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Abstract

Implementation and Simulation of Natural Ventilation

Anders Cheung

Mechanical ventilation is the most common type of 
ventilation in newly constructed office buildings. There 
has been an interest to utilize natural ventilation 
instead of mechanical ventilation among architects and 
HVAC consultants in recent years. This is due to the 
size of mechanical ventilation systems, which are 
space consuming. The mechanical ventilation system is 
also complex and requires maintenance. Furthermore, 
the fan uses a considerable amount of energy. Natural 
ventilation is an alternative not affecting the rentable 
floor space. The basic idea of natural ventilation is to 
use a technique where natural forces such as wind and 
thermal gradients fully handle the ventilation.

The software program IDA ICE was used to simulate 
the natural ventilation by advanced window control in 
offices and to investigate if natural ventilation is a 
good option to conventional systems regarding indoor 
climate and energy use. The indoor temperature and 
the concentration of carbon dioxide control the 
window opening. A CAC (Clean Air Control)- sensor 
was also used instead of a traditional CO2-sensor, 
which is a sensor that regulates the airflow according 
to the level of air pollution.

The results show that natural ventilation with advanced 
window control cannot always achieve the regulatory 
requirements for the highest carbon dioxide content of 
1000 ppm, since the airflow is not sufficient. On these 
occasions a fan is required to provide a good indoor 
climate. An interesting observation is that the energy 
use for heating is only 38% larger for the office rooms 
with natural ventilation compared with mechanically 
ventilated offices. Even though the heat energy are 
released to the outdoor environment and not 
recovered in the naturally ventilated room.
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SAMMANFATTNING!

Detta!examensarbete!utförs!som!sista!moment!på!civilingenjörsprogrammet!i!energisystem!
vid!Uppsala!Universitet!och!Sveriges!Lantbruksuniversitet!och!sker!i!samarbete!med!Ramböll!
AB.!Syftet!med!detta!examensarbete!är!att!undersöka!potentialen! för!att!utnyttja!naturlig!
ventilation!i!kontorsrum.!Arbetet!genomförs!med!hjälp!av!simuleringsprogrammet!IDA!ICE.!!

Idag! används! oftast! mekaniska! ventilationssystem! i! form! av! FTXNsystem! i! nyproducerade!
kontor.! Inom! de! senaste! åren! har! det! väckts! ett! intresse! att! utnyttja! naturlig! ventilation!
istället! för! mekanisk! ventilation! hos! arkitekter! och! VVSNkonsulter.! Detta! beror! på! att!
mekanisk!ventilation!är!stora!system!med!kanaler!och!fläktrum!som!är!utrymmeskrävande.!
Dessutom!är!de!komplexa!och!kräver!en!hel!del!underhåll.!Fläktarna!drar!också!en!avsevärd!
mängd! med! energi.!Naturlig! ventilation! är! ett! alternativ! som! inte! påverkar! den!
uthyrningsbara! ytan.!Tanken!med!ett! naturligt! ventilationssystem!är! att! utnyttja! en! teknik!
där!naturens!krafter!med!hjälp!av!vind!och!termik!sköter!ventilationen!i!en!byggnad!till!fullo.!

Simuleringsprogrammet! IDA! ICE! användes! för! att! simulera! den! naturliga! ventilationen!
genom! avancerade! fönsterstyrningar! i! kontorsrum! och! undersöka! om! naturlig! ventilation!
kan! vara! ett! bra! alternativ! till! traditionella! system! med! avseende! på! inomhusklimat! och!
energi.!Fönsteröppningen!styrs!av!både! inomhustemperaturen!och!koldioxidhalten.! Istället!
för! en! traditionell! CO2Ngivare! används! en! CAC! (Clean! Air! Control)Ngivare! som! reglerar!
luftflödet!efter!halten!av!luftföroreningar!och!tar!hänsyn!till!emissioner!från!både!människor!
och!bakgrundsmaterial.!

Genom!att!simulera!sju!enkla!kontorsrum!i! IDA! ICE!har!det!varit!möjligt!att!undersöka! ifall!
kontorsrum!med!naturliga!ventilationssystem!är!ett!tillräckligt!bra!alternativ!till!dagens!mer!
konventionella!ventilationssystem!med!avseende!på!bland!annat!energi,!inomhusklimat!och!
komfort.! Fyra! av! kontorsrummen! är! naturligt! ventilerade! med! hjälp! av! avancerade!
fönsterstyrningar!och!de!resterande!tre!är!mekaniskt!ventilerade.!!

Resultaten! visar! att! naturlig! ventilation! med! avancerade! fönsterstyrningar! inte! alltid! kan!
uppnå!myndighetskraven!för!högsta!koldioxidhalt!på!1000!ppm,!eftersom!luftflöden!inte!är!
tillräckliga.! Detta! sker! på! sommaren,! när! temperaturskillnaden! inomhus! och! utomhus! är!
obetydlig!vilket!leder!till!att!termiken!blir!för!klen!för!att!få!till!luftrörelser.!Vid!dessa!tillfällen!
krävs!det!en!fläkt!som!används!vid!behov!för!att!upprätthålla!ett!bra!inomhusklimat.!!

Den! totala! energianvändningen! under! ett! år! är! lägre! för! kontorsrummet! som! är! naturligt!
ventilerad.!Energianvändningen!i!ett!naturligt!ventilerat!rum!ligger!på!504!kWh,!medan!ett!
mekaniskt! ventilerat! rum! ligger! på! 528! kWh.! En! annan! intressant! iakttagelse! är! att!
besparingspotentialen! för! uppvärmning! endast! är! 38! %! större! för! kontorsrummen! med!
naturlig!ventilation!jämfört!med!ett!FTXNventilerat!kontorsrum.!Trots!att!värmeenergin!bara!
släpps! ut! i! det! fria! och! inte! tillvaratas! i! det! naturligt! ventilerade! rummet.! Den! största!
skillnaden! mellan! ventilationssystemen! är! att! de! mekaniskt! ventilerade! kontorsrummen!
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använder! fläktar! för! att! upprätthålla! acceptabelt! inomhusklimat! och! komfort.! Även!
kylenergin!är!större!hos!de!mekaniskt!ventilerade!rummen.!!

För! att! naturlig! ventilation! ska! kunna! utmana! mekanisk! ventilation! energimässigt! är!
nattventilation!och!solavskärmning!två!viktiga!parametrar.!Utformningen!av!en!byggnad!är!
grundläggande!för!hur!ventilationen!dimensioneras.!Som!man!bygger!får!man!ventilera.!

! !
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1 INTRODUKTION!

1.1 BAKGRUND!
Under!den!senaste!tiden!har!trenden!gått!mot!en!grönare!och!mer!hållbar!värld,!vilket!även!
har! väckt! ett! intresse! för! energieffektivare! byggnader! genom! att! börja! använda! naturlig!
ventilation!och!hybridventilation!i!Sverige.!Tanken!med!ett!naturligt!ventilationssystem!är!att!
utnyttja! en! teknik! där! naturens! krafter! med! hjälp! av! vind! och! skorstenseffekt! sköter!
ventilationen! i! en! byggnad! till! fullo.! Om! inte! naturens! krafter! är! tillräckliga,! finns! det!
möjlighet! att! installera! en! fläkt! som! förstärker! ventilationen! för! att! upprätthålla!
luftkvaliteten!och!komforten!när!det!behövs.!Detta!system!kallas!för!hybridventilation![1].!

Dagens!konventionella! sätt!att! ventilera!byggnader,!består! för!det!mesta!av!ett!mekaniskt!
ventilationssystem.! Sådana! system! levererar! oftast! en! frisk! och! fräsch! luft! in! i! byggnaden!
som!håller!god!luftkvalitet!och!god!termisk!komfort!trots!varierande!utomhusklimat.!Dock!är!
dessa!system!komplicerade,!dyra!att!installera!och!på!grund!av!komplexiteten!finns!det!även!
större!risker!för!problem!och!underhåll.!Dessutom!krävs!det!en!avsevärd!mängd!elenergi!för!
fläktarna,! som!är! beroende! av! det! tryckfall! som!uppstår! i! ventilationssystemet.! Ju!mindre!
kanaler!och!fler!komponenter!som!till!exempel! filter,! ljuddämpare!och!värmeväxlare!desto!
större!blir!tryckfallet!och!fläktenergin.!Dessa!system!tar!även!upp!stora!utrymmen!i!form!av!
kanaler!och!fläktrum![2].!

Den!svenska!regeringen!har!i!och!med!20/20/20Nmålet!satt!upp!ett!direktiv!som!innebär!att!
Sverige! år! 2020! ska! ha! energieffektiviserat! med! 20! %! jämfört! med! siffror! från! år! 2008.!
BostadsN! och! servicesektorn! stod! för! 144! TWh! i! energianvändning! år! 2011,! det!motsvarar!
ungefär!38!%!av!Sveriges!slutgiltiga!energianvändning.!Av!denna!del!används!90!%!i!bostäder!
och! lokaler! [3].! Att! använda! naturlig! ventilation! eller! hybridventilation! skulle! kunna! ge! en!
påverkan!på!den!totala!energianvändningen!i!Sverige!och!bidra!till!en!mer!hållbar!värld.!

1.2 SYFTE!
Syftet!med!detta!projekt!har!varit!att!hjälpa!enheten!för!VVS!och!energiteknik!på!Ramböll!i!
Uppsala! att! stärka! kompetensen! kring! naturlig! ventilation! och! hybridventilation.! Ramböll!
inledde!nyligen!en! särskild! satsning!på!naturlig! ventilation!och!detta!examensarbete!är!en!
första!del!av!satsningen.!Under!projektets!gång!etablerades!även!ett!samarbete!med!White!
Arkitekter!AB,!där!även!de!har!examensarbetare!med!ett!parallellt!utvecklingsarbete.!Ett!av!
huvudmålen!hos!White!är!att!komplettera!en!publikation!utgiven!av!ARQ!från!år!1996!med!
en!uppdaterad!text!anpassad!för!dagens!situation.!Publikationens!titel!är!”Som!man!bygger!
får!man!ventilera”!och!tanken!bakom!denna!utgåva!var!att!bredda!kunskapen!hos!konsulter,!
byggare,!och!förvaltare!om!samspelet!mellan!verksamhet,!klimat,!ventilation!och!byggnad.!



! 6!

Syftet!med! detta! examensarbete! var! att! undersöka! kontorsrum!med! olika! förutsättningar!
och!förstå!vad!som!krävs!för!att!naturlig!ventilation!eller!hybridventilation!ska!vara!ett!bra!
alternativ! till! det! konventionella! ventilationssystemet! som! används! idag.! Totalt! har! sju!
kontorsrum! simulerats,! fyra! är! naturligt! ventilerade! och! resterande! tre! är! mekaniskt!
ventilerade.! Det! har! gjorts! jämförelser!mellan! dessa! ventilationssystem!med! avseende! på!
energianvändning! och! inomhusklimat.! Simuleringarna! av! kontorsrummen! har! genomförts!
med!hjälp!av!simuleringsprogrammet!IDA!ICE.!

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR!
Projektets!mål!var!att!besvara!dessa!frågeställningar:!

1. Vad!krävs!för!att!naturlig!ventilation!ska!vara!ett!bra!alternativ?!
2. Vilka!uppoffringar!behövs!i!fråga!om!bland!annat!energi,!inomhusklimat,!komfort!och!

arbetsinsatser!som!krävs!från!brukaren?!Kan!vi!använda!naturlig!ventilation?!Kan!vi!
acceptera!resultatet!ur!en!brukares!perspektiv?!!

3. Vilka!möjligheter!och!begränsningar!finns!med!simuleringsprogrammet!IDA!ICE?!

1.4 AVGRÄNSNINGAR!
För!att!underlätta!arbetet!har!det!gjorts!vissa!avgränsningar!som!listas!nedan:!!

• Det!tas!ingen!hänsyn!till!den!ekonomiska!aspekten,!inga!ekonomiska!beräkningar!har!
utförts.!

• Avgivningen! av! VOC! (Volatile! Organic! Compounds)! från! bakgrundsmaterial! som!
byggnadsmaterial,!möbler,!mattor!och!elektriska!maskiner!antas!vara!konstant!under!
simuleringarna.!I!vanliga!fall!halveras!dessa!emissioner!efter!2N6!månader.!

• Fönsterstyrningen!tar!inte!hänsyn!till!regn.!

• Inga!undersökningar!på!hur! skorstenseffekten!och!korsdrag! kan!påverka! resultaten!
har!inkluderats.!

• Draget! i! rummen!har!analyserats!genom!erfarenheter.! IDA! ICE!hanterar! luftrörelser!
som! indata,!men! eftersom! denna! siffra! inte! är! variabel! som! den! är! i! verkligheten,!
sätts!detta!värde!till!0,1!m/s.!

1.5 STRUKTUR!
Rapporten!inleds!med!ett!teoretiskt!avsnitt!om!principerna!för!huvudtyperna!av!ventilation,!
energibalansen! i! en! byggnad,! inomhusklimat! och! myndighetskrav.! Sedan! förklaras!
metodiken!för!simuleringen!i!IDA!ICE.!Därefter!presenteras!resultaten!från!simuleringen.!Till!
sist!avslutas!rapporten!med!diskussion!och!slutsats.! !
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2 TEORI!

2.1 VENTILATION!
Begreppet! ventilation! betyder! utbyte! av! luft! i! ett! slutet! utrymme.! Grundtanken! med!
ventilation!är!att!tillföra!ren!luft!samtidigt!som!alstrade!föroreningar!i!rumsluften!förs!bort.!
Ventilationen!kan!också!föra!bort!värme!från!ett!rum!eller!tillföra!värme!till!ett!rum![4].!Idag!
finns! det! tre! huvudtyper! av! ventilation! som! används! i! byggnader:! mekanisk! ventilation,!
naturlig!ventilation!och!hybridventilation.!Dessa!beskrivs!nedan.!

2.1.1 MEKANISK!VENTILATION!
Mekanisk!ventilation!innebär!att!fläktar!används!för!att!säkerställa!att!ventilationen!fungerar!
året!om!och!är! i!princip!oberoende!av!det!varierande!utomhusklimatet.!Dagens!mekaniska!
ventilationssystem!är!oftast! ganska!komplicerade!och!dyra!att! installera.! Trenden! idag!går!
mot! en! bättre! inomhusmiljö! vilket! sätter! större! krav! och! som! resulterar! i! ännu! dyrare!
ventilationssystem.!Det! används!även!en!avsevärd!mängd!elenergi! för! att!driva! fläktarna! i!
systemet.! Dessutom! finns! det! stora! risker! för! problem! och! underhåll! på! grund! av! det!
komplexa! ventilationssystemet! [2].! Mekanisk! ventilation! kan! delas! in! i! undergrupper,! de!
vanligaste! är! frånluftssystem! (F),! frånluftssystem! med! värmeåtervinning! (FX),! frånN! och!
tilluftssystem!(FT)!samt!frånN!och!tilluftssystem!med!värmeåtervinning!(FTX).!I!detta!projekt!
behandlas!endast!FTXNsystemet!av!de!mekaniska!ventilationssystemen,!det!allra!vanligaste!i!
nyproducerade!kontor.!

FTXNsystemet!är! som!sagt!ett! frånN!och! tilluftssystem!som!återvinner!värmen!ur! frånluften!
via!en!värmeväxlare.!Fördelarna!med!FTXNsystemet!är!att!värmen!återvinns!och!förs!över!till!
tilluften!vars!temperatur!bara!blir!lite!lägre!än!rumstemperaturen,!vilket!ger!en!hög!komfort!
samtidigt! som! risken! för! drag! minimeras.! Genom! värmeåtervinningen! besparas! 60N80! %!
jämfört!med!ett!ventilationssystem!utan!värmeåtervinning.!Filter!kan!användas!för!att!rena!
luften! från! föroreningar!som!pollen!och!partiklar.!Nackdelen!med!detta!ventilationssystem!
är! att! buller! kan! uppstå! och! underhåll! i! form! av! filterbyte! och! rengöring! av! kanaler! och!
värmeväxlare! kan! behövas.! Dessutom! drar! systemet,! framförallt! fläktarna,! en! avsevärd!
mängd!elenergi![5].!

2.1.2 NATURLIG!VENTILATION!
Grundidén! med! naturlig! ventilation! är! att! utnyttja! naturliga! krafter! för! att! driva! på!
luftutbytet! och! inte! använda! sig! av! fläktar! i! ventilationssystemet.! De! drivkrafter! som! ger!
upphov!till!den!naturliga!ventilationen!är!krafter!från!vindpåverkan!och!termiska!krafter!som!
är!beroende!av!temperaturdifferensen!mellan!uteN!och!inneluft!samt!höjdskillnaden!mellan!
intag!och!utsläpp.!Drivkrafterna!orsakade!av!naturliga!krafter!är!små!jämfört!med!tryckfallet!
i!den!mekaniska!ventilationen.!Tryckskillnader!som!uppstår!i!skorstenseffekter!i!till!exempel!
djurstall! ligger! mellan! 0,5N10! Pa! jämfört! med! 30N100! Pa! i! byggnader! med! mekanisk!
ventilation! [6].! För! att! ventilationen! i! en! byggnad! ska! ske! naturligt! och! uppnå! luftrörelser!
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enligt! råd! från! myndigheter! måste! det! finnas! otätheter! eller! öppningar! som! fönster! och!
skorstenar.!

Eftersom! drivkraften! hos! den! naturliga! ventilationen! är! liten! jämfört! med! mekanisk!
ventilation!krävs!det! stora!kanalgångar! som!högst! får!ha! tryckförluster!på!0,1!Pa/m.!Varje!
komponent,!exempelvis!galler,!filter,!dämpare!osv,!som!kan!påverka!tryckfallet!är!en!kritisk!
komponent!i!det!naturliga!ventilationssystemet![7].!

Ett!stort!problem!med!naturlig!ventilation!är!att!drivkrafterna!är!varierande!och!som!ibland!
inte!räcker!till!för!att!uppnå!ett!bra!inomhusklimat.!Detta!beror!framförallt!på!det!varierande!
klimatet!med!stora!skillnader!mellan!årstiderna.!

2.1.2.1 TERMISK!DRIVKRAFT!
Den!termiska!drivkraften,!även!kallad!skorstenseffekt,!beräknas!genom!

! ∆! = !!""# − !!"# ∙ ! ∙ ℎ! (1)!

där! ρinne! är! densiteten! på! inomhusluften! [kg/m3],! ρute! är! densiteten! på! utomhusluften!
[kg/m3],!g!är!tyngdaccelerationen![9,82!m/s2]!och!h!är!höjdskillnaden!mellan!nedre!och!övre!
öppning![m].!

För!att!bestämma!densiteten!på!luften!med!varierande!temperaturer!används!

! ! = !
! ∙ !! (2)!

där! p! är! det! absoluta! trycket! [101,325! kPa],! R! är! den! specifika! gaskonstanten! för! luft!
[287,058!J/(kg⋅K)]!och!T!är!temperaturen![K].!

Enligt! Vuolle! och! Heinonen[7],! som! simulerade! hybridventilation! i! en! kontorsbyggnad!
bestående!av!sju!våningar!med!IDA!ICE!i!finländskt!klimat,!behövs!det!minst!fem!våningar!för!
en! effektiv! skorstenseffekt.! Det! krävs! ett! tryck! på! 20! Pa! för! att! kompensera! tryckfallet! i!
systemet.!För!en!schematisk!skiss!av!tryckskillnaden!i!förhållande!till!temperaturskillnad!och!
höjd![8],!se!figur!1.!

!

FIGUR+1.+TERMISK+DRIVKRAFT+I+FÖRHÅLLANDE+TILL+TEMPERATURSKILLNAD+OCH+HÖJD.+[8]+
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2.1.2.2 VINDPÅVERKAN!
Drivkraften!som!är!orsakad!av!vinden!kan!beräknas!genom!

! ∆! = !! ∙
! ∙ !!
2 ! (3)!

där!Cp!är!vindfaktorn,!ρ!är!luftens!densitet![kg/m3]!och!!!är!vindens!hastighet![m/s].!

Vindfaktorn! Cp! är! beroende! av! vindriktningen! i! relation! till! utformning! och! orientering! på!
byggnaden.!Vindfaktorn!beskriver! tryckfördelningen!över!en!byggnads! ytterytor!och!är! ett!
mått!på!hur!stor!del!av!det!dynamiska!trycket!som!omvandlas!till!statiskt!tryck!från!den!fria!
luftströmmen! [6].! Vid! lovartsidan,! där! vinden! skapar! ett! övertryck,! blir! vindfaktorn!positiv!
och!på!läsidan!skapas!ett!undertryck!som!resulterar!i!en!negativ!vindfaktor![9],!se!figur!2.!

!

FIGUR+2.+TYPISKA+VINDFAKTORER+PÅ+LOVARTS+OCH+LÄSIDA.+[9]+

Vid!noggranna!beräkningar!ska!vindfaktorn!bestämmas!specifikt!för!varje!byggnad.!Men!det!
går!att!använda!en!generell!vindfaktor!som!funktion!av!vinkeln!mellan!vindens!riktning!och!
fasadläge,! se! figur! 3.! Denna! vindfaktor! har! beräknats! genom! ekvation! 4! och! redovisas! i!
ASHRAEs! (American! Society! of! Heating,! Refrigerating! and! Air! Conditioning! Engineers)!
Fundamentals![10].!

! !! ! = 0,3 cos!! !/! + 0,9 cos! !/! − 1,3 sin! !

2 ! (4)!

Här!är!!!vinkeln!mellan!normalen!till!fasaden!och!vindriktningen.!När!90<!!!<270!blir!andra!
termen!i!funktionen!N0,9(Ncos)3/4.!

Enligt! figur! 3! är! vindfaktorn! Cp! negativ! när! vinkeln! mellan! normalen! till! fasaden! och!
vindriktningen! är! mellan! 60°! och! 300°,! vilket! innebär! att! det! skapas! ett! undertryck.! Om!
vinkeln!däremot!är!under!60°!och!över!300°!bildas!det!ett!övertryck!eftersom!vindfaktorn!Cp!
är!positiv.!
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!

FIGUR+3.+VINDFAKTOR+SOM+FUNKTION+AV+VINKELN+MELLAN+VINDENS+RIKTNING+OCH+FASADLÄGE.+[9]+

2.1.2.3 DUBBELGLASFASAD!!
Dubbelglasfasaden! är! en! växande! arkitektonisk! trend! i! Europa! och! de! drivande! krafterna!
bakom!denna!trend!är:!

• En!transparent!byggnad!med!öppenhet!som!ger!ett!futuristiskt!intryck.!Det!ger!även!
en!ökad!tillgång!på!dagsljus.!

• Möjlighet!att!reducera!ljudbuller!från!närliggande!ljudkällor.!
• Minskning!av!energianvändningen.!

En!dubbelglasfasad!består!oftast!av!ett!yttre!glas!som!vanligtvis!är!ett!härdat!enkelglas!som!
kan! täcka!en!hel! fasad.!Sedan! finns!det!ett! inre!glas!som! i!de! flesta! fallen! inte! täcker!hela!
fasaden.!Mellan!dessa!två!fasader!finns!en!luftspalt!som!kan!vara!mellan!200!mm!och!ända!
upp!till!2!m!bred.!Luftspalten!kan!ventileras!naturligt,!mekaniskt!eller!med!hjälp!av!fläktar.!
Det!brukar!sedan!finnas!ett!öppningsbart!fönster!på!innerfasaden!som!kan!utnyttja!luftflödet!
i! luftspalten.! Det! positiva!med! naturlig! ventilation! i! dubbelglasfasader! är! att! ytterfasaden!
kan!ge!skydd!mot!inbrott!och!väder!när!öppningsbara!fönster!används![11].!

2.1.2.4 NATTVENTILATION!
Under!varma!dagar!är!risken!stor!att!även!inomhustemperaturen!stiger!och!ger!överhettade!
rum.!För!att!undvika!detta!bör!nattventilation!utnyttjas!för!att!lagra!kyla!på!nätterna!i!tunga!
byggnadskonstruktioner! som! betong.! Detta! leder! till! att! temperaturtoppar! förskjuts! och!
förminskas.! Nattventilation! är! dessutom! en! energisparande! åtgärd! som! reducerar!
energianvändningen!för!kyla.!En!ytterligare!aspekt!med!tunga!byggnadskonstruktioner!är!att!
effektbehovet!utjämnas,!vilket!är!glädjande!för!fastighetsägarna.!Den!installerade!effekten!i!
radiatorsystemet!kan!med!andra!ord!vara!mindre!i!en!tyngre!byggnad![12].!
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2.1.3 HYBRIDVENTILATION!
Hybridventilation! är! ett! annat! ord! för! fläktförstärkt! självdrag! och! innebär! ett! system! som!
använder! sig! av! både! naturlig! och! mekanisk! ventilation.! Detta! kombinerade! system! ger!
möjligheten! att! utnyttja! det! bästa! av! båda! ventilationsprinciperna! för! att! uppnå! ett! bra!
inomhusklimat! när! det! gäller! luftkvalitet! och! termisk! komfort! samtidigt! som! systemet! är!
energisnålt! och! hållbart.! På! samma! gång! elimineras! bristerna! både! hos! den! naturliga!
ventilationen!och!mekaniska!ventilationen![13].!!

Det!krävs!dock!ett! smart!och! lättanvänt! styrsystem! för!användarna,!men!problemet!är!att!
styrsystemet!måste!vara!tekniskt!avancerad!för!att!kunna!prestera!optimalt.!Dessutom!ska!
byggnaden! vara! lufttät! för! att! ventilationen! ska! fungera! som! förväntat! [14].! Vidare! är! det!
också! viktigt! att! styrsystemet! är! transparent! och! tillräckligt! enkelt! att! underhålla! vid!
eventuella!driftproblem.!Styrsystemet!ska!vara!utformat!på!ett!sådant!sätt!att!även!de!som!
inte! är! tekniskt! bevandrade! ska! kunna! använda! sig! av! systemet! för! att! uppnå! en! god!
inomhusmiljö!trots!varierande!utomhusförhållanden![1].!!

Enligt!Blomsterberg!(2005)!kommer!behovsstyrd!hybridventilation!att!vara!det!mest!lovande!
systemet!i!framtiden!för!byggnader!i!nordeuropeiskt!klimat.!Analyser!och!simuleringar!visar!
att!det! finns!en!besparingspotential!energimässigt!genom!att!ventilera!vid!behov!eftersom!
belastningen!i!form!av!matos,!fukt,!lukt,!antalet!personer!varierar![15].!Energianvändningen!
för!uppvärmning!kommer!dock!att!vara!jämförbar!med!ett!traditionellt!mekaniskt!frånN!och!
tilluftssystem! med! värmeväxling.! Elanvändningen! kommer! att! vara! lägre! och! det!
behovsstyrda!systemet!bidrar!även!till!en!bättre!användarvänlighet!och!luftkvalitet![13].!

2.2 ENERGIBALANSEN!I!BYGGNADEN!
En!av!de! viktigaste!uppgifterna! vid! planering! av! nya!byggnader! är! att! utforma!dem! så! att!
energibehovet! blir! lågt! och! att! energianvändningen! uppfyller! kraven! från!myndigheterna.!
Det! är! många! parametrar! som! påverkar! energibalansen! i! en! byggnad! och! mycket! som!
behöver! tänkas! på.! Figur! 4! visar! en! förenklad! bild! av! vilka! parametrar! som! påverkar!
energibalansen.!Energibehovet!kan!beräknas!fram!genom!

! !!"# + !!"# + ! − !!"#$% − !!"# = 0! (5)!

där!!!"# !är! värmetillskottet! genom! solinstrålning! [W],!!!"# !är! intern! värmeutveckling! från!
personer,! belysning! och! maskiner! [W],!! !är! värmebehovet! som! måste! tillföras! eller!
bortföras! [W],!!!"#$%!är! transmissionsförlusterna! genom!byggnadens! klimatskärm! [W]! och!
!!"#!är!infiltrationsförluster!genom!otätheter!och!ventilation![W]![16].!

Värmetillskottet!från!solinstrålningen!genom!fönster!kan!beräknas!genom!

! !!"# = ! ∙ ! !! ! (6)!
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där!!!är! fönstrets! gNvärde! som!anger!hur! stor!del! av!den!utvändiga! värmestrålningen! som!
passerar!genom!glaset! [%]!och!S(tb)!är!den!ackumulerade! instrålningen!på!fönstret!upp!till!
balanstemperaturen![Wh/m2⋅år]![17].!

Värmeförluster!genom!olika!delar!av!klimatskärmen!definieras!av!

! !!"#$% = !! ∙ !! ∙ !! − !! ! (7)!

där! Ai! är! byggnadsdelens! area! [m2],! Ui! är! värmegenomgångskoefficienten! [W/m2∙K],! tr! är!
inomhustemperaturen![°C]!och!tu!är!utomhustemperaturen![°C]![4].!

!

FIGUR+4.+EN+FÖRENKLAD+ÖVERSIKT+PÅ+PARAMETRAR+SOM+PÅVERKAR+ENERGIBALANSEN+I+BYGGNADEN.!

2.3 INOMHUSKLIMAT!
Att!uppnå!ett!acceptabelt!inomhusklimat!i!kombination!med!en!låg!energianvändning!är!en!
svår!uppgift!för!de!som!designar!en!byggnad.!Faktorerna!som!påverkar!inomhusklimatet!är!
många.!Termisk!komfort,! luftkvalitet,!akustik!och!visuell!komfort!är!de!fyra!faktorerna!som!
har! störst! påverkan! på! inomhusklimatet,! se! figur! 5.! Inomhusklimatet! i! sin! tur! påverkar!
människans! välbefinnande,!hälsa!och!produktivitet.! Ett! större! fokus! läggs!på!den! termiska!
komforten!och!luftkvaliteten!i!detta!projekt.!

!
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!

FIGUR+5.+FAKTORERNA+SOM+PÅVERKAR+INOMHUSKLIMATET.+

2.3.1 TERMISK!KOMFORT!
Termisk!komfort!är!beroende!av!ett! flertal! faktorer.!Dessa!faktorer!är!uppdelade! i!primära!
och!sekundära!faktorer.!I!detta!projekt!är!de!primära!faktorerna!mest!intressanta!och!dessa!
innefattar:! lufttemperatur,! termisk! strålning,! relativ! luftfuktighet,! lufthastighet,! klädsel,!
aktivitet! och! Fangers! komfortindex.! Sekundära! faktorer! innefattar! bland! annat! kön,! ålder!
och!anpassning.!

2.3.1.1 LUFTTEMPERATUR!OCH!TERMISK!STRÅLNING!
Den! största! bidragande! faktorn! till! en! acceptabel! termisk! komfort! är! den! omgivande!
lufttemperaturen.! Den! är! dock! inte! en! tillräckligt! bra! indikator! för! att! bedöma! komforten!
eftersom! den! termiska! strålningen! från! omgivande! ytor! inte! tas! i! beaktande.! Genom! en!
sammanvägning! av! lufttemperaturen! och! omgivande! ytors! temperatur! kan! den! operativa!
temperaturen!räknas!ut,!det!vill!säga!den!temperatur!som!upplevs!av!de!som!befinner!sig!i!
rummet.!Vid!kalla!ytor!kommer!den!operativa! temperaturen!att! sjunka!och! ju! längre! ifrån!
ytan! som! användaren! befinner! sig! desto!mindre! effekt! har! den! kalla! ytan! på! användaren!
[18].!

2.3.1.2 RELATIV!LUFTFUKTIGHET!
Den! relativa! luftfuktigheten! (RH)! är! ett! mått! på! förhållandet! mellan! ånghalt! och!
mättnadsånghalt.! Vanligtvis! ligger! den! relativa! fuktigheten! i! en! kontorsbyggnad! på! ett!
intervall!mellan!30N60!%![18].!Det!händer! ibland!att!den!relativa! luftfuktigheten! i!vårt! land!
sjunker!ända!ner! till! 15!%!när!kall!och! torr!uteluft! tas! in.!Erfarenheter!har!visat!att!en! låg!
fukthalt! är! godtagbar! om! lufttemperaturen! hålls! kring! N20! °C! under! vintern.! En!
temperaturökning!med!2!°C!eller!mer!kan!skapa!obehag!på!grund!av!den!torra! luften![19].!
Figur!6!nedan!visar!att!den!optimala!zonen!för!relativ!fuktighet!bör!vara!mellan!40N60!%!för!
att!minimera!hälsoriskerna.!Erfarenheter!har!också!visat!att!byggnader!erhåller! fuktskador!
och!mögelproblem!av!hög! luftfuktighet.!När!den! relativa! luftfuktigheten!är!över!75!%!kan!

Produktivitet!

Termisk!
komfort!

Luftkvalitet! Akustik! Visuell!komfort!

Inomhusklimat!
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mögelproblem!uppstå.!Dessutom!kan!det!leda!till!oönskad!lukt!och!ohälsosam!luft!eftersom!
ämnen!i!byggnadsN!och!inredningsmaterial!frigörs![20].!

!

FIGUR+6.+OPTIMALA+ZONEN+FÖR+DEN+RELATIVA+LUFTFUKTIGHETEN+LIGGER+MELLAN+40S60+%.+AVTAGANDE+STAPELHÖJDER+LEDER+TILL+

MINDRE+HÄLSORISKER.+[20]+

2.3.1.3 LUFTHASTIGHET!
Även! luftrörelser! påverkar! den! termiska! komforten! och! där! är! framförallt! hastigheten! på!
luften! en! viktig! parameter.! En! ökad! lufthastighet! kan! vara! fördelaktig! vid! höga!
inomhustemperaturer! eftersom! den! upplevda! temperaturen! sänks.! Om!
inomhustemperaturen!inte!är!tillräckligt!hög!kan!en!ökad!lufthastighet!ge!en!känsla!av!drag!
vilket!skapar!obehag![21].!

2.3.1.4 KLÄDSEL!OCH!AKTIVITET!
Både! klädsel! och! aktivitet! påverkar! komforttemperaturen.! Där! den! ena! faktorn,! klädsel,!
bidrar!med!termisk!isolering.!Det!finns!en!skala!för!kläders!isoleringsförmåga!som!mäts!i!clo.!
Vid!noll!clo!används!inga!kläder!och!värdet!ökas!beroende!på!klädselns!tjocklek,!där!en!clo!
motsvarar! 0,155! m2K/W.! Den! andra! faktorn,! aktivitet,! medför! en! viss! nivå! på! kroppens!
ämnesomsättning! som! även! kallas! metabolism.! Ju! högre! aktivitet! desto! lägre!
omgivningstemperatur!trivs!människan!i.!Enheten!för!aktivitet!mäts!i!met.!Dessa!två!faktorer!
i!kombination!till!varandra!ger!alltid!en!optimal!temperatur!som!kallas!komforttemperatur,!
se! figur! 7.! De! lodräta! skalorna! visar! metabolismen! i! enheterna! met! samt! W/m2! och! de!
vågräta! skalorna! visar! isoleringsförmågan! i! enheterna! clo! samt! m2K/W.!
Komforttemperaturen! kan! utläsas! med! hjälp! av! de! heldragna! linjerna! och! de! vitN! och!
gråmarkerade!ytorna!motsvarar!ett!temperaturintervall!som!anses!komfortabelt.!

Vid!stillasittande!kontorsarbete!brukar!det!ge!en!aktivitet!på!1N1,2!met!och!klädseln!inomhus!
kan!ge!en!isoleringsförmåga!på!0,8N1,2!clo!beroende!på!klädselns!tjocklek.!Detta!skulle!ge!en!
komforttemperatur!kring!22N24!°C![20].!
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!

FIGUR+7.+RELATIONEN+MELLAN+KLÄDSEL,+AKTIVITETSNIVÅ+OCH+KOMFORTTEMPERATUR.+[23]+

2.3.2 FANGERS!KOMFORTINDEX!
Bedömningen! av! den! termiska! komforten! från! varje! individ! kan! skilja! en! hel! del,! det! som!
vissa! tycker! är! en! acceptabel! komfort! kan! vara! helt! oacceptabelt! för! andra.! Detta!
bedömningsproblem! löste! den! danske! professorn! P.O! Fanger.! Han! utvecklade! ett! PMV!
(Predicted!Mean!Vote)!index!och!PPD!(Predicted!Percent!Dissatisfied)!index!som!båda!ingår!i!
standarder!som!ASHRAE!och!ISO![18].!

PMV! är! en! funktion! av! 6! termiska! variabler! som! aktivitetsnivån,! klädsel,! lufthastighet,!
medelstrålningstemperatur,! omgivningstemperatur! och! fuktighet.!Den! termiska! komforten!
kan!beräknas!genom!

! !"# = 0,303 ∙ !!!,!∙! + 0,028 ∙ ! −! − ! − !! − !! − !! ! (8)!

där! M! är! aktivitetsnivån! [W/m2],! W! är! det! fysiska! arbetet! [W/m2],! H! är! den! kännbara!
värmeförlusten,! Ec! är! värmeöverföringen! via! avdunstning! genom! huden,! Cr! är!
värmeöverföringen!via!konvektion!genom!andning,!Er!är!värmeöverföringen!via!avdunstning!
genom!huden![22].!

Variablerna!H,!Ec,!Cr!och!Er!är!beroende!av!den!omgivande!miljön,!se!ekvationerna!9N12.!

! ! = 3,96 ∙ 10!! ∙ !!" ∙ !!" + 273 ! − !! + 273 ! − !!" ∙ ℎ! ∙ !!" − !! ! (9)!

!! = 3,05 ∙ 10!! ∙ 5733− 6,99 ∙ ! −! − !! − 0,42 ∙ ! −! − 58,15 ! (10)!

! !! = 0,0014 ∙! ∙ 34− !! ! (11)!

! !! = 1,7 ∙ 10!! ∙! ∙ 5867− !! ! (12)!
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Här! är! fcl! en! faktor! av! klädernas! ytarea,! ta! är! lufttemperaturen! [°C],! tr! är!
medelstrålningstemperaturen,!pa!är!vattenångans!partialtryck![Pa]!och!tcl!är!yttemperaturen!
på!kläderna![°C].!

Relationen!mellan!PPD!och!PMV!kan!ses!i!figur!8!och!ges!av!

! !!" = 100− 95 ∙ !! !,!""#"∙!"#!!!,!"#$∙!"#! .! (13)!

PMVN! och! PPDNindex! beskrivs! i! R1:an! [23],! en! handbok! med! riktlinjer! som! följer! svenska!
myndigheters!krav!och!allmänna!råd,!enligt!följande:!

• PMVSindex!–!”Ett#klimatindex#som#indikerar#hur#en#större#grupp#människor#förväntas#
bedöma#det#termiska#klimatet#på#en#skala#från#mycket#kallt#till#mycket#varmt.”#
PMVNvärdet!anges!i!en!skala!mellan!N3!(mycket!kallt)!till!+3!(mycket!varmt).!

• PPDSindex!–#”Ett#klimatindex#som#indikerar#hur#stor#andel#personer#i#en#större#grupp#
som# kan# förväntas# vara#missnöjda#med# det# termiska# klimatet.# Vid# beräkningen# av#
PPDCindex#förutsätts#att#alla#i#gruppen#har#samma#metabolism#och#beklädnad.”#
PPDNvärdet!anges!i!procent.!Det!optimala!är!ett!PPDNindex!på!5!%!i!och!med!att!alla!i!
en! population! inte! förväntas! vara! nöjda,! även! om! den! operativa! temperaturen! är!
optimal! samtidigt! som! det! inte! förekommer! störande! luftrörelser.! Rådet! som!
arbetsmiljöverket!ger!är!att!maximalt!10!%!får!vara!missnöjda!med!klimatet.!

I! figur! 8! visas! förhållandet! mellan! PMVN! och! PPDNindex! med! en! kurva! likt! en! inverterad!
normalfördelning.!Enligt!denna!får!PMV!variera!mellan!N0,5!och!+0,5!för!att! inte!överskrida!
arbetsmiljöverkets!PPDNgräns!på!10!%.!!

!

!

FIGUR+8.+FÖRHÅLLANDET+MELLAN+PMVSINDEX+OCH+PPDSINDEX.+[31]+
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2.3.3 LUFTKVALITET!!
För!att!erhålla!en!god!luftkvalitet!inomhus!måste!luften!som!tillförs!vara!tillräckligt!ren.!Dock!
är! inte! utomhusluften! alltid! tillräckligt! ren! för! att! ersätta! den! förorenade! rumsluften.! Ett!
exempel! är! luften! som! tas! in! nära! en! trafikerad! stadsgata! som! innehåller! stora!mängder!
avgaser.!Detta!kan!skapa!otrivsel!och!oro!bland!dem!som!använder!lokalen,!vilket!också!kan!
ha!negativa!effekter!på!hälsan![23].!

Den! övervägande! delen! som! påverkar! luftkvaliteten! är! emissioner! från! människan,! även!
kallad! bioeffluenter.! Bioeffluenter! kan! vara! gaser! som! koldioxid,! vattenånga! och! även!
partiklar! från! huden! samt! andra! nedbrytningsprodukter.! Oftast! används! koldioxid! som! en!
indikator!på!förekomsten!av!bioeffluenter.!Undersökningar!har!dock!visat!att!det!inte!finns!
något!tydligt!samband!mellan!koldioxidhalt!och!upplevd!luftkvalitet.!Detta!beror!framförallt!
på!att!andra!miljöfaktorer!påverkar!luftkvaliteten![23].!

En!annan!del!som!påverkar!luftkvaliteten!är!emissioner!från!bakgrundsmaterial.!Exempel!på!
bakgrundsmaterial! kan! vara! byggnadsmaterial,! möbler,! mattor! och! elektriska! maskiner.!
Avgivningen!från!dessa!material!sker!i!form!av!flyktiga!organiska!ämnen!och!kallas!även!för!
VOC! (Volatile!Organic! Compounds).!Dessa! emissioner! har! även! en! inverkan!på! hälsan,! vid!
höga! halter! kan! det! finnas! risk! för! cancer! [20].! Avgivningen! av! VOC! är! som! störst! när!
materialet!är!nytt!och!minskar!sedan!med!tiden.!Två!till! sex!månader!efter!applicering!har!
avgivningen!halverats![4].!

2.3.4 ATT!MÄTA!LUFTKVALITET!
För! att! erhålla! en! god! luftkvalitet! i! en! byggnad! är! det! viktigt! att! ha! en! givare! som! kan! ta!
hänsyn! till! många! luftföroreningar.! En! konventionell! CO2Ngivare! är! inte! den! noggrannaste!
eftersom! människor! inte! bara! avger! koldioxid.! Dessutom! tillkommer! emissioner! från!
byggnadsN!och!inredningsmaterial!som!inte!detekteras!av!en!CO2Ngivare.!

CACNgivaren!(Clean!Air!Control)!från!Swegon!AB!är!en!detektor!som!är!jämförbar!med!CO2N
givaren.!Skillnaden!med!CO2Ngivaren!är!att!denna!detektor!reglerar!luftflödet!efter!halten!av!
föroreningar! i! luften!och! inte! efter! CO2Nhalt.!Det! finns!med! andra! ord! en!VOCNgivare! som!
mäter!halten!föroreningar!i!enheten!%!VOC.!Figur!9!visar!att!en!mätning!med!CACNgivare!och!
CO2Ngivare!har!många!likheter!i!en!träningslokal.!Den!röda!linjen!motsvarar!CO2Nmätning!och!
den!blåa!linjen!motsvarar!CACNmätning.!
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!

FIGUR+9.+FÖRORENINGSHALT+UNDER+2,5+DYGN+I+EN+TRÄNINGSLOKAL+UPPMÄTT+MED+CACSGIVARE+OCH+CO2SGIVARE+[24].+

I!figur!10!kan!man!se!hur!CACNgivaren!även!tar!hänsyn!till!lukt,!parfym!och!fukt!i!ett!badrum.!
Det!finns!ungefär!5000N10!000!olika!typer!av!flyktiga!organiska!föreningar.!Av!dessa!känner!
detektorn!av!de!flesta,!åtminstone!typiska!representanter!inom!varje!grupp.!Även!gaser!som!
koloxid,!vätgas!och!metangas!detekteras!av!CACNgivaren,!se!bilaga!1!för!mer!information!av!
föroreningar!som!detekteras![24].!!

Swegon!anser!att!byggmaterial,!möbler,!kontorsutrustning!och!konsumentprodukter!bidrar!
med!5N10!%!permanent!ventilation.!

Egna!beräkningar!på!bakgrundsemissioner!gjordes!genom!enheten!olf! som! introducerades!
av! danske! P.O! Fanger,! se! bilaga! 3! för! beräkningarna.! Olf! betecknar! styrkan! hos! en!
luftföroreningskälla,! bland! annat! avger! en! stillasittande! person! 1! olf! och!
bakgrundsemissioner! avger! 0,12! olf/m2! golvarea.! Detta! resulterar! i! ett! utsläpp! från!
bakgrundsmaterial!på!1,2!mg/m2∙s!CO2.!

CO
2N
ha

lt!
(p
pm

)!
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!

FIGUR+10.+FÖRORENINGSHALT+UNDER+1+TIMME+I+ETT+BADRUM+UPPMÄTT+MED+CACSGIVARE+OCH+CO2SGIVARE+[24].+

2.4 KRAV!OCH!RÅD!FRÅN!MYNDIGHETER!
Det!finns!krav!och!allmänna!råd!från!olika!svenska!myndigheter!som!ska!följas!för!att!uppnå!
en!god!inomhusmiljö.!I!detta!projekt!avgränsas!kraven!och!råden!till!att!följa!dessa!områden:!
luftföroreningar,!inomhustemperatur,!luftflöden!och!energianvändning.!

2.4.1 LUFTFÖRORENINGAR!
Idag! används! ofta! koldioxid! som! en! indikator! på! förekomsten! av! luftföroreningar.!
Undersökningar! i! fält! har! dock! visat! att! det! inte! finns! något! tydligt! samband! mellan!
koldioxidkoncentration!och!upplevd!luftkvalitet,!eftersom!andra!föroreningar!också!påverkar!
luftkvaliteten![23].!!

2.4.1.1 KOLDIOXIDHALT!
Denna!halt! används!ofta! som!en! indikator!på!att! ventilationen! inte!är! tillfredställande!om!
den! är! över! 1000!parts! per!million! (ppm)! vid! normal! användning! av! ett! rum! [19,! 25].!Det!
betyder!inte!att!koldioxidhalten!1000!ppm!aldrig!får!överskridas,!värdet!bör!dock!inte!ligga!
över!gränsen!mer!än!tillfälligt.!Ett!medelvärde!på!1000!ppm!över!en!dag!är!inte!acceptabelt!
om!koldioxidhalten!är!högre!under!längre!perioder![19].!

!
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lt!
(p
pm

)!
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2.4.1.2 ANDRA!FÖRORENINGAR!
För! att! minimera! risken! för! ohälsa,! finns! det! allmänna! råd! beträffande! högsta! tillåtna!
föroreningskoncentrationer.!Det!är!viktigt!att!använda!byggN!och!inredningsmaterial!som!har!
låga! emissioner! av! luftföroreningar.! Val,! hantering,! installation,! och! skötsel! av! byggN! och!
inredningsmaterial! ska! kvalitetssäkras! [23].! Se! tabell! 1! för! mer! information! om! högsta!
tillåtna!koncentration!av!föroreningar.!
TABELL+1.+REKOMMENDERAD+HÖGSTA+TILLÅTNA+KONCENTRATION+AV+FÖRORENINGAR.+

Förorening+ Beteckning+ Enhet+ Högsta+koncentration+
Radon+ Rn! Bq/m3! 100!
Kolmonoxid+ CO! mg/m3! 2!
Kvävedioxid+ NO2! µg/m3! 40!
Ozon+ O3! µg/m3! 50!
Formaldehyd+ HCHO! µg/m3! 50!
Luftburna+partiklar+<10+µm+ PM10! µg/m3! 40!
Luftburna+partiklar+<2,5+µm+ PM2.5! µg/m3! 15!
!

2.4.2 INOMHUSTEMPERATUR!
Den!uppmätta! inomhustemperaturen!bör!ej!underskrida!eller!överskrida!värden! i! tabell!2.!
Om!detta!inte!uppfylls!bör!en!utförligare!mätning!genomföras![26].!
TABELL+2.+INDIKERANDE+VÄRDEN+FÖR+EN+UTFÖRLIGARE+MÄTNING+AV+INOMHUSTEMPERATUREN.+

1.+Lufttemperatur+ Under!20!°C!
2.+Lufttemperatur+ Över!24!°C!

Över!26!°C!under!sommaren!
3.+Golvtemperatur+ Under!18!°C!
!

Vid!en!utförligare!mätning!bör!den!operativa!temperaturen!vara!mellan!18N24!°C!under!kalla!
förhållanden! och! kortvarigt! får! den! uppgå! till! 26! °C.! Däremot! under! sommaren! kan! den!
operativa!temperaturen!få!vara!26!°C!och!kortvarigt!uppgå!till!28!°C.!Luftens!medelhastighet!
bör! inte!överstiga!0,15!m/s,!eftersom!stora! flöden!kan!ge!dragproblem!för!de!som!vistas! i!
närheten.!Men! vid! inomhustemperaturer! över! 24! °C! kan! högre! lufthastigheter! accepteras!
[26].!

2.4.3 LUFTFLÖDEN!
Uteluftsflödet!ska!vara!minst!7! l/s!och!person!vid!stillasittande!miljö! i! lokaler!där!personer!
vistas!mer!än!tillfälligt.!Det!bör!även!göras!ett!tillägg!på!0,35!l/s!per!m2!golvarea!med!hänsyn!
till!föroreningar!från!andra!källor!än!människor![19].!

!

!
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2.4.4 ENERGIANVÄNDNING!
Byggnader! som!har! annat!uppvärmningssätt! än!elvärme! ska!högst!uppgå! till! värden!enligt!
tabell! 4! [27](Boverket,! 2012).! Kraven! på! energianvändningen! skiljer! sig! beroende! på! var!
byggnaden!är!lokaliserad.!I!dagsläget!finns!det!tre!klimatzoner,!se!tabell!3!och!figur!11.!!

!

FIGUR+11.+KARTA+ÖVER+SVERIGES+KLIMATZONER.+

TABELL+3.+KLIMATZONERNA+I+SVERIGE.+

Klimatzon+I+ Klimatzon+II+ Klimatzon+III+
Norrbottens,!Västerbottens!
och!Jämtlands!län!

Västernorrlands,!Gävleborgs,!
Dalarnas!och!Värmlands!län!

Västra!Götalands,!
Jönköpings,!Kronobergs,!
Kalmar,!Östergötlands,!
Södermanlands,!Örebro,!
Västmanlands,!Stockholms,!
Uppsala,!Skåne,!Hallands,!
Blekinge!och!Gotlands!län!

+

TABELL+4.+ENERGIANVÄNDNING+FÖR+LOKALER+MED+ANNAT+UPPVÄRMNINGSSÄTT+ÄN+ELVÄRME.+

Klimatzon+ I+ II+ III+
Byggnadens+specifika+
energianvändning+[kWh/m2+och+år]+

120! 100! 80!

Tillägg+då+uteluftsflödet+av+utökade+
hygieniska+skäl+är+större+än+0,35+l/s+
per+m2+i+temperaturreglerade+
utrymmen.+Där+qmedel+är+det+
genomsnittliga+specifika+uteluftsflödet+
under+uppvärmningssäsongen+och+får+
högst+tillgodoräknas+upp+till+1,00+l/s+
per+m2.+

110(qmedelN
0,35)!

90(qmedelN0,35)! 70(qmedelN0,35)!
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3 METOD!
Detta! avsnitt! beskriver! metoderna! som! används! för! simulering! och! framställning! av!
resultatet.!Den!största!delen!av!projektet!har!bestått!av!att!simulera!i!mjukvaruprogrammet!
IDA!ICE.!Förutsättningar!för!de!sju!kontorsrummen!som!simulerats!listas!och!förklaras.!Dessa!
rum!har! delvis! hämtats! från! publikationen! ”Som!man!bygger! får!man! ventilera”! [20]!med!
vissa! förändrade!detaljer.!Eftersom!kontorsrummen!ska!använda!sig!av!naturlig!ventilation!
utnyttjas!ett!kontrollschema!för! fönsteröppning!som!styrs!av!koldioxid!och! lufttemperatur.!
För! att! erhålla! bra! resultat! med! acceptabelt! inomhusklimat! görs! analyser! av! luftflödet!
genom! erfarenheter! efter! simuleringarna,! för! att! minimera! risken! för! drag.! De! färdiga!
resultaten!från!simuleringarna!exporteras!sedan!till!Microsoft!Excel!som!sedan!presenteras!
genom!tydliga!grafer.!!

3.1 IDA!ICE!!
För! att! nå! målet! och! besvara! frågeställningarna! användes! simuleringsprogrammet! IDA!
Indoor!Climate!and!Energy!(IDA!ICE).!Det!finns!tre!olika!nivåer!i!IDA!ICE.!Den!enklaste!nivån!
kallas! för! Wizard,! där! friheten! att! designa! byggmodeller! är! begränsade.! Sedan! kommer!
standardnivån!som!ger!användaren!större!frihet!för!att!definiera!egenskaper!som!geometri,!
byggnadsmaterial,!internlaster!och!mycket!annat.!Till!sist!kommer!den!avancerade!nivån,!där!
det! är!möjligt! att!undersöka!bakomliggande!ekvationer,! parametrar!och! variabler.!Det! går!
även!att!skapa!egna!komponenter!som!inte!redan!finns!inbyggda!i!programmet![28].!

IDA!ICE!utvecklades!av!Brisdata,!numera!Equa,!och!lanserades!1998.!Simuleringsprogrammet!
använder! sig! av! en! detaljerad! och! dynamisk! beräkningsmodell! för! att! undersöka! en!
byggnads!effektN!och!energibehov.!IDA!ICE!kan!även!beräkna!termisk!komfort,!koldioxidhalt,!
fukthalt,!luftflöden!och!andra!intressanta!parametrar![29].!!

IDA!ICE!är!ett!så!kallat!flerzonsprogram!och!det!innebär!att!programmet!kan!beräkna!värmeN!
och!masstransporter!mellan! flera!zoner! [29].!En!annan! fördel!är!att!ekvationerna!som! IDA!
ICE! använder! sig! av! är! transparenta! vilket! gör! det! enkelt! för! användaren! att! förstå! hur!
modellerna! beräknas.! IDA! ICE! har! även! validerats! mot! både! uppmätta! data! och! andra!
program! för! att! bevisa! att! kvaliteten! är! tillräckligt! bra! och! därmed! fastställt! att!
beräkningsmodellerna!ger!acceptabla!värden![30].!

En! nackdel! med! IDA! ICE! är! att! programmet! endast! använder! sig! av! medeltemperaturer,!
vilket!innebär!att!simuleringarna!inte!tar!någon!hänsyn!till!temperaturskillnaden!i!höjdled!för!
en! zon! som! inte! är! rektangulär.! Om! zonen! är! rektangulär! är! det!möjligt! att! utnyttja! den!
vertikala! temperaturgradienten.! En! ytterligare! nackdel! är! att! IDA! ICE! inte! beräknar!
luftrörelser! i! rummet,!men!det!går!att!mata! in! som!konstant! indata.!Dock!är!det! inte!helt!
korrekt! att! göra! på! detta! sätt! då! lufthastigheten! ändras! beroende!på! tilluftsflödet.!Denna!
begränsning! leder! till! att! den! termiska! komforten! inte! utvärderas! helt! exakt.! Felaktiga!
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placeringar! av! don! kan! också! leda! till! drag! och! resultera! i!missnöjdhet! hos! brukaren!men!
detta!analyseras!inte!i!IDA!ICE![21].!!

Energisimuleringar! i! IDA! ICE!kan!kompletteras!med!CFDNberäkningar! för!att!undersöka!hur!
den!termiska!komforten!upplevs.!Genom!kompletteringen!undviks!felplacerade!don!och!risk!
för! missnöje! hos! personerna! i! rummet.! Förkortningen! CFD! står! för! Computational! Fluid!
Dynamics! och! är! en!metod! som! används! för! att! numeriskt! analysera! en! fluids! rörelser.! I!
byggnader!kan!CFD!användas!för!att!simulera!hur!luften!rör!sig!både!i!form!av!riktning!och!
hastighet.! Det! är! dessutom! möjligt! att! se! temperaturskillnader! i! ett! rum.! Genom! dessa!
simuleringar!går!det!att!analysera!om!det!finns!risk!för!drag!eller!kallras!och!framförallt!var!
risken! finns.!Ett!bra!och!genomtänkt!placerat!don!kan!reducera!dessa!risker.!Dock!är!CFDN
beräkningar!komplicerade!och!det!är!inte!helt!lätt!att!göra!rätt![21].!

3.1.1 ARBETSSCHEMA!FÖR!SIMULERING!OCH!ANALYSEN!
Grundtanken! är! som! tidigare! nämnts! att! simuleringarna! i! IDA! ICE! ska! ge! svar! på! vad! som!
krävs! för! att! naturlig! ventilation! ska! vara! ett! alternativ! för! ett! kontorsrum! och! även!
undersöka!fördelar!och!nackdelar!med!denna!typ!av!ventilation.!!

Arbetsschemat!för!simuleringarna!och!analyser!av!luftflöden!kan!ses!i!figur!12.!Den!visar!på!
hur!de!simulerade!kontorsmodellerna!i!IDA!ICE!har!analyserats!med!hjälp!av!erfarenhet!och!
litteratur.!Idén!från!början!var!att!använda!ett!CFDNprogram!för!att!verifiera!resultaten!från!
IDA!ICE,!men!på!grund!av!tidsbrist!togs!detta!alternativ!bort.!

!

FIGUR+12.+ARBETSSCHEMAT+FÖR+SIMULERING+OCH+ANALYS.+

Eftersom! IDA! ICE! inte! beräknar! luftrörelser! i! ett! rum! kommer! programmets! inbyggda!
bedömning! av! komfort! och! inomhusklimat! inte! att! vara! helt! korrekt.! Därför! krävs! det! en!
analys!av!komfort!och!inomhusklimat!genom!resonemang!utifrån!erfarenhet!och!litteratur.!
Först!och!främst!är!det!viktigt!att!modellerna! i! IDA! ICE!skapar!tillräckliga! luftflöden!genom!
naturlig! ventilation! och! klarar! av! myndighetskraven.! Dessa! luftflöden! analyseras! sedan!
genom! erfarenhet! och! litteratur! för! att! undersöka! risken! för! drag.! Om! analysen! tyder! på!
otillfredsställande!komfort!och!inomhusklimat,!måste!ändringar!göras!i!modellen!som!sänker!
eller!höjer! luftflödet! in!och!ut!genom!rummet.!Detta!görs! tills! luftflödet!anses!acceptabelt!
och! ger! en! god! termisk! komfort! och! ett! inomhusklimat! som! tillfredsställer! brukarna! i!
rummet.!I!denna!process!upptäcks!det!också!ifall!det!behövs!hybridventilation!och!även!när!
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på!året.!Till! slut! ska!de!simulerade!kontorsrummen!med!naturlig!ventilation! jämföras!med!
mekanisk!ventilation.!

3.2 SIMULERING!I!IDA!ICE!
I! detta! projekt! har! det! fokuserats! på! att! simulera! naturlig! ventilation! i! kontorsrum! med!
varierande! förutsättningar! beläget! i! Stockholm.! Sju! kontorsrum! simulerades! och! dessa!
presenteras! nedan.! En! del! av! arbetet! bestod! av! att! hitta! möjligheter! och! problem! med!
naturlig!ventilation!samt!att!jämföra!resultaten!med!konventionella!metoder!som!mekanisk!
ventilation.! Den! naturliga! ventilationen! har! simulerats! genom! ett! kontrollschema! för!
fönsteröppning!som!styrs!av!koldioxidhalten!och! inomhustemperaturen!och!skapas!på!den!
avancerade!nivån!i!IDA!ICE.!

3.2.1 BESKRIVNING!AV!KONTORSRUMMEN!
Det! som! simulerats! i! IDA! ICE! är! två! zoner,! där! den! ena! zonen!motsvarar! det! undersökta!
kontorsrummet!och!den!andra!zonen!motsvarar!resten!av!en!typisk!kontorsbyggnad,!se!figur!
13.! Tanken! med! den! andra! zonen! är! att! inomhusklimatet! hålls! konstant! med! en!
lufttemperatur! mellan! 22N23! °C.! Det! innebär! att! kontorsrummet! endast! har! en! yttervägg!
som!påverkas!av!utomhusklimatet!och!de!tre!andra!innerväggarna!påverkas!av!klimatet!i!den!
andra!zonen!som!hålls!konstant,!vilket!ger!en!realistisk!simulering.!

!

FIGUR+ 13.+ DEN+ RÖDMARKERADE+ ZONEN+ REPRESENTERAR+ KONTORET+ SOM+ UNDERSÖKS.+ FÖR+ ATT+ SIMULERINGEN+ SKA+ VARA+ SÅ+

REALISTISK+SOM+MÖJLIGT+TILLSÄTTS+EN+EXTRA+ZON+SOM+SKA+FÖRESTÄLLA+RESTEN+AV+BYGGNADEN.+DEN+RÖDMARKERADE+ZONENS+
(KONTORETS)+ EGENSKAPER+ KAN+ SES+ I+ TABELLEN+ NEDAN.+ DEN+ GULA+ LINJEN+ MOTSVARAR+ DÖRREN+ OCH+ DEN+ LJUSBLÅA+ LINJEN+

MOTSVARAR+FÖNSTREN.+
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Kontorsrummens!dimensioner!och!egenskaper!har!delvis!hämtats! från!publikationen!”Som!
man!bygger!får!man!ventilera”,!se!tabell!5.!En!mer!detaljerad!lista!på!indata!kan!ses!i!bilaga!
2.! Några! detaljer! som! skiljer! sig!mellan! simuleringarna! i! IDA! ICE! och! boken! är! de! interna!
lasterna! från! maskiner! och! belysning.! UNvärden! på! tak,! golv,! väggar! och! fönster! har!
uppskattats!eftersom!dessa!värden!saknas.!!

Myndighetskrav!på!minsta!luftflöde!och!den!specifika!energianvändningen!i!ett!kontorsrum!
på!12!m2!kan!ses!i!tabell!6.!
TABELL+5.+DIMENSIONER+OCH+EGENSKAPER+SOM+INDATA+PÅ+DE+SIMULERADE+KONTORSRUMMEN.+

+ Egenskaper+
Volym+ Bredd:!2,85!m,!längd:!4,2!m,!höjd:!2,7!N!3,6!m!
Fönster+stort+ Bredd:!1,4!m,!höjd:!1,3!N!1,6!m!

UNvärde:!1,9!W/m2⋅K,!gNvärde:!0,68!
Fönster+
(öppningsbart)+

Bredd:!1,4!m,!höjd:!0,2!m!
UNvärde:!1,9!W/m2⋅K,!gNvärde:!0,68!

Kontrollschema+för+
fönster+

PINreglering!på!temperaturen!och!PNreglering!på!
koldioxiden!samt!nattkylning!från!1!majN30!sep!

Solavskärmning+ Ingen!
Innerdörr+ Stängd!
Golv+ UNvärde:!0,16!W/m2⋅K!
Tak+ UNvärde:!0,12!W/m2⋅K!
Yttervägg+ UNvärde:!0,17!W/m2⋅K!
Innervägg+ UNvärde!1,7!W/m2⋅K!
Orientering+ Yttervägg!mot!söder!
Läckage+genom+
yttervägg+

Vid!50!Pa!tryckskillnad!är!läckaget!på!en!vägg!
0,5!l/s*m2!

Emissioner+ Bakgrundsemissioner!från!material!antas!ha!en!
koldioxidavgivning!på!14,4!mg/s!

Belysning+ 1,5!enheter!på!100!W!
Maskiner+ 1!enhet!på!75!W!
Personer+ 1!person!med!stillasittande!sysselsättning!!

Aktivitet:!1,2!met!
Klädsel:!0,85+N0,25!clo!

Arbetstid+ Kl!7.00–12.00!och!kl!13.00–16.00,!då!slås!även!
maskiner!och!belysning!på!

Innetemperatur+
(börvärde)+

21N24!°C!

Koldioxidhalt+
(börvärde)+

700N1000!ppm!

!

!

!
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TABELL+6.+MYNDIGHETSKRAV+FÖR+KONTORSRUMMET.+

+ Myndighetskrav+
Min+luftflöden+ 0,35![l/s*m2]!X!11,97![m2]!+!7![l/s!och!person]!X!1![person]!

=!11,2![l/s]!
Max+energianvändning+ 80+70(0,935N0,35)=121![kWh/m2!och!år]!
!

För!att!kunna! jämföra!kontorsrummen!med!varandra!används!Kontor!B! från!publikationen!
”Som!man!bygger! får!man! ventilera”! som!utgångspunkt.!Därefter! ändras! en!parameter! åt!
gången!för!varje!kontorsrum!som!simuleras.!!

I! dessa! simuleringar! utnyttjas! en! CACNgivare! som! även! detekterar! emissioner! från!
bakgrundsmaterial.! Som! tabellen! ovan! visar! motsvarar! dessa! emissioner! en!
koldioxidavgivning! på! 14,4! mg/s! för! ett! rum! på! 12! m2.! Beräkningen! av!
bakgrundsemissionerna!kan!ses!i!bilaga!3.!

3.2.2 KONTORSRUMMEN!SOM!SIMULERAS!
Kontorsrummen!som!simuleras!och!jämförs!listas!nedan.!

Kontor&B:&

Kontoret!har!en!takhöjd!på!2,7!m!samt!en!fönsterhöjd!på!det!stängda!fönstret!på!1,3!m.!Det!
öppningsbara! fönstret! placeras! ovanför! det! stängda! fönstret! för! att! minimera! risken! för!
drag,!se!figur!14.!!

Kontor&A:&

Kontoret!har!en!takhöjd!på!3,6!m!samt!en!fönsterhöjd!på!det!stängda!fönstret!på!1,6!m.!Likt!
Kontor!B,!placeras!det!öppningsbara!fönstret!ovanför!det!stängda!fönstret.!

Kontor&B,&DGF:&&

Detta!kontor!är!en!dubbelglasfasad!(DGF)!med!en!takhöjd!på!2,7!m!och!endast!ett! fönster!
med! en! höjd! på! 1,5! m.! För! att! luftflödet! i! rummet! inte! ska! bli! för! stort! sätts! en!
öppningsfaktor! på! 13,33! %.! Ett! fönster! som! har! dimensionen! 1,4x1,5!m! och! är! öppet! till!
13,33! %!motsvarar! ett! fullt! öppet! fönster! i! de! andra! kontorsrummen.! Den! yttre! fasaden!
består! av! ett! klarglas! med! ett! UNvärde! på! 5,84! W/m2⋅K! och! gNvärde! på! 0,86.! Avståndet!
mellan! fasaderna! är! 0,8! m.! Tilluften! i! luftspalten! tas! in! i! bottendelen! av! fasaden! och!
frånluften!släpps!ut!i!toppen!av!fasaden.!

Kontor&B,&FTX:&

Har! samma! förutsättningar! som! kontor! B,! skillnaden! är! att! det! öppningsbara! fönstret! är!
stängt.!Ventilationen!sker!mekaniskt!med!ett!konventionellt!FTXNsystem!och!är!av!typen!CAV!
(Constant! Air! Volume)! som! innebär! att! ventilationen! har! ett! konstant! luftflöde.!
Tilluftstemperaturen! från! FTXNsystemet! ligger! på! 16! °C! och! värmeväxlaren! har! en!
verkningsgrad!på!75!%.!Sedan! tillkommer!det!en! temperaturökning!med!1! °C! från! fläkten.!
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SFP! (Specifik! fläkteleffekt)! för! både! tilluftsN! och! frånluftsfläkten! tillsammans! är! 1,5!
kW/(m3/s).!Ventilationssystemet!är!i!drift!en!timme!före!arbetstid!och!är!igång!tills!en!timme!
efter!arbetstid,!vilket! innebär!att!ventilationen!är! igång!på!vardagar!mellan!kl.!6.00–17.00.!
Luftflödet! på! tilluften! och! frånluften! ligger! på! gränsen! till! myndighetskrav,! vilket! innebär!
11,2!l/s.!

Kontor&B&solskydd:&

Detta! kontorsrum! använder! sig! av! solavskärmning! på! det! stora! fönstret! för! att! reducera!
solinstrålningen.!Solavskärmningen!består!av!ett!yttre!solskydd!med!ett!gNvärde!på!0,14.!En!
approximation! på! det! totala! gNvärdet! kan! beräknas! genom! att!multiplicera! solskyddets! gN
värde! med! fönstrets! gNvärde,! vilket! ger! ett! totalt! gNvärde! på! 0,095.! Solavskärmningen!
används!under!månaderna!maj!till!september!och!fälls!automatiskt!då!strålningsintensiteten!
är!över!100!W/m2.!!

Kontor&B,&FTX&(VAV):&

Förutsättningarna!för!detta!rum!är!i!princip!samma!som!i!Kontor!B!FTX,!se!ovan.!Skillnaden!
är!VAVNfunktionen!(Variable!Air!Volume)!som! innebär!att! luftflödet!varieras!efter!behovet.!
Tilluftstemperaturen! varierar! mellan! 18N20! °C! beroende! på! utomhustemperaturen! och!
luftflödet!ligger!mellan!0,35N5!l/(s⋅m2).!

Kontor&B,&FTX&(VAV)&nattkyla:&

Detta!kontor! fungerar!på! samma!sätt! som!Kontor!B!FTX! (VAV),!den!enda! skillnaden!är!att!
nattkyla!utnyttjas.!

Resultaten! från! Kontor! B! solskydd,! Kontor! B! FTX! (VAV)! och! Kontor! B! FTX! (VAV)! nattkyla!
jämförs!endast!energimässigt.!

!

FIGUR+ 14.+DET+ÖPPNINGSBARA+ FÖNSTRET+ SITTER+OVANFÖR+DET+ANDRA+ FÖNSTRET+SOM+ÄR+ STÄNGT+PÅ+KONTORETS+ YTTERVÄGG.+ EN+HÖGRE+

PLACERING+AV+FÖNSTRET+INNEBÄR+EN+MINSKAD+RISK+FÖR+DRAG+I+RUMMET.++
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3.3 FÖNSTERSTYRNING!
En!viktig!del! i!detta!projekt!bestod!av!att!skapa!ett!kontrollschema!för!fönsteröppning.!Via!
denna!kontroll!på!fönsteröppning!är!det!möjligt!att!utnyttja!naturlig!ventilation!automatiskt!
och!därmed!spara!på!fläktelen!som!konventionella!ventilationssystem!använder.!Dessutom!
påverkas!inte!den!uthyrningsbara!ytan!vid!användning!av!naturlig!ventilation!på!samma!sätt!
som! den! mekaniska! ventilationen! gör,! eftersom! ventilationskanaler! och! fläktrum! inte! är!
nödvändiga.!Däremot!ökar! energianvändningen! för!uppvärmning!då!den! varma! inneluften!
inte! återanvänds! via! en! värmeväxlare! som! i! FTXNsystemet.! Ett! annat! problem!med! öppna!
fönster! är! draget! som! kan! uppstå! vid! stora! luftflöden,! vilket! ofta! leder! till! försämrad!
komfort.!

Kontrollschemat! för! fönsteröppningen!skapades!på!den!avancerade!nivån! i! IDA! ICE!genom!
funktionen! ”control! macro”,! där! det! är! möjligt! att! exempelvis! koppla! ihop! olika!
komponenter! med! matematiska! funktioner,! se! figur! 15.! I! detta! kontrollschema! styrs!
fönsteröppningen!på!koldioxidhalten!och!inomhustemperaturen,!det!finns!även!en!inbyggd!
nattventilation.! Utsignalen! från! ”control!macro”! ger! sedan! ett! utslag!mellan! 0! och! 1.! Där!
utsignalen!0!ger!ett!helt!stängt!fönster!och!vid!1!är!fönstret!fullt!öppet.!

!

FIGUR+15.+KONTROLLSCHEMA+FÖR+FÖNSTERÖPPNING+I+IDA+ICE.+NATTKYLNINGEN+SYNS+I+KOMPONENTEN+BETECKNAD+”MACRO”.+

Figuren! ovan! visar! hur! fönsterstyrningen! regleras! på! parametrarna! temperatur! och!
koldioxidhalt!med!hjälp!av! regulatorer.!PINregulatorn!kommer!att!ge!utslag!mellan!0!och!1!
genom! att! jämföra! den! uppmätta! lufttemperaturen! med! det! maximala! börvärdet! för!
inomhustemperatur!subtraherat!med!1!°C.!Avräkningen!med!1!°C!görs! för!att!kylsystemet,!
som!sätts!igång!när!temperaturen!överstiger!börvärdet,!inte!ska!ta!över!fönsteröppningens!
kylförmåga.!Genom!denna!styrning!sparas!det!in!energi!från!kylningen,!vilket!är!viktigt!ur!ett!
hållbart! perspektiv.! För! att! fönsterstyrningen! ska! bidra! med! en! kylande! effekt! måste!
utomhustemperaturen! vara! lägre! än! inomhustemperaturen.! Detta! åstadkoms! genom! en!

PNreglering!av!CO2!

Termostat!

PINreglering!av!temp!

Nattventilation!
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termostat!som!sänder!ut!värdet!1!om!utomhustemperaturen!har!en!kylande!effekt,!annars!
ger!den!0!i!utsignal.!

Koldioxidhalten! styrs! på! samma! sätt! som! inomhustemperaturen! fast!med! en! PNregulator.!
Denna!styrning! jämför!den!uppmätta!koldioxidhalten! i! luften!med!det!maximala!börvärdet!
och! ger! ett! utslag! mellan! 0! och! 1,! beroende! på! ventilationsbehov! med! avseende! på!
koldioxidhalt.!

Därefter!jämförs!ventilationsbehovet!för!koldioxid!och!temperatur,!där!det!största!behovet!
bestämmer!hur!stor!fönsteröppningen!ska!vara.!Detta!innebär!att!fönsterstyrningen!är!igång!
dygnet! runt,!men!det!är!viktigt!att!poängtera!att! fönsterstyrningen!är!behovsstyrd! jämfört!
med!ett!konventionellt!konstantflödessystem.!

3.3.1 NATTVENTILATION!
I! samma! kontrollschema! för! fönsterstyrning! byggdes! även! en! funktion! som! ska! kunna!
utnyttja!nattventilation!genom!att!öppna!fönster!för!att!lagra!kyla!i!byggnadskonstruktionen!
under! varma!perioder,! se! figur! 16.!Nattventilationen! går! igång! från!och!med!1!maj! till! 30!
september!mellan!kl.!20.00–7.00.!

Det!finns!villkor!som!måste!uppfyllas!för!att!nattventilationen!ska!kunna!fungera.!Dessa!kan!
ses!i!listan!nedan:!

• Utomhustemperaturen!måste!vara!över!12!°C.!
• Utomhustemperaturen!måste!vara!minst!2!°C!under!inomhustemperaturen.!
• Inomhustemperaturen!måste!vara!22!°C!eller!varmare.!

!

FIGUR+16.+NATTVENTILATIONEN+I+IDA+ICE.!

Under! den! tid! som! nattventilationen! är! igång! är! kraven! för! fönsteröppning! lägre! än! i! det!
vanliga!fallet,!vilket!uppmuntrar!till!att!”krama!ut”!värmen!från!byggnaden!och!därmed!hålls!
inomhustemperaturens! variationer! på! en! lägre! nivå! under! en! arbetsdag.! Detta! påverkar!

Utetemp!>12!°C!

Innetemp>22!°C!

InnetempNUtetemp>2!°C!
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energiförbrukningen,! komforten! och! dimensioneringen! av! energisystemet! på! ett! positivt!
sätt.! !
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4 RESULTAT!
I!detta!avsnitt!presenteras! resultaten! från! simuleringarna.!Som!tidigare!nämnts!analyseras!
sju! kontorsrum! med! olika! egenskaper.! Tre! av! kontorsrummen! ventileras! genom! naturlig!
ventilation! via! ett! smart! styrsystem! för! fönsteröppning.! Den! fjärde! kontorssimuleringen!
ventileras! genom! mekanisk! ventilation! med! hjälp! av! ett! FTXNsystem,! läs! mer! om!
kontorsrummen!i!avsnitt!3.2.2.!!

De! parametrar! som! är! intressanta! att! undersöka! är! specifik! energianvändning,! operativ!
temperatur,!koldioxidhalt,!luftfuktighet,!Fangers!komfortindex!och!luftflöden.!Genom!dessa!
resultat! är! det!möjligt! att! bedöma!om!ett! kontor!med!naturlig! ventilation! kan! uppnå! god!
termisk! komfort! samtidigt! som! krav! och! råd! från!myndigheter! uppfylls.! Det! ger! också! en!
fingervisning!om!vilka!parametrar!som!är!viktiga!vid!implementering!av!naturlig!ventilation,!
till! exempel! höjd! eller! dubbelglasfasad.! Dessutom! jämförs! dessa! resultat! med! ett!
konventionellt!FTXNsystem.!

Eftersom!naturlig!ventilation!är!beroende!av!utomhusklimatet!som!förändras! för!varje!dag!
som!går,!existerar!det!därför!dagar!där!ventilationsflödet!genom!fönster! inte!är! tillräckliga!
för! att! klara! av! myndighetskrav.! Just! dessa! dagar! kan! det! vara! intressant! att! se! hur! den!
operativa! temperaturen! samt! koldioxidhalten! beter! sig.! Det! som! visas! i! resultaten! är! en!
typisk! vintervecka! och! sommarvecka,! och! sedan! presenteras! varaktighetsdiagram! följt! av!
energianvändningen! och! värmebalansen! för! simuleringarna.! I! energiavsnittet! presenteras!
även! ett! kontorsrum! med! solavskärmning,! ett! rum! med! FTXNventilation! av! typen! VAV!
(Variable!Air!Volume)!och!ett!rum!med!FTXNventilation!av!typen!VAV!med!nattkyla.!

4.1 VINTERVECKA!
Resultaten!från!simuleringarna!i!IDA!ICE!som!presenteras!i!denna!del,!kommer!från!en!typisk!
vintervecka!från!måndagen!den!1!december!till!fredagen!den!5!december.!!

4.1.1 FÖNSTERÖPPNING!
Under!en!normal!vintervecka!är!det!oftast!koldioxidhalten!som!påverkar!fönsterstyrningen.!
Inomhustemperaturen! når! sällan! det! maximala! börvärdet! under! vintertid,! vilket! inte! ger!
någon! öppningssignal! till! fönstret.! Figur! 17! visar! fönsterstyrningen! med! avseende! på!
koldioxidhalten!i!de!olika!kontorsrummen.!Det!som!påverkar!hur!stor!fönsteröppningen!blir,!
beror!främst!på!koldioxidhalten!och!luftflödet!in!genom!fönstret.!

Figur! 17! visar! att! koldioxidhalten! i! alla! simuleringsfallen! håller! sig! under! det! uppsatta!
börvärdet,! nämligen! 1000! ppm,! med! hjälp! av! fönsterstyrning.! De! tre! översta! linjerna!
motsvarar!ärvärden!för!koldioxidhalten!i!simuleringsfallen!Kontor!A,!Kontor!B!och!Kontor!B!
DGF.!De!tre!understa!linjerna!representerar!fönsteröppningarna,!där!0!motsvarar!ett!stängt!
fönster!och!1!är!ett!helt!öppet!fönster.!Trots!att!koldioxidproduktionen!från!både!personer!
och!bakgrundsmaterial!är!lika!stora!i!alla!tre!simuleringsfallen,!blir!fönsteröppningarna!olika!
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stora.! Den! andra! faktorn! som!påverkar! öppningsfaktorn! är! luftflödet! genom! fönstret.! Det!
kontor! som!ger! lägsta! öppningssignalen! är! Kontor! B!DGF,! vilket! beror! på! att! luftflöden! är!
högre! än! i! de! andra! fallen.! Kontor! A! har! en! något! mindre! fönsteröppning! jämfört! med!
Kontor!B.!

!

FIGUR+17.+FÖNSTERÖPPNING+SOM+STYRS+PÅ+KOLDIOXIDHALTEN.+DE+ÖVERSTA+LINJERNA+ÄR+KOLDIOXIDHALTEN+OCH+DE+UNDERSTA+ÄR+

FÖNSTERÖPPNINGARNA.+

4.1.2 LUFTFLÖDEN!
Figur!18!visar!hur!luftflödet!in!genom!fönstret!ser!ut!för!de!olika!simuleringsfallen.!Det!bör!
även! nämnas! att! det! finns! andra! luftflöden! som! läckage! genom! väggar! och! dörr.! Sedan!
uppstår!det!också!ett!luftflöde!ut!genom!fönstret!som!i!princip!har!samma!storlek!på!flödet!
som! tilluften.! Eftersom! det! uppstår! två! flöden! åt! motsatta! håll! genom! fönstret,! delas!
fönsteröppningen!upp!sig! i!två!halvor.!Genom!den!ena!halvan!går!tilluften!och!i!den!andra!
går! frånluften.! Figuren! visar! tydligt! var! gränsen! för! lägsta! luftflöde! in! i! rummet! ska! vara!
eftersom! Kontor! B! FTX! är! satt! till! det! värdet,! nämligen! 11,2! l/s.! Detta! gäller! för! ett!
kontorsrum! på! ca! 12! m2! där! personer! vistas! mer! än! tillfälligt! enligt! Boverket.! Kontor! A,!
Kontor!B!DGF!och!Kontor!B!klarar!av!att!leverera!ett!flöde!över!myndighetskraven.!!

Det! finns! några! dagar! under! vinterveckorna! som! luftflöden! inte! riktigt! klarar! av!
myndighetskraven! på! 11,2! l/s,! och! bara! uppnår! hälften! av! detta! värde.! Trots! det! klarar!
kontorsrummen!att!hålla!nere!koldioxidhalten!under!det!uppsatta!börvärdet.!

Den! kraftiga! luftflödesminskningen!mitt! på! dagen! beror! på! att! brukarna! i! rummet! tar! en!
timmes! lunch! och! därmed! minskar! behovet! av! ventilation! eftersom! koldioxidavgivningen!
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från! brukarna! elimineras.! Luftflödet! från! kontorsrummen! med! naturlig! ventilation! är!
behovsstyrd,!vilket!kan!ses!i!figuren!då!tilluftsflödet!varieras!efter!koldioxidhalt.!!

Kontor! B! FTX! styrs! som! tidigare! nämnts! genom! ett! schema! och! startar! en! timme! innan!
arbetspasset! och! slutar! en! timme! efter! arbetspasset.! Detta! säkerställer! en! god!
inomhuskvalitet! när! brukarna! anländer! till! arbetsplatsen,! genom! att! ventilera! bort!
föroreningar!som!fukt!och!VOC!som!avges!från!bakgrundsmaterial.!!

!

FIGUR+18.+LUFTFLÖDEN+GENOM+DET+ÖPPNINGSBARA+FÖNSTRET+UNDER+EN+TYPISK+VINTERVECKA.+

Det!gjordes!även!en!simulering!på!Kontor!B!CO2.!Skillnaden!mellan!Kontor!B!och!Kontor!B!
CO2! är! att! det! sistnämnda! använder! sig! av! en! CO2Ngivare! istället! för! CACNgivare,! vilket!
innebär!att!detta!kontor!inte!tar!hänsyn!till!emissioner!från!bakgrundsmaterial.!Innebörden!
av!detta!är!att!ventilationsbehovet!minskas!där!luftflödet!knappt!är!större!än!8!l/s!och!en!bit!
ifrån!myndighetskraven!på!11,2!l/s,!se!figur!19.!Det!finns!med!andra!ord!en!risk!att!luftflöden!
blir!för!låga!om!det!inte!tas!någon!hänsyn!till!bakgrundsemissioner.!

!

FIGUR+19.+CO2SGIVARE+GER+LÄGRE+ÖPPNINGSSIGNAL+ÄN+EN+CACSGIVARE,+VILKET+I+SIN+TUR+GER+LÄGRE+LUFTFLÖDEN.+
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4.1.3 INOMHUSKLIMAT!
Det! uppsatta! börvärdet! på! inomhustemperaturen! är! 21°CN24°C! och! innebär! att!
lufttemperaturen!måste!vara! inom!det! intervallet.!Detta!åstadkoms!alltid!med!hjälp!av!en!
ideal! värmare! som! håller! lufttemperaturen! ovanför! 21! °C! och! en! kylare! som! håller!
lufttemperaturen! under! 24! °C! när! det! behövs.! Enligt! figur! 20! går! den! operativa!
temperaturen!ner!till!20,8!°C!som!lägst! för!alla!simuleringsfallen!förutom!Kontor!B!DGF!på!
nätterna.!

Temperaturtopparna!beror!på!en!ökad!solinstrålning!som!värmer!upp!kontorsrummen!extra!
mycket.! Torsdagen!har! i! princip! ingen! solinstrålning.!Det! enda! som!bidrar! till! ökningen! av!
den!operativa!temperaturen!är!den!ideala!värmaren!och!de!interna!lasterna.!!

!

FIGUR+20.++DEN+OPERATIVA+TEMPERATUREN+PÅVERKAS+AV+SOLINSTRÅLNINGEN+FRAMFÖRALLT+PÅ+TISDAG+OCH+ONSDAG.+

Kontor! B! DGF! har! en!minsta! operativ! temperatur! på! 21! °C.! Det! beror! på! att! luftspalten! i!
dubbelglasfasaden! fungerar! som! en! buffertzon! och! värmer! upp! ytterväggen! med! ett! par!
grader.!Temperaturen! i! luftspalten!blir!högre!än!utomhustemperaturen.!Detta!är!en!fördel!
på!vintern!ur!ett!komfortN!och!energiperspektiv.!Temperaturskillnaden!mellan! luftspalt!och!
utomhusluft!kan!ses!i!figur!21.!
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!

FIGUR+21.+TEMPERATURSKILLNADEN+MELLAN+LUFTSPALT+OCH+UTOMHUSTEMPERATUR.+

Den!relativa! luftfuktigheten!varierar!med!ungefär!10!%!denna!vintervecka!för!varje!enskild!
kontorssimulering.!Den!låga!luftfuktigheten!beror!på!att!kall!och!torr!uteluft!tas!in!och!värms!
upp!av!kontorsrummen!vilket!leder!till!avdunstning!och!sänkt!luftfuktighet!ända!ner!till!16!%!
som!i! fallet!med!Kontor!B!FTX.!Luftfuktigheten!är!några!procent!högre!för!kontorsrummen!
med! naturlig! ventilation! jämfört! med! Kontor! B! FTX.! Däremot! är! det! inte! någon! större!
skillnad!mellan!Kontor!A,!Kontor!B!och!Kontor!B!DGF,!se!figur!22.!

!

FIGUR+22.+DEN+RELATIVA+LUFTFUKTIGHETEN+HAR+LÅGA+VÄRDEN+UNDER+EN+KALL+VINTERVECKA.+

N8!

N6!

N4!

N2!

0!

2!

4!

6!

8016! 8040! 8064! 8088! 8112! 8136!

Te
m
pe

ra
tu
r,
+°
C+
+

Tid,+h+

Luospalt+VS+Uteluo+

Luzspalt!

Utetemperatur!

1/12N5/12!

16!

18!

20!

22!

24!

26!

28!

30!

8016! 8040! 8064! 8088! 8112! 8136!

Re
la
r
v+
lu
o
fu
kr

gh
et
,+%

+

Tid,+h+

RH+

Kontor!B!

Kontor!A!

Kontor!B!DGF!

Kontor!B!FTX!

1/12N5/12!



! 36!

4.1.4 FANGERS!KOMFORTINDEX!
Fangers!komfortindex!i!form!av!PMV!(Predicted!Mean!Vote)!visar!hur!brukarna!uppfattar!det!
termiska! klimatet! i! genomsnitt,! se! figur! 23.! Det! är! ingen! större! skillnad! mellan!
kontorssimuleringarna.!De!flesta!tycker!att!det!termiska!klimatet! ligger!på!en!nivå!mellan!N
0,2! till! N0,3! vilket! innebär! att! brukarna!uppfattar! det! en! aning! kallt.! Kontor!B!DGF! ger! lite!
bättre!resultat!än!de!andra!kontorsrummen!tack!vare!den!uppvärmda!luftspalten!som!höjer!
temperaturen!på!tilluften!samt!strålningstemperaturen!från!ytterfasaden.!Det!är!viktigt!att!
poängtera!att!IDA!ICE!inte!beräknar!luftrörelser!i!rummet.!Istället!har!ett!konstant!värde!för!
lufthastigheten!på!0,1!m/s!matats! in! som! indata.!Detta! innebär!att!brukarna!kan!uppfatta!
det!termiska!klimatet!något!kallare!än!vad!IDA!ICE!visar!om!drag!förekommer.!!

!

FIGUR+23.+PMVSINDEX+UNDER+EN+VINTERVECKA.+

Figur! 24! visar! hur!många! som! uppfattas! vara!missnöjda!med! inomhusklimatet! och! denna!
graf! hänger! mycket! väl! ihop! med! PMVNindexet.! Även! i! PPD! (Predicted! Percentage!
Dissatisfied)Ngrafen!syns!det!att!Kontor!B!DGF!har!fler!nöjda!brukare!än!de!andra!fallen.!Det!
är! ungefär! 5N7,5! %! av! brukarna! som! är! missnöjda! med! det! termiska! inomhusklimatet.!
Mycket! beror! på! strikta! börvärden! som! är! uppsatta! till! temperaturintervallet! 21N24! °C.!
Arbetsmiljöverkets!råd!är!att!maximalt!10!%!får!vara!missnöjda!med!inomhusklimatet.!
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!

FIGUR+24.+PPDSINDEX+UNDER+EN+VINTERVECKA.+

4.2 SOMMARVECKA!
Denna!del!redovisar!simuleringarna!från!en!typisk!sommarvecka,!från!måndagen!den!16!juni!
till! fredagen! den! 20! juni.! Under! sommarveckorna! är! det! inte! ologiskt! att! temperaturen!
dominerar! fönsterstyrningen,! det! varma! utomhusklimatet! och! framförallt! solinstrålningen!
bidrar! till! en! uppvärmning! som! höjer! lufttemperaturen! i! kontorsrummen.! Värmen! från!
solinstrålningen! bidrar! med! ungefär! 400N600! W! och! de! interna! lasterna! från! brukare,!
belysning! och! elektriska! apparater! avger! tillsammans! 200! W.! För! att! hålla! nere!
inomhustemperaturen! till! 24! °C! krävs! det! en! rumskylare! som! sänker! temperaturtopparna!
som!uppstår!under!brukarnas!arbetspass.!Förutom!rumskylaren!utnyttjas!naturlig!kyla!i!form!
av! luftflöden! från! fönsteröppningen! och! nattventilation! genom! att! lagra! kyla! i!
byggnadskonstruktionerna.!

4.2.1 FÖNSTERÖPPNING!
När!inomhustemperaturen!uppgår!till!23!°C!kommer!fönstren!att!öppnas!för!att!försöka!hålla!
ned!temperaturen!med!naturliga! luftflöden.!Figur!25!visar!hur! fönsterstyrningen!ser!ut! för!
Kontor! A! och! Kontor! B.! De! två! översta! linjerna! motsvarar! inomhustemperaturen! i!
kontorsrummen! och! de! två! understa! linjerna! motsvarar! fönsterstyrningen.! Den! högra!
lodräta!axeln! representerar! fönsteröppningen,!där!0!är!ett! stängt! fönster!och!1!är!ett!helt!
öppet!fönster.!
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Figur! 25! visar! att! fönstren! i! princip! alltid! är! öppna! på! sommaren! på! grund! av! den! höga!
temperaturen.! Fönstren! är! även! helt! öppna! när! det! inte! finns! ett! behov! för! att! kyla! ner!
kontorsrummen! för! både! Kontor! A! och! Kontor! B.! Det! beror! som! sagt! på! att!
fönsteröppningarna! tillåter! nattkylning! av! byggnadskonstruktionen! efter! brukarnas!
arbetspass! från! kl.20.00! till! kl.07.00.! Anledningen! till! att! fönstren! tillfälligt! stängs! är! att!
nattventilationen!inte!uppfyller!kravet!på!att!utomhustemperaturen!måste!vara!över!12!°C.!

!

FIGUR+25.+FÖNSTERÖPPNING+I+FÖRHÅLLANDE+TILL+INOMHUSS+OCH+UTOMHUSTEMPERATUR.+

Fönsterstyrningen!fungerar!på!samma!för!Kontor!B!DGF,!se!figur!26.!Den!enda!skillnaden!är!
att! inomhustemperaturen! jämförs! med! temperaturen! i! luftspalten.! Temperaturen! i!
luftspalten! är! ungefär! 3N4! °C! varmare! jämfört! med! utomhustemperaturen,! vilket! är! en!
nackdel!under!sommarveckorna.!I!detta!fall!ventileras!det!även!när!luftspalten!är!varmare!än!
inomhustemperaturen! eftersom! det! finns! ett! behov! av! att! reducera! luftföroreningarna! i!
rummet.!Se!figur!30!för!koldioxidhalten!i!kontorsrummen.!!

Med!tanke!på!att!fönstren!i!princip!hela!tiden!är!öppna!under!sommarveckorna,!blir!dessa!
dagar! känsliga! när! det! gäller! buller! och! luftföroreningar.! Ljudbuller! kan! reduceras! genom!
dubbelglasfasaden,! däremot! är! det! svårt! att! undvika! luftföroreningar.! Naturlig! ventilation!
genom!fönsterstyrning!är!inte!anpassade!för!att!klara!av!stadsmiljö!vid!trafikerade!vägar.!
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!

FIGUR+ 26.+ FÖNSTERÖPPNINGEN+ I+ DUBBELGLASFASADEN+ ÄR+ BEROENDE+ AV+ INOMHUSTEMPERATUREN+ OCH+ TEMPERATUREN+ I+

LUFTSPALTEN.+

4.2.2 LUFTFLÖDEN!
Figur!27!visar! luftflödets!variationer!för!de!olika!simuleringsfallen.! I!de!flesta!fallen!uppnås!
myndighetskraven! för! luftflödet!men! det! finns! tillfällen! där! luftflödet! inte! uppnår! kraven.!
Som! figuren! visar! har! kontorsrummen! med! naturlig! ventilation! en! ganska! kraftig!
luftflödesminskning! både! på! torsdag! och! fredag,! trots! att! fönsterstyrningen! ger! ett! fullt!
öppet!fönster!vid!dessa!tillfällen.!!Detta!tyder!på!att!ventilationen!är!väldigt!beroende!av!de!
naturliga!krafterna.!Ju!mindre!skillnad!på!inomhustemperaturen!och!utomhustemperaturen!
desto!mindre! blir! de! termiska! krafterna.!Om!de! är! lika! kommer! de! termiska! krafterna! att!
upphöra,! vilket! kan! inträffa! under! sommarveckorna.! Därmed! är! det! bara! vindtrycket! som!
påverkar! luftflödet!vid!dessa!tillfällen.!Denna!kraft!är!dock!inte!alltid!tillräckligt!kraftfull!för!
att!uppnå!myndighetskraven.!
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FIGUR+27.+NATURLIG+VENTILATION+KLARAR+INTE+AV+LEVERERA+LUFTFLÖDEN+SOM+UPPNÅR+MYNDIGHETSKRAVEN+PÅ+SOMMAREN.+

Trots! att! luftflöden! in! genom! fönstret! som! mest! är! 45! l/s! för! Kontor! B! DGF! finns! det!
möjlighet!att!undvika!drag.!Genom!att!räkna!luftflödet!dividerat!på!halva!fönstrets!area!(0,14!
m2)! fås! lufthastigheten! genom! fönstret! och! denna! beräknas! bli! 0,32! m/s.!
Folkhälsomyndigheten!rekommenderar!en!medellufthastighet!på!högst!0,15!m/s,!men!högre!
lufthastigheter! kan! accepteras! om! inomhustemperaturen! är! över! 24! °C.! Lufthastigheten! i!
Kontor! B! DGF! överskrider! Folkhälsomyndighetens! gräns! med! en! faktor! 2! vid! fönstrets!
öppning.!Erfarenheter! från!Ramböll! tyder!dock!på!att! lufthastigheten! in!genom!fönstret!är!
acceptabel,! eftersom! luften! blåser! in! högt! upp! vid! taket! och! inte! rakt! på! brukaren.! Detta!
leder! till! den! så! kallade! coandaeffekten!där! luften!attraheras! till! närliggande!ytor! som! tak!
och! väggar,! vilket!medför! en! lägre! lufthastighet! innan!den! träffar! brukaren.! En! ytterligare!
faktor! som!påverkar! luftens! rörelser! är! själva! fönsterkonstruktionen! som!bland! annat! kan!
rikta!luften!beroende!på!hur!fönstren!öppnas.!

Luftflöden! från! dubbelglasfasaden! är! nästan! dubbelt! så! stora! som! de! andra! fallen! med!
naturlig!ventilation,!vilket!beror!på!att!luftflödet!genom!luftspalten!kan!uppgå!till!80!l/s.!Det!
är! framförallt! på! dagarna! när! solen! värmer! och! driver! på! termikkrafterna! som! luftflödet!
stiger.!Annars!ligger!luftflödet!i!luftspalten!kring!40N60!l/s!vid!lägre!temperaturer,!se!figur!28.!
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!

FIGUR+28.+DET+HÖGA+LUFTFLÖDET+I+LUFTSPALTEN+SOM+VARIERAR+KRING+30S65+L/S+UNDER+DENNA+SOMMARVECKA.+

4.2.3 INOMHUSKLIMAT!
Den!operativa! temperaturen!är!högst! för!kontorsrummet!med!FTXNventilation,! se! figur!29.!
Det! kan! bero! på! att! detta! kontorsrum! inte! kyls! lika! effektivt! på! natten! som! de! andra!
kontorsrummen.! Den! stora! skillnaden! mellan! de! operativa! temperaturerna! är! att!
nattventilation!utnyttjas! i!kontorsrummen!med!naturlig!ventilation.!Detta!resulterar! i! lägre!
temperaturtoppar! vilket! i! sin! tur! leder! till! bättre! komfort! och!en!mer! energisnål! byggnad.!
Med! ännu! tyngre! byggnadskonstruktioner! som! exempelvis! betong! skulle!
temperaturtopparna!vara!ännu!lägre!än!vad!som!visas!i!figuren.!

Kontor!A!och!Kontor!B!har!ungefär!samma!operativa!temperatur.!Anledningen!till!att!Kontor!
B! DGF! kan! sänka! sin! operativa! temperatur! med! en! större! effekt! beror! på! att! luftflödet!
nästan!är!dubblerad!jämfört!med!Kontor!A!och!Kontor!B.!

!

FIGUR+29.+DEN+OPERATIVA+TEMPERATUREN+ÄR+LÄGRE+FÖR+NATURLIGT+VENTILERADE+RUM,+VILKET+BEROR+PÅ+ATT+NATTVENTILATION+

UTNYTTJAS.+
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Koldioxidhalten! påverkas! mycket! av! luftflöden! och! ibland! spelar! det! ingen! roll! hur! stor!
fönsteröppningen!är.!Det!måste!finnas!tillräckligt!med!luftflöde!för!att!kunna!ventilera!bort!
föroreningar.!Vissa!dagar!under!sommarveckorna!är!dessa! inte!tillräckliga!och!därför!stiger!
koldioxidhalten!vid!dessa!tillfällen,!se!figur!30.!Det!kontorsrum!som!har!störst!påverkan!av!
detta!är!Kontor!B,!sedan!kommer!Kontor!A!och!Kontor!B!DGF!i!rangordning.!Kontor!B!har!en!
koldioxidtopp!på!ungefär!1300!ppm,!Kontor!A!ligger!på!1250!ppm!och!Kontor!B!DGF!klarar!
sig!under!myndighetskraven.!

Det!bör! även!nämnas! att! det! finns! värre!dagar!där! koldioxidhalten! kan! stiga! ända!upp! till!
2500! ppm! för! Kontor! B! och! 2300! ppm! för! Kontor! A.! Kontor! B! DGF! överstiger! också!
koldioxidgränsen!men!vid!färre!tillfällen!och!lägre!halter.!

!

FIGUR+30.+KOLDIOXIDHALTEN+ÖVERSTIGER+DET+UPPSATTA+BÖRVÄRDET+EFTERSOM+LUFTFLÖDET+INTE+ÄR+TILLRÄCKLIG.+

Figur!31!visar!att!skillnaderna!mellan!de!naturligt!ventilerade!kontorsrummen!inte!är!stora!
för! den! relativa! fuktigheten,! det! skiljer! som! mest! 5! %.! Annars! varierar! den! relativa!
fuktigheten!mellan!33N53!%!men!ligger!oftast!mellan!40N50!%.!Denna!nivå!förhåller!sig!bra!till!
den!optimala!zonen!som!bör!vara!kring!40N60!%! för!att!minimera!olika! typer!problem!och!
hälsorisker.!
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!

FIGUR+31.+DEN+RELATIVA+LUFTFUKTIGHETEN+LIGGER+KRING+DEN+OPTIMALA+ZONEN+SOM+MINIMERAR+PROBLEM+OCH+HÄLSORISKER.++

4.2.4 FANGERS!KOMFORTINDEX!
PMVN! och! PPDNindexet! visar! att! den! termiska! komforten! ligger! på! en! bra! nivå! för! alla!
kontorsrummen.!Det!är!marginella!skillnader!mellan!kontorsrummen.!Dock!är!Kontor!B!DGF!
en!aning!bättre!på!att!”krama!ur!”!värmen!från!byggnadskonstruktionen!vilket!resulterar!i!ett!
lägre! PMVNindex! jämfört! med! Kontor! A! och! Kontor! B,! se! figur! 32.! PMVNintervallet! ligger!
mellan! 0,1N0,4! i! de! flesta! kontorsrummen.! Noterbart! är! att! simuleringarna! skulle! kunna!
minimera! PMVNindexet! om! kontorsrummen! utnyttjade! solavskärmning.! Den! termiska!
komforten! hade! i! sådana! fall! förbättrats! i! och! med! att! solavskärmningen! stänger! ute!
värmestrålningen!från!solen!som!i!sin!tur!sänker!den!operativa!temperaturen.!

Figur! 33! visar! hur! PPDNindexet! ser! ut! under! en! sommarvecka.! Arbetsmiljöverkets! gränser!
klaras! även! under! sommarveckorna! för! alla! kontorsrummen! eftersom!mindre! än! 10!%! av!
brukarna!är!missnöjda!med!den!termiska!komforten.!!!
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!

FIGUR+32.+PMVSINDEX+UNDER+EN+SOMMARVECKA.+

!

FIGUR+33.+PPDSINDEX+UNDER+EN+SOMMARVECKA.+
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4.3 VARAKTIGHETSDIAGRAM!
I! denna! del! redovisas! varaktighetsdiagram! för! koldioxidhalt,! operativ! temperatur! och! PPD!
för! Kontor! B.! Kontorsrummen! som! utnyttjar! naturlig! ventilation! har! liknande!
varaktighetsdiagram!som!Kontor!B.!

Figur! 34! visar! hur! koldioxidhalten! fördelar! sig! under! ett! år.! På! den! lodräta! axeln! visas!
koldioxidhalten!i!enheten!ppm!och!den!vågräta!axeln!är!tiden!i!timmar.!Det!syns!i!figuren!hur!
fönsterstyrningen!håller!koldioxidhalten!under!1000!ppm!men!att!det!inte!alltid!går!på!grund!
av! små! luftflöden.! Vid! ungefär! ett! par! hundra! timmar! om!året! ligger! koldioxidhalten! över!
1000! ppm.! Under! dessa! tillfällen! kan! det! behövas! hjälp! av! fläktar! för! att! förstärka!
ventilationen.!

!

FIGUR+34.VARAKTIGHETSDIAGRAM+FÖR+KOLDIOXIDHALT+UNDER+ETT+ÅR.+

Varaktighetsdiagram!för!den!operativa!temperaturen!kan!ses!i!figur!35.!Denna!visar!att!den!
operativa!temperaturen!överstiger!börvärdet!för!medeltemperaturen!på!24!°C!ungefär!1000!
timmar!om!året.!Som!mest!kan!den!operativa!temperaturen!uppgå!till!25,3!°C,!vilket!anses!
acceptabelt! och! följer! myndighetskraven.! Det! finns! även! tillfällen! på! vintern! där! den!
operativa! temperaturen!går!ner! till!20,6! °C!men!temperaturen!ökar!snabbt!genom! interna!
laster!när!arbetspassen!är!igång.!

h!
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!

FIGUR+35.+VARAKTIGHETSDIAGRAM+FÖR+DEN+OPERATIVA+TEMPERATUREN+UNDER+ETT+ÅR.+

Figur!36!visar!hur!PPDNindexet!ser!ut!under!ett!år.!Den!lodräta!axeln!är!antalet!personer!som!
är!missnöjda!med!inomhusklimatet!i!%.!PPDNindexet!går!som!högst!upp!till!9,3!%!men!oftast!
ligger!indexet!mellan!5N7,5!%.!Detta!är!ett!mycket!bra!värde!och!följer!myndigheternas!råd!
på!10!%.!!

!

FIGUR+37.+VARAKTIGHETSDIAGRAM+FÖR+PPD+UNDER+ETT+ÅR.+

! !

h!

h!
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4.4 ENERGIANVÄNDNING!
Den! totala! energianvändningen! i! figur! 38! visar! hur! mycket! energi! som! används! till! kyla,!
värme!och!el! till! fläkt! för!simuleringsfallen!under!ett!år.!Skillnaden!mellan!kontorsrummen!
med!naturlig!ventilation!och!mekanisk!ventilation!är!att!energianvändningen!är!något!högre!
när!ett!konventionellt!FTXNsystem!används,!om!Kontor!A!bortses.!Den!största!anledningen!
till! detta! är! att! energin! för! kyla! ökar! avsevärt! mycket,! sedan! tillkommer! även! en! mängd!
elenergi!för!fläkten.!Däremot!sparas!värmeenergin!i!kontorsrummet!eftersom!FTXNsystemen!
återvinner!värmen!genom!en!värmeväxlare.!

Energianvändningen! för! uppvärmning! ligger! på! 232,6N259! kWh! för! de! mekaniska!
ventilationstyperna.! De! naturligt! ventilerade! kontorsrummen! använder!mellan! 372,8! kWh!
och!430,2!kWh!för!uppvärmning.!Det!finns!en!potential!för!en!värmebesparing!på!140,2!kWh!
om!man!jämför!Kontor!B!med!Kontor!B!FTX!(VAV)!nattkyla.!Det!är!med!andra!ord!möjligt!att!
spara!in!38!%!mer!energi!för!uppvärmning!genom!att!använda!mekanisk!ventilation!istället!
för!naturlig!ventilation.!!

Anledningen! till! den! höga! värmeanvändningen! i! Kontor! B! DGF! beror! på! att! luftflödet! är!
högre!än!i!de!andra!fallen.!Det!betyder!att!luftomsättningen!är!större!vilket!leder!till!att!mer!
värme!används!för!att!skapa!en!god!komfort.!!

!

+FIGUR+38.++DEN+SPECIFIKA+ENERGIANVÄNDNINGEN+UNDER+ETT+ÅR+FÖR+DE+SIMULERADE+KONTORSRUMMEN.+

Energianvändningen! för! kylan! är! betydligt! mindre! för! de! naturligt! ventilerade! rummen.! I!
Kontor!B!med!solavskärmning!ligger!kylenergin!på!20,9!kWh,!vilket!är!det!lägsta!värdet!av!de!
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simulerade! kontorsrummen.! Detta! innebär! att! nattventilation! och! solskydd! är! två! viktiga!
parametrar! för!att!minimera!energianvändningen! för!kyla.!Därefter!kommer!Kontor!B!DGF!
på! 73,6! kWh,! Kontor! B! på! 131,3! kWh! och! Kontor! A! på! 157,7! kWh.! Anledningen! till! att!
kylbehovet!är!lägre!i!Kontor!B!DGF!jämfört!med!Kontor!B!beror!på!att!det!sammanlagda!gN
värdet! för! både! glaset! i! ytterN! och! innerfasaden! är! lägre.! Det! innebär! att! mindre!
värmestrålning!passerar!genom!glasen.!Vidare!är!kylbehovet!större!för!Kontor!A!jämfört!med!
Kontor!B!eftersom!fönsterarean!är!större,!vilket!släpper!in!mer!värmestrålning!i!rummet.!!

Kontorsrummet!med!FTXNventilationen!(VAV)!nattkyla!använder!153!kWh!till!kyla.!Detta!är!
21,3!kWh!mer!i!kylenergi!jämfört!med!Kontor!B!som!ventileras!naturligt.!

Elenergin! för! att! driva! fläkten! ligger! på! 47,4! kWh! och! motsvarar! 8,7! %! av! den! totala!
energianvändningen! i! Kontor!B!FTX! (CAV)!och! fläktenergin!är!118,3! kWh! för!Kontor!B! FTX!
(VAV)!vilket!motsvarar!22,2!%!av!energianvändningen.!Fläktenergin!för!Kontor!B!FTX!(VAV)!
nattkyla! ligger!på!142,5!kWh.!Den!ökade! fläktenergin!beror!på!att! luftflöden!är! större!hos!
VAVNventilationen!och!att!fläkten!även!är! igång!på!natten.!CAVNventilationen!använder!det!
lägsta! luftflödet! som!är! tillåtet! enligt!myndighetskrav! och! ändå! uppnås! inte! börvärdet! för!
högsta!koldioxidhalt.!SFP!för!både!CAV!och!VAV!ligger!på!1,5!kW/(m3/s).!!

Energianvändningen!per! golvarea! ligger!mellan! 33N45! kWh/m2! för! de! naturligt! ventilerade!
kontorsrummen,! vilket! är! kraftigt! under! energikraven! från! myndigheterna.! Dock! jämförs!
dessa!myndighetskrav!vanligen!mot!en!hel!byggnad!och! tar!då!även!hänsyn! till!andra! rum!
och! utrymmen! som! kan! vara! mer! energikrävande! än! de! simulerade! kontorsrummen.!!
Dessutom! undersöks! inte! hur! mycket! energi! som! går! åt! till! bland! annat! varmvatten! och!
pumpar.! Detta! i! sin! tur! kan! driva! upp! energianvändningen! per! golvarea.! Därför! är! denna!
jämförelse!inte!relevant.!

! !
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4.4.1 VÄRMEBALANS!
Nedan!visas!värmebalansen!för!Kontor!B,!Kontor!B!DGF!och!Kontor!B!solskydd!den!16!juni.!
Positiva!poster!i!figurerna!är!tillförd!värme!och!negativa!poster!är!bortförd!värme.!

I!Kontor!B!kommer!hälften!av!uppvärmningen!från!solinstrålning!genom!fönster,!se!figur!39.!
Mellan!200N250!W!värmer!solen!upp!med!beroende!på!tidpunkt!på!dagen.!Den!andra!halvan!
av! värmen! är! ganska! jämnt! fördelade! på! de! interna! lasterna! som!personvärme,! belysning!
och! elektriska! apparater.! Den! totala! värmen! från! de! interna! lasterna! är! ungefär! 200! W.!
Rummet!kyls!sedan!med!hjälp!av!den!lagrade!kylan!i!byggnadskonstruktionen!och!luftflöden!
som! uppstår! vid! fönsteröppning.! Vid! behov! slås! även! rumskylaren! på! för! att! undvika!
temperaturtoppar.!Efter!kl.20.00!går!nattventilationen!igång!om!villkoren!är!uppfyllda,!vilket!
de!är!i!detta!fall.!

!

FIGUR+39.+VÄRMEBALANSEN+FÖR+KONTOR+B.+
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Kontor!B!DGF!släpper!inte!in!lika!mycket!värme!via!solinstrålning!som!i!Kontor!B,!se!figur!40.!
Detta! beror! på! att! ytterglaset! sänker! det! totala! gNvärdet! och! tillåter! därmed! mindre!
instrålning! från! solen.! Det! finns! även! en! lite! värme! som! leds! in! i! kontorsrummet! via!
konduktion,!men!denna!mängd!är!ytterst! liten.!De! interna! lasterna!är!oförändrade! jämfört!
med!Kontor!B.!!

Mindre!solinstrålning! innebär!ett!mindre!behov!av!kylning.! I!Kontor!B!DGF!används!därför!
ingen!rumskylare.!Ytterligare!en!skillnad!är!de!höga!luftflöden!som!uppstår!i!luftspalten!och!
som!skapar!luftrörelser!och!leder!ut!varmluften!från!rummet.!

!

FIGUR+40.+VÄRMEBALANSEN+FÖR+KONTOR+B+DGF.+



! 51!

Figur!41!visar!värmebalansen!för!Kontor!B!solskydd.!Solinstrålningen!reduceras!kraftigt!när!
solavskärmning!används!och!detta!minskar!behovet!av!nattventilation.!Analysen!av!detta!är!
att! det! inte! behövs! lika! tunga! byggnadskonstruktioner! för! att! lagra! kyla! jämfört! med! de!
andra! fallen!som! inte!använder!solavskärmning,!vilket! innebär!att!pengar!kan!sparas! in!på!
byggnadsmaterial.!

!

FIGUR+41.+VÄRMEBALANSEN+FÖR+KONTOR+B+SOLSKYDD.+

! !
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5 DISKUSSION!OCH!SLUTSATS!
Detta!avsnitt!är!uppdelat!i!fyra!delar.!I!första!delen!diskuteras!resultaten!från!simuleringarna!
och! sedan! kommer! en! kort! analys! av! IDA! ICE.! Därefter! diskuteras! hur! felkällor! kan! ha!
påverkat! projektet! och!en! lista! på! förslag! till! framtida! arbeten.! Till! sist! avslutas!denna!del!
med!en!kort!slutsats.!

5.1 DISKUSSION!
Resultaten! från! simuleringarna! visar! att! avancerade! fönsterstyrningar! fungerar! bra! som!
naturlig!ventilation!både!ur!ett!komfortN!och!energiperspektiv!under!en!stor!del!av!året.!Det!
visar!sig!att!solavskärmningen!är!en!viktig!parameter!för!energibesparing!som!alltid!bör!ingå!
vid!användning!av!naturlig!ventilation.!Ju!större!fönsterarean!är!desto!viktigare!blir!det!med!
solavskärmning.! Dubbelglasfasaden! visar! också! att! den! yttre! fasaden! fungerar! som! ett!
utmärkt!solskydd.!Givetvis!beror!detta!på!gNvärdet!på!ytterfasaden!som!i!simuleringsfallet!är!
0,86.! Solinstrålningen! halveras! nästan! i! Kontor! B! DGF! jämfört! med! Kontor! B.! Även!
nattventilation!kan!ses!som!ett!viktigt!komplement!till!naturlig!ventilation.!

Kylbehovet! minskas! drastiskt! när! både! solskydd! och! nattventilation! används.! Kontor! B!
solskydd! har! ett! kylbehov! på! 20,9! kWh! och! i! detta! rum! används! både! solskydd! och!
nattventilation.!Kontor!B!FTX!(CAV)!använder!sig!varken!av!solskydd!eller!nattventilation!och!
har! därmed! ett! större! kylbehov! som! ligger! på! 238,2! kWh.! Energimässigt! finns! det! en!
besparingspotential!på!217,3!kWh.!!

En!intressant!iakttagelse!är!att!energianvändningen!för!uppvärmning!endast!är!38!%!större!
för! kontorsrummen! med! naturlig! ventilation! jämfört! med! ett! FTXNventilerat! (VAV)!
kontorsrum.!Trots!att!värmeenergin!bara!släpps!ut!i!det!fria!och!inte!tillvaratas.!En!anledning!
till! detta! är! att! de!naturligt! ventilerade! kontorsrummen!är! behovsstyrda!och! levererar! ett!
varierande! luftflöde! som! vid! vissa! tillfällen! inte! uppnår! myndighetskraven! för! minsta!
luftflöde.! Vid! dessa! tillfällen! händer! det! att! koldioxidhalten! överstiger! myndighetskraven.!
Det!låga!luftflödet!påverkar!naturligtvis!värmebehovet!på!ett!positivt!sätt.!!

Även!när!minsta!luftflödeskraven!inte!uppnås,!finns!det!en!möjlighet!att!hålla!börvärdet!för!
koldioxidhalten.!Vad!det!beror!på!är!osäkert.!En!anledning!kan!vara!att!det!skapas!luftflöden!
genom!dörrN!och!väggläckage!som!ger!upphov!till!ett! litet!korsdrag.!Det!kan!också!bero!på!
att!myndigheterna!sätter!för!höga!krav.!

Det!finns!även!tillfällen!då!luftflöden!är!för!svaga!för!att!ventilera!bort!luftföroreningar.!Det!
gäller! framförallt! på! sommaren! när! det! inte! är! någon! skillnad! på! inomhusN! och!
utomhustemperaturen.! De! termiska! krafterna! blir! då! försumbara! och! krafterna! från!
vindtrycket! räcker! inte! till.!Detta! leder! till! att! koldioxidhalten!överstiger!myndighetskraven!
på!1000!ppm,!vilket!inte!är!acceptabelt!under!längre!perioder.!För!att!undvika!detta!kan!det!
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därför!vara!nödvändigt!att!installera!en!fläkt!som!används!vid!behov!och!på!så!sätt!används!
både!naturlig!ventilation!och!mekanisk!ventilation.!Därmed!utnyttjas!hybridventilation.!

5.2 ANALYS!AV!IDA!ICE!
Att!simulera!naturlig!ventilation! i! IDA! ICE!ger!användaren!stora!möjligheter!att!skapa!egna!
avancerade! fönsterstyrningar.! Detta! är! viktigt! eftersom! denna! styrning! endast! tillåter!
fönsteröppning! när! det! finns! ett! behov! att! sänka! koldioxidhalten! eller!
inomhustemperaturen.!Det!är!ganska!avancerat!att!skapa!ett!kontrollschema!som!fungerar,!
men!det!är!fullt!möjligt.!!

Simulering! av! ett! kontorsrum!med!en!extra! zon! som!motsvarar! en! resterande!byggnad!är!
inte!alltför!tidskrävande!trots!att!avancerat!kontrollschema!för!fönsteröppning!används.!Det!
tar!mellan!150N300!sekunder!för!en!simulering!av!ett!år.!Om!en!större!byggnad!ska!simuleras!
med!denna!typ!av!fönsterstyrning!i!varje!fönster!finns!det!en!stor!risk!att!det!tar!lång!tid.!

Simuleringarna!säger!inte!mycket!om!vad!som!händer!i!rummet!och!var!det!händer,!men!det!
ger!en!bra!fingervisning!på!hur!det!kan!se!ut.!Det!skulle!vara!intressant!att!se!lufthastigheter!
i! rummet! och!undersöka! var! i! rummet! drag! kan! förekomma.! En! annan!parameter! som!är!
intressant! är! temperaturgradienten.! Det! finns!möjlighet! att! se! enklare! 3DNsimuleringar! av!
byggnaden,!exempelvis!hur!medeltemperaturen!i!rummen!varierar!över!tiden.!!

5.3 FELKÄLLOR!
En! felkälla! som! kan! ha! påverkat! arbetet! är! den! uträknade! luftföroreningshalten! från!
bakgrundsemissioner,! se! bilaga! 3! för! beräkningar.! Data! som! användes! kan! vara! något!
föråldrade! (1988)! och! är! kanske! inte! helt! korrekta.! Idag! finns! det! fler! krav! på!
bakgrundsemissioner!vilket!innebär!att!utsläppen!bör!vara!lägre!nuförtiden.!!

Även!simuleringsprogrammet!IDA!ICE!har!sina!brister!i!och!med!att!det!endast!tar!hänsyn!till!
temperaturgradienter! i! zoner! som! är! rektangulära.! Det! innebär! att! zonen! som!motsvarar!
den! resterande!byggnaden! inte! räknar!med! temperaturgradienter.!Den! zonen! räknar!med!
medeltemperaturer,!vilket!inte!är!realistiskt.!

Ytterligare!en!felkälla!som!kan!påverka!komforten!i!zonen!är!lufthastigheter!som!IDA!ICE!inte!
beräknar,!utan!som!måste!skrivas!in!manuellt!som!indata.!Vid!höga!lufthastigheter!kan!det!
upplevas!som!att!det!drar!i!rummen!och!detta!påverkar!framförallt!PMVN!och!PPDNindex.!Det!
insatta! värdet! för! lufthastigheten! i! alla! simuleringsfallen! är! 0,1! m/s! och! anses! vara! lågt.!
Risken!för!högre!lufthastigheter!finns,!speciellt!vid!tillfällen!då!tilluftsflödet!är!högt.! !
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5.4 ÅTERKOPPLING!TILL!FRÅGESTÄLLNINGARNA!
1. Vad+krävs+för+att+naturlig+ventilation+ska+vara+ett+bra+alternativ?+

Svar:!Det!krävs!byggnader!som!är!anpassade!för!naturliga!ventilationssystem.!Det!bör!
bland!annat!finnas!solavskärmning!och!möjlighet!att!utnyttja!nattventilation!i!form!av!
tunga! byggnadskonstruktioner! som! betong.! Nattventilation! är! ett! effektivt! sätt! att!
lagra! kyla! i! tunga! byggnadskonstruktioner,! vilket! minskar! risken! för! överhettning! i!
byggnaden! på! dagtid.! En! annan! aspekt! som! är! viktig! att! tänka! på! är! att! använda!
bakgrundsmaterial!(möbler,!mattor!och!elektriska!maskiner)!som!ger!låga!emissioner!
av!VOC.!
!

2. Vilka+uppoffringar+behövs+ i+ fråga+om+bland+annat+energi,+ inomhusklimat,+komfort+
och+arbetsinsatser+ som+krävs+ från+brukaren?+Kan+vi+använda+naturlig+ventilation?+
Kan+vi+acceptera+resultatet+ur+en+brukares+perspektiv?++
Svar:!Simuleringarna!visade!att!naturligt!ventilerade!kontorsrum!har!en!något! lägre!
energianvändning! än! mekaniskt! ventilerade! kontorsrum.! Inomhusklimatet! och!
komforten! är! oftast! på! en! acceptabel! nivå.!Men! ibland,! framförallt! på! sommaren,!
behövs!det!assistans!av!en!fläkt!för!att!tillfredsställa!brukaren.!Arbetsinsatserna!som!
krävs! från! brukaren! ska! vara! minimala! ifall! det! inte! blir! något! problem! med!
ventilationssystemen!som!kräver!underhåll.!!
!

3. Vilka+möjligheter+och+begränsningar+finns+med+simuleringsprogrammet+IDA+ICE?+

Svar:! Att! kunna! skapa! egna! fönsterstyrningar! är! en! viktig! fördel! med! IDA! ICE.!
Dessutom!tar!det! inte!alltför! lång!tid!att!simulera!ett!kontorsrum,!det!kan!däremot!
vara! mycket! mer! tidskrävande! att! simulera! en! byggnad! med! flera! olika! rum.!
Begränsningarna!är!att!programmet!inte!tar!hänsyn!till!temperaturgradienter!i! ickeN
rektangulära! zoner!och!att! lufthastigheten! i! rummet! inte!beräknas!av! IDA! ICE!utan!
skrivs!in!manuellt!som!konstant!indata.!

5.5 FRAMTIDA!ARBETEN!
Framtida!arbeten!som!kan!vara!intressanta!att!undersöka!listas!nedan:!

• Använda! CFDNberäkningar! för! att! kunna! vara! mer! noggrann! i! undersökningen! av!
bland!annat!komfort,!drag,!temperaturgradient.!Detta!kan!fungera!som!en!verifiering!
på!IDA!ICENsimuleringarna.!

• Simulera!en!större!byggnad!med!fler!zoner!och!undersöka!hur!korsdrag!kan!påverka!
resultaten.!

• Skorstensverkan!i!exempelvis!ljusgårdar.!
• Utveckla! fönsterstyrningen.! I! en! större! byggnad! kan! det! behövas! en! central!

fönsterstyrning.!!
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• Optimera!dimensioneringen!av! fönsterstorlek!och!undersöka!hur! fönsterplaceringar!
kan!påverka!komfort!och!energianvändning.!

5.6 SLUTSATS!
• För! att! uppnå! myndighetskraven! i! kontorsrum! krävs! det! ett! naturligt!

ventilationssystem!med!en!fläkt!som!används!vid!behov.!I!kontorsrum!är!det!mycket!
viktigt!att!luftkvaliteten!och!termisk!komfort!är!på!en!acceptabel!nivå,!eftersom!detta!
påverkar!välbefinnande,!hälsa!och!produktivitet.!

• IDA! ICE! fungerar! bra! vid! simulering! av! naturlig! ventilation.! Möjligheten! att! kunna!
göra!egna!kontrollscheman!för!styrning!av!naturlig!ventilation!är!en!viktig! funktion.!
Däremot! är! dessa! styrningar! avancerade,! vilket! innebär! att! det! kan! ta! lång! tid! att!
simulera.!Det!finns!vissa!saker!som!kan!förbättras!men!i!stort!sett!är!IDA!ICE!ett!bra!
verktyg!för!simulering!av!naturlig!ventilation.!

• För! att! naturlig! ventilation! ska! kunna! konkurrera! energimässigt! med! mekanisk!
ventilation! är! nattventilation!och! solavskärmning! viktiga! parametrar.!Utformningen!
är!med!andra!ord!viktig.!Som!man!bygger!får!man!ventilera!!
!
!

! !
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7 BILAGA!1!–!CACNGIVARE!

KÄLLA:+SWEGON.+
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8 BILAGA!2!–!KONTORSMODELLERNAS!EGENSKAPER!
+ Egenskaper+ USvärden+och+gSvärden+
Volym+ Bredd:!2,85!m,!längd:!4,2!m,!höjd:!2,7!N!3,6!

m!
!

Fönsterstorlek+ Bredd:!1,4!m,!höjd:!1,3!N!1,6!m! !
Fönsterstorlek+
(öppningsbart)+

Bredd:!1,4!m,!höjd:!0,2!m! !

Fönster+ 3Nglas!klar,!4N12N4N12N4! UNvärde!1,9!W/m2⋅K!
gNvärde:!0,68!

Kontrollschema+
fönster+

PINreglering!på!temperaturen!och!PNreglering!
på!koldioxiden!samt!nattkylning!från!1!majN
30!sep!

!

Solavskärmning+ Ingen! !
Innerdörr+ Stängd! !
Golv+ Wood!0,01!m;!chip!board!0,022!m;!Frames!

cc600!0,!25!m;!Gypsum!0,026!m!
UNvärde:!0,161!W/m2⋅K!

Tak+ Light!insulation!0,3!m;!Concrete:!0,15!m!! UNvärde:!0,1164!W/m2⋅K!
Yttervägg+ Concrete!0,15!m;!Light!insulation!0,2!m;!

Concrete!0,08!m!
UNvärde:!0,1706!W/m2⋅K!

Orientering+ Yttervägg!mot!söder! !
Innervägg+ Gypsum!0,026!m;!Air!gap!0,07!m;!Gypsum!

0,026!m!
UNvärde!1,707!W/m2⋅K!

Emissioner+ Bakgrundsemissioner!från!material!antas!ha!
en!koldioxidavgivning!på!14,4!mg/s!

!

Läckage+ genom+
yttervägg+

Vid!50!Pa!tryckskillnad!är!läckaget!på!en!
vägg!0,5!l/s*m2!

!

Belysning+ 1,5!enheter!på!100!W! !
Maskiner+ 1!enhet!på!75!W! !
Personer+ 1!person!med!stillasittande!sysselsättning!!

Aktivitet:!1,2!MET!
Klädsel:!0,85+N0,25!CLO!

!

Arbetstid+ Kl!7.00–12.00!och!kl!13.00–16.00,!då!slås!
även!maskiner!och!belysning!på!

!

Innetemp++ 21N24!°C!(börvärde)! !
CO2+PPM+ 700N1000!(börvärde)! !
+ ! !
+ Myndighetskrav+ +
Min+luftflöde+ 0,35![l/s*m2]!X!11,97![m2]!+!7![l/s!och!

person]!X!1![person]!=!11,2![l/s]!
+

Specifik+
energianvändning+

80+70(0,935N0,35)=121![kWh/m2!och!år]! +

!

!

!
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9 BILAGA!3!–!UTRÄKNING!AV!BAKGRUNDSEMISSIONER!
Avgiven+ koldioxid+ (mg/s)+ från+ en+ vuxen+ person+ vid+ kontorsarbete+ och+ från+
bakgrundsmaterial+

Enligt!Månsson!et!al.! (1997)!avger!en!vuxen!ca!5,5!ppm!CO2/s!eller!20! l!CO2/h.!P.O!Fanger!
introducerade!en!måttenhet!kallad!olf!som!betecknar!styrkan!hos!en!luftföroreningskälla.!En!
standardperson!i!ett!stillasittande!arbete!med!en!kroppsarea!på!1,8!m2!och!en!hygien!som!
motsvarar! 0,7! duschningar/dag! samt! att! underkläder! byts! varje! dag;! avger! en! olf! i!
luftförorening!och!lukt!(Fanger,!1987).!!

För!att!bestämma!massan!av!en!olf!används!den!allmänna!gaslagen:!

!" = !"#!

! = !
!!

! = !"#
!" !

Där!p!är!atmosfärstrycket! [101,325!kPa],!v!är!volymen![m3],!M!är!molmassan![g/mol],!T!är!
temperaturen![K],!och!R!är!den!allmänna!gaskonstanten![8,3145!J/(mol⋅K)].!

För!att!underlätta!beräkningen!av!massan!på!koldioxiden,!antas!det!att!enheten!olf!endast!
beror! på! koldioxidhalten.! Genom! att! sätta! in! koldioxidens! molmassa! M=44! g/mol,!
rumstemperaturen! T=298,15! K! och! volymen! v=20⋅10N3!m3,! är! det!möjligt! att! räkna! ut! hur!
mycket!koldioxid!i!enheten!mg/s!en!vuxen!person!i!ett!stillasittande!arbete!avger.!

! = !"#
!" = 101325 ∙ 20 ∙ 10!! ∙ 44

8,3145 ∙ 298,15 = 35,97!!/ℎ = 10!!"/!!

Detta!betyder!att!1!olf!är!lika!med!10!mg/s!CO2.!

P.O! Fanger! gjorde! en! studie! på! föroreningar! från! bakgrundsmaterial! i! kontorsrum! som!
visade!att!genomsnittet!på!emissionerna!ligger!på!0,12!olf/m2!golvarea!(Fanger!et!al,!1988).!
Detta!resulterar!i!ett!utsläpp!från!bakgrundsmaterial!på!1,2!mg/m2∙s!CO2.!!

Exempel! på! bakgrundsmaterial! kan! vara! byggnadsmaterial,! möbler,! mattor! och! elektriska!
maskiner.!Avgivningen!från!dessa!material!sker!i!form!av!flyktiga!organiska!ämnen!och!kallas!
även! för! VOC! (Volatile! Organic! Compounds).! Dessa! emissioner! har! en! inverkan! på!
luftkvaliteten!och!hälsan,!vid!höga!halter!finns!det!även!risk!för!cancer!(Hjertén!et!al,!1996).!
Avgivningen!av!VOC!är!som!störst!när!materialet!är!nytt!och!minskar!sedan!med!tiden.!Två!
till!sex!månader!efter!applicering!har!avgivningen!halverats!(Abel!och!Elmroth,!2006).!

+
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