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Abstract 

The aim of this thesis was to examine what impact future climate change and raised temperatures 

will have on current building design and how they can be adapted to the future climate change in 

terms of energy use, indoor temperature and thermal comfort by using passive solutions. This 

was carried out by a case study of a school building located in the Uppsala- Stockholm area, 

which was modeled in the energy simulation tool IDA ICE 4.8. The building was then compared 

in today’s (2020) climate to the future (2080) climate based on future weather data representing 

IPCCS’s RCP 8,5 scenario for the year of 2080, followed by an assessment of several climate 

adaption measures in the future climate. 

The result showed a future climate much warmer than the one today, with a monthly average 

temperature up to 1,5 degrees higher. This led to the school building being overheated for 703 

hours during the period of April-September in the future climate, in comparison to 20 hours in 

today’s climate, regarding mean air temperature. The energy usage of the building showed a 

smaller heat demand for the 2080 climate but an added cooling demand that did not exist in the 

2020 climate. Despite the added cooling demand, the building had a lower energy usage in total 

in the future climate.  

In order to adapt the building to the 2080 climate, 10 passive measures were simulated 

individually as well as combined into two different packages of solutions, one large and one 

small. Overall, the results showed that no measure or package was enough to adapt the building 

in order to reach the current indoor climate requirements. For the building to keep the maximum 

mean air temperature at 26 degrees, an active cooling was needed as well. The measure keeping 

the lowest indoor temperature was the large package of solutions. Although, knowing that 

passive measures were not enough for the building to reach the current thermal requirements, 

looking at the total energy usage showed that the smaller package of solutions had the lowest 

annual energy demand of all measures. It had a marginally higher cooling demand due to fewer 

measures, but a significantly lower heating demand due to a less effective solar protection and a 

higher internal heating load. 
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Sammanfattning 

I sin senaste rapport fastslog FNs klimatpanel (IPCC) att koncentrationen av 

växthusgaser i atmosfären var den högsta någonsin på 2 miljoner år. Trots den 

minskning av utsläpp som skedde under coronapandemin, har utsläppstakten återigen 

ökat till vad som 2021 blev den snabbaste ökningen någonsin. Detta har lett till en 

global medeltemperatur som stiger snabbare än någonsin och som snabbt närmar sig en 

ökning på 1,5 grader. Extrema värmeböljor, översvämningar, stormar och skyfall är 

några av de extremväder som redan börjat öka och som bedöms bli allt vanligare i takt 

med att temperaturen stiger. Ett förändrat klimat kommer inte bara med konsekvensen 

av varmare somrar och kraftigare skyfall, det kan även innebära en stor påverkan på 

samhället och de funktioner som vi idag tar för givet. Det finns redan exempel på 

extrema skyfall som lett till översvämning och skador på byggnader och infrastruktur, 

skogsbränder som drabbar stora delar av landet, samt skolor som fått lov att hålla stängt 

på grund av den extrema överhettningen under en värmebölja. Hur stora 

klimatförändringarna kommer att bli kan inte sägas med säkerhet och beror på hur stora 

de framtida utsläppen blir, men något som dock kan fastställas är att de redan skedda 

utsläppen av växthusgaser kommer att påverka klimatet i decennier framöver. Med den 

vetskapen är det av yttersta vikt att förbereda samhället på de stundande 

klimatförändringarna, och bygga upp en robusthet och en resiliens som minimerar de 

negativa konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig. De byggnader som uppförs 

idag beräknas ha en livslängd på upp mot 50–100 år, en tid så pass lång att byggnaden 

kommer att behöva anpassas efter nya väderförhållanden. För att göra det krävs dock en 

vetskap om vilka konsekvenserna från temperaturökningen kan bli, vilken påverkan de 

kan få och hur de kan förebyggas.  

I detta examensarbete har det genom en fallstudie undersökts hur klimatet kan komma 

att förändras i Stockholmsområdet till följd av en stigande medeltemperatur, vilken 

påverkan det kan få på en skolbyggnad, samt hur denna skulle kunna anpassas efter det 

nya klimatet. Simuleringar har utförts i byggnadssimuleringsprogrammet IDA ICE 4.8 

där en energimodell av skolbyggnaden simulerats i både dagens (2020) och ett framtida 

(2080) klimat. Klimatscenariot som använts är baserat på IPCC:s scenario SRES A2, 

vilket motsvarar ett slags “worst case scenario” med en ökande befolkning i världen, ett 

fortsatt fossilt beroende samt klimatmål som inte uppnås. Resultatet visade på ett 

framtida klimat betydligt varmare än dagens, med en sommarperiod som sträckte sig 

längre in på våren och hösten samt värmeböljor som ökade i både antal och i 

temperatur. Skolbyggnaden som undersöktes blev till följd av detta överhettad under 

700 timmar i det framtida klimatet jämfört med 20 timmars överhettning i dagens 

klimat, där en överhettning definieras som en lufttemperatur över 26 grader.  

Med vetskapen om att skolbyggnaden blev för varm i det framtida klimatet undersöktes 

sedan 10 passiva, klimatanpassande åtgärder, både separat och kombinerade till 



 
 

åtgärdspaket, för att studera i vilken utsträckning dessa klarade att klimatanpassa 

skolbyggnaden till det nya klimatet. Passiva kylåtgärder skiljer sig från de aktiva i den 

mån att de inte använder energi för värmeöverföring, och kan till exempel komma i 

form av ventiler, fönsteröppning och solavskärmning etc. Resultatet från simuleringarna 

visade att ingen av de passiva åtgärderna klarade att klimatanpassa skolbyggnaden 

tillräckligt för att den skulle nå upp till kraven för inomhusklimat. För att byggnaden 

skulle kunna hålla en maxtemperatur på 26 grader under sommaren, krävdes också aktiv 

kyla installerad i byggnaden. Åtgärden som kunde sänka inomhustemperaturen och 

byggnadens kylbehov som mest var det största av två åtgärdspaket. Med vetskapen om 

att byggnaden trots åtgärder ändå hade ett behov av en installerad kyla, visade dock 

resultatet att det mindre åtgärdspaketet skulle kunna vara att föredra. Det mindre 

åtgärdspaketet hade ett något högre kylbehov än det större, men fick på grund av de 

färre åtgärderna en högre intern- och solvärmelast, vilket gjorde att det mindre 

åtgärdspaketet fick ett betydligt mindre värmebehov. Eftersom en installerad kyla ändå 

behövdes för att hindra byggnaden från att bli överhettad, kan det mindre åtgärdspaketet 

anses mer kostnadseffektivt på grund av dess lägre energibehov samt att färre åtgärder 

skulle behöva installeras.  

Slutsatserna som kunde dras från studien var att byggnader som idag saknar installerad 

kyla, kan löpa stor risk att bli överhettade i takt med att temperaturen stiger. Passiva 

åtgärder kan hålla nere byggnadens inomhustemperatur, minska överhettning, förbättra 

den termiska komforten samt minska byggnadens energibehov. För att nå upp till 

kraven som finns på inomhustemperatur kan det dock bli nödvändigt att komplettera de 

passiva åtgärderna med installerad kyla. En ytterligare slutsats som kunde dras från 

studien var att den stigande temperaturen minskar byggnaders behov av uppvärmning, 

och därför minskar energibehovet. Både resultatet i denna studie samt en tidigare 

undersökning som gjorts på en byggnad i Sverige, visade att minskningen av 

värmebehov var större än det uppkomna behovet av kyla, vilket innebar att byggnadens 

energibehov fick en minskning trots att kyla installeras i byggnaden. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Detta examensarbete har skrivits under vårterminen 2022 som den avslutande delen av 

mina femåriga studier på civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle. 

Studien har utförts tillsammans med Ramboll Sverige, enheten för Hållbara byggnader.  

Först av allt vill jag rikta ett stort tack till hela gänget på Ramboll, som alla stöttat mig i 

detta arbete och gett mig ett mycket varmt välkomnande in i gruppen. Ett extra stort 

tack till min handledare, Max Kam, som funnits där längs hela vägen, svarat på alla 

frågor och alltid hållit humöret uppe. Jag vill också tacka min ämnesgranskare, Farshid 

Shadram på Uppsala universitet, för hans bidrag och stöttning till arbetet.  

 

 

Matilda Sammeli 

Uppsala, maj 2022 
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1. Inledning 

Sommaren 2021 gick till historien när juli månad utnämndes till den varmaste månaden 

som någonsin uppmätts på jorden (NOAA, 2021). Samtidigt fortsätter den globala 

medeltemperaturen att stiga i snabb takt, något som FN:s klimatpanel, 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), fastställt har ett otvetydigt 

samband med de mänskliga utsläppen. I sin senaste rapport (2021) trycker IPCC på de 

stora klimatförändringar som kan väntas, att temperaturökningen aldrig tidigare gått så 

snabbt, samt att det är den mänskliga påverkan som driver på denna utveckling (IPCC, 

2021). Extrema värmeböljor, översvämningar, stormar och skyfall är några av de 

extremväder som redan börjat öka och som bedöms bli att vanligare (SMHI, 2021, A). 

Även om utsläppen av växthusgaser skulle stanna av idag, skulle de redan existerande 

halterna av växthusgaser i atmosfären att fortsätta förändra klimatet i flera decennier 

framöver. Utsläppen är för tillfället dock inte i närheten av att stanna - International 

Energy Agency (IEA) har rapporterat att utsläppsökningen år 2021 var den högsta årliga 

utsläppsökningen i historien (IEA, 2021).  

Med de klimatförändringar som redan börjat ske, och som vi vet kommer att fortsätta 

hända, blir det allt viktigare att bygga upp en robusthet i samhället och förbereda oss 

inför de negativa konsekvenser som klimatförändringarna för med sig 

(Naturvårdsverket, 2022). Både Parisavtalet och Agenda 2030 tar upp riktlinjer om 

klimatanpassning, och lyfter vikten av att förbereda samhället för att minimera de 

kostnader och skador som klimatförändringarna kan innebära (Regeringen, 2016). En 

viktig del i arbetet med att klimatanpassa samhället, är att klimatanpassa våra 

byggnader. De hus som idag uppförs förväntas brukas i upp mot 50–100 år framåt i 

tiden, en tidsperiod så lång att byggnaden kommer behöva anpassas för framtida 

klimatförändringar. Holmes & Hacker (2007) forskar på klimatanpassning och något de 

konstaterat i sin rapport är att vid utformningen av nya byggnader så är det nödvändigt 

att ta hänsyn till kommande klimatförändringar och framtida ökade temperaturer. Deras 

resultat visar att en skolbyggnad i Storbritannien som idag är välfungerande, redan år 

2050 riskerar att överskrida en inomhustemperatur på 28 𝑜𝐶 under 90–100 timmar om 

året, något som passerar gränsen för vad som klassas som överhettning och därför måste 

åtgärdas (Holmes & Hacker, 2007). 

Mot bakgrund av IPCC:s samlade forskning om framtida klimatförändringar samt de 

nationella och internationella riktlinjer som finns för klimatanpassning, är det relevant 

att undersöka hur det framtida klimatet kan komma att se ut, vilka effekter som detta 

kan komma att ha på byggnader i Sverige, samt vilka åtgärder som kan minska de 

negativa konsekvenserna. Forskningen som finns gjord på klimatanpassning har en bred 

spridning, och skiljer sig beroende på byggnadstyp, geografisk plats, klimatscenario 

samt referensperiod. Det finns därför ett behov av fler fallstudier för att öka förståelse 

och kunskap inom klimatanpassning av byggnader. Detta examensarbete ämnar därför 

att genom en fallstudie undersöka hur dagens skolbyggnad kan komma att påverkas av 
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framtida temperaturöknignar med avseende på inomhusklimat och energianvändning, 

samt hur den kan klimatanpassas för att bemöta dessa. Fallstudiebyggnaden är en 

förskola i Uppsalaområdet, som befinner sig i byggskede när detta arbete skrivs. 

1.1 Syfte & frågeställningar  

Syftet med detta examensarbete är att öka förståelse och kunskap kring 

klimatanpassning av byggnader genom att undersöka vilken påverkan framtidens höjda 

temperaturer kan få på dagens byggnader samt hur dessa kan anpassas efter nya 

förhållanden. För att genomföra arbetet undersöks en modell av en förskola och hur 

denna kan komma att påverkas av framtida klimatförändringar vad gäller 

inomhustemperatur och energianvändning. Detta görs genom ett digitalt 

byggnadssimuleringsprogram och med hjälp av klimatdata som genereras för att 

representera framtida klimatförändringar. 

För att uppfylla syftet och undersöka vilken påverkan som framtida klimatförändringar 

kan få på en skolbyggnad, och hur denna kan klimatanpassas för att tåla det nya 

klimatet, har följande tre frågeställningar identifierats: 

1) Hur kan framtidens klimat i Stockholmsområdet komma att se ut till följd av den 

globala temperaturökningen? 

2) Hur kan framtidens höjda temperaturer påverka inomhusklimat och 

energianvändning i dagens skolbyggnader? 

3) Hur kan en skolbyggnad anpassas för att möta framtidens höjda temperaturer 

vad gäller energianvändning, inomhustemperatur samt termisk komfort? 

1.2 Avgränsningar och begränsningar 

För att rymmas inom ramarna för ett examensarbete avgränsas studien till att endast 

beakta temperaturförändring, och inte några ytterligare klimatförändringar. Detta 

innebär att det är inomhustemperatur som främst tas hänsyn till vid klimatanpassning av 

byggnaden, tillsammans med termisk komfort samt energianvändning. Dessa tre 

indikatorer beskrivs mer utförligt i kapitel 3.2. Övriga parametrar som spelar roll för 

inomhusklimat, exempelvis luftfuktighet, kommer inte undersökas i detta arbete. De 

åtgärder som undersöks för att anpassa skolbyggnaden avgränsas till ett antal passiva 

kylåtgärder, och beskrivs mer ingående under metodavsnittet.  

Studiens första frågeställning avgränsas till Stockholmsområdet för år 2080, och 

kommer besvaras genom att använda IPCC:s klimatprediktion för framtida klimat samt 

väderdata för det nutida klimatet.  

Arbetet begränsas även av yttre faktorer som ej gått att påverka. Skolbyggnaden som 

undersöks i fallstudien är belägen i Uppsala, men klimatet som undersöks representerar 

Stockholm. Detta på grund av att det inte finns någon klimatfil att tillgå för 

Uppsalaområdet vid tidpunkten för detta arbete. Vid framtagandet av framtida 
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klimatdata begränsas arbetet till de verktyg som finns tillgängliga att använda. Detta 

innebär att de klimatscenarier som ligger till grund för klimatdatan inte är de senaste, 

utan är från IPCC:s tredje utvärderingsrapport och publicerades år 2001. Vilken möjlig 

påverkan detta skulle kunna ha på resultatet diskuteras i avsnitt 3.1.1. 

2. Teori 

Nedan presenteras teoretisk bakgrund samt tidigare forskning relaterad till studien. 

Kapitlet är indelat i två huvuddelar; klimatförändringar och klimatanpassning.  

2.1 Klimatförändringar  

2.1.1 Klimatet idag  

I sammanfattningen av IPCC:s senaste rapport, Assessment Report 6 utförd av SMHI - 

Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC, fastslogs det att ökningarna av växthusgaser 

i atmosfären otvetydigt har orsakats av den mänskliga påverkan. Koncentrationen av 

långlivade växthusgaser i atmosfären har sedan IPCC:s mätningar år 2011 fortsatt att 

öka, och nått en nivå som är den högsta någonsin på åtminstone 2 miljoner år. Även den 

globala medelnederbörden och medeltemperaturen har ökat, vilket också kan kopplas 

till den mänskliga påverkan. Rapporten visar dessutom att hastigheten på 

temperaturökningen som skett under perioden 1850–2020 varit den snabbaste någonsin 

under de senaste 2000 åren. När temperaturen senast var så hög som dagens, vilket var 

för ca 6500 år sedan, var det till följd av en temperaturökning som sträckt sig över flera 

tusen år, till skillnad mot dagens inte ens 200 år långa förlopp av temperaturökningar 

(SMHI, 2021A).   

2.1.2 IPCC:s klimatmodellering  

Att modellera och kunna ta fram prognoser för framtida klimatförändringar utgör en 

viktig roll i att öka förståelse och kunskap för klimatsystemet, hur det kommer att 

påverka samhället samt vilka proaktiva åtgärder som finns för att öka robustheten i 

dagens samhälle. IPCC har i sina utvärderingsrapporter tagit fram olika scenarier för 

framtida utsläpp, som genom åren utvecklats och blivit mer och mer noggranna. De 

första scenarierna som presenterades var SRES-scenarierna, som togs fram i samband 

med den tredje och fjärde utvärderingsrapporten (publicerade 2001 & 2007). 

Scenarierna, som benämndes A1, A2, B1 och B2, beskrev möjliga utfall för 

samhällsutvecklingen och vilka utsläpp samt klimatförändringar som det skulle 

innebära. Scenario A1 delades upp i tre stycken smalare scenarion för att representera 

en teknologisk utveckling driven av fossila energikällor (A1F1), icke fossila 

energikällor (A1T) och en kombination (A1B). Scenario B1 är det som kan anses vara 

“best case scenario” och motsvarar den lägsta temperaturökningen, medan scenario 

A1F1 representerar det sämsta utfallet med den högsta temperaturökningen (IPCC, 
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2007).  I IPCC:s femte utvärderingsrapport hade scenarierna utvecklats till det som 

kallades RCP-nivåer (Representative Concentration Pathways). RCP-nivåerna består av 

fyra olika scenarier som väger in utvecklingen av växthusgasutsläpp i kombination med 

markanvändning och utsläpp av luftföroreningar. Alla nivåer avser mängden 

växthusgasutsläpp år 2100, och är baserade på olika antaganden om 

samhällsutvecklingen. RCP-nivåerna kan relateras till de tidigare SRES-scenarierna, då 

vissa scenarier motsvarar samma mängd växthusgasutsläpp. (O’neill et al 2019). De 

fyra olika nivåerna är följande (SMHI, 2021B): 

▪ RCP 8,5: Präglas av fortsatt höga nivåer av koldioxidutsläpp. År 2100 är 

utsläppen tre gånger så höga som dagens. Jordens befolkning ökar till 12 

miljarder jämfört med dagens 7,7 miljarder, teknikutvecklingen fortsätter men 

går långsamt och det finns ett stort beroende av fossila bränslen. Ingen 

tillkommande klimatpolitik. Motsvarar scenario A2 i de tidigare SRES-

scenarierna. 

▪ RCP 6: Koldioxidutsläppen ökar fram till år 2060 och kulminerar vid en nivå på 

75% högre än dagens. År 2100 har de gått ner och stabiliserats på en nivå 25% 

över dagens. Det finns ett stort beroende av fossila bränslen och befolkningen 

ökar till strax under 10 miljarder.  

▪ RCP 4,5: Präglas av en strikt klimatpolitik som gör att utsläppen kulminerar vid 

2040. Befolkningsökningen stannar av strax under 9 miljarder.  

▪ RCP 2,6: Präglas av en ännu striktare klimatpolitik där Parisavtalet uppfylls, en 

minskad användning av olja samt en befolkning som stannar på 9 miljarder 

människor. Halten av koldioxid i atmosfären kulminerar omkring år 2050 och är 

negativ år 2100.  

I IPCC:s senaste rapport som publicerades år 2021, användes nya scenarier som 

kombinerar växthusgaser med ytterligare sociala faktorer i en ny generation av 

klimatmodeller. De nya scenarierna är baserade på framtida vägar för 

samhällsutveckling och kallas för Shared Socio-economic Pathways (SSPer). Dessa tar 

hänsyn till socioekonomiska faktorer som bland annat befolkningsmängd, urbanisering, 

utbildning, politiska beslut samt teknologisk utveckling, och utgår sedan från vilken 

påverkan detta kan ha på markanvändning, växthusgaser samt luftföroreningar. SSP-

scenarierna togs fram för att kunna komplettera och kombineras med RCP-nivåerna. 

SSP-scenarierna uppskattar möjliga utfall för samhällsutvecklingen och hur mycket 

utsläpp av växthusgaser som dessa innebär, medan RCP-nivåerna i sin tur uppskattar 

vilken grad av uppvärmning som kommer till följd av den förväntade nivån av 

växthusgasutsläpp (O’neill et al 2019). 

2.1.3 Klimatprediktion och osäkerheter 

Idag är det möjligt att skapa en relativt säker bild av hur klimatet kommer att förändras 

till följd av ökade halter av växthusgaser i atmosfären. Vissa variabler blir däremot mer 

osäkra, som hur mycket växthusgaser vi faktiskt kommer släppa ut i framtiden 

(Strandberg, 2020). Det är därför IPCC:s SSP-scenarier används, som beskriver möjliga 
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socioekonomiska vägar för samhället, och som kan kombineras med RCP-nivåerna som 

mer renodlat ser till koncentration av växthusgaser. Det som alla SSP-scenarier har 

gemensamt är att den globala medeltemperaturen enligt beräkningarna ökar, men att 

säga exakt hur stor ökningen blir är idag ej möjligt (SMHI, 2021A). Det är därför 

relevant att belysa hur osäkerheten inom klimatprediktion kan hanteras.  

Gustav Strandberg (2020), forskare på SMHI, har på uppdrag av MSB skrivit en rapport 

om klimatprediktion och hur osäkerheterna inom klimatforskning kan hanteras. Trots att 

det inte går att förutspå klimatet exakt så finns det metoder för att förhålla sig till 

osäkerheterna och ändå kunna dra viktiga slutsatser från beräkningar. Ett exempel är 

modellensembler, det vill säga att använda data från flera modellkörningar. Det är 

viktigt för att kunna dra slutsatser utifrån hur resultaten står i jämförelse med andra. En 

modellensemble kan till exempel bestå av en modell som testar flera olika scenarier, 

flera olika modeller som testar samma scenario eller en modell som testar samma 

scenario men med flera mindre ändringar i startvärden. När många modeller är överens 

om en förändring så kan den förändringen anses säker. Hur stor andel av modellerna 

som är överens vid simuleringar kan därför användas som ett mått på säkerhet i 

prediktionen (Strandberg, 2020).   

Ytterligare en osäkerhet kan ligga i att skilja en förändring av klimatet från de naturliga 

variationerna. Klimatet varierar naturligt på en mängd olika sätt och på olika tidsskalor. 

En ovanligt varm vinter kan till exempel höra till de naturliga variationerna, och 

behöver inte i sig indikera en ökad global medeltemperatur. Det som används för att 

urskilja normala variationer från större förändringar är därför långa observationsserier 

av klimatet. Under en 100-årsperiod är det lättare att urskilja hur vanlig en viss händelse 

är. Även ännu längre tidsserier används genom att klimatet rekonstrueras flera tusen år 

tillbaka i tiden, och kan ge en ännu större uppfattning om den naturliga variabiliteten. 

På så sätt kan stora klimatmodellsensembler användas för att undersöka huruvida en 

händelse kan räknas till klimatförändringar eller inte (Strandberg, 2020).   

Strandberg (2020) lyfter dock faktumet att även om det inte går att beräkna exakt hur 

klimatet kommer att bli i framtiden, betyder det inte att det är helt ovisst om hur det 

kommer att bli. Det finns flera saker som går att säga säkert om framtidens klimat; att 

halterna av växthusgaser ökar och att det innebär klimatförändringar, att temperaturen 

stiger, att nederbörden förändras, att havsisar och landisar smälter samt att 

klimatförändringarna drabbar hela världen globalt. Den viktigaste faktorn för hur 

klimatet kommer att se ut år 2100 är vilken mängd växthusgaser som samhället kommer 

att släppa ut fram tills dess. Valet av klimatmodell eller förekomsten av naturliga 

variationer spelar en betydligt mindre roll när tidsperspektivet på klimatet sträcker sig 

förbi 20 år framåt i tiden. Den viktigaste variabeln är därför valet av utsläppsscenario. 

Skillnaden mellan de olika utsläppscenarierna är dock inte radikal, utan beskriver 

snarare samma sorts förändringar men i olika hastighet. Klimatberäkningar för RCP-

nivå 2,6 visar på nästintill samma temperaturökning år 2071–2100 som RCP-nivå 8,5 

gör för år 2011-2040. Det mer extrema scenariot får en snabbare förändring, men 
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samma förändring sker även i det mildare scenariot - det tar bara längre tid. Trots de 

osäkerheter som finns inom klimatprediktion så finns det sätt att hantera osäkerheterna 

och att uppskatta graden av säkerhet. En viss grad av osäkerhet behöver inte vara ett 

problem, utan endast vetskapen om möjliga risker i sig kan vara tillräckligt för att 

motivera klimatanpassningsåtgärder, på samma sätt som risker alltid vägs in i beslut 

trots att de inte är 100% säkra att inträffa (Strandberg, 2020). 

2.2 Klimatanpassning  

Klimatförändringar till följd av en högre medeltemperatur kan komma i form av 

jordskred, översvämningar, extremväder samt extrema temperaturer, vilket kan bringa 

skador och förluster av olika slag för samhället. Klimatanpassning är ett sätt att bättre 

rusta och förebygga samhället för de klimatförändringar som är på väg att ske, för att 

minska de negativa konsekvenser och skador från det förändrade klimatet 

(Naturvårdsverket, 2022). Genom att minimera skador från klimatförändringar 

minimeras även de ekonomiska förluster och kostnader som kan komma i samband med 

att laga det som skadats. Klimatanpassning kan dessutom sänka belastningen på miljön, 

då koldioxidinvesteringen oftast är lägre i ett förebyggande skede än att i efterhand 

åtgärda konsekvenser (Länsstyrelsen, 2021). Optimalt skulle vara att minska världens 

utsläpp av växthusgaser för att förhindra en ökning av medeltemperaturen, och därmed 

minimera konsekvenserna av klimatförändringarna. Om utsläppen skulle elimineras 

redan imorgon skulle det dock inte innebära att klimatförändringarna helt uteblir, då de 

redan befintliga halterna av utsläpp i atmosfären kommer att påverka klimatet i 

decennier framåt (Länsstyrelsen, 2021). 

Det finns flera klimatmål som berör ämnet klimatanpassning, både på nationell och 

global nivå. I Parisavtalet, det klimatavtal som slöts i Paris år 2015, enades FNs 

medlemsländer om att inte låta den globala temperaturökningen stiga över 2 grader 

(jämfört med förindustriell nivå), men med den högre ambitionen om att hålla denna 

under 1,5 grader. I avtalet finns en artikel som berör klimatanpassning, och ytterligare 

en artikel som berör reduceringen av förluster och skador till följd av klimatförändringar 

(Artikel 7 & 8 i Parisavtalet). Artikel 7 fastslår att det globala behovet av 

klimatanpassningsåtgärder är stort, och innehåller ett övergripande mål om att öka 

anpassningsförmåga och motståndskraft mot klimatförändringar. Artikel 8 trycker på 

vikten av att minimera negativa konsekvenser till följd av klimatförändringar och 

belyser viktiga områden att arbeta inom, bland dessa nämns riskbedömning, 

förberedelser för akuta händelser samt vikten av en ökad resiliens i samhället 

(Regeringen, 2016). Den svenska regeringen har även infört en nationell strategi för 

klimatanpassning med mål att utveckla samhället mot hållbarhet och robusthet för att 

kunna bemöta klimatförändringarna och minska dess konsekvenser. Målsättningarna i 

strategin innefattar även att uppnå målen i Parisavtalet och Agenda 2030 (Regeringen, 

2018).  
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Regeringens strategi för klimatanpassning, som presenterades 2018, fastslår att vid val 

av klimatanpassningsåtgärder så ska hänsyn tas till följande punkter:  

▪ Åtgärden ska ha en positiv effekt på miljö och ekosystemtjänster 

▪ Vara givande oavsett graden av klimatförändring,  

▪ Vara förebyggande och minska skadekostnader  

▪ Ha positiva effekter för sysselsättning, goda livsmiljöer, och inte missgynna 

någon social grupp  

Strategin fastslår även att alla samhällsaktörer inom sina områden ska analysera, planera 

och bedriva sin verksamhet med hänsyn till de långsiktiga risker som ett förändrat 

klimat kan medföra, samt vidta klimatanpassade åtgärder (Regeringen, 2018). 

2.2.1 Klimatanpassning av byggnader 

Tidningen Hållbara Byggnader skrev 2018 om skolor som behövt avbryta 

undervisningen och  hålla stängt på grund av för höga inomhustemperaturer (Hållbart 

Byggande, 2018). Sommaren 2018 var på flera ställen i Sverige den varmaste uppmätta 

sommaren någonsin, och var både extremt solig och torr (SMHI, 2018). Förutom de 

höga utomhustemperaturerna kunde antalet stängda skolor även härledas till bristande 

ventilation samt avsaknad av kyla. Enligt artikeln i Hållbara Byggnader är det en vanlig 

uppfattning att kyla skulle vara överflödigt i en skolbyggnad då verksamheten håller 

stängt under årets varmaste månader. Detta är något som kan komma att bli ett problem 

i takt med att både vår och höst går mot varmare klimat (Hållbart Byggande, 2018). Att 

skolbyggnader redan 2018 behövt stänga på grund av för varma temperaturer kan ses 

som en indikator på ett problem som bara kommer att bli vanligare och vanligare i takt 

med den stigande medeltemperaturen.  

På samma sätt som hela samhället behöver klimatanpassas för att erhålla en högre grad 

av resiliens mot klimatförändringar, så behöver även byggnader det. Byggnaders 

livslängd kan uppskattas till ca 50–100 år, vilket innebär att en byggnad som byggs idag 

planeras att brukas åtminstone fram till år 2070, men föredragsvis flera decennier efter 

år 2100 (Aktas & Bilec, 2012). Det är därför av yttersta vikt att byggnaderna som byggs 

idag har möjlighet att anpassas efter tid för att kunna vara brukbara även i ett varmare 

klimat (Holmes & Hacker, 2007). 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är ett 

miljöcertifieringssystem för byggnader som utvecklades år 1990 i Storbritannien och 

som idag är ett av de största systemen för miljöcertifiering som används i Europa. 

BREEAM-SE utgår från svenska regler och standarder och bedömer en byggnads 

miljöprestanda inom olika områden. Bland annat poängsätts energianvändning, 

inomhusklimat och avfallshantering i byggnaden. Vid bedömningen räknas det sedan 

ihop hur många poäng av de totalt möjliga som byggnaden uppnått inom varje område. 

Baserat på hur stor andel av de möjliga poängen som byggnaden uppnår kan den erhålla 

ett betyg från unclassified (mindre än 30%) upp till outstanding (över 85%) (SGBC, 
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2018). Till skillnad från BREEAMs tidigare manual från år 2013 har den senaste 

manualen, som publicerades 2017, ett avsnitt för klimatanpassning av byggnader 

(BREEAM 2013, BREEAM 2017). Syftet med avsnittet är “Att uppmuntra och främja 

åtgärder som vidtas för att minska påverkan från extrema väderförhållanden orsakade av 

klimatförändring under byggnadens hela livslängd” (BREEAM-SE, WST 05 

“Klimatanpassning”, sid. 353). En poäng ges för klimatanpassning och ökad resiliens av 

byggnadens stomme och klimatskal. Ytterligare en poäng finns att erhålla för 

anpassningsbarhet av termisk komfort i byggnaden, där kriterierna inkluderar 

simulering av en förväntad klimatförändring och en anpassning av byggnaden för att 

uppnå en god termisk komfort i det förändrade klimatet (BREEAM, 2017). Vid 

simuleringar för framtida klimat rekommenderar BREEAM att använda RCP-scenario 

8,5, baserat på hur trenden för klimatutsläpp ser ut idag. Vad gäller tidsperspektiv 

menar BREEAM att hänsyn ska tas till byggnadens eller komponenters livslängd 

(Finnson & Odubeyi, 2021).  

Campagna & Fiorito (2022) har undersökt vilken forskning som finns gjord inom ämnet 

klimatanpassning och har gjort en sammanställning av vad som finns publicerat inom 

området vad gäller framtida klimatförändringar och dess konsekvenser för byggnaders 

energianvändning. De konstaterade att litteraturen om klimatförändringar och dess 

konsekvenser på byggnader börjat öka under de senaste åren, och kopplar detta till att 

de stundande konsekvenserna av klimatförändringarna blir allt mer aktuella. 

Forskningen som finns gjord på ämnet klimatanpassning varierar med avseende på 

vilken geografisk plats som studerats, vilken typ av byggnad (bostad, skola, sjukhus 

etc), vilken referensperiod som använts, vilken tidsperiod i framtiden som simulerats 

(kortsiktig, medellång eller långsiktig) samt vilket klimatscenario som använts 

(Campagna & Fiorito, 2022).  

Sammantaget pekar forskningen på att den största konsekvensen av 

klimatförändringarna berör byggnaders energianvändning, och att det innebär olika 

stora konsekvenser beroende på vilken typ av byggnad det rör sig om samt var den är 

geografiskt placerad. På grund av den breda spridning som forskningen utgör lyfte 

Campagna & Fiorito (2022) behovet av fler specifika fallstudier på ämnet för en ökad 

förståelse och en ökad kunskap om vilka åtgärder som kan anpassa byggnader efter 

klimatförändringarna (Campagna & Fiorito, 2022).  

Ambrose Dodoo, forskare på institutionen för byggteknik på Linnéuniversitetet, har 

undersökt vilken effekt som kommande klimatförändringar kan få på ett flerbostadshus i 

Sverige. Byggnaden som undersöktes simulerades för RCP-scenarierna 2,6, 4,5 samt 8,5 

för år 2050–2059, det vill säga cirka 30-40 år framåt i tiden. Resultatet som 

presenterades för studien pekade på att klimatförändringarna kommer att påverka 

byggnadens energiprestanda samt inomhusklimat. Antalet timmar för överhettning samt 

PPD-värde (mått på termisk komfort, står för “predicted percentage of dissatisfied” och 

förklaras mer ingående i kapitel 3.2.3 under “termisk komfort”) fick en betydande 

ökning i framtiden, enligt studiens resultat (Dodoo, 2020). Detta är något som även 
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Holmes & Hacker (2007) undersökt för en skolbyggnad i Storbritannien, där de 

simulerade byggnaden i ett scenario med medelhöga växthusgasutsläpp för år 2080. 

Skolbyggnaden, som valdes för sin egenskap av lågenergibyggnad med goda 

förutsättningar för att hålla ett gott inomhusklimat, hade en hög grad av isolering, 

utnyttjade värmetröghet samt hade en naturlig ventilation som dessutom användes 

nattetid för att kyla och vädra byggnaden. Deras resultat visade att byggnaden 

presterade väl i det nutida klimatet, men blev överhettad ca 150–170 timmar om året år 

2080 (Holmes & Hacker, 2007).  

2.2.2 Klimatanpassande åtgärder för byggnader 

Arbetsmiljöverket presenterar ett antal åtgärder som kan vidtas för att hålla nere 

temperaturen i en skolbyggnad. Bland åtgärderna listas begränsning av solinstrålning, 

fönstervädring samt att låta ventilationen vara påslagen även nattetid 

(Arbetsmiljöverket, 2020). Kortsiktiga åtgärder kan vidtas tillfälligt vid för höga 

temperaturer, men enligt SMHIs klimatberäkningar kommer temperaturer likt 

sommaren 2018 att bli mer och mer vanligt i framtiden (SMHI, 2021A).  

För att åtgärda överhettningen av byggnader och kunna bemöta framtida 

temperaturökningar presenterade Holmes & Hacker (2007) ett antal grundprinciper för 

en hållbar utformning av byggnader. Bland annat nämnde de vikten av solavskärmning, 

att stänga av utrustning som inte används, styra ventilation för att optimera 

inomhustemperatur under varma dagar samt om dessa samlade åtgärder inte skulle 

fungera; installera kyla i byggnaden (Holmes & Hacker, 2007). Dodoos studie (2020) 

undersökte även den metoder för att åtgärda konsekvenserna av klimatförändringarna, 

och kom fram till liknande slutsatser som Holmes & Hacker (2007). Dodoo föreslog i 

sin studie en ökad grad av ventilation, utnyttjandet av solavskärmning samt installation 

av aktiv kyla (Dodoo, 2020). Trots att de två studierna utfördes med 13 års mellanrum 

nådde de väldigt liknande resultat och hade gemensamt att byggnaderna som 

simulerades inte kunde bemöta klimatförändringarna på det sättet som de ursprungligen 

var utformade. 

Pajek & Kosir (2021) tittade på olika passiva, energieffektiviserande åtgärder på ca 500 

000 byggnadsmodeller med varierande utformning och geografisk plats, och undersökte 

hur de olika åtgärderna påverkade byggnadernas värme- och kylbehov. Bland annat 

undersökte de fönsterandel, fördelning av fönster och naturlig ventilation. Deras resultat 

visade att en lägre fönsterandel sänkte byggnadens kylbehov generellt för samtliga typer 

av byggnader och geografiska platser. I övrigt fann de att åtgärdernas effektivitet 

berodde på byggnadens egenskaper och dess geografiska läge, och att det inte fanns ett 

generellt svar på hur effektiva åtgärderna var (Pajek & Kosir, 2021). Det är därför 

intressant att undersöka passiva metoder i en fallstudie för Stockholmsområdet för att ta 

reda på vilka åtgärder som är effektiva vid den typen av byggnad och geografiska läge. 

Dodoo (2020) undersökte även energiprestanda utifrån de olika klimatscenarierna samt 

för de olika åtgärderna. Simuleringarna visade att uppvärmning och tappvarmvatten var 
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det som drog mest energi i byggnaden, vilket minskade i det framtida klimatet när 

värme- och transmissionsförluster blev färre. Beräkningarna visade att besparingen i 

uppvärmning av byggnaden var större än det energibehov som tillkom för kyla, vilket 

alltså förbättrade byggnadens energiprestanda i det framtida klimatet trots att kyla 

installeras (Dodoo, 2020). Även Pajek & Kosir (2021) undersökte energianvändning i 

sin studie. Deras resultat visade att i klimat som i södra Europa beräknades 

energianvändningen öka i takt med klimatförändringar på grund av det stora behovet av 

kyla som tillkom. Medan i kallare städer, som Östersund och Moskva, så beräknades 

energianvändningen att minska till följd av ett varmare klimat och ett minskat 

värmebehov (Pajek & Kosir, 2021). 

2.3 Riktlinjer för inomhusklimat 

Det finns flera riktlinjer för inomhustemperaturen i en byggnad, och ytterligare krav för 

inomhustemperaturen i en skolbyggnad. Inomhustemperatur mäts både som 

lufttemperatur, samt operativ temperatur. Lufttemperatur kan mätas med en vanlig 

termometer och avser luftens temperatur i rummet, medan operativ temperatur är en 

sammanvägning av lufttemperatur och värmestrålning från omgivande ytor. Ett för 

varmt inomhusklimat i en skolbyggnad kan drabba elevernas inlärningsförmåga, då en 

för varm inomhustemperatur minskar koncentrationsförmågan samt kan orsaka trötthet 

och huvudvärk. Enligt Arbetsmiljöverket ska lufttemperaturen i en skolbyggnad normalt 

ligga omkring 20-26 grader under sommarhalvåret, och 20-24 grader under 

vinterhalvåret. Avviker den från detta ska det undersökas noggrannare och kan göras 

enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (Arbetsmiljöverket, 2021). De allmänna 

råden för inomhustemperatur är utformade i enlighet med miljöbalken och 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter, och enligt dessa indikerar en lufttemperatur på över 26 

grader under sommaren att en utförlig mätning ska genomföras. Den utförliga 

mätningen har riktvärdet att en varaktig operativ inomhustemperatur över 26 grader 

indikerar en olägenhet för människors hälsa, och likaså en kortvarig operativ 

inomhustemperatur över 28 grader (Folkhälsomyndigheten, 2014). Lärarnas 

Riksförbund anger samma önskade temperaturintervall som Arbetsmiljöverket, men 

fastslår även att akuta åtgärder krävs om temperaturen i en skolbyggnad uppnår 28–29 

grader flera dagar i streck, eller om inomhustemperaturen tillfälligt överstiger 30 grader 

(Lärarnas Riksförbund, 2021). Enligt FEBYs (Forum för energieffektivt byggande) krav 

(2019) för inomhusklimat i energieffektiva byggnader ska temperaturen i det mest 

utsatta rummet inte överskrida 26 grader i mer än 10% av tiden mellan april och 

september, vilket totalt motsvarar 439 timmar av överhettning.  
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Tabell 1: Sammanfattning av de riktlinjer som finns gällande inomhustemperaturen i 

byggnader och skolbyggnader samt vilken källa som utfärdat dem. 

Källa: Riktlinjer: 

Arbetsmiljöverket Lufttemperatur varaktigt 20–26 grader. 

Folkhälsomyndigheten Operativ temperatur varaktigt max 26 grader. 

Operativ temperatur kortvarigt max 28 grader. 

 

Lärarnas Riksförbund Lufttemperatur ej överskrida 28–29 grader flera 

dagar i rad, ej tillfälligt överskrida 30 grader.  

 

FEBY Lufttemperatur ej överskrida 26 grader i 10% av 

tiden april-september.  

 

Tabell 1 visar en sammanfattning av riktlinjerna på inomhustemperatur samt vilken 

myndighet eller vilket förbund som utfärdat dem, och är även den tabell som kommer 

att användas vid analys av inomhustemperatur i resultatdelen av rapporten. 
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3. Metod 

För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna togs först en klimatfil fram för 

framtida väderdata utifrån IPCC:s klimatprediktion. Detta gjordes genom det digitala 

verktyget CCWorldWeatherGen och baserades på en klimatfil för nutida väder. 

Skolbyggnaden som undersöktes fanns modellerad i byggnadssimuleringsprogrammet 

IDA ICE 4.8, och simulerades för dagens respektive framtidens klimat. Skolbyggnaden 

justerades sedan genom att klimatanpassande åtgärder adderades för att anpassa 

skolbyggnaden efter det förändrade klimatet. Åtgärderna beräknades först var för sig 

med avseende på energianvändning, inomhustemperatur samt termisk komfort, för att 

sedan adderas ihop till två stycken åtgärdspaket. Vidare utfördes även en 

känslighetsanalys som undersökte utfallet när ett mildare framtidsscenario användes för 

klimatdatan. Nedan beskrivs varje delmoment i metoden mer ingående. 

3.1 Digitala verktyg 

3.1.1 Klimatdata  

Det finns två primära verktyg som används för att generera klimatfiler med data utifrån 

framtidsscenarier, där det ena är CCWorldWeatherGen (Climate Change World 

Weather file Generator) och det andra är WeatherShift. Moazami et al. (2017) har 

undersökt dessa verktyg och vilka skillnader som fanns mellan dem. En av de största 

skillnaderna mellan de två verktygen var att CCWorldWeatherGen använde sig av 

SRES-scenarier från IPCC:s tredje och fjärde utvärderingsrapport från 2001 respektive 

2007, medan WeatherShift använde de något nyare RCP-scenarierna från 

utvärderingsrapport 5 som publicerades 2014. CCWorldWeatherGen använde SRES-

scenariot A2, vilket motsvarar RCP 8.5 som är ett av de två scenarier som WeatherShift 

använde. I fråga om scenario skiljde det sig därför inte mycket i vilken typ som de båda 

tjänsterna använde, då de båda applicerade en typ av “worst case scenario”. De båda 

programmen använde liknande tidsintervall för prediktionerna, där båda hade ett 

scenario i närtid, ett omkring 2050 och ett scenario omkring 2080. Skillnaden var att 

WeatherShifts scenarier låg några år längre fram i tiden för alla tre nivåerna. Utöver 

dessa skillnader hade verktygen många likheter, och de använde båda metoden 

“morphing” för att skapa den framtida väderdatan (Moazami et al., 2017). Morphing är 

en metod för att justera nutida väderdata utifrån framtida prediktioner och används för 

att ta till vara på verkliga väderobservationer specifikt för en viss geografisk plats 

(Troup & Fannon, 2016). 

Moazami et al. (2017) jämförde de två verktygen i praktiken genom att använda 

väderdata från tre olika städer och sedan med hjälp av de båda verktygen jämföra hur 

utfallet blev med det framtida klimatet. Resultatet visade på en mycket liten skillnad i 

prediktion, där WeatherShift på lång sikt förutspådde ca 1 grad varmare global 

medeltemperatur än vad CCWorldWeatherGen gjorde. Vid valet av metod för detta 

arbete baserades beslutet på att CCWorldWeatherGen fanns att tillgå kostnadsfritt, 
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medan WeatherShift kom mot en avgift. Baserat på jämförelsen mellan de två verktygen 

är skillnaden mycket liten trots att olika prediktionsscenarier används, och valet av 

verktyg bör därför inte påverka resultatet nämnvärt. För att generera en klimatfil med 

data för framtidens klimat användes därför CCWorldWeatherGen.  

Verktyget utgår från IPCC:s klimatprediktion och applicerar denna data på en klimatfil 

med dagens väderdata. Klimatfilen ska vara från önskad geografisk plats och i formatet 

EPW (ett standardformat för väderdata). CCWorldWeatherGen använder sedan 

Microsoft Excel för att transformera dagens väderdata med hjälp av 

prediktionsscenariot. För framtidsscenariot går det att välja på tre olika tidshorisonter; 

2020, 2050 och 2080 (University of Southampton, 2022). Scenario A2, som är det 

scenario som programmet utgår från, stämmer väl överens med de riktlinjer som finns 

för klimatanpassning. Vad gäller tidshorisonten valdes 2080 på grund av BREEAMS 

riktlinjer som rekommenderar att se till byggnadens livslängd vid klimatanpassning. En 

byggnads livslängd kan anses vara minst 50 år, och kan sträcka sig ända upp till 100, 

vilket motiverar valet av år 2080 (SMHI, 2019). 

EPW-filen som användes för att generera framtida klimatdata representerar dagens 

klimat i Stockholm Arlanda-området och kan erhållas via EQUAs (utvecklare av 

mjukvaran IDA ICE) klimatdatabas online. Någon klimatfil för Uppsalaområdet fanns 

inte att tillgå vid tidpunkten för detta arbete, utan Arlanda (ca 3 mil utanför Uppsala) 

beslöts därför vara nära nog för att ge en rättvis bild av klimatet. Programmet 

CCWorldWeatherGen använder sedan ett lokalt anpassat klimatscenario för 

Stockholmsområdet som appliceras på EPW-filen och transformerar denna utifrån 

scenariot. 

3.1.2 Energisimuleringar & IDA ICE 

Vid simuleringar för byggnadens inomhusklimat och energianvändning användes 

programmet IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE). IDA ICE är ett digitalt 

verktyg framtaget av EQUA Simulations som används för simulering av inomhusklimat 

och energiförbrukning av byggnader. Verktyget möjliggör modellering av hus och 

byggnader som sedan kan simuleras utifrån olika förhållanden samt anpassas med 

åtgärder för att möjliggöra en optimering av energiprestandan. Genom programmet kan 

byggnaden visas både i 3D och i 2D över planlösningen. IDA ICE innehåller flera 

standardiserade datavärden för bland annat aktivitetsgrad, internlaster och lufthastighet 

med mera. Programvaran innehåller en databas över väderförhållanden för olika 

geografiska platser, men kan även importera externa filer för väderdata (EQUA, 2022). 
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3.2 Indikatorer på energi- och temperaturprestanda 

För att besvara frågeställningarna och uppfylla studiens syfte modellerades byggnaden i 

följande versioner:  

▪ Byggnaden i dagens klimat  

▪ Byggnaden i framtida klimat  

▪ Byggnaden i framtida klimat med klimatanpassande åtgärder applicerade  

Vid samtliga simuleringar analyserades resultaten utifrån tre olika indikatorer för 

energi- och temperaturprestanda; energianvändning, inomhustemperatur samt termisk 

komfort. Dessa indikatorer presenteras nedan i avsnitt 3.2.1–3.2.3. För vardera 

byggnadsmodellen som beräknats simulerades byggnaden separat för energianvändning 

och för inomhusklimat. Hur simuleringarna gick mer i detalj till förklaras nedan för 

varje indikator. 

3.2.1 Energianvändning 

Byggnadens energianvändning definieras som den energi som under ett normalår 

behövs för ett normalt brukande. Detta inkluderar energi för uppvärmning, kyla, 

tappvarmvatten samt fastighetsenergi. Fastighetsenergi avser den el som går åt till 

fläktar, pumpar, hissar samt belysning för allmänna utrymmen och trapphus. El som 

förbrukas utöver denna, exempelvis till elektronik och inomhusbelysning, räknas istället 

till byggnadens verksamhetsenergi och ingår inte i energianvändningen. Energi från 

yttre faktorer som vind, mark etc. räknas inte heller in i byggnadens energianvändning 

(BBR 2011:6).  

Vid simuleringar för energianvändning respektive inomhustemperatur användes olika 

metoder för att få en så rättvis modell som möjligt. Vid en energisimulering ställs IDA 

ICE in på läget “energy”, och byggnaden modelleras för att motsvara en jämn 

fördelning av internlaster i hela byggnaden. Detta innebär att antalet personer i 

byggnaden sprids ut i rummen för att motsvara flödet under dagen, samt att 

ventilationsflöden sätts till konstanta värden (CAV) på grund av fördelningen av 

internlaster.  

Av byggnadens energianvändning läggs ett extra fokus på kylbehov, hur det förändras 

med det framtida klimatet samt i vilken grad som de olika åtgärderna kan sänka detta. 

Kylbehovet simuleras i IDA ICE för att representera hur mycket energi som en 

installerad kyla skulle kräva för att hålla byggnadens önskade maxtemperatur. Detta 

innebär att det beräknas hur mycket energi som krävs för att hålla önskad 

inomhustemperatur i skolan, utan att specificera vilken typ av kylsystem som används. 

System för installerad kyla är inte något som undersöks i detta arbete. 
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3.2.2 Inomhustemperatur 

Inomhustemperaturen i byggnaden redovisas både som operativ temperatur samt 

lufttemperatur vid beräkningar i IDA ICE. Lufttemperaturen mäter luftens temperatur i 

rummet, medan den operativa temperaturen dessutom tar hänsyn till värmestrålning från 

ytor i rummet och därför beskriver bättre hur temperaturen upplevs av människor 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010). Vid beräkningar undersöktes både operativ temperatur 

och lufttemperatur.   

Byggnaden simulerades under en ettårsperiod där det undersöktes maxtemperaturer, 

antal timmar som temperaturen överskred 26 oC samt huruvida inomhustemperaturen 

levde upp till de krav som redovisas i avsnitt 2.3. Tre av de fyra kraven är uttryckta i 

siffror och fungerar därför väl för en jämförelse av resultatet. Arbetsmiljöverkets krav är 

mer svårtolkat då det säger att inomhustemperaturen varaktigt ska hållas inom 20–26 

grader under sommarhalvåret. Om inomhustemperaturen varaktigt överskrider detta 

uppnås inte kravet. Det krävs därför en definition av termen “varaktigt”. För att 

analysen skulle kunna ske på samma sätt genom hela arbetet sattes därför en gräns att 

om lufttemperaturen överskred 26 grader i en vecka (7 dagar) i streck så räknades det 

som att den varaktigt överskred kravet, och därför inte levde upp till det.  

Vid simulering för inomhustemperatur ställdes IDA ICE in på läget “climate”, och en 

mer noggrann modell av byggnaden utformades där ventilationsflöden sattes enligt 

ritningar, vilket innebar ett variabelt flöde (VAV) i vissa zoner. 

3.2.3 Termisk komfort  

Termisk komfort är ett begrepp som beskriver hur temperaturen i ett rum upplevs av 

individer, och mäts oftast genom PPD- och PMV-index. En god termisk komfort uppnås 

när kroppstemperaturen hålls inom ett mindre temperaturintervall och det krävs en 

minimal fysiologisk insats för kroppen att upprätthålla sin kroppstemperatur. En sämre 

termisk komfort kan orsakas av drag eller skiftningar i höga och låga temperaturer. 

Eftersom den termiska miljön kan upplevas olika mellan individer så finns det ingen 

nivå av termisk komfort där samtliga individer kommer att vara nöjda, utan istället 

beräknas det för att uppnå så få missnöjda som möjligt. PPD står för Percentage of 

People Dissatisfied, och PMV för Predicted Mean Vote. Begreppen myntades av P.O. 

Fanger, expert inom termisk komfort, som år 1970 tog fram Fanger’s comfort equation, 

vilken kombinerar variabler från omgivningen och individen för att beräkna graden av 

termisk komfort. Variablerna från omgivningen tar hänsyn till lufttemperatur, 

lufthastighet, relativ luftfuktighet samt medelstrålningstemperatur. (Ekici, 2013)   

Eftersom inomhusklimatet undersökts togs PPD-värde med som en indikator för varje 

åtgärd. Detta redovisas dock endast kortfattat som det högst uppnådda PPD-värdet för 

rummet som undersökts. Detta för att ge en indikation om hur de olika åtgärderna kan 

påverka hur klimatet upplevs. PPD-värdet räknades ut genom simuleringar för 

inomhusklimat i IDA ICE. 
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3.3 Klimatanpassande åtgärder 

Nedan beskrivs de klimatanpassande åtgärder som studerades på byggnaden i 2080-

klimat i syfte att undersöka hur dessa kunde klimatanpassa byggnaden i det framtida 

klimatet.  

I detta arbete är det den stigande temperaturen som undersöks vad gäller 

klimatförändringar, vilket gör att klimatanpassande åtgärder undersöks utifrån deras 

förmåga att sänka inomhustemperatur samt energi- och kylbehov i byggnaden. För att 

kyla en byggnad, eller hålla nere dess inomhustemperatur, kan både aktiva och passiva 

åtgärder användas. Aktiva åtgärder innebär att genom olika sätt installera kyla i 

byggnaden och använda energi för att kyla denna, som till exempel ett kylbatteri i 

ventilationen. Passiva åtgärder använder inte energi för att kyla byggnaden på samma 

sätt, utan hindrar istället byggnaden från att bli överhettad från första början. Dessa kan 

utgöras av bland annat solavskärmning, specifik utformning av klimatskal och 

byggnadens form, samt naturlig ventilation i form av ventiler och fönsteröppning. De 

passiva åtgärderna kommer med fördelen att de inte drar samma mängd energi som den 

aktiva kylan, och kan därför ha egenskapen av både en energieffektiviserade och en 

kylande åtgärd. På grund av att de passiva åtgärderna inte aktivt kyler byggnaden skulle 

det kunna innebära att byggnaden inte når den önskade inomhustemperaturen under 

årets varmaste dagar. Kostnadseffektiviteten kan också variera för de passiva 

åtgärderna, där ex. naturlig ventilation har fördelen att den inte innebär några extra 

kostnader vid konstruktion av byggnaden, medan t.ex. fönster med lägre g-värde 

innebär en större investering. Att förändra de passiva åtgärderna i efterhand kan vara 

svårt och kräva ett större ingrepp på byggnaden, och kan därför motivera den extra 

investeringen vid konstruktion (Warfvinge och Dahlblom, 2010).   

I denna studie var det passiva åtgärder som undersöktes, och dessa var; nattkyla (att 

vädra ur byggnaden under nattetid), solavskärmning, naturlig ventilation i form av 

fönsteröppning, fönsterandel (hur stor fönsteryta relativt uppvärmd area), 

dagsljusstyrning av belysning samt mängden internlaster. Dessa åtgärder undersöktes 

med avseende på inomhustemperatur, termisk komfort samt energianvändning. För att 

dokumentera varje enskild åtgärds inverkan på byggnaden simulerades de var för sig, 

för att sedan adderas ihop till kombinerade åtgärdspaket. De kombinerade 

åtgärdspaketen undersöktes genom samma indikatorer, för att ta reda på hur åtgärderna 

tillsammans kunde klimatanpassa skolbyggnaden och hur mycket ytterligare kyla som 

eventuellt skulle behövas för att hålla nere skolans inomhustemperatur. Hur åtgärderna 

applicerades på byggnaden beskrivs mer i detalj under kapitel 3.4, 

“Fallstudiebeskrivning”, där det redovisas vilken indata och vilken styrning som 

användes. Nedan presenteras vardera åtgärd samt åtgärdspaket. 

3.3.1 Nattkyla  

Nattkyla används under sommarhalvåret och innebär en nattlig vädring med hjälp av 

ventilationssystemet. På så sätt vädras byggnaden ur och kan kylas ner av den svalare 
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utomhustemperaturen under natten (Warfvinge & Dahlblom, 2010). När nattkyla 

modelleras i IDA ICE sätts ett tidsschema för de timmar under natten som den ska vara 

påslagen, villkor för den lägsta tillåtna utetemperaturen, den nödvändiga skillnaden i 

utomhus- och inomhustemperatur samt en lägsta nivå på frånluftstemperaturen. Den 

lägsta nivån på frånluften sätts för att nattkylan ska stoppas när inomhustemperaturen 

nått önskad nivå, och inte kylas ned för mycket. 

3.3.2 Solavskärmning 

Solavskärmning används för att stänga ute solinstrålning i syfte att minska värme och 

bländning från solljuset. Solavskärmning kan komma i olika former och kan vara 

invändig eller utvändig. Invändig solavskärmning sitter på insidan av fönstret och kan 

utgöras av exempelvis gardiner och persienner. Utvändig solavskärmning kan sitta 

utanpå fönstret i form av “screens” (en slags skärm som kan hissas ner för fönstret), 

men kan även vara överhängande i form av exempelvis markiser. Solavskärmning kan 

bland annat styras av ett schema, av solstrålning mätt i W/m2, eller manuellt 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

3.3.3 Fönsterandel 

Byggnadens fönsterandel kan beskrivas som förhållandet mellan den totala fönsterytan 

och den uppvärmda golvarean. Att minska fönsterandelen på en byggnad kan minska 

dess solinstrålning, och därmed värmen som kommer från solvärmelasten (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010). 

3.3.4 Naturlig ventilation 

Naturlig ventilation är ett sätt att vädra ur en byggnad, och kan utgöras av ex. ventiler, 

otätheter och öppning av fönster. Naturlig ventilation definieras av att den inte styrs av 

något mekaniskt system, som ett vanligt ventilationssystem gör (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010). 

3.3.5 Dagsljusstyrning 

Belysning innebär en viss värme som tillförs, och genom en dagsljusstyrning av 

belysning kan den värmen minskas då lamporna är påslagna under färre timmar av 

dagen. Dagsljusstyrning av belysning styrs genom att ett gränsvärde för luminans (ett 

mått på ljus) sätts, där lamporna stängs av när tillräcklig ljusstyrka erhålls från det 

naturliga ljuset utifrån (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

3.3.6 Minskning av internlaster 

Med ett varmare klimat och utan någon kyla installerad är det möjligt att byggnader blir 

överbelastade med det antalet internlaster som de idag är dimensionerade för. Att 

minska antalet personer som vistas i byggnaden skulle kunna sänka värmen från 
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personer, och göra att byggnaden inte blir lika upphettad (Warfvinge & Dahlblom, 

2010).   

3.3.7 De kombinerade åtgärdspaketen  

De två åtgärdspaketen som undersöktes bestod av ett “fullständigt” paket där en variant 

av varje åtgärd ingick, samt ett “nerskalat” åtgärdspaket som undersökte vilken effekten 

blev om alla åtgärder inte användes. Det fullständiga åtgärdspaketet undersökte i vilken 

utsträckning som alla åtgärder tillsammans klarade att klimatanpassa byggnaden, och 

det nerskalade hur stor skillnaden blev om färre åtgärder inkluderades. 

3.4 Fallstudiebeskrivning  

Skolbyggnaden som undersöktes representerar en förskola i den nybyggda stadsdelen 

Rosendal i Uppsala. En energisimuleringsmodell i programmet IDA ICE fanns färdig 

att tillgå då Ramboll tidigare utfört energiberäkningar på byggnaden. Förskolan, som 

har en uppvärmd area på 1749 𝑚2, består av två plan med åtta avdelningar, 

personalutrymmen samt storkök, och befinner sig vid tidpunkten för detta arbete i 

byggskede men beräknas klar i december 2022. Byggnaden har utformats för att uppnå 

betyg Silver enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad, vilket är det vanligaste 

certifieringssystemet för byggnader i Sverige. Byggnaden har i ursprungsläget ingen 

kyla installerad, och för uppvärmning används fjärrvärme.   

Att byggnaden skulle vara av typen skola bestämdes på grund av fördelarna som 

kommer med de förutsägbara användarmönster som detta innebär. Vid simuleringar 

finns det då siffror att tillgå för hur många personer som kommer att vistas i byggnaden, 

vilka tider samt hur många dagar per år. Förskolan valdes dels för att representera hur 

skolor byggs idag och behövde därför vara relativt ny för att vara aktuell, samt dels på 

grund av modellen som är tillräckligt detaljerad för de önskade simuleringarna. Figur 1 

visar en 3D-modell av byggnaden i IDA ICE. 
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Figur 1: IDA ICE modell över förskolan som användes för beräkningar. 

Skolbyggnaden studerades först i dagens klimat för Stockholmsområdet (på grund av att 

ingen klimatfil fanns tillgänglig för Uppsala), där simuleringar gjordes på årsbasis för 

att beräkna energianvändning och inomhusklimat. Efter att dessa värden dokumenterats 

lades istället klimatfilen för år 2080 in i programmet, och samma beräkningar som 

tidigare utfördes. Vid simuleringar för jämförelse av skolbyggnaden i klimatet för 2020 

och 2080 var det viktigt att skolbyggnaden var modellerad identiskt för de båda årtalen. 

Vid dessa simuleringar var byggnaden utformad för att representera den verkliga 

byggnaden i största möjliga mån. Detta innebar att skolan inte hade någon kyla 

installerad, utan endast kyldes genom solavskärmning och en naturlig ventilation i form 

av fönsteröppning. Vilka fönster som kunde öppnas lästes av från planritning, och 

vinkeln för öppna fönster sattes till 15 grader med motiveringen att en större öppning 

skulle kunna innebära en fallrisk för barnen på skolan. Hur ofta fönstren öppnas 

modellerades att bero på inomhus- och utomhustemperatur. Ventilationsflöden lästes av 

från ritningar och modellerades för att motsvara den verkliga byggnaden. 

Efter att simuleringar gjorts för skolbyggnadens ursprungsläge applicerades 

klimatanpassande åtgärder på byggnaden för att anpassa denna efter det nya klimatet. 

Efter att åtgärderna simulerats var för sig adderades de sedan ihop till två gemensamma 

åtgärdspaket, vilka jämfördes mot samma indikatorer som de individuella åtgärderna.  

Skolmodellen är uppbyggd i IDA ICE genom att varje rum motsvarar en egen “zon”, 

med individuella egenskaper vad gäller bland annat väderstreck, solinstrålning, 

internlaster och ventilationsflöden, där de olika värdena kan läsas av från byggritningar 

för att sedan läggas in i programmet. Alla beräkningar i IDA ICE utfördes därmed 

separat för de olika zonerna och inte som ett medelvärde för hela skolan. Beräkningarna 

fokuserades därför till det rum som blev varmast i byggnaden, med undantag för 

köksutrymmen då dessa inte bemannas av elever samt ofta tenderar att bli varmare än 
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övriga rum på grund av värmen som alstras från köksapparater. Rummet som 

undersöktes var “Allrum 56” och visas i skolans planlösning i figur 2. Att Allrum 56 

blev varmast beror mest troligt på att det är beläget i söderläge med fönster mot sydöst 

och sydväst, samt befinner sig på andra våningen i byggnaden. 

Figur 2: Planlösning över Rosendals förskola med Allrum 56 markerat i rött. 

Allrum 56 är ett gemensamt utrymme som delas mellan två avdelningar på förskolan. 

Rummet är till för lek, utforskning och måltider, vilket indikerar att barnen spenderar en 

stor del av sin tid inomhus i detta rum. Rummet är dimensionerat för 15 personer och 

har ett maxantal på 25. Då det troligtvis rör sig både fler och färre än 15 personer i 

rummet under dagen sattes 15 personer som ett medeltal. Schemat sattes enligt standard 

för skolor och syns i figur 3. Schemat avser terminstider och innebär därför att skolan är 

obemannad under helger och högtider, samt räknar med 4 veckor stängt under 

sommaren. 

 

Figur 3: Visar schema för bemanning av Allrum 56. Urklipp från IDA ICE. 
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Schemat i figur 3 ska motsvara: 

▪ Kl. 06: Personal börjar anlända. 

▪ Kl. 07:30-08:30: Barnen anländer & skolan blir fullt bemannad.  

▪ Kl. 10-11:30: Obemannat. Utomhuslek/lektion i annat rum.  

▪ Kl. 11:30-13:30: Fullt bemannat.  

▪ Kl. 13:30-14:30: Obemannat. Utomhuslek/lektion i annat rum.  

▪ Kl. 14:30-15: Fullt bemannat.  

▪ Kl. 15: Barn börjar lämna skolan för dagen.  

▪ Kl. 18:30: Den sista läraren har gått hem. 

3.4.1 Indata för åtgärder 

Nedan presenteras samtliga åtgärder som undersökts tillsammans med indatan som 

använts vid simuleringar. Tabell 2 visar i översiktligt format de inställningar som gjorts 

i IDA ICE, och efter tabellen förtydligas vissa detaljer i text. 

Tabell 2: Visar detaljerade data för de klimatanpassande åtgärder som undersökts på 

skolbyggnaden. 

Åtgärder Variabler Period  Övrigt 

Nattkyla 

 

Påslagen: 

kl. 22-05 

Frånluft  >22 

grader 

Utomhustemp > 

10 grader 

Frånluft > 

utomhustemp 

 

Sommar, 1a 

maj- 30e 

september 

Variabelt 

gränsvärde för 

uppvärmning 

sätts till 18 

grader under 

schematider för 

nattkyla. 

Minskad fönsterandel 

(12%) 

 

Samtliga fönster 

minskas lika 

mycket 

 

Helår Ursprunglig 

andel 17% 

Minskad fönsterandel 

(15%) 

 

6,0 Helår Ursprunglig 

andel 17% 

Solavskärmning: 

Markis + screens  

 

Markisolett, styrs 

via schema. 

Halvt dragen: kl. 

8-10, 19-20 

Fullt dragen: kl. 

10-19 

Screens: styrning 

100 W/𝑚2 

 

Screens: året 

om 

Markis: 

sommarperiod 

maj-sep 

Ursprungliga 

screens, 

styrning sänkt 

från 200 W/𝑚2 

till 100 .W/𝑚2 
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Solavskärmning: 

Screens styrning 100 

 

Utvändiga 

screens: styrning 

100 W/𝑚2 

 

Helår Ursprungliga 

screens, 

styrning sänkt 

från 200 W/𝑚2 

till 100 W/𝑚2, 

gsyst-värde 

0,16. 

 

Solavskärmning: 

Persienner 

 

Styrning: 

solinstrålning 

200 W/𝑚2 

Helår Befintlig 

solavskärmning 

byts ut, nytt 

gsyst-värde 

0,39. 

Solavskärmning: 

Ingen solavskärmning 

Fönstrens g-

värde: 0,5 

Helår All befintlig 

solavskärmning 

tas bort 

 

Naturlig ventilation Aktiveras när 

inomhustemp > 

26 

Öppning: Cd-

faktor 0,4 (ca 40 

graders öppning) 

Helår Öppningsbara 

fönster läses av 

från ritning. 

Ursprunglig 

öppning 15 

grader, samma 

temp-styrning. 

 

Minskade internlaster Internlaster 

minskas med 

50% (från 130 

till 65) 

 

Helår Internlaster 

minskas lika 

mycket i varje 

rum. 

Dagsljusstyrning av 

belysning 

 

Belysning stängs 

av vid högre 

luminans än 300 

lux 

Helår  

 

Nattkyla användes under sommarhalvåret, från 1a maj till 31a augusti, under timmarna 

22–05 på natten. För att inte få en onödig energianvändning i form av uppvärmning av 

byggnaden sattes ett variabelt gränsvärde för värmen, där gränsen sattes till 18 grader 

istället för 22 under de tider som nattkylan var aktiverad. Det kan annars resultera i att 

byggnaden börjar värmas de gånger som inomhustemperaturen råkar hamna precis 

under 22 grader. 

Fönsterandelen på byggnaden var från början 17%, och undersöktes för två lägre 

värden; 15% och 12%. Samtliga fönster minskades lika mycket, för att behålla 

ursprunglig fördelning, placering och väderstreck. På så sätt kunde det undersökas 

vilken skillnad som den totala arean på fönster skulle ha för byggnaden, utan att någon 

ytterligare parameter påverkade resultatet.  
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Solavskärmning var en åtgärd som undersöktes i ett antal olika format på grund av att 

det är en åtgärd som kan komma i många olika former. Den ursprungliga modellen av 

skolbyggnaden hade en integrerad solskyddslösning som styrdes av solstrålning och 

som i dagsläget var väldigt effektiv, då denna gav ett gsyst-värde på 0,16. Trots att 

byggnaden ursprungligen hade en effektiv solavskärmning undersöktes ändå olika 

former av åtgärden, för att studera vilken skillnad som olika former av solavskärmning 

kan göra för en byggnads inomhusklimat och energianvändning. Byggnaden 

undersöktes därför för de fyra fallen: utan någon solavskärmning alls, med persienner, 

med en annan styrning på den befintliga solavskärmningen, samt med en dubbel 

avskärmning som kombinerade befintliga screens med markiser.  

I ursprungsläget simulerades byggnaden med 15 graders fönsteröppning som 

aktiverades då inomhustemperaturen överskred den önskade nivån på 26 grader. Det 

undersöktes därför som en åtgärd att öka den vinkel som fönstret kunde öppnas i 

utforskande syfte för att ta reda på huruvida åtgärden gjorde någon skillnad för 

inomhusklimatet. Det kan vara en åtgärd som inte är möjlig på grund av att den innebär 

en fallrisk för eleverna på skolan, men detta lämnades utanför arbetet och åtgärden 

inkluderades i undersökande syfte. Kanske är det en åtgärd som gör stor skillnad och 

därför bör appliceras på byggnader som riskerar att utsättas för överhettning, men 

kanske är det inte heller en åtgärd som fungerar på just skolbyggnader på grund av 

säkerhetsaspekten med öppna fönster. Det kan även vara så att åtgärden inte ger någon 

märkbar skillnad. Det var däremot intressant ur ett klimatanpassnings-perspektiv att 

undersöka åtgärden, och därför inkluderades den i arbetet. 

I det ursprungliga läget simulerades skolan med en schemastyrd belysning som var 

påslagen de tider och dagar som eleverna var på plats. Som en åtgärd undersöktes därför 

dagsljusstyrning. Utifrån en rapport från SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) är ca 

150–200 lux en önskvärd ljusstyrka för skolbarn. En ljusstyrka upp emot 500 lux kan 

upplevas som bländade för barnen, och därför sätter SISAB ljussensorer på 300 lux 

(SISAB, 2017). Därför sattes gränsen i denna undersökning också till 300 lux, vilket 

innebär att lamporna stängdes av när 300 lux uppnåddes av det naturliga ljuset.  

I det fullständiga åtgärdspaketet inkluderades samtliga åtgärder. Av de olika åtgärderna 

för solavskärmning valdes den dubbla avskärmningen, och av de två olika 

fönsterandelarna valdes den lägsta på 12%. I det nerskalade åtgärdspaketet valdes de 

mest extrema åtgärderna bort, för att undersöka hur långt byggnaden kunde 

klimatanpassas med ett färre antal åtgärder. Därför exkluderades halveringen av 

internlaster från åtgärdspaketet, då detta i praktiken skulle innebära att dubbelt så stor 

yta krävs för samma antal personer, vilket inte anses realistiskt som åtgärd. Vad gäller 

solavskärmningen inkluderades den dubbla solavskärmningen i det fullständiga 

åtgärdspaketet, och endast utvändiga screens i det nerskalade. Detta på grund av att en 

dubbel solavskärmning i form av en markis ovanpå screens inte anses kostnadseffektivt, 

och därför mindre realistiskt. 
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3.5 Känslighetsanalys 

Detta arbete grundar sig till en stor del på klimatdata utifrån klimatprediktion för 

framtida klimatscenarier. Hur klimatet kommer att förändras i framtiden beror främst på 

mängden utsläpp som släpps ut, vilket i sin tur beror på samhällsutveckling, politik, 

befolkningsmängd och teknikutveckling bland annat. Detta innebär att framtida 

klimatförändringar är svåra att förutspå, och att det utgör en osäkerhet i beräkningarna 

(Strandberg, 2020). Beräkningarna för detta arbete grundade sig i ett slags “worst case 

scenario”, vilket är vad som rekommenderas vid klimatanpassning för att ta höjd för de 

allvarliga konsekvenser som skulle kunna inträffa. På grund av osäkerheterna kring 

klimatprediktion är det dock intressant att undersöka hur stora konsekvenserna blir för 

ett mildare scenario. Detta undersöktes därför i en känslighetsanalys för att ta reda på 

hur stor påverkan som mildare klimatförändringar kunde få på byggnaden. 

 

Figur 4: Förändring i årsmedeltemperatur för RCP-scenario 2,6, 4,5 och 8,5. Källa: 

MSB, “Säkert och osäkert i klimatscenarierna”, Strandberg, 2020. 



25 
 

Som tidigare diskuterat fanns inte något mildare prediktionsscenario att välja i verktyget 

CCWorldWeatherGen. Det fanns dock ett ytterligare tidsintervall att välja på för samma 

scenario, som representerar klimatförändringar år 2050. Strandberg (2020) har skrivit 

om IPCC:s klimatscenarier, och konstaterade att klimatet förändras på nästintill samma 

sätt i samtliga scenarier, men i olika hastighet. Figur 4 är tagen från Strandbergs rapport 

och visar temperaturförändringar i RCP-scenario 8,5 vid olika tidpunkter framåt i tiden, 

vilka jämförs med temperaturförändringen i slutet av seklet för RCP 2,6 och 4,5 

(Strandberg, 2020). Enligt figuren skulle RCP 8,5 vid år 2041-2070 kunna motsvara 

RCP 4,5 vid år 2071-2100. Vid känslighetsanalys för beräkningarna i detta arbete 

användes därför en klimatfil för RCP 8,5 vid år 2050 för att representera ett mildare 

utsläppsscenario för år 2080. 
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4. Resultat och analys 

Resultatet är indelat fyra avsnitt, där de första tre ämnar besvara studiens 

frågeställningar i kronologisk ordning. Det inledande avsnittet behandlar därför 

klimatdatan utifrån genereringen av en framtida väderfil, och hur denna skiljde sig från 

dagens klimatdata. Nästföljande avsnitt presenterar skolbyggnadens inomhusklimat 

samt energianvändning i de två olika klimaten, för att undersöka vilken påverkan som 

framtida klimatförändringar fick på byggnaden. Det tredje avsnittet presenterar 

resultatet för de olika klimatanpassande åtgärderna, vilka analyseras utifrån tidigare 

nämnda indikatorer. Det fjärde och sista avsnittet i resultatet behandlar studiens 

känslighetsanalys.  

4.1 Klimatdata 

Nedan redovisas de två klimatfiler som använts, där den ena motsvarar 

normaltemperatur för nutid och den andra för år 2080. 

 

Figur 5: Dygnsmedeltemperatur för de två klimatfilerna som representerar klimatet år 

2020 och 2080. Visas för helår. 

Figur 5 visar dygnsmedeltemperaturer för de båda klimatfilerna som använts vid 

simuleringar. Figuren visar att medeltemperaturen för år 2080 följde svängningarna från 

år 2020 snarlikt, men i de flesta fall befann sig ett antal grader varmare. En stor skillnad 

mellan klimaten var att det under vintern 2020 förekom flera temperatursänkor som inte 

skedde år 2080. Även under sommarhalvåret, april-september, fanns stora skillnader 

mellan klimaten, där tillfälliga värmeböljor blev betydligt varmare och vanligare år 

2080. Dygnsmedeltemperaturen under sommaren var betydligt högre år 2080 än 2020, 

och var under en längre period under juli-augusti ca 10 grader högre. Noterbart var även 
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den värmebölja som syns i början av maj månad i figuren, men som var högre och 

längre för 2080. På grund av den metod som använts för att generera klimatfilen för år 

2080 var det inte oväntat att den snarlikt följde temperatursvängningar för år 2020, men 

tydligt var att värmeböljor inträffade tidigare, samt blev både varmare och längre. 

 

Figur 6: Visar timvis medeltemperatur för de båda klimatfilerna under den första 

veckan i maj. 

Figur 6 visar hur temperaturen svängde under dygnen den första veckan i maj för år 

2020 och 2080. Noterbart var att temperaturen under extrema dagar skiljde sig betydligt 

mellan åren, men det fanns även dagar då de liknade varandra. Jämfört med figur 5 är 

det även tydligt att maxtemperaturen under dygnet låg flera grader över den högsta 

dygnsmedeltemperaturen. 

Tabell 3: Redovisar hur dygnstemperatur skiljer sig åt mellan de två klimatfilerna.  

Dygnsmedeltemperatur: 2020 [℃] 2080 [℃] Differens [℃]  

Max 22,9 27,1 4,2 

Min -12,7 -6,7 6 

Intervall mellan max & 

min 

35,6 33,8 1,8 
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Tabell 3 visar hur dygnsmedeltemperaturen skiljde sig mellan de två klimatfilerna. Både 

högsta och lägsta dygnsmedel var några grader varmare år 2080. Intervallet mellan 

högsta och lägsta dygnsmedeltemperatur var något högre för år 2020, troligtvis på grund 

av de temperatursänkor som förekom under vintern och som inte skedde på samma sätt 

år 2080. 

4.2 Inomhusklimat och energianvändning i byggnaden under 
2020 & 2080 

I ursprungsläget var modellen över byggnaden utformad för att efterlikna den verkliga 

skolbyggnaden i största möjliga mån. Detta innebar att de enda lösningarna för 

komfortkyla som fanns i byggnaden var en integrerad solskyddslösning i form av 

“utvändiga screens” som styrdes på solstrålning, samt en naturlig ventilation i form av 

fönsteröppning för de tillfällen då temperaturen överskred det önskade värdet på 26 

grader. Nedan redovisas hur energianvändning och inomhusklimat skiljde sig för 

byggnaden i de två olika klimaten. 

4.2.1 Inomhustemperatur & termisk komfort  

Nedan redovisas inomhustemperatur samt termisk komfort för byggnaden simulerad i 

dagens (2020) samt framtidens (2080) klimat.  

Figur 7: Månadsvis operativ medeltemperatur under de timmar som skolan är 

bemannad, 06–17, för år 2020 och 2080. 

Figur 7 visar hur den månadsvisa operativa medeltemperaturen skiljde sig för 

skolbyggnaden i de två olika klimaten. Det är tydligt att skolbyggnaden blev betydligt 

varmare under sommarmånaderna i 2080-klimatet än för 2020, då temperaturen skiljde 
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sig upp mot 1,5 grader för månaderna maj-september. För att sammanfatta grafen visar 

den att sommarperioden under 2080 var både varmare och längre än den under 2020. 

 

Figur 8: Antal timmar vid överhettade temperaturer, redovisat i operativ temperatur 

(op) och lufttemperatur (l) för år 2020 och 2080. 

Figur 8 visar antal timmar som inomhustemperaturen befann sig över den önskade 

högstanivån på 26 grader, enligt Arbetsmiljöverkets krav. Grafen visar en överhettning 

som var betydligt högre i 2080-klimatet. Inomhustemperaturen sträckte sig både till 

högre temperaturer samt befann sig på överhettade nivåer under nästan 3 gånger så lång 

tid som i 2020-klimatet. Grafen visar en relativt jämn kurva för lufttemperaturen för de 

båda klimaten, samt en snarlik kurva för de operativa temperaturerna. Den stora skillnad 

i överhettade timmar som syns fram till ca 26,5 𝑜𝐶 kan indikera att något av skolans 

system för komfortkyla startat, vilket antingen kan vara solavskärmning eller 

fönsteröppning. Att kurvan sjunker längre för den operativa temperaturen tyder på att 

denna påverkades i högre grad av systemet som startades. Solavskärmningen 

aktiverades vid en solinstrålning på 200 W/𝑚2,en nivå som troligtvis uppfylldes redan 

innan rumstemperaturen hunnit stiga ända upp till 26 grader, varför minskningen som 

syns i kurvan troligtvis kom från fönstren som öppnades när rumstemperaturen nådde 

26 grader. Det kan även noteras att grafen endast sträcker sig till 28 grader, en 

temperatur som skolbyggnaden år 2020 inte kommer upp i, men som byggnaden i 2080-

klimatet överskred i mer än 150 timmar. 
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Tabell 4: Visar den högst uppnådda inomhustemperaturen i skolbyggnaden under 2020 

och 2080, samt det högst uppnådda PPD-värdet för båda åren.  

Årtal: Max operativ 

temp: 

Max 

lufttemp: 

Överhettade 

timmar  

apr-sep 

(operativ - 

lufttemp) 

Max PPD: 

2020 27,2 27,1 329 – 20 22,6% 

2080 30,3 30,3 1613 - 703 46,8% 

 

Tabell 4 visar hur den högst uppnådda inomhustemperaturen, överhettningen samt det 

högst uppmätta PPD-värdet skiljde sig för skolbyggnaden i de båda klimaten. 

Maxtemperaturen skiljde sig med ca 3 grader mellan de två klimatfilerna för både 

operativ temperatur och lufttemperatur. PPD-värdet mer än fördubblades. Antal timmar 

som skolan befann sig på överhettade nivåer fick markanta ökningar för både operativ 

temperatur och lufttemperatur. 

Tabell 5: Redovisar hur byggnaden i klimatet för 2020 och 2080 lever upp till kraven på 

inomhustemperatur. 

Krav: Uppfylls 2020:  Uppfylls 2080: 

Arbetsmiljöverket Ja Nej  

Folkhälsomyndigheten  Ja Nej 

Lärarnas Riksförbund Ja Nej 

FEBY Ja Nej  

 

I tabell 1 i avsnitt 2.3 redovisades de krav som gäller för inomhustemperatur. Tabell 5 

ovan visar huruvida byggnaden levde upp till kraven för de två klimaten. År 2020 

uppfyllde byggnaden alla de krav som finns på inomhustemperatur, i motsats till 2080 

där inga krav uppfylldes. 

4.2.2 Energianvändning  

Nedan redovisas energianvändning för byggnaden när denna simulerats i dagens (2020) 

samt det framtida (2080) klimatet. 
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Figur 9: Värmebehov månadsvis för byggnaden år 2020 och år 2080. 

Det som främst skiljde energianvändningen åt för byggnaden i 2020- och 2080-klimat 

var värmebehovet. Detta illustreras i figur 9 som visar ett högre värmebehov under 

samtliga månader för 2020. Detta kan anses vara en naturlig följd av det varmare 

klimatet år 2080, vilket minskar behovet av uppvärmning. Skillnaden i värmebehovet 

varierade mellan månaderna, från 1,36 kWh/m2 under mars upp till 2,86 kWh/m2 under 

februari. Störst procentuell skillnad var det under oktober månad, där skolbyggnaden år 

2020 krävde ca dubbelt så mycket värme som år 2080. Staplarna för maj och september 

visar på ett nästintill obefintligt värmebehov för dessa månader år 2080, vilket tyder på 

en förlängd sommarsäsong och en kortare uppvärmningsperiod. 

Tabell 6: Redovisar energianvändning för byggnaden i ursprungsläge år 2020 och 

2080, samt visar hur energianvändningen förändras för år 2080. Alla siffror redovisas i 

enheten kWh/𝑚2, år. 

[kWh/𝑚2,år] 2020 2080  Differens [%] 

Värmebehov 58,8 42,0 -28,6 

Fastighetsel 11,5 11,5 - 

Tappvarmvatten 6,0 6,0 - 

Kylbehov - 3,6 3,6 

Total energianvändning 

utan kylbehov 

76,3 59,5 -22 

Total energianvändning 

med kylbehov 

76,3 63,1 -13,2 
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Tabell 6 visar energianvändningen i detalj för byggnaden i 2020- och 2080-klimat. Som 

nämndes innan var den främsta skillnaden i energianvändningen värmebehovet, vilket 

har en naturlig förklaring i det varmare klimatet. På grund av att skolbyggnaden levde 

upp till de krav som finns på inomhustemperatur i klimatet för år 2020 ansågs den inte 

ha något kylbehov, och har därför inte simulerats med detta. År 2080 levde byggnaden 

däremot inte upp till kraven på inomhustemperatur, varför kylbehovet undersöktes. För 

att byggnaden skulle hålla den önskade inomhustemperaturen på max 26 grader krävs 6 

363 kWh per år för att kyla byggnaden, motsvarande 3,6 kWh/𝑚2, år. Mer detaljerade 

grafer om inomhustemperaturen då byggnaden simuleras med en installerad kyla finns i 

appendix. 

4.3 Inomhusklimat och energianvändning för åtgärder & 
åtgärdspaket 

Nedan presenteras inomhusklimat och energianvändning för de åtgärder som undersökts 

på byggnaden, samt hur de skiljde sig mot varandra med avseende på indikatorerna för 

klimatanpassning. Alla resultat i avsnittet är beräknade i 2080-klimat.   

Åtgärderna som undersökts individuellt är: nattkyla, minskad fönsterandel (15% & 

12%), solskyddslösningar (adderad markis, screens med styrning på 100 W/𝑚2 istället 

för 200 W/m2, sämre skydd i form av persienner samt helt utan solskydd), en ökad 

naturlig ventilation, dagsljusstyrning av belysning samt en minskning av antalet 

internlaster. Åtgärdspaketen som undersökts är en sammansättning av individuella 

åtgärder och har enligt tidigare beskrivet definierats som ett fullständigt och ett 

nerskalat paket. Tabell 7 visar vilken uppsättning av individuella åtgärder som ingår i 

varje paket. 
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Tabell 7: Samtliga individuella åtgärder och vilka som ingår i de två åtgärdspaketen. 

Åtgärd: Fullt 

åtgärdspaket 

Nerskalat 

åtgärdspaket 

Nattkyla x x 

Minskad fönsterandel 

(12%) 

x x 

Minskad fönsterandel 

(15%) 

  

Markis + screens x  

Screens styrning 100  x 

Persienner    

Ingen solavskärmning   

Naturlig ventilation  x x 

Minskade internlaster x  

Dagsljusstyrning av 

belysning 

x x 

 

4.3.1 Inomhustemperatur & termisk komfort  

Nedan redovisas inomhustemperatur samt termisk komfort för byggnaden med 

åtgärderna och åtgärdspaketen adderade, jämfört med byggnaden utan någon åtgärd 

applicerad (ursprungsläge). Inomhusklimatet analyseras utifrån vilken maxtemperatur 

som uppnåtts, hur stor del av tiden april-september som byggnaden befann sig på 

överhettade temperaturer (dvs över 26 𝑜𝐶), huruvida den nådde upp till kraven på 

inomhustemperatur samt PPD-värden för termisk komfort. Alla resultat i detta avsnitt 

avser byggnaden i 2080-klimat. 
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Figur 10: Visar maximalt uppnådda inomhustemperatur för samtliga åtgärder och 

åtgärdspaket, fördelat i operativ temperatur samt lufttemperatur. 

Figur 10 visar maximalt uppnådd inomhustemperatur för samtliga åtgärder och 

åtgärdspaket. Tydligt i grafen är att inomhustemperaturen nådde klart högst nivåer utan 

någon solavskärmning på byggnaden. Förutom den sämre och den icke existerande 

solskyddslösningen så kunde alla åtgärder sänka maxtemperaturen eller, som nattkylan, 

hålla samma maxtemperatur som ursprungsläge. Den individuella åtgärden som sänkte 

inomhustemperaturen i störst utsträckning var en minskning av internlaster, som hade 

en maximal lufttemperatur på 29,5 oC och en maximal operativ temperatur på 29,6 oC, 

vilket var en minskning på 0,8 respektive 0,7 grader jämfört med ursprungsbyggnaden. 

Nattkylan påverkade inte den maximalt uppmätta temperaturen, utan denna höll samma 

nivå som byggnaden utan någon nattkyla installerad.  

Av de två åtgärdspaketen går det att se att det fullständiga åtgärdspaketet sänkte 

inomhustemperaturen mest, med en maximal lufttemperatur på 28,7 grader, en sänkning 

på 5,3% jämfört med byggnaden i dess ursprungsläge. Det nerskalade åtgärdspaketet 

kunde inte sänka inomhustemperaturen i samma utsträckning, utan nådde som högst en 

lufttemperatur på 29,6 grader. Minskade internlaster var den åtgärd som individuellt 

kunde sänka maxtemperaturen som mest, och klarade att sänka inomhustemperaturen 

mer än vad det nerskalade åtgärdspaketet gjorde. Förutom den var det en dubbel 

solavskärmning samt en fönsterandel på 12% som klarade att hålla 

inomhustemperaturen under 30 grader. 
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Figur 11: Visar hur stor andel av timmarna under april-september som byggnadens 

inomhustemperatur överskred 26 grader. Notera att staplarna är sorterade i 

storleksordning efter operativ temperatur, och att det inte innebär att lufttemperatur 

också är sorterade i storleksordning. 

Figur 11 visar hur stor andel av timmarna under april-september som byggnaden blev 

överhettad med de olika åtgärderna applicerade. Tydligt är hur operativ temperatur och 

lufttemperatur skiljer sig åt i grafen, där den operativa temperaturen befann sig betydligt 

fler timmar över 26 oC. Den individuella åtgärd som sänkte lufttemperaturens 

överhettning som mest var den naturliga ventilationen, som sänkte överhettningen från 

16% till 14%, lika mycket som det nerskalade åtgärdspaketet. Åtgärderna som sänkte 

den operativa temperaturens överhettning som mest var den dubbla solskyddslösningen 

med markiser och screens, samt minskningen av internlaster. Tydligt är att den 

operativa temperaturen påverkades starkt av solinstrålning då byggnaden utan någon 

solinstrålning alls fick en operativ temperatur 45% högre än byggnaden i ursprungsläge, 

jämfört med lufttemperaturens ökning på ca 18%. 

Av åtgärdspaketen var det fullständiga åtgärdspaketet mest effektivt, och sänkte 

lufttemperaturens överhettning från 16% till 11,5%. Även den operativa temperaturens 

överhettning minskade markant med det fullständiga åtgärdspaketet, som sänkte 

överhettningen från 36,7% till 21,8%. Det nerskalade åtgärdspaketet sänkte den 

operativa temperaturens överhettning näst mest efter det fullständiga, och sänkte 

lufttemperaturens överhettning till samma nivå som åtgärden ökad naturlig ventilation 

gjorde. Figuren visar att den operativa temperaturen hade större skillnader och 
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skiftningar i överhettning beroende på åtgärd, och att den påverkades mer än 

lufttemperaturen av de olika lösningarna. 

Figur 12: Högst uppmätt PPD-värde för skolbyggnaden med de olika åtgärderna och 

åtgärdspaketen applicerade. Ursprungsmodellen markerad som en vertikal linje. 

Figur 12 visar vilket det högst uppmätta PPD-värdet blev för skolbyggnaden med de 

olika åtgärderna och åtgärdspaketen applicerade, med byggnaden i ursprungsform 

markerad som en vertikal linje. Den åtgärden som individuellt sänkte PPD-värdet som 

mest var en minskning av internlaster, som sänkte PPD-värdet med 33,8%. Dubbel 

solavskärmning med markis och screens var näst bäst av de individuella åtgärderna och 

sänkte PPD-värdet med 20,1%, från ca 46% till strax över 30%. Nattkylan påverkade 

endast PPD-värdet marginellt, och detta med en ökning.  

Det fullständiga åtgärdspaketet sänkte PPD-värdet med 54,7%, vilket var mer än vad 

någon åtgärd gjorde enskilt. Det nerskalade åtgärdspaketet sänkte inte PPD-värdet i 

samma utsträckning, då detta endast sänktes med 25%, vilket var mindre än hälften så 

mycket som det fullständiga paketet. Detta kan förklaras av att de två åtgärder som 

sänkte PPD-värdet som mest, en minskning av internlaster samt en dubbel 

solavskärmning, inte ingick i det nerskalade åtgärdspaketet. 
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Tabell 8: Hur skolan uppnår kravnivåerna för inomhustemperatur med de olika 

åtgärderna applicerade. Kravnivåerna är de som redovisas i avsnitt 2.3, och hänvisas 

här som krav 1, 2, 3 o.s.v., utifrån ordningen som de redovisas i tabell 2. De krav som 

uppfylls är grönmarkerade. 

Åtgärd: Krav 1 

Arbetsmiljöverket 

Krav 2 

FHM 

Krav 3 

Lärarnas 

Riksförbund 

Krav 4 

FEBY 

Nattkyla Nej Nej Nej Nej 

Minskad 

fönsterandel (12%) 

Nej Nej Ja Nej 

Minskad 

fönsterandel (15%) 

Nej Nej Nej Nej 

Markis + screens Nej Nej Ja Nej 

Screens styrning 100 Nej Nej Nej Nej 

Persienner  Nej Nej Nej Nej 

Ingen 

solavskärmning 

Nej Nej Nej Nej 

Naturlig ventilation  Nej Nej Nej Nej 

Minskade 

internlaster 

Nej Nej Ja Nej 

Dagsljusstyrning av 

belysning 

Nej Nej Ja Nej 

Fullt åtgärdspaket Nej Nej Ja Nej 

Nerskalat 

åtgärdspaket 

Nej Nej Ja Nej 

     

Referens Nej Nej Nej Nej 

 

Tabell 8 visar hur skolan nådde upp till kraven på inomhustemperatur som redovisades i 

avsnitt 2.3. Det tidigare presenterade resultatet pekade på att åtgärderna kunde påverka 

inomhustemperaturen mot det bättre, dock var det ingen enskild åtgärd som räckte för 

att byggnaden skulle nå upp till mer än ett av kraven i 2080-klimatet. Det krav som 

vissa åtgärder klarade av att uppfylla var Lärarnas Riksförbunds krav om att den 

maximala inomhustemperaturen inte får överskrida 30 grader.  

Trots att det fullständiga åtgärdspaketet sänkte inomhustemperaturen i en högre 

utsträckning än det nerskalade, nådde båda åtgärdspaketen upp till samma krav. Kravet 

som de nådde upp till var, precis som för vissa åtgärder, Lärarnas Riksförbunds krav. 

Kraven som ej levdes upp till var Arbetsmiljöverkets krav om att temperaturen varaktigt 

ska hållas under 26 grader (vilket i detta arbete definierats som att inomhustemperaturen 

ej får överskrida 26 grader 7 dagar i rad), folkhälsomyndighetens krav om att den 

operativa maxtemperaturen ej får överskrida 28 grader, samt FEBYs krav om att 
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lufttemperaturen ej får överskrida 26 grader i mer än 10% av tiden under april-

september. Det kan dock noteras att byggnadens inomhustemperatur förbättrats med 

hjälp av åtgärdspaketen, och med det fullständiga åtgärdspaketet var mycket närmare att 

leva upp till FEBY:s krav än något av de övriga fallen. 

4.3.2 Energianvändning  

Nedan redovisas energianvändning och minskning av kylbehov för de individuella 

åtgärderna och åtgärdspaketen. 

Figur 13: Minskning av kylbehov uttryckt i kWh/𝑚2, år, redovisat för åtgärder och 

åtgärdspaket jämfört med byggnaden i sin ursprungliga form i 2080-klimat. Ett högre 

värde innebär en större minskning. 

Figur 13 visar hur mycket varje åtgärd och åtgärdspaket minskade byggnadens 

kylbehov, redovisat i kWh/𝑚2, år. Grafen visar att åtgärdspaketen sänkte kylbehovet 

betydligt mer än vad åtgärderna klarade på egen hand, och det åtgärdspaket som sänkte 

kylbehovet som mest var det fullständiga åtgärdspaketet. De sämre 

solavskärmningslösningarna togs ej med på grund av att de inte sänkte kylbehovet, utan 

hade ett högre kylbehov. Likaså togs ej den naturliga ventilationen med, då denna ej 

simulerades med kylbehov. Att nattkylan var den åtgärd som på egen hand sänkte 

kylbehovet som mest, tillsammans med fördelen att den inte kräver några extra 

installationer utan endast en förändrad styrning av befintlig ventilation, indikerar att det 

är en effektiv åtgärd med goda klimatanpassande egenskaper. En dubbel 

solavskärmning och en minskad fönsterandel till 12% var även dessa effektiva åtgärder 

vad gäller minskning av kylbehov, och likaså minskningen av internlaster. 

Dagsljusstyrning av belysning minskar kylbehovet minst av alla åtgärder, vilket är ett 

ganska väntat resultat. Åtgärden togs med för att undersöka huruvida den gjorde någon 
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skillnad alls, och resultatet kan därför anses positivt då dagsljusstyrning snarare kan 

anses vara energieffektiviserande åtgärd och inte en kylande. 

Figur 14: Visar energianvändning uppdelad i värmebehov, fastighetsel, tappvarmvatten 

och kylbehov för samtliga åtgärder och åtgärdspaket samt för byggnaden i sin 

ursprungliga utformning (markerad med en rektangel). 

Figur 14 visar energianvändning för samtliga åtgärder, både total och uppdelad efter 

kategori. Den individuella åtgärd som stack ut med den lägsta energianvändningen var 

en minskad fönsterandel till 12%, vilket både kan härledas till ett minskat värmebehov 

samt ett minskat kylbehov. Åtgärderna dubbel solavskärmning med screens och markis, 

dagsljusstyrning av belysning samt screens med ändrad styrning fick alla tre en högre 

energianvändning än byggnaden i dess ursprungsform, trots att de minskade dess 

kylbehov. I figuren syns det att detta beror på åtgärdernas ökade värmebehov, vilket kan 

förklaras av att åtgärderna fick en minskad uppvärmning från sol och lampor. Vad gäller 

de olika typerna av solavskärmning så fick de sämre solskyddslösningarna (icke 

befintlig och persienner) ett betydligt sämre inomhusklimat än ursprungsformen av 

byggnaden, och dessutom hög energianvändning på grund av ett stort kylbehov. Detta 

gjorde det tydligt att solskydd var en viktig åtgärd som gjorde stor skillnad för 

byggnadens klimatanpassning. 

Åtgärdspaketen i sin tur hade lägre energianvändning än åtgärderna, vilket beror på att 

värmebehov, fastighetsel samt kylbehov blev lägre. Energianvändningen sänktes med 9 

respektive 12 procent för de två åtgärdspaketen jämfört med ursprungsmodellen. Det 

fullständiga åtgärdspaketet fick klart bäst resultat vad gäller inomhusklimat, och hade 

67,6 
64,5 64,0 63,5 63,4 63,3 63,1 61,1 60,4 59,5 59,0 

57,3 55,6 
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hälften så stort kylbehov som det nerskalade åtgärdspaketet. Trots det fick det 

nerskalade åtgärdspaketet en lägre total energianvändning. Detta beror på att det 

nerskalade åtgärdspaketet hade en högre internvärme från personvärme samt en större 

solvärmelast på grund av den enklare solavskärmningen, vilket minskade byggnadens 

värmebehov och därmed energianvändning.  

Behovet av fastighetsel var snarlikt för alla åtgärder, med undantag för nattkylan som 

fick en högre förbrukning, och åtgärdspaketen som hade en lägre. Det kan dock noteras 

att nattkylan, trots det högre behovet av fastighetsel, ändå fick en lägre 

energianvändning än ursprungsmodellen av byggnaden på grund av det låga kylbehovet.  

Vad gäller värmebehovet är det tydligt att en bättre solavskärmning minskade den 

passiva solvärmelasten i byggnaden, och därför ökade byggnadens värmebehov under 

kalla dagar. Minskning av internlaster och dagsljusstyrning på belysning ökade även 

dessa byggnadens värmebehov då de minskade värmebidraget från personer och 

lampor. De åtgärderna med sämre solskyddslösningar fick betydligt lägre värmebehov, 

och likaså en minskning av fönsterandel. Detta kan förklaras av att mindre fönster 

innebär färre transmissionsförluster, då fönster har ett högre U-värde (mängden 

energi/värme som läcker ut) än ytterväggar. Åtgärdspaketen hade relativt låga 

värmebehov jämfört med åtgärderna separat, vilket visar att åtgärderna tillsammans 

sänkte värmebehovet trots att vissa åtgärder hade en ökande effekt. 

4.3.3 Sammanfattning av åtgärder 

Sammanfattningsvis visade resultatet att ingen åtgärd klarade att klimatanpassa 

skolbyggnaden tillräckligt för att den skulle nå upp till kraven på inomhustemperatur. 

Men trots att åtgärderna inte kunde klimatanpassa skolbyggnaden fullt ut kunde de 

förbättra inomhusklimatet samt sänka byggnadens energibehov. Åtgärderna kan därför 

spela en viktig roll i ett klimatanpassande arbete och skulle både kunna verka 

energieffektiviserande i en byggnad med installerad kyla, samt verka klimatanpassande 

på en byggnad som saknar kyla. De två åtgärdspaketen visade sig vara de åtgärder som 

kunde förbättra byggnadens inomhusklimat samt sänka dess energibehov som mest. Det 

fullständiga åtgärdspaketet var överlägset vad gäller inomhusklimat, men det nerskalade 

fick den lägsta energianvändningen. Med vetskapen om att installerad kyla behövs för 

att klimatanpassa byggnaden, kan därför det nerskalade åtgärdspaketet vara det bästa 

alternativet. Det skulle kräva färre åtgärder, samt ha en lägre energianvändning än det 

fullständiga. Utan installerad kyla kan dock det fullständiga åtgärdspaketet vara det 

bästa alternativet, då detta sett till inomhusklimat var den åtgärd som bäst 

klimatanpassade byggnaden. 

4.4 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen utfördes med samma scenario som övriga resultatet, SRES A2, 

men med en kortare tidshorisont (2050). Detta för att motsvara ett mildare scenario 

längre fram i tiden, för att studera skillnaden mellan olika grader av temperaturökningar 
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samt vilka konsekvenser det får för studiens resultat. Klimatfilen för år 2050 redovisas 

nedan i figur 15, och jämförs med dagens klimat samt klimatfilen för 2080 som använts 

i de tidigare beräkningarna. 

Figur 15: Visar dygnsmedel för den ursprungliga klimatfilen år 2020, samt för de 

framtagna klimatfilerna för år 2050 och 2080. 

Som går att se i figur 15 höll datan för det mildare klimatscenariot en lägre temperatur 

under hela året, jämfört med det mer extrema scenariot. Den följde samma variationer 

över året som datan för 2080-scenariot gjorde, men låg hela tiden lite lägre i temperatur. 
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Tabell 9: Inomhustemperatur för byggnaden med det mildare klimatet (SRES A2 för 

2050) jämfört med 2020- och 2080-klimat.  

Inomhustemperatur: 2020 2050 2080  

Operativ temp    

Maxtemp  

 

27,2 29,4 30,3 

Timmar över 26 

grader apr-sep  

 

329 1024 1613 

Andel av samtliga 

timmar apr-sep 

(4392) 

 

7,5% 23,3% 36,7% 

Lufttemp    

Maxtemp  

 

27,1 29,4 30,3 

Timmar över 26 

grader apr-sep  

 

20 303 703 

Andel av samtliga 

timmar apr-sep 

(4392) 

 

0,5% 6,9% 16,0% 

Max PPD: 22,68% 25,94% 46,77% 

 

Tabell 9 visar hur inomhustemperaturen påverkades av det mildare klimatscenariot, och 

jämförs med klimaten för 2020 samt 2080. Jämfört med klimatet 2080 visar tabellen en 

minskning av maxtemperaturen inomhus med 0,9 grader, och en betydande minskning 

av tiden som byggnaden var överhettad under perioden april-september. Det högst 

uppmätta PPD-värdet minskade från ca 47% till ca 26%, en minskning på 20,8 

procentenheter. Jämfört med dagens klimat, 2020, fick byggnaden högre 

inomhustemperaturer, en längre överhettning samt ett högre PPD-värde. 

Tabell 10: Kravnivåer för inomhustemperatur och huruvida skolbyggnaden i det 

mildare klimatet når upp till dessa. 

Krav: Uppfylls 2020:  

Arbetsmiljöverket Ja 

Folkhälsomyndigheten  Nej 

Lärarnas Riksförbund Ja 

FEBY Ja 
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Tabell 10 visar hur byggnaden nådde upp till kraven på inomhustemperatur i det 

mildare klimatet. Skolbyggnaden nådde upp till alla krav förutom 

Folkhälsomyndighetens, vilket säger att den operativa temperaturen ej får överskrida 28 

grader. 

Tabell 11: Visar energianvändning för byggnaden och hur den skiljer sig mellan de tre 

olika klimatscenarierna.. Alla siffror redovisas i enheten kWh/𝑚2, år. 

[kWh/𝑚2,år] 2020 2050 2080  

Värmebehov: 58,8 48,6 42,0 

Fastighetsel 11,5 11,5 11,5 

Tappvarmvatten 6,0 6,0 6,0 

Kylbehov:  0 0,6 3,6 

Energianvändning utan 

kyla: 

76,3 66,1 59,5 

Energianvändning med 

kyla: 

76,3 66,8 63,1 

 

Tabell 11 visar energianvändning för byggnaden i samtliga tre klimat, och hur den 

skiljde sig mellan dessa. Byggnaden i 2050-klimat fick ett lägre värmebehov än i 2020-

klimatet, men högre än 2080-klimatet. Detta kan förklaras av att 2050-klimatet befann 

sig någonstans mellan 2020 och 2080 i temperatur. Kylbehovet för 2050-klimatet är 

marginellt, men som redovisat i 10 så nådde inte byggnaden upp till samtliga krav, och 

skulle därför behöva kyla eller någon passiv kylåtgärd. Trots att byggnaden år 2050 

hade ett betydligt lägre kylbehov än år 2080, så blev den totala energianvändningen 

något högre. Detta på grund av att skillnaden i värmebehov var större än för kylbehov. 

Vid analys av skolbyggnaden i det mildare klimatet blev det tydligt att skolan blev 

varmare än idag och stundvis överhettad, men ändå klarade att nå upp till tre av de fyra 

kraven på inomhustemperatur. Trots att tre av kraven uppnåddes, så var skolan 

överhettad i 1024 timmar mellan april och september vad gäller operativ temperatur, 

vilket motsvarar en tid på ca 100 dygn (räknat med ett antagande på 10 överhettade 

timmar per dygn). Detta indikerade att skolbyggnaden under vissa perioder var för 

varm, vilket enligt Arbetsmiljöverket kan leda till sämre koncentrationsförmåga, trötthet 

samt huvudvärk hos eleverna. Detta visar att trots att klimatförändringarna inte blir så 

extrema som RCP 8,5 eller SRES A2 förutspår, så kvarstår problemet med att 

byggnader kan bli för varma och stundvis inte gå att bruka. Hur stor överhettningen blir 

är inte säkert, men det är högst troligt att åtgärder kommer krävas. 
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5. Diskussion 

5.1 Hur kan framtidens klimat se ut till följd av 
klimatförändringar? 

Det som IPCC:s scenarier har gemensamt är att medeltemperaturen stiger. Det som 

skiljer dem åt är takten. Resultatet visade tydligt på ett betydligt varmare klimat i 

framtiden med en månadsvis temperatur som var upp till 1,5 grader varmare än dagens 

under sommarhalvåret. Att det blir varmare är något som kan sägas med säkerhet, men 

hur varmt det kommer att bli går ännu inte att veta. Strandberg (2020) undersökte 

klimatprediktion och osäkerheter, och menade att ett sätt att hantera osäkerheten kring 

framtidsscenarion är att testa samma modell med flera olika scenarion, för att sedan 

kunna jämföra dessa och dra slutsatser utifrån det. Detta var vad som gjordes i 

känslighetsanalysen i detta arbete, där ett scenario användes för att representera mildare 

klimatförändringar. Resultatet visade på en lägre temperaturökning än det mer extrema 

scenariot, men fortfarande med inslag av längre och tidigarelagda värmeböljor som inte 

fanns representerade i 2020-klimatet. Detta bekräftar det som Strandberg konstaterar i 

sin rapport; även om det inte går att beräkna exakt hur klimatet i framtiden kommer bli, 

så är det inte heller helt ovisst. Det kan med säkerhet sägas att klimatet blir varmare och 

vädret mer extremt, exakt vilken klimatmodell eller vilket scenario som används för att 

uppskatta förändringen är mindre vitalt. Det viktiga är att ta hänsyn till att klimatet 

kommer att fortsätta förändras, och i förväg anpassa samhället för det som kommer att 

ske så att det finns en robusthet innan konsekvenser blir för stora. 

5.2 Hur påverkas byggnader av klimatförändringar? 

Att klimatet förändras och att det redan idag, 2022, börjar märkas av är ett faktum. Hur 

kan det komma att påverka de byggnader som vi bygger idag och som beräknas stå här i 

50–100 år, om inte längre?  Som svar på den frågan visar resultaten i denna studie 

detsamma som tidigare studier av Dodoo (2020), Holmes & Hacker (2007) samt Pajek 

& Kosir (2021); att byggnader som idag saknar aktiv kyla installerad, kommer att bli för 

varma. Som Holmes & Hackers (2007) och Dodoos (2020) studier har visat, visade 

resultaten i detta arbete att byggnaden som undersökts inte kunde möta 

klimatförändringarna i sin ursprungliga utformning, och som konsekvens blev 

överhettad under längre tid än vad kraven tillåter. Överhettningen i det framtida klimatet 

mättes till 700 timmar, jämfört med dagens 20, sett till lufttemperatur under perioden 

april-september. Detta pekar på att klimatförändringar och fortsatt temperaturökning 

kan få stora konsekvenser på de byggnader som idag byggs utan kyla installerad. Dessa 

byggnader löper stor risk att bli för varma och därför bli obrukbara under de varmaste 

perioderna på året.  

Ytterligare ett resultat, som även detta stämde överens med det som Dodoo (2020) fann 

i sin studie, var att byggnaden fick en förändrad fördelning av energianvändning. Båda 

studierna visade på ett minskat värmebehov, samt ett uppkommet kylbehov. Något som 



45 
 

studierna hade gemensamt var att besparingen i uppvärmning var större än det tillkomna 

behovet av kyla, vilket gjorde att energianvändning totalt fick en minskning. 

5.3 Vilka åtgärder krävs för att klimatanpassa en byggnad? 

Regeringens strategi för klimatanpassning säger att alla samhällsaktörer inom sina 

områden ska analysera, planera och bedriva sin verksamhet med hänsyn till de 

långsiktiga risker som ett förändrat klimat kan medföra, samt vidta klimatanpassade 

åtgärder. Men vilka åtgärder behövs för att klimatanpassa en byggnad? Svaret varierar 

från fall till fall, och kan bero på byggnadens utformning samt geografiska läge. Det 

beror även på vilka klimatförändringar som studeras, om det är temperaturökning eller 

översvämningar. Men med utgångspunkt i de åtgärder som undersökts i denna studie, 

samt de som undersökts i den tidigare forskningen, så är svaret att de åtgärder som blir 

aktuella är en kombination av både passiva och aktiva lösningar för komfortkyla.  

Pajek & Kosirs (2021) studie berörde en skolbyggnad i Storbritannien som redan hade 

passiva åtgärder i form av naturlig ventilation, nattkyla samt en hög värmetröghet. 

Deras resultat visade att skolan ej skulle vara brukbar år 2080 med en medelhög 

utsläppstakt. Dodoo (2020) undersökte ett flerbostadshus i Sverige, och kom fram till att 

de åtgärder som krävdes för att klimatanpassa byggnaden var en ökad grad av 

ventilation, solavskärmning samt en installerad kyla. Båda studierna överensstämmer 

med resultatet i denna studie, som även det visade på att en kombination av passiva 

åtgärder och en installerad kyla krävdes för att klimatanpassa skolbyggnaden utifrån den 

framtida klimatet.  

I detta arbete blev det tydligt att den minskade fönsterandelen var en effektiv åtgärd som 

både minskade kylbehov samt värmebehov för byggnaden, något som Pajek & Kosir 

(2021) fann var applicerbart på samtliga av deras 500 000 olika simuleringsmodeller. 

En minskad fönsterandel är en typisk åtgärd som drar fördel av att åtgärdas innan 

byggnaden står färdig, då denna i ett tillräckligt tidigt skede inte behöver innebära något 

extra installationsarbete. Flera av åtgärderna som undersöktes i denna studie kom dock 

med fördelen att de endast krävde en ändrad styrning för att fungera. Dessa var nattkyla, 

ökad naturlig ventilation samt känsligare styrning av solavskärmning. Aktiv kyla är en 

åtgärd som det inte finns ett tydligt behov av redan idag, men som både denna studie 

samt de tidigare redovisade studierna visar på kommer vara kritisk i framtiden. Frågan 

blir om dagens byggnader har möjlighet och utrymme för en installation av kyla i 

efterhand, eller om det är något som bör tas höjd för redan i projekteringsskedet. Om det 

inte skulle gå att installera kyla i efterhand kan mer extrema åtgärder behöva vidtas, 

som att minska antalet personer som får vistas i byggnaden. I värsta fall innebär det att 

byggnader måste rivas på grund av att de blir överhettade och inte kan kylas tillräckligt. 

Att riva en byggnad på grund av att den inte klarar det förändrade klimatet skulle kunna 

bli en enorm belastning både ekonomiskt och ekologiskt, vilket är varför 

klimatanpassning och marginal för framtida nödvändiga åtgärder kan spela en 

nyckelroll för hur länge dagens byggnader kommer att kunna stå kvar. 
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6. Slutsats  

För att sammanfatta slutsatserna och syftet med studien så undersöktes det i en 

fallstudie hur ett framtida klimat år 2080 skulle kunna se ut i Stockholmsområdet 

baserat på dagens klimat och IPCC:s forskning på klimatprediktion. Detta för att 

undersöka hur framtida klimatförändringar skulle kunna påverka en byggnad med 

avseende på inomhustemperatur, termisk komfort och energianvändning, samt hur 

denna skulle kunna anpassas för att fortfarande vara brukbar i det framtida klimatet. 

Resultatet visade på ett betydligt varmare klimat än dagens, vilket fick stora 

konsekvenser för byggnadens inomhusklimat. Byggnaden, som den ursprungligen var 

utformad, skulle därför under långa perioder inte gå att bruka på grund av överhettning, 

utan skulle behöva kylande åtgärder för att förbättra inomhusklimatet. Till följd av det 

varmare klimatet visade dock resultatet att byggnadens värmebehov blev betydligt lägre 

år 2080, något som gjorde att kyla skulle kunna installeras i byggnaden och ändå hålla 

en lägre energianvändning än dagens. För att anpassa skolbyggnaden till det varmare 

klimatet applicerades ett antal passiva åtgärder med syfte att sänka byggnadens 

inomhustemperatur och överhettning. Resultatet blev att åtgärderna inte, varken 

individuellt eller tillsammans i åtgärdspaket, kunde anpassa skolbyggnaden tillräckligt 

mycket för att uppnå ett acceptabelt inomhusklimat. Åtgärderna fick positiva effekter i 

form av sänkning av maxtemperatur, minskad överhettning, lägre PPD-värde samt 

energianvändning, men för att byggnaden skulle nå upp till kraven krävdes även en 

installerad kyla. Byggnaden som undersöktes kan anses representera hur skolbyggnader 

idag utformas i Uppsala - Stockholmsområdet, vilket pekar på att skolbyggnader i 

framtiden riskerar att bli överhettade bortom vad som är tillåtet. Eftersom dagens klimat 

inte utgör ett direkt kylbehov, är det många byggnader som idag byggs utan kyla. Det 

skulle kunna innebära att överhettning av byggnader kan bli ett växande problem i 

framtiden. Studien indikerar därmed att det är av yttersta vikt att ta klimatförändringar i 

beaktning vid projektering och produktion av nya byggnader för att kunna bygga 

klimatanpassade byggnader som kan brukas en lång tid framöver trots en stigande 

global medeltemperatur. 

6.1 Förslag på vidare studier  

Vad gäller klimatförändringar så är det inte bara medeltemperaturen som förutspås att 

öka, utan översvämningar, skyfall och en ökad luftfuktighet är fler av de konsekvenser 

som kan komma. Dessa påverkar också byggnader, och ses redan idag orsaka skada. Ett 

exempel är augusti 2021 då det regnade 161,6 mm i Gävle under ett dygn, vilket 

orsakade översvämningar, fuktskador och vattenfyllda källare (SMHI, 2021 C). Det 

fanns inte utrymme för dessa aspekter inom ramarna för detta examensarbete, utan 

avgränsningen beslöts gå vid temperaturökning och inomhusklimat. Det är dock 

intressant att även undersöka andra aspekter av klimatförändringar ur ett 

klimatanpassande perspektiv, och hur konsekvenserna från väderförändringarna kan 

motverkas genom anpassande åtgärder. 
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Appendix  

Ursprunglig byggnad i 2080-klimat med kyla  

Nedan redovisas simulerad med kylbehov i 2080-klimat. 

 Tabell 12: Inomhustemperatur redovisat för byggnaden i 2080-klimat med en 

installerad kyla. Jämförs med byggnaden i ursprungsläge som referens. 

Inomhustemperatur: Installerad 

kyla 

Ursprungsmodell  

Operativ temp   

Maxtemp  

 

26,9 30,3 

Timmar över 26 

grader apr-sep  

 

1807 1613 

Andel av samtliga 

timmar apr-sep 

(4392) 

 

41,1% 36,7% 

Lufttemp   

Maxtemp  

 

26,1 30,3 

Timmar över 26 

grader apr-sep  

 

1 703 

Andel av samtliga 

timmar apr-sep 

(4392) 

 

0% 16,0% 

Max PPD: 6,63% 46,77% 

 

Tabell 13: Energianvändning redovisat för byggnaden i 2080-klimat med en installerad 

kyla. Jämförs med byggnaden i ursprungsläge som referens. 

[kWh/𝑚2,år] Installerad kyla Ursprungsmodell  

Värmebehov: 42,0 42,0 

Fastighetsel 11,5 11,5 

Tappvarmvatten 6,0 6,0 

Kylbehov:  3,6 - 

Energianvändning 63,1 59,5 
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Åtgärder & åtgärdspaket  

Nattkyla  

 Tabell 14: Inomhustemperatur för byggnaden med nattkyla applicerad, jämförs med 

byggnaden i ursprungsläge som referens. 

Inomhustemperatur: Nattkyla Ursprungsmodell  

Operativ temp   

Maxtemp  

 

30,3 30,3 

Timmar över 26 

grader apr-sep  

 

1589 1613 

Andel av samtliga 

timmar apr-sep 

(4392) 

 

35,3% 36,7% 

Lufttemp   

Maxtemp  

 

30,3 30,3 

Timmar över 26 

grader apr-sep  

 

702 703 

Andel av samtliga 

timmar apr-sep 

(4392) 

 

16,0% 16,0% 

Max PPD: 47,06% 46,77% 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Tabell 15: Energianvändning för byggnaden med nattkyla som åtgärd. Som referens 

används byggnaden för år 2080 i ursprungsläge. Alla värden i tabellen anges i 

kWh/𝑚2,år. 

[kWh/𝑚2,år] Nattkyla Ursprungsmodell  

Värmebehov: 40,4 42,0 

Fastighetsel 11,9 11,5 

Tappvarmvatten 6,0 6,0 

Kylbehov:  2,1 3,6 

Energianvändning utan 

kyla: 

58,3 59,5 

Energianvändning med 

kyla: 

60,4 63,1 

 

Minskad fönsterandel  

Tabell 16: Inomhustemperatur för byggnaden med minskad fönsterandel samt för 

ursprungsbyggnaden angiven som referens (vilken har en fönsterandel på 17%). 

Inomhustemperatur: Fönsterandel 

12% 

Fönsterandel 

15% 

Ursprungsmodell  

Operativ temp    

Maxtemp  

 

29,9 30,1 30,3 

Timmar över 26 

grader apr-sep  

 

1691 1707 1613 

Andel av samtliga 

timmar apr-sep 

(4392) 

 

38,5% 38,9% 36,7% 

Lufttemp    

Maxtemp  

 

29,9 30,1 30,3 

Timmar över 26 

grader apr-sep  

 

751 724 703 

Andel av samtliga 

timmar apr-sep 

(4392) 

 

17,1% 16,5% 16,0% 

Max PPD: 38,88% 43,49% 46,77% 
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Tabell 17: Energianvändning redovisat för byggnaden med minskad fönsterandel, med 

byggnaden i sitt ursprungsläge som referens. I ursprungsläget har byggnaden 17% 

fönsterandel. Alla värden i tabellen anges i kWh/𝑚2, år. 

[kWh/𝑚2,år] Fönsterandel 

12% 

Fönsterandel 

15% 

Ursprungsmodell  

Värmebehov: 38,8 40,4 42,0 

Fastighetsel 11,5 11,5 11,5 

Tappvarmvatten 6,0 6,0 6,0 

Kylbehov:  2,8 3,2 3,6 

Energianvändning utan 

kyla: 

56,2 57,8 59,5 

Energianvändning med 

kyla: 

59,0 61,1 63,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Solavskärmning 

Tabell 18: inomhustemperatur redovisat för de olika solskyddslösningarna. 

Inomhustemp Markis 

+ 

screens 

Screens 

styrning 

100 

Persienner Utan 

solav-

skärmning 

 Ursprungs-

modell  

Operativ 

temp 

      

Maxtemp  

 

29,8 30,2 31,3 32,6  30,3 

Timmar över 

26 grader apr-

sep  

 

1359 1471 1932 2339  1613 

Andel av 

samtliga 

timmar apr-

sep (4392) 

 

30,9% 33,5% 44,0% 53,3%  36,7% 

Lufttemp       

Maxtemp  

 

29,8 30,1 31,0 31,9  30,3 

Timmar över 

26 grader apr-

sep  

 

674 691 745 828  703 

Andel av 

samtliga 

timmar apr-

sep (4392) 

 

15,3% 15,7% 17,0% 18,9%  16,0% 

Max PPD: 37,35% 45,63% 66,35% 90,64%  46,77% 
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Tabell 19: Energianvändning redovisat för de olika solskyddsåtgärderna, med 

byggnaden i ursprungsmodell som referens.  

[kWh/𝑚2,år] Markis + 

screens 

Screens 

styrning 

100 

Persienner Utan 

solskydd 

Ursprungs-

modell  

Värmebehov: 43,2 43,0 41,1 39,3 42,0 

Fastighetsel 11,5 11,5 11,4 11,4 11,5 

Tappvarmvatten 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Kylbehov:  2,7 3,1 5,5 10,8 3,6 

Energianvändning 

utan kyla: 

60,7 60,4 58,5 56,8 59,5 

Energianvändning 

med kyla: 

63,3 63,5 64,0 67,6 63,1 

 

Minskade internlaster 

Tabell 20: Inomhustemperatur för byggnaden med minskade internlaster, jämförs med 

byggnaden i ursprungsläge.  

Inomhustemperatur: Minskade 

internlaster 

Ursprungsmodell  

Operativ temp   

Maxtemp  

 

29,6 30,3 

Timmar över 26 

grader apr-sep  

 

1355 1613 

Andel av samtliga 

timmar apr-sep 

(4392) 

 

30,9% 36,7% 

Lufttemp   

Maxtemp  

 

29,5 30,3 

Timmar över 26 

grader apr-sep  

 

637 703 

Andel av samtliga 

timmar apr-sep 

(4392) 

 

14,5% 16,0% 

Max PPD: 30,98% 46,77% 
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Tabell 21: Energianvändning för åtgärden minskade internlaster, jämförd med 

byggnaden i ursprungsmodell. 

[kWh/𝑚2,år] Minskade 

internlaster 

Ursprungsmodell  

Värmebehov: 44,3 42,0 

Fastighetsel 11,5 11,5 

Tappvarmvatten 6,0 6,0 

Kylbehov:  2,8 3,6 

Energianvändning utan 

kyla: 

61,8 59,5 

Energianvändning med 

kyla: 

64,5 63,1 

 

Naturlig ventilation 

Tabell 22: Inomhustemperatur för byggnaden med naturlig ventilation, jämförs med 

byggnaden i ursprungsläge.  

Inomhustemperatur: Naturlig 

ventilation 

Ursprungsmodell  

Operativ temp   

Maxtemp  

 

30,2 30,3 

Timmar över 26 

grader apr-sep  

 

1564 1613 

Andel av samtliga 

timmar apr-sep 

(4392) 

 

35,6% 36,7% 

Lufttemp   

Maxtemp  

 

30,1 30,3 

Timmar över 26 

grader apr-sep  

 

615 703 

Andel av samtliga 

timmar apr-sep 

(4392) 

 

14,0% 16,0% 

Max PPD: 45,68% 46,77% 
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Tabell 23: Energianvändning för åtgärden naturlig ventilation, jämförd med byggnaden 

i ursprungsmodell. 

[kWh/𝑚2,år] Naturlig 

ventilation 

Ursprungsmodell  

Värmebehov: 42,0 42,0 

Fastighetsel 11,5 11,5 

Tappvarmvatten 6,0 6,0 

Energianvändning: 59,5 59,5 

 

Dagsljusstyrning av belysning 

Tabell 24: Inomhustemperatur för byggnaden med dagsljusstyrning av belysning, 

jämförs med byggnaden i ursprungsläge.  

Inomhustemperatur: Dagsljusstyrning Ursprungsmodell  

Operativ temp   

Maxtemp  

 

30,0 30,3 

Timmar över 26 

grader apr-sep  

 

1509 1613 

Andel av samtliga 

timmar apr-sep 

(4392) 

 

34,4% 36,7% 

Lufttemp   

Maxtemp  

 

30,0 30,3 

Timmar över 26 

grader apr-sep  

 

690 703 

Andel av samtliga 

timmar apr-sep 

(4392) 

 

15,7% 16,0% 

Max PPD: 46,78% 46,77% 
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Tabell 25: Energianvändning för åtgärden dagsljusstyrning av belysning, jämförd med 

byggnaden i ursprungsmodell. 

[kWh/𝑚2,år] Dagsljusstyrning Ursprungsmodell  

Värmebehov: 42,6 42,0 

Fastighetsel 11,5 11,5 

Tappvarmvatten 6,0 6,0 

Kylbehov:  3,4 3,6 

Verksamhetsel 11,9 13,2 

Energianvändning: 60,0 59,5 

Total köpt energi 72,0 72,6 

Energianvändning med 

kyla: 

63,4 63,1 
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Kombinerade åtgärdspaket 

Tabell 26: Redovisar inomhustemperatur för byggnaden med åtgärdspaketet applicerat, 

jämfört med byggnaden i ursprungsmodell.  

Inomhustemperatur: Fullt 

åtgärdspaket 

Nerskalat 

åtgärdspaket 

Ursprungsmodell  

Operativ temp    

Maxtemp  

 

28,7 29,6 30,3 

Timmar över 26 

grader apr-sep  

 

957 1262 1613 

Andel av samtliga 

timmar apr-sep 

(4392) 

 

21,8% 28,7% 36,7% 

Lufttemp    

Maxtemp  

 

29 29,6 30,3 

Timmar över 26 

grader apr-sep  

 

503 614 703 

Andel av samtliga 

timmar apr-sep 

(4392) 

 

11,5% 14,0% 16,0% 

Max PPD: 21,18% 35,06% 46,77% 
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