≤	15	%	 5,5%	
Strålningsasymmetri,	varmt	tak	 <	5	K	 <	1	K	
Vertikal	temperaturgradient	 <	2	K/m	 0	K/m	
Yttemperatur	golv	 16	-	26°C	 24,5°C	
Uteluftsflöde	 >	110	l/s	 150	l/s	(tilluftsflöde)	

 
Tabell 3.12 Jämförelse med krav i zon C vid dimensionerande vinterutetemperatur. 
Parameter	 Krav	 Värde	
Lufttemperatur	 20	-	24°C	 22,0°C	
Operativ	temperatur	 20,0	-	24,0°C	 21,4°C	
Riktad	operativ	temperatur	 >	18°C	 20,4°C	
Lokal	lufthastighet	 <	0,15	m/s	 -	
PPD	 ≤	15	%	 6,4%	
Strålningsasymmetri,	kall	vägg	 <	10	K	 <	4	K	
Vertikal	temperaturgradient	 <	2	K/m	 0	K/m	
Yttemperatur	golv	 16	-	26°C	 21,8°C	
Uteluftsflöde	 >	73	l/s	 75	l/s	(tilluftsflöde)	

 
Värde för resultat av lokal lufthastighet finns inte med i tabellerna eftersom lufthastighet är 
en parameter som användaren själv definierar i simuleringsprogrammet. Lokala 
lufthastigheter är något som inte simuleras i IDA Klimat och Energi. För att lufthastigheter 
inte ska ge upphov till oacceptabelt termiskt klimat måste detta säkerställas på annat sätt än 
med dessa simuleringar. 
 
Eftersom PPD påverkas av lufthastighet så ska PPD-resultatet ändras när lufthastigheten 
ändras. Lufthastigheten definieras av användaren i IDA Klimat och Energi, så om 
lufthastigheten ändras från 0,15 m/s till ett oacceptabelt värde t.ex. 0,75 m/s, då ändras PPD 
från 6,4 % till ett acceptabelt värde på 9,9 %. Detta bevisar att värdet på PPD som IDA 
Klimat och Energi simulerar inte är tillräckligt som underlag för ett bra termiskt klimat. 
Därför måste simuleringar kompletteras med uppgifter på att det inte förekommer 
oacceptabla lufthastigheter. Detta problem studeras i en studie som beskrivs i avsnitt 2.7.4. 
 
Oacceptabla lufthastigheter kan komma från tilluftsdon eller kallras som uppstår vid kalla 
ytor. För att i projekteringen säkerställa att inte oacceptabla lufthastigheter uppstår kan 
projektörens erfarenhet räcka. Med sin erfarenhet kan projektören uppskatta vilka 
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tilluftsdon som är lämpliga samt när kallras kan uppstå och måste hindras. Ett annat sätt att 
säkerställa detta skulle kunna vara med CFD-simuleringar. Det finns många CFD-
programvaror på marknaden. Utvecklarna av IDA Klimat och Energi arbetar på en CFD-
funktion till IDA Klimat och Energi men den är bara i beta stadiet ännu. För att utföra 
CFD-simuleringar idag krävs det att man bygger upp en modell i ytterligare en 
programvara, vilket är tidskrävande. Myndigheter och Miljöbyggnad ställer inte heller krav 
på CFD-simuleringar. Med IDA Klimat och Energis kommande funktion ska det 
förhoppningsvis bli enklare att ta hänsyn till lufthastigheter då modellen inte behöver 
skapas i en extra programvara. 

3.4 Mätningar och ytterligare beräkningar 
Med effektberäkningar och klimatsimuleringar har inte några fel upptäckts som kan 
förklara missnöjet av det termiska klimatet som beskrivs i Figur 3.1. Möjliga orsaker till att 
missnöjet inte identifierats har analyserats i avsnitt 3.2.4 och avsnitt 3.3.4: 
 

• Att indata som samlats in inte stämmer i praktiken och resultaten därför inte 
stämmer med verkligheten. 

• Att orsaken till missnöjet beror på oacceptabla lufthastigheter som inte ingår i 
simuleringarna. 

• Att de klimatstyrande installationerna inte fungerar som tänkt. 
 
Indata som är ytterst avgörande för att ge korrekta resultat är att parametrar för 
solinstrålning, värmetransmission genom fönster, vattenflöden och -temperaturer till och 
från kyl- och värmebatterier. 
 
För solinstrålning är parametrarna på fönstrens g-värde och solavskärmningens g-värde 
faktor hämtat ur projekteringen och verifieringen (Internt dokument 1 och 2). Parametrar 
till fönstrens värmetransmission är hämtat från projektering och verifiering (Internt 
dokument 1 och 2). Vattenflöden och -temperaturer till och från kyl- och värmebatterier är 
hämtat från projektering och förvaltare (Internt dokument 3 och 4). 
 
För att undersöka förekomst av oacceptabel nivå på lokal lufthastighet skulle som nämnts 
en CFD-analys vara användbar, men det är inte möjligt inom ramen för detta projekt. 
Istället utförs beräkningar för att undersöka om oacceptabelt kallras kan förekomma. 
 
För undersökning av funktionen hos de klimatstyrande installationerna utförs 
lufttemperaturmätning i zonerna. Kontoret är tillgängligt för mätningar men det är vår, så 
de dimensionerande sommar- och vinterförhållandena är inte möjliga att undersöka med 
mätningar. Mätningar kan ändå användas till att kontrollera funktionen av styrningen till de 
klimatstyrande installationerna och till att undersöka parametrar för byggnadsmaterial. 

3.4.1 Mätdata från mätningar i kontoret 
I Tabell 3.13 och Tabell 3.14 finns mätdata från utförda mätningar i kontoret. Mätningarna 
utförs efter kontorstid med ventilationen igång. I Figur 3.16 visas börvärde på rumsenheten 
och rumstemperaturen på lufttemperatur mätaren. I Figur 3.17 finns bild på två stycken 
komfortmoduler som värmer. 
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Tabell 3.13 Mätdata från zon A. 
Parameter	 Värde	
Tidpunkt	 31	mars	2017,	kl.20	
Väder	 Moln	
Utetemperatur	 5,0	°C	

	  Lufttemperatur,	0,1m	över	golv	 24,3	°C	
Lufttemperatur,	0,6m	över	golv	 23,9	°C	
Lufttemperatur,	2,0m	över	golv	 25,0	°C	
Börvärde	rumsenhet	 22	°C	
Status	rumsenhet	 Kylning	
Status	komfortmoduler	 Ventilation	+	två	stycken	som	värmer	
Yttemperatur	golv	 21,5	°C	
Yttemperatur	tak	 23	°C	
Yttemperatur	norrfönster	 20,9	°C	

 
Tabell 3.14 Mätdata från zon C. 
Parameter	 Värde	
Tidpunkt	 31	mars	2017,	kl.19	
Väder	 Moln	
Utetemperatur	 5,7	°C	

	  Lufttemperatur,	0,1m	över	golv	 24,0	°C	
Lufttemperatur,	0,6m	över	golv	 24,0	°C	
Lufttemperatur,	2,0m	över	golv	 23,7	°C	
Börvärde	rumsenhet	 24	°C	
Status	rumsenhet	 Inget	
Status	komfortmoduler	 Ventilation	
Yttemperatur	golv	 21,5	°C	
Yttemperatur	fönster	 20,8	°C	
Yttemperatur	innervägg	 22,1	°C	
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Figur 3.16 Börvärde 22°C och rumstemperatur 24°C. 
 

 
Figur 3.17 Två komfortmoduler som värmer. 
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3.4.2 Framtagning av formler för beräkning av U-värde 
Vid uppskattning utav U-värde i Tabell 3.16 används formler från avsnitt 2.2.1 och avsnitt 
2.4.2. Ekvation (2.6), (2.7) och (2.16) kan skrivas om till följande formel som anger 
effektgenomgång per kvadratmeter från uteluft till inneluft: 
 
 |

}
= %

k6l4km.n64k6o
∙ !S++] − !8:] = R ∙ (!S++] − !8:]) [W/m2] (3.1) 

 
Effektövergång per kvadratmeter från glasyta och inneluft kan beräknas enligt:  
 
 |

}
= %

k6l
∙ !S++] − !g:?    [W/m2] (3.2) 

 
där !g:? [°C] är yttemperaturen på fönsterglasets insida.  
 
Effektövergången från uteluft till inneluft är lika med effektövergången från glasyta till 
inneluft. Därmed kan fönsterglasets U-värde uppskattas med följande formel om uteluft-, 
inneluft-, glasyttemperatur och värmeövergångsmotståndet mellan glasyta och inneluft är 
känt. Temperaturerna finns i Tabell 3.14 och värmeövergångsmotstånd hämtas från avsnitt 
2.4.2, E=S = 0,13 [m2K/W] vilket är europastandard vid beräkningar. För noggranna 
beräkningar ska E=S uppskattas mer exakt och vid en mer exakt uppskattning som har gjorts 
blev resultatet även då E=S = 0,13 [m2K/W], uppskattningen redovisas inte då det blir för 
omfattande (Sandin 2010). Uppskattning av U-värde: 
 

 R = -l~~os-�1n
(-l~~os-/1o)∙k6l

   [W/(m2K)]  (3.3) 
 
där R är det uppskattade U-värdet för fönsterglaset. 

3.4.3 Resultat på uppskattning av U-värde och lufthastighet 
I Tabell 3.15, Tabell 3.16 och Figur 3.18 finns resultat från beräkningar. Till beräkningarna 
har indata använts från Tabell 3.14, en fönsterhöjd på 2,4 meter, ett horisontellt avstånd på 
1 meter från väggen och en innetemperatur på 22°C. Lufthastighet har beräknats med 
formler från avsnitt 2.1.3 och avsnitt 2.7.1. Till dragindex har formel ur avsnitt 2.1.7 
använts. Uppskattat U-värde har beräknats enligt avsnitt 3.4.2. I Figur 3.19 finns en 
värmebild på fönstret, som visar att ramen isolerar sämre än glaset. 
 
Tabell 3.15 Kallras vid DVUT med projekterat U-värde. 
Parameter	 Värde	
Projekterat	U-värde	 0,8	W/(m²K)	
Lufthastighet	från	kallras	(i	vistelsezon)	 0,36	(0,15)	m/s	
Dragindex	 14,9%	

 
Tabell 3.16 Kallras vid DVUT med uppskattat U-värde. 
Parameter	 Värde	
Uppskattat	U-värde	 1,3	W/(m²K)	
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Lufthastighet	från	kallras	(i	vistelsezon)	 0,46	(0,19)	m/s	
Dragindex	 20,6%	

 
I tabellerna anges två lufthastigheter. Den första är lufthastigheten längst ner vid den kalla 
ytan. Den andra lufthastigheten som anges inom parantes är lufthastigheten som kallraset 
ger upphov till i vistelsezonen enligt Heiselbergs empiriska studie. 
 

  
Figur 3.18 Diagram på lufthastighet beroende av utetemperatur. 
 

 
Figur 3.19 Värmebild på fönster, ramen isolerar sämre än glaset. 
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3.4.4 Analys av resultat på uppskattningar 
Zon A 
Lufttemperaturen i zon A är högre än det inställda börvärdet och samtidigt som 
rumsenheten begär kylning så ger två stycken komfortmoduler värme, se Tabell 3.13. Detta 
tyder på att styrningen inte fungerar som den borde. Rumsenheten kommunicerar med en 
regulator som i sin tur styr vad komfortmodulerna ska göra. En regulator kan styra flera 
komfortmoduler. När rumsenheten kallar på kyla borde flera komfortmoduler kyla, men 
ingen kyler och två värmer. I Figur 3.16 syns att rumsenheten står på börvärde 22°C och en 
snöflinga indikerar att rumsenheten kallar på kyla. Samtidigt syns det i Figur 3.17 att två 
stycken komfortmoduler som borde kyla istället värmer. Kommunikationen mellan 
rumsenhet och regulator verkar vara ett problem. De två komfortmodulerna som värmer har 
enligt ritningar samma styrventil och här kan det finnas en miss i kommunikation mellan 
styrventil och regulator. Det finns även en felplacering av temperaturgivaren, men det kan 
inte identifieras som ett problem i detta skede, då det allvarligare felet med 
misskommunikation måste åtgärdas först. Problemet i zon A är identifierat men kan inte 
undersökas ytterligare i brist på tillgänglighet. Hyresvärden som är ansvarig är informerad 
om iakttagelsen och ska åtgärda det. 
 
Zon C 
Resultat i Tabell 3.14 och jämförelser i Tabell 3.17 tyder på att styrningen i zon C är rätt 
konfigurerad och fungerar som tänkt. Mätningarna jämförs med krav för dimensionerande 
vinterförhållande vilket anses lämpligt då mätningarna är utförda under 
uppvärmningssäsongen. 
 
Tabell 3.17 Jämförelse med krav i zon C vid ett icke dimensionerande förhållande. 
Parameter	 Krav	 Värde	
Lufttemperatur	 20	-	24°C	 24,0	°C	
Strålningsasymmetri,	kall	vägg	 <	10	K	 <	2	K	
Vertikal	temperaturgradient	 <	2	K/m	 0,2	K/m	
Yttemperatur	golv	 16	-	26°C	 21,5	°C	
Uteluftflöde	 73	l/s	 75	l/s	(tilluftsflöde)	

 
I zon C har problemet beskrivits som kallras i Figur 3.1, men klimatsimuleringarna tar som 
nämnt inte hänsyn till lokala lufthastigheter. I avsnitt 3.4.3 presenteras resultat från 
beräkningar på kallras och i Tabell 3.18 finns en jämförelse med ställda krav. 
Lufthastigheten håller sig inom kravgränsen vid beräkningar med fönstrens projekterade U-
värde. Här är det lufthastigheten inom parentes som är intressant då det är den 
lufthastigheten som når vistelsezonen. 
 
Tabell 3.18 Jämförelse med krav i zon C vid DVUT. 
Parameter	 Krav	 Projekterat	 Uppskattat	
U-värde	

	
0,8	W/(m²K)	 1,3	W/(m²K)	

Lufthastighet	från	kallras	(i	vistelsezon)	 <	0,15	m/s	 0,36	(0,15)	m/s	 0,46	(0,19)	m/s	
Dragindex	 -	 14,9%	 20,6%	
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Då fönstrens U-värde är en parameter som har stor inverkan på resultatet i 
effektberäkningar, klimatsimuleringar och lufthastigheter från kallras är det intressant att 
undersöka denna parameter. I Tabell 3.16 finns det resultat på en uppskattning av fönstrens 
U-värde genom mätningar. 
 
U-värdet som anges i projekteringen är för dessa fönster 0,8 W/(m2K) och ska gälla för hela 
fönstren inklusive fönsterkonstruktion och glas. För fönster med så lågt U-värde har 
fönsterkonstruktionen ett högre U-värde än fönsterglaset och fönsterglaset bör då ha ett U-
värde lägre än 0,8 W/(m2K). Det uppskattade U-värdet som räknats ut, 1,3 W/(m2K) är 
uppskattat mitt på fönsterglaset. Då fönsterkonstruktionen har sämre isoleringsförmåga än 
fönsterglaset (se Figur 3.19) bör fönstrens U-värde vara högre än 1,3 W/(m2K). 
Mätningarna utförs med den utrustning som är tillgänglig och kan inte användas som 
bevismaterial eftersom mätningarna är mycket enkla och har låg precision. Men resultatet 
visar på att det finns en risk att fönstren som används inte är så bra som det är 
dimensionerat för, vilket kan ge konsekvenser som orsakar missnöjet med det termiska 
klimatet. 
 
Fönstrens U-värde har som nämnt stor inverkan på både effektberäkningar, 
klimatsimuleringar och lufthastigheter från kallras. Det har inte gjorts nya 
effektberäkningar och klimatsimuleringar med det uppskattade U-värdet, men det har gjorts 
nya beräkningar på lufthastighet från kallras med det uppskattade U-värdet. 
 
I Tabell 3.18 jämförs lufthastigheter från kallras för olika U-värden med kravet på maximal 
lufthastighet. Där framgår att lufthastigheten 0,19 m/s som når vistelsezonen är högre än 
kravgränsen på 0,15 m/s. Detta framgår även i Figur 3.18 som visar ett diagram över hur 
lufthastigheten ökar med minskad utetemperatur. Alltså tyder beräkningarna på att kallraset 
orsakar en oacceptabelt hög lufthastighet i vistelsezonen vid det dimensionerande 
vinterförhållandet. Detta innebär att en värmekälla skulle behövas under fönstren för att 
motverka kallras. 
 
Analysen att en värmekälla skulle behövas för att motverka kallras vid fönstren med ett 
beräknat U-värde på 1,3 W/(m2K) stöds utav flera källor: 
 

• I avsnitt 2.4.1 framgår det att U-värde högre än 1,0 W/(m2K) kan ge upphov till 
kallras (BBR 2016, 112). 

• I avsnitt 2.7.3 beskrivs en studie där slutsatsen är att oacceptabelt kallras kan uppstå 
med ett fönster som har U-värde på 1,0 W/(m2K), är högre än 2 meter, en 
utetemperatur lägre än -5 °C och innetemperatur på 20 till 24 °C (Jurelionis och 
Isevičius 2010, 36). 

 
Om utgångspunkten istället är som vid projekteringen med ett U-värde på 0,8 W/(m2K), 
finns det källor som tyder på att en värmekälla under fönstren behövs även då: 
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• Figur 2.5 visar att en värmekälla under fönstret behövs vid en utetemperatur på -19 
°C om fönstrets U-värde är 0,8 W/(m2K) och fönstret är högre än 1,7 meter (Glass 
og fasadeforeningen 2007, 5). 

• På iwa21:s hemsida framgår att för energieffektiva treglasfönster och en 
utetemperatur på -10 °C är maximal fönsterhöjd 1,75 meter (Iwa21, 2016). 
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4 Diskussion 
Ett bra inomhusklimat är komplicerat, eftersom upplevelsen är individuell och det är svårt 
att mäta. Men inomhusklimat är viktigt då vi tillbringar så mycket tid inomhus. I delar av 
Swecos kontor är personalen missnöjd med det termiska klimatet. Hyresvärden har utfört 
enkla mätningar och hävdar att de följer ställda krav. I undersökningen konstateras att deras 
mätningar inte är heltäckande och att mätningarna inte beskriver hela sanningen om det 
termiska klimatet. Problemet kvarstår och det tycks vara en långsam process att komma 
tillrätta med det. Det är personalen som lider och måste stå ut med att arbeta i en obekväm 
miljö, medan arbetsgivare och hyresvärd försöker komma tillrätta med problemet, genom 
att undersöka vem som har ansvar för vad och huruvida krav är uppfyllda eller inte. Fokus 
borde vara att komma tillrätta med problemet och därefter reda ut vem som ska ta ansvar 
för det åtgärdade felet, ett litet etiskt dilemma där personalen kommer i kläm och får vänta 
på en avlägsen lösning. 
 
Ett välfungerande system med klimatstyrande installationer som ger ett bra inomhusklimat 
sammanhänger med ett energieffektivt system. Ett dåligt inställt eller anpassat system kan 
dra mer energi än det skulle behöva och ändå ge ett dåligt klimat. Med jordens 
klimatproblem som växthuseffekt m.m. behöver vi energieffektivisera så mycket som 
möjligt. Byggnaders klimatstyrande installationer står för en stor del av Sveriges totala 
energiförbrukning och därmed finns det mycket att spara om systemen är rätt 
dimensionerade och inställda. 
 
Under arbetets gång har jag märkt att definitioner av begrepp som används skiljer sig lite 
mellan olika källor. Jag har använt mig av de definitioner jag tycker är lämpligast och 
försöker beskriva dem för läsaren. I litteraturstudien har jag hållit mig till mycket svenska 
källor men vid eftersökning av andras studier har jag försökt hitta arbeten som berör kallras 
på både svenska och engelska. Att hitta studier om kallras är rätt svårt och det verkar inte 
vara särskilt brett studerat. 
 
I teorikapitlet tar jag upp relevant teori som ska ge en studiekamrat på 
maskinteknikprogrammet tillräckligt med teori för att hänga med och förstå mitt arbete. I 
förstudien beskriver jag kontoret och annan nödvändig information för att läsaren ska få en 
inblick i vad det jag har studerat. 
 
Värmebalans undersöker jag med effektberäkningar som utförs i en kalkylapplikation med 
formler ur teorikapitlet. Indata till effektberäkningar har jag hämtat från projektering, 
verifiering, m.m. och någon felmarginal på indata finns inte. Därmed är det svårt att göra en 
feluppskattning på resultaten och därför gäller kanske inte alla värdesiffror i resultaten. 
Något som är anmärkningsvärt är att effektöverskottet i zon B vid DVUT är bara 7 % 
vilken är en följd av att en lägre tilluftstemperatur än projekterat har valts på vintern. Om 
överdimensioneringen av värmebehovet skulle vara mindre från projekteringen så skulle en 
ändring till lägre tilluftstemperatur kunna leda till värmeunderskott i zonen. 
 
Klimatsimuleringar som jag utfört i IDA Klimat och Energi är användbara för att uppskatta 
det termiska klimatet vid en projektering men det är inte lika bra till att undersöka lokal 
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termisk komfort. När klimatsimuleringar används måste projektören utöver simuleringarna 
säkerställa att inte oacceptabla lufthastigheter, luftrörelser eller andra lokala problem kan 
uppstå. Felkällor i klimatsimuleringen är också svårt att göra en uppskattning om, eftersom 
indata inte har någon redovisad felmarginal. Men p.g.a. det faktum att resultaten från 
simuleringarna håller sig inom kravgränserna, med en relativt stor marginal, är det troligt 
att kraven är uppfyllda. 
 
Vid uppskattning av fönsterglasets U-värde har jag gjort lufttemperaturmätningar ute och 
inne samt mätning av yttemperatur på glasets inneryta. Till lufttemperaturmätningarna har 
jag använt ett instrument av modellen Humiport 05 men det som jag använde i denna studie 
har inte kalibrerats på några år. När jag jämförde Humiport 05 med rumsenhetens inbyggda 
termometer och andra enklare termometrar visar det sig att Humiport 05 stämmer bra 
överens med dem och därmed anses att mätvärdena är pålitliga. Yttemperaturmätningen har 
jag gjort med en värmekamera av modellen Flir E8 1.2L som mäter emitterad 
värmestrålning och räknar ut yttemperaturen. Jag har använt tejp till att uppskatta 
emissionsvärdet på fönsterglaset. Dessa mätningar får anses som enkla men ändå 
användbara. Jag har inte gjort någon feluppskattning på mätresultaten och när dessa resultat 
används till beräkningar för att uppskatta U-värde finns det inte heller feluppskattning på 
det uppskattade U-värdet. Därmed kan inte det uppskattade U-värdet användas som bevis 
för att U-värdet är sämre än det som projekterats men resultaten visar ändå att det kan 
finnas ett fel vilket bör undersökas noggrannare. Vid beräkning av lufthastighet från kallras 
i vistelsezonen har jag använt Heiselbergs formel. Hur pålitlig denna formel är från fall till 
fall är svårt att avgöra och det kan därför vara en felkälla till resultatet. Till exempel 
studerade Heiselberg fönster som gick till golvet men Rueegg med flera kom fram till att 
Heiselbergs formler stämmer bra även för fönster med fönsterbräda och vägg under. 
 
Från litteraturstudien om kallras framgår det tydligt att en underliggande värmekälla bör 
användas i kontoret som studeras i detta arbete. Det är högisolerade fönster men när det är 
så höga fönster behövs en underliggande värmekälla ändå. 
 
Något som kan vara en bidragande orsak till att problem likt det i detta arbete uppstår är att 
det finns brister i myndighetskrav, standarder, riktlinjer och certifieringar. Dessa kanske 
fokuserar på fel saker vilket gör att även projekteringar fokuserar på fel saker. Ibland anges 
t.ex. krav på det termiska klimatet endast med operativ temperatur vilket inte ger en hel bild 
av det termiska klimatet då det finns fler parametrar som spelar in. PPD är då ett bättre 
begrepp att ställa krav på men i det framgår inte heller allt, t.ex. inte krav för lokal termisk 
komfort. 
 
Jag är nöjd med arbetet och min prestation utifrån de förutsättningar jag haft. I efterhand ser 
jag att det var tidskrävande att studera ett verkligt exempel då det krävs att hitta så korrekt 
indata som möjligt. Målet att identifiera orsakerna till missnöjet är utfört men en mer 
generell studie på bara kallras skulle kanske blivit mer vetenskaplig och generellt 
användbar.  
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5 Slutsatser 
Effektbehovet är tillgodosett för de lokala zonerna A och C i Figur 3.1. Vid 
dimensionerande sommarförhållande i zon A och för dimensionerande vinterförhållande i 
zon C. Hänsyn tas till indata som avviker från projekteringen, t.ex. tilluftstemperatur och 
internlaster. Avvikelsernas inverkan ger de klimatstyrande installationerna en mindre 
överkapacitet. 
 
Med klimatsimulering är alla simulerade resultat inom kravgränserna för termiskt klimat i 
zon A och C. Vid dimensionerande sommarförhållande i zon A och för dimensionerande 
vinterförhållande i zon C. Något som däremot inte simuleras är lufthastigheter. 
Lufthastighet definieras utav användaren i IDA Klimat och Energi, därför måste 
oacceptabla lufthastigheter uteslutas utöver klimatsimuleringar. 
 
I zon A är problemet att det är varmt och orsaken till det är att styrningen inte fungerar som 
tänkt. När rumsenhet kallar på kyla, kyler ingen komfortmodul och två stycken värmer. 
 
I zon C beskrivs problemet som kallras, vilket stöds av resultatet från detta arbete. Orsaken 
till kallraset är att ingen underliggande värmekälla används trots att det skulle behövas med 
tanke på fönsterhöjden, DVUT och projekterat U-värde för fönster. En bidragande orsak 
kan vara att fönstrens U-värde är sämre än det är dimensionerat för i projekteringen. 
 
Som kunskapsåterföring till företaget sammanställs ett dokument om kallras. Det skapas 
med material från detta arbete och finns som bilaga till rapporten. 

5.1 Rekommendationer 
5.1.1 Till studerat kontor 

• Bekräfta slutsatsen att det förekommer kallras genom att göra mätningar vid DVUT. 
• Kontrollera kyl- och värmevattenflöde till komfortmoduler. 
• Ändra tilluftstemperatur till projekterat, kan ge minskat drag och jämnare drift när 

komfortmoduler går mindre. 
• Justera in komfortmodulerna så de inte skapar drag (Problemet i zon B). 
• Kontrollera U-värdet för fönster med kvalificerad metod. 
• Utred om värmekällor ska placeras under fönster. 

5.1.2 Tips till projektörer 
• Säkerställa den lokala termiska komforten utöver Miljöbyggnads krav på PPD. Till 

exempel att lufthastigheter håller sig på en acceptabel nivå. 
• Bekräfta en säker källa på kritiska indata som används i beräkningar/simuleringar, 

t.ex. U-värde för fönster, internlaster och gsystem-värde (sammanvägd avskärmning 
av solinstrålning). 

• Använda Heiselbergs formler för uppskattning av lufthastigheter i vistelsezonen 
orsakat av kallras. 

• Ta del av IDA Klimat och Energis CFD-betaversion. 
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5.2 Fortsatta studier 
Möjliga vidarestudier av detta kontor skulle kunna vara att: 

• Mäta g-värde för fönster och solavskärmning med hjälp utav en stålningsmätare på 
utsidan och en på insidan. 

• Om solavskärmningen som är svart värmer upp luftspalten den hänger i vilket 
resulterar i att mer transmissionsvärme kommer in i kontoret. 

• Göra CFD-simuleringar på kontoret. 
 
Förslag på mer generella studier: 

• Undersöka kallras. 
• Validera och utveckla Heiselbergs formler. 
• Utveckla en bra metod för CFD-simulering av termiskt klimat i rum. 
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1 Inledning 
I mitt examensarbete vid Sweco har jag studerat det termiska klimatet i ett kontorslandskap med 
stora fönster. Delar av arbetet berör kallras från fönster. Nu vill jag dela med mig utav det jag lärt 
mig om kallras under arbetets gång för att jag tror det är kunskap som är användbar. I det här 
dokumentet sammanfattar jag det som berör kallras i mina egna undersökningar och material från 
litteraturstudien i mitt arbete. 

2 Litteratur 
Här samlas teori från litteratur som studerats. 

2.1 Kallras 
Kallras uppstår vid vertikala ytor som är kallare än rumstemperaturen. Det förekommer ofta vid 
fönster eftersom fönster i regel är sämre isolerade än ytterväggar. När rumsluften kyls ner vid den 
kalla ytan ökar dess densitet och rasar nedåt. Den kalla luften sprider sedan ut sig på golvet. Om 
kallraset uppnår en tillräckligt hög lufthastighet upplevs det som drag nära fönster och längs golv. 

2.2 Lufthastighet och drag 
Höga lufthastigheter kan ge upphov till drag, vilket är lokal nedkylning av en kroppsdel. En hög 
lufthastighet gör att luften som ligger nära en kroppsdel och har värmts upp av kroppsvärmen, 
byts ut mot kallare luft som i sin tur värms upp och då kyler kroppsdelen. Orsaker till drag kan 
vara luftstrålar från tilluftsdon, uteluftsventiler, kallras vid kalla ytor eller otätheter i en byggnads 
klimatskärm. För att undvika luftrörelser som orsakar drag bör lufthastigheten i vistelsezonen inte 
överstiga 0,15 m/s vid stillasittande arbete (Warfvinge och Dahlblom 2010, 1:6). 
 
Lufthastigheten i kallras 
Vid en kall yta t.ex. ett fönster kan det uppstå kallras. Kallras är luft som kyls ner utav den kalla 
ytan, då blir luften tyngre och rasar nedåt och sprider sig utmed golvet. För att beräkna 
lufthastigheten på kallras används formeln: 
 
 !"#$$%#& = 0.1 Δ, ∙ .   [m/s] (2.1) 
 
där !"#$$%#& är lufthastigheten på kallraset, Δ, [°C] är skillnaden mellan yt- och lufttemperatur 
och H [m] är den kalla ytans höjd (Warfvinge och Dahlblom 2010, 1:7). 
 
DR-index - Dragindex 
Lufthastigheter i vistelsezonen ska hållas låg för att de inte ska ge upphov till störande drag. För 
att bestämma hur många personer som kan störas vid en viss dragnivå kan dragindex användas. 
DR står för Draught Rate, det beskriver den andel av utsatta personer som störs av en viss 
dragnivå och kan beräknas enligt: 
 
 /0 = (34 − 5$)(!$ − 0,05)9,:;(0,37 ∙ !$ ∙ ,= + 3,14) [%] (2.2) 
 



 

där DR är andelen missnöjda, 5$ [°C] är lufttemperatur, !$ [m/s] är luftens lokala 
medellufthastighet och ,= [%] är turbulensintensitet. Turbulensintensiteten är under normala 
förhållanden mellan 30 – 60 % (Warfvinge och Dahlblom 2010, 1:8). 

2.3 Fönster 
Fönster ingår i en byggnads klimatskärm och påverkar byggnadens funktion på flera sätt. Idag är 
det vanligt med stora fönster och glasfasader vilket gör att fönsters egenskaper inverkar desto 
mera på det termiska klimatet. Dels transmitteras värme genom fönstret men också ljus- och 
värmestrålning. 
 
Ett byggnadsmaterials värmeisolerande förmåga kan beskrivas med en 
värmegenomgångskoefficient, U-värde. Ett lågt U-värde innebär att materialet isolerar bra, en 
modern yttervägg har ett U-värde på ungefär 0,10 – 0,15 W/m2K (Iwa21, 2016). Glasdelen i ett 
traditionellt 2-glasfönster har ett U-värde på 2,5 – 3,0 W/m2K. För att få ner U-värdet för fönster 
kan fler glasskikt med mellanliggande luftspalt användas. Luften kan bytas ut mot en gas, 
vanligtvis argon eller krypton som har lägre värmeledningsförmåga än luft. Glaset kan även 
beläggas med ett eller flera lågemissionsskikt som minskar värmestrålningen genom 
fönsterglaset. Glasdelen för ett modernt 3-glasfönster med lågemissionsskikt och argonspalt kan 
ha ett U-värde lägre än 1,0 W/m2K (Sandin 2010, 186). 
 
U-värdet för ett fönster utgör en sammanvägning utav värmeflödet genom karm, båge och glas. I 
gamla tvåglasfönster har normalt karm och båge en bättre isolerande förmåga än glaset. I 
moderna fönster är det tvärtom där glasdelen har en bättre isolerande förmåga än karm och båge 
(Sandin 2010, 186). 
 
2-glas fönster får försämrade egenskaper, U-värdet sjunker vid sjunkande utetemperatur medans 
3-glas fönster har en mer konstant U-värde vid sjunkande utetemperatur. I Figur 2.1 finns ett 
diagram som visar hur U-värdet varierar (Internt dokument 5). 
 

 
Figur 2.1 Varierande U-värde för fönster, horisontellt och vertikalt står för ytans orientering. 
 
Fönster och kallras 
Traditionellt används en värmekälla under fönster för att stoppa kallras. Idag kan fönster 
tillverkas med väldigt bra isolerande egenskaper. Detta innebär att värmekällan under fönstret 
inte alltid behövs. I BBR framgår det att konstruktioner med U-värde högre än 1,0 W/(m2K) kan 
ge upphov till kallras men de nämner inget om höjden på konstruktionen (BBR 2016, 112). 



 
För att undvika kallras och hålla sig till kravet på en lufthastighet under 0,15 m/s kan diagrammet 
i Figur 2.2 användas. Diagrammet visar vilket U-värde som är lämpligt vid olika förhållanden 
beroende av utetemperatur och fönstrets höjd vid en innetemperatur på 22 °C. Om fönster med ett 
högre U-värde används behövs en värmekälla under fönstret. Den värmekällan bör vara lika bred 
som fönstret (Glass og fasadeforeningen 2007, 5). 
 

 
Figur 2.2 Lämpligt U-värde för att undvika kallras. 
 
Nödvändig effekt på värmekälla under fönster för att motverka kallras kan avläsas i Figur 2.3. 
Diagrammen visar effekt per meter av fönstrets bredd och bestäms utifrån utetemperatur -5 eller -
15 °C, fönstrets höjd och U-värde (Glass og fasadeforeningen 2007, 6). 
 

 
Figur 2.3 Effektbehov för att motverka kallras vid olika fönsterhöjder och U-värden. 



 

 
Falskt drag 
En kall yta, t.ex. ett fönster kan ge upphov till strålningsasymmetri vilket upplevs som drag fast 
luften egentligen står stilla. Då är det värmestrålningen från kroppen till den kalla ytan som gör 
att det känns kallt. 

3 Min studie 
Som en del i mitt arbete gör jag beräkningar på kallras där jag använder mig av Heiselbergs 
formel. Vid en dimensionerande vinterutetemperatur på -19 °C, innetemperatur på 22 °C och en 
fönsterhöjd på 2,4 meter ligger lufthastigheten på kravgränsen 0,15 m/s med ett U-värde på 0,8 
W/(m2K) och över kravgränsen med ett U-värde på 1,3 W/(m2K), se Figur 3.1. I projekteringen 
är det dimensionerat för att hela fönstret ska ha U-värde 0,8 W/(m2K). Efter mina mätningar av 
utetemperatur, innetemperatur och yttemperatur på de befintliga fönstren har U-värdet för 
fönsterglaset uppskattats till 1,3 W/(m2K). (Ståhlman 2017) 
 

 
Figur 3.1, diagram på lufthastighet beroende av utetemperatur. 

4 Andras studier 
För att se till vad som gjorts tidigare och samla kunskap i ämnet har tidigare studier studerats. 
Här följer presentationer på några av de intressantaste studierna. 

4.1 Draught risk from cold vertical surfaces 
Per Heiselberg undersöker i sitt arbete dragrisken från kalla vertikala ytor, d.v.s. kallras. I 
resultatet från hans empiriska studier har han formulerat formler för att beräkna lufthastigheten 
som uppkommer längs golvet med avseende på det horisontella avståndet från fönstret. I och med 
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detta kan lufthastigheten från kallras som uppkommer i vistelsezonen beräknas. Nedan följer 
delar av hans resultat: 
 
!?#@ A = 0,095 ∙ C∙DE

@FG,H;
 då 0,4 £ x £ 2,0  [m/s] (2.18) 

 
där !?#@ är maximal lufthastighet, ℎ [m] är höjden på den kalla ytan, Δ5 [°C] är skillnaden 
mellan luft- och yttemperatur och A [m] är det horisontella avståndet från fönstret (Heiselberg 
1994, 300). 

4.2 Must cold air down draughts be compensated 
Rueegg, Dorer och Steinemann har gjort en studie i Schweiz där de undersöker om kallras 
behöver kompenseras vid användning utav högisolerade fönster. De gör dels empiriska studier 
där de mäter lufthastigheter från kallras och jämför det med resultat beräknade med Heiselbergs 
formler (Heiselberg 1994, 300). I Heiselbergs studie går fönstren ner till golvet och i denna studie 
är fönstret 0,76 m över golvet och har en fönsterbräda. Rueegg med flera kommer fram till att 
Heiselbergs formler stämmer överens med deras mätningar om höjden i formlerna sätts till 
höjden från fönstrets överkant till golvet. Deras slutsats är att kallras inte behöver kompenseras 
när hög isolerade fönster används och då är det fönsterramen som ger störst bidrag till kallras. 
Detta gäller för de förhållanden som de undersökt vilket är med en fönsterhöjd på 2 meter och en 
temperaturdifferens på 5,2 K mellan kall yta och inneluft vilket motsvarar en fönsterram med U-
värdet 1,4 W/(m2K), en utetemperatur på -10 °C och en innetemperatur på 20 °C. Undantag kan 
gälla vid situationer med högre fönster och kallare klimat (Rueegg, Dorer och Steinemann 2001, 
493). 

4.3 CFD predictions of indoor air movement induced 
I Jurelionis och Isevičius studie har de använt sig utav CFD-simuleringar för undersökning av 
kallras. Deras slutsats är att oacceptabelt kallras kan uppstå även vid fönster som har bra 
isolerande egenskaper (U-värde 1,0 W/(m2K)) om fönstret är högre än 2 m, utetemperaturen är 
lägre än -5 °C och innetemperaturen hålls mellan 20 till 24 °C (Jurelionis och Isevičius 2010, 36). 

4.4 Analys av felkällor vid energisimuleringar 
Therese Persson jämför i sin studie, resultat av operativ temperatur mellan klimatsimuleringar i 
IDA Klimat och Energi och CFD-simuleringar i simuleringsprogrammet ANSYS Fluent. I 
simuleringarna ändrar hon på variabler som rumshöjd, U-värde på fönster, ventilationsprincip, 
värmemetod, tilluftstemperatur, mätpunkt och placering av luftdon. Vid ändringar av dessa 
variabler håller sig operativ temperatur i IDA Klimat och Energi på en relativt konstant nivå 
medans operativ temperatur i CFD-simuleringarna varierar. IDA Klimat och Energi tar inte 
hänsyn till lufthastigheter och hur don är placerade och hennes slutsats är att programmet är bra 
för generella beräkningar av operativ temperatur och termiskt klimat, men att operativ temperatur 
i IDA Klimat och Energi inte bör användas för att optimera system. För att undersöka det 
termiska klimatet mer exakt bör klimatsimuleringar kompletteras med CFD-simuleringar 
(Persson 2013, 65). 



 

5 Andra källor 
På iwa21:s hemsida finns Figur 5.1 vilken visar vad maximal fönsterhöjd är om man vill undvika 
kallras vid olika utetemperaturer. (Iwa21, 2016). 
 

 
Figur 5.1, riktlinjer från iwa21. 
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