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Abstract

Phase change material for improved indoor climate

Astrid Haukka, Linda Larsson

This report aims to study how the indoor climate in a conference room 
can be improved by the use of phase change material (PCM). The study 
includes an experiment where 40 kg of salt hydrate based PCM was placed 
within a conference room located in an office in the city of Uppsala, 
Sweden. The experiment resulted in a decrease in the peak temperature 
with respect to the internal heat gains in the conference room and a 
slower temperature increase with PCM implemented. The report concludes 
that PCM can improve the indoor climate in regard to its ability to 
limit the temperature fluctuation. 

The study also contains modelling and simulation over the office and 
conference room in the program Trnsys. This was carried out to study 
how the temperature and cooling demand in the conference room and 
office respectively would change with a larger implementation of PCM. 
When 106 kg of PCM was simulated to be implemented in two of the 
conference room walls, the specific peak temperature was on average 
decreased with 0.17 °C/kW during the year. Furthermore, a decrease in 
the cooling demand with 16 % was achieved when implementing 1 208 kg of 
PCM in the internal walls of the office. This study shows that there is 
potential for reducing the cooling demand in the building through an 
implementation of PCM. Further studies with a more detailed model of 
the office is recommended before deciding upon if and where PCM should 
be implemented. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Byggnadssektorn står idag för en tredjedel av Sveriges energiförbrukning och för att minska vår              
klimatpåverkan är det viktigt att hitta smarta, miljövänliga lösningar för våra byggnader.            
Samtidigt ska byggnaderna upprätthålla en god inomhuskomfort. Något som kan föra med sig             
komfortproblem är om temperaturen i ett rum är för hög. Människor avger värme som bidrar till                
att höja rummets internvärme, vilket kan leda till oönskade temperaturhöjningar. Detta är ett             
vanlig problem i kontorslokaler då det, förutom människor, ofta finns mycket elektronik och             
lampor som bidrar till att temperaturen ökar. Detta examensarbete ämnar därför undersöka ett             
enkelt och miljösmart sätt att begränsa temperaturökningar i ett kontor. Genom att implementera             
ett material som passivt absorberar värme när temperaturen på kontoret är hög för att sedan avge                
värme när det är kallt i rummet bidrar det till att stabilisera temperaturen. Denna typ av material                 
heter fasövergångsmaterial (på engelska: phase change material) och i uppsatsen förkortat PCM.            
Det i studien använda fasövergångsmaterialet smälter mellan 21-26 °C vilket förenklat innebär            
att materialet i detta temperaturintervall absorberar värme i rummet. Under denna process            
behåller materialet sin temperatur och på så sätt bidrar det till att stabilisera temperaturen i               
rummet.  
 
I detta arbete implementerades företaget Climators fasövergångsmaterial Climsel C21 i ett           
konferensrum på Vasakronans kontor i Uppsala. Konferensrummet valdes ut eftersom det under            
möten kan bli väldigt varmt, ett problem som speciellt uppstår under vintern när det centrala               
kylsystemet är avstängt. Tidigare forskning föreslår att materialet placeras i väggar och tak vilket              
kräver en installation av permanent art. I detta arbete undersöktes om materialet kunde ge effekt               
genom att enkelt placera fasövergångsmaterialet i trådbackar inne i rummet. Implementeringen           
av 40 kg Climsel C21 i trådbackar i rummet resulterade i att temperaturtopparna under ett möte i                 
genomsnitt minskade med 22 % när hänsyn togs till de olika mötenas internvärmelast. Resultatet              
påvisade även att temperaturen ökade långsammare med fasövergångsmaterial i rummet under           
ett möte.  
 
Som komplement till experimentet i konferensrummet utfördes också datorsimuleringar i          
programmet Trnsys. Detta för att undersöka hur temperaturen i rummet påverkades då            
fasövergångsmaterialet istället implementerades i konferensrummets väggar. Simuleringarna       
visade att om fasövergånsmaterialet placerades i väggarna istället för fritt i rummet resulterade             
det i en mindre temperaturreduktion. Detta antas bero på att väggarna till viss del isolerade               
materialet och därför kunde inte materialet absorbera lika mycket värme som när det var placerat               
fritt i rummet. En simulering genomfördes också där 1208 kg fasövergångsmaterial placerades i             
fler av det kringliggande kontorets innerväggar, detta i syfte att undersöka om kontorets             
kylbehov kunde sänkas under sommarmånaderna. Detta resulterade i att kontorets kylbehov           
minskade med 16 %.  



Förord 
Detta examensarbete utgör det sista momentet i vår examen på civilingenjörsprogrammet i            
System och teknik i samhälle vid Uppsala universitet och har gjorts i samarbete med Vasakronan               
AB, Uppsala. Arbetet har utförts av Astrid Haukka och Linda Larsson under vårterminen 2019.  
 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår ämnesgranskare Svante Monie vid Uppsala                
universitet, avdelningen för byggteknik. Tack för din tid, ditt stöd och dina värdefulla kunskaper.  
 
Vi vill tacka Vasakronan för att vi fått göra vårt examensarbete hos er. Ett stort tack till vår                  
handledare Ulf Näslund för att du tagit dig tid för oss och bidragit med goda råd. Vi riktar även                   
ett tack till alla medarbetare som tagit sig tid till våra frågor och fyllt i våra enkäter vilket                  
möjliggjorde våra experiment.  
 
Slutligen vill vi tacka Fatemeh Johari vid Uppsala universitet för ditt engagemang i             
examensarbetets simuleringar. Tack för dina lektioner i Trnsys och ditt kontinuerliga stöd under             
arbetets gång.  
 
 
 
 
 
 
Linda Larsson och Astrid Haukka 
 
Uppsala, juni 2019 



Ordlista 
 

Börvärde Det värde som ventilationen ska hålla temperaturen på. Ett         
börvärde på 22,5 °C betyder att ventilationen ska hålla         
temperaturen i rummet på 22,5 °C och alltså reglera luftflödet så           
att temperaturen inte överstiger detta värde.  

Cyklingar När ett fasövergångsmaterial har gått från fast till flytande och          
sedan tillbaka till fast igen har materialet genomgått en cykel. Att           
ett fasövergångsmaterial genomgår cyklingar betyder att      
materialet genomgår flera cykler.  

Eutektiskt blandning  En blandning mellan två (eller flera) ämnen som har lägre          
smälttemperatur är de individuella ämnenas respektive smältpunkt.  

Frånluft Den luft som förs ut ur byggnaden genom ventilationen. 

Internvärme Den värme som avges från personer, lampor, datorer och annan          
elektronik i ett rum eller en byggnad samt den värme som indirekt            
avges från byggnadskonstruktionen. Internvärmen bidrar till att       
temperaturen ökar i rummet och har enheten W.  

Klimatskal De delar som avgränsar byggnaden från omgivningen, till exempel         
ytterväggar, fönster, tak och golv. 

Konvektion Den värmeöverföring som sker inuti en fluid, till exempel inuti          
luft eller vatten.  

Kristallisering Processen när materialet når stelningstemperaturen och övergår       
till fast form. 

Latent värme Värmeenergi som absorberas eller avges av ett material utan att          
förändra materialets temperatur.  

Luftläckage  Den luft som läcker ut genom byggnadens klimatskal. Ett stort          
luftläckage kan leda till att en stor del av värmen i rummet            
försvinner och rummet behöver värmas mer. Medan ett litet         
luftläckage ofta betyder ett välisolerat klimatskal. 

Ombildningsvärme Den energi som ett fasövegångsmaterial absorberar från eller 
avger till omgivningen utan att förändra materialets temperatur. 
Ofta även kallat smältningsvärme.  
 

 



 

PCM Förkortning av phase change material (på svenska:       
fasövergångsmaterial). Ett material som kan användas som       
värmelagringsmedium då det kan hålla hög energidensitet inom        
temperaturintervall som innefattar dess fasövergång.  

Sensibel värme Värmeenergi som förändrar materialets temperatur.  

Smälttemperatur Den temperatur då ett material ändrar aggregationstillstånd och 
blir flytande. 

Specifik maxtemperatur Det maximala temperaturen uppmätt under ett möte dividerat med 
den totala internvärmen i rummet. Det här måttet tar hänsyn till att 
olika möten kan ha olika internvärmeutveckling.  

Specifik värmekapacitet Mängden energi som krävs för att höja temperaturen i ett kg 
material med en grad. 

Stelningstemperatur Den temperatur då ett material ändrar aggregationstillstånd till fast 
fas. 

Strålning Värmeöverföring sker när ett föremål som är varmare än dess          
omgivning avger energi. När den energin sedan når ett annat          
föremål reflekteras en del av energin bort från föremålet, en del           
överförs oförändrad genom föremålet och resten absorberas av        
föremålet och omvandlas till värme. Energiöverföringen som sker        
när energin absorberas som värme är vad som avses med strålning. 

Termisk konduktivitet Även kallat värmeledningsförmåga. Ett mått på hur bra materialet 
är på att leda värme. 

Tilluft Luften som tillförs byggnaden genom ventilationen 

Temperaturöknings- 
koefficient 

Det maximala temperaturen uppmätt under ett möte dividerat med         
den totala internvärmen i rummet och längden på ett möte. Det här            
måttet tar hänsyn till att olika möten kan ha olika          
internvärmeutveckling samt längd till maxtemperatur och ger       
därmed en rättvisare bild av hur temperaturen förändras under ett          
möte.  

Trnsys Namnet Trnsys är en abbreviering för transient system. Trnsys är          
ett simuleringsprogram för transienta system och används i denna  
rapport för energibehovsberäkningar.  

 



U-värde  Värmegenomgångskoefficient. Beskriver värmen som försvinner     
genom byggnadens klimatskal per kvadratmeter och grad Kelvin. 

Underkylning Att ett material blir underkylt betyder att dess temperatur sjunker          
under stelningstemperaturen utan att materialet övergår till fast        
form. 

Uppladdning av 
fasövergångsmaterial 

När fasövergångsmaterialet avger värme och går mot fast form.         
Det vill säga när materialet värmer upp luften i rummet.  

Urladdning av 
fasövergångsmaterial  

När fasövergångsmaterialet absorberar värmeenergi och går mot       
flytande fas. Det vill säga när materialet begränsar        
temperaturökningen i rummet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Nomenklatur 
 

Symbol Beskrivning Enhet 

C L Specifik värmekapacitet hos ett flytande material J/kgK 

C S Specifik värmekapacitet hos ett fast material J/kgK 

Tkoeff  Temperaturökningkoefficient C/kWh°  

λ Ombildningsvärme Wh/kg alt. kJ/kg 

m Mängd fasövergångsmaterial/PCM kg 

ni  Antal av värmekälla i st 

qi  Internvärmebidrag från källa i  W 

Q int Internvärme W 

Q s  Total mängd lagrad energi i 
fasövergångsmaterialet 

Wh/kg 

ΔT  Temperaturökningen under ett möte C°  

t tid h 

Tmax Maximala uppmätta temperaturen C°  

tmax  Tid från mötets början till dess att maximala 
temperaturen är uppmätt 

h 

TR Temperaturen i konferensrummet C°  

Tspec  Specifik maxtemperatur  C/kW°  

TU Temperaturen utanför konferensrummet C°  
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1. Inledning 
Över en tredjedel av Sveriges totala energianvändning går till bostäder och lokaler. [1]. Ska EUs               
klimatmål 2030, gällande en reduktion av energianvändningen inom EU på 30 % jämfört med              
2005 års nivåer, uppfyllas är alltså en minskning från byggnadssektorn en viktig del i arbetet [2].                
Även Sveriges nationella klimatmål som innefattar en 50 % energieffektivisering till år 2030 [2]              
kräver krafttag inom byggnadssektorn. För att minska energianvändningen inom sektorn behövs           
en rad olika energieffektiviserande åtgärder.  
 
Människor och elektronik avger värme som bidrar till rummets internvärme. Detta kan leda till              
icke önskvärda temperaturökningar när flertalet människor befinner sig i samma rum, vilket kan             
medföra komfortproblem. Kontorslokaler har normalt en stor internvärmeutveckling under         
arbetstid, ofta större än värmeförlusterna genom klimatskalet [3a]. Det kostar tre gånger så             
mycket el att kyla en lokal en grad jämfört med att värma en lokal en grad [4]. Att bibehålla en                    
god inomhuskomfort i en kontorsbyggnad är således energikrävande. Därför är det intressant att             
undersöka vilka alternativ som finns för att minska kylbehovet [4]. Ett sätt att hantera detta               
problem skulle kunna vara att flytta värmen från dagen, då det råder ett överskott i               
kontorsmiljöer, till natten när lokalen står tom [5] vilket kan möjliggöras genom implementation             
av ett värmelager i form av fasövergångsmaterial. Detta då energi kan absorberas och avges av               
materialet och på så sätt användas till att begränsa temperaturhöjningar i rummet.  
 
Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och arbetar ständigt med att minska           
fastighetsbeståndets klimatpåverkan. En del i Vasakronans arbete är bland annat att se över             
energianvändning, materialanvändning och avfall, vilka är de områden där Vasakronan anser att            
de kan påverka mest. Vasakronan har som mål att deras energianvändning ska vara 50 % mindre                
än branschgenomsnittet och arbetar ständigt med att testa nya lösningar inom energiområdet [6].             
Detta har resulterat i att 84 % av Vasakronans fastigheter var miljöcertifierade årsskiftet             
2017/2018. Vasakronans fastighetsbestånd består till runt tre fjärdedelar av kontor [7] och de har              
därmed stort behov av komfortkyla. För att minska energianvändningen och kostnaden           
associerad med den är det därför av vikt att undersöka hur behovet av tillförd kyla kan minska.                 
En viktig faktor är hur inomhuskomforten påverkas av den interna värmeutvecklingen. I            
Vasakronans lokala kontor i Uppsala finns flera konferensrum som bokas för möten. I synnerhet              
ett av rummen upplevs ha komfortproblem i form av kraftig temperaturökning samt upplevd             
dålig luftkvalité när det befinner sig flera personer i rummet samtidigt. Något motsägelsefullt kan              
detta komfortproblem bli ännu större under vinterperioden eftersom det centrala kylsystemet ofta            
är avstängt under årets kallare dagar [8]. 
 
Denna rapport ämnar därför undersöka om en implementering av ett fasövergångsmaterial kan            
förbättra inomhuskomforten och minska behovet av tillförd kyla i en av Vasakronans            
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kontorslokaler. Undersökning kommer äga rum i en av Vasakronans kontorslokaler i Uppsala            
med ett salthydratbaserat fasövergångsmaterial  tillverkat av det svenska företaget Climator. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien ämnar undersöka om det är möjligt att begränsa temperaturfluktationer och därmed            
förbättra inomhuskomforten med hjälp av fasövergångsmaterial (på engelska phase change          
material, förkortat PCM). I undersökningen kommer ett PCM att implementeras i ett            
konferensrum i en av Vasakronans kontorslokaler i centrala Uppsala. Studien ämnar även            
simulera effekten av en större implementering av PCM i konferensrummet samt kringliggande            
kontorsväggar och hur det kan påverka kylbehovet. Frågeställningarna är därför formulerade som            
följande: 
 

■ I vilken utsträckning kan PCM bidra till att förbättra inomhuskomforten genom           
reducering av temperaturvariationer ?  

■ Hur påverkas totala energibehovet vid utökad applicering av PCM:et i resterande           
kontorsmiljö? 

1.2 Avgränsningar 

När inomhuskomforten undersöks i konferensrummet studeras endast temperaturförändringar        
samt CO2-halt. Den här avgränsningen görs på grund av att det anses ge en tillräckligt bra bild av                  
inomhuskomforten, även om andra luftföroreningar eller lukter kan bidra till försämrad           
luftkvalité.  
 
Utomhustemperaturen kommer inte att tas i beaktning under experimentet. Detta då           
konferensrummet är beläget i mitten av kontoret och temperaturförändringar utomhus antas           
påverka experimentet i konferensrummet marginellt. Istället kommer temperaturen i         
kontorslokalen utanför konferensrummet att mätas för att utesluta att yttre temperaturer påverkar            
temperaturen inne i konferensrummet under experimentet. 
 
Experimentet sker endast i ett avgränsat konferensrum och för att se vad resultatet av en större                
implementation av PCM skulle bli i hela byggnaden används programvaran Trnsys. Där görs             
avgränsningen att endast modellera kontorets våningsplan och inte de övriga tre våningarna i             
fastigheten.  
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1.3 Disposition 
Rapporten inleds med en introduktion till ämnet samt en presentation av syftet med studien.              
Därefter följer bakgrunden som beskriver hur PCM fungerar, vilka olika typer av PCM som              
finns, vad för typ av PCM som är bäst anpassat för implementationen som ska genomföras i                
konferensrummet samt en sammanfattning av tidigare forskning. I bakgrunden finns även en            
genomgång av vad som menas med god inomhuskomfort och en presentation av kontorslokalen             
som experimentet utfördes i. I det tredje kapitlet redovisas metoden för experimentet i             
konferensrummet, enkätundersökningen, beräkningarna och simuleringarna i Trnsys. Kapitlet        
avslutas med en metoddiskussion. Därefter följer det fjärde kapitlet uppdelat i resultatet av             
experimentet i konferensrummet, enkätundersökningen och simuleringarna i Trnsys. Resultaten         
följs av en diskussion som är uppdelad på samma sätt. Rapporten avslutas med en kortare               
sammanfattning av vilka slutsatser som kan dras av studien samt rekommendationer för framtida             
studier. 

1.4 Individuellt bidrag till rapporten 
Detta examensarbete är upprättat i samarbete mellan Astrid Haukka och Linda Larsson. Alla             
delar i rapporten har uppkommit i samverkan mellan författarna och ingen står helt ensam              
ansvarig för någon del. För att säkerställa ett regelbundet språk har författarna under arbetets              
gång gemensamt gått igenom samtliga kapitel. För att uppnå ett effektivt samarbete har vissa              
uppdelningar gjorts i ansvarsområden.  
 
Under litteraturstudien ansvarade Linda för informationsinsamlingen gällande hur PCM fungerar          
samt hur inomhuskomfort i byggnader mäts. Astrid ansvarade för informationsinsamling          
gällande de olika egenskaperna PCM besitter samt vilka olika typer av PCM som finns på               
marknaden.  
 
Experimentet i Vasakronans konferensrum genererade en stor mängd data om temperaturen i och             
utanför konferensrummet, CO2-halten i rummet samt enkätsvaren. Astrid ansvarade för att samla            
in och sammanställa informationen gällande temperaturer och CO2-halter och Linda ansvarade           
för att samla in och sammanställa informationen från enkätundersökningen.  
 
Allt resultat har tolkats tillsammans och diskussion och slutsatser har tagit fram tillsammans.   

3 



2. Bakgrund 

2.1 Så fungerar PCM 
När energi lagras i ett PCM utnyttjas materialets förmåga att ändra aggregationstillstånd genom             
att absorbera eller avge energi från respektive till omgivningen utan att materialets temperatur             
förändras. Nedan kommer denna process beskrivas mer ingående och begrepp som latent och             
sensibel värme och ombildningsvärme kommer redogöras för. Vid implementation i byggnader           
används vanligtvis PCM som går mellan fast och flytande form. Detta beror bland annat på att                
den önskade rumstemperaturen i majoriteten av alla byggnader är relativt låg och att de flesta               
material då är i flytande- eller fast form. PCM som går mellan flytande- och gasform är generellt                 
opraktiskt då det tar stora volymer i anspråk när materialet befinner sig i gasform [9].  
 
Materialets omvandling från fast till flytande benämns smältning och kräver energi, vilket            
absorberas från omgivningen [10] . Denna process utnyttjas vid latent värmelagring där den            
absorberade energin leder till en ökad rörelse hos atomer och molekyler men inte till              
temperaturförändringar i materialet. Vid materialets smältpunkt bryts de intermolekylära         
atombindningarna och materialet blir flytande. När materialet går från flytande- till fast form             
istället kallas processen stelning och energi avges från materialet till dess omgivning. Den energi              
som absorberas under fasövergången från fast till flytande, utan att förändra materialets            
temperatur, kallas för smältvärme. När materialet går från flytande till fast är det samma mängd               
energi som istället för att absorberas avges till omgivningen. I den här rapporten kommer denna               
energi, smältvärmen, istället att benämnas ombildningsvärmen då detta ger en tydligare bild av             
vad det faktiskt är som sker när ett PCM ändrar aggregationstillstånd. När materialet absorberar              
eller avger värme och temperaturen på materialet förändras heter processen istället sensibel            
värmning [10]. På samma sätt fungerar processen när materialet går mellan flytande- och             
gasform. Innan vätskan förångas ökar temperaturen på vätskan sensibelt och under           
fasövergången mellan flytande och gas absorberas värmeenergin latent men som tidigare nämnt            
utnyttjas detta sällan i PCM. Förloppet redovisas i figur 1. 
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Figur 1. Schematisk bild över fasövergången mellan fast och flytande 

 
I figur 1 syns materialets ombildningsvärme som platåer i kurvan, energi absorberas eller avges              
samtidigt som temperaturen i materialet förblir konstant. Beroende på hur materialet används            
benämns denna energitransaktion på olika sätt. Används materialet främst till          
temperaturbegränsning benämns förloppet som urladdning när värmeenergi absorberas och         
materialet går mot flytande form samt laddning när materialet avger värme och går mot              
stelningstemperturen [9]. När materialet har gått från fast till flytande form, och sedan tillbaka              
till fast form igen benämns detta med att materialet har genomgått en cykel. 
 
Materialets ombildningsvärme bestäms enbart av materialets egenskaper. Mängden energi som          
krävs för att förändra aggregationstillstånd i ett givet material kommer förbli konstant. Hur             
snabbt materialet ändrar aggregationstillstånd beror däremot på värmeflödet till materialet och           
skillnaden mellan omgivningens och materialets temperatur [10]. Detta kan exemplifieras med           
en isbit. Placeras isen i rumstemperatur tar processen längre tid jämfört med att exempelvis              
smälta isen med en hårfön på grund av att värmeflödet samt temperaturskillnaden mellan den              
uppvärmda luften från hårtorken och isen är större [10].  
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Ekvationen för lagringskapaciteten, Q S, hos ett PCM som värms från T 1 till T 2 är  
 

  [C (T ) (T )]Qs = m s
* − T 1 + λ + C l 2 − T * [J] (1) 

 
där T* är smältpunkten, m är materialets massa, λ är materialets ombildningsvärme, C s är              
värmekapaciteten hos materialet när det är i fast form och C l är värmekapaciteten hos materialet               
när det är i flytande form [11].  
 
Förmågan att lagra energi i material med hög ombildningsvärme kan även den exemplifieras             
med isbiten. Vatten har, från fast till flytande tillstånd, en ombildningsvärme på 333 kJ/kg. Det               
betyder att ett kilo is kräver 333 kJ för att smälta till vatten. Jämförelsevis har vatten en specifik                  
värmekapacitet på 4,2 kJ/kgK [12], vilket betyder att det endast krävs 4,2 kJ att höja               
temperaturen på ett kg vatten en grad. Det krävs således 80 gånger mer energi vid vattnets                
fasövergång (latent energilagring), jämfört med att höja temperaturen på vattnet med en grad             
(sensibel energilagring).  
 
Värmeöverföring kan ske på tre olika sätt: Strålning, konvektion och ledning. Strålning är den              
värmeöverföring som sker när ett föremål som är varmare än dess omgivning, avger energi i alla                
riktningar. När den här energin når ett annat föremål reflekteras en del av energin bort från                
föremålet, en del överförs oförändrad genom föremålet och resten absorberas av föremålet och             
omvandlas till värme. Energiöverföringen som sker när energi absorberas som värme är vad som              
avses med strålning. Konvektion är den överföring av värme som sker inuti en fluid, till exempel                
i luft. Ledning är värmeöverföringen antingen inuti ett föremål eller mellan två föremål som är i                
kontakt med varandra [13]. När PCM absorberar värme från omgivande luft sker detta genom              
konvektion [14].  
 
Sammanfattningsvis är PCM ett material som genom att absorbera och avge stora mängder             
energi under fasövergången utnyttjas som latent värmelager. Viktiga egenskaper hos PCM och            
material som är lämpade att använda i detta syfte presenteras i 2.1.1 Egenskaper hos PCM               
respektive 2.1.2 Olika PCM.  

2.1.1 Egenskaper hos PCM 

De aspekter som måste tas i beaktning vid val av PCM är materialets termiska, fysikaliska,               
kemiska, kinetiska och ekonomiska egenskaper [15].  
 
Termiska egenskaper 
Viktiga termiska egenskaper hos PCM är bland annat att det ska ha en smälttemperatur inom det                
önskvärda temperaturintervallet för applikationen [16]. Vid implementering i byggnader ska ett           
PCM med högsta möjliga smältpunkt under den önskade rumstemperaturen väljas [10][37].           
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Dessutom är det viktigt att materialet har en hög latent energitäthet (ombildningsvärme/            
volymenhet alt. viktenhet) för att minimera den fysiska storleken på värmelagret [17]. Samt att              
materialet har hög termisk konduktivitet då detta ökar dess förmåga att överföra energi [18]. 
 
Fysikaliska egenskaper 
Fysikaliska egenskaper som eftersträvas hos PCM är att det uppvisar små volymförändringar vid             
fasändring för att reducera problem med inneslutningen av materialet. Det ska ha en hög densitet               
då detta medför att storleken på behållaren för materialet kan minskas [15].  
 
Kemiska egenskaper 
En kemisk egenskap som är av stor vikt är att PCM:ets ombildningsvärme inte ska försämras               
under cyklingarna då detta förkortar den operativa livslängden på värmelagret. Cyklandet ska            
även vara helt reversibelt, det vill säga att materialet ska kunna gå från fast- till flytande och                 
sedan tillbaka till fast form igen [16]. Materialet får inte genomgå fasseperation då det förhindrar               
cyklingen från att vara helt reversibel [15]. PCM:et bör inte vara frätande då detta försvårar               
inkapslingen [17]. Materialet ska inte heller innehålla ämnen som är toxiska, lättantändliga eller             
explosiva [19]. 
 
Kinetiska egenskaper  
Ett exempel på en kinetisk egenskap som är viktigt hos PCM är att de kristalliseras i tillräckligt                 
hög takt, det vill säga att materialet när det når stelningstemperaturen övergår till fast form i en                 
tillfredsställande takt. Detta för att uppfylla värmelagrets behov av snabb värmeåterhämtning           
[16]. Materialet ska inte heller kunna bli underkylt när det går från flytande till fast form [19].                 
Att PCM:et blir underkylt betyder att dess temperatur sjunker under stelningstemperaturen utan            
att materialet övergår till fast form [17]. Blir materialet underkylt förhindras optimal            
värmeutvinning från värmelagret. Detta fenomen har dock utnyttjats av en forskargrupp i            
Danmark, se 2.1.3 Tidigare forskning och tillämpningar .  
 
Ekonomiska egenskaper 
PCM:et ska kunna införskaffas till skäligt pris och finnas tillgängligt i stor skala [17]. Det ska                
även vara kostnadseffektivt att implementera [15].  

2.1.2 Olika PCM 

Det finns en mängd olika PCM tillgängliga för latent värmelagring. Materialen kan delas in              
enligt tre olika klassificeringar. I den första delas PCM:et in i olika kategorier utefter vilken               
smälttemperatur materialet har. Detta resulterar i tre huvudkategorier: antingen låg, medel eller            
hög smälttemperatur. I den andra kategoriseras PCM:et via typ av fasövergång. Dessa är fast till               
fast, gas till fast, fast till flytande eller flytande till gas. Den tredje uppdelningen är efter vilken                 
typ av material PCM:et består av. Detta resulterar i tre huvudkategorier: organiska, oorganiska             
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och eutektiska PCM [20]. I den här studien kommer PCM:et att presenteras enligt den tredje               
klassificeringen se figur 2. 
 

 
Figur 2. Klassificering av PCM. 

 
Nedan följer en beskrivning av de olika kategorierna och deras mest framträdande egenskaper             
för latent värmelagring. 
 
Organiska PCM 
Organiska PCM delas in i paraffiner och icke-paraffiner. Paraffiner har hög ombildningsvärme            
per viktenhet och finns tillgängliga i ett brett utbud av temperaturintervall [18]. De är kemiskt               
stabila under 500 oC och uppvisar små volymförändringar vid smältning [15]. Paraffiner är inte              
giftiga eller frätande och är även ett kostnadseffektivt alternativ [18]. De är även pålitliga och               
förutsägbara. Nackdelar med paraffiner är bland annat att de har låg termisk konduktivitet och de               
är tämligen lättantändliga [15].  
 
Icke-paraffiner är den största gruppen av PCM [18]. De är till skillnad från paraffiner en icke                
homogen grupp och uppvisar olika egenskaper beroende på vilket ämne som studeras [18].             
Generella egenskaper som kan hittas hos majoriteten av icke-paraffiner är likväl att de har en hög                
ombildningsvärme, de är icke-lättantändliga och har låg termisk konduktivitet. Icke-paraffiner är           
toxiska i varierande grad och instabila vid höga temperaturer [15].  
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Oorganiska PCM 
De oorganiska PCM:en delas upp i underkategorierna salthydrater och metaller. Salthydraterna           
består av en förening av oorganiska salter och vatten [15]. Det är ett attraktivt PCM då de besitter                  
ett antal önskvärda egenskaper för ett välfungerande latent värmeenergilager [15]. Dessa           
egenskaper är att de har stor ombildningsvärme per vikt- och volymenhet, små            
volymförändringar vid fasändring och relativt hög termisk konduktivitet [18]. Dessutom är det            
ett kostnadseffektivt val av värmelagringsmedium och de är endast svagt frätande och toxiska             
[15]. En märkbar nackdel med salthydrater är problemet med underkylning, vilket förhindrar            
optimal värmeåtervinning från dem [18]. Detta går att minimera genom att tillsätta ett ämne som               
initierar kristallisering av lösningen och på så sätt påskyndar stelningsprocessen [15].  
 
Ett annat problem med salthydrater är att de generellt riskerar att tappa ombildningsförmågan             
efter upprepade cykler. Det här problemet uppstår på grund av att de flesta salthydrater har en                
inkongruent smältpunkt, det vill säga att när temperaturen ökar över smältpunkten delas            
materialet upp i en flytande lösning (bestående av vatten och salt) och ett solitt salt. På grund av                  
att densiteten hos det solida saltet är högre än för lösningen med salt och vatten, inträffar                
fasseperation där det solida saltet sjunker till botten av lösningen. Detta reducerar den termiska              
kapaciteten hos värmelagret och bör undvikas. Detta kan utföras genom att bland annat tillsätta              
förtjockningsmedel eller andra medel som förhindrar att fasseperation sker [11].  
 
Metallerna som kan användas som PCM är de med låg smältpunkt eller metaller som har               
förenats med ett annat ämne för att sänka metallens smältpunkt [18]. Metallerna står ut bland               
andra PCM då de har hög termisk konduktivitet. De har även hög ombildningsvärme per              
volymenhet. Den största nackdelen med att använda metaller som PCM är att de har låg               
ombildningsvärme per viktenhet. Det medför att det förekommer vissa viktproblem vid           
implementeringen av metaller som PCM då de blir tyngre än önskvärt. Det är därför ovanligt att                
ämnen ur den här gruppen används [15].  
 
Eutektiska blandningar 
De eutektiska blandningarna består antingen av en sammansättning av två olika organiska            
material, två olika oorganiska material eller av ett organiskt och ett oorganiskt material [15]. En               
eutektisk blandning är en homogen sammansättning av två (eller fler) olika ämnen som har lägre               
smältpunkt än de individuella ämnenas egna smältpunkter [21]. Egenskaperna hos dessa material            
beror på vilka ämnen som ingår i blandningen.  
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2.1.3 Tidigare forskning och tillämpningar 

Det finns en rad olika tillämpningar för energilagring med PCM idag. Redan 1971 beskrev              
NASA dessa materials unika förmåga att frigöra och absorbera stora mängder energi och hur de               
kan tillämpas inom design av rymdteknik [18]. Sedan dess har allt fler användningsområden för              
PCM upptäckts. Bland annat som värmelagringsmedium i stora solkraftverk, för          
temperaturreglering i system för varmvattenförsörjning, för att reglera temperaturen i elektronik           
och implementering i byggnader för att reglera inomhustemperaturen [10]. Materialen tillämpas           
både som långsiktig säsongslagring där energi lagras i form av värme från sommar till vinter               
men även mer kortsiktig dygnslagring där exempelvis kyla från natten lagras och frigörs under              
dygnets varma timmar som komfortkyla [22].  
 
För implementering i byggnader finns ett antal lösningar på marknaden. Bland de vanliga             
tillämpningarna finns energilagring i, eller i anslutning till, ventilationskanaler för att minska            
behovet att aktivt tillföra värme eller kyla i lufttemperaturen och på så sätt spara energi [17]. Ett                 
annat vanligt tillämpningsområde inom byggnadskonstruktion är att implementera inkapslat         
PCM i gipsskivor. Materialet kan även inkapslas direkt i betong eller cement som sedan används               
i väggkonstruktionen. I varmare klimat, speciellt i arida klimat där temperaturvariationer är stor             
mellan natt och dag, har det noterats att implementering av PCM i byggnadskonstruktionen             
markant sänkt den effekt som används för att värma och kyla byggnaden [10].  
 
Experiment har genomförts där PCM har installerats både på insidan och utsidan av väggar [17].               
När PCM:et placerades på utsidan av klimatskalet visade experimentet att          
fasändringstemperaturen var den viktigaste parametern för ett effektivt energilager. Experimentet          
visade också att PCM:et var som mest effektivt i torra, varma klimat i jämförelse med varma                
klimat med högre luftfuktighet och att ett tjockare lager var mer effektivt än ett tunt [17]. En                 
annan studie av Shi et al. jämförde olika sätt att implementera PCM i väggar. Det PCM som                 
undersöktes var paraffin, det som särskilde de olika experimenten var paraffinets placering.            
Antingen placerades det på utsidan, insidan eller inuti betongväggarna. Resultatet från den här             
studien var att det effektivaste sättet att minska temperaturtoppar var genom att placera paraffinet              
inuti väggarna. Då gick det att fastställa en reduktion på 4 °C för den maximalt uppnådda                
inomhustemperaturen [23].  
 
Evola et al. genomförde en studie där det undersöktes om ett ventilerat mellanrum mellan PCM               
och väggen kunde förbättra PCM:ets förmåga att kyla rummet. Studien genomfördes på ett             
typiskt europeiskt kontor beläget i södra Italien, och rummet som undersöktes hade en area på               
16.8 m2. I studien undersöktes tre olika scenarion: utan PCM, med PCM, samt med PCM med ett                 
ventilerat mellanrum. Resultatet från undersökningen visade att scenariot med mellanrummet          
gav lägst genomsnittlig topptemperatur och gav alltså ett bättre resultat en scenariot där PCM:et              
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hade satts direkt mot väggen. Luften som passerade mellanrummet ökade PCM:ets stelningstakt            
[24]. Andra forskare har också studerat hur luftflöden påverkar materialen. Undersökningen           
visade både att PCM:et stelnade snabbare och befann sig i smältfasen längre ju större luftflödet               
var. Materialet blev helt enkelt effektivare på att kyla rummet om det fanns ett luftflöde runt                
PCM:et [25].  
 
Som tidigare nämnt är underkylning ett fenomen som generellt inte är önskvärt. Dock finns det               
forskning som har visat att det går att utnyttja det faktum att salthydrater underkyls för att lagra                 
termisk energi delvis förlustfritt. Latenta värmelager tillverkade av salthydrater som utnyttjar           
underkylning är mer effektiva än de latenta värmelager tillverkade av salthydrater som inte             
utnyttjar underkylning. Effektiviteten ökar också ju längre lagringsperioden är [26]. En studie av             
Dannemand et al. utförd i Danmark undersökte om det är möjligt att långsiktigt lagra termisk               
energi i ett salthydratbaserat fasövergångsmaterial, genom att utnyttja stabil underkylning. Det är            
ett fenomen som bland annat utnyttjas i värmepaket i fickstorlek, som till exempel används som               
handvärmare. Långsiktig lagring av värme är möjligt genom att låta salthydraten vara underkyld             
vid omgivande temperatur under lagringsperioden. När värmen behövs aktiveras solidifieringen          
av den underkylda salthydraten och den latenta energin frigörs medan materialet kristalliseras            
[27].  
 
I en studie utförd 2010 av Bhatt et al. jämfördes 60 olika ämnen utifrån de fysikaliska och                 
kemiska kriterierna smältningspunkt, ombildningsvärme, densitet, värmekapacitet,      
värmekonduktivitet, och hur kompatibla ämnena är med behållare [28]. Som tidigare nämnt delas             
PCM upp i organiska, oorganiska och eutektiska ämnen. Bhatt et al. belyser att de olika               
kategorierna besitter olika önskvärda egenskaper och även inom samma kategori uppfyller de            
olika materialen respektive kriterium olika bra. Ett material som är bäst utifrån samtliga             
bedömningskriterium har ännu inte identifierats och att välja material är därför en komplex             
avvägning. Därför valdes material utefter de som uppvisade mycket önskvärda egenskaper           
utifrån ett eller två av bedömningskriterierna. Tre av dessa material, vatten H 2O, Paraffin             
C13-C24 och glaubersalt Na2SO4 , presenteras i Tabell 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 



Tabell 1. Lista över tre typer av PCM och dess egenskaper [28]. 

Material Densitet 
[kg/m3] 

Termisk 
konduktivitet 

 [W/m K] 

Ombildnings- 
värme [kJ/kg] 

Smältpunkt 
[°C] 

H 2O  
(flytande, 20°C) 

998 0,612 333 0,0 

Paraffin C13-C24 
(flytande, 70°C) 

760 0,210 189 22,0 

Na2SO4 10H 2O 
(solid) 

1485 0,544  254 32,4 

 
Tabell 1 exemplifierar komplexiteten gällande vilket PCM som ska väljas. Beroende på            
appliceringen spelar smältpunkten en stor roll. Till exempel presterar vatten bäst gällande            
termisk konduktivitet och ombildningsvärme men då smältpunkten är 0 °C är en applicering i              
byggnader olämplig. Som tidigare nämnts ska ett PCM med högsta möjliga smältpunkt under             
önskad rumstemperatur implementeras. I den bemärkelsen är Paraffin C13-C24 ett bättre           
alternativ med en smältpunkt på 22°C, men på bekostnad av sämre densitet, termisk             
konduktivitet och ombildningsvärme. Glaubersalt, Na2SO4 10H 2O har i denna jämförelse högst           
densitet och hög termiska konduktivitet och ombildningsvärme. Smältpunkten 32,4°C är något           
högre än önskvärt för tillämpningen att reducera temperaturökningar i en byggnad vilket            
emellertid kan åtgärdas med tillsatser [29]. 

2.2 ClimSel C21 
ClimSel är en serie PCM utvecklat och tillverkat av företaget Climator i Skövde, Sverige.              
Climsel är en typ av glaubersalt. Siffran i produktnamnet berättar vilken smältpunkt materialet             
har och företaget har produkter med smältpunkt från -21°C till 70°C [30]. För implementering av               
PCM i byggnader ska ett material med högsta möjliga smältpunkt precis under den önskade              
rumstemperaturen väljas ut [10]. Då Vasakronan har en önskad rumstemperatur på 22.5°C valdes             
ClimSel C21 för experimentet.  
 
ClimSel C21 är ett salthydratbaserat PCM som består av en blandning av Natriumsulfat             
(Na2SO4), vatten och olika tillsatser. Materialet är inneslutet i påsar tillverkade av aluminium och              
verkar i temperaturintervallet 21°C-26°C [31]. En fullständig lista över Climsel C21:s           
egenskaper redovisas i tabell 2.  
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Tabell 2. Lista över Climsel C21:s egenskaper 

Parameter Värde Enhet 

Densitet 1,4 [31] kg/dm 3 

Specifik värmekapacitet (solid), C S 3,6 [9] kJ/kgK 

Specifik värmekapacitet, (flytande), C L 3,6 [9]  kJ/kgK 

Stelningstemperatur 26,0 [31] ℃ 

Smälttemperatur 21,0 [31] ℃ 

Ombildningsvärme, λ  134,0 [31] kJ/kg 

 

2.3 Vasakronans kontorslokal 
Ett av Vasakronans kontor är beläget i centrala Uppsala i kvarteret som kallas Svalan. Det är ett                 
öppet kontorslandskap med en total kontorsyta på 950 m 2. I lokalen ryms flertalet mötesrum och               
ett större konferensrum. Kontoret är uppbyggt efter ett aktivitetsbaserat arbetssätt, vilket betyder            
att medarbetarna inte har en stationär kontorsplats utan väljer en plats beroende på arbetsuppgift.              
De flesta arbetsplatserna har två datorskärmar och en klient men det finns några utan skärmar               
samt mötesrum som endast har en projektor och en klient. Det finns alltså inga stationära datorer                
eller servrar som bidrar till internvärmeutvecklingen utan all informationslagring sker via           
cloudtjänster.  

2.3.1 Konferensrummet  
Konferensrummet i kontorslokalen har en area på 28 m2 och en volym på 70 m 3. Det är beläget                  
mitt i byggnaden (se figur 3) och har fördelat på två väggar 11,5 m2 fönster ut mot övriga                  
kontorsbyggnaden. I rummet finns, förutom bord och stolar, en dator och en projektor. Rummet              
har kapacitet för 14 mötesdeltagare åt gången.  
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Figur 3. Planritning över Vasakronans kontor, konferensrummet är markerat i blått. 
 

Som figur 3 visar har inte konferensrummet några fönster i fasaden och berörs därför inte av                
direkt solljus eller av utomhustemperaturen. Det är inte heller möjligt att vädra rummet genom              
att öppna ett fönster. Konferensrummet kräver därför god ventilation för god inomhuskomfort.  

2.4 Inomhuskomfort 
Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter för hur en arbetsplats ska utformas i syfte att uppnå               
ett gott arbetsklimat. För en god inomhuskomfort ingår flera aspekter, exempelvis: belysning,            
buller och ljudnivå, inredning, luftkvalité och temperatur [32]. Nedan presenteras aspekterna           
luftkvalité och temperatur via internvärmeutveckling, vilket är vad som studerades i           
experimentet.  

2.4.1 Internvärmeutveckling 
Kontorslokaler har normalt en stor internvärmeutveckling under arbetstid, ofta större än           
värmeförlusterna genom klimatskalet även under vinterhalvåret när utomhustemperaturen ligger         
under 0 °C. Värmeutvecklingen definieras som den totala termiska energin som tillförs            
rumsluften varje tidsenhet och påverkas av verksamheten. Internvärmen i byggnaden består av            
två delar: 1) värme som avges från personer, lampor, datorer och annan elektronik, samt 2)               
värme som indirekt avges från byggnadskonstruktionen [3b]. Det senare innebär att           
byggnadsmaterialet till viss del stabiliserar inomhustemperaturen genom att absorbera värme          
från luften när luften är varmare än ytorna i rummet. På samma sätt avges värme från                
byggnadsmaterialet när luften är kallare än ytorna i byggnaden [3a], alltså sensibel värmelagring             
eftersom materialets temperatur förändras. Fenomenet att byggnaden ska kunna stabilisera          
temperaturen är vad som ska amplifieras med hjälp av latent lagring i PCM:et. Även              
solinstrålning bidrar till värme i byggkonstruktionen, emellertid är konferensrummet placerat          
inne i byggnaden utan fönster i fasaden och antas därför inte påverkas direkt av solinstrålningen. 
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Som tidigare nämnt kan värmeöverföring ske på tre olika sätt. Det är emellertid enbart              
värmeöverföring genom strålning och konvektion som bidrar till att uppvärmningen av luft, och             
därmed internvärmeutvecklingen i rum [3b]. Där strålning står för ungefär två tredjedelar och             
konvektion för ungefär en tredjedel av den totala värmeutvecklingen [33].  

2.4.2 Luftkvalité  
Luftkvalité i samband med byggnader definieras utifrån mängd störande och skadliga           
luftföroreningar i rummet och innefattar partiklar och gaser alstrade av människor, verksamheten            
samt byggnaden. Även uteluftens partiklar och gaser påverkar inomhusluften. Föroreningar          
alstrade ur byggnadens material är generellt väldigt små och genom omsorgsfulla materialval kan             
de bli ännu mindre [3a]. Föroreningar ska föras bort med hjälp av ventilationen, under              
förutsättning att luften från ventilationen är renare än luften i rummet. I byggnader där tilluften               
renas försvinner en stor andel av partikelföroreningarna. Att rena luften från gasföroreningar är             
däremot svårare att genomföra [3a]. 
 
Människan och den mänskliga aktiviteten är ofta den största källan till både partiklar och gaser i                
inomhusluften [3c] Framförallt alstrar människan koldioxid (CO 2) genom utandning [3d] vilket           
också är den dominerande förorenande gasen inomhus [3c]. Måttet av koldioxid, vanligtvis mätt             
i ppm, indikerar därför ofta hur väl ventilationen för bort föroreningarna i rummet [34].              
Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter med hygieniska gränsvärden av föroreningar i           
inomhusklimat. För att bibehålla ett ofarligt inomhusklimat är gränsen för exponering av            
koldioxid under en 8-timmarsperiod 5000 ppm [35]. För en behaglig inomhusmiljö ligger            
värdena långt under hygieniska gränsvärdena. Arbetsmiljöverket rekommenderar en        
koldioxidhalt på inte mer än 1000 ppm [32] men redan mellan 700 - 1000 ppm kan rummet                 
upplevas instängt [34] och inomhuskomforten upplevs försämrad.  
 
Det finns ett samband mellan den upplevda luftkvalitén och inomhustemperaturen. Ökar           
temperaturen i ett rum kan detta upplevas som om luftkvalitén blivit sämre, även om så inte är                 
fallet [36]. För att skilja dessa åt så bör både temperaturen och koldioxidhalten i rummet mätas                
under experimentet.  
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3. Metod  
För att besvara rapportens frågeställningar genomfördes först en litteraturstudie om PCM på            
marknaden samt dess tillämpningar. Även information gällande hur energibehovet i en byggnad            
kan modelleras togs fram. Därefter hittades en återförsäljare av lämpligt PCM utifrån            
litteraturstudien och beräkningar genomfördes för att ta reda på hur mycket material som             
behövdes för implementeringen i konferensrummet. 
 
Därefter genomfördes experimentet för att ta fram effekten av implementeringen i           
konferensrummet. Eftersom det är inomhuskomforten som ska undersökas och inte enbart           
temperaturen, genomfördes även mätningar av CO2-halten i rummet under experimentet. Detta           
eftersom mängden CO 2 ofta används som en indikator för hur väl ventilationen för bort              
luftföroreningar i rummet. Dessutom genomfördes även en kort enkätundersökning där          
användarna av rummet, Vasakronans medarbetare, fick svara på hur de upplevde komforten i             
rummet. Informationen från experimentet sammanställdes och indikatorer för hur väl PCM:et           
kunde begränsa temperaturen i konferensrummet beräknades.  
 
Under tiden som experimentet i konferensrummet pågick beräknades kontorets energibehov fram           
i simuleringsprogrammet Trnsys. När modellen validerats med hjälp av uppmätt          
energiförbrukning i lokalen implementerades PCM:et i Trnsys för att jämföra tillförd energi            
innan och efter implementation av materialet.  

3.1 Experimentet i konferensrummet 
Experimentet pågick mellan 13 februari och 15 mars 2019 och delades upp i två faser där data                 
över temperaturen och koldioxidhalten i konferensrummet samlades in. I den första fasen            
samlades data in utan att PCM var implementerat följt av den andra fasen där data samlades in                 
med PCM i rummet. Under andra fasen placerades tre stycken ställningar med trådbackar i              
konferensrummet som PCM:et placerades i. Ställningarna placerades mitt i rummet, se figur 4,             
detta då tidigare forskning föreslagit att PCM fungerar effektivare då luft kan flöda runt om               
materialet [24, 25]. Den här lösningen valdes även på grund av att den inte kräver någon                
permanent installation. Att implementera PCM:et i väggar och tak, som tidigare forskning            
föreslår, ansågs vara en för komplex och tidskrävande installation utifrån tidsspannet på den här              
studien.  
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Figur 4. Bild över hur trådbackarna med PCM placerades i konferensrummet. 

 
Figur 4 visar hur trådbackarna placerades i rummet. Luftflödet från tilluftsdonen riktas nedåt och              
mot respektive hörn i vilka tilluftsdonen är placerade, se pilarna i figur 4. Luften cirkulerar sedan                
ner mot golvet och ut genom rummet för att slutligen nå frånluftsdonet. När luften har blivit                
tillräckligt varm stiger den mot taket och ventileras bort genom frånluftsdonet. Trådbackarna            
placerades enligt bilden med målet att PCM:et skulle kunna absorbera värmen från personerna             
som befinner sig vid bordet utan stå i vägen eller kylas ner direkt av ventilationens tilluft.  
 
Med hjälp av en möteslogg, se Appendix A , placerad på bordet i konferensrummet ombads              
mötesdeltagarna registrera antal personer som fanns i rummet samt hur länge mötet pågick.             
Därtill noterades det om projektorn nyttjades och hur många bärbara datorer som fanns i rummet               
under den aktuella tidsperioden. Detta i syfte att kunna utvärdera temperaturökningar från den             
uppmätta data med hjälp av internvärmen genererad av personer och elektronik i rummet.             
Genom att göra detta med och utan PCM implementerat var målet att kunna göra en bedömning                
av PCM:ets förmåga att begränsa temperaturökningen i rummet. För att säkerställa att            
temperaturökningarna i rummet var en följd av internvärmen i rummet och inte en följd av               
temperaturvariationer utanför rummet, mättes även temperaturen utanför konferensrummet.        
Även CO 2-halten uppmättes för att få en uppfattning om luftkvalitén i rummet under möten.  
 
Det tillfördes ingen aktiv kyla från centrala kylsystemet till konferensrummet under experimentet            
då det centrala kylsystemet är avstängt under de kalla månaderna på året [8]. Ventilationens              
tilluftstemperatur var konstant 18,5 °C. Ventilationens flöde varierade mellan 40 l/s - 140 l/s och               
följde temperaturen i rummet, steg temperaturen ökade ventilationsflödet. Börvärdet är vanligtvis           
inställt på 22,5°C [37] men under veckorna som experimentet pågick ställdes börvärdet in på              
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23,5°C för att öka trögheten i systemet. Detta i ett försök att få en tydlig bild av hur PCM:et                   
påverkade temperaturen och inte riskera att ventilationsflödet förändrade temperaturen innan          
PCM:et fick tid att absorbera värmen. Ventilationsflödet styrs även av koldioxidhalten i rummet             
där ventilationsflödet ökar till maxvärdet om koldioxidhalten går över 800 ppm [37], oavsett             
temperaturen i rummet.  
 
Data om inomhusklimatet som samlades in består av temperatur mätt i rummet TR, temperatur              
mätt utanför rummet T U och CO2-halten. Alla parametrar som samlades in under experimentet             
finns redovisat i Tabell 3. 
 

Tabell 3. Lista över insamlad data i experimentet. 

Parameter Mått 

Antal personer  st 

Användes projektorn? Ja/nej 

Antal bärbara datorer st 

Temperatur i rummet, TR C o 

Temperatur utanför rummet, TU C o 

CO 2-halt ppm 

 

3.2 Enkätundersökning 
I samband med experimentet i konferensrummet utfördes en enkätundersökning. I          
undersökningen ombads personerna i rummet gradera hur de upplevde inomhusklimatet under ett            
möte. Enkäten behandlar två frågor, upplevd temperatur och upplevd luftkvalité i slutet av mötet              
och placerades ut på bordet i konferensrummet, se Appendix B. Syftet med enkäten var att               
formulera en bild av hur rummets klimat upplevs av Vasakronans medarbetare. Enkäten var             
anonym för att minimera risken för att respondenterna skulle påverka varandras svar [38].             
Prioriteringen när frågeformuläret formulerades var att hålla det kort och koncist med            
förhoppningen att höja svarsfrekvensen. Enkäten utformades så enkel som möjligt också på            
grund av det faktum att den var anonym och det då inte finns någon praktisk möjlighet att                 
kontakta respondenterna efteråt och reda ut oklara eller ofullständiga svar [38]. 
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I samband med att undersökningen genomfördes skickades information ut via mejl till            
medarbetarna på Vasakronans kontor i Uppsala angående experimentet och enkäten där dess            
avsändare och syfte presenteras. Samma information placerades även utanför konferensrummet.          
Förhoppningen var att informationen också skulle bidra till att höja svarsfrekvensen i            
enkätundersökningen och finns bifogad i Appendix C.  
 
För att undersöka hur stort bortfall det var i enkätundersökningen gjordes en bortfallsberäkning.             
Detta utfördes då det vid ett stort bortfall finns risk att resultatet snedvrids. Det vill säga att de                  
respondenter som valde att inte svara på enkäten var av en annan uppfattning än de respondenter                
som faktiskt svarade. I en bortfallsberäkning räknas svarsandelen (SA) och bortfallsandelen (BA)            
ut enligt 
 

(SA) = 
ns

n +ns b
(2) 

(BA) = 1-(SA) (3) 
 

Där ns är alla möten där svar erhållits och nb är alla möten där inga eller ofullständiga svar                  
erhållits, det vill säga element som utgör bortfallet [38]. 

3.3 Beräkningar 
Beräkningar som genomfördes i studien innefattar hur mycket PCM som behövdes för att             
absorbera internvärmen i konferensrummet. Indikatorer för att kunna utvärdera hur väl PCM:et            
kunde begränsa temperaturen i konferensrummet togs fram. Eftersom mötena pågick olika länge            
och inte hade samma internvärmebidrag var detta nödvändigt att kompenseras för. Därför            
beräknades temperaturökningen i rummet med avseende på internvärmebidraget samt tiden fram           
till att maxtemperaturen var uppnådd. 

3.3.1 Mängden PCM 
Beräkningar på hur mycket Climsel C21 som behövdes i konferensrummet gjordes med hjälp av              
produktspecifikationen. För att räkna ut mängden PCM som behövdes måste          
internvärmebidraget beräknas. För att hålla temperaturen på en stabil nivå behöver all            
värmeenergi som avges absorberas av materialet. I tabell 4 presenteras de olika källorna och              
deras bidrag till internvärmen.  
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Tabell 4. Beräkning av PCM. Internvärme från människor och elektronik i konferensrummet. 

Källa för internvärme, i Internvärme [W], qi 

Person 108 [44] 

Bärbar dator 53 [40] 

Lampor (per m 2) 7 [33] 

Projektor 412 [33] 

 
 
Den totala internvärmen, Q int, som avges av människor och apparater under ett möte beräknas              
enligt 

 
                    (q n ) tQint = ∑ i i [Wh] (4) 

 
där qi är internvärmebidraget från källa i, n i är antal av källa i och t är tid i timmar. i är antingen                      
en person, en bärbar dator eller en projektor. För att ta reda på hur mycket material som skulle                  
implementeras togs ett referensmöte fram. Utifrån observationer deltar sällan fler än åtta            
personer per möte i konferensrummet och ett möte varar som oftast i en timme. Endast i sällsynta                 
fall används bärbara datorer, istället är användandet av surfplattor mer vanligt. Surfplattornas            
bidrag till internvärmen har försummats. Climsel C21 har enligt tabell 2 i stycke 2.2 en               
ombildningsvärme, , på 134 kJ/kg, vilket motsvarar 37 Wh/kg.λ   
 
För att beräkna den totala mängden PCM som behövs för att absorbera internvärmen Q int görs               
förenklingen att ombildningsvärmen absorberar internvärmen, alltså att värmen lagras latent. I           
själva verket lagras värme i materialet även under den sensibla fasen när materialets temperatur              
förändras men eftersom alla temperaturintervall materialet kommer gå emellan under ett möte är             
okänd exkluderas den sensibla lagringen. Således är beräkningen för hur mycket material som             
behövs i rummet i överkant. Den totala mängden fasövergånsmaterial, m, som behövs för att              
absorbera värmen under ett referensmöte beräknas enligt 
 

m =  λ
Qint

               [kg]    (5) 
 

där Qint är internvärmen i Wh och är materialets ombildningsvärme i Wh/kg. Ekvation 4 och 5       λ           
resulterar i att 39,7 kg PCM behövs för att stabilisera temperaturen under ett referensmöte, se               
tabell 5.  
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Tabell 5. Ett referensmöte. 

Parameter Värde Enhet 

Antal Personer 8  st. 

Antal bärbara datorer 0 st. 

Projektor 1 st. 

Lampor (28 m 2) 196 W 

Tid 1 h 

Totalt internvärmebidrag, Qint 1 472 Wh 

Ombildningsvärme, λ  37 Wh/kg 

Mängd fasövergångsmaterial, m 39,8 kg 

 
Mängden PCM som implementerades var totalt 39,8 kg då materialet var fördelat i förpackningar              
om 0,71 kg styck. Sammanlagt implementerades 56 st. förpackningar PCM. 

3.3.2 Utvärdering av experimentresultatet i konferensrummet 
För att jämföra temperaturförändringarna med och utan PCM i rummet studerades varje möte i              
rummet under veckorna experimentet utfördes separat. Temperaturen i rummet samt CO 2-halten           
loggades var 10:e minut under ett möte. Det sammanställdes tillsammans med information om             
den interna värmeutvecklingen från personer och elektronik samt hur länge ett möte varade.             
Under experimentets tid loggades totalt 36 möten, 18 utan PCM i rummet och lika många med                
PCM i rummet. När resultatet utvärderades genomfördes olika urval för att plocka bort möten              
som kunde ge missvisande resultat. Indikatorer som användes för att utvärdera resultatet är             
maxtemperaturen, T max, tid till maxtemperatur tmax, den totala temperaturökningen från          
starttemperatur till maxtemperatur ΔT, specifika maxtemperaturen, T spec, samt        
temperaturökningskoefficienten, T koeff..  
 
Maxtemperaturen under varje möte togs fram samt hur lång tid det tog fram till dess att                
maxtemperaturen var uppnådd. Den totala temperaturökningen under ett möte, från          
starttemperaturen till maxtemperaturen beräknades. För att kunna jämföra möten med olika stort            
internvärmebidrag togs den specifika maxtemperaturen fram. Med den specifika         
maxtemperaturen avses maxtemperaturen med avseende på internvärmen och beräknas enligt, 
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T spec = Qint

T max [°C/kW] (6) 

 
där Tmax är maxtemperaturen i °C uppnådd under ett möte och Q int är det totala               
internvärmebidraget i W under ett möte. 
 
Då längden på de olika mötena under experimentet skiljde sig åt togs även en indikator fram som                 
beräknar temperaturökningen med avseende på både tid och hur stort internvärmebidraget var            
under ett möte. Temperaturökningskoefficienten, T koeff, beräknas enligt, 
 

T koef f = ΔT
Q tint 

 [°C/Wh]   (7) 

 
där ΔT är skillnaden i temperatur från mötets start till maxtemperaturen i °C, Q int är               
intervärmebidraget under mötet i W och t är tiden till det att maxtemperaturen är uppnådd. Alla                
indikatorer och deras enheter finns presenterade i tabell 6.  
 

Tabell 6. Indikatorer som används för att utvärdera resultatet 

Indikator Enhet 

Maxtemperatur, Tmax  °C 

Tid till maxtemperatur, tmax  h 

Temperaturökning under ett möte, från 
starttemperatur till maxtemperatur,  ΔT  

°C 

Specifik maxtemperatur, T spec °C/W 

temperaturökningskoefficienten, T koeff °C/Wh 

 

3.4 Simuleringar i Trnsys 
För att simulera byggnadens energibehov på årsbasis användes programvaran Trnsys. Namnet           
Trnsys är en abbreviering för transient system. I detta kapitel presenteras genomförandet av             
energibehovssimuleringen i Trnsys samt hur modellen validerades mot den uppmätta energidatan           
för Vasakronans kontor.  

22 



3.4.1 Konfigurering av byggnaden och komponenter 
I Trnsys byggs ett energisystem upp genom olika delkomponenter [41]. Första steget i             
simuleringarna var att modellera kontoret i Trnsys’s verktyg Trnbuild. Trnbuild är ett gränssnitt             
som används för att definiera byggnadskonstruktionen, material, ventilation, fönstermarkiser,         
luftläckage och internvärme [42]. Information kring byggnadens konstruktion, storlek och          
material samlades in genom att studera ritningar och konstruktionsbestämmelser. Huset byggdes           
1964 och har genomgått ombyggnationer efter det men behållit sin ursprungliga storlek.            
Vasakronans kontor är beläget på tredje våningen av totalt fyra våningar. Kontoret modellerades             
som en ensam byggnad och de andra våningarna försummades. De två nedre våningarna är              
kontor och butikslokaler och den översta våningen består av förråd och två lägenheter. 
 
Förenklat modellerades kontoret i fem separata tempererade zoner där konferensrummet utgör en            
och resterande kontorslokal delas upp i fyra andra zoner. I verkligheten består kontoret av fler               
rum med separata temperaturkontrollsystem men då fokus i denna rapport är problemet med             
oönskade temperaturökningar i konferensrummet gjordes denna förenkling. Figur 5a och 5b visar            
kontoret och hur zonerna ser ut. 
 

 

Figur 5a och 5b. Schematisk bild över hur kontoret modellerades i Trnsys. 5a visar den verkliga 
utformningen av kontoret, 5b visar hur den förenklades i Trnsys.  
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Information om den interna värmeutvecklingen behövdes för att ta fram rätt energibehov för             
kontoret. Värmebidraget från elektroniska apparater antas vara effekten de drar. Hur           
uppdelningen mellan om värmen avges som strålning eller konvektion är hämtad från CIBSE             
Environmental guide A [33]. Intervärmebidraget delades upp i konstant bidrag och bidrag enligt             
schema eller ekvationer. Förenklat beräknades ett genomsnittligt värmebidrag från kyl, frys,           
skrivare, kaffemaskin och klienter då dessa är svåra att modellera när de används alternativt              
alltid står i stand-by-läge. Kyl och frys har en kompressor som beräknas vara på 8 timmar om                 
dagen för att hålla temperaturen nere [43] och de två kaffemaskinerna uppskattas vara påslagen              
två timmar per dag i snitt. Dessa värmebidrag fördelades sedan ut under hela dygnet. Klienter               
och skrivare står påslagna eller i viloläge hela dygnet och deras värmebidrag räknas därför              
konstant. I tabell 7 finns en sammanställning över allt som bidrar med internvärme på kontoret.  
 
Från ritningar över kontorsbyggnaden kunde antalet lampor, datorskärmar och projektorer tas           
fram. Hur och när internvärmeutvecklingen från dessa bidrar presenteras i 3.4.2 Scheman och             
ekvationer. Även värmebidraget från personer går efter ett schema som presenteras där.  

 
Tabell 7. Lista över internvärme i hela kontoret. 

Värmekälla Internvärme [W]  Strålning [W] 
 

Konvektion [W] 
 

Person, stillasittande  108 [44] 36,0 72,0 

Datorskärm 30 [45] 10,5 19,5 

Stora datorskärmar 97 [45] 33,9 63,1 

Projektor 412 [45] 137,3 274,7 

Skrivare 524 [45] 174,7 349,3 

Klient 8 [45] 2,7 5,3 

Belysning (per m 2) 7 [45]  2,1 4.9 

Laptop 53 [45] 7,0 46,0 

Kylskåp 409 [40] 136,3 272,7 

Frys 125 [40] 41,7 83,3 

Kaffemaskiner  376 [40] 125,3 250,7 
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3.4.2 Scheman och ekvationer 
Allt som inte är konstant i byggnaden sker via antingen ett schema eller ekvationer som               
implementeras i Trnsys. Lampor, personer och skärmar och projektorer lades in med ett schema.              
Ventilation implementerades med ekvationer i Trnsys. 
 
Beläggningen i en kontorsbyggnad kan variera kraftigt beroende på verksamhet. Ett rimligt            
antagande var 40 personer nio timmar per dag. Detta delades sedan upp i att 24 personer befann                 
sig på kontoret mellan 7-16 och 16 personer befann sig där 8-17 eftersom alla inte kommer och                 
går samtidigt. Lamporna är styrda med rörelsesensorer, vilket förenklat förbisågs och lamporna            
modellerades vara tända mellan 7-17 varje vardag och genom ett drifttidsschema           
implementerades detta i modellen över kontoret.  
 
Som tidigare nämnt är kontorsplatserna aktivitetsbaserade och de flesta är utrustade med två             
datorskärmar och en klient. Förenklat uppskattas den interna värmen från datorskärmarna till två             
skärmar per person som befinner sig i byggnaden, därför kunde internvärmen från            
datorskärmarna följa samma schema som personerna i lokalen. Schemat finns redovisat i tabell             
8. 

Tabell 8. Schema över kontorets internvärme. 

Tid 00:00-7:00 7:00-8:00 8:00-16:00 16:00-17:00 17:00-00:00 

Personer [st] 0 24 40 16 0 

Skärmar [st] 0 48 80 32 0 

Lampor [%] 0 100 100 100 0 

 
Förenklat lades semester in i augusti och juli. Beläggningen under dessa två månader sattes              
därför till 50 %, ena halvan var lediga i juli och andra halvan i augusti. 
 
Konferensrummet användes i genomsnitt två gånger per dag och i genomsnitt var fem personer              
närvarande per möte. Som minst användes det av två personer och som mest av tio personer. För                 
att komma åt problemet med förhöjd temperatur under möten med många mötesdeltagare gjordes             
ett slumpmässigt schema upp över antal personer per möte och dag. Snittet blev två möten per                
dag med fem deltagare vardera, se schemat i tabell 9.  
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Tabell 9. Schema över alla möten varje dag under en vecka. 

 Mån Tis Ons Tors Fre 

Tid 9-10 14-15 9-10 14-15 9-10 14-15 9-10 14-15 9-10 14-15 

Antal 
pers 

5 st. 3 st. 4 st. 8 st. 5 st. 3 st. 2 st. 5 st. 7 st. 8 st. 

 
Under de flesta mötena användes projektorn och under endast ett fåtal möten användes bärbara              
datorer. Förenklat simulerades därför att projektorn användes under varje möte och inga bärbara             
datorer. Alla möten och vilka elektroniska komponenter som användes finns redovisat i            
Appendix D. Lamporna i rummet antogs enbart vara tända när möten hölls, se tabell 10. 

 
Tabell 10. Konferensrummet intervärmeschema 

Tid 00:00-9:00 9:00-10:00 10:00-14:00 14:00-15:00 15:00-23.59 

Projektor [st] 0 1 0 1 0 

Lampor [%] 0 100 0 100 0 

 
Ventilationen i byggnaden är påslagen mellan 7-18:30 och styrs främst av temperaturen i             
byggnaden. I praktiken är det temperaturen som styr ventilationen då CO2-halten sällan            
överstiger 800 ppm innan temperaturen nått börvärdet. På hela kontoret sitter totalt 40 tilluftsdon              
och nio frånluftsdon med olika kapacitet från 10-240 l/s. Dessa reglerar automatiskt upp till              
börvärdet på 22.5 ℃. Denna kapacitet delades sedan upp i kontorslandskapet och räknades om              
till luftomsättningen 0,7-1,5 oms/h till Trnsys. I konferensrummet beräknades luftomsättningen          
till 1,4-4,9 oms/h. Ekvationerna som implementerades i Trnsys finns redovisade i tabell 11. 
 

Tabell 11. Ventilationsstyrningen under kontorets öppettider. 

 Kontoret Konferensrummet 

Temperatur 
[C°] 

≤ 22,5 > 22,5 ≤ 22,5 > 22,5 

Ventilation 
[oms/h] 

0,7 1,5 1,4 4,9 
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3.4.3 Validering av modellen 
Innan PCM:et implementerades i simulationen jämfördes energiförbrukningen från simuleringen         
med den uppmätta energiförbrukningen i byggnaden under 2018. Eftersom Vasakronan ligger i            
en fastighet tillsammans med andra hyresgäster och hela fastigheten har gemensam mätare för             
fjärrvärme gick det inte att särskilja energin till Vasakronans kontor från resten av fastigheten.              
Förråden på fjärde våningen antas ha ett försumbart värmebehov och lägenheterna har en separat              
mätare. En uppskattning över tempererad area gjordes därför att Vasakronans kontor upptar totalt             
en tredjedel av arean med gemensam energimätning. Därmed estimerades värmebehovet till           
Vasakronans kontor till en tredjedel av den totala energiförbrukningen.  
 
Genom att modifiera parametrar i modellen där information från verkligheten saknades,           
exempelvis luftläckage och köldbryggor, skapades en modell av kontoret som ansågs tillräckligt            
nära den verkliga byggnaden. Resultatet av valideringen för värmebehovet presenteras figur 6            
där det uppmätta värmebehovet för 2018 samt värmebehovet framtaget i Trnsys visas.  
 
 
 

 
Figur 6. Värmeenergiprofil  för uppskattad värmeenergi 2018 och simulerat i Trnsys. 
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Figur 6 visar att den simulerade energin för värmen är något högre under årets varmare månader                
men följer kurvan för hur de uppmätta värdena för energiförbrukningen ser ut. Den antas vara               
tillräckligt nära för att validera modellen i Trnsys.  
 
Information om kylbehovet loggas av Vasakronan och avser det totala kylbehovet till alla tre              
våningar i fastigheten. Med hjälp av uppskattningar av hur mycket kyla de olika delarna av               
fastigheten behöver kunde kylbehovet för Vasakronans kontor uppskattas år 2018. I denna            
uppskattning ingår ett antagande att byggnadens kylbehov inte fördelas lika över byggnadens            
area. Kontoret delar som tidigare nämnt fastigheten med butiker och ett bankkontor. Både             
butiker och bankkontor antas ha ett större kylbehov under sommaren då dörrar ofta står öppna               
och kunder går in och ut. Vasakronans kontor har ingången mot en trappuppgång vilket således               
inte påverkar att värme läcker in i byggnaden i det avseendet. Därtill är en av butikerna                
specialiserade inom att sälja fryst mat [46] vilket antas leda till en större värmeutveckling från               
frysarnas kompressorer och därtill ett ökat behov av komfortkyla. Därför uppskattas           
Vasakronans kylbehov till en sjättedel av fastighetens kylbehov.  
 
Figur 7 visar det uppmätta värdet på kontorets kylbehov samt kylbehovet simulerat i Trnsys.  
 
 

 
Figur 7. Kylelsprofil för uppskattad kylel 2018 och simulerad kylel i Trnsys. 
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Som figur 7 indikerar är det simulerade kylbehovet lägre än det uppmätta kylbehovet av              
Vasakronan under hela året. Detta trots att Vasakronans behov av komfortkyla antas vara lägre              
än de övriga hyresgästerna i fastigheten. Konsekvenserna av denna förenkling och att det             
simulerade kylbehovet är markant lägre än de uppmätta värdena från 2018 diskuteras i             
metoddiskussionen i 3.5.3 Trnsys.   

3.4.4 Simulering av byggnaden med PCM 
PCM:et skapades som en separat komponent med syftet att efterlikna Climsel C21.            
Komponenten heter Type 1270 [47] och implementerades i Trnsys där specifikationer sattes            
enligt produktspecifikationen för Climators Climsel C21. För lista över PCM:ets egenskaper se            
tabell 12. 

Tabell 12. Lista över PCM:ets egenskaper 

Parameter Värde Enhet 

Densitet 1,4  kg/dm 3 

Specifik värmekapacitet (flytande), C L 3,6  kJ/kgK 

Specifik värmekapacitet (solid), C s 3,6  kJ/kgK 

Ombildningsvärme, λ 134,0 kJ/kg 

PCM:ets massa 40,0 kg 

Stelnings- och smälttemperatur1 22,2  °C 
1 I Trnsyskomponenten 1270 går det inte att särskilja stelningstemperaturen från smälttemperaturen, en felkälla som 
diskuteras i 3.5 Metoddiskussion. 
 
För att utvärdera resultatet av implementering av PCM i byggnaden i Trnsys studerades två              
faktorer: specifika maxtemperaturen samt hur kylbehovet förändrades. Två körningar         
genomfördes där den specifika maxtemperaturen undersöktes i konferensrummet och en tredje           
körning genomfördes för att undersöka hur kylbehovet för byggnaden skulle förändras av en             
större implementering av PCM.  
 
För att undersöka den specifika maxtemperaturen i konferensrummet utifrån simuleringarna togs           
temperaturtopparna ut i vektorer efter mötena i konferensrummet. Detta kunde genomföras           
eftersom att byggnaden är modellerad med bestämd internvärme enligt ett schema, se 3.4.2             
Scheman och ekvationer. Dessa temperaturtoppar jämfördes sedan med temperaturtopparna         
uppmätta i en körning utan PCM. Alla temperaturtoppar dividerads med intervärmebidraget           
under det mötet och på så sätt kunde specifika maxtemperaturen tas fram.  
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I den första körningen implementerades 40 kg i en av konferensrummets mellanväggar se figur              
8a. I den andra körningen implementerades PCM i de två väggarna utan fönster i              
konferensrummet, se figur 8b. Sammanlagt implementerades 106 kg i den körningen. I den tredje              
körningen implementerades PCM i samtliga mellanväggar utan fönster i hela byggnaden, se figur             
8c. I den tredje körningen implementerades sammanlagt 1208 kg PCM.  

 

 

 

 
 

 
Figur 8a. Schematisk bild över var PCM:et placerades under första simuleringen i Trnsys. De svarta, smala 

väggarna föreställer en vägg utan PCM och den gröna, tjockare väggen föreställer en vägg med PCM. 

 

 

 

 

 
Figur 8b. Schematisk bild över var PCM:et placerades under andra simuleringen i Trnsys. 
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Figur 8c. Schematisk bild över var PCM:et placerades under tredje simuleringen i Trnsys. 

3.5 Metoddiskussion 
Under följande kapitel diskuteras metodvalen och eventuella felkällor utifrån experimentet,          
datorsimuleringarna och enkätundersökningen.  

3.5.1 Materialets tillämpning och beräkningar 
PCM:et placerades i rummet på ett sätt som enligt litteraturstudien aldrig tidigare gjorts.             
Materialet placerades på detta sätt eftersom att det hade varit för tidskrävande och komplex              
installation, inom ramen för den här studien, att implementera det i väggar, tak och ventilation               
som litteraturstudien föreslog. Detta medför att det inte går att validera med tidigare forskning att               
den implementation som genomfördes i experimentet faktiskt funkar. Tidigare forskning har           
visat att det är fördelaktig om luft kan flöda runt PCM:et och det kunde den också göra i det här                    
experimentet.  
 
Implementeringen medför också, då det är placerat öppet i rummet, att det är möjligt att tolka in 
placeboeffekt av materialets påverkan i enkätundersökningen. Detta då det är tydligt för 
mötesdeltagarna när PCM:et testades och inte.  
 
Ekvationen för temperaturökningskoefficienten, Tkoeff, som används för att undersöka         
temperaturökningen i rummet, med och utan PCM:et närvarande antas i denna undersökning            
vara av första graden, alltså görs förenklingen att temperaturen i rummet ökar linjärt med tiden.               
Detta är en förenkling eftersom temperaturen i själva verket inte hade en helt linjär förändring               
när temperaturloggarna undersöktes, graferna finns bifogade i Appendix E. Bland annat beror            
detta på att ventilationens luftflöde med tilluftstemperatur 18,5 C o förändrades från 40-140 l/s             
beroende på temperaturen i rummet. Information om luftflödet är begränsat till att 23,5 C o är               

31 



börvärdet och vid den temperaturen är luftflödet maximalt, 140 l/s. En annan orsak till att               
temperaturökningen inte skedde på samma sätt under alla möten är att alla människor inte avger               
samma internvärme. 108 W är ett uppskattat medelvärde för stillasittande arbete.           
Internvärmebidraget från elektroniken är också ett uppskattat värde. All effekt som elektroniken            
drar antas omvandlas till värme och effekten är hämtad från Vasakronans egen            
LEED-certifiering.  
 
Anledningen till att maxtemperaturen undersöks istället för temperaturen i slutet av mötet beror             
på att när temperaturloggarna jämfördes med mötesloggarna gick det att misstänka att i vissa fall               
öppnades dörren och mötet avslutades innan mötet enligt mötesloggen var slut. I syfte att göra               
det möjligt att jämföra mötena används därför maxtemperaturen. Eftersom att det kan ge ett              
missvisande resultat om temperaturen i slutet av mötet är lägre än maxtemperaturen på grund av               
att dörren har öppnats eller att mötet har avslutats tidigare än vad som angetts i mötesloggen.                
Temperaturen utanför rummet, i det öppna kontorslandskapet, kan påverka temperaturen i           
rummet via transmission genom väggar och fönster. För att utesluta att detta skulle påverka              
resultatet från experimenten mättes även temperaturen utanför konferensrummet.  

3.5.2 Enkätundersökningen 
Totalt hölls 36 möten under tiden experimentet pågick, det var totalt 174 mötesdeltagare på dessa               
möten och 54 enkäter besvarades och lämnades in. Bortfallsberäkningen utfördes både på antal             
möten med besvarade enkäter och på hur många mötesdeltagare som besvarade enkäterna.            
Resultatet från bortfallsberäkningen presenteras i tabell 13a och tabell 13b.  
 

Tabell 13a.  Tabell över resultat från bortfallsberäkningen per mötesdeltagare 

Antal mötesdeltagare som svarade 54 st. 

Antal mötesdeltagare som inte svarade 120 st. 

Svarsandel (SA) 31 % 

Bortfallsandel (BA) 69 % 
 

Tabell 13b.  Tabell över resultat från bortfallsberäkningen per möte 

Antal Möten med besvarade enkäter 22 st. 

Antal Möten med obesvarade enkäter 13 st. 

Svarsandel (SA) 63 % 

Bortfallsandel (BA) 37 % 
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Som Tabell 13a visar var svarsandelen per mötesdeltagare låg och bortfallet var på 69 % vilket är                 
ett för stort bortfall för att använda. Resultatet för enkätundersökningar med ett bortfall större än               
50 % bör kastas då resultatet riskerar att vara snedvridet [48]. Därför användes antal möten med                
besvarade enkäter istället där bortfallet enligt tabell 13b var 37 % och enligt Trost går det                
resultatet att använda då en svarsandel på 50 %-70 % är rimligt och vad som kan förväntas av en                   
enkätundersökning [48]. Detta beslut motiveras med att det misstänks att respondenterna fyllde i             
enkäterna tillsammans ett antal gånger om de var överens om hur de upplevde temperaturen och               
luftkvaliteten. Dessutom får det anses vara tillräckligt för att få en uppfattning om hur              
respondenterna upplevde inomhusklimatet under mötena. Det går därför att anta att           
enkätundersökningen speglar hur mötesdeltagarna upplevde temperaturen och luftkvalitén. Data         
från enkätundersökningen finns bifogad i Appendix E.  

3.5.3 Trnsys 
När byggnaden skulle simuleras i Trnsys fanns det vissa osäkerheter kring byggmaterialet då             
ritningarna var handritade från 1964 och inskanningen av ritningarna hade försämrat kvaliteten            
på dem. Detta gjorde ritningarna svårlästa men det gick att få fram information om              
konstruktions- och isoleringsmaterial. Värmegenomgångskoefficienten, U-värdet som      
byggnaden fick i Trnsys med de byggmaterial som gick att få fram från ritningarna antogs vara                
rimligt för byggnader från 1960-talet [49]. 
 
En annan förenkling som gjordes var hur ventilationen styrs. Som tidigare beskrivet styrs             
ventilationen av temperaturen i kontorslokalen under dagtid. Förenklat modellerades flödet upp           
till börvärdet på 22,5 °C som minimumflöde och när temperaturen översteg börvärdet            
modellerades flödet till det maximala. I verkligheten reglerar ventilationen snabbare och med            
flera olika flöden beroende på temperaturen i rummet. Det finns ingen information om exakt hur               
ventilationsflödet i rummet ser ut beroende på temperaturen och därför gjordes denna förenkling. 
 
Som tidigare nämnt antas all effekt som elektroniken drar omvandlas till internvärme. Det som är               
ett uppskattat värde är hur mycket av värmen som avges genom strålning och hur mycket som                
avges genom konvektion. Uppskattningen för hur mycket av värmen som avges som strålning             
och konvektion är hämtad från CIBSE environmental guide A som är en guide för ingenjörer om                
hur byggnader ska konstrueras och hur mycket internvärme som avges från olika            
internvärmekällor. Detta gör att den andelsfördelning mellan strålning och konvektion som           
används i Trnsys kan skilja sig från den faktiska andelsfördelningen som gäller för den              
elektronik Vasakronan använder. Den skillnad som finns antas vara marginell. Experimentet i            
konferensrummet påverkas inte av eventuella skillnader mellan den faktiska och uppskattade           
andelsfördelningen då det är inmatningen till Trnsys som kräver denna uppdelning för            
internvärmebidraget.  
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Att värmebehovet för den simulerade byggnaden i Trnsys inte exakt överensstämmer med det             
uppmätta värmebehovet för Vasakronans kontorslokal kan bero på att det också är ett uppskattat              
värde. Det gick inte att få fram värmebehovet för endast kontorslokalen då hela byggnaden              
använder samma energimätare. På grund av detta gjordes en uppskattning att en tredjedel av det               
totala värmebehovet för hela byggnaden gick till Vasakronans kontor då kontorets area är en              
tredjedel av den tempererade arean. Det simulerade värdet för det totala värmebehovet under ett              
år är 11 % högre än det uppskattade värdet för det uppmätta energibehovet. Kurvan för det                
simulerade värmebehovet följer också den uppmätt värmebehovskurvan väl. Det simulerade          
värmebehovet är därför tillräckligt nära verkligheten för att kunna valideras. 
 
Gällande kylbehovet visade simuleringarna ett kylbehov markant lägre än de uppskattade           
värdena. Dessa valideringar innefattar flera osäkerheter, inte minst det faktum att all uppmätt             
energi beräknas för hela fastigheten med där flera olika aktörer håller till. Även med den               
förenklade uppskattningen att Vasakronans kontor endast krävde en sjättedel av den totala kylan             
2018 visade simuleringarna endast ett kylbehov på 46 % av de uppmätta värdet 2018.              
Simuleringarna visar på ett stort kylbehov i konferensrummet under hela året samtidigt som             
kylbehovet i resterande kontor är väldigt litet och helt obefintligt under de kalla månaderna.              
Detta är sannolikt ett resultat av att kontoret förenklat byggdes upp efter fyra stora rum utöver                
konferensrummet. Det går att anta att kylbehovet skulle se annorlunda ut i hela kontoret om en                
mer detaljerad modell byggdes upp i Trnsys. Detta hade med stor sannolikhet resulterat i ett               
större kylbehov för hela kontoret och därmed hade antaganden om att just Vasakronans kontor              
kräver väldigt lite kyla i jämförelse med resten av byggnaden inte varit nödvändiga. Anledningen              
till att valideringen ändå antogs vara tillräckligt nära verkligheten var en sammanvägning av att              
värmebehovet samt att temperaturen i de olika zonerna stämde bra överens med verkliga             
uppmätta värden.  
 
PCM-komponenten begränsas av avsaknaden i att kunna välja olika värden för smält- och             
stelningstemperaturen. Det PCM som användes i experimentet hade ett temperaturintervall på           
21-26 °C, men detta var inte möjligt att välja för komponenten 1270. Därför testades flera olika                
smälttemperaturer för PCM:et i Trnsys som låg inom det verkliga PCM:ets temperturintervall för             
att hitta ett värde där materialet kunde laddas upp och ur. Värdet som valdes var 22,2 °C. För att                   
få ett resultat som skulle avspegla en implementering av Climsel C21 bättre, skulle PCM              
komponenten i Trnsys egenskaper behöva kunna väljas mer detaljerat.  

Hur PCM-komponenten är uppbyggd begränsar även var någonstans i rummet PCM kan placeras             
i simuleringarna. Komponenten tillåter endast en placering i väggen vilket löstes genom att dela              
upp den ursprungliga gipsväggen i två stycken gipsväggar för att sedan placera PCM:et mellan              
dessa. Gipsväggarna gjordes tunna för att minska påverkan på PCM:et av den här             
implementeringen.  
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4. Resultat 

4.1 Resultat från experimentet i konferensrummet 
Den insamlande datan från experimentet genomgick först en städning. Denna genomfördes i två             
steg, benämnda som första och andra urvalet. Mötena som behölls för fortsatt utvärdering             
delades upp i möten utan PCM respektive möten med PCM. Därefter beräknades maxtemperatur             
Tmax, tid till maxtemperatur t max, totala temperaturökningen under ett möte ΔT, specifika            
maxtemperaturen, temperaturökningen Tspec, samt temperaturökningskoefficienten T koeff ut för alla         
kvarvarande möten. För mer ingående beskrivning av dessa indikatorer se 3.3.2 Utvärdering av             
experimentresultat. Dessa indikatorer beräknades för att hitta trender och utvärdera resultaten           
utan och med PCM i konferensrummet.  
 
Samtlig insamlad data från mötena under experimentet finns bifogade i Appendix D och grafer              
från alla dagar under experimentet finns bifogade i Appendix E där temperaturen i rummet              
plottas mot den interna värmeutvecklingen från personer, elektronik och belysning.  

4.1.1 Första urvalet 
Från de 36 ursprungliga mötena togs 16 möten bort som inte uppfyllde kraven för korrekt               
datainsamling. De kvarvarande mötena benämns från och med nu som första urvalet. Samtliga             
möten samt motivering varför de plockats bort i första urvalet finns bifogade i Appendix F. 
 
I figur 8 visas grafen för mötena den 20 februari 2019 för att exemplifiera hur första urvalet gick                  
till. Linjen i grafen visar temperaturen (höger axel), staplarnas bredd visar längden på mötet och               
staplarnas höjd visar intervärmebidraget från personer, elektronik och belysning (vänster axel). 
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Figur 8. Graf över temperatur och internvärmebidrag 20 februari 2019. 

 
Figur 8 visar att temperaturen i rummet gick ner efter att ventilationen startas kl. 7:00. Under det                 
första mötet mellan kl. 09:00-11:00 stiger temperaturen under hela mötet för att sedan sjunka              
igen när mötet är slut och dörren till konferensrummet öppnas. Kl. 12:00 börjar det andra mötet                
för dagen. Som figuren visar hinner däremot aldrig temperaturen sjunka helt efter det första              
mötet. För att inte få missvisande resultat har därför det mötet plockats bort med motiveringen               
“för hög starttemperatur, mötet följde nära inpå ett annat möte”. Grafen visar även att              
temperaturen började stiga igen kl. 17.30 vilket är ett resultat av att ventilation är avstängd               
mellan 17:30 och 7:00.  
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Figur 9 illustrerar ett ytterligare exempel på hur urvalet gick till. 
 

 
Figur 9. Graf över temperatur och internvärmebidrag 6 mars 2019 

 
Det första mötet kl. 10:00-11:00 plockades bort med motiveringen “otydligheter i hur mötet             
loggades, matchade inte hur temperaturen förändrades” eftersom uppmätt temperatur inte          
överensstämmer med angiven längd på mötet enligt figur 9. Från 9:00 till 12:00 verkar någon               
aktivitet pågått i rummet. Mötet kl. 15:00-16:00 behölls då det var korrekt loggat och              
överensstämde med vad figur 9 visar. Det sista mötet för dagen är loggat kl. 16:30-18:00 men                
plockades bort med motiveringen “för hög starttemperatur, mötet följde direkt efter ett annat             
möte samt otydligheter i hur mötet loggades” eftersom temperaturen inte hann gå ner från              
föregående möte. Dessutom nådde temperaturen ett maxvärde efter att mötet enligt mötesloggen            
tagit slut. 
 
Efter gallringen var 20 möten kvar, 11 utan PCM och nio med PCM. De kvarvarande mötena                
presenteras i tabell 14a och tabell 14b där längden, starttemperatur, maxtemperatur, tid till             
maxtemperatur och totala internvärmen för mötena redovisas. För att utesluta att           
temperaturökningarna i konferensrummet berodde på temperaturen i kringliggande kontorslokal         
loggades även temperaturen utanför rummet och ett medelvärde beräknades för varje möte.  
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Tabell 14a. Möten utan PCM första urvalet 

Datum  
och tid 

Starttemp. 
[°C] 

 

Maxtemp. 
[°C] 

 

Tid till 
maxtemp. 

 

Total 
internvärme 

 [W] 

Medeltemp. utanför 
rummet, TU 

[°C] 

13/2 9:00-11:00 21,95 23,39 1h* 1256 -  1

14/2 13:00-14:00 22,85 23,65 1h* 932 22,16 

14/2 15:00-16:00 22,99 23,51 20min 520 22,14 

15/2 9:30-11:30 22,53 23,91 1h 40min 1148 22,19 

15/2 13:00-14:00 22,58 23,32 1h* 412 22,21 

19/2 15:00-17:00 22,52 23,71 20min 518 22,24 

20/2 9:00-11:00 22,14 23,70 1h 40min 1040 22,30 

22/2 10:00-10:40 22,20 22,77 20min 932 22,55 

22/2 13:00-14:50 22,49 23,48 1h 50min* 1688 22,62 

25/2 9:00-10:00 22,75 23,37 1h* 952 22,49 

26/2 13:00-14:00 22,63 23,73 1h* 932 22,59 
* maxtemperaturen uppmättes i slutet av mötet 

 
Tabell 14b. Möten med PCM första urvalet 

Datum  
och tid 

Starttemp. 
[°C] 

 

Maxtemp. 
[°C] 

 

Tid till 
Maxtemp. 

 

Total 
internvärme  

[W] 

Medeltemp. utanför 
rummet , TU 

[°C] 

27/2 9:00-11:20 22,72 24,00 2h 10min 844 22,72 

1/3 9:30-10:30 22,39 23,54 40min 1040 22,86 

4/3 9:00-9:40 22,13 23,18 40min 1040 22,89 

6/3 15:00-16:30 22,90 24,30 1h 20min 1796 22,78 

12/3 8:00-9:00 21,97 22,93 40min 1040 21,86 

12/3 13:00-14:00 22,17 22,93 50min 1040 22,18 

13/3 9:00-11:00 22,11 23,69 1h 10min 1468 22,25 

14/3 13:00-14:30 22,56 23,82 1h 10min 932 22,29 

15/3 13:00-15:00 22,51 24,11 2h* 1686 22,47 
* maxtemperaturen uppmättes i slutet av mötet 

1  Temperaturen utanför loggades inte 13/3 på grund av fel på mätinstrumentet 
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Tabell 14a och 14b visar att maxtemperaturen uppmättes i slutet av mötet under sex av 11 möten                 
utan PCM implementerat i rummet. För mötena med PCM i rummet uppnåddes            
maxtemperaturen i slutet av mötet under ett av nio möten. Att maxtemperaturen nås i slutet av                
mötet innebär att temperaturen teoretiskt sett kunde ha höjts ännu mer men mötet avbröts och               
dörren öppnades.  
 
Tabell 14a och 14b visar även på variation mellan mötena gällande temperatur, mötestid och              
total internvärmeutveckling. För att tydliggöra hur mötena utan och med PCM skiljer sig åt              
beräknades medelvärdet för parametrarna i tabell 14a och tabell 14b. Dessa värden redovisas i              
tabell 15. 
 

Tabell 15. Medelvärden med och utan PCM första urvalet 

 Möteslängd 
[hh:mm] 

Starttemp. 
[°C] 

Maxtemp.  
[°C] 

Tid till 
maxtemp. 
[hhmm] 

Total 
internvärme 

[W] 

Medeltemp. 
utanför 
rummet 

[°C] 

Utan 
PCM 

01:19 22,51 23,50 01:01 939 22,35 

Med 
PCM 

01:27 22,38 23,61 01:11 1210 22,48 

 
I tabell 15 framgår det att möten i genomsnitt startar på en något lägre temperatur under                
experimentets senare del när PCM är implementerat. Mötena med PCM hade i genomsnitt längre              
möten, en högre maxtemperatur samt längre tid till den uppmätta maxtemperaturen. Som tabell             
15 visar var temperaturen i kontorslokalen högre. 0,13 °C i genomsnitt, under experimentets sista              
del när PCM var implementerat i rummet. Starttemperaturen var i genomsnitt 0,16 °C högre när               
PCM inte var implementerat och 0,1°C lägre än medeltemperaturen i kontorslokalen när PCM             
var implementerat. Utan PCM är starttemperaturen högre i konferensrummet än ute i kontoret             
vid tre tillfällen och med PCM är starttemperaturen högre vid fyra tillfällen jämfört med ute i                
kontoret se Appendix D. På grund av den termiska trögheten i väggen antas dock dessa               
temperaturvariationers påverkan på resultatet vara negligerbara.  
 
Av resultaten framgår det även att mötena med PCM i rummet i genomsnitt har ett högre totalt                 
internvärmebidrag under mötestiden, vilket påverkar hur temperaturen stiger i rummet. När           
resultaten utvärderades var det därför viktigt att ta med denna skillnad i beaktning. Därför              
beräknades den specifika maxtemperaturen och temperaturökningskoefficienten. De fem        
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indikatorerna som används för att utvärdera PCM:ets inverkan på temperaturen i rummet            
presenteras i tabell 16a och tabell 16b. 

 
Tabell 16a. Indikatorer för första urvalets möten utan PCM.  

Datum 
och tid 

T max  
[ C]°  

 tmax  

 [hh:mm] 
ΔT  

 [ C]°  
T spec 

 [ C/kW]°  
T koeff  

[ C/kWh]°  

13/2 9:00-10:00 23,39 01:00 1,44 18,62 1,15 

14/2 13:00-14:00 23,65 01:00 0,80 25,38 0,86 

14/2 15:00-16:00 23,51 00:20 0,52 45,21 3,03 

15/2 9:30-11:30 23,91 01:40 1,38 20,83 0,72 

15/2 13:00-14:00 23,32 01:00 0,74 56,60 1,80 

19/2 15:00-17:00 23,71 00:20 1,19 45,77 6,90 

20/2 9:00-11:00 23,70 01:40 1,56 22,79 0,90 

22/2 10:00-10:40 22,77 00:20 0,57 24,43 1,85 

22/2 13:00-14:50 23,48 01:50 0,99 13,91 0,32 

25/2 9:00-10:00 23,37 01:00 0,62 24,55 0,65 

26/2 13:00-14:00 23,73 01:00 1,10 25,46 1,18 
 

 
Tabell 16b. Indikatorer för första urvalets möten med PCM.  

Datum och tid T max  
[ C]°  

tmax 

 [hh:mm] 
ΔT 

 [ C]°  
T spec  

[ C/kW]°  
T koeff 

 [ C/Wh]°  

27/2 9:00-11:20 24,00 02:10 1,28 28,44 0,70 

1/3 9:30-10:30 23,54 00:40 1,15 22,63 1,65 

4/3 9:00-9:40 23,18 00:40 1,05 22,29 1,51 

6/3 15:00-16:30 24,30 01:20 1,40 13,53 0,59 

12/3 8:00-9:00 22,93 00:40 0,96 22,05 1,38 

12/3 13:00-14:00 22,93 00:50 0,76 22,05 0,88 

13/3 9:00-11:00 23,69 01:10 1,58 16,14 0,92 

14/3 13:00-14:30 23,82 01:10 1,26 25,56 1,16 

15/3 13:00-15:00 24,11 02:00 1,60 14,30 0,47 
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Tabell 16a och 16b visar på variation även på temperaturökning, specifik maxtemperatur och             
temperaturökningskoefficent. För att tydliggöra hur mötena utan och med PCM skiljer sig åt             
beräknades medelvärde samt standardavvikelse för parametrarna i tabell 16a och tabell 16b.            
Dessa värden redovisas i tabell 17, standardavvikelsen presenteras inom parentes.  
 
Tabell 17. Medelvärden med standardavvikelsen på indikatorerna utan och med PCM från första 

urvalet. 

 T max [ C]°   tmax [hh:mm] ΔT [ C]°  T spec [ C/kW]°  T koeff [ C/Wh]°  

Utan PCM 23,50 (0,30) 01:01 (00:32) 0,99 (0,37) 29,41 (13,46) 1,76 (1,86) 

Med PCM 23,61 (0,51) 01:11 (00:34) 1,23 (0,28) 20,78 (5,08) 1,03 (0,42) 
 
Tabell 17 visar att temperaturökningen från starttemperatur till maxtemperatur är något högre i             
genomsnitt för mötena med PCM. Däremot visar tabell 17 att den specifika maxtemperaturen,             
Tspec, är 29 % lägre för mötena med PCM jämfört med mötena utan PCM. Detta betyder att                 
maxtemperaturen i rummet är något lägre med PCM implementerat när internvärmeutveckligen           
tas i beaktning. Temperaturökningskoefficienten, Tkoeff, är 41 % lägre för mötena med PCM             
jämfört med mötena utan PCM. Det betyder att i snitt är temperaturökningen långsammare för              
mötena med PCM jämfört med mötena utan PCM när hänsyn tas till internvärmebidraget.  
 
Tabell 17 visar även på några avvikande värden på standardavvikelsen, specifikt på            
temperaturökningskoefficienten för mötena utan PCM där värdena i snitt avviker med 1,86 från             
medelvärdet på 1,76. Detta resultat visar på att det kan finnas extremvärden för den specifika               
maxtemperaturen, vilket undersöktes i det andra urvalet. Anledningen till att just           
temperaturökningskoefficienten är relevant att studera är för att det måttet inkluderar skillnader i             
längden på mötet samt internvärmebidraget. Avvikelser för de andra indikatorerna kan därför            
bero på möteslängden och intervärmebidraget och tillför därför inget när PCM:ets förmåga att             
begränsa temperaturen ska undersökas.  

4.1.2 Andra urvalet 
I andra urvalet undersöks extremvärden samt hur ventilationen påverkade resultatet. 
 
Extremvärden 
När standardavvikelserna för temperaturökningskoefficienterna undersöktes i första urvalet        
upptäcktes en stor avvikelse för mötena utan PCM, se tabell 17. I tabell 16a över första urvalets                 
möten utan PCM går det att urskilja ett möte med avvikande värden på             
temperaturökningskoefficienten. Mötet 19/2 kl. 15:00-17:00 visar en stor temperaturförändring         
för det antecknade intervärmebidraget vilket resulterar i höga värden för specifika           
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maxtemperaturen och temperaturökningskoefficienten. I Appendix B, figur 1d, går det att se att             
temperaturen ökade snabbt i början av mötet för att sedan gå ner igen och öka långsammare till                 
slutet av mötet. Det går att misstänka ett högre internvärmebidrag i början av mötet än vad som                 
antecknades. Med hjälp av Matlabs inbyggda funktion hampel som används för att sortera bort              
extremvärden undersöktes det om detta möte var ett extremvärde och skulle plockas bort.             
Funktionen hampel beräknar medianen för ett intervall på sju värden, samt uppskattar            
standardavvikelsen baserat på medianens absoluta avvikelse. Om ett värde i intervallet avviker            
från medianen med mer än tre standardavvikelser är det ett extremvärde. Detta upprepas sedan              
för alla värden som undersöks [50]. Det bekräftades i Matlab att mötet 19/2 skulle sorteras bort                
med avseende på den avvikande temperaturökningskoefficienten.  
 
Ventilationsflödet 
Som beskrivet i 2.4.2 Luftkvalitén används ofta CO2 -halten som indikator på hur väl              
ventilationen transporterar bort luftföroreningar. Ventilationen på Vasakronans kontor styrs         
därför inte enbart av temperaturen utan även av CO 2-halten. Vid 800 ppm CO2 regleras              
ventilationen upp till max oberoende av temperaturen vilket kan påverka värdet på indikatorerna             
som beräknats för de utvalda mötena eftersom tilluften är 18,5 °C och därmed kyler rummet.               
Dessa möten behöver således plockas ut. En CO 2-halt över 800 ppm gick att avläsa under två                
möten, se tabell 18. 
 

Tabell 18. Möten där CO 2-halten överstiger 800 ppm  

 Datum och tid Maximalt CO2-värde 
[ppm] 

Maxtemperatur 
[ C]°  

Med PCM 6/3 15:00-16:30 860 24,30 

 15/3 13:00-15:00 811 24,10 

 
Under två av mötena i tabell 18 överstiger CO 2-halten 800 ppm vilket påverkar             
ventilationsflödet. Under mötet 6/3 15:00-16:30 uppmättes en temperatur på över 23.5°C innan            
detta inträffade och följaktligen påverkades inte ventilationen annorlunda jämfört med övriga           
möten. Under mötet 15/3 13:00-15:00 översteg CO 2-halten 800 ppm innan temperaturen i            
rummet nått 23.5°C vilket betyder att ventilationen delvis kan ha styrts av CO 2-halten i rummet               
och således rensades detta möte ut.  
 
Resultatet av att det andra urvalet gav nya medelvärdena samt standardavvikelsen för            
indikatorerna, se tabell 19.  
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Tabell 19. Medelvärden med standardavvikelsen på indikatorerna utan och med PCM från 

andra urvalet. 

 T max [ C]°   tmax [hh:mm] ΔT [ C]°  T spec [ C/kW]°  T koeff [ C/Wh]°  

Utan PCM 23,48 (0,31) 01:05 (00:31) 0,97(0,38) 27,78 (12,98) 1,25 (0,79) 

Med PCM 23,61 (0,51) 01:11 (00:34) 1,23 (0,28) 21,59 (4,77) 1,10 (0,39) 

 
I tabell 19 avläses den nya standardavvikelsen för temperaturökningskoefficienten för möten           
utan PCM till 0.79 jämfört med 1.86. Även standardavvikelsen för den specifika            
maxtemperaturen sjönk från 13,46 till 12,98. För möten med PCM ökade medelvärdet för             
temperaturökningskoefficienten till följd av att värdet som rensade bort med anledning av            
ventilationens inverkan hade en väldigt låg temperaturökningskoefficient. Standardavvikelsen        
för specifika maxtemperaturen för möten med PCM minskade från 5,08 till 4,77 och             
standardavvikelsen för temperaturökningskoefficienten minskade från 0,44 till 0,39.        
Maxtemperaturen, tid till maxtemperatur samt temperaturökningen påverkades marginellt av         
utsorteringen av mötet.  
 
Resultatet från det andra urvalet visar att Tspec för möten med PCM är 22 % lägre jämfört med                  
möten utan PCM och T koeff är 12 % lägre för möten med PCM jämfört med utan. I absoluta tal är                    
detta en minskning med 6,19 °C/kW för T spec och en minskning med 0,15 °C/Wh för T koeff. Se                 
tabell 20 för sammanfattning av de båda urvalen. 
 

Tabell 20. Resultatet av specifik maxtemperatur och temperaturökningskoefficient i de tre 
urvalen. 

  
Specifik maxtemperatur  

 
Temperaturökningskoefficient  

 Utan PCM Med PCM Skillnad Utan PCM  Med PCM Skillnad 

Första 
urvalet 

29,41 20,78  -8,63 (-29 %) 1,76 1,03  -0,73 (-41 %) 

Andra 
urvalet 

27,78 21,59  -6,19 (-22 %) 1,25 1,10 -0,15 (-12 %) 
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4.2 Enkätresultat 
När resultatet av enkäterna presenteras tas alla enkäter med i studien, även de som besvarats               
under möten som sedan plockats bort i första och andra urvalet. Detta motiveras med att               
temperaturen och CO 2-halten i rummet har uppmätts korrekt och kopplas till hur enkäterna             
besvarades efter hur temperatur och luftkvalitén upplevdes i rummet. Det resultat som kommer             
från enkätundersökningen sammanvägs för att bland annat ge en bild av hur rummet upplevs              
generellt med och utan PCM implementerat. Det spelar således ingen roll för dessa möten om de                
förekommer precis efter ett annat möte.  

4.2.1 Enkätundersökningens resultat  
På enkäterna placerade i rummet ombads Vasakronans medarbetare att gradera temperaturer i            
fem nivåer. Temperaturen graderades “Väldigt varmt”, “Ganska varmt”, “Lagom”, “Ganska          
kallt” och “Väldigt kallt” vilket sedan samlades ihop i tabell 21 till tre nivåer där “Väldigt varmt”                 
och “Ganska varmt blev “För varmt”. “Väldigt kallt” samt “Ganska kallt” blev “För kallt”.  
 

Tabell 21. Resultatet från enkätundersökningen angående den upplevda temperaturen i 
konferensrummet.  

 För varmt Lagom För kallt Totalt 

Utan PCM 62 % (13 st.) 33 % (7 st.) 5 % (1 st.) 21 st. 

Med PCM 36 % (12 st.) 64 % (21 st.) 0 % (0 st.) 33 st.  

 
 
Tabell 21 visar att 62 % av de tillfrågade ansåg att det var för varmt under mötena utan PCM,  
33 % som ansåg att temperaturen var lagom och 5 % som tyckte att det var för kallt. För mötena                    
med PCM var det istället 36 % som tyckte att det var för varmt, 64 % av respondenterna som                   
ansåg att det var lagom varmt i rummet och 0 % som upplevde att det var för kallt i rummet. När                     
enbart resultatet från enkätundersökningen studeras går det att argumentera för att temperaturen            
upplevs vara mer jämn för mötena med PCM, då spridningen på svaren är mindre för dessa                
möten. Samtidigt som att en markant större del av respondenterna ansåg att temperaturen var              
lagom för mötena med PCM jämfört med mötena utan PCM.  
 
Enkäternas alternativ för hur luftkvalitén upplevdes delades även dem upp i fem nivåer, “Väldigt              
dålig”, “Ganska dålig”, “Ej märkbart”, “Ganska bra” och “Väldigt bra”. Dessa nivåer            
omvandlades till två nivåer i tabell 22 där “Väldigt dåligt” samt “Ganska dålig” slogs ihop till                
“Dålig”. “Ej märkbar”, “Ganska bra” och “Väldigt bra” slogs ihop till “OK/Bra”.  
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Tabell 22. Resultatet från enkätundersökningen angående den upplevda luftkvalitén i 

konferensrummet.  

 Dålig Bra/OK Totalt 

Utan PCM 43 % (9 st.) 57 % (12 st.) 21 st. 

Med PCM 47 % (15 st.) 53 % (17 st.) 32 st. 

 
Tabell 22 visar att 43 % av respondenterna ansåg att luften var dålig för mötena utan PCM                 
jämfört med 47 % som tyckte att luften var dålig för mötena med PCM. Det är alltså en något                   
större del av de tillfrågade som tyckte att luften blev sämre när PCM var implementerat i                
rummet. 

4.2.2. Enkätsvar kopplade till möten 
Värdena intressanta att undersöka utöver 800 ppm CO2, som reglerar upp ventilationen, är             
värden över 700 ppm CO 2, vilket kan få rummet att kännas instängt, samt 1000 ppm CO 2 som är                  
gränsen för ett gott inomhusklimat enligt arbetsmiljöverket. Under experimentperioden         
uppmättes CO2-halten till dessa värden under 12 möten. Av dessa 12 möten hade enkäter              
besvarats på sex vilket ger en svarsfrekvens på 50 % (enligt ekv 2 och 3 i 3.2                 
Enkätundersökningar). Enkätsvaren från dessa möten finns presenterade i tabell 23. 
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Tabell 23. Möten där CO 2-halten överstiger rekommenderade värden.  

 Datum och 
tid 

Max 
CO2-halt 

[ppm] 

Maxtemp. 
[ C]°  

Upplevd temperatur Upplevd 
luftkvalité 

    För 
kallt 

Lagom För 
varmt 

OK/bra Dålig 

Utan 
PCM 

13/2 
9:00-10:00 

734 23,9 0 1 0 1 0 

 13/2 
10:00-11:20 

756 23,49 0 1 5 4 2 

 15/2 
9:30-11:30 

700  23,91 0 0 1 1 0 

Med 
PCM 

6/3 
16:30-18:00 

1080 24,69 0 0 6 0 6 

 12/3 
8:00-9:00 

700 22,93 0 1 1 1 1 

 13/3 
13:00-14:00 

706 23,43 0 0 1 0 1 

 
Tabell 23 visar att temperaturen generellt upplevdes som hög under dessa möten vilket stämmer.              
Däremot går det inte att se en koppling mellan hur temperaturen upplevdes och hur luften               
upplevdes under mötena utan PCM i rummet. Under möten med PCM finns en tydligare              
koppling mellan möten där temperaturen upplevdes hög sammanfaller med att luftkvalitén           
upplevdes som dålig.  
 
Resultatet från enkäterna under mötena där CO 2-halten översteg rekommenderade värden          
presenteras i tabell 24.  
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Tabell 24. Resultat från enkäterna under möten med för hög CO 2-halt. 

 
 

Upplevda temperaturen i slutet av mötet Upplevda luftkvalitén  

 För kallt Lagom För varmt OK/bra Dålig 

Utan PCM 0 % 25 % (2 st.) 75 % (6 st.) 75 % (6 st.) 25 % (2 st.) 

Med PCM 0 % 11 % (1 st.) 89 % (8 st.) 11 % (1 st.) 89 % (8 st.) 

 
Tabell 24 visar att majoriteten av mötesdeltagarna upplevde rummet som för varmt. Jämfört med              
tabell 21, där samtliga enkäter presenterades, upplevde en större andel rummet som varmt under              
just dessa möten.  
 
Det finns fortfarande en skillnad i hur luftkvalitén upplevdes med och utan PCM i rummet under                
dessa möten. Luftkvalitén upplevdes som dålig av 25 % respektive 89 % av deltagarna utan               
respektive med PCM i rummet. Jämfört med den upplevda luftkvalitén under alla möten i tabell               
22 är det en större andel som upplever luften som dålig när PCM är implementerat under de                 
möten där CO2-halten överstiger rekommenderade värden. Detta stämmer inte för mötena utan            
PCM där färre klagar på luftkvalitén under de möten där CO 2-halten överstiger rekommenderade             
värden.  

4.3 Simuleringar i Trnsys 
För att utvärdera resultatet av implementering av PCM i byggnaden i Trnsys studerades två              
faktorer: specifika maxtemperaturen samt hur kylbehovet förändrades. Den specifika         
maxtemperaturen undersöktes för att jämföra PCM:ets inverkan i experimentet med inverkan i            
simuleringarna. Två körningar genomfördes där den specifika maxtemperaturen i         
konferensrummet undersöktes. En tredje körning utfördes där PCM:et var implementerat i sex av             
totalt åtta mellanväggar för att jämföra kylbehovet i hela byggnaden med och utan PCM.  
 
Första simuleringen kördes med 40 kg PCM implementerat i en vägg i konferensrummet. I              
Matlab beräknades specifika maxtemperaturen för samtliga möten under året och de jämfördes            
sedan med den specifika maxtemperaturen för samtliga möten från en körning utan PCM. Den              
specifika maxtemperaturens genomsnittliga värde varje månad har sammanställts och presenteras          
i tabell 25. 
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Tabell 25. Genomsnittliga specifika maxtemperaturen månadsvis från simuleringarna i Trnsys 
med 40 kg PCM i en vägg i konferensrummet. 

Månad Specifika 
maxtemperaturen 

utan PCM 
[°C/kW] 

Specifika 
maxtemperaturen 
med 40 kg PCM 

[°C/kW] 

Skillnad 

Januari 21,85 21,82 - 0,03 

Februari 21,73 21,71 -0,02 

Mars 21,70 21,65 -0,05 

April 21,66 21,65 -0,01 

Maj 21,48 21,48 0,00 

Juni 21,07 21,07 0,00 

Juli 21,26 21,26 0,00 

Augusti 21,37 21,37 0,00 

September 21,31 21,31 0,00 

Oktober 21,67 21,62 -0,05 

November 21,81 21,78 -0,03 

December 21,80 21,78 -0,02 

Medelvärde 2018 21,56 21,54 0,02 

 
Tabell 25 visar att skillnaden i den specifika maxtemperaturen är marginell. Den största             
skillnaden i specifik maxtemperatur utan och med PCM syns i mars och oktober där den är 0,05                 
lägre då PCM är implementerat än när PCM inte är implementerat. Den specifika             
maxtemperaturen för mötena med PCM är antingen samma eller lägre än för mötena utan PCM.               
Detta indikerar att PCM:et begränsar temperaturen även om skillnaden är marginell.  
 
Därefter följde en simulering med 106 kg PCM i två av väggarna i konferensrummet. Resultatet               
presenteras i tabell 26. 
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Tabell 26. Genomsnittliga specifika maxtemperaturen månadsvis från simuleringarna i Trnsys 
med 106 kg PCM i två väggar i konferensrummet. 

Månad Specifika 
maxtemperaturen 

utan PCM 
[°C/kW] 

Specifika 
maxtemperaturen 
med 106 kg PCM 

[°C/kW] 

Skillnad 

Januari 21,85 21,49 -0,36 

Februari 21,73 21,61 -0,12 

Mars 21,70 21,60 -0,10 

April 21,66 21,59 -0,07 

Maj 21,48 21,48 0,00 

Juni 21,07 21,07 0,00 

Juli 21,26 21,26 0,00 

Augusti 21,37 21,37 0,00 

September 21,31 21,31 0,00 

Oktober 21,67 21,31 -0,36 

November 21,81 21,33 -0,48 

December 21,80 21,25 -0,55 

Medelvärde 2018 21,56 21,39 -0,17 

 
Tabell 26 visar att den specifika maxtemperaturen i genomsnitt minskar med 0,17 °C/kW när              
106 kg PCM implementeras i konferensrummets väggar. Den största minskningen i specifika            
maxtemperaturen inträffar i december där den är 0,55 °C/kW. I maj, juni, juli, augusti och               
september förblir den specifika maxtemperaturen oförändrad. Tabell 26 indikerar att en större            
implementering av PCM kan begränsa temperaturtopparna i konferensrummet.  
 
Den tredje simuleringen innefattar en implementering av PCM i samtliga mellanväggar i            
kontoret. Denna simulering ämnar undersöka hur kylbehovet påverkas av en större           
implementering. Totalt implementerades 1208 kg PCM och resultatet presenteras i tabell 27. 
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Tabell 27. Kylbehovet måndagsvis för simuleringarna i Trnsys med 1208 kg PCM i hela 
kontoret. 

Månad Kylbehovet utan 
PCM [kWh] 

Kylbehovet med 
PCM [kWh] 

Skillnad 

Januari - - - 

Februari - - - 

Mars - - - 

April 25,22 24,52 -0,70 

Maj 553,72 516,46 -37,26 

Juni 340,80 316,63 -24,17 

Juli 1 051,11 772,71 -278,40 

Augusti 627,85 521,41 -106,44 

September 159,06 155,93 -3.13 

Oktober 12,10 14,01 +1,91 

November - - - 

December - - - 

Totalt 2 769,86 2 321,66 448,20 

 
 
Tabell 27 visar ett avvikande värde i oktober där kylbehovet ökade med 1,57 %, i övrigt minskar                 
kylbehovet under samtliga månader som det centrala kylsystemet är påslaget med den här             
implementationen. Resultatet visualiseras i figur 10. 
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Figur 10. Simulerade kylbehovet med och utan PCM. 

 
Totalt minskade kylbehovet i byggnaden med 448,20 kWh under 2018 simulerat med PCM             
implementerat i väggarna jämfört med utan. Det motsvarar en minskning med 16 %.  
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5. Diskussion 

5.1 Experimentet i konferensrummet 
Samtliga två urval visade att specifika maxtemperaturen, T spec, var lägre för mötena med PCM              
jämfört med mötena utan. Att Tspec, var lägre under mötena med PCM påvisar att PCM:et hjälpte                
till att begränsa temperturtopparna under mötena. Detta trots att den faktiska maxtemperaturen            
under mötena med PCM var högre än för mötena utan PCM vilket med största sannolikhet               
berodde på att internvärmebidraget i snitt var högre under mötena med PCM. Detta betyder att               
relativt internvärmebidraget i rummet når möten utan PCM en högre temperatur vilket i detta fall               
innebär en sämre inomhuskomfort. En osäkerhet i att utvärdera efter maxtemperaturen är det             
faktum att vissa möten nådde sin maxtemperatur i slutet av mötet. Detta betyder att temperaturen               
hade kunnat fortsätta stiga om mötet pågått längre. I samtliga urval sker detta i större               
utsträckning under mötena utan PCM implementerat i rummet vilket därför inte misskrediterar            
PCM:ets inverkan utan istället skulle kunna innebära ett bättre resultat för mötena med PCM i               
rummet.  
 
Mötena i första urvalet visar på störst skillnad mellan möten med PCM och utan. Under andra                
urvalet identifierades temperatuökningskoefficienten för mötet den 19/2 kl 15:00-17:00 som ett           
extremvärde. Mötet hade en markant högre temperaturökningskoefficent, T koeff, än resterande          
möten. Det höga värdet på T koeff antas bero på ett högre internvärmebidrag i början av möte än                 
vad mötesdeltagarna angav. När detta möte städades bort under andra urvalet sjönk således             
medelvärdet samt standardavvikelsen på Tkoeff för mötena utan PCM. Under andra urvalet            
identifierades även ett möte den 15/3 kl. 13:00-15:00 där koldioxidhalten uppnådde ett värde på              
över 800 ppm innan temperaturen hade nått 23,5 °C och alltså var luftflödet från ventilationen på                
det maximala värdet innan temperaturen i konferensrummet hade uppnått börvärdet. Detta möte            
städades också bort då ventilationen riskerade att påverka det mötet annorlunda jämfört med             
resterande möten. Detta möte hade en jämförelsevis låg T koeff och när detta värde städades bort                
ökade därför medelvärdet på Tkoeff för mötena med PCM. Att skillnaden i medelvärdet på T koeff                

mellan mötena utan PCM och med PCM blir mindre efter städningen av möten beror alltså på att                 
ett möte med en hög Tkoeff plockades bort från mötena utan PCM och ett möte med en låg Tkoeff                   

plockades bort från mötena med PCM.  
 
Att mötena med PCM i snitt har lägre TSpec och T koeff jämfört med mötena utan PCM kvarstår                  
dock även efter ovan nämnda städning. Med avseende på dessa indikatorer visar experimentet i              
konferensrummet att inomhuskomforten kan förbättras med avseende på        
temperaturbegränsningar genom en implementering av PCM. 
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5.1.1 Ventilationen 
En osäkerhet i experimentet är hur ventilationen påverkar temperaturen i konferensrummet. Det            
är säkerställt att ventilationsflödet i konferensrummet ligger på ett maximum när temperaturen            
överstiger 23.5 °C eller om CO 2-halten överstiger 800 ppm. Detta kan medföra att ventilationen              
hjälper till att föra bort värmen i konferensrummet när antingen temperaturen eller CO2-halten             
har överstigit sina respektive maxvärden. Det går alltså inte att helt säkerhetsställa att det under               
mötena med PCM verkligen är PCM:et som begränsar temperaturen i rummet utan det kan även               
vara ventilationen som hjälper till att föra bort värmen. Detta gäller dock även för mötena utan                
PCM eftersom att ventilationen fungerade på samma sätt under hela experimenttiden. Därför            
dras slutsatsen att ventilationen påverkade temperaturbegränsningen inne i konferensrummet på          
liknande sätt under alla möten. Hur ventilationsflödet ser ut mellan minimum och maximumflöde             
gick inte att få information om, men även detta får antas fungera på samma sätt under hela                 
experimenttiden då ventilationsflödet styrs efter temperaturen och CO 2-halten i rummet. Det           
möte som visade på en CO 2-halt över 800 ppm innan temperaturen nått 23,5 °C rensades ut i                 
andra urvalet. Således visar resultatet från andra urvalet resultat från möten som inte påverkades              
annorlunda av ventilationen.  
 
För att reducera ventilationens inverkan på indikatorerna hade ett konstant flöde varit            
nödvändigt, något som ej var möjligt att ställa in. Det går inte heller att argumentera för att                 
försämra hur ventilationen i konferensrummet styrs.  

5.1.2 Val av implementation och PCM 
Något som kan ha påverkat PCM:ets förmåga att begränsa temperaturen i konferensrummet kan             
vara att det inte kunde laddas ur ordentligt. När PCM:et undersöktes verkade det inte ha smält                
ordentligt och alltså inte absorberat så mycket värmeenergi som hade varit önskvärt. Detta tros              
mestadels ha påverkat PCM:et som låg i de nedersta våningarna av trådbackarna då dessa var de                
som hade smält minst. Det här beror sannolikt på att det inte var tillräckligt stort luftflöde ut med                  
golvet i rummet. Förbättringar som hade kunnat göras är att se till att PCM:et var placerat högre                 
upp över golvet.  
 
Även en för hög temperatur under natten påverkade med stor sannolikhet resultatet av             
implementeringen. Eftersom ventilationen i kontoret stängs av under natten ökar temperaturen då            
vilket leder till att förpackningarna med PCM inte helt kan laddas upp. En implementering i               
inomhus i mellanväggar kräver alltså svalare nätter inomhus, som föreslaget i 2.1.3 Tidigare             
forskning och tillämpningar så PCM:et får chans att ladda upp. Sker implementeringen däremot i              
en yttervägg blir det möjligt för nattkylan utomhus att ladda upp materialet.  
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En annan faktor som kan antas påverka PCM:ets resultat är det faktum att temperaturintervallet              
för Climsel C21 inte är optimalt anpassat till konferensrummets temperaturintervall under           
mötena. Förutom att temperaturen sällan nådde 21 °C där PCM:et är helt fast och uppladdat är att                 
temperaturen aldrig under ett möte uppmättes till 26 °C då PCM:et är helt urladdat. Ett bättre                
anpassat PCM skulle vara ett material med stelningspunkt vid 24-25 °C så hela materialet              
utnyttjades under ett mötes temperaturhöjning. 

5.2 Enkätundersökningen 
Resultatet från enkätundersökningen visar på att rummet upplevs vara varmare utan PCM            
jämfört med PCM. Samtidigt som resultatet från experimentet i konferensrummet visar att            
maxtemperaturen generellt sett är högre under mötena med PCM jämfört med mötena utan PCM.              
Detta kan förklaras på två sätt. Antingen är det en placeboeffekt då respondenterna kunde se när                
PCM var implementerat och när det inte var det. Det kan också förklaras med att temperaturen                
generellt ökar långsammare för mötena med PCM jämfört med mötena utan PCM, då             
medelvärdet för Tkoeff är lägre för mötena med PCM. Alltså går det att argumentera för att                
mötesdeltagarna hinner acklimatisera sig bättre till temperaturökningen i rummet när PCM är            
implementerat och temperaturökningen går långsammare fast att den faktiska maxtemperaturen          
är högre under dessa möten.  
 
Enkätundersökningen visar även att en något större del av respondenterna upplever att luften är              
sämre under mötena med PCM. När resultaten över CO2-halten i konferensrummet jämförs med             
enkätsvaren går det att konstatera att det är ett möte den 6/3 16:30-18:00 där alla respondenterna                
upplevde att luftkvaliteten var dålig och under det mötet uppmättes CO 2-halten till 1080 ppm.              
Vilket är som förväntat då 1000 ppm är den övre gräns som arbetsmiljöverket satt som               
rekommendation för ett gott inomhusklimat. När CO 2-halten låg runt 700 ppm var det en blandad               
upplevelse för respondenterna där en svag majoritet tyckte att luften var OK/bra. Vilket också är               
som förväntat då en CO 2-halt på 700-1000 ppm kan medföra att rummet känns instängt.  
 
Enligt enkätundersökningen förbättrades inomhusklimatet med avseende på temperaturen med         
PCM. Det var en större andel av respondenterna som upplevde att temperaturen var för hög               
under mötena utan PCM. Inomhusklimatet förbättrades inte enligt enkätundersökningen med          
avseende på luftkvaliteten med PCM vilket var som förväntat då PCM inte kan förbättra              
luftkvaliteten. Anledningen till att respondenterna upplevde luften som sämre under dessa möten            
kan bero på att internvärmebidraget i snitt var högre under mötena då PCM var implementerat.               
Kommer detta ökade internvärmebidrag från människor, och inte från elektronik, förväntas också            
CO 2-halten öka då människor avger CO2 genom utandningsluften. En ökad CO2-halt kan göra att              
rummet upplevs mer instängt och kan alltså förklara respondenternas upplevelse av luftkvaliteten            
under mötena med PCM.  
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Enkätundersökningen gav som tidigare nämnt en låg svarsfrekvensen sett till antalet deltagare            
under mötena, se 3.6.2 Enkätundersökningen. För att få tydligare bild av hur PCM:ets             
implementering påverkade inomhuskomforten behövs en större svarsfrekvens per        
mötesdeltagare. På så sätt går det att dra kopplingar till enskilda möten där CO2-halten och               
maxtemperaturen är känd och därmed kan slutsatser dras om temperaturen påverkar hur            
luftkvalitén upplevs, förutsatt att CO2-halten används som indikator på hur väl ventilationen för             
bort luftföroreningar.  

5.3 Simuleringarna i Trnsys 
I simuleringarna i Trnsys undersöktes två faktorer: Tspec när PCM implementerades i            
konferensrummet samt det hur det totala kylbehovet påverkades av PCM i samtliga kontorets             
mellanväggar. Anledningen till att T koeff inte undersöks i simuleringarna är att Trnsys uppdaterar             
temperaturen var 12:e minut och således sker inte ökningen av temperaturen som i verkligheten,              
utan direkt när schemat för internvärmen indikerar att ett möte pågår.  
 
I första simuleringen implementerades lika stor mängd i konferensrummet som i experimentet,            
40kg. Tspec användes för att undersöka huruvida PCM:et kapade temperaturtoppar i Trnsys likt             
materialet i experimentet gjorde. Resultatet visar dock att skillnaden på Tspec i simuleringarna             
med och utan PCM är försumbar. I genomsnitt kapades T spec med 0,02 °C/kW under året. Under                
de månader som experimentet utfördes i konferensrummet, i februari och mars, visade resultatet             
från Trnsys att den T spec reducerades med 0,02 respektive 0,05 °C/kW vilket är betydligt mindre               
än vad resultatet från experimentet visade där Tspec  minskade  med 6,19 °C/kW.  
 
Inte heller den andra simuleringen där 106kg implementerades i två väggar visade resultat i              
närheten av vad som togs fram i experimentet. Tspec minskade i genomsnitt med 0,17 °C/kW över                
året. Under de månader som experimentet utfördes i konferensrummet, i februari och mars,             
visade resultatet från Trnsys att T spec minskades med 0,12 respektive 0,10 °C/kW.  
 
Att simuleringarna i Trnsys visar på en mindre reducering i Tspec än vad experimentet gjorde               
beror med stor sannolikhet på begränsningarna i komponenten type 1270. Eftersom det inte var              
möjligt att placera materialet fritt i rummet i Trnsys placerades det i en vägg. Gipsskivan som                
skiljde materialet från rummet har en markant lägre värmekonduktivitet än aluminiumet som            
PCM:et som användes under experimentet var förpackat i. Trots att gipsskivan valdes så tunn              
som Trnsys tillät, 6 mm, resulterar det i en stor skillnad mot det tunna aluminiumets höga                
termiska konduktivitet. Den marginella skillnaden i Trnsys kan också beror på att luft inte kunde               
flöda fritt runt PCM:et när det var placerat i väggen. Som det tas upp i 2.1.3 Tidigare forskning                  
och tillämpningar genomförde Evola et al. ett experiment som visade att PCM var bättre på att                
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kyla rummet om det fanns ett ventilerat hålrum mellan PCM:et och väggen än när PCM:et               
placerades direkt mot väggen [24]. Detta skulle kunna förklara varför resultatet från            
simuleringarna indikerar en sämre temperaturbegränsning än experimentet. Som beskrivet i 2.1.3           
Tidigare forskning och tillämpningar inkapslas vanligtvis PCM i gipsskivor när det ska användas             
i byggnadskonstruktioner istället för att placeras mellan två gipsskivor. Hade den typen av             
material som kunnat implementeras i Trnsys hade resultatet från simuleringarna möjligtvis           
genererat annorlunda resultat.  
 
I 3.5.3 Trnsys under metoddiskussionen behandlades valideringen av modellen i Trnsys jämfört            
med verklig energidata från Vasakronan. Flera olika faktorer pekades ut som orsaken till det låga               
kylbehovet i simuleringar. I simuleringarna jämfördes därför det simulerade kylbehovet med och            
utan PCM i kontorslokalen och i konferensrummet eftersom en jämförelse med det verkliga             
uppmätta kylbehovet skulle bli missvisande. Resultatet från simuleringen där PCM          
implementerades i hela kontorsbyggnaden visade att kylbehovet kunde sänkas med 448 kWh            
vilket motsvarar 16 %, med hjälp av 1208 kg PCM. Eftersom kylbehovet var så pass litet utan                 
PCM hade inte PCM:ets implementering i hela kontorsbyggnaden en lika stor inverkan på             
kylbehovet som det antas hade haft om kontoret haft större kylbehov från början. Resultaten från               
simuleringarna bör därför tolkas med försiktighet, men de pekar på en viss potential för              
energibesparing. Huruvida det förhåller sig så hade kunnat fastställas säkrare med bättre historisk             
data på kontorets faktiska energiförbrukning under kylsäsongen. En mer verklighetstrogen          
modell av kontoret hade eventuellt gett mer detaljerade resultat gällande PCM:ets inverkan. 
 
Eftersom kylanläggningen inte är i drift från början på oktober till slutet av april tar detta resultat                 
således inte hänsyn till komfortförbättringar i form av temperaturreduceringar under          
vinterhalvåret. Experimentet visade på reducerade temperaturtoppar och en bättre         
inomhuskomfort under februari/mars vilket är innan kylanläggningen tas i drift. Skillnaden under            
dessa månader går alltså inte att mäta i behov av tillförd kyla.  
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6. Slutsats och sammanfattning 
Syftet med rapporten var att undersöka om inomhuskomforten kan förbättras, samt om            
kylbehovet kan reduceras, genom en implementering av PCM i ett kontor. Syftet ledde fram till               
två frågeställningar:  
 

■ I vilken utsträckning kan PCM bidra till att förbättra inomhuskomforten genom           
reducering av temperaturvariationer ?  

■ Hur påverkas totala energibehovet vid utökad applicering av PCM:et i resterande           
kontorsmiljö? 
 

Den första frågeställningen besvarades genom att implementera PCM i ett konferensrum. En            
implementering av PCM i konferensrummet på Vasakronans kontor visade på en genomsnittligt            
minskad specifik maxtemperatur på minimum 22 % och en betydligt långsammare           
temperaturökning med en temperaturökningskoefficient som är 12 % lägre efter samtliga urval.            
PCM:ets implementering gav även en långsammare temperaturökning efter bortrensningen av          
osäkra möten. Detta tyder på att PCM:et lyckats begränsa temperaturen i konferensrummet under             
de möten som pågått under studiens gång. Detta resultat upplevdes även av mötesdeltagare som              
vittnar om bättre inomhuskomfort gällande temperaturen i konferensrummet under perioden          
PCM:et var implementerat i rummet. Experimentet i konferensrummet tyder alltså på att PCM:et             
kunde begränsa temperaturökningen och därmed förbättra inomhuskomforten. Dessutom är         
implementationen som genomfördes i konferensrummet enkel att utföra.  
 
Den andra frågeställningen besvarades genom simuleringar i Trnsys, vilka indikerar att det finns             
en potential för att kunna minska kylbehovet med en implementering av PCM. Simuleringarna             
för när 1208 kg PCM implementerades i samtliga av kontorets mellanväggar gav en reduktion på               
16 % i det totala kylbehovet för kontoret vilket motsvarar 448,2 kWh per år. Hade ett större                 
kylbehov utan PCM kunnat modelleras i Trnsys hade denna skillnad sannolikt blivit ännu större.              
Jämförs simuleringar i Trnsys med experimentet tydliggörs att PCM:ets placering spelar en            
avgörande roll för implementeringen. Om det varit möjligt att i Trnsys implementera materialet             
som lösa paneler med luftspalt istället för inuti en vägg hade det varit en intressant jämförelse                
och eventuellt leda till en rekommenderad implementering i kontoret.  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet från experimentet i den här studien att en implementering av             
PCM som placeras fritt i ett konferensrum kan reducera temperaturtopparna och begränsa            
temperaturökningens hastighet. Enkätundersökningen påvisar också en förbättring av        
inomhusklimatet gällande temperaturen. Simuleringarna av liknande material i mellanväggarna         
påvisar att det är möjligt att sänka byggnadens kylbehov men en alternativ implementering bör              
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undersökas då simuleringarna inte visade lika goda resultat som när materialet placerades fritt i              
rummet. PCM är således en rimlig lösning för att förbättra inomhuskomforten, framförallt om             
det placeras fritt i rummet. 
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7. Rekommendationer för kommande studier 
I rapporten studeras i vilken utsträckning PCM kan förbättra inomhuskomforten alternativt sänka            
behovet av tillförd kyla i kontorsbyggnaden. Intressanta fall att studera är byggnader med             
möjlighet till nattkylning genom att ventilera med sval nattluft under nätterna. Genom att kyla              
kontoret på natten kan PCM:et laddas upp och på så sätt absorbera värme under dagen när                
temperaturen behöver begränsas.  
 
En upptäckt under experimentet var att förpackningarna längst ner mot golvet inte smälte i              
samma utsträckning som de högst upp. Att placera trådbackar med flera hyllplan PCM var              
således inte ett effektivt utnyttjande av alla PCM-förpackningar. En tillämpning med endast ett             
lager PCM och på en höjd över golvet där ett luftflöde kan garanteras är följaktligen intressant att                 
undersöka. En implementering som diskuterades innan rapportens experiment genomfördes var          
att placera PCM:et i ett lager i hyllplan under bordet. På så sätt absorberas värmen precis där det                  
behövs: där personerna i rummet vistas, givet att ett luftflöde under bordet kan upprätthållas. Ett               
högre bord skulle kunna tillfredsställa detta kriterium.  
 
Idealt ska ett likadant experiment utföras under kontrollerade former där alla möten är lika långa,               
har samma internvärmebidrag samt ett konstant ventilationsflöde för att ta fram en mer korrekt              
bild av PCM:ets inverkan. 
 
Beträffande simuleringarna i Trnsys visade som tidigare nämnt kylbehovet avvika markant från            
det uppmätta kylbehovet för Vasakronans kontor. Detta beror med stor sannolikhet på att             
kontoret modellerades som fyra stora zoner utanför konferensrummet där kylbehovet var högre            
samt att historisk data över kylbehovet inte fanns avgränsat för specifikt våningen som             
undersöktes. För framtida simuleringar av implementering av PCM är det således viktigt att ta              
med så mycket detaljer som möjligt i kontorslandskapet.  
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Appendix A 

Möteslogg 
 

 
Datum 

 

Tid 
 

   Start      -      Slut 

 

Antal  
personer 
 

 

Används 
projektorn? 

Antal 
bärbara 
datorer 

(ej surfplattor) 

 
Övrigt som kan påverka 
temperaturen i rummet 

(Ex. en person gick kl 15.20 etc.) 
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Appendix B 

 

 

Enkäten som mötesdeltagarna ombads svara på 
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Appendix C 

Experiment pågår!  

 

Mellan 13/2 – 12/3 kommer vi utföra experiment här i VDALA som en del av vårt 

examensarbete. Vi vill undersöka om temperaturen kan stabiliseras när många människor 

befinner sig här samtidigt genom att ställa in trådbackar fyllda med ett fasövergångsmaterial 

som avger och absorberar värme när rummet används.  

 

För att få resultat om hur materialet fungerar behöver vi att ni som använder rummet fyller i vår 

användningslogg så vi kan matcha temperaturer i rummet med hur rummet används. Ett papper 

där ni kan fylla i informationen kommer sitta utanför VDALA. 

 

Vi undersöker även hur rummets komfort upplevs, därför finns små enkäter med två väldigt 

enkla kryssfrågor om hur luften samt temperaturen upplevs i rummet. Vi är mycket tacksamma 

om ni tar er tid att svara på dessa efter ett möte. De kommer ligga i plastfickor i rummet.  

 

Vi kommer att mäta temperaturen i rummet både med och utan materialet för att kunna 

utvärdera hur bra det fungerar. Vi vill därför att ni fyller i användningsloggen och enkäterna även 

när trådbackarna inte står i rummet.  

 

Vi är väldigt tacksamma för er hjälp! 

 

Vi svarar jättegärna på frågor och funderingar, hugg tag i oss på kontoret eller kontakta oss, 

Linda.Larsson@vasakronan.se 

Astrid.Haukka@vasakronan.se  

 

 

Vänligen,  

Exjobbarna Linda & Astrid 

 

mailto:Linda.Larsson@vasakronan.se
mailto:Astrid.Haukka@vasakronan.se
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Appendix D 

 

Tabell över all data insamlat från möten utan PCM i konferensrummet 

Datum 

Längd på 

mötet 

Starttemp. 

[°C] 

Maxtemp. 

[°C] 

Tid till 

maxtemp. Projektor Personer 

Bärbar 

dator 

Snittemp. 

utanför 

rummet 

13/2  

9:00-10:00 1 h 21,95 23,39 1 h 1 6 0 -1 

13/2  

10:00-11:20 1 h 20 min 23,39 23,49 1 h 20 min 1 9 0 -1 

13/2 

 13:00-14:00 1 h 23,02 23,69 50 min 1 3 0 -1 

14/2  

13:00-14:00 1 h 22,85 23,65 1 h 1 3 0 22,16 

14/2  

15:00-16:00 1 h 22,99 23,51 20 min 0 3 0 22,14 

15/2 

 9:30-11:30 2 h 22,53 23,91 1 h 40 min 1 5 0 22,19 

15/2  

13:00-14:00 1 h 22,58 23,32 1 h 0 2 0 22,21 

19/2  

16:20-17:00 40 min 23,51 23,69 40 min 0 2 2 22,24 

20/2  

9:00-11:00 2 h 22,14 23,70 2 h 1 4 0 22,10 

20/2  

12:00-13:00 1 h 23,42 23,64 20 min 1 2 0 22,30 

22/2 

 10:00-10:40 40 min 22,20 22,77 20 min 1 3 0 22,52 

22/2 

 11:00-12:00 1 h 22,67 23,47 40 min 1 9 0 22,55 

22/2  

13:00-14:50 1 h 50 min 22,49 23,48 1h 50 min 1 10 0 22,62 

25/2  

9:00-10:00 1 h 22,75 23,37 1 h 0 7 0 22,30 

25/2  

10:00-11:00 1 h 23,43 23,33 0 h 1 3 0 22,49 

26/2 

 10:00-10:40 40 min 23,42 23,77 40 min 1 3 0 22,36 

                                                
1 Temperaturen utanför loggades inte 13/3 på grund av fel på mätinstrumentet 
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26/2 

 13:00-14:00 1 h 22,63 23,73 1 h 1 3 0 22,59 

26/2  

14:00-16:00 2 h 23,77 23,87 2 h 1 5 0 22,49 

 

 

 

Tabell över all data insamlat från möten med PCM i konferensrummet 

 

Datum 

Längd på 

mötet 

Starttemp. 

[°C] 

Maxtemp. 

[°C] 

Tid till 

maxtemp. Projektor Personer 

Bärbar 

dator 

Snittemp. 

utanför 

27/2  

9:00-11:20 2 h 20 min 22,72 24,00 2 h 10 min 0 6 0 22,72 

28/2  

8:00-10:20 2 h 20 min 23,03 23,92 1 h 1 4 0 22,84 

28/2  

13:00-14:00 1 h 23,20 24,36 30 min 0 7 0 23,00 

1/3 

 9:30-10:30 1 h 22,39 23,54 40 min 1 4 0 22,86 

4/3  

9:00-9:40 40 min 22,13 23,18 40 min 1 4 0 22,89 

6/3  

10:30-11:00 30 min 23,41 23,51 10 min 1 7 1 22,79 

6/3  

15:00-16:30 1 h 30 min 23,77 24,30 1 h 20 min 1 11 0 22,85 

6/3  

16:30-18:00 1 h 30 min 23,72 24,69 1 h 10 min 1 10 0 22,78 

7/3  

15:00-15:20  20 min 23,64 23,64 0 min 1 3 0 22,49 

7/3  

15:20-16:00 40 min 23,61 23,93 40 min 1 4 0 22,57 

12/3 

 8:00-9:00 1 h 21,97 22,93 40 min 1 4 0 21,86 

12/3 

 9:00-10:30 1 h 30 min 22,93 23,27 40 min 1 5 3 21,94 

12/3 

 13:00-14:00 1 h 22,17 22,91 1 h 1 4 0 22,48 

13/3 

 9:00-11:00 2 h 22,11 23,69 1 h 10 min 1 6 4 22,18 

13/3 

 13:00-14:00 1 h 22,92 23,43 40 min 1 6 0 22,25 
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13/3  

14:00-14:30 30 min 23,43 23,52 30 min 1 5 0 22,32 

14/3  

13:00-14:30 1 h 30 min 22,56 23,82 1h 10 min 1 3 0 22,29 

15/3  

13:00-15:00 2 h 22,51 24,10 1 h 20 min 1 9 2 22,47 
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Appendix E 

Grafer för möten utan PCM 

      Figur 1a.                          Figur 1b. 

Figur 1c.                                                            Figur 1d. 

 

 

Figur 1e.                   Figur 1f. 
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Figur 1g.                                                          Figur 1h. 

 

 

Grafer för möten med PCM 

Figur 1a.     Figur 1b. 

Figur 1c.     Figur 1d. 
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Figur 1e.     Figur 1f. 

 

Figur 1g.     Figur 1h. 

Figur 1i.     Figur 1j. 
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Appendix F 

Lista med bortrensade möten och motivering. 

Möte Anledning 

13/2  

kl 10:00-11:20 

För hög starttemperatur, mötet följde direkt efter ett annat möte. 

13/2 

 kl 13:00-14:00 

För hög starttemperatur, dörren kan till exempel ha varit stängd sedan mötet innan. 

20/2 

 kl. 12:00-13:00 

För hög starttemperatur, mötet följde nära inpå ett annat möte. 

22/2 

 kl. 11:00-12:00 

För hög starttemperatur, dörren kan till exempel ha varit stängd sedan mötet innan. 

25/2 

 kl. 10:00-11:00 

För hög starttemperatur, mötet följde direkt efter ett annat möte. 

26/2 

 kl. 10:00-10:50 

Otydligheter i hur mötet loggades, matchade inte hur temperaturen förändrades.  

26/2 

 kl 14:00-15:00 

För hög starttemperatur, mötet följde direkt efter ett annat möte. 

28/2 

 kl. 08:00-10:20 

Otydligheter i hur mötet loggades, matchade inte hur temperaturen förändrades.  

28/2 

 kl. 13:00-14:00 

Otydligheter i hur mötet loggades, matchade inte hur temperaturen förändrades.  

6/3  

kl. 10:30-11:00 

Otydligheter i hur mötet loggades, matchade inte hur temperaturen förändrades.  

6/3 

 kl. 16:30- 18:00 

För hög starttemperatur, mötet följde direkt efter ett annat möte samt otydligheter i 

hur mötet loggades.  

7/3 

 kl. 15:00-15:20 

Otydligheter i hur mötet loggades, matchade inte hur temperaturen förändrades.  

7/3 

 kl. 15:20-16:00 

För hög starttemperatur, mötet följde direkt efter ett annat möte. 

12/3 

 kl. 9:00-10:30 

För hög starttemperatur, mötet följde direkt efter ett annat möte. 

13/3 

 kl. 13:00-14. 

För hög starttemperatur, dörren kan till exempel ha varit stängd sedan mötet innan. 
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13/3 

 kl. 14:00-14:30 

För hög starttemperatur, mötet följde direkt efter ett annat möte. 

 

 

 

 


