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Abstract

Examination of the preschool Temmelburken certified
according to Miljöbyggnad

Irene Lindberg

WSP building physics in Stockholm has certified the preschool Temmelburken in
Bromma with the system of certification Miljöbyggnad. The rating of the building
became BRONZE. In this thesis the preschool has been investigated with respect to
the three areas: thermal climate, use of energy and improving of the level of
certification. 

The thermal climate at the preschool has been investigated by a questionnaire survey
and by measurements in order to do comparisons between the results from the two
investigations as well as with the results of the simulations that WSP has done at the
certification of the preschool. The differences between the results from the
simulations and the questionnaire survey for winter as well as from the measurement
performed with a comfort meter the 19th of March are concidered to be reasonably
small since they give rise to the same rating according to Miljöbyggnad.   

Operational data for the use of energy for the preschool have been obtained in order
to do comparisons with simulations performed by WSP and Svenska Besiktningar AB.
The comparison shows that the simulated values for the specific use of energy are
lower than what the real specific use of energy would be for the preschool, since just
the operational data for the heat energy is higher than the simulated values. 

At the investigation of the possibility of improving the level of certification it was
found that the rating of the preschool can be raised from BRONZE to SILVER by
improving the ratings of the ”thermal climate summer” and the ”daylight”. The
simulation program VIP-Energy was used to investigate how the different solar
shadings: blind, marquis and fixed screen affected the cooling need of the second floor
of the preschool. Possible actions for increasing the inlet of daylight are discussed.
Two measures were identified: increasing the glass area and changing to windows
with higher transmission of light. If the information about the use of energy which has
emerged in this thesis is considered it will not be sufficient to only improve the
”thermal climate summer” and the ”daylight” in order to improve the level of
certification. 
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Sammanfattning 
Under 2012 certifierade WSP Byggnadsfysik i Stockholm en förskola i Bromma vid namn 

Temmelburken enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Under certifieringsarbetet har WSP 

genomfört simuleringar med programmet IES för termiskt klimat vinter, termiskt klimat 

sommar, dagsljus och energianvändning. Energisimuleringen användes vid simuleringen av 

det termiska klimatet. Den energisimulering som har använts vid bedömningen av 

energianvändningen vid certifieringen har utförts av Svenska Besiktningar AB med 

programmet BV
2
. Byggnadsbetyget för förskolan Temmelburken blev BRONS. I detta 

examensarbete har förskolan undersökts i tre avseenden: termiskt klimat, energianvändning 

och höjning av certifieringsnivån.  

 

I Miljöbyggnad kan det termiska klimatet bedömas med PPD, Predicted Percentage of 

Dissatisfied, som anger den procentuella andelen av en stor grupp personer som kan förväntas 

vara definitivt diskomfortabla i en given miljö, dvs. vara missnöjda med det termiska 

klimatet. Simuleringarna som WSP har utfört för det termiska klimatet är redovisade i PPD-

värden. Det termiska klimatet på förskolan har undersökts genom en enkätundersökning och 

mätningar i syfte att genomföra jämförelser mellan de resultaten samt med resultaten från 

WSP:s simuleringar. Enkäten som besvarades av personalen på förskolan mellan den 26 

februari och den 6 mars resulterade i värden för APD, Actual Percentage Dissatisfied. 

Mätningarna utfördes under två dagar. Den 19 mars mättes den termiska komforten med en 

komfortmeter som resulterade i PPD-värden. Den 20 mars mättes enskilda parametrar och 

med beräkningsverktyget PMV Calculation Program beräknades PPD-värden. Vid en av 

jämförelserna ansågs att skillnaderna mellan simuleringsresultaten och enkätresultatet för 

vinterhalvåret samt resultatet från mätningen med komfortmetern inte är av betydande storlek 

eftersom de ger upphov till samma Miljöbyggnadsbetyg.  

 

Driftdata över energianvändningen för förskolan har inhämtats från förskolans fastighetsägare 

SISAB för att kunna genomföra jämförelser med de utförda simuleringarna av WSP och 

Svenska Besiktningar AB. Den genomförda jämförelsen visar att de simulerade värdena för 

den specifika energianvändningen är lägre än vad den verkliga specifika energianvändningen 

för förskolan skulle ha varit. Eftersom enbart driftdata för värmeenergin är högre än de 

simulerade värdena. För att få den specifika energianvändningen för förskolan ska dessutom 

fastighetselen adderas till värmeenergin.   

 

Vid undersökningen av möjligheten att höja certifieringsnivån konstaterades att betyget för 

förskolan kunde höjas från BRONS till SILVER genom att höja betygen för termiskt klimat 

sommar och dagsljus från BRONS till SILVER. I simuleringsprogrammet VIP-Energy 

undersöktes hur olika solskärmningar på alla fönster på våning 2 påverkade kylbehovet för 

våning 2 på förskolan. Simuleringarna visade att den maximala minskningen av kylbehovet, 

vid jämförelse med våning 2, är 66,2 % för fasta övre skärmar med en övre och undre vinkel 

på 85  respektive 45 , 65,1 % för persienner och 39,1 % för markiser. En diskussion fördes 

över möjliga åtgärder för att öka dagsljusinsläppet, där de två åtgärderna: ökad glasarea och 

byta till fönster med högre ljustransmission framhölls. Om hänsyn tas till den information om 
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energianvändningen som har framkommit i detta arbete räcker det inte att höja betygen för 

termiskt klimat sommar och dagsljus för att höja certifieringsnivån.  
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Förord 
Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng och är utfört under vårterminen 2014 inom 

civilingenjörsutbildningen Energisystem på Uppsala universitet.  

 

Examensarbetet har utförts på WSP Byggnadsfysik i Stockholm. Jag skulle vilja tacka för det 

positiva bemötandet jag har fått av personalen på WSP. Jag har känt mig varmt välkommen 

och upplevt att jag har kunnat fråga om vad som helst. Jag skulle vilja riktat ett speciellt tack 

till min handledare på WSP Håkan Nilsson som har hjälpt mig med alla mina funderingar. 

 

Jag vill också tacka personalen på SISAB som jag har varit i kontakt med för all hjälp. 

Dessutom vill jag tacka personalen på förskolan Temmelburken i Bromma för utan deras 

samarbete hade inte detta arbete blivit av. 

 

Slutligen vill jag tacka Arne Roos min ämnesgranskare på Uppsala universitet för stöd och 

hjälp med mitt arbete.   

 

 

Uppsala, juni 2014 

 

Irene Lindberg 
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1 Inledning  
I detta kapitel beskrivs först bakgrunden till detta examensarbete. Därefter redogörs för 

arbetets syfte, avgränsning och metod. Slutligen beskrivs rapportens struktur.   

 

1.1 Bakgrund 

WSP Byggnadsfysik i Stockholm arbetar bl.a. med att certifiera byggnader enligt 

Miljöbyggnad. Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem, där de tre områdena: energi, 

innemiljö och byggmaterial bedöms (SGBCa). Systemet kan användas för att certifiera 

nyproducerade och befintliga småhus, flerbostadshus samt lokalbyggnader. Vid certifieringen 

av en byggnad betygsätts olika indikatorer efter fyra betygsnivåer. De nivåerna är KLASSAD, 

BRONS, SILVER och GULD. Bedömningsmetoderna för de olika indikatorerna skiljer sig åt 

men kan bl.a. innefatta simuleringar. Byggnadens betyg fås genom aggregera indikatorernas 

betyg (SGBC 2012a). 

 

I maj 2012 certifierade WSP en nybyggd förskola i Stockholm, Bromma vid namn 

Temmelburken med Miljöbyggnadssystemet. WSP har utfört simuleringar för byggnaden med 

programmet IES (WSP 2012a), Integrated Environmental Solutions. Det programmet har 

använts för att utföra simuleringar för indikatorerna termiskt klimat vinter, termiskt klimat 

sommar och dagsljus. Dessutom har WSP genomfört en energisimulering för att kunna 

använda den som underlag vid simulering av det termiska klimatet. Den energisimulering som 

ligger till grund för bedömningen av indikatorn energianvändningen har genomförts av 

Svenska Besiktningar AB med programmet BV
2
. Betyget vid certifieringen för förskolan 

Temmelburken blev BRONS (WSP 2012a).  

 

1.2 Syfte  

I detta examensarbete har förskolan Temmelburken i Bromma som WSP har certifierat med 

certifieringssystemet Miljöbyggnad undersökts. Syftena med arbetet anges nedan.  

 Undersöka det termiska klimatet på förskolan för att kunna genomföra jämförelser 

mellan tre olika sätt att undersöka det termiska klimatet: enkätundersökning, mätning 

och simulering, där simuleringen är den som WSP har utfört.  

 Undersöka energianvändningen för förskolan för att kunna genomföra jämförelser 

med energisimuleringar som har gjorts av WSP och Svenska Besiktningar AB. 

 Undersöka om en höjning av certifieringsnivån för förskolan är möjlig och i så fall 

hur.   

 

1.3 Avgränsning 

Vid undersökning av det termiska klimatet på förskolan genom en enkätundersökning och 

mätningar har fokus varit på personalens upplevelser.  

 

Vid undersökningen av om det är möjligt att höja certifieringsnivån utvärderas två indikatorer 

för att se hur de kan förbättras. De utvärderingarna ger inte information om exakt vilka 

åtgärder som behöver utföras för att höja betyget för respektive indikator, utan 

utvärderingarna är mer övergripande.   
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1.4 Metod  

Litteraturstudien i detta arbete är uppdelad i två områden. Den första delen beskriver 

certifieringssystemet Miljöbyggnad, där information främst har inhämtas från SGBC:s 

manualer. I den andra delen har fördjupande studier om det termiska klimatet genomförts. 

Informationen för detta är inhämtad främst från böcker och vetenskapliga artiklar.   

 

Det termiska klimatet på förskolan har undersökts genom en enkätundersökning och 

mätningar under två dagar på förskolan. Resultaten från dessa undersökningar jämförs med 

varandra och WSP:s simuleringar. Driftdata för energianvändningen har inhämtats från 

förskolans fastighetsägare SISAB. För att kunna jämföra dessa data med gjorda 

energisimuleringar har driftdata modifierats. Vid undersökningen av möjligheten att höja 

certifieringsnivån har två åtgärder identifierats och undersökts. En av åtgärderna har 

undersökts genom simuleringar i VIP-Energy och den andra åtgärden diskuteras i texten.  

 

1.5 Rapportens struktur 

Efter rapportens inledning kapitel 1 återfinns litteraturstudien i två kapitel. I kapitel 2 beskrivs 

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad överskådligt. I kapitel 3 beskrivs bl.a. hur det 

termiska klimatet kan upplevas av människor, vilka parametrar som påverkar det termiska 

klimatet samt hur det termiska klimatet kan bedömas.  

 

Sedan övergår fokus till förskolan Temmelburken och de undersökningar som genomförts. 

Först beskrivs förskolan Temmelburken i kapitel 4. I de tre efterföljande kapitlen redogörs för 

de undersökningar som genomförts för att uppnå syftena med examensarbetet. Vart och ett av 

kapitlen behandlar ett syfte. I kapitel 5 och kapitel 6 behandlas det termiska klimatet 

respektive energianvändningen för förskolan. Först beskrivs Miljöbyggnadskriterierna, de 

gjorda simuleringarna av WSP och Svenska Besiktningar AB, utförande och resultat av de 

undersökningarna som genomförts och slutligen genomförs jämförelser. I kapitel 7 beskrivs 

aggregeringstabellen för förskolan och utifrån den identifieras och beskrivs åtgärder som kan 

vidtas för att höja certifieringsnivån. Kapitel 8 består av tre delar där resultaten från kapitlen 

5, 6, och 7 diskuteras. I kapitel 9 anges arbetets slutsatser.  
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2 Miljöbyggnad 
Certifieringssystemet Miljöbyggnad utvecklades av svensk bygg- och fastighetsbransch, 

myndigheter, banker, försäkringsbolag, högskolor samt universitet. Miljöbyggnad hette 

tidigare Miljöklassad byggnad och år 2009 började systemet att användas. Sweden Green 

Building Council, SGBC, tog över systemet den 1 januari 2011, och då skedde även 

namnbytet (SBGC 2012a).      

 

Miljöbyggnadsmanualerna innehåller instruktioner och regler som gäller för klassningsarbetet 

och används som grund för bedömning vid certifieringen. Manual 2.1 som gavs ut 1 januari 

2012 är en uppdatering av manual 2.0 (SGBC 2012a). Enligt manual 2.1 Metodik för 

nyproducerade och befintliga byggnader (SGBC 2012a) har uppdateringen inte inneburit 

ändringar av klassningskriterier, analys av antal eller urval av indikatorer. Ändringar som 

nämns är bl.a. ändrad struktur i manualerna och ändrad termologi (SGBC 2012a).  

 

Enligt det ifyllda indataprotokollet för Temmelburken (WSP 2012a) har manual Nybyggnad 

version 2.0 2010 använts. I det dokumentet (WSP 2012a) står det även angivit att WSP har 

fått i uppdrag av SISAB att simulera termiskt klimat vinter och sommar samt dagsljus i 

förskolan Temmelburken enligt Miljöbyggnad 2.0 och Tekniska förtydliganden 110529.   

Aggregeringstabellen som redovisas i dokumentet (WSP 2012a) är gjord med version 120101, 

dvs. manual 2.1. Informationen för delkapitlena 2.1 och 2.2 har valts att inhämtas från den 

uppdaterade versionen 2.1. I delkapitel 2.2 har det även gjorts en jämförelse mellan manual 

2.0 och 2.1 gällande struktur och betyg för nyproducerade byggnader, för att konstatera om 

det finns några betydelsefulla skillnader.  

 

2.1 Certifiering 

Begreppet certifiering innebär att en oberoende part granskar och godkänner betygsförslag 

(SGBC 2012a). I avsnittet 2.1.1 beskrivs hur certifieringsprocessen ser ut i Miljöbyggnad. 

Därefter i avsnitt 2.1.2 beskrivs mer detaljerat certifieringen av nyproducerade byggnader. 

Fokus har lagts på nyproducerade byggander eftersom certifieringen av Temmelburken har 

gjorts baserat på den kategorin. Slutligen beskrivs verifieringen genom enkätundersökning 

mer utförligt i avsnitt 2.1.3.  

 

2.1.1 Certifieringsprocessen 

Certifieringsprocessen för att certifiera en byggnad enligt Miljöbyggnadssystemet beskrivs 

här nedan. Först ska byggnaden registreras hos SGBC. Registeringsdatumet bestämmer vilken 

version av manualen som kommer att användas vid granskningen. En certifieringsansökan 

skickas till SGBC och efter att handläggaren har kontrollerat att formella krav är uppfyllda 

bedömer oberoende granskare ansökan under sekretess. Bedömningen som granskarna har 

gjort bekräftas av Certifieringsrådet och därefter utfärdas ett certifikat. Till fastighetsägaren 

skickas plakett och certifikat. Certifieringen är giltig i max 10 år eller tills det att större 

förändringar har genomförts för byggnaden. Inom två år ska certifieringsresultatet verifieras 

om det gäller en nyproducerad byggnad eller ombyggnad enligt nyproduktion (SGBC 2012a). 
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2.1.2 Nyproducerad byggnad 

En byggnad som har varit i bruk kortare tid än två år definieras som nyproducerad i 

Miljöbyggnad. Ansökan för en nyproducerad byggnad kan utgå från projekterings- eller 

relationshandlingar. För nyproducerade byggander är certifieringen preliminär. Mellan ett och 

två år efter bygganden har tagits i bruk ska en verifiering genomföras. Då jämförs 

bedömningsunderlaget som användes för den preliminära bedömningen med utförandet och 

funktionerna som finns i den färdiga byggnaden. Verifieringen kan resultera i att 

indikatorbetyg ändras om inte bedömningskriterierna är uppfyllda, vilket i sin tur kan 

innebära att byggnadsbetyg ändras. Verifieringsresultatet ska godkännas i Certifieringsrådet 

innan byggnaden blir definitivt certifierad (SGBC 2012a).  

 

2.1.3 Enkätundersökning  

För att verifiera betyget GULD på vissa indikatorer behöver en enkätundersökning 

genomföras. Det gäller för indikatorerna: ljudmiljö, ventilationsstandard, fuktsäkerhet, 

termiskt klimat vinter, termiskt klimat sommar och dagsljus. För alla indikatorer förutom 

fuktsäkerhet krävs att minst 80 % av svarande brukare är nöjda för att få betyget GULD. Det 

innebär att de i enkäten har svarat mycket bra, bra eller acceptabelt. För indikatorn 

fuktsäkerhet krävs att 90 % av de svarande brukarna anger att de saknar byggnadsrelaterade 

hälsobesvär för att få betyget GULD. Enkäten som används i Miljöbyggnad innehåller frågor 

som direkt är kopplade till de indikatorer som ska verifieras. Det finns en enkät för 

lokalbyggnader och en för flerbostadshus. Enkätundersökningen kan tidigast ske ett år efter 

inflyttning och senast före garantibesiktning. Dessutom ska undersökningen ske under 

uppvärmningssäsongen (SGBC 2012a). Enligt manual 2.1 Metodik för nyproducerade och 

befintliga byggnader (SGBC 2012a) eftersträvas en svarsprocent på minst 75 % i 

lokalbyggnader och 70 % i flerbostadshus.     

    

2.2 Struktur och betyg 

I avsnitt 2.2.1 redogörs för begreppen inom Miljöbyggnad och hur de är strukturerade. I 

avsnitt 2.2.2 beskrivs de olika betygnivåerna, bedömningsnivåerna: hela byggnaden eller 

rumsnivå och betygsaggregeringen. Informationen om strukturen och betygsättningen är 

inhämtad från manual 2.1 Metodik för nyproducerade och befintliga byggnader (SGBC 

2012a). I avsnitt 2.2.3 har en jämförelse gjorts mellan den inhämtade informationen från 

manual 2.1 som nämns ovan och från Miljöklassad byggnad – Manual för ny/projekterad 

byggnad (Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads tekniska råd 2010) version 2.0.  

 

2.2.1 Miljöbyggnads struktur 

I tabell 1 ses vilka indikatorer, aspekter och områden som bedöms i Miljöbyggnad och hur de 

är strukturerade (SGBC 2012a).  
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Tabell 1: Indikatorer, aspekter och områden i Miljöbyggnad. 

Nr Indikator Aspekt Område 

1 Energianvändning Energianvändning Energi 

2 Värmeeffektbehov Effektbehov 

3 Solvärmelast 

4 Energislag Energislag 

5 Ljudmiljö Ljudmiljö Innemiljö 

6 Radon Luftkvalitet 

7 Ventilationsstandard 

8 Kvävedioxid 

9 Fuktsäkerhet Fukt 

10 Termiskt klimat vinter Termiskt klimat 

11 Termiskt klimat sommar 

12  Dagsljus Dagsljus 

13 Legionella Legionella 

14 Dokumentation av byggvaror Dokumentation av byggvaror Material 

15 Utfasning av farliga ämnen Utfasning av farliga ämnen 

16 Sanering av farliga ämnen Sanering av farliga ämnen  

 

Indikatorerna är de mätbara faktorerna. Begreppet aspekt används främst vid bestämningen av 

betyget för byggnaden. Områdena anger de tre områden som tas hänsyn till i Miljöbyggnad: 

energi, inomhusmiljö och material (SGBC 2012a). 

 

Vid certifiering av nyproducerade byggnader används indikator 1 till 15. Vid certifiering av 

befintliga byggnader används indikator 1 till 13 och 16. Det finns även ett fjärde område 

Särskilda miljökrav. Det området används bara när byggnader med eget vatten- och 

avloppssystem certifieras (SGBC 2012a).   

 

2.2.2 Betygsättning 

Varje indikator bedöms efter kriterier som ger upphov till fyra betygsnivåer: KLASSAD, 

BRONS, SILVER och GULD. Kriterierna är satta så att de olika betygsnivåerna motsvarar 

olika typer av krav. Betyget KLASSAD för en indikator betyder att Miljöbyggnadens 

grundkrav inte uppfylls. Kriterierna för BRONS är satta så att de överensstämmer i stort med 

myndighetskrav från t.ex. Boverket, Arbetsmiljöverket, Strålsäkerhetsmyndigheten och 

Socialstyrelsen samt med regler som har utvecklats av branschorganisationer. Betyget 

SILVER innebär en högre ambitionsnivå. Det högsta betyget GULD innebär att den bästa 

lösningen och tekniken utifrån ett hållbarhetsperspektiv har använts (SGBC 2012a).  

 

Vid preliminärbedömingen av en nyproducerad byggnad accepteras inte betyget KLASSAD. 

Men detta betyg behövs, för vid verifieringen av byggnaden kan det visa sig att någon 

indikator ligger på denna betygsnivå. Vid bedömning av befintliga byggnader behövs betyget 

KLASSAD för att visa att Miljöbyggnadens grundkrav inte är uppfyllda (SGBC 2012a).    

  

Bedömningen av indikatorerna sker endera för hela bygganden eller på rumsnivå. För 

nyproducerade byggnader bedöms fyra indikatorer på rumsnivå och för de resterande tas 

hänsyn till hela byggnaden. De fyra indikatorerna är solvärmelast, termiskt klimat vinter, 
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termiskt klimat sommar och dagsljus. När en nyproducerad byggnad ska verifieras och en 

befintlig byggnad ska bedömas kan även indikatorn ljudmiljö bedömas på rumsnivå (SGBC 

2012a).    

 

Nedan förklaras hur bedömningen på rumsnivån utförs. Först kan det vara bra att betona att de 

rum som bedöms ska vara vistelserum som i manual 2.1 Metodik för nyproducerade och 

befintliga byggnader (SGBC 2012a) definieras enligt BBR:s definition som är att vistelserum 

är utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Det innefattar rum som sovrum, 

kontorsrum och klassrum. Vid bedömningen av en indikator på rumsnivå ska ett våningsplan 

som är representativt eller typiskt för byggnaden väljas. Först väljs och betygsätts det rum, på 

det valda planet, som har sämst förutsättningar för att uppfylla kriterierna. Därefter betygsätts 

det rum som är näst sämst. Detta fortgår tills strax över 20 % av våningsplanets Atemp, den 

area som är uppvärmd till över 10  innanför ytterväggarnas insida, har bedömts. Hela rum 

ska tas hänsyn till (SGBC 2012a).    

 

När de enskilda betygen ska vägas samman till ett gemensamt byggnadsbetyg sker en 

aggregering som sker i tre eller fyra steg beroende på om indikatorn bedöms utifrån 

rumsbetyg eller hela bygganden. För alla fem nivåer: rum, indikator, aspekt, område och 

byggnad kan de fyra olika betygen som nämns ovan fås. I tabell 2 sammanfattas hur betygen 

aggregeras (SGBC 2012a). 

 

Tabell 2: Instruktioner för betygsaggregering för betygsättning av olika nivåer i Miljöbyggnad. 

Olika nivåer Betygsaggregering 

Från rum till indikator Det lägsta rumsbetyget avgör indikatorbetyget. 

Indikatorbetyget kan höjas ett steg om minst hälften av den 

area som har bedömts har ett betyg som är högre.   

Från indikator till aspekt Det lägsta indikatorbetyget avgör aspektbetyget. 

Från aspekt till område Det lägsta aspektbetyget avgör områdesbetyget. 

Områdesbetyget kan höjas ett steg om minst hälften av 

aspektbetygen är högre.  

Från område till byggnad Det lägsta områdesbetyget avgör byggnadsbetyget.  

 

2.2.3 Jämförelse mellan manual 2.0 och 2.1 

Informationen ovan om struktur och betygsättning som är inhämtad från manual 2.1 Metodik 

för nyproducerade och befintliga byggnader (SGBC 2012a) har jämförts med information 

från Miljöklassad byggnad – Manual för ny/projekterad byggnad (Intresseföreningen 

Miljöklassad Byggnads tekniska råd 2010) som är av version 2.0. Jämförelsen visar inte på 

några skillnader gällande betygsnivåer, utförande vid val av rum och betygsaggregering. 

Strukturen är densamma och det enda som skiljer är terminologin. En annan skillnad är 

instruktionen över vilka indikatorer eller aspekter som ska bedömas på rumsnivå. I manual 2.0 

nämns de motsvarande aspekterna till de indikatorerna som nämns i 2.1 och dessutom 

aspekten luftkvalitet.     
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3 Termiskt klimat 
Vid Miljöbyggnadscertifieringen undersöks termiskt klimat för vinter och sommar i indikator 

10 respektive 11. Ett sätt att undersöka det termiska klimatet är att använda PPD-indexet 

(SGCB 2012b). PPD står för Predicted Precentage of Dissatisfied (SS-EN ISO 7730 2006). I 

detta arbete kommer PPD-värden från genomförda simuleringar av WSP att jämföras med 

resultat från en enkätundersökning och mätningar. För att öka förståelsen för bedömningen av 

termiskt klimat genomfördes en litteraturstudie inom ämnet. 

 

Den svenska standarden Ergonomi för den termiska miljön – Analytisk bestämning och 

bedömning av termisk komfort med hjälp av indexen PMV och PPD samt kriterier för lokal 

termisk komfort (ISO 7730:2005) (SS-EN ISO 7730 2006) fastställdes den 19 januari 2006. 

Den europeiska standarden EN ISO 7730:2005 fungerar som svensk standard. I dokumentet 

för den svenska standarden återfinns den officiella engelska versionen av EN ISO 7730:2005 

(SS-EN ISO 7730 2006). Informationen i detta arbete är hämtad från dokumentet för den 

svenska standarden och därmed ifrån den engelska versionen av den europiska standarden.  

 

Enligt standarden SS-EN ISO 7730 (2006) är en människas termiska upplevelse främst 

relaterad till kroppens termiska balans. I delkapitel 3.1 redogörs det för den mänskliga 

värmebalansekvationen och dess termer samt hur termoregleringen går till i kallt och varmt 

klimat. Den termiska balansen påverkas av fysisk aktivitet och kläder samt miljö-

parametrarna: lufttemperatur, medelstrålningstemperatur, lufthastighet och luftfuktighet (SS-

EN ISO 7730 2006). Dessa sex parametrar, som enligt Parsons (2003 s.1) definierar den 

mänskliga termiska miljön och enligt Fanger (1970 s.15) påverkar förhållandet för den 

termiska komforten, presenteras i delkapitel 3.2 och beskrivs mer utförligt i appendix 1.  

 

I standarden SS-EN ISO 7730 (2006) beskrivs metoder för att förutspå termiska upplevelser 

och nivåer av termisk missnöjdhet för personer som utsätts för måttliga termiska miljöer. En 

metod är användandet av indexet PMV, Predicted Mean Vote, som förutspår medelrösten från 

en stor grupp av personer. En annan metod är användandet av indexet PPD, Predicted 

Precentage of Dissatisfied, som förutspår andelen termiskt missnöjda personer som känner sig 

för kalla eller för varma (SS-EN ISO 7730 2006). I delkapitel 3.3 redogörs för Fangers studier 

som återfinns i boken Thermal Comfort (1970) inom området som resulterade i uttryck för 

PMV och PPD.    

 

3.1 Kroppstemperatur  

I avsnitt 3.1.1 beskrivs den mänskliga värmebalansekvationen och dess termer. Där har fokus 

lagts på de olika sätten som värmeöverföring kan ske mellan kroppen och omgivningen. I 

avsnitt 3.1.2 beskrivs inom vilket temperaturintervall för omgivningen som en människa kan 

reglera sin temperatur, hur temperaturregleringen initieras och vilka responser som vidtas i 

kallt och varmt klimat.        
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3.1.1 Värmebalansekvationen 

Människor är homeotermiska vilket innebär att kroppen reglerar den inre kroppstemperaturen 

inom ett ganska smalt intervall. Medelkroppstemperaturen är 37 , med ett normalt intervall 

på 35,5 – 37,7 . Kroppstemperaturen varierar bl.a. mellan olika individer och över dagen hos 

en individ (Unglaub Silverthorn s. 748). Den mänskliga värmebalansekvationen beskriver hur 

kroppen kan bibehålla en inre kroppstemperatur runt 37  i termer av värmegenerering och 

värmeutbyte med omgivningen. Det som uppnås är inte ett stationärt tillstånd, med konstant 

temperatur, utan en dynamisk jämvikt eftersom externa förhållanden kontinuerligt förändras 

vilket gör att kroppen svarar genom att reglera den inre kroppstemperaturen (Parsons 2003 s. 

31). Värmebalansekvationen för den mänskliga kroppen består av tre typer av termer: 

värmegenerering i kroppen, värmeöverföring och värmelagring. Värmebalansekvationen ges 

av (Parsons 2003 s. 16)   

 

                 (1) 

där 

                       (            ) 

                   (            ) 

              (            ) 

            (            ) 

             (            ) 

              (            ) 

          (            ) 

 

Differensen i vänsterledet mellan den metaboliska hastigheten, som ger energi till kroppen, 

och det mekaniska arbetet, som tar energi från kroppen, är mängden energi som kan frigöras 

som värme från kroppen. Den termen är alltid positiv. Värmen kan överföras genom 

evaporering, strålning, konvektion och konduktion. I ekvationen anger dessa termer 

värmeförlusthastigheterna från kroppen, vilket innebär att ett positivt tecken anger 

värmeförlust och ett negativtecken anger värmeupptagning. När kroppen är i värmebalans 

(dvs. konstant temperatur) är värmelagringshastigheten S noll. Vid en resulterande 

värmeupptagning är lagringen positiv och kroppstemperaturen ökar. Vid en resulterande 

värmeförlust är lagringen negativ och kroppstemperaturen sjunker (Parsons 2003 s. 16).   

 

Värmeöverföringen mellan kroppen och omgivningen sker via de fyra fysiska processerna 

strålning, konduktion, konvektion och evaporering (Campbell 2011). Värme tillförs till 

kroppen genom strålning och konduktion medan värme bortförs från kroppen genom alla fyra 

processer (Unglaub Silverthorn s. 748). Strålning är överföringen av energi genom ir-strålning 

från en varmare kropp till en kallare (Campbell 2011). Kroppen absorberar strålningsenergi av 

bl.a. solen. Värmeförlust via strålning står för nästan hälften av värmeförlusten för en person i 

vila (Unglaub Silverthorn s. 748). Konduktion är överföringen av värme mellan molekyler 

som är i direkt kontakt med varandra (Campbell 2011). Om kroppen är i kontakt med ett 

varmt föremål tillförs värme till kroppen, men om kroppen är i kontakt med ett kallare 

föremål sker en värmeförlust från kroppen. Vid konvektiv värmeförlust bortförs värme av 
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varm luft som stiger från kroppens yta. Konvektiva luftströmmar skapas när det finns en 

temperaturdifferens i luften, där varm luft stiger och ersätts av kallare luft. Förlust av värme 

genom evaporering sker när vatten evaporerar vid hudytan eller i luftvägarna. Omvandlingen 

av vatten från vätskefas till gasfas kräver energi, vilket gör att värme bortförs från kroppen 

(Unglaub Silverthorn s. 748).  

 

3.1.2 Termoreglering 

Normal metabolism generar tillräckligt med värme för att bibehålla kroppstemperaturen när 

omgivningstemperaturen är mellan 27,8 och 30 . Detta intervall kallas den termoneutrala 

zonen. Vid temperaturer över den termoneurala zonen får kroppen en resulterande tillförsel av 

värme pga. att värmeproduktionen överstiger värmeförlusten. Under den termoneutrala zonen 

överstiger däremot värmeförlusten värmeproduktionen. Vid båda fallen använder kroppen 

homeostatisk kompensation för att bibehålla en konstant inre temperatur. En människa utan 

kläder kan termoreglera vid omgivningslufttemperaturer mellan 10 och 55  (Unglaub 

Silverthorn s. 749).    

 

I kroppen finns sensoriska nervceller kallade termoreceptorer. De finns både placerade 

periferiellt och centralt. De perifiella finns i huden och övervakar hudtemperaturen. De 

centrala finns i den främre delen av hypotalamus och de övervakar centrala kropps-

temperaturen. Nervcellerna skickar informationen till termoregleringscentrumet som finns i 

hypotalamus. Där jämförs indatasignalerna med det önskade temperaturbörvärdet och en 

lämplig fysiologisk respons för att höja eller sänka den centrala kropptemperaturen 

koordineras (Unglaub Silverthorn s. 749).    

 

Den mänskliga termoregleringen består av ett fysiologiskt system och ett beteendemässigt 

system. Båda systemen interagerar kontinuerligt och svarar på ändringar i omgivningen för att 

säkerställa mänsklig överlevnad och komfort (Parsons 2003 s 35). I texten nedan redogörs för 

de fysiologiska och beteendemässiga responserna som sker i kallt respektive varmt klimat.   

 

I kallt klimat försöker kroppen att minska värmeförlusterna och öka den inre 

värmeproduktionen. Värmeförlusterna kan minskas genom den fysiologiska responsen 

kärlsammandragning av blodkärl nära hudens yta (Unglaub Silverthorn s. 750 -751). 

Arteriolerna, små artärer (Medicinsk ordbok), nära hudens yta dras samman. Det ökar deras 

motstånd mot blodflöde och avleder blodet till blodkärl med lägre resistans i kroppens inre. 

Detta agerande minskar värmeförlusten genom att hålla varmare blod från kroppens inre borta 

från den kallare hudytan. Beteenderesponser som att öka beklädnaden och krypa ihop för att 

minimera den utsatta ytan kan också minimera värmeförlusterna. Värmeproduktionen kan 

maximeras genom den fysiologiska responsen skakningar. Skakande muskler generar fem till 

sex gånger mer värme än muskler i vila. Beteenderesponsen ökad frivillig aktivitet kan också 

maximera värmeproduktionen (Unglaub Silverthorn s. 750 -751).    

   

I varmt klimat försöker kroppen öka värmeförlusterna och minska den inre 

värmeproduktionen. Värmeförlusterna kan maximeras genom fysiologiska responser som 

kärlutvidgning av blodkärl nära hudens yta och ökad svettning. Arterioler utvidgas nära 
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hudens yta för att öka blodflödet nära hudens yta vilket gör att värmeförlusten ökar. 

Evaporering av vatten från svett på huden leder till värmeförluster. I torra klimat evaporerar 

vatten fort men i fuktiga klimat sker det långsamt eller inte alls. Det innebär att kroppens 

möjlighet att tåla höga temperaturer är direkt kopplad till luftens relativa fuktighet. Luft-

rörelser längs huden ökar evaporeringen. Beteenderesponser kan även bidra till att maximera 

värmeförluster genom t.ex. att använda fläktar för att öka den konvektiva förlusten eller ta av 

kläder. Värmeproduktionen kan minimeras genom beteenderesponsen att minska den fysiska 

aktiviteten (Unglaub Silverthorn s. 750-751). 

 

3.2 Grundläggande parametrar 

Vid granskning av olika litteraturkällor uppmärksammades att sex parametrar, uttryckta med 

lite olika benämningar, är av intresse för det termiska klimatet och upplevelsen av det. 

Parametrarna påverkar kroppens termiska balans enligt SS-EN ISO 7730 (2006), definierar 

den mänskliga termiska miljön enligt Parsons (2003 s. 1) och påverkar förhållandet för 

termisk komfort enligt Fanger (1970 s. 15). Nedan har de sex parametrarna sammanställts från 

dessa tre källor, benämningarna för de olika parametrarna är tagna från alla tre källor som 

nämns ovan.  

 Aktivitetsnivå  

 Termisk resistans av kläder 

 Lufttemperatur 

 Medelstrålningstemperatur 

 Lufthastighet 

 Luftfuktighet 

I appendix 1 redogörs mer utförligt för de olika parametrarna och vad som bör tas hänsyn till 

vid undersökandet av dessa.   

  

3.3 Termisk komfort 

Boken Thermal Comfort från 1970 är skriven av P.O. Fanger och är baserad på forskning som 

har gjorts under 5 år på Laboratory of Heating and Air Conditioning, Technical University of 

Denmark och vid Institute for Environmental Research, Kansas State University (Fanger 1970 

s. 5). I texten nedan redogörs för en del av resultaten som finns presenterade i boken. I avsnitt 

3.3.1 introduceras begreppet termisk komfort och baserat på villkoren för optimal termisk 

komfort beskrivs hur komfortekvationen utformades. I avsnitt 3.3.2 redogörs hur uttrycket för 

den förväntade medelrösten av den termiska upplevelsen PMV har tagits fram. Slutligen i 

avsnitt 3.3.3 förklaras hur sambandet mellan PMV och den förväntade andelen missnöjda 

PPD har tagits fram.   

 

De ekvationer och uttryck som finns angivna i Thermal Comfort (Fanger 1970) är inte 

angivna i SI-enheter därför har det valts att fokusera på Fangers tillvägagångssätt för att 

erhålla olika uttryck och inte återge exakta uttryck och ekvationer från Fangers bok i detta 

arbete. Ekvationerna för PMV och PPD är inhämtade från standarden SS-EN ISO 7730 

(2006), där en korrigering har gjorts med hjälp av information från artikeln ”Thermal 

Comfort” (Olesen 1982). 
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3.3.1 Komfortekvationen 

I boken Thermal Comfort (Fanger 1970 s. 13) definierade Fanger termisk komfort för en 

person på samma sätt som ASHRAE standarden 55-66.  Definitionen är att termisk komfort 

för en person är sinnestillståndet som uttrycker tillfredsställelse med det termiska klimatet 

(Fanges 1970 s. 13). Fanger (1970) uttrycker tre grundläggande villkor för optimal termisk 

komfort. Det första villkoret för termisk komfort är att värmebalans råder. Det andra och 

tredje villkoret för termisk komfort är två uttryck; ett för medelhudtemperaturen och ett för 

svettutsöndringen (Fanger 1970 s. 21-22). Utgående från dessa tre villkor utformade Fanger 

komfortekvationen. Nedan förklaras i text mer utförligt hur komfortekvationen togs fram och 

vilken information som kan erhållas från ekvationen.      

 

Det första villkoret för termisk komfort för en person som exponeras av en given miljö under 

en lång tid är att värmebalans råder (Fanger 1970 s. 21). Eftersom syftet med kroppens 

termoregleringssystem är att bibehålla en konstant inre kroppstemperatur kan det antas att vid 

en lång exponering av en konstant, måttlig, termisk miljö med en konstant metabolisk 

hastighet så kommer den mänskliga kroppen att befinna sig i värmebalans. Det innebär att 

värmeproduktionen kommer att vara lika med värmeavgivningen och det kommer inte att ske 

någon värmelagring i kroppen (Fanger 1970 s. 22), se avsnitt 3.1.1 för vidare förklaring av 

värmebalansekvationen. Fanger (1970 s. 22) uttryckte detta villkor genom att ställa upp en 

värmebalansekvation vid värmebalans.  

 

Nästa steg som Fanger (1970) vidtog enligt boken Thermal Comfort var att ta fram mer 

detaljerade uttryck för varje term i värmebalansekvationen. De sattes sedan in i den 

ursprungliga värmebalansekvationen. Detta bidrog till att värmebalansekvationen blev en 

funktion av bl.a. olika variabler för miljön samt fysiologin. 

 

Enligt Fanger (1970 s. 21) är det första villkoret för termisk komfort inte tillräckligt. 

Människans termoregleringssystem är ganska effektivt och kommer därför att skapa 

värmebalans inom breda intervall av miljövariablerna även om inte komfort existerar (Fanger 

1970 s. 21). Inom de breda gränser av miljöparametrarna som ger värmebalans är det endast 

ett smalt intervall som ger termisk komfort. Till detta intervall finns det korresponderande 

intervall för medelhudtemperaturen och svettutsöndringen (Fanger 1970 s. 38), som är de 

enda fysiologiska variablerna som påverkar värmebalansen vid en given aktivitet (Fanger 

1970 s. 37). Ett villkor för termisk komfort är att medelhudtemperaturen och 

svettutsöndringen måste ha värden inom de smala intervallen (Fanger 1970 s. 38).    

 

För att bestämma medelvärden för hudtemperaturen och svettutsöndringen som funktion av 

aktivitetsnivå för personer i termisk komfort har experiment med personer i olika 

aktivitetsnivåer utförts (Fanger 1970 s. 21-22). Personerna i experimentet var manliga och 

kvinnliga amerikaner i collegeåldern. Från experimentet erhölls två uttryck. Ett för det 

funktionella beroende mellan hudtemperaturen och aktivitetsnivån och ett annat för det 

funktionella beroende mellan svettutsöndringen och aktivitetsnivån (Fanger 1970 s. 39). De 

uttrycken är det andra och det tredje villkoret för optimal termisk komfort (Fanger 1970 s. 
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41). Enligt Fanger (1970 s. 41-42) fås slutligen komfortekvationen genom att sätta in de två 

uttrycken i värmebalansekvationen.   

 

Eftersom komfortekvationen erhölls genom att sätta in komfortuttrycken för hudtemperatur 

och svetthastighet i värmebalansekvationen innebär ett uppfyllande av komfortekvationen 

samtidigt att alla tre komfortvillkor är uppfyllda (Fanger 1970 s. 42). Enligt Fanger (1970 s. 

42) är uppfyllande av komfortekvationen ett nödvändigt villkor för optimal termisk komfort.  

 

Komfortekvationen innehåller de sex grundläggande variablerna (Fanger 1970 s. 16), som 

finns utförligt beskrivna i appendix 1. Enligt Fanger (1970 s. 16) går det med 

komfortekvationen att för vilken aktivitetsnivå och kläder som helst beräkna alla 

kombinationer av lufttemperatur, medelstrålningstemperatur, relativ hastighet och 

luftfuktighet som kommer att skapa optimal termisk komfort för en person.       

 

3.3.2 Predicted Mean Vote, PMV  

Komfortekvationen som beskrivs ovan i avsnitt 3.3.1 ger information om hur variablerna ska 

kombineras för att ge optimal termisk komfort. Ekvationen är inte lämplig för att fastställa 

den termiska upplevelsen för personer i ett godtyckligt klimat där variablerna inte kan 

förväntas uppfylla ekvationen (Fanger 1970 s. 110). I boken Thermal Comfort härleder 

Fanger (1970) indexet PMV, Predicted Mean Vote, från komfortekvationen. Detta index gör 

det möjligt att förutspå medelrösten av den termiska upplevelsen uttryckt på en standardskala 

för en stor grupp av människor för vilken kombination som helst av de fyra miljövariablerna, 

aktivitetsnivå och kläder (Fanger 1970 s. 107). I texten nedan beskrivs härledningen av PMV 

och uttrycket för PMV redovisas.  

Skalan som används är den vanligt använda sjugradiga psykisk-fysiska ASHARE skalan, med 

ändringen att skalan är mellan -3 och 3 och inte mellan 1 och 7. De positiva värdena 

korresponderar med den varma sidan och de negativa värdena korresponderar med den kalla 

sidan. Skalan ses i tabell 3, där både de engelska och de svenska uttrycken finns angivna 

(Fanger 1970 s. 110).  

 

Tabell 3: Skalan som används vid bestämning av PMV. 

Hot Mycket varm + 3 

Warm Varm + 2 

Slightly warm Något varm + 1 

Neutral Neutral 0 

Slightly cool Något kall - 1 

Cool Kall - 2 

Cold Mycket kall - 3 

 

För att hitta ett samband mellan den termiska upplevelsen som uttrycks i skalan i tabell 3 och 

de termiska variablerna började Fanger (1970 s. 111) med att formulera ett uttryck för den 

termiska lasten L på kroppen.  

 

Den mänskliga kroppen kan bibehålla en värmebalans inom ett stort intervall av miljö-

parametrarna genom att utföra olika mekanismer som kärlutvidgning, kärlsammandragning, 
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svettutsöndring och skakningar (Fanger 1970 s. 111), se avsnitt 3.1.2 för mer information. 

Men inom dessa intervall är de endast ett litet intervall som anses vara komfortabelt (Fanger 

1970 s. 111). Fanger (1970 s. 111) antar att det blir mindre komfortabelt ju mer lasten på 

mekanismerna avviker från komfortförhållandena. Utifrån detta resonemang antas att den 

termiska upplevelsen vid en given aktivitetsnivå är en funktion av den termiska lasten L på 

kroppen. Den termiska lasten L definieras som skillnaden mellan den inre värmeproduktionen 

och värmeförlusten till omgivningen för en man som hypotetiskt har komfortvärden för 

medelhudtemperatur och svettutsöndring vid den aktuella aktivitetsnivån. Uttrycket för den 

termiska lasten fås genom att använda uttrycken för värmeförlust som används vid 

utformandet av komfortekvationen och de experimentellt bestämda komfortvärdena för 

hudtemperaturen och svettutsöndring (Fanger 1970 s. 111).  

 

Den termiska lasten kommer att vara noll vid komfortförhållandet. Under andra förhållanden 

kommer kroppens mekanismer att ändra medelhudtemperaturen och svettutsöndringen för att 

bibehålla en värmebalans. Den termiska lasten är därför ett uttryck för den fysiologiska 

belastningen på kroppens mekanismer. Den termiska upplevelsen vid en given aktivitetsnivå 

är kopplad till denna belastning (Fanger 1970 s. 112). Fanger (1970 s. 112) angav detta 

samband matematiskt genom att uttrycka den termiska upplevelsen uttryckt i skalan i tabell 3, 

som en funktion av den termiska lasten och den inre värmeproduktionen.  

 

För att bestämma de funktionella beroendena för sambandet som beskrevs ovan så har data 

från olika experiment använts. Kraven som ställdes på experimenten var att personerna ska ha 

uttryckt sina termiska upplevelser i form av röster samt att kläder, aktivitet och miljö-

parametrar ska ha kontrollerats noggrant så att den termiska lasten kunde beräknas. Dessutom 

krävdes det att ett stort antal personer hade deltagit i experimenten. Data togs från tre olika 

undersökningar gjorda av Nevins et al., McNall et al. respektive Fanger själv. De tre 

undersökningarna har sammanlagt innefattat 1396 personer och fyra aktivitetsnivåer (Fanger 

1970 s. 112).   

 

Baserat på de resonemang och den information som har beskrivits ovan utförde sedan Fanger 

(1970) flera matematiska steg för att slutligen komma fram till ekvationen för PMV. 

Ekvationerna för att beräkna PMV som Fanger (1970) presenterar i boken Thermal Comfor är 

inte i SI-enheter och anges därför inte i detta arbete. I standarden SS-EN ISO 7730 (2006) och 

i artikeln ”Thermal Comfort” (Olesen 1982) anges ekvationerna för att beräkna PMV i SI-

enheter med ett undantag att Olesen (1982) anger den termiska resistansen för kläder i 

enheten clo. Ekvationerna 2 – 5 som redovisas i detta arbete är ifrån standarden SS-EN ISO 

7730 (2006) dock har ekvation 5 korrigerats och är inte angiven på exakt samma sätt som den 

står angiven i standarden SS-EN ISO 7730 (2006). I standarden anges variabeln    , där det 

står     i ekvation 5. Den variabeln finns dock inte definierad i standarden. För att ta reda på 

vad     står för jämförs ekvationerna i standarden med ekvationerna i Olesens (1982) artikel 

”Thermal Comfort”. Olesen (1982) anger att vid beräkning av     används den termiska 

resistansen    . Genom att räkna om med sambandet                 ⁄  går det att 

konstatera att     i standarden bör vara    . Därför har ekvation 5 korrigerats så att     beräknas 

med hjälp av    . 
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Ekvation 2 visar ekvationen för PMV och ekvationerna 3 – 5 visar ekvationerna som behövs 

för att beräkna PMV.  
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Indexet bör endast användas för PMV-värden mellan -2 och +2 och när de sex grundläggande 

parametrarna är inom de intervall som anges i tabell 4 (SS-EN ISO 7730 2006). 

 

Tabell 4: Intervall för de sex grundläggande parametrarna då ekvationen för PMV kan användas. 

Parameter Intervall 
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3.3.3 Predicted Precentage of Dissatisfied, PPD 

PMV-indexet förutspår medelrösten för en stor grupp av personer. Medelrösten är ett uttryck 

för den generella nivån av diskomfort som råder för hela gruppen. Men det kan vara svårt att 

tolka vad storleken av det bestämda PMV-värdet betyder i ett praktiskt fall (Fanger 1970 s. 

128). Fanger (1970 s. 128) beskriver att om alla personer var identiska och korresponderade 

mot en medelperson skulle det från PMV-värdet gå att dra slutsatser om huruvida den 

termiska upplevelsen var acceptabel eller inte. Men eftersom personer inte är lika kommer det 

att finnas en variation i den termiska upplevelsen för en grupp av personer som exponeras för 

samma klimat (Fanger 1970 s. 128). Fanger (1970 s. 128) konstaterar att personerna av 

intresse är de som känner sig diskomfortabla eftersom det är de missnöjda personerna som är 

benägna att klaga över miljön. PPD, Predicted Precentage of Dissatisfied, är den procentuella 

andelen av en stor grupp personer som kan förväntas känna sig definitivt diskomfortabla i en 

given miljö (Fanger 1970 s. 107-108). Eftersom det är de missnöjda som är benägna att klaga 

på den termiska miljön ses därför PPD som en meningsful faktor vid betygsättning av en 

given inomhusmiljö (Fanger 1970 s. 108). 

 

I texten som följer i detta stycke återges en kort sammanfattning av Fangers (1970) 

beskrivning i boken Thermal Comfort om sambandet mellan PPD och PMV. Sambandet 

mellan andelen missnöjda och medelrösten erhölls genom att analysera rösterna från tre 

studier: en dansk studie som Fanger (1970) presenterar i boken Thermal Comfort och två 

amerikanska studier från Nevins et al. och Rohles. Datan från dessa studier gjorde det möjligt 

att ta fram fördelningen av medelvärden för personernas röster vid olika omgivnings-

temperaturer. Andelen missnöjda erhölls genom att de som röstade -2, -3, +2 eller +3 ansåg 

vara missnöjda. Vidare analyser av det resultatet utfördes och slutligen erhölls ett samband 

mellan PPD och PMV i form av en plot över PPD som funktion av PMV (Fanger 1970 s. 128-

131).  

 

PPD (%) kan beräknas utifrån PMV med ekvationen (SS-EN ISO 7730 2006) 

            (            
             )   (6) 

 

I figur 1 visas plotten av ekvation 6.  
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Figur 1: PPD som funktion av PMV. 

 

Kurvan av PPD som funktion av PMV är symmetrisk och har ett minimum på 5 % missnöjda 

för medelrösten 0. Denna punkt korresponderar till de optimala komfortvillkoren och 

fastställs med komfortekvationen (Fanger 1970 s. 130), som beskrivs i avsnitt 3.3.1. Enligt 

Fanger (1970 s. 130) är det detta optimala förhållande som ska sökas och termiska miljöer ska 

bedömas efter i vilken utsträckning som det verkliga PPD-värdet överstiger det minimala 

värdet på 5 %. 
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4 Byggnaden  
Förskolan Temmelburken ligger i Stockholm, närmare bestämt Bromma. Fastighetsägare är 

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB (WSP 2012a). Förskolan är nybyggd och enligt 

information från en anställd på SISAB påbörjades verksamheten den 1 mars 2012 (Anställd 

på SISAB 2014a (mail)). Byggnaden består av två våningar med en total tempererad area, 

Atemp, på 970 m
2
. Uppvärmningen sker med fjärrvärme (WSP 2012a). Enligt information från 

en annan anställd på SISAB så sker uppvärmningen med radiatorer och ventilation (Anställd 

på SISAB 2014b (mail)). Förskolan har ingen kyla. Ventilationssystemet är ett FTX system 

(WSP 2012a). I figur 2 ses förskolan Temmelburken.  

 

 
Figur 2: Entrésidan av förskolan Temmelburken i Bromma, Stockholm. 

 

Genom samtal med en anställd på förskolan Temmelburken den 12 mars 2014 har information 

om olika avdelningar och nyttjande av rummen på förskolan erhållits. På förskolan finns det 

fem stycken hemvister, två stycken på våning 1 och 3 stycken på våning 2. De på våning 1 

heter Kling och Klang och de på våning 2 heter Prussiluskan, Hoppetossan och Villa 

Villekulla. På både våning 1 och 2 finns det ett gemensamt utrymme som kallas torget. På 

torget på våning 2 äter de från hemvisten Prussiluskan. På båda våningarna bedrivs 

eftermiddagsaktivitet på torget. Hemvisterna består av ett rum som kallas ateljen och ett annat 

rum som kallas miniateljen. Miniateljen kan delas upp i två rum med en dragvägg och enligt 

den anställde så är den mer stängd än öppen. I ateljen bedrivs daglig verksamhet. Miniateljen 

fungerar som samlingsrum och lekrum och på våning 1 vilar barnen i de rummen (Anställd på 

Temmelburken 2014a (muntl.)). Planritningar över våning 1 och 2 ses i appendix 2. Där har 

namnen på de olika hemvisterna fyllts i, en norrpil har ritats in och dessutom finns där angivit 

mätpunkter som kommer att beskrivas ytterligare i detta arbete i kapitel 5.  

 

Vid samtal med den anställde på förskolan den 12 mars 2014 erhölls information om att det 

totalt arbetar 22 personer på förskolan Temmelburken. I tabell 5 visas vad de personerna 
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arbetar med och var. Personal i barngrupp kan vara både förskollärare och barnskötare 

(Anställd på Temmelburken 2014a (muntl.)).     

 

Tabell 5: Antal personer som arbetar på olika ställen på förskolan och typ av personal. 

Typ av personal  Rum eller hemvist  Antal 

Personal i barngrupp  Kling 3 

Personal i barngrupp Klang 3 

Personal i barngrupp Prussiluskan 4 

Personal i barngrupp Hoppetossan 3 

Personal i barngrupp Villa Villekulla 4 

Administrativ personal Dokum./Samtalsrum 3 

Kökspersonal Köket 1 

Lokalvårdare  Hela huset 1 
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5 Termiskt klimat på förskolan Temmelburken 
Vid certifieringen med Miljöbyggnad bedöms indikatorerna termiskt klimat vinter och 

sommar. I detta kapitel redogörs först för kriterierna som gäller vid betygsättning av dem. 

Därefter redogörs för WSP:s simuleringsresultat för termiskt klimat på förskolan 

Temmelburken. Sedan beskrivs information om, utförandet av och resultat från 

enkätundersökningen och mätningarna som genomfördes. Slutligen görs en jämförelse mellan 

WSP:s simuleringsresultat, enkätresultaten och mätresultaten.   

 

5.1 Kriterier för betygssättning 

Enligt beskrivningen i kapitel 2 har simuleringarna för termiskt klimat utförts enligt manual 

2.0 och Tekniska förtydliganden 110529. Här nedan redogörs för de olika sätten att bedöma 

termiskt klimat vinter och sommar som nämns i Miljöklassad byggnad – Manual för 

ny/projekterad byggnad (Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads tekniska råd 2010) som 

är av version 2.0, Tekniska förtydliganden 110592 (SGBC 2011) och Bedömningskriterier för 

nyproducerade byggnader (SGBC 2012b) som är manual 2.1. 

 

I manual 2.0 (Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads tekniska råd 2010) nämns två 

indikatorer för termiskt klimat vinter en transmissionsfaktor och en max- och mintemperatur i 

bygganden. I det tekniska förtydligandet (SGBC 2011) och manual 2.1 (SGCB 2012b) nämns 

två sätt för att bedöma termiskt klimat vinter: PPD-index och transmissionsfaktor. 

 

I manual 2.0 (Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads tekniska råd 2010) nämns 

indikatorerna solvärmefaktor och sannolikhet för överskridande av en viss operativ 

temperatur för att bedöma det termiska klimatet under sommaren. I det tekniska 

förtydligandet (SGBC 2011) och manual 2.1 (SGCB 2012b) kan termiskt klimat sommar 

bedömas med PPD-index eller solvärmefaktor. 

 

De olika sätten att bedöma det termiska klimatet har olika kriterier för olika betygsnivåer. I 

detta arbete ligger fokus på bedömning av det termiska klimatet med PPD, Predicted 

Precentage of Dissatisfied, och därför redovisas enbart bedömningskriterierna för PPD. 

Bedömningskriterierna för PPD är lika för Tekniska förtydligande och manual 2.1. I tabell 6 

ses bedömningskriterierna för termiskt klimat vinter och sommar (SGBC 2011) (SGBC 

2012b).     

 

Tabell 6: Bedömningskriterier för termiskt klimat vinter och sommar. 

BRONS SILVER GULD 

PPD   20 % PPD   15 % PPD   10 % 

 

För både termiskt klimat vinter och sommar krävs en enkätundersökning för att få betyget 

GULD. I avsnitt 2.1.3 beskrivs att minst 80 % av de svarande brukarna måsta ha svarat 

mycket bra, bra eller acceptabelt för att få det högsta betyget.   
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För termiskt klimat vinter och sommar ska bedömningen ske på rumsnivå. I avsnitt 2.2.2 

förklaras hur detta går till. Enligt Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader (SGBC 

2012b) ska ett våningsplan som är representativt för byggnaden och har sämst förutsättningar 

för bra termiskt inneklimat under vintern respektive sommaren väljas. I tabell 2 i avsnitt 2.2.2 

anges hur indikatorbetyget fås från rumsbetyget.   

 

5.2 WSP:s simuleringsresultat  

WSP har simulerat termiskt klimat för vinter- och sommarhalvåret med simulerings-

programmet IES (WSP 2012a). Vid beräkningen av termiskt klimat följer simulerings-

programmet IES standarden ISO 7730 (Nilsson 2014 (muntl.)). Nedan redovisas resultaten 

från dessa simuleringar.   

 

5.2.1 WSP:s simuleringsresultat vinter 

WSP har utfört två simuleringar för termiskt klimat vinter, vilka båda resulterade i betyget 

SILVER (WSP 2012a). Våning 1 valdes att simulera för den skulle vara den kallaste våningen 

pga. att den blir mest solskuggad (WSP 2012b). Vid båda simuleringarna användes samma 

indata. Indata var: beklädnad 0,8 clo, fysisk aktivitet 93 W/m
2
 och lufthastighet 0,15 m/s 

(WSP 2012a). I detta arbete redovisas resultaten från båda simuleringarna. 

 

Den första simuleringen utfördes för perioden mellan den 1 januari och den 15 januari och 

gav resultatet att alla rum har ett PPD som är lägre än 10 %. Det ger betyget SILVER (WSP 

2012a). Simuleringsresultatet ses i figur A3 i appendix 3. De vistelserum som är mest utsatta 

för dåligt termsikt komfort under vintern är 119 torg och 120 atelje (WSP 2012b). De rummen 

är markerade med en röd ruta i figur A3 i appendix 3. 

 

WSP genomförde en andra simulering efter begäran från granskare att den skulle ske under 1 

januari till 28 februari. Resultaten från denna simulering redovisas på ett annat sätt än 

resultaten från den första simuleringen. Dessa resultat illusteras i tabeller där andel av 

närvarotid som fördelas per PPD-procentenhet redovisas. Simuleringsresultatet visar att alla 

rum har ett maximalt PPD-värde under 10 %, det ger betyget SILVER (WSP 2012a). 

Resultatet ses i figur A4 i appendix 3. 

 

Båda simuleringsresultaten ger alltså PPD-värden under 10 %, vilket utan en brukarenkät där 

80 % av de svarande anser att det termiska klimatet under vintern är mycket bra, bra eller 

acceptabelt, ger betyget SILVER.   

 

5.2.2 WSP:s simuleringsresultat sommar 

WSP har genomfört två simuleringar för termiskt klimat sommar med betyget KLASSAD 

respektive BRONS. Vid båda simuleringarna simulerades våningsplan 2. Den våningen anses 

vara den varmaste eftersom den blir minst solskuggad och varm luft stiger uppåt. Vid båda 

simuleringarna användes följande indata: beklädnad 0,5 clo, fysisk aktivitet 93 W/m
2
 och 

lufthastighet 0,25 m/s (WSP 2012a). Resultaten från båda simuleringarna redovisas i detta 

arbete.  
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Den första simuleringen utfördes för perioden mellan 1 juli till 15 juli. Vid den första 

simuleringen motsvarade de tre rum som hade sämst maximal PPD ca 25 % av våningens yta 

(WSP 2012a). I figur A5 i appendix 4 ses simuleringsresultatet för alla rum på våning 2. Där 

är de tre rummen markerade i gult. Det är det maximala PPD-värdet som tas hänsyn till vid 

betygsättningen. De tre rummen ger ett maximalt PPD över 20 % vilket motsvarar betyget 

KLASSAD (WSP 2012a). 

 

SGBC, Sweden Green Building Council, hade åsikter om att vissa saker skulle ses över 

gällande simuleringen för termiskt klimat sommar. Beräkningarna med avseende på 

närvarotid samt fönstrens öppningsbarhet sågs över och WSP utförde en ny simulering. Denna 

simulering utfördes mellan den 1 juni och 31 juli. Resultaten från denna simulering redovisas 

på ett annat sätt än resultatet från den första simuleringen. Resultatet redovisas som andel 

närvarotid fördelad per PPD-procentenhet. Från detta resultat går det att konstatera att nästan 

alla rum på våning 2 har en procentdel av närvarotiden över PPD 15 % och inget rum har PPD 

över 20 %. Detta resulterar i betyget BRONS (WSP 2012a). I figur A6 i appendix 4 ses 

resultatet från den andra simuleringen.  

 

5.3 Enkätundersökning  

En enkätundersökning utfördes för att undersöka hur personalen på förskolan upplever 

inomhusmiljön, främst det termiska klimatet. Det gjordes för att kunna jämföra 

enkätresultaten med WSP:s simuleringsresultat, som presenteras i delkapitel 5.2, samt med 

efterföljande mätningar och beräkningar som beskrivs i delkapitel 5.4. Nedan motiveras och 

förklaras enkätens utformning och frågor. Enkätundersökningens utförande beskrivs och 

resultaten är illustrerade i tabeller och figurer.  

 

5.3.1 Förklaring av enkätfrågorna 

Syftet med enkätundersökningen var att undersöka hur personalen upplever det termiska 

klimatet för att kunna jämföra enkätresultaten med WSP:s simuleringsresultat samt med 

resultat från efterföljande mätningar och beräkningar. Enkätens uppbyggnad och frågor har 

utformats för att uppnå detta syfte. Enkäten består av 4 delar och redovisas i appendix 5. De 

tre första delarna handlar om värmekomforten på förskolan och den sista delen handlar om 

allmänna frågor om inomhusmiljön. De tre delarna som handlar om värmekomforten berör 

olika tidsperspektiv, vilket gör det möjligt att utföra jämförelser som tar hänsyn till olika 

tidsperspektiv.  

 

För att kunna jämföra enkätresultaten med WSP:s simuleringsresultat samt med de 

efterföljande mätningarna och beräkningarna krävs att enkäten ger upphov till resultat som är 

jämförbara. Simuleringsresultatet är angivet i PPD och resultaten från mätningarna och 

beräkningarna är angivna i PMV och PPD. Vid granskningen av andra enkätundersökningar 

av den termiska komforten, som t.ex. i 8. På komfortens brant – klimatet i ruiner (Broström et 

al.), har det uppmärksammats att motsvarigheten till PMV, Predicted Mean Vote och PPD, 

Predicted Precentage Dissatisfied, vid enkätundersökningar är AMV, Actual Mean Vote och 

APD, Actual Precentage Dissatisfied. Genom att utforma frågor med samma skala som 

används vid bestämning av PMV, se tabell 3 i avsnitt 3.3.2, så kan AMV fås genom att 
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beräkna medelvärdet av alla svar på den frågan. Med hjälp av AMV kan sedan APD beräknas. 

Genom att anta att APD får samma fördelning som PPD vid ett stort antal röster så kan 

ekvation 6 användas för att beräkna APD. Vid användandet av ekvation 6 för att beräkna APD 

så sätts PMV=AMV.  

 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av frågorna i enkätens fyra delar.  

 

Den första delen handlar om värmekomforten den senaste veckan. Svaren från de frågorna gör 

det möjligt att jämföra personalens upplevelser med resultaten från de efterföljande 

mätningarna och beräkningarna eftersom de tar hänsyn till samma del av året. I fråga 1 

används samma skala som används vid bestämning av PMV och medelvärdet av svaren på 

denna fråga resulterar i AMV. Med hjälp av AMV kan APD beräknas enligt beskrivningen 

ovan. Det beräknade APD-värdet kan sedan jämföras med de PPD-värdena som erhölls vid de 

efterföljande mätningarna och beräkningarna. Eftersom fråga 1 bara tar hänsyn till det 

termiska klimatet och inte hur komfortabelt personalen anser att det är, så har fråga 2 lagts till. 

Fråga 3, 4 och 5 gör det möjligt att få svar på om något rum eller någon plats avviker från den 

genomsnittliga upplevelsen i förskolan och hur det utrymmet uppfattas. Denna information 

kan vara intressant för att avgöra vilka utrymmen som ska undersökas närmare med 

mätningar.  

 

Den andra och tredje delen är uppbyggda på samma sätt med enda undantaget att del 2 berör 

värmekomforten under vinterhalvåret och del 3 värmekomforten under sommarhalvåret. De 

första frågorna under dessa delar, fråga 6 och 9, är samma frågor som ställs om värme-

komforten i Miljöbyggnads innemiljöenkät (SGBCb). De frågorna har inte samma skala som 

PMV så svaren från de frågorna kan inte användas för att verifiera WSP:s simuleringsresultat 

för vinter- och sommarhalvåret. Därför har frågorna 7 och 10 lagts till i enkäten. Svars-

alternativen för de frågorna har samma skala som PMV och medelvärdet av svaren ger 

därmed AMV som kan användas för att beräkna APD enligt ovan. De beräknade APD-

värdena kan användas för att verifiera de simulerade PPD-värdena för vinter- respektive 

sommarhalvåret. Frågorna 8 och 11 ger svar om hur komfortabelt personalen anser att det 

termiska klimatet är under vinter- respektive sommarhalvåret.  

 

Den fjärde och sista delen i enkäten handlar om allmänna inomhusmiljöfrågor. Den delen ger 

kunskap om hur personalen upplever andra delar av inomhusmiljön än det termiska klimatet. 

Huvudsyftet med den delen är att kunna utvärdera personalens svar angående det termiska 

klimatet, eftersom problem med inomhusmiljön som inte är kopplade till det termiska klimatet 

kan påverka upplevelsen av det termiska klimatet och därmed personalens svar. En följd av 

utvärderingen av personalens svar är att det kommer att uppmärksammas om personalen 

upplever något problem med inomhusmiljön på förskolan vilket kan vara intressant för att 

kunna förbättra inomhusmiljön. Fråga 12 ger en översiktlig bild över inomhusmiljön på 

förskolan där personalen har möjlighet att själva uttrycka eventuella problem med 

inomhusmiljön. Frågorna 13, 14 och 15 är samma frågor som finns i Miljöbyggnads 

innemiljöenkät (SGBCb). De frågorna är mer specifika frågor om luftkvalitet, dagsljus och 

ljudmiljö.  
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5.3.2 Utförande av enkätundersökningen 

Den 26 februari besöktes förskolan Temmelburken för första gången. Vid det tillfället delades 

totalt 22 stycken enkäter ut till de anställda på förskolan. Den 5 mars gjordes ett återbesök då 

totalt 12 stycken besvarade enkäter samlades in. Anledningarna till varför inte fler enkäter 

hade besvarats var bl.a. sjukdom och glömska. För att kunna höja svarsfrekvensen gavs 

ytterligare tid för att kunna besvara enkäten. Den 12 mars besöktes förskolan på nytt och 

ytterligare 2 stycken besvarade enkäter samlades in. 

 

5.3.3 Resultat från enkätundersökningen 

Av 22 stycken utdelade enkäter insamlades totalt 14 stycken enkäter som hade besvarats 

mellan 26 februari och 6 mars. Det ger en svarsfrekvens på 64 %. Det finns dock enkäter där 

alla frågor inte är besvarade. I avsnitt 8.1.2 och 8.1.4 diskuteras svarsfrekvensen. Alla enkäter 

är besvarade av kvinnor. Resultatet från enkäterna redovisas i tabeller och diagram.  

 

I figur 3 går det att se hur de enskilda personerna har känt sig i genomsnitt under den senaste 

veckan på förskolan (enkäterna besvarades mellan 26 februari och 6 mars), vinterhalvåret och 

sommarhalvåret. Värt att notera är att endast 10 svar har erhållits för sommarhalvåret. 

Anledningen till det är att två personer hade angivit att de började arbeta efter sommaren och 

därmed inte kunde uttala sig om sommaren. En annan person hade besvarat frågorna om 

sommaren men eftersom hon hade angivit att hon började arbeta i september har inte hennes 

svar tagits med och slutligen var en enkät obesvarad gällande frågorna om sommarhalvåret. 

 

 
Figur 3: Fördelning av de individuella rösterna för hur personerna har känt sig under den senaste veckan, 

vinterhalvåret och sommarhalvåret på förskolan. 

Enligt resonemanget i avsnitt 5.3.1 fås AMV för respektive tidsperiod genom att beräkna 

medelvärdet för de olika tidsperioderna. APD beräknas med ekvation 6 där PMV-värdet är det 

beräknade AMV-värdet. Värdena för AMV och APD på förskolan under den senaste veckan, 

vinterhalvåret och sommarhalvåret ses i tabell 7.  
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Tabell 7: AMV och APD för senaste veckan, vinterhalvåret och sommarhalvåret. 

Tidsperiod AMV APD (%) 

Senaste veckan -0,3 7 

Vinterhalvåret -0,4 8 

Sommarhalvåret 0,3 7 

 

Resultatet i tabell 7 visar att AMV-värdena för den senaste veckan och vinterhalvåret ligger 

på den kalla sidan samt att AMV-värdet för sommarhalvåret ligger på den varma sidan, se 

skalan i tabell 3 i avsnitt 3.3.2. De resultaten är som förväntat. APD-värdena för förskolan 

ligger mellan 7 – 8 % under hela året, vilket är 2 – 3 procentenheter över den minimala 

andelen procentuella missnöjda som kan förutspås med ekvation 6. Resultaten diskuteras i 

delkapitel 5.5 och avsnitt 8.1.1.   

 

I appendix 6 redovisas varje persons individuella röst och hur den personen upplevde det för 

de tre olika tidsperioderna: den senaste veckan, vinterhalvåret och sommarhalvåret.  

 

Två personer har angivit varsitt rum som de anser ger en upplevelse som avviker från den 

upplevelse de har haft på förskolan den senaste veckan. I tabell 8 redovisas hur de personerna 

har känt sig på förskolan den senaste veckan, vilket rum som avviker och hur de har känt sig i 

det rummet.  

 

Tabell 8: Anger hur två personer har känt sig den senaste veckan på förskolan och vilket rum som avviker från 

detta och hur. 

Känt sig på förskolan den 

senaste veckan  

Rum som avviker Känts sig i det rummet 

som avviker 

1 Villa Villekullas 

samlingsrum, miniateljen 

med utrymningsdörren 

-1 

0  Prussiluskans matsal, 

torget våning 2  

-1  

 

I figur 4 redovisas hur de som har svarat på enkäten tycker att värmekomforten är i stort under 

vinterhalvåret och sommarhalvåret på förskolan. Även här har bara 10 svar erhållits för 

sommarhalvåret. Anledningen är densamma som står angiven ovan. För vinterhalvåret har 13 

svar erhållits. I en enkät var frågan om värmekomforten under vinterhalvåret obesvarad. 
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Figur 4: Värmekomforten i stort på förskolan under vinterhalvåret och sommarhalvåret. 

Två personer angav att de upplevde problem med inomhusmiljön. I tabell 9 redovisas 

information om de problemen. 

 

Tabell 9: Information om upplevda problem med inomhusklimatet på förskolan. 

Vad problemet är När problemet uppkommer Var problemet uppkommer 

Vattenläckage Regnar mycket eller vattenlek 

på våningen över 

Från taket över diskbänken på 

hemvisten Klang 

Personen har fått röda 

ögon när hon är på 

förskolan 

Hon började jobba i september 

och problemen började runt 

september oktober 

Inomhus 

 

I figur 5 redovisas hur luftkvaliten, dagsljuset och ljudmiljön upplevs i stort på förskolan. En 

person hade inte besvarat de frågorna, vilket innebär att 13 svar erhölls.  

 
Figur 5: Omdömet om inomhusmiljön på förskolan. 
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5.4 Mätningar 

Det termiska klimatet på förskolan Temmelburken undersöktes med mätningar i syfte att 

jämföra mätresultaten med WSP:s simuleringsresultat för termiskt klimat vinter, se avsnitt 

5.2.1, och enkätresultaten, se avsnitt 5.3.3. Mätningarna utfördes den 19 och 20 mars. Två 

olika typer av mätningar utfördes under de två dagarna men båda resulterade i värden för 

PMV och PPD. Den 19 mars utfördes mätningar som direkt resulterade i PMV- och PDD-

värden. Den 20 mars utfördes mätningar för att fastställa fyra av de sex variabler som 

påverkar den termiska komforten: lufttemperatur, luftfuktighet, medelstrålningstemperatur 

och lufthastighet. Därefter beräknades PMV och PPD med ett beräkningsverktyg.  

 

Nedan beskrivs mätutrustningen som användes vid mätningen av den termiska komforten 

samt de enskilda parametrarna. Därefter beskrivs beräkningsverktyget. Sedan beskrivs 

gemensam information om mätningarna den 19 och 20 mars och därefter beskrivs utförandet 

för respektive dag. Efter det redovisas resultatet från de båda dagarna.  

 

5.4.1 Mätutrustning för mätning av termisk komfort 

Med en grå ellipsformad givare som är kopplad till en dator kan den operativa och den 

ekvivalenta temperaturen samt PMV och PPD erhållas genom loggning. Enligt Nilsson (2014 

(muntl.)) kallas givaren som används för att mäta den termiska komforten komfortmeter. 

PMV och PPD beräknas enligt standarden ISO 7730 (Nilsson 2014 (muntl.)). PMV beräknas 

baserat på ekvation 2 och PPD beräknas baserat på ekvation 6.    

 

Den operativa temperaturen tar både hänsyn till strålning och konvention. Definitonen av 

operativ temperatur är den uniforma temperaturen av en strålande svart inneslutning i vilken 

en person skulle utbyta samma mängd värme i form av strålning och konvention som i en 

verklig icke uniform miljö (LumaSense Technologies 2014a). Enligt Abel och Elmroth (2008 

s. 33) beräknas den operativa temperaturen som en sammanvägning av lufttemperaturen och 

medelstrålningstemperaturen mot omgivande ytor. Den operativa temperaturen tas fram från 

yttemperaturen av en ovärmd givare (LumaSense Technologies 2014b). 

 

Den ekvivalenta temperaturen är definierad som den uniforma temperaturen av en strålande 

svart inneslutning med noll lufthastighet i vilken en person skulle ha samma värmeförlust som 

i den verkliga icke uniforma miljön (LumaSense Technologies 2014b). Genom att värma 

givaren till samma yttemperatur som en persons kläder kan värmeförlusten från kroppen 

erhållas. Värmeförlusten bestäms av mängden energi som behövs för att bibehålla 

yttemperaturen av givaren. När värmeförlusten är känd kan den ekvivalenta temperaturen 

beräknas (Innova AirTechInstrument 1997).     

 

Värmeförlustvärdet från givaren kan användas för att utreda den termiska komforten och 

beräkna PMV. PMV-värdena beräknas med värmeförlust, fuktighet, beklädnad och aktivitet 

(LumaSense Technologies 2014b).  

 

Fyra faktorer har tagits hänsyn till vid designen av givaren: storlek, form, färg och orientering. 

Storleken har valts för givaren så att förhållandet mellan värmeförlust genom strålning och 
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konvektion ska vara liknande som förhållandet för den mänskliga kroppen. Ellipsformen har 

valts för att givaren ska ha samma vinkelfaktor för den individuella rumsinneslutningen som 

för en människa. Givarens färg och emissionskoefficient har valts så att den långvågiga 

strålningen som absorberas av givaren är samma som för både en klädd och en naken person. 

För den kortvågiga strålningen går det inte att efterlikna både personer klädda i ljusa och 

mörka kläder. Den grå färgen motsvarar både nakna personer och personer klädda i ljusa 

kläder. Personer ändrar position och därför kan tre olika orienteringar antas för givaren. 

Vertikalt motsvarar stående, 30  från vertikalt motsvarar sittande och horisontellt motsvarar 

liggande (LumaSense Technologies 2014b). 

 

Givaren är kopplad till en dator där inställningar och avläsningar kan göras i datorprogrammet 

Manikin. Följande inställningar görs i Manikin vid mätning av termisk komfort. Under Setup 

anges kroppstemperaturen och den termiska resistansen. Enligt manualen Manikin Version 3 

for Windows (BYTELINE 2002) anger den termiska resistansen den överförda effekten som 

en funktion av temperaturen under den önskade kroppstemperaturen. Under Mode anges läget 

operativ eller ekvivalent. Slutligen anges klädernas resistans, metabolisk hastighet och relativ 

fuktighet under Control.  

 

Vid val av läget ekvivalent under Mode så kommer givaren att värmas. Utrustningen kräver 

en viss inställningstid innan den har stabiliserat sig. När stabiliseringen har skett går det att 

avläsa värden för ekvivalent temperatur, PMV och PDD.  

 

5.4.2 Mätutrustning för de enskilda parametrarna 

Lufttemperaturen och luftfuktigheten kan mätas med logger. Vid mätningarna användes 

loggerna testo 174H. De kan förinstalleras med bl.a. start- och sluttid samt mätintervall. 

 

Enligt Gavhed och Holmér (2006 s. 64) är medelstrålningstemperaturen, MRT, normalt svår 

att mäta direkt för det kräver att de geometriska förhållandena mellan personen och alla 

omgivande ytor viktas för varje ytas medelstrålningstemperatur. Därför kan medelstrålnings-

temperaturen MRT ( ) istället beräknas med hjälp av globtemperaturen tg ( ), 

lufttemperaturen ta ( ) och lufthastigheten va (m/s). När           kan följande 

ekvation användas (Gavhed och Holmér 2006 s. 64) 

 

        √   (     )        (7) 

 

Lufttemperaturen och luftfuktigheten kan fås från loggningen. Globtemperaturen fås vid 

mätningen med en globtermometer. Enligt Svenska termoinstrument (Sttermo) så är 

globtermometern praktisk och enkel för att erhålla ett fysiologiskt tillräckligt mått på effekten 

av både strålningsvärmen och lufttemperaturen. Globtermometern består av en givare insatt i 

ett luftfyllt svartmålat klot (Sttermo). Vid mätningen av globtemperaturen användes en 

globtemperaturgivare som kopplades till ett instrument vid namn SwemaAir där 

mätavläsningar kunde göras. Lufthastigheten mättes med en lufthastighetsgivare som även 

den kopplades till instrumentet SwemaAir.  
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I Det termiska klimatet på arbetsplatsen hänvisar Gavhed och Holmér (2006) till standarden 

SS EN ISO 7726 för detaljerad information om mättider dessutom redogör de för mättiderna 

för lufthastighet och globtemperatur. Lufthastigheten ska mätas som ett 3-minuters 

medelvärde och globtemperaturen ska mätas under minst 20 minuter (Gavhed och Holmér 

2006 s. 65-67).   

 

5.4.3 Beräkningsverktyg 

För att erhålla värden för PMV och PPD utifrån de uppmäta enskilda parametrarana används 

beräkningsverktyget PMV Calculation Program (Nilsson). Beräkningsverktyget beräknar 

PMV och PPD enligt standarden ISO 7730 (Nilsson 2014 (muntl.)). PMV beräknas baserat på 

ekvation 2 och PPD beräknas enligt ekvation 6. I beräkningsverktyget ska de sex variablerna 

som påverkar den termiska komforten anges. Beräkningsverktyget är bara giltigt för vissa 

intervall av parametrarna. 

 

5.4.4 Information om mätningarna den 19 och 20 mars 

Den 19 mars erhölls PMV- och PDD-värden med mätutrustningen som är beskriven i avsnitt 

5.4.1. Den 20 mars mättes lufttemperatur, luftfuktighet, globtemperatur och lufthastighet med 

mätutrustningen som är beskriven i avsnitt 5.4.2. Här nedan beskrivs de val som var 

gemensamma för mätningarna under båda dagarna.  

 

Mätningarna utfördes i tre rum på förskolan: ateljen på hemvisten Prussiluskan, miniateljen på 

hemvisten Villa Villekulla och torget på våning 1. Nedan följer motiveringarna till varför 

dessa rum valdes. 

 

Det är önskvärt att utföra mätningar i ett rum där daglig verksamhet bedrivs. Vid samtal med 

en anställd på förskolan den 12 mars erhölls information om att det bedrivs daglig verksamhet 

i de rum i hemvisterna som kallas atelje. Genom samtal med den anställde den 12 mars 

bestämdes att mätningarna skulle utföras i ateljen på hemvisten Prussiluskan på våning 2. Det 

rummet valdes eftersom under en viss tid innan lunch fanns det möjligheter att utföra 

mätningar där utan att störa verksamheten (Anställd på Temmelburken 2014a (muntl.)). 

 

Under mitt första besök den 26 februari framkom det under ett samtal med en anställd på 

förskolan att det finns en utrymningsdörr i miniateljen i hemvisten Villa Villekulla på våning 

2 och att det kan bli kallt i det rummet (Anställd på Temmelburken 2014b (muntl.)). 

Dessutom framkom det från enkätundersökningen att en anställd anser att upplevelsen i 

samlingsrummet på Villa Villekulla, vilket är rummet med utrymningsdörren, avviker från 

den upplevelse som den anställde har haft i genomsnitt på förskolan, se tabell 8 i avsnitt 5.3.3. 

Den personen anser att samlingsrummet är något kallt medan det i genomsnitt på förskolan är 

något varmt. Baserat på denna information valdes det att utföra mätningar i miniateljen på 

hemvisten Villa Villekulla.   

 

I delkapitel 5.2 presenteras simuleringarna WSP har gjort över det termiska klimatet på 

förskolan. Både det termiska klimatet under vinter- och sommarhalvåret har simulerats. 

Eftersom mätningarna genomfördes i slutet av mars så är det enbart intressant att jämföra de 
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resultaten med simuleringsresultaten för det termiska klimatet under vinterhalvåret. Därför har 

det vid valet av det tredje rummet, där mätningar skulle utföras, tagits hänsyn till WSP:s 

simulering för termiskt klimat vinter. I avsnitt 5.2.1 står det redogjort att WSP genomförde 

simuleringen för termsikt klimat vinter för våning 1 eftersom det är den kallaste våningen pga. 

att den blir mest solskuggad. För att kunna jämföra simuleringen med mätningarna valdes ett 

rum på våning 1. Rummet som valdes var torget och anledningen till det var dels att torget är 

ett av de två vistelserum som är mest utsatta för dålig termisk komfort vintertid, se appendix 

3, och dels för att torget är ett rum med en stor area och utgör därför en stor del av våning 1.  

 

Enligt Gavhed och Holmér (2006 s. 67) så ska mätningarna för termiskt klimat genomföras på 

de höjder i rummet som motsvarar olika kroppsdelar i sittande eller stående ställning. Gavhed 

och Holmér (2006 s. 67) redogör för mäthöjderna som anges i standarden ISO 7726, se tabell 

10. 

 

Tabell 10: Mäthöjder för stående och sittande. 

Kroppställning Fothöjd (m) Bål (m) Huvud (m) 

Sittande 0,1 0,6 1,1 

Stående 0,1 1,1 1,7 

 

Vid mätningen på förskolan valdes att ta hänsyn till en sittande vuxen människa. Därför 

valdes att utföra mätningar på höjden 0,6 m över golvet, se tabell 10. Eftersom det är en 

förskola som undersökts så har personalen befunnit sig en del tid nära golvet därför valdes 

dessutom att utföra mätningar på höjden 0,1 m.  

 

I tabell A5 i appendix 7 redovisas mätpunkterna med tillhörande kod, för att enklare kunna 

ange de olika mätpunkterna. Alla mätningar har inte utförts vid alla punkter och därför finns 

det också angivit i tabellen vilka typer av mätningar som har utförts vid de olika 

mätpunkterna. I appendix 2 ses planritningar över förskolans båda våningar där mätpunkterna 

är markerade.  

 

För att undvika att störa verksamheten utfördes mätningarna när det störde som minst. 

Mätningarna under de två dagarna skede i de tre olika rummen under ungefär de tidpunkter 

som ses i tabell 11. Dock hann inte några lufthastighetsmätningar utföras innan rummet skulle 

användas vilket innebar att de fick utföras vid ett senare tillfälle under samma dag.  

Tabell 11: Tidsintervall då mätningarna utfördes. 

Rum Tid 

Ateljen Prussiluskan 10.30 – 12.00 

Torget våning 1 12.00 – 14.30  

Miniateljen Villa Villekulla 14.30 – 15.30  

 

Under mätningarna i ateljen på hemvisten Prussiluskan var jag ensam i rummet förutom 

enstaka korta besök av personalen och ett längre besök av en lokalvårdare vid mätningen av 

de enskilda parametrarna. På torget på våning 1 var det en del som gick förbi och det var en 

del rörelse på övervåningen (det är öppet ner). Vid mätningarna på hemvisten Villa Villekulla 

var jag ensam i rummet. 
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5.4.5 Utförande av mätningarna med komfortmetern den 19 mars 

Den 19 mars utfördes mätningar av termisk komfort med mätutrustningen som är beskriven i 

avsnitt 5.4.1 för att bestämma PMV och PPD. Enligt beskrivningen i avsnitt 5.4.4 utfördes 

mätningarna i tre rum och på höjderna 0,6 m och 0,1 m. I appendix 2 ses mätpunkterna och i 

tabell A5 i appendix 7 förklaras koderna. Vid mätningen på förskolan togs hänsyn till en 

sittande person vilket innebär att givaren vinklades 30 , se avsnitt 5.4.1.  

 

I dataprogrammet Manikin, se avsnitt 5.4.1, angavs under Setup en kroppstemperatur på 37  

och en termisk resistans på 0,049      ⁄ . Under Mode angavs ekvivalent, eftersom PMV 

och PPD ska bestämmas. De angivna värdena och det valda läget är samma för alla 

mätningar. 

 

För att kunna ange värdena under Control i dataprogrammet Manikin, se avsnitt 5.4.1, krävdes 

en del uppskattningar och mätningar. Den termiska resistansen för kläderna som personalen 

bär har tagits fram genom att uppskatta vilken typ av kläder som personalen bär och addera 

den termiska resistansen för de enskilda plaggen. Värdena för de enskilda plaggen är 

inhämtade från SS-EN ISO 7730 (2006). I tabell 12 ses kläderna som personalen uppskattas 

bära och dess termiska resistans.  

 

Tabell 12: Kläderna som personalen på förskolan antas bära och dess termiska resistans. 

Plagg Termisk resistans (clo) 

Underkläder (trosor och bh) 0,03 

Kortärmad blus 0,15 

Normala byxor 0,25 

Tröja 0,28 

Sockor 0,02 

Skor (tunn sula) 0,02 

 

Totalt blir den termiska resistansen 0,75 clo. I programmet anges klädernas termiska resistans 

med en decimal vilket gör att detta värde avrundas till 0,8 clo. Även den metaboliska 

hastigheten uppskattades. Detta gjordes genom att välja en aktivitet från tabell A1 i appendix 

1 som bäst motsvarar personalens aktivitet på förskolan. Aktiviteten sittande valdes med den 

metaboliska hastigheten 1,2 met. Värdet på luftfuktigheten erhölls genom att mäta 

luftfuktigheten med en logger. 

 

Mätningen gick till så att ett stativ placerades på önskad mätplats i rummet. Stativet justerades 

till önskad höjd, 0,6 m eller 0,1 m. Den gråa ellipsformade givaren, komfortmetern, som hade 

kopplats ihop med datorn, placerades i stativet 30  från vertikalt läge. En logger tejpades fast 

på stativet på samma höjd som komfortmetern, se figur 6 för mätuppställning. Loggern var 

inställd på att logga en gång i minuten. Inställningarna enligt ovan genomfördes i programmet 

Manikin. När loggningen hade pågått ett tag angavs det luftfuktighetsvärde, som gick att 

utläsa på loggern, i programmet Manikin. Insamlingen av data över PMV och PPD 

påbörjades. Efter utrustningen verkade ha ställt in sig fortsatte mätningen några ytterligare 

minuter för att konstatera att mätningen var stabil innan mätningen och insamlingen av data 

avslutades.  
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Figur 6: Mätuppställning den 19 mars för en av mätpunkterna på torget våning 1 vid mäthöjden 0,6 m.  

 

5.4.6 Utförande av mätningarna av de enskilda parametrarna den 20 mars 

Den 20 mars mättes lufttemperaturen, luftfuktigheten, globtemperaturen och lufthastigheten 

med mätutrustningen som beskrivs i avsnitt 5.4.2. Mätningarna utfördes i de tre rummen som 

har nämnts i avsnitt 5.4.4 och på de två olika höjderna 0,1 m och 0,6 m. Mätpunkterna ses i 

appendix 2 och i tabell A5 i appendix 7 förklaras koderna.  

 

Mätningen gick till så att globtermometern placerades med hjälp av stativet på önskad höjd 

och loggern tejpades fast på stativet på samma höjd, se figur 7 för mätuppställning. 

Globtermometern har en viss inställningstid innan den har stabiliserat sig vid ett värde, se 

avsnitt 5.4.2 för rekommenderad mättid. Vid den första mätningen fick globtermometern 

ställa in sig i 40 minuter innan globtermometerns slutvärde noterades. Den längre 

inställningstiden beror på att globtermometern hade transporterats ute och behövde därför en 

längre tid för att stabilisera sig till temperaturen inomhus. Under de sista 20 minuterna 

loggades lufttemperaturen och luftfuktigheten. Vid de efterföljande mätningarna med 

globtermometern, då endast globtermometern flyttades mellan olika rum, fick 

globtermometern ställa in sig under 20 minuter varefter slutvärdet noterades. Under de 20 

minuterna loggades även lufttemperaturen och luftfuktigheten.  

 
Figur 7: Mätuppställning den 20 mars i ateljen på hemvisten Prussiluskan vid mäthöjd 0,6 m för loggern och 

globtermometern. 
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När globtemperaturen, lufttemperaturen och luftfuktigheten hade mätts för en mätpunkt vid en 

viss mäthöjd flyttades stativet och lufthastigheten mättes. Lufthastigheten mättes under 3 

minuter, enligt det som står angivit i avsnitt 5.4.2 och sedan noterades medelvärdet under den 

tiden. Värt att notera att mäthöjden för lufthastigheten vid 0,1 m är 0,35 m eftersom det är 

höjden när mätaren står på golvet. Samma procedur upprepades för varje mätpunkt och höjd. 

Förutom i de fall då lufthastigheten inte hann mätas innan rummet skulle användas. 

Lufthastigheten för de mätpunkterna mättes vid ett senare tillfälle under samma dag.  

 

5.4.7 Resultat från mätningarna med komfortmetern den 19 mars 

Vid mätning med komfortmetern loggas PMV- och PPD-värden med en minutsintervall 

dessutom registreras värdena som rådde när mätningen avslutades. Enligt förklaringen i 

avsnitt 5.4.5 utfördes mätningen fram till att mätutrustningen verkade ha stabiliserat sig och 

dessutom några ytterligare minuter efter det. Insamlad data från mätningen granskades och 

baserat på den granskningen beslutades vilka värden som skulle avläsas och anges som 

resultat. Nedan beskrivs vilka värden som lästes av för de olika mätpunkterna.   

 

För att vara konsekvent vid avläsningen och ta hänsyn till de stabila värdena på slutet beslöts 

att det är de sista mätvärdena för PMV och PDD som samlades in under mätningen som ska 

avläsas. Detta gäller för alla mätningar förutom mätpunkterna TA0,1 och MA0,1, där beslöts 

att ta hänsyn till att slutvärdet inte har varit stabilt under mer än 2 insamlade mätvärden. Vid 

båda dessa mätningar hade PMV mätningar utförts tidigare i respektive rum vilket har givit 

givaren tid att värmas upp och dessutom har PMV-värdena varit konstanta sedan starten av 

mätningen innan de ändrades på slutet. Därför beslöts att det är det PMV-värde och 

tillhörande PDD-värde som registrerades innan PMV-värdet ändrades på slutet som ska 

avläsas. Det är de värdena som ses i tabell 13.     

 

Tabell 13: PMV- och PDD-värden för mätpunkterna på förskolan från mätning med komfortmeter. 

Mätpunkt, kod PMV PPD (%) 

AA0,6 -0,4 9 

AA0,1 -0,4 8 

AB0,6 -0,4 9 

AB0,1 -0,4 9 

TA0,6 -0,3 7 

TA0,1 -0,4 8 

TB0,6 -0,4 9 

TB0,1 -0,5 11 

MA0,6 -1,0 27 

MA0,1 -1,2 37 

 

I tabell 13 ses att alla mätningar den 19 mars resulterade i PMV-värden som ligger på den 

kalla sidan, se skalan i tabell 3 i avsnitt 3.3.2, vilket är förväntat under vinterhalvåret. PPD-

värdena för ateljen och torget ligger mellan 7 och 11 %. PPD-värdena för miniateljen är högre 

de är mellan 27 och 37 %. I delkapitel 5.5 samt avsnitt 8.1.1 diskuteras resultaten.    
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5.4.8 Resultat från mätningarna av de enskilda parmetrarna den 20 mars samt 

beräkning av PMV och PPD 

I tabell 14 har värdena för globtemperaturen, lufthastigheten, lufttemperaturen och 

luftfuktigheten från mätningen den 20 mars sammanställts. Globtemperaturvärdena som ses i 

tabell 14 är de avlästa slutvärdena efter 40 minuter för den första mätningen, mätpunkt AA0,6 

och efter 20 minuter för de resterande mätningarna. Värdena för lufthastigheten är 

medelvärdet efter 3 minuter. Lufttemperaturen och luftfuktigheten har loggats en gång i 

minuten under 20 minuter. De inledande värdena som loggades påverkas av vilken omgivning 

som loggerna har befunnit sig i tidigare. Det kan ta ett tag innan loggern visar värden på 

lufttemperaturen och luftfuktigheten som är representativa för rummet. Därför beslöts att ange 

de mätvärden som har registrerats sist vid loggningen i tabell 14. 

 

Tabell 14: Globtemperatur, lufthastighet, lufttemperatur och luftfuktighet för mätpunkterna på förskolan. 

Mätpunkt, kod Globtemperatur 

( ) 

Lufthastighet 

(m/s) 

Lufttemperatur 

( ) 

Luftfuktighet 

(%) 

AA0,6 21,9 0,086 21,7 24,9 

AA0,1 21,9 0,087 21,7 25,4 

TA0,6 21,4 0,127 21,3 26,4 

TA0,1 21,4 0,107 21,3 27,3 

TB0,6 21,3 0,126 21,3 28,6 

MA0,6 20,7 0,142 20,9 30,2 

MA0,1 20,6 0,156 21,0 31,4 

 

För att beräkna medelstrålningstemperaturen för mätpunkterna användes värdena för 

globtemperaturen, lufttemperaturen och lufthastigheten för respektive mätpunkt, som ses i 

tabell 14. Eftersom           användes ekvation 7 som finns angiven i avsnitt 5.4.2. De 

beräknade värdena ses i tabell 15.  

 

Tabell 15: Beräknad medelstrålningstemperatur för mätpunkterna på förskolan. 

Mätpunkt, kod Medelstrålningstemperatur ( ) 

AA0,6 22,0 

AA0,1 22,0 

TA0,6 21,5 

TA0,1 21,5 

TB0,6 21,3 

MA0,6 20,5 

MA0,1 20,3 

 

PMV och PPD beräknades med beräkningsverktyget PMV Calculation Program, se avsnitt 

5.4.3. Alla parametrarar förutom den relativa luftfuktigheten är inom de intervall då 

beräkningsverktyget är giltigt. Intervallet för den relativa fuktigheten är 30 till 70 %. Detta 

innebär att de mätpunkter som har en relativ luftfuktighet som är lägre än 30 % sätts till     

30,0 %. Det innefattar alla mätpunkter förutom de två sista MA0,6 och MA0,1. Värdena för 

lufttemperaturen och för medelstrålningstemperaturen kan direkt tas från tabell 14 respektive 

tabell 15. Värdet för lufthastigheten från tabell 14 avrundas till två decimaler innan det anges i 

beräkningsverktyget.  
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Personalens aktivitet antas vara 1,2 met, samma som vid mätningen med givaren den 19 mars, 

se avsnitt 5.4.5. I beräkningsverktyget går att ange två decimaler för klädernas isolering. 

Därför har det valts att beräkna PMV- och PPD-värden med 0,75 clo enligt summeringen av 

plagg i tabell 12 i avsnitt 5.4.5. De beräknade PMV- och PPD-värdena ses i tabell 16.  

 

Tabell 16: PMV- och PPD-värden för mätpunkterna på förskolan utifrån mätning av de enskilda parametrarna 

och beräkning av PMV och PPD.  

Mätpunkt, kod PMV PPD (%) 

AA0,6 -0,4 8 

AA0,1 -0,4 8 

TA0,6 -0,6 13 

TA0,1 -0,6 13 

TB0,6 -0,6 13 

MA0,6 -0,8 19 

MA0,1 -0,9 22 

 

PMV-värdena i tabell 16 visar att alla mätningar som utfördes den 20 mars ligger på den kalla 

sidan, se skalan i tabell 3 i avsnitt 3.3.2, vilket är som förväntat under vinterhalvåret. PPD-

värdena för ateljen och torget ligger mellan 8 och 13 %. PPD-värdena för miniateljen är högre 

de är mellan 19 och 22 %. Vidare diskussion om resultaten återfinns i delkapitel 5.5 och 

avsnitt 8.1.1. 

 

5.5 Jämförelse 

Det termiska klimatet på förskolan Temmelburken har nu utretts på olika sätt genom WSP:s 

simuleringar, min enkätstudie och mina mätningar dels med en komfortmeter och dels genom 

mätning av de enskilda parametrarna med efterföljande beräkningar. Resultaten från dessa 

undersökningar är redovisade lite olika vilket kräver en del antaganden vid jämförelsen av 

dem. I texten nedan redovisas jämförelserna och de gjorda antagandena. Resultaten från de 

olika undersökningssätten jämförs med bedömningskriterierna i Miljöbyggnad, se tabell 6 i 

delkapitel 5.1. Denna jämförelse utförs inte i syfte att sätta nya betyg utan endast för att 

värdera resultaten från de olika undersökningssätten och skillnaderna mellan dem.  

 

Värt att notera är att olika värden för beklädnad och aktivitet har använts vid simuleringen och 

mätningarna. De värden som har använts är de som anses beskriva förhållanden på bästa sätt. 

Vid båda simuleringarna har 0,8 clo och 1,6 met använts. Vid mätningen den 19 mars med 

komfortmetern har 0,8 clo och 1,2 met använts. Vid beräkningen av PMV- och PPD-värdena 

med mätdata från mätningarna den 20 mars har 0,75 clo och 1,2 met använts.  

 

5.5.1 Jämförelse av simuleringsresultatet och enkätresultatet 

Simuleringarna som WSP har utfört för vinter- och sommarhalvåret finns redovisade under 

delkapitel 5.2 samt i appendix 3 och 4. WSP har utfört två simuleringar för vinter respektive 

sommar, som båda är redovisade på olika sätt. Den första är redovisad med max-, min- och 

medelvärden för PPD för de olika rummen på den våning som har simulerats. Den andra är 

redovisad med andel närvarotid per PPD-procentenhet för de olika rummen på den våning 

som har simulerats. Dessa resultat ska jämföras med enkätresultatet som är i form av ett APD- 
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värde för vinter- respektive sommarhalvåret. För att kunna göra denna jämförelse har en del 

uppskattningar och antagningar gjorts.  

 

För den första simuleringen beslöts att ta hänsyn till medelvärdena för PPD samt det resultat 

som använts vid betygsättningen. Ett gemensamt PPD-värde tas fram för medelvärdena med 

hänsyn till hur stor del av den totala simulerade arean som har det PPD-värdet. Det görs 

genom att multiplicera respektive rums medelvärde med dess procentuella del av den totala 

simulerade arean och slutligen summera de värdena. För vinterhalvåret varierar medelvärdena 

mellan 5,1 och 5,7 % och det gemensamma medelvärdet blir 5,5 %. För att ge en rättvisbild 

av det resultatet anges ett intervall på 5 till 6 %. För den andra simuleringen anges de PPD-

värden som rådde under största delen av tiden samt det resultat som använts vid 

betygsättningen. Dessa värden och APD-värdena från enkätresultatet i tabell 7 i avsnitt 5.3.3 

ses i tabell 17. Värt att notera är att simuleringsresultaten för vinterhalvåret är för våning 1 

och för sommarhalvåret är för våning 2, medan enkätresultatet är för förskolan i stort. 

 

Tabell 17: Uppskattade PPD-värden och värdena vid betygsättning för vinter och sommar från WSP:s 

simuleringar samt beräknade APD-värden för vinter och sommar från enkätundersökningen. 

Tid PPD resultat från WSP:s 

första simulering (%) 

PPD resultat från WSP:s 

andra simulering (%) 

APD resultat 

från enkät (%) 

 Medelvärde Betygsättning Största delen 

av tiden 

Betygsättning  

Vinter  5 – 6    10 5 – 6   10 8 

Sommar 7   20  15  15 – 20  7 

 

Vid jämförelse av resultaten för vinterhalvåret i tabell 17 går det att konstatera att WSP:s båda 

simuleringar stämmer väl överens med varandra. APD-värdet för vinterhalvåret är 2 till 3 

procentenheter större än medelvärdet och det värde som rådde under största delen av tiden 

enligt simuleringarna. Båda simuleringarna och APD resultatet ger upphov till värden under 

10 %, vilket resulterar i betyget GULD med en enkätundersökning med erhållna svar enligt 

anvisningarna i avsnitt 2.1.3. Utan en enkätundersökning med erhållna svar enligt 

anvisningarna blir betyget SILVER. Eftersom resultaten från simuleringarna och enkäten ger 

upphov till samma Miljöbyggnadsbetyg värderas inte skillnaderna mellan dem vara av 

betydande storlek.   

 

När det gäller sommarhalvåret stämmer APD-värdet och medelvärdet från den första 

simuleringen väl överens. De två värdena stämmer även med PPD-värdet som rådde under 

den största delen av tiden enligt den andra simuleringen. Den andra simuleringen är dock inte 

angiven så exakt vilket gör att inte någon närmare jämförelse kan göras med den. Däremot vid 

jämförelse mellan enkätresultatet och resultaten som har använts vid betygsättningen 

konstateras att enkätresultatet ger en positivare bild av det termiska klimatet. Enkätresultatet 

resulterar i betyget GULD med en enkätundersökning enligt anvisningarna i avsnitt 2.1.3 utan 

den blir betyget SILVER. Medan de simulerade värdena som har använts vid betygsättningen 

resulterar i betyget KLASSAD respektive BRONS.     
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Simuleringsresultaten tyder på en större andel missnöjda på sommaren än vintern. Däremot 

visar sig andelen missnöjda vara nästan lika stor under vintern och sommaren, skillnaden är 

en procentenhet, se enkätresultaten i tabell 17.  

 

5.5.2 Jämförelse av simuleringsresultat, enkätresultat och mätresultat 

För att göra en jämförelse av resultat från alla tre undersökningar har resultaten som kan antas 

vara jämförbara valts ut. Eftersom mätningarna genomfördes 19 och 20 mars valdes att 

jämföra dessa med simuleringsresultaten för termiskt klimat vinter och enkätresultaten för 

vinterhalvåret och den senaste veckan. Simuleringsresultaten för vinterhalvåret är de som står 

angivna i tabell 17 för medelvärdet och det värde som rådde under den största delen av tiden. 

De gäller för våning 1. Enkätresultaten är från tabell 7 i avsnitt 5.3.3 och gäller för förskolan i 

stort. För att ta fram värdet som ska representera resultatet från mätningen den 19 och 20 mars 

beslutades att beräkna ett medelvärde för mätpunkterna i ateljen på hemvisten Prussiluskan på 

våning 2 och torget på våning 1. Eftersom värmekomforten i miniateljen på hemvisten Villa 

Villekulla kan anses skilja sig från den resterande förskolan, se avsnitt 5.4.4, valdes att inte ta 

med den vid beräkningen av ett medelvärde som ska vara representativt för hela byggnaden. 

Alla dessa värden ses i tabell 18.     

 

Tabell 18: PPD resultat från WSP:s simuleringar, APD resultat från enkäten samt PPD resultat från mätningarna.  

PPD resultat 

från WSP:s 

första 

simulering 

vinter, 

medelvärde 

(%) 

PPD resultat 

från WSP:s 

andra 

simulering 

vinter, 

största delen 

av tiden (%) 

APD 

resultat 

från enkät 

vinter (%) 

APD 

resultat 

från enkät 

senaste 

veckan 

(%) 

PPD resultat 

från 

mätningen 

med 

komfortmetern 

den 19 mars 

(%) 

PPD resultat 

från 

mätningen av 

de enskilda 

parametrarna 

den 20 mars 

(%) 

5 – 6  5 – 6 8 7 9 11 

 

Vid granskning av resultaten i tabell 18 går det generellt att se att värdena är lägst för 

simuleringen, sedan blir de högre för enkäten och slutligen är de högst för mätningarna.    

 

Vid utformandet av enkäten var syftet att jämföra det beräknade APD-värdet för 

vinterhalvåret med simuleringen för vinterhalvåret och att jämföra det beräknade APD-värdet 

för den senaste veckan med PPD resultatet från mätningarna, se avsnitt 5.3.1 för en utförlig 

beskrivning. APD-värdet för vintern är 2 till 3 procentenheter högre än resultaten från 

simuleringarna, vilket redan har konstaterats i avsnitt 5.5.1. APD-värdet för den senaste 

veckan är 2 respektive 4 procentenheter lägre än resultatet från mätningen den 19 och 20 

mars. En intressant iakttagelse är att APD-värdet för den senaste veckan stämmer bättre 

överens med simuleringsresultaten än med mätresultaten och APD-värdet för vinterhalvåret 

stämmer bättre överens med resultaten från mätningarna än med simuleringsresultatet. 

    

Vid jämförelse av simuleringsresultaten med mätresultaten konstateras att resultatet från 

mätningen med komfortmeter den 19 mars är 3 till 4 procentenheter högre än 

simuleringsresultaten och att resultaten från mätningen av de enskilda parametrarna den 20 

mars är 5 till 6 procentenheter högre än simuleringsresultaten.  
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Vid jämförelse med Miljöbyggnadskriterierna konstateras att simuleringsresultaten i tabell 18, 

samt de värden som användes vid betygsättningen för vinterhalvåret se tabell 17, 

enkätresultaten i tabell 18 och resultaten från mätningen med komfortmetern resulterar i 

värden under 10 %. Det ger betyget GULD med en enkätundersökning med erhållna svar 

enligt anvisningarna i avsnitt 2.1.3, utan enkäten och de svaren erhålls betyget SILVER. 

Resultatet från mätningen av de enskilda parametrarna ger PPD-värdet 11 % och det resulterar 

i betyget SILVER. Skillnaderna mellan simuleringsresultaten, enkätresultaten och resultaten 

från mätningen med komfortmetern anses inte vara av betydande storlek eftersom de ger 

upphov till samma betyg. Däremot kan inte resultatet från mätningen av de enskilda 

parametrarna ge upphov till betyget GULD. Skillnaderna mellan resultaten från denna 

mätning och simuleringarna samt enkäten anses därför vara av betydelse trots den marginella 

skillnaden mellan mätresultatet på 11 % och gränsen för betyget GULD som ligger på 10 %.   

 

5.5.3 Jämförelse mellan olika rum och höjder 

I tabell 19 ses PMV- och PPD-värdena från mätningarna den 19 mars med komfortmetern 

samt de beräknade värdena utifrån mätningen av de enskilda parametrarna den 20 mars. Se 

tabell A5 i appendix 7 för förklaring av koderna.    

 

Tabell 19: PMV- och PPD-värden från mätningarna den 19 och 20 mars. 

Mätpunkt, kod PMV 

komfortmetern 

19 mars 

PPD 

komfortmetern 

19 mars (%) 

PMV enskilda 

parametrar  

20 mars 

PPD enskilda 

parametrar  

20 mars (%) 

AA0,6 -0,4 9 -0,4 8 

AA0,1 -0,4 8 -0,4 8 

AB0,6 -0,4 9 - - 

AB0,1 -0,4 9 - - 

TA0,6 -0,3 7 -0,6 13 

TA0,1 -0,4 8 -0,6 13 

TB0,6 -0,4 9 -0,6 13 

TB0,1 -0,5 11 - - 

MA0,6 -1,0 27 -0,8 19 

MA0,1 -1,2 37 -0,9 22 

 

Enligt resultatet från den 19 mars så är PMV- och PPD-värdena för ateljen och torget 

likvärdiga. Resultaten från den 20 mars visar däremot på en skillnad i det termiska klimatet 

mellan ateljen och torget, det är kallare på torget än i ateljen. Mätningarna under båda dagarna 

visar att det termiska klimatet i miniateljen är kallare, vilket resulterar i en högre andel 

missnöjda i det rummet jämfört med de andra rummen.  

 

När det gäller skillnaden i termiskt klimat i en och samma mätpunkt för olika höjder går det 

att vid mätningen den 19 mars se en skillnad i mätpunkt TA och TB där den lägre höjden har 

ett PMV-värde som är 0,1 lägre samt i punkt MA där skillnaden är 0,2. Från resultatet för 

mätningen den 20 mars går det endast att se en skillnad i mäthöjd vid mätpunkt MA där den 

lägre höjden har ett PMV-värde som är 0,1 lägre.  
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För att få en uppfattning av storleken av PPD-värdena jämförs de med Miljöbyggnads-

kriterierna. Värdena för ateljen är under 10 % vilket innebär betyget GULD med en 

enkätundersökning enligt anvisningarna i avsnitt 2.1.3, utan den blir det betyget SILVER. 

PPD-värdena för torget är under 15 % vilket ger betyget SILVER. Tre av fyra PPD-värden för 

miniateljen är över 20 % vilket innebär betyget KLASSAD.  
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6 Energianvändning 
Vid certifiering med Miljöbyggnad bedöms även energianvändningen. I detta kapitel redogörs 

först för bedömningskriterierna i Miljöbyggnad. Efter det beskrivs hur BBR-kravet för 

specifik energianvändning erhölls. Därefter presenteras energisimuleringsresultatet för 

förskolan Temmelburken och inhämtad driftdata med gjorda antaganden. Slutligen görs en 

jämförelse mellan simuleringsresultatet och driftdata.  

 

6.1 Bedömningskriterier i Miljöbyggnad  

Energianvändning är indikator 1 vid Miljöbyggnadscertifieringen. En jämförelse har gjorts av 

beskrivningarna av energianvändning i Miljöklassad byggnad – Manual för ny/projekterad 

byggnad (Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads tekniska råd 2010) som är av version 2.0 

och Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader (SGCB 2012b) som är manual 2.1. I 

manual 2.0 (Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads tekniska råd 2010) används 

energiprestanda och i manual 2.1 (SGCB 2012b) används byggnadens årliga specifika 

energianvändning. Enligt Boverket (2014) har energiprestanda samma betydelse som 

byggnadens specifika energianvändning. Detta stämmer bra vid jämförelse av vad de båda 

termerna innehåller för poster. I detta arbete används termen specifik energianvändning. 

 

Enligt Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR (Boverket 2011), 

konsoliderad version, så är byggnadens energianvändning den energi som under ett normalår 

behöver levereras till byggnaden för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och 

fastighetsenergi. Byggnadens specifika energianvändning är byggnadens energianvändning 

fördelad på Atemp, som är den area som avses värmas till mer än 10 , och uttrycks i enheten 

kWh/m
2
 och år. Värt att notera är att hushållsenergi och verksamhetsenergi inte ingår i 

begreppet byggnadens energianvändning och därmed inte heller i byggnadens specifika 

energianvändning (Boverket 2011). 

 

För att tydliggöra skillnaderna mellan fastighetsenergi, hushållsenergi och verksamhetsenergi 

beskrivs kortfattat vilken el- och energiförbrukning som ingår i de olika termerna. Enligt 

Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR (Boverket 2011) är byggnadens 

fastighetsenergi den del av fastighetselen som är kopplad till byggnadens behov. Vidare står 

det att det gäller då den elanvändande apparaten finns inom, under eller är monterad på 

utsidan av bygganden. Det som ingår är bl.a. fast belysning i allmänna utrymmen och 

driftsutrymmen samt energi som används i fläktar, pumpar och styrutrustning. Hushållsenergi 

och verksamhetsenergi är den el eller annan energi som används för hushållsändamål 

respektive verksamheten i lokaler. T.ex. elanvändning för diskmaskin, tvättmaskin, 

torkapparat, spis, kyl, frys, belysning, datorer och dylikt (Boverket 2011). 

I Miljöklassad byggnad – Manual för ny/projekterad byggnad (Intresseföreningen 

Miljöklassad Byggnads tekniska råd 2010) som är version 2.0 finns det en bedömnings-

kriterietabell. Men i Tekniska förtydliganden 110592 (SGBC 2011) och Bedömningskriterier 

för nyproducerade byggnader (SGCB 2012b), som är manual 2.1, finns det två. En för 

nyproducerade bostäder och lokalbyggnader värmda med annat än el och en för 

eluppvärmning. Bedömningskriterierna för manual 2.0 (Intresseföreningen Miljöklassad 
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Byggnads tekniska råd 2010) är lika som dem för nyproducerade bostäder och lokalbyggnader 

värmda med annat än el i tekniska förtydligganden (SGBC 2011) och manual 2.1 (SGCB 

2012b). Eftersom Temmelburken uppvärms med fjärrvärme redovisas endast bedömnings-

kriterierna som gäller för icke eluppvärmning. I tabell 20 ses kriterierna för nyproducerade 

bostäder och lokalbyggnader värmda med annat än el (SGBC 2011) (SGBC 2012b).  

 

Tabell 20: Bedömningskriterier för nyproducerade bostäder och lokalbyggnader värmda med annat än el. 

BRONS SILVER GULD 

  BBR   75 % BBR   65 % BBR 

 

6.2 BBR-krav för specifik energianvändning för lokaler  

Enligt Svenska Besiktningar AB:s energisimulering, som finns som bilaga till det ifyllda 

indataprotokollet för förskolan, är kravet på den specifika energianvändningen enligt BBR 

146 kWh/m
2
. BBR 2008 har använts (WSP 2012a).  

 

För att undersöka hur den specifika energianvändningen beräknas för BBR 2008 har 

information från Regelsamling för byggande, BBR 2008 (Boverket 2008) inhämtats. För 

lokaler i klimatzon söder ska byggnadens specifika energianvändning högst vara 100 kWh/m
2 

Atemp och år. Om lokalen har ett uteluftsflöde över 0,35 l/s, m
2
 får ett tillägg på 70(q-0,35) 

kWh/m
2
 och år göras. q (l/s, m

2
) anger det genomsnittliga uteluftsflödet under 

uppvärmningssäsongen (Boverket 2008).      

 

Enligt Svenska Besiktningar AB:s energisimulering har ett tillägg pga. av uteluftsflöde gjorts 

på 45,5 kWh/m
2
 (WSP 2012a). Genom att addera det tillägget till 100 kWh/m

2 
erhålls kravet 

på 146 kWh/m
2
. 

 

6.3 Energisimulering 

Två energisimuleringar för Temmelburken har genomförts. Den ena är utförd av Svenska 

Besiktningar AB med simuleringsprogrammet BV
2
 och den gav en specifik energianvändning 

på 94,36 kWh/m
2
 (WSP 2012a). Den andra simuleringen har WSP utfört med simulerings-

programmet IES och den gav en specifik energianvändning på 101,2 kWh/m
2 

(WSP 2012c). 

Energisimuleringen med programmet BV
2
 är redovisad i detalj i indataprotokollet (WSP 

2012a) för Temmelburken och användes vid bedömning av indikatorn. Jämförelser mellan 

olika energiposter har därför gjorts mot denna simulering.  

 

I tabell 21 ses resultatet från simuleringen med BV
2
 (WSP 2012a). Energianvändningen är 

uppdelad på 4 huvudområden: värmeenergi, kylenergi, fastighetsel och verksamhetsel. Under 

dem finns olika underområden som beskriver energianvändningen mer detaljerat. 
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Tabell 21: Resultat från Svenska Besiktningar AB:s energisimulering med programmet BV
2
.  

Typ av energianvändning Energianvändning (kWh/m
2
) 

Värmeenergi 62,54 

- Radiatorvärme 21,65 

- Värmning av tilluft 35,79 

- Varmvatten 5,10 

Kylenergi 0,00 

Fastighetsel 31,82 

- Belysning 11,62 

- Maskiner 3,65 

- Fläktar 16,55 

Verksamhetsel 41,72 

- Maskiner 14,60 

- Belysning 27,12 

 

I specifik energianvändning ingår värmeenergi för uppvärmning och tappvarmvatten, 

kylenergi och fastighetsel, se delkapitel 6.1. I det ifyllda indataprotokollet med tillhörande 

bilagor (WSP 2012a) presenteras det simulerade värdet från Svenska Besiktningar AB för 

byggnadens specifika energianvändning, som är 94,36 kWh/m
2
. Detta värde har jämförts med 

BBR-kravet från 2008 på 146 kWh/m
2
, vilket resulterar i betyget GULD (WSP 2012a). 

Eftersom 65 % av 146 kWh/m
2
 är 94,9 kWh/m

2
 och det simulerade värdet är lägre än det.  

 

6.4 Driftdata för förskolan Temmelburken 

Driftdata för Temmelburken har inhämtats från fastighetsägaren SISAB via mail den 5 maj 

(Anställd på SISAB 2014c (mail)). Driftdata innefattar fjärrvärmeförbrukningen: 

uppvärmning i form av radiatorer och ventilation samt varmvattenberedning och dessutom 

den totala elförbrukningen. Data är angiven per månad sedan förskolan togs i bruk. SISAB 

har börjat utföra ytterligare mätningar vilket gör att driftdata för mars och april 2014 finns 

över värme för radiator- och ventilationskrets samt fastighetsel.  

 

Driftdata över normalårskorrigerad fjärrvärmeanvändning samt värme för radiator- och 

ventilationskrets har erhållits från SISAB. Enligt Boverkets byggregler – föreskrifter och 

allmänna råd, BBR (Boverket 2011) görs normalårskorrigering för att korrigera för 

byggnadens uppmätta klimatberoende energianvändning. Det görs genom att ta hänsyn till 

skillnaden mellan klimatet på orten under ett normalår och det verkliga klimatet under den 

period som energianvändningen har uppmätts (Boverket 2011). Korrigeringen av energi-

förbrukningen som påverkas av utetemperaturen sker med begreppet graddagar (SMHI). 

Enligt en anställd på SISAB (2014b (mail)) använder SISAB ett program som heter Vitec 

Energiuppföljning. I det programmet utförs normalårskorrigering av fjärrvärmeförbrukningen, 

både uppvärmning och varmvattenberedning, genom att använda begreppen graddagar och 

varmvattengraddagar. Begreppet varmvattengraddagar hanterar både klimatkorrigeringen och 

andelen varmvatten. Formeln som det programmet använder är följande ekvation (Anställd på 

SISAB 2014b (mail))   

                             
(                                         )

(                                      )
 

                                        (8) 
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Vid jämförelsen av driftdata för Temmelburken med energisimuleringen med BV
2
 beslutades 

att använda den normalårskorrigerade fjärrvärmeförbrukningen för 2013, normalårs-

korrigeringen har utförts på det sätt som nämns ovan, och den totala elförbrukningen för 

2013. I tabell 22 ses månadsförbrukningen och den totala årsförbrukningen för dessa. 

Driftdata är inhämtad från en anställd på SISAB (2014c (mail)).   

 

Tabell 22: Månadsvärdena för den normalårskorrigerade fjärrvärmeförbrukningen och den totala 

elförbrukningen under 2013. Värdena för den totala elförbrukningen är avrundade.  

År 2013 Normalårskorrigerad 

fjärrvärmeförbrukning (MWh)  

Total elförbrukning (kWh) 

Januari 24,0 7 860 

Februari 25,1 7 353 

Mars 14,6 6 131 

April 9,1 5 799 

Maj 6,3 5 627 

Juni 2,1 4 924 

Juli 1,2 3 930 

Augusti 1,8 5 192 

September 5,1 5 594 

Oktober 9,1 6 033 

November 14,6 6 227 

December 20,3 5 995 

Total 133,3 70 665 

 

För att kunna genomföra en mer detaljerad jämförelse med simuleringsresultatet behöver den 

totala energiförbrukningen i tabell 22 delas upp i mindre poster. I styckena nedan beskrivs hur 

uppdelningen genomfördes för den normalårskorrigerade fjärrvärmeförbrukningen och den 

totala elförbrukningen samt vilka antaganden som gjorts.  

 

Den totala normalårskorrigerade fjärrvärmeförbrukningen för år 2013 delades upp i 

energiförbrukning för tappvarmvatten och uppvärmning genom att använda normalårs-

korrigerad data för fjärrvärmeförbrukningen samt över värme för radiator- och 

ventilationskrets från mars och april år 2014. I tabell 23 redovisas driftdata som användes, 

inhämtad från en anställd på SISAB (2014c (mail)).   

 

Tabell 23: Normalårskorrigerad fjärvärmeförbrukning samt värme för radiator- och ventilationskrets för mars 

och april år 2014. 

År 2014 Normalårskorrigerad 

fjärrvärmeförbrukning 

(kWh) 

Normalårskorrigerad 

värme radiatorkrets 

(kWh) 

Normalårskorrigerad 

värme ventilationskrets 

(kWh) 

Mars 16 500 8 143 5 980 

April 11 600 5 971 3 318 

 

För att beräkna varmvattenförbrukningen per månad adderades värmen för radiator- och 

ventilationskretsen för respektive månad. Det värdet subtraherades sedan från fjärrvärme-

förbrukningen. Det resulterade i följande energiförbrukning för tappvarmvatten i mars och 

april: 2 377 kWh och 2 311 kWh. Medelvärdet för dessa värden är 2344 kWh. Detta antas 
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vara månadsvärdet för energiförbrukningen för tappvarmvattnet under hela året förutom under 

månaderna juni, juli och augusti då den totala fjärrvärmeförbrukningen är lägre än 

medelvärdet för tappvarmvattnet, se tabell 22. Under sommaren antas det att fjärrvärme-

förbrukningen används för tappvarmvatten och inte uppvärmning. Detta innebär att under 

sommaren antas energiförbrukningen för tappvarmvatten vara lika stor som fjärrvärme-

förbrukningen för respektive månad istället för medelvärdet för tappvarmvatten. Enligt det 

resonemanget erhölls energiförbrukningen för tappvarmvattnet under år 2013 genom att 

addera fjärrvärmeförbrukningen för juni, juli och augusti från tabell 22 samt det beräknade 

medelvärdet multiplicerat med nio. Det ger en energiförbrukning på 26,2 MWh.  

 

Energiförbrukningen för uppvärmningen under år 2013 beräknades genom att subtrahera den 

uppskattade tappvarmvattenposten från den totala normalårskorrigerade energiförbrukningen. 

Det ger en energiförbrukningen på 107,1 MWh.   

 

Den totala elförbrukningen år 2013 delades upp i fastighetsel och verksamhetsel med hjälp av 

den totala elförbrukningen och fastighetselen under mars och april år 2014. Dessa data ses i 

tabell 24. Driftdata är inhämtad från en anställd på SISAB (2014c (mail)).   

 

Tabell 24: Total elförbrukning och fastighetel under mars och april under 2014. Värdena är avrundade.  

År 2014 Total elförbrukning (kWh) Fastighetsel (kWh) 

Mars 6 187 1 978 

April 6 003 1 918 

 

För att uppskatta mängden fastighetsel och verksamhetel beräknades hur stor del av den totala 

elförbrukningen som är fastighetsel under mars och april år 2014. De värdena är 31,97 % 

respektive 31,95 %. Utifrån dessa procentsatser antas 32,0 % av elförbrukningen vara 

fastighetsel och den resterande delen verksamhetsel. Fastighetselen för år 2013 beräknades 

genom att ta 32,0 % av den totala elförbrukningen i tabell 22, värdet blir 22 612,9 kWh. 

Verksamhetselen för år 2013 beräknades genom att subtrahera den beräknade fastighetselen 

från den totala elförbrukningen, värdet blir 48 052,3 kWh. Observera att dessa beräkningar 

har utförts med värden som inte har avrundats.   

 

Energianvändningen per kvadratmeter Atemp beräknades för de framtagna posterna med hjälp 

av den angivna arean i indataprotokollet för Temmelburken (WSP 2012a) på 970 m
2
. 

Resultaten ses i tabell 25. 

Tabell 25: Energianvändning per Atemp för olika energianvändningar baserat på driftdata och en del antaganden. 

Typ av energianvändning Energianvändning (kWh/m
2
) 

Värmeenergi 137,4 

- Uppvärmning 110,4 

- Tappvarmvatten  27,0 

Kylenergi 0,00 

Fastighetsel  23,31 

Verksamhetsel 49,54 

 

Det ger en specifik energianvändning på 160,7 kWh/m
2
. 
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6.5 Jämförelse 

För att kunna jämföra resultaten från Svenska Besiktningar AB:s simulering och driftdata för 

Temmelburken, med vissa antaganden, har tabell 21 och 25 sammanförts till tabell 26.  

 

Tabell 26: Simuleringsresultat och driftdata med vissa antaganden. 

Typ av energianvändning Energianvändning 

simulering (kWh/m
2
) 

Energianvändning driftdata 

och antaganden (kWh/m
2
) 

Värmeenergi 62,54 137,4 

- Uppvärmning 57,44 110,4 

- Tappvarmvatten  5,10 27,0 

Kylenergi 0,00 0,00 

Fastighetsel  31,82 23,31 

Verksamhetsel 41,72 49,54 

 

De poster som kan jämföras med ursprunglig driftdata som inte har delats upp med olika 

antaganden är värmeenergin och den totala elförbrukningen. Ur tabell 26 går det att se att den 

simulerade värmeenergin är betydligt lägre än den verkliga. Den simulerade värmeenergin är 

54,5 % lägre än den verkliga. Däremot är den simulerade elförbrukningen och den verkliga 

nästan lika stor. Den simulerade elförbrukningen är 73,54 kWh/m
2
 och den verkliga är 72,85 

kWh/m
2
.  

 

För att kunna göra en mer detaljerad jämförelse gjordes vissa uppskattningar och antaganden 

för driftdata. I texten nedan hänvisas till den energianvändningen som den energi-

användningen som har baserats på driftdata. 

 

Värmeenergin delades upp i uppvärmning och tappvarmvatten. Vid jämförelse av 

uppdelningen går det att se att uppvärmningen respektive tappvarmvattnet står för 91,8 % och 

8,2 % av värmeenergin för simuleringen och 80,3 % och 19,7 % av värmeenergin för den som 

har baserats på driftdata. Den simulerade energiförbrukningen för uppvärmningen är 48,0 % 

lägre än den energiförbrukning som har baserats på driftdata. Den simulerade energi-

förbrukningen för tappvarmvatten är 81,1 % lägre än den som har baserats på driftdata.  

 

Den totala elförbrukningen delades upp i fastighetsel och verksamhetsel. Även här kan 

fördelningen undersökas. Enligt antagandet i delkapitel 6.4 antas 32,0 % av elförbrukningen 

vara fastighetsel. För simuleringen är den siffran 43,3 %. Vid jämförelse av storleken så är 

den simulerade fastighetselen 36,5 % större än den som har baserats på driftdata. Den 

simulerade verksamhetselen är 15,8 % lägre än den som har baserats på driftdata.     

 

Värdena för den specifika energianvändningen från simuleringarna av Svenska Besiktningar 

AB och WSP samt den som har baserats på driftdata är sammanställda i tabell 27.  
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Tabell 27: Specifik energianvändning för två simuleringar och för energianvändning baserad på driftdata. 

Specifik energianvändning 

Svenska Besiktningar AB 

(kWh/m
2
)  

Specifik energianvändning 

WSP (kWh/m
2
) 

Specifik energianvändning 

baserad på driftdata 

(kWh/m
2
) 

94,36 101,2 160,7 

 

Vid jämförelse av värdena för den specifika energianvändningen i tabell 27 går det att se att 

de simulerade värdena av Svenska Besiktningar AB och WSP är 41,3 % respektive 37,0 % 

lägre än den som har baserats på driftdata. Viktigt att uppmärksamma är att för att få värdet 

för den specifika energianvändningen som har baserats på driftdata har fastighetselen 

uppskattats baserat på driftdata för den totala elförbrukningen och fastighetselen under mars 

och april under år 2014. Men även om uppskattningen skulle vara felaktigt så skulle ändå de 

simulerade värdena vara lägre än den specifika energianvändningen för driftdata, eftersom 

enbart driftdata för värmeenergin är högre än de simulerade värdena för den specifika 

energianvändningen.  
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7 Höjning av certifieringsnivån 
I detta kapitel presenteras först aggregeringstabellen för förskolan Temmelburken. Därefter 

beskrivs hur en höjning av certifieringsnivån för byggnaden kan ske och åtgärder presenteras 

och undersöks.  

 

7.1 Förskolan Temmelburkens aggregeringstabell 

I det ifyllda indataprotokollet (WSP 2012b) som WSP skickade till SGBC fanns en 

aggregeringstabell med betygsättningen för förskolan Temmelburken. Aggregeringstabellen 

ses i figur 8.   

 

 
Figur 8: Aggregeringstabell för förskolan Temmelburken från det ifyllda indataprotokollet.  

 

Denna ansökan har granskats ett par gånger, då det angavs om betygsättningen för de olika 

indikatorerna accepterades eller inte. Efter varje granskning vidtogs åtgärder för de 

indikatorer som inte hade accepterats. I figur 9 har en ny aggregeringstabell sammanställts 

med de betyg som indikatorerna har fått efter två granskningar och nya simuleringar. Enligt 

granskningsprotokollet (WSP 2012d) har indikator 8 fått en ny betygsättning eftersom betyget 

SILVER inte accepterades vid de två granskningarna så ändrades betyget till BRONS. 

Indikator 10 ändrades till betyget SILVER eftersom ingen brukarenkät hade utförts så kan inte 

GULD uppnås (WSP 2012d). Två simuleringar har utförts för indikator 10, och båda 

resulterade i betyget SILVER (WSP 2012a). Indikator 11 betygsattes först som KLASSAD 

men det betyget accepterades inte (WSP 2012d). Två simuleringar har genomförts för denna 

indikator. Den första simuleringen gav betyget KLASSAD och den andra simuleringen gav 

betyget BRONS (WSP 2012a). Betyget för den senaste simuleringen är angiven i den 

modifierade aggregeringstabellen. Enligt granskningsprotokollet (WSP 2012d) gav den första 
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simuleringen för indikatorn 12 betyget KLASSAD som accepterades. Men en ny simulering 

gjordes som gav betyget BRONS (WSP 2012a). Det betyget är angivet i den modifierade 

aggregeringstabellen.  

 

 
Figur 9: Modifierad aggregeringstabell. 

 

Ändringar av indikatorbetygen kan resultera i ändrade betyg för aspekterna, områdena och 

byggnad. Aggregeringsprinciperna finns beskrivna i tabell 2 i avsnitt 2.2.2. I den modifierade 

aggregeringstabellen har aggregeringsprinciperna tagits hänsyn till. 

 

7.2 Betygshöjning 

Vid undersökandet av hur betyget för hela byggnaden kan höjas har den modifierade 

aggregeringstabellen använts som utgångspunkt, se figur 9. För att höja betyget för 

byggnaden från BRONS till SILVER måste området innemiljö höjas till SILVER. Det kan 

ske genom att två av de fem aspekterna inom innemiljö som har betyget BRONS höjs till 

SILVER. Det innebär att tre av de sex aspekterna inom innemiljö får betyget SILVER och de 

resterande har BRONS. Det ger områdesbetyget SILVER och därmed byggnadsbetyget 

SILVER. T.ex. kan indikatorerna termiskt klimat sommar och dagsljus höjas från BRONS till 

SILVER. I figur 10 ses den resulterande aggregeringstabellen för denna betygshöjning.  
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Figur 10: Höjning av betyget för hela byggnaden genom att höja de två indikatorerna termiskt klimat sommar 

och dagsljus från BRONS till SILVER. 

 

7.3 Termiskt klimat sommar 

För att höja indikatorbetyget för termiskt klimat sommar till SILVER så behöver det termiska 

klimatet under sommaren förbättras. Det kan ske med solskärmning. För att undersöka olika 

solskärmningar användes simuleringsprogrammet VIP-Energy. I VIP-Energy kan inte PPD 

för olika rum beräknas utan det som undersöktes var den procentuella ändringen av det som i 

VIP-Energy kallas passiv kyla, vilket motsvarar det kylbehov som finns.  

 

7.3.1 Utförande av simuleringen i VIP-Energy  

Vid simuleringen med olika solskärmningar angavs indata som klimat och allmän data, 

byggnadsdelar, tidschema för driftfall, värme och kyla och ventilation i simulerings-

programmet VIP-Energy. Viss indata är mer intressant vid simulering av solskärmning och 

undersökning av hur det påverkar kylbehovet. Några av dessa är byggnadens orientering, 

horisontvinklar, placering av fönster, typ av fönster samt högsta och lägsta tillåtna rums-

temperatur.  

 

För en del indata, som påverkar kylbehovet, har antaganden behövt göras. Det gäller bl.a. 

horisontvinklarna, vissa värden för fönstren samt högsta och lägsta tillåtna rumstemperatur. 

Värdena som har valts presenteras nedan. Valet av dessa indata påverkar mängden kyla som 

behövs under året. Men eftersom det som undersökts vid simuleringarna är den procentuella 

ändringen utan och med solskärmning av olika slag och inte de faktiska värdena så är det 

viktiga inte att indata stämmer överens helt med verkligheten utan att den inte förändras under 

simuleringarna.  

 

Byggnadens orientering angavs baserat på norrpilen som ses i appendix 2. Horisontvinklarna 

som angavs har uppskattats baserat på omgivande bebyggelse efter att ha besökt platsen. I 

tabell 28 ses horisontvinklarna.    
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Tabell 28: Horisontvinklar för Temmelburken. 

NV N NÖ Ö SÖ S SV V 

4 2 2 15 22 15 30 15 

 

Placeringen av fönstren angavs baserat på fasadritningar för byggnaden som återfinns som 

bilaga till det ifyllda indataprotokollet (WSP 2012a), se appendix 8. Temmelburken har 

fönster med och utan solskyddsglas. Alla fönster har solskyddsglas förutom de på fasaden mot 

nordlig/nordvästlig riktning, entrésidan (WSP 2012a). I VIP-Energy ska fönstrens g- och ST-

värden anges. Enligt Pilkington så anger solfaktorn g den totala solenergitransmittansen som 

består av ST, den direkt transmitterade solenergin, och den andel av absorberad solenergi som 

efterstrålar inåt. g-värdet är alltså större än ST-värdet. g-värdet för solskyddglaset inhämtades 

från fönster specifikation för Temmelburken (WSP 2012a). ST-värdet inhämtades från ett 

produktblad över solskyddsglas från (PILKINGTON GLASSFAKTA 2009) från ett fönster 

med liknande egenskaper som fönstret i Temmelburken. g- och ST-värdet för fönstret som 

inte har solskyddsglas uppskattades. I kolumn 2 och 3 i tabell 29 visas g- och ST-värdet för 

fönster utan persienn.   

 

Baserat på information från Svenska Besiktningar AB:s energiberäkningsrapport, som finns 

som bilaga till det ifyllda indataprotokollet (WSP 2012a), om att den dimensionerande 

temperaturen inomhus är 22 , beslutades det att ha en högsta rumstemperatur på 24  och en 

lägsta på 20 .   

 

Vid beslutsfattandet av vilka fönster som skulle simuleras med solskärmning togs båda 

simuleringarna som WSP har gjort hänsyn till för att få en så tydlig bild som möjligt över det 

termiska klimatet under sommaren i Temmelburken. För redogörelse av simuleringsresultaten 

för sommaren se avsnitt 5.2.2. I den första simuleringen så har alla rum med minst ett fönster 

på våning 2 över 20 % i PPD (förutom 2 st rum). Detta indikerar att det skulle vara bra att 

simulera alla fönster på våning 2 med solskärmning för att förbättra det termiska klimatet. I 

den andra simuleringen har inget rum PPD över 20 % och många av de rum som i den första 

simuleringen hade höga PPD-värden har nu PPD under 15 %. 4 av de 6 rummen som nu har 

PPD över 15 % har bl.a. fönster i nordväst och nordöst. En anledning till att simulerings-

resultatet har ändrats är troligen att fönstrens öppningsbarhet har förändrats. Eftersom det vid 

simuleringen i VIP-Energy inte tas hänsyn till fönstrens öppningsbarhet anses det att 

simuleringen av solskärmningen borde i större utsträckning ta hänsyn till rum med fönster i 

sydlig riktning. Detta innebär att baserat på de två simuleringarna för termiskt klimat sommar 

som WSP har gjort beslutades att simulera solskärmning för alla fönster på våning två. 

 

Tre typer av solskärmningar simulerades: persienn, markis och fast övre skärm. Här nedan 

följer en beskrivning av indata för de olika solskärmningarna och vilka simuleringar som 

utfördes. 

 

Vid simuleringen med persienner så ska ett gemensamt g-värde och ST-värde för glas och 

persienn anges. Vid användandet av persienner minskar g- och ST-värdet. Baserat på värden 

för treglasfönster samt treglasfönster och persienn som fanns i VIP-Energy MANUAL 
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VERSION 2 SVENSK (VIP-Energy 2013) konstaterades att reduceringen av ST-värdet var 

större än reduceringen av g-värdet vid använda av persienner. De reduceringar som antas vid 

simuleringen, baserat på värden i VIP-Energy MANUAL VERSION 2 SVENSK (VIP-Energy 

2013), är 60 % för g-värdet och 80 % för ST-värdet. I kolumn 4 och 5 i tabell 29 ses g- och 

ST-värdena för de två typerna av fönstren med persienn.   

 

Tabell 29: g- och ST-värden för solskyddsglas och inte solskyddsglass utan och med persienn. 

Glas Fönster g Fönster ST Fönster + 

Persienn g 

Fönster + 

Persien ST 

Solskyddsglas 26 24 10 5 

Inte 

solskyddsglas 

55 50 22 10 

 

Vid simulering av markiser valdes att ange en inaktivering vid vindhastigheter över 10 m/s, 

baserat på normalvärdet som angavs i VIP-Energy MANUAL VERSION 2 SVENSK (VIP-

Energy 2013). Simuleringen görs med de övre och undre vinklarna 70  och 30 .  

 

För både persiennerna och markiserna finns det tre typer av aktiveringar. Solskydden kan 

användas över en viss utetemperatur, rumstemperatur och soleffekt. Värdena för dessa 

aktiveringar ändras för att se vad det resulterar i för ändring av kylbehovet. Vid 

simuleringarna av olika aktiveringarna valdes olika intervall för de olika aktiveringarna. För 

utetemperaturen valdes steg om 2 grader mellan 26  och 14 . För rumstemperaturen valdes 

intervallet mellan 24  och 20  eftersom de är temperaturer som angivits för högsta och 

lägsta rumstemperatur. Steg om 1  simulerades. För soleffekten simulerades 800 till 0 W/m
2
 

i steg om 200 W/m
2
.  

 

Den fasta skärmen är som en markis förutom att den inte inaktiveras och att den är alltid 

aktiverad vid en soleffekt över 0 W/m
2
. Simuleringar med de övre och under vinklarna 85  

och 45 , 70  och 30  samt 55  och 15  utfördes för att se hur vinklarna påverkar kylbehovet.    

 

7.3.2 Resultat från simuleringen i VIP-Energy 

Minskningen av kylbehovet som solskärmningarna ger upphov till redovisas som en 

procentuell minskning jämfört med våning 2. För att ta reda på hur stort kylbehov som 

fönstren på våning 2 ger upphov till så subtraheras hela byggnadens kylbehov utan 

solskärmning med byggnadens kylbehov då g- och ST-värdena har satts till 0 för alla fönster 

på våning 2 vid en soleffekt över 0 W/m
2
. I tabell 30 ses de olika värdena för kylbehovet för 

hela byggnaden, då g- och ST-värdena har satts till 0 för alla fönster på våning 2 och slutligen 

det värde som våning 2 ger upphov till.   

Tabell 30: Kylbehovet under hela året för olika delar av byggnaden. 

Delar av byggnaden Kylbehov hela året (kWh) 

Hela byggnaden utan 

solskärmning 

6706 

g=0 och ST=0 för alla 

fönster på våning 2 

4555 

Våning 2 ger upphov till 2151 
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Från värdena i tabell 30 konsateteras att solenergin som transmitteras genom fönstern på 

våning 2 ger upphov till 32,1 % av det totala kylbehovet för hela huset under året. 

Solskärmningsåtgärderna som vidtas på våning 2 kan maximalt leda till en minskning på   

32,1 % jämfört med hela bygganden men jämfört med våning 2 är den maximala minskningen 

100 %.  

 

I tabell 31 ses kylbehovet för hela huset utan solskärmning uppdelad på årets 12 månader. 

Jämförelsen av ändringen av kylbehovet sker på årsbasis eftersom det endast finns ett 

kylbehov mellan maj och september, vilket motsvarar sommaren.  

 

Tabell 31: Kylbehovet för hela byggnaden utan solskärmning fördelad under året. Värdena i tabellen är 

avrundade.  

Månad Kylbehov (kWh) 

Januari 0 

Februari 0 

Mars 0 

April 0 

Maj 38 

Juni 1186 

Juli 2884 

Augusti 2313 

September 286 

Oktober 0 

November  0 

December 0 

 

I tabellerna 32, 33 och 34 ses den procentuella minskningen av kylbehovet jämfört med 

våning 2 under hela året för aktiveringarna av persienner och markiser över en viss 

utetemperatur, rumstemperatur respektive solvärmeeffekt.  

 

Tabell 32: Ändring i kylbehov för våning 2 under hela året vid aktivering av persienner och markiser över en 

viss utetemperatur. 

Solskärmning 

aktiveras över 

utetemperatur ( ) 

Persienner, minskning 

av kylbehov jämfört 

med våning 2 under 

hela året (%) 

Markiser, minskning av 

kylbehov jämfört med 

våning 2 under hela 

året (%) 

26 4,5 2,8 

24 13,3 8,4 

22 26,2 16,2 

20 45,9 26,6 

18 53,9 33,2 

16 60,2 36,6 

14 63,2 38,1 
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Tabell 33: Ändring i kylbehov för våning 2 under hela året vid aktivering av persienner och markiser över en 

viss rumstemperatur. 

Solskärmning 

aktiveras över 

rumstemperatur ( ) 

Persienner, minskning 

av kylbehov jämfört 

med våning 2 under 

hela året (%) 

Markiser, minskning av 

kylbehov jämfört med 

våning 2 under hela 

året (%) 

24 47,0 29,6 

23 55,7 34,0 

22 60,9 36,9 

21 63,6 38,2 

20 64,6 38,6 
 

Tabell 34: Ändring i kylbehov för våning 2 under hela året vid aktivering av persienner och markiser över en 

viss soleffekt. 

Solskärmning 

aktiveras över 

soleffekt (W/m
2
) 

Persienner, minskning 

av kylbehov jämfört 

med våning 2 under 

hela året (%) 

Markiser, minskning av 

kylbehov jämfört med 

våning 2 under hela 

året (%) 

800 1,1 0,5 

600 14,8 8,9 

400 29,1 18,5 

200 41,0 26,8 

0 65,1 39,1 

 

I tabell 35 ses den procentuella minskningen av kylbehovet jämfört med våning 2 under hela 

året för fasta övre skärmar för olika övre och undre vinklar.  

 

Tabell 35: Ändring i kylbehov för våning 2 under hela året för fasta övre skärmar med en viss övre och undre 

vinkel. 

Övre och undre vinkel 

för fasta övre skärmar 

Minskning av kylbehov jämfört 

med våning 2 under hela året (%) 

85 och 45 66,2 

70 och 30 39,5 

55 och 15 15,9 

 

Resultatet analyseras och diskuteras i avsnitt 8.3.1.  

 

7.4 Dagsljus 

Den andra föreslagna åtgärden som krävs för att höja certifieringsnivån för förskolan 

Temmelburken från BRONS till SILVER är att höja dagsljusfaktorn från betyget BRONS till 

SILVER. Här nedan redogörs först för bedömningskriterierna för dagsljus i Miljöbyggnad, 

sedan WSP:s simuleringsresultat för indikatorn dagsljus och slutligen diskuteras hur 

indikatorn skulle kunna förbättras.  

 

7.4.1 Miljöbyggnads bedömningskriterier 

I Miljöklassad byggnad – Manual för ny/projekterad byggnad (Intresseföreningen 

Miljöklassad Byggnads tekniska råd 2010) som är version 2.0, Tekniska förtydliganden 
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110529 (SGBC 2011) samt Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader (SGBC 

2012b) som är version 2.1 nämns två sätt för att bedöma dagsljus. De är fönsterglasandel, som 

är glasarean för fönstret i förhållande till rummets golvarea, och dagsljusfaktor 

(Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads tekniska råd 2010) (SGBC 2011) (SGBC 2012b). 

Dagsljusfaktorn är ett mått som anger förhållande mellan ljusstyrkan som är utomhus och 

inomhus en mulen dag. Faktorn beror på flera saker som glasarea, mätpunkt, golvarea, 

horisontavskärmning, fönsterglasets ljustransmission och reflektionsförmågan av rummets 

ytor (SGBC 2012b).  

 

WSP har simulerat dagsljusfaktorn och därför anges endast bedömningskriterierna för 

dagsljusfaktorn. Bedömningskriterierna för dagsljusfaktorn i tabell 36 är hämtade från 

Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader (SGBC 2012b). I Tekniska förtydliganden 

110529 (SGBC 2011) ser kriterierna likadan ut med undantaget att för betyget BRONS är 

kriteriet   1,0 %.  

Tabell 36: Bedömningskriterierna för dagsljusfaktorn. 

BRONS SILVER GULD 

 1,0 %  1,2 %  1,2 % visad med 

datorsimulering 

 

Bedömningen av indikatorn dagsljus sker på rumsnivå enligt beskrivningen i avsnitt 2.2.2. 

Enligt Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader (SGBC 2012b) ska ett våningsplan 

som är representativt för byggnaden och har sämst förutsättningar för dagsljus väljas. 

Betygsättningen från rumsnivå till indikatorbetyg sker enligt tabell 2 i avsnitt 2.2.2.  

 

Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader (SGBC 2012b) beskriver var beräkningen 

av dagljusfaktorn ska ske enligt SS 914201. Beräkningen ska ske i en punkt som är 0,8 meter 

över golvet, 1 meter från den mörkaste sidoväggen och på halva rumsdjupet (SGBC 2012b).   

 

7.4.2 WSP:s simuleringsresultat 

WSP har simulerat dagsljusfaktorn med simuleringsprogrammet IES. Två simuleringar har 

utförts, båda för samma rum. Bedömningspunkten har vid båda simuleringarna placerats 

enligt vad som anges i Miljöbyggnad, och finns redogjort i avsnitt 7.4.1. Rummen som WSP 

valde att simulera är de två rummen: köket och atelje 124 på våning 1. Anledningen till att 

köket valdes var att rummet har två små fönster jämfört med rummets relativt stora golvarea. 

Motiveringen till valet av atelje 124 är att det är det enda rum på våning 1 där människor 

vistas mer än tillfälligt och som endast har fönster på den nordvästra fasaden (WSP 2012a). 

Rummen ses i appendix 2, atelje 124 tillhör hemvisten Klang. 

 

I tabell 37 ses resultatet från den första simuleringen. Rummen motsvarar 20,3 % av den 

totala golvarean för våning 1. Den simulerade dagsljusfaktorn ger betyget KLASSAD (WSP 

2012a). 

Tabell 37: Dagsljusfaktorn från den första simuleringen.  

Rum Dagsljusfaktor (%) 

Kök 118 0,2 

Atelje 124 0,5 
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Vid den andra simuleringen har hänsyn också tagits till ljus som reflekteras från ytor som 

finns utomhus. Förut togs endast hänsyn till skuggning från ytorna. De två rummen får vid 

denna simulering en dagsljusfaktor på 1 %, vilket ger betyget BRONS (WSP 2012a).  

 

7.4.3 Förbättring 

De två rummen som har simulerats har lite olika förutsättningar för dagsljusinsläpp. Nedan 

redogörs för några av dessa förutsättningar och baserat på dem identifieras möjliga orsaker till 

det dåliga dagsljusinsläppet och möjliga lösningar för att åtgärda detta.  

 

Köket har två fönster som vardera har en glasarea på 0,8 m
2
. De är placerade på sydväst och 

sydöst fasader. Fönstren har solskyddsglas med en ljustransmittans på 50 %. Kökets rumsarea 

är 38,8 m
2
 (WSP 2012a). Efter vad som har uppmärksammats vid besök på plats kan det 

konsteras att det finns byggnader som ger upphov till skuggning av solen för detta rum.   

 

Anledningen till det dåliga dagsljusinsläppet i köket kan bero på en liten glasarea i 

förhållande till golvarean, vilket var anledningen till att detta rum valdes att simulera. 

Ytterligare anledningar till det dåliga dagsljusinsläppet kan vara ljustransmittansen för 

solskyddsglasen och skuggningen från intilliggande byggnader. Åtgärder för att förbättra 

dagsljusinsläppet skulle kunna vara att öka glasarean och byta till fönster med högre 

ljustransmittans.  

 

Atelje 124 har två fönster med en glasarea på vardera 2,9 m
2
. De är placerade på den 

nordvästra fasaden. Rummets area är 50,0 m
2
 (WSP 2012a). Efter besök på plats kan det 

konstateras att inte dagsljusinsläppet skuggas av något. Fönstren i rummet är inte 

solskyddsglas (WSP 2012a). Det har inte hittas några värden på ljustransmission för dessa 

fönster. Men utifrån ett diagram från Pilkington GLASFAKTA (2012) om solskyddsglas går 

det att se att förhållandet mellan ljustransmissionen (LT) och den totala solenergi-

transmissionen (TST/g) är att en högre total solenergitransmission ger en högre ljus-

transmission. Enligt avsnitt 7.3.1 anger solfaktorn g den totala solenergitransmittansen. I 

diagrammet användes benämningen total solenergitransmission. Enligt g-värdena i tabell 29 i 

avsnitt 7.3.1 så har fönstren utan solskyddsglas en högre total solenergitransmission än 

fönstren med solskyddsglas. Det innebär att fönstren utan solskyddglas skulle ha en högre 

ljustransmission än de med solskyddsglas. 

 

För atelje 124 skulle en ökad glasarea kunna förbättra dagsljusinsläppet. I detta fall är fönstren 

inte solskyddsglas och enligt resonmanget ovan har de fönstren troligen en högre ljus-

transmission än fönstren med solskyddsglas. Men eftersom inget värde har hittas för fönstrens 

ljustransmission så kan ett byte till fönster med ännu högre ljustransmission vara ett 

alternativ.   

 

Det kan finnas ytterligare åtgärder som skulle kunna förbättra dagsljusinsläppet i dessa rum 

men i detta arbete har två möjliga åtgärder identifierats och presenterats. Den ena åtgärden är 

att öka glasarean i rummet. Det kan ske genom att installera flera fönster eller förstora 

befintliga fönster. Den andra åtgärden är att byta till fönster med högre ljustransmission.  
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Det som har diskuterats ovan är åtgärder för de två rum som bedöms ha sämst förutsättningar 

för dagsljusinsläpp. Om dagsljusinläppet i dessa rum förbättras kan det ändå innebära att det 

finns rum med så dåligt dagsljusinsläpp att betyget fortfarande blir BRONS. Men åtgärderna 

som har diskuterats ovan är möjliga att vidta även för andra rum.  
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8 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras det som har framkommit vid undersökningen av det termiska 

klimatet på förskolan i kapitel 5, se delkapitel 8.1, undersökningen av energianvändningen i 

kapital 6, se delkapitel 8.2, och undersökningen av möjligheteten att höja certifieringsnivån i 

kapitel 7, se delkapitel 8.3.   

 

8.1 Termiskt klimat 

För att certifiera förskolan Temmelburken enligt Miljöbyggnad har WSP utfört simuleringar 

av det termiska klimatet på förskolan. I detta arbete har det termiska klimatet på förskolan 

undersökts genom en enkätundersökning och mätningar. Här nedan diskuteras först 

jämförelsen mellan resultaten från de olika undersökningarna. Sedan diskuteras osäkerheter 

vid enkätundersökningen rörande det termiska klimatet och därefter diskuteras felkällor vid 

mätningarna. Därefter utvärderas inomhusmiljön på förskolan Temmelburken baserat på 

svaren från enkätundersökningen. Slutligen undersöks kopplingen mellan personernas 

individuella röster om det termiska klimatet och hur komfortabelt de har upplevt det.  

 

8.1.1 Jämförelsen  

I detta arbete genomförs jämförelser mellan resultaten från WSP:s simuleringar, 

enkätundersökningen samt mätningarna med komfortmetern den 19 mars och mätningarna av 

de enskilda parametrarna den 20 mars, se delkapitel 5.5. Vid jämförelsen värderas resultaten 

från de olika undersökningssätten och skillnaderna mellan dem med Miljöbyggnads-

kriterierna. Här nedan diskuteras det som framkom vid jämförelserna.  

 

Personalens upplevelse av det termiska klimatet både under vinter- och sommarhalvåret 

stämmer väl överens med medelvärdet och PPD-värdet som rådde under största delen av tiden 

från simuleringarna, se avsnitt 5.5.1. Vid jämförelse av enkätresultaten med de simulerade 

värdena som har använts vid betygsättningen konstateras att samma betyg erhålls för 

vinterhalvåret men inte för sommarhalvåret. Anledningen till att så är fallet under 

sommarhalvåret är att hänsyn har tagits till de simulerade maxvärdena och för sommaren är 

de högre än APD-värdet från enkäten. 

 

I jämförelsen mellan simuleringarna, enkätundersökningen och mätningarna, se avsnitt 5.5.2, 

konstateras att simuleringarnas medelvärde och de värden som rådde under största delen av 

tiden under vinterhalvåret samt värdena som användes vid betygsättningen för vinterhalvåret, 

personalens upplevelser för vinter och den senaste veckan samt mätningen med 

komfortmetern den 19 mars ger upphov till samma Miljöbyggnadsbetyg. Eftersom resultaten 

från dessa undersökningssätt ger upphov till samma Miljöbyggnadsbetyg anses skillnaderna 

mellan dem inte vara av betydande storlek. Däremot kan inte resultatet från mätningen av de 

enskilda parametrarna ge upphov till det högsta betyget oavsett om en enkätundersökning 

genomför eller inte, skillnaden är dock endast 1 procentenhet mellan mätresultatet och 

gränsen för betyget. Det innebär att denna skillnad kan anses vara av betydelse trots att den är 

marginell.  
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Vid utformandet av enkäten var avsikten att jämföra enkätresultatet för den senaste veckan 

med mätresultaten och enkätresultatet för vinterhalvåret med simuleringarna eftersom de 

ansågs skulle ge bäst överenstämmelse mellan resultaten. Men jämförelsen, se avsnitt 5.5.2, 

visar att så inte var fallet. Däremot är skillnaden mellan enkätresultaten endast 1 procent-

enhet vid jämförelse av APD. Det innebär att enkätresultaten för den senaste veckan och 

vinterhalvåret nästintill ger samma bild över det upplevda termiska klimatet på förskolan, 

vilket inte är så förvånande eftersom enkätundersökningen genomfördes mellan den 26 

februari och 6 mars dvs. under vinterhalvåret.  

 

Vid jämförels av mätresultaten för de olika rummen med Miljöbyggnadskriterierna, se avsnitt 

5.5.3, konstateras att det termiska klimatet i atlejen och torget som sämst motsvarar betyget 

SILVER medan det termiska klimatet i miniatljen är KLASSAD. Båda mätningarna visar 

tydligt att det termiska klimatet på miniateljen på hemvisten Villa Villekulla är betydligt 

kallare än i de andra rummen. Det stämmer med den uppfattning som har erhållits vid samtal 

med en anställd på förskolan och från enkätresultatet. Vid jämförelsen av olika mäthöjder, se 

avsnitt 5.5.3, konstateras att vid vissa av mätningarna för vissa mätpunkter var den lägre 

mäthöjden lite kallare än den högre för samma mätpunkt. Skillnaden var dock maximalt 0,2 

vid jämförelse av PMV. 

 

Värt att notera är att det finns en viss svårighet i att jämföra resultat från dessa olika 

undersökningssätt eftersom de har utförts under olika omständigheter. Undersökningarna i 

detta arbete har utformats för att ge ett så bra underlag som möjligt för att genomföra 

jämförelser mellan de olika undersökningssätten. Men trots det så finns det skillnader dem 

emellan som av praktiska skäl inte har varit möjligt att ta hänsyn till bl.a. vad gäller vilka 

delar av bygganden och vilket tidsintervall som beaktas. Dessa skillnader kan påverka 

resultaten och därmed också försvåra möjligheten att jämföra resultaten.  

 

8.1.2 Osäkerhet vid enkätundersökningen 

På förskolan arbetar 22 personer. Det är personal i barngrupp, administrativ personal, 

kökspersonal och lokalvårdare, se tabell 5 i kapitel 4. Vid enkätundersökningen insamlades 14 

enkäter, där det för ett par enkäter saknades svar på en del frågor. För de frågor som 

resulterade i AMV-värdena som kunde användas för att beräkna de APD-värden som har 

jämförts med de andra undersökningarna ses svarsfrekvensen i tabell 38.  

Tabell 38: Svarsfrekvens för frågorna som resulterar i AMV. 

Tidsperiod Svarsfrekvens (%) 

Senaste veckan 64 

Vinterhalvåret 64 

Sommarhalvåret 45 

 

Svarsfrekvensen i tabell 38 visar att det finns en viss osäkerhet om resultaten från 

enkätundersökningen kan anses vara representativt för alla som arbetar på förskolan. Men 

eftersom det är den andel svarande som har lyckats erhållas vid enkätundersökningen så är det 

resultaten från dessa som har använts för att genomföra jämförelser med andra 

undersökningar.  
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8.1.3 Felkällor vid mätningen 

Vid mätningen av de enskilda parametrarna den 20 mars loggades lufttemperaturen och 

luftfuktigheten under 20 minuter. De sista värdena som registrerades vid loggningen valdes att 

redovisas i resultatet. Eftersom vid det sista mätvärdet har loggern hunnit anpassas som längst 

till förhållandena i rummet. Vid avläsningen av mätvärdena granskades tendensen på 

loggningen och då uppmärksammades att vissa mätpunkter hade en tendens på ändring i slutet 

av mätningen. När det gäller lufttemperaturerna så är det mätpunkterna MA0,6 och MA0,1 

som är värda att uppmärksamma. För mätpunkterna MA0,6 och MA0,1 så har värdet för 

lufttemperaturen gått ner sedan start. Nedgången har varit mindre i slutet av mätningen. Det 

sista mätvärdet skiljer sig från det föregående med 0,1 grader, vilket tyder på att 

lufttemperaturen fortfarande kan vara på väg ner för dessa mätpunkter. När det gäller 

luftfuktigheten så är det mätpunkterna TB0,6, MA0,6 samt MA0,1 som är värda att 

uppmärksammas. För mätpunkterna TB0,6, MA0,6 och MA0,1 är tendensen att värdena ökar 

och det sista värdet är högre än det föregående. Det kan tyda på att luftfuktighetsvärdet 

fortfarande håller på att öka för dessa mätpunkter. Detta innebär att för dessa mätpunkter 

skulle en längre loggningstid kunnat ge upphov till mer representativa värden. 

   

Lufthastighetsmätningarna utfördes under lite olika förutsättningar när det gäller personer i 

rörelse beroende på vad som hände i rummet vid mätningen. Mätningarna utfördes dock så att 

det var så lite folk i rörelse som möjligt nära utrustningen.  

 

8.1.4 Utvärdering av inomhusmiljön  

Vid enkätundersökningen undersöktes hur det termiska klimatet på förskolan upplevdes för att 

kunna jämföra de resultaten med de från simuleringarna och mätningarna. Men dessutom i del 

4 ställdes frågor om inomhusmiljön som inte berörde det termiska klimatet för att kunna 

utvärdera de svar som personalen gav för det termiska klimatet. De frågorna berörde 

luftkvalitet, dagsljus och ljudmiljö. Dessa frågor är samma som ställs i Miljöbyggnads 

innemiljöenkät. Vid enkätundersökningen ställdes också frågor om värmekomforten under 

vintern och sommaren, även de är samma frågor som finns i Miljöbyggnads innemiljöenkät. 

 

Svaren till dessa frågor har utvärderats på samma sätt som sker i Miljöbyggnad. Däremot 

skiljer sig syftet med utvärderingarna. I Miljöbyggnad används enkätfrågorna för att verifiera 

om indikatorn ska få betyget GULD, se avsnitt 2.1.3. Det innebär att indikatorn redan har 

betygsatts med betyget GULD baserat på de bedömningskriterier som används för respektive 

indikator, t.ex. för värmekomforten ska det angivna PPD-kravet för GULD i tabell 6 i 

delkapitel 5.1 vara uppfyllt. I detta arbete är syftet med utvärderingen av svaren inte att 

verifiera betyget GULD utan att utvärdera inomhusmiljön på förskolan för att se om det finns 

några upplevda problem som kan påverka svaren för termiskt klimat.  

 

I Miljöbyggnad krävs att minst 80 % av de svarande brukarna är nöjda dvs. har svarat mycket 

bra, bra eller acceptabelt för att indikatorn ska få betyget GULD, se avsnitt 2.1.3. Utifrån figur 

4 och 5 har tabell 39 skapats där det redogörs för hur stor procentuell andel av de svarande 

brukarna som anses vara nöjda dvs. har svarat något av svarsalternativen som nämns ovan. 

Antalet personer som har svarat på frågorna varierar och därför anges även svarsfrekvensen.   
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Tabell 39: Procentuell andel nöjda och svarsfrekvens för de olika delarna av inomhusmiljön som har undersökts i 

enkätundersökningen. 

Inomhusmiljö Nöjda (%) Svarsfrekvens (%) 

Värmekomfort sommar 100 45 

Värmekomfort vinter 100 59 

Luftkvalitet 100 59 

Dagsljus 92 59 

Ljudmiljö 92 59 

 

Från tabell 39 går det att se att de tre delarna av inomhusmiljön som inte berör det termiska 

klimatet har över 80 % svarande brukare som är nöjda. Det innebär att inget av de områdena 

upplevs som ett problem och därmed påverkar de inte upplevelsen av det termiska klimatet.  

 

Det går också från tabell 39 att konstatera att alla delar av inomhusmiljön som har undersökts 

på förskolan har över 80 % svarande brukare som är nöjda. Det tyder på att förskolan har ett 

gott inomhusklimat. Det antyder att det inte finns några problem med inomhusmiljön som 

behöver åtgärdas, i de avseenden som ses i tabell 39. Däremot nämner två personer mer 

specifika problem med inomhusmiljön, se tabell 9 i avsnitt 5.3.3.  

 

I avsnitt 2.1.3 går det att läsa att en svarsfrekvens på 75 % eftersträvas i lokalbyggnader. I 

tabell 39 framgår att den svarsfrekvensen inte har uppnåtts för dessa frågor vid 

enkätundersökningen. Den inte alltför höga svarsfrekvensen kan bidra till att göra resultatet 

från enkätundersökningen lite osäkert när det gäller att utvärdera hur alla som arbetar på 

förskolan upplever inomhusklimatet. Men baserat på de svar som har insamlats kan i alla fall 

slutsatsen dras att inomhusklimatet på förskolan upplevs som gott av personalen.    

 

8.1.5 Kopplingen mellan den individuella rösten om det termiska klimatet och 

upplevelsen av hur komfortabelt det är  

Från appendix 6 går det att dra några slutsatser om kopplingen mellan hur personerna har känt 

sig på förskolan och hur komfortabelt de har upplevt det. Majoriteten av de som har känt sig 

neutral, varken kall eller varm, (0) på förskolan har upplevt det komfortabelt. Detta gäller för 

alla tre tidsperioderna: den senaste veckan, vinterhalvåret och sommarhalvåret. Under den 

senaste veckan och vinterhalvåret innebär en röst skild från 0 dvs. att det inte är neutralt att 

det upplevs som något okomfortabelt eller okomfortabelt. Däremot under sommarhalvåret 

finns det de som har tyckt att det är komfortabelt även när det är något varmt (1) eller något 

kallt (-1). I de fall då personer har tyckt att det har varit varmt (2) eller kallt (-2) så har de 

alltid upplevts som okomfortabelt.   

 

8.2 Energianvändning 

I delkapitel 6.5 har energisimuleringsresultat från Svenska Besiktningar AB och WSP 

jämförts med driftdata. För att göra en detaljerad jämförelse samt kunna jämföra med de två 

simulerade värdena för den specifika energianvändningen har olika antaganden behövt göras 

för att kunna dela upp driftdata i mindre poster. Det finns en viss osäkerhet över de poster 

som har erhållits baserat på de gjorda antaganden som förklaras i delkapitel 6.4. Osäkerheten 

ligger i att endast två månadsvärden, för ett annat år, ligger till grund för uppdelningen samt 
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att normalårskorrigerade månadsvärden har använts. Men två jämförelser har kunnat 

genomföras mellan Svenska Besiktningar AB:s simuleringsresultat och ursprunglig driftdata 

som inte har delats upp med de gjorda antagandena. De jämförelserna gäller värmeenergin 

och den totala elförbrukningen. Dessa jämförelser visar att den simulerade värmeenergin är 

betydligt lägre än driftdata samt att den simulerade totala elförbrukningen och driftdata för 

den totala elförbrukningen är nästan lika stora. 

 

Detta väcker en intressant frågeställning: Varför skiljer sig Svenska Besiktningar AB:s 

simulering och driftdata så mycket åt gällande värmeenergin? Det hela kan beror på 

felaktigheter i simuleringen och/eller hanteringen av driftdata. Vid en simulering av en 

byggnad anges flera parametrar som påverkar energianvändningen. För dessa parametrar kan 

antaganden behöva göras och standardvärden behöva användas eftersom andra värden inte 

finns att tillgå. Det leder till att resultatet från simuleringen kan skilja sig från den verkliga 

energianvändningen. När det gäller driftdata så har normalårskorrigeringen som SISAB har 

genomfört gjorts med programmet Vitec Energiuppföljning med begreppen graddagar och 

varmvattengraddagar. Eventuellt kan någon inställning i programmet ge ett missvisande 

resultat. Möjligen skulle värdet för den normalårskorrigerade värmeenergin sett annorlunda ut 

om endast uppvärmningen hade normalårskorrigerats. Men det kräver att energiförbrukningen 

för tappvarmvattnet är känt eller kan uppskattas på ett bra sätt. Högst troligt har hanteringen 

av driftdata gått rätt till vilket innebär att Svenska Besiktningar AB:s simulering har brister 

när det gäller värmeenergin.  

 

Vid jämförelse mellan de båda simulerade värdena för den specifika energianvändningen från 

Svenska Besiktningar AB och WSP samt den som har erhållits genom att genomföra vissa 

antaganden för driftdata går det att se att de simulerade värdena är lägre. Intressant är att så 

även är fallet om det bortses från fastighetselen vars storlek har uppskattas, eftersom enbart 

ursprunglig driftdata för värmeenergin är högre än de simulerade värdena för den specifika 

energianvändningen. Detta visar att även WSP:s simulering ger ett resultat som skiljer sig från 

verkligheten. Baserat på de data som har undersökts och redovisas i detta arbete går det 

däremot inte att dra några slutsatser om vilken eller vilka energiposter vid denna simulering 

som ger upphov till det missvisande resultatet.   

 

8.3 Höjning av certifieringsnivån 

I delkapitel 7.2 konstateras att det är möjligt att höja certifieringsnivån för förskolan 

Temmelburken från BRONS till SILVER genom att höja betygen för två av fem aspekter 

inom området innemiljö med betyget BRONS till SILVER. Detta kan uppnås genom att höja 

betygen för indikatorerna termiskt klimat sommar och dagsljus. Indikatorn termiskt klimat 

sommar kan förbättras med solskärmning. I avsnitt 8.3.1 analyseras resultaten från 

simuleringarna av olika solskärmningar som utförts i VIP-Energy. I avsnitt 8.3.2 förs en 

diskussion över de två åtgärdena som har identifierats för att höja dagsljusinsläppet. I avsnitt 

8.3.3 diskuteras följderna av att ta hänsyn till den information om energianvändningen som 

framkommit i kapitel 6.  
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Värt att notera är att undersökningarna som har genomförts för förbättringarna av 

indikatorerna termiskt klimat sommar och dagsljus inte kan ge någon information om exakt 

vad som krävs för att höja betyget för respektve indikator till SILVER. Eftersom 

simuleringarna i VIP-Energy inte ger någon information om PPD i olika rum och 

presentationen av åtgärderna för att höja dagsljusinsläppet inte säger något om hur 

dagsljusfaktorn förändras.  

 

8.3.1 Termiskt klimat sommar  

Vid simuleringarna i VIP-Energy undersöktes hur olika solskärmningar på alla fönster på 

våning 2 påverkar den passiva kylan dvs. kylbehovet för förskolan Temmelburken. Ett 

minskat kylbehov innebär att övervärmningen minskar. Eftersom det endast finns ett 

kylbehov på sommaren ger minskningarna av kylbehovet på årsbasis som redovisas i 

tabellerna 32 – 35 i avsnitt 7.3.2 en indikation på hur det termiska klimatet i byggnaden under 

sommaren påverkas av olika solskärmningar och vid olika aktiveringar. Här nedan analyseras 

resultatet från simuleringarna som redovisas i avsnitt 7.3.2.  

 

Från resultaten i tabellerna 32 – 34 går det att konstatera att ju lägre utetemperatur, 

rumstemperatur samt soleffekt som persiennerna eller markiserna aktiveras vid desto högre 

blir den procentuella minskningen av kylbehovet. Detta resultat är inte så märkvärdigt eller 

intressant i sig men däremot kan det vara intressant att se hur kylbehovet minskar för 

respektive temperatur eller soleffekt. T.ex. vid aktivering av persienner och markiser över 

rumstemperaturen 22 , som är i mitten av de angivna rumstemperaturerna, så är den 

procentuella minskningen 60,9 % respektive 36,9 % vid jämförelse med våning 2, vilket ses i 

tabell 33.     

   

Det kan även vara intressant att undersöka hur stor minskningen är mellan respektive 

aktiveringssteg. Vid granskning av tabell 32 går det att konstatera att den största minskningen 

för persienner och markiser sker vid aktiveringen mellan utetemperaturerna 20  och 22 . 

Vid granskning av tabell 33 går det att konstatera att den största minskningen för persienner 

och markiser sker vid aktiveringen mellan rumstemperaturerna 23  och 24 . Vid 

granskning av tabell 34 går det att konstatera att den största minskningen för persienner och 

markiser sker vid aktiveringen mellan soleffekterna 0 och 200 W/m
2
. Det är värt att notera att 

de största minskningarna för persiennerna och markiserna sker mellan samma temperaturer 

och soleffekter eftersom solinstrålningen är densamma vid båda fallen men minskningen är 

inte lika stor eftersom det rör sig om olika solskärmningar.      

  

Genom att granska minskningen vid aktivering över soleffekten 0 W/m
2
 går det att konstatera 

vilken som är den maximala minskningen för den specifika solskärmningen. För 

solskärmningarna persienner och markiser är minskningen vid aktivering över soleffekten 0 

W/m
2 

65,1 % respektive 39,1 % vid jämförelse med våning 2, se tabell 34. Detta innebär att 

persiennerna, med givna g- och ST-värden för fönster och persienner som ses tabell 29 i 

avsnitt 7.3.1, ger ett bättre solskydd än markiser med de övre och undre vinklarna 70  och 

30 . Eftersom de fasta övre skärmarna alltid är aktiverade så anger tabell 35 de maximala 
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minskningarna som kan fås med de solskärmningarna. Vid granskning av dem går det att se 

att större vinklar ger en större minskning. För de övre och undre vinklarna 85  och 45  så är 

minskningen 66,2 % vid jämförelse med våning 2. Det innebär att den minskningen är 1,1 

procentenheter större än den för persiennerna.     

 

8.3.2 Dagsljus 

Den andra indikatorn som har undersökts för att kunna höja certifieringsnivån är dagsljus. I 

avsnitt 7.4.3 redogörs för två åtgärder som kan vidtas för att förbättra dagsljusinsläppet. De är 

att öka glasarean och byta till fönster med högre ljustransmission. Åtgärden att öka glasarean 

genom att sätta in fler fönster eller att öka storleken på befintliga fönster är en rätt så stor 

åtgärd. Byte av fönster är en lättare åtgärd att vidta.   

 

Dessa åtgärder för att öka dagsljusinsläppet bidrar även till att släppa in mer solenergi genom 

fönstren och leder därmed till ett varmare termiskt klimat på sommaren. Ett varmare termiskt 

klimat på sommaren kan vara ett problem. För enligt det beräknade AMV-värdet från 

enkätundersökningen, se tabell 7 i avsnitt 5.3.3, så är AMV under sommarhalvåret 0,3, dvs. åt 

den varmare sidan. Värt att notera är dock att det är olika våningar som har sämst 

förutsättningar för dagsljus och termiskt klimat sommar. WSP valde att simulera våning 1 för 

dagsljusfaktorn för där finns de sämsta förutsättningarna för dagsljusinsläpp, se avsnitt 7.4.2. 

Våning 2 valde WSP att simulera för termiskt klimat sommar eftersom den våningen anses bli 

varmast eftersom den blir minst solskuggad samt att varm luft stiger uppåt, se avsnitt 5.2.2. 

Detta innebär att åtgärdena för att höja dagsljusfaktorn kommer att utföras på våning 1, som 

har sämst förutsättningar för dagsljusinsläpp. Det innebära att det främst är det termiska 

klimatet på våning 1 som blir varmare under sommaren. Det termiska klimatet på våning 2 

kan även bli varmare genom att varm luft stiger uppåt. Det är viktigt att poängtera att trots att 

inte åtgärderna för att förbättra dagsljusinsläppet sker på den våningen som har sämst 

förutsättningar för termiskt klimat under sommaren så kan ändå åtgärderna leda till följder 

som inte är positiva för det termiska klimatet under sommaren. 

 

Avslutningsvis konstateras att innemiljön i en byggnad beror på flera faktorer och en 

förändring av en av dem kan påverka en annan. Det är åtgärderna för att förbättra 

dagljusinsläppet ett tydligt exempel på där de kan komma att påverka det termiska klimatet 

under sommaren i byggnaden på ett negativt sätt. Det innebär att det krävs väl genomtänkta 

lösningar för att uppnå en god innemiljö.   

 

8.3.3 Utvärdering av höjningen av certifieringsnivån 

Vid undersökningen av hur certifieringsnivån skulle kunna höjas för förskolan har den 

modifierade aggregeringstabellen i figur 9 i delkapitel 7.1 använts som utgångspunkt. I den 

aggregeringstabellen har det inte tagits hänsyn till den information som har framkommit i 

detta arbete angående energianvändningen, se kapitel 6. Här nedan diskuteras följderna för 

undersökningen av höjningen av certifieringsnivån om hänsyn tas till den informationen. 

 

Det är värmeenergin och fastighetselen för förskolan som ska jämföras med Miljöbyggnads-

kriterierna, där BBR-kravet för den specifika energiandvändingen är 146 kWh/m
2
. Men 
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eftersom det inte finns någon separat mätning för fastighetselen under 2013 så går det inte 

med säkerhet att säga hur stor den posten är. Vid jämförelse av värmeenergin och kriterierna 

konstateras att betyget BRONS erhålls för indikatorn energianvändningen. Det innebär att 

indikatorbetyget blir som bäst BRONS för förskolan. När det tidigare GULD betyget för 

energianvändningen ändras till BRONS får området energi två av tre aspekter med betyget 

BRONS. Det innebär att områdesbetyget för energin ändras från SILVER till BRONS. 

 

Om hänsyn tas till informationen om energianvändningen som har framkommit i detta arbete 

så räcker det inte att höja betyget för området innemiljö från BRONS till SILVER genom de 

förslag som har diskuterats rörande det termiska klimatet på sommaren och dagsljusinsläppet 

för att höja certifieringsnivån för förskolan. Eftersom det är det lägsta områdesbetyget som 

avgör byggnadsbetyget så är det i detta fall områdesbetyget för energin som avgör det slutliga 

byggnadsbetyget som då blir BRONS.    
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9 Slutsats 
Ett av syftena med examensarbetet var att undersöka det termiska klimatet på förskolan 

genom en enkätundersökning och mätningar med målet att kunna genomföra jämförelser 

mellan dem samt med de simuleringar som WSP har utfört. Skillnaderna mellan 

simuleringsresultaten och enkätresultatet för vinterhalvåret samt resultatet från mätningen 

med komfortmetern den 19 mars anses inte vara av betydande storlek. Eftersom de 

undersökningssätten ger upphov till PPD- och APD-värden under 10 %, som resulterar i 

samma Miljöbyggnadsbetyg. Betyget som erhålls är GULD om en enkätundersökning har 

utförts som visar att brukarna är nöjda med det termiska klimatet under vinterhalvåret, utan en 

enkätundersökning med det resultatet blir betyget SILVER.  

 

Ett annat syfte med arbetet var att jämföra insamlade driftdata med gjorda energisimuleringar. 

Vid jämförelse mellan driftdata och simuleringen som Svenska Besiktningar AB har utfört 

konstateras att den simulerade värmeenergin är 54,5 % lägre än driftdata samt att den 

simulerade elförbrukningen är nästan identisk med driftdata. Vid jämförelse av de två 

simuleringarna som har genomförts för den specifika energianvändningen för byggnaden av 

Svenska Besiktningar AB och WSP med driftdata konstateras att de simulerade värdena är 

lägre än vad den verkliga specifika energianvändningen för byggnaden skulle ha varit 

eftersom enbart driftdata för värmeenergin är högre än de simulerade värdena.    

 

Det sista syftet var att undersöka om det är möjligt att höja certifieringsnivån för förskolan 

och i sådana fall hur. Det är möjligt att höja betyget för byggnaden från BRONS till SILVER 

genom att två av fem aspekter inom området innemiljö som har betyget BRONS höjs till 

betyget SILVER. Detta skulle kunna ske genom att förbättra det termiska klimatet under 

sommaren och dagljusinsläppet. Det termiska klimatet under sommaren kan förbättras med 

hjälp av solskärmning. Simuleringar i VIP-Energy med solskärmningar på alla fönster på 

våning 2 visar bl.a. att den maximala minskningen av kylbehovet är 66,2 % för fasta övre 

skärmar med den övre och undre vinkeln 85  och 45 , 65,1 % för persienner och 39,1 % för 

markiser vid jämförelse med våning 2. Dagsljusinsläppet kan förbättras genom att öka 

glasarean och byta till fönster med högre ljustransmission. Värt att notera är att om 

informationen om energianvändningen som har framkommit i detta arbete tas hänsyn till 

räcker det inte att vidta åtgärderna ovan för att höja betyget för byggnaden från BRONS till 

SILVER.  
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Appendix 1: Grundläggande parametrar 

Aktivitetsnivå  

Den metaboliska hastigheten beror på personens aktivitetsnivå och består av det mekaniska 

arbetet som utförs samt värmen som skapas. Det mekaniska arbetet är oftast litet i förhållande 

till värmen som skapas och kan därmed försummas. Den metaboliska hastigheten mäts i 

enheten met (Nilsson et al. 2003 s. 93). 1 met är energiomsättningen för en person i vila, 

vilket motsvarar 58,2 W/m
2
 kroppsyta. Kroppsytan för en fullvuxen person är mellan 1,6 och 

1,8 m
2
 (Abel & Elmroth 2008 s. 32). Tabell A1 visar den metaboliska hastigheten för olika 

aktiviteter (SS-EN ISO 7730 2006).   

 

Tabell A1: Metabolisk hastighet för olika aktiviteter. 

Aktivitet Metabolisk hastighet 

 W/m
2 

met 

Liggande 46 0,8 

Sittande, avslappnad 58 1,0 

Sittande aktivitet (kontor, 

bostad, skola, laboratorium) 

70 1,2 

Stående, lätt aktivitet 

(handla, laboratorium, lätt 

industri) 

93 1,6 

Stående, medium aktivitet 

(expedit, hushållsarbete, 

maskinarbete) 

116 2,0 

Promenera på plan mark: 

1 km/h 

2 km/h 

3 km/h 

4 km/h 

 

110 

140 

165 

200 

 

1,9 

2,4 

2,8 

3,4 

 

Termisk resistans 

Kläder har en värmeisolerande förmåga som mäts i enheten clo. 1 clo motsvarar 0,155 

m
2
K/W (Abel & Elmroth 2008 s. 33). I standarden SS-EN ISO 7730 (2006) finns det tabeller 

över den termiska isolationen för individuella plagg och kombinationer av plagg.  

 

Temperaturer 

På molekylnivå kan temperatur anses vara medelvärdet för den kinetiska energin i en kropp. 

En av termodynamikens lagar anger att det sker ett energiflöde från kroppar med högre 

temperatur till kroppar med lägre temperatur. Det innebär att omgivningens temperatur 

kommer att påverka värmeöverföringen till och från den mänskliga kroppen och därmed 

också kroppstemperaturen, som kroppen försöker bibehålla runt 37  (Parsons 2003 s. 2). Två 

typer av temperaturer är av intresse för det termiska klimatet, lufttemperaturen och 

medelstrålningstemperaturen. De förklaras nedan.  
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Lufttemperatur 

Enligt Parsons (2003 s. 3) kan lufttemperaturen definieras som temperaturen av luften som 

omger den mänskliga kroppen som är representativt för den del av omgivningen som 

bestämer värmeflödet mellan den mänskliga kroppen och luften. Lufttemperaturen kommer 

att variera eftersom värmeväxlingen mellan olika kroppar är en kontinuerlig process. 

Lufttemperaturen vid för stort eller för litet avstånd från den mänskliga kroppen av intresse 

kommer inte att vara representativt för den del av omgivningen som bestämer värmeflödet 

(Parsons 2003 s. 3). 

 

Strålningstemperaturen 

Värme utbyts genom strålning mellan alla kroppar och det sker ett nettovärmeflöde från 

varma till kalla kroppar. Storleken på nettovärmeflödet är relaterat till skillnaden i den 

absoluta temperaturen upphöjt till fyra för de två kropparna (Parsons 2003 s. 3). Strålnings-

temperaturen är ett mått på strålningsutbytet som sker med omgivande ytor i alla riktningar 

(Folkhälsomyndigheten 2013). För att summera strålningsvärmeutbytet mellan den mänskliga 

kroppen och miljön används ofta två strålningstemperaturer. Medelstrålningstemperaturen 

som ger ett medelvärde och plan strålningstemperatur som ger information om riktningen av 

strålningstemperaturen (Parsons 2003 s. 4). Nedan kommer fokus att läggas på 

medelstrålningstemperaturen eftersom det är den som är av intresse vid granskning av den 

termiska miljön.  

 

Enligt Parsons (2003 s. 4) så kan medelstrålningstemperaturen definieras utifrån en sfär och 

en icke sfärisk form som den mänskliga kroppen. Definitionen av medelstrålnings-

temperaturen med hänseenden på en sfär är: temperaturen av en enhetlig inneslutning med 

vilken en liten svart sfär i testpunkten skulle ha samma strålningsutbyte som den har med den 

verkliga miljön. Definitionen utifrån sfären visar medelvärdet i tre dimensioner och 

medelvärdet kommer inte att bero på sfärens orientering i omgivningen. För en icke sfärisk 

form som den mänskliga kroppen används konceptet effektiv medelstrålningstemperatur, som 

innebär temperaturen för en enhetlig inneslutning med vilken testytan skulle ha samma 

strålningsutbyte som det har med den verkliga miljön. Denna temperatur kommer att bero på 

orienteringen av objektet (Parsons 2003 s. 4).   

 

Enligt Parsons (2003 s. 4) definieras medelstrålningstemperaturen även direkt med hänseende 

till den mänskliga kroppen. Så är fallet i standarden ISO 7726 1998 som enligt Parsons (2003 

s. 4) har följande definition: medelstrålningstemperaturen är den enhetliga temperaturen av en 

tänkt inneslutning i vilken strålningsvärmeöverföringen från den mänskliga kroppen är lika 

med strålningsvärmeöverföringen i den verkliga icke enhetliga inneslutningen. Fanger (1970 

s. 143) definierar medelstrålningstemperaturen i relation till en person i en given 

kroppshållning och klädsel placerad vid en given punkt i rummet som den enhetliga 

temperaturen av svarta omgivningar som kommer att ge samma strålningsvärmeförlust från 

personen som det verkliga fallet som undersöks. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när 

medelstrålningstemperaturen definieras med hänseende till en person som personens 

kroppshållning samt personens placering och orientering i rummet (Fanger 1970 s. 143). 
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Baserat på definitionerna av medelstrålningstemperaturen med hänseende till den mänskliga 

kroppen så ses användandet av en sfär som en approximation för medelstrålnings-

temperaturen. Användandet av en ellips eller en cylindrisk sensor anses vara bättre eftersom 

de representerar formen av en stående person bättre än en sfär (Parsons 2003 s. 4).  

 

Medelstrålningstemperaturen beräknas genom att väga samman de omgivande ytornas 

absoluta strålningstemperaturer (Abel & Elmroth 2008 s. 33). Enligt Parsons (2003 s. 98) kan 

medelstrålningstemperaturen beräknas med ekvation A1, om det antas att alla ytor har hög 

emissivitet, 

 

  
    

        
          

         (A1) 

där  

                               ( ) 

                ( )          

                                            

 

Vinkelfaktorer kan uppskattas från diagram eller beräknas (Parsons 2003 s. 98). 

 

Lufthastighet 

Luftrörelser över kroppen kan påverka värmeflödet till och från kroppen och därmed 

kroppstemperaturen. Luftrörelsen kommer att variera i tid, rum och riktning. Lufthastigheten i 

en punkt skulle därför kunna beskrivas i termer av en tidsvarierande intensitet i tre ortogonala 

axlar (Parsons 2003 s. 14). Enligt Parsons (2003 s. 14) kan lufthastigheten, den skalära 

kvantiten, för bekvämlighetens skull anses vara medellufthastighetsintensiteten över en viss 

exponeringstid och integrerad (kvadratroten av summan av kvadraten av lufthastigheterna i 

varje riktning) över alla riktningar. Medellufthastigheten används ofta för att representera 

effekten som luftrörelsen har på kroppen. Luftrörelsen, i kombination med lufttemperaturen, 

kommer att påverka hastigheten som varmluft och ånga tas från kroppen och därmed påverka 

kroppstemperaturen (Parsons 2003 s. 14).    

 

Enligt Parsons (2003 s. 14) har studier på mänsklig respons som t.ex. diskomfort pga. drag 

visat att variationer i luftrörelser är viktiga. Nilsson (2003 et al. s.99) beskriver att drag-

upplevelsen påverkas av något som kallas turbulensintensiteten som är standardavvikelsen av 

lufthastigheten dividerat med medellufthastigheten. 

 

Luftfuktighet 

Om en vätska t.ex. vatten eller svett värms av den mänskliga kroppen, förångas till ånga och 

förloras till omgivningen så har värme överförts från kroppen till omgivningen, vilket innebär 

att kroppen kyls. Drivkraften för denna ång- eller massöverföring är skillnaden i massa per 

enhetsvolym av fuktig luft, dvs. skillnaden i absolut fuktighet vid hudens yta och 

omgivningen (Parsons 2003 s. 14). Enligt Parsons (2003 s. 14) anses drivkraften för 

värmeförlust för bekvämlighetens skull vara skillnaden i partiellt ångtryck vid huden och i 

omgivningen. Parsons (2003 s. 15) anger även att den grundläggande parametern är 
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fuktigheten i omgivningen runt kroppen som är representativ för drivkraften som finns för 

värmeförlusten genom ång- eller massöverföring.  

 

Fuktigheten kan uttryckas på olika sätt. Två vanliga sätt är relativ fuktighet och partiellt 

ångtryck. Relativ fuktighet   ges ofta i procent och är förhållandet mellan det rådande 

partiella trycket av vattenånga Pa (N/m
2
) och det mättade vattenångtrycket Psa (N/m

2
) enligt 

(Parsons 2003 s. 14-15)  

 

  
  

   
      (A2) 

 

Det partiella ångtrycket är det rådande partiella trycket av vattenånga i luften dvs. Pa i 

ekvation A2. Det mättade ångtrycket infinner sig vid det ångtryck då luften inte kan hålla mer 

vattenånga. Det partiella ångtrycket i den mättade luften beror på luftens temperatur. Ju högre 

lufttemperatur desto mer ånga kan luften hålla, vilket ger högre partiellt ångtryck (Parsons 

2003 s. 15). 
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Appendix 2: Planritning  

 

Figur A1: Planritning över våning 1.

 
Figur A2: Planritning över våning 2. 
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Appendix 3: WSP simuleringsresultat för termiskt klimat vinter 

 
Figur A3: Första simuleringen (WSP 2012 a). 

 

 
Figur A4: Andra simuleringen (WSP 2012a). 
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Appendix 4: WSP simuleringsresultat för termiskt klimat sommar  

 
Figur A5: Första simuleringen (WSP 2012a). 

 

 
Figur A6: Andra simuleringen (WSP 2012a). 
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Appendix 5: Enkät       
Enkät om inomhusmiljön 

 

Jag heter Irene Lindberg och läser till civilingenjör i Energisystem på Uppsala universitet. Jag 

håller nu på att göra mitt examensarbete på WSP. Examensarbetet kommer att undersöka 

vissa delar av inomhusmiljön i er förskola. En del av undersökningen består av en 

enkätstudie. Syftet med enkätstudien är att jämföra era upplevelser med gjorda simuleringar 

och bedömningskriterier för miljöbyggnad samt att ni ska få uttrycka era synpunkter gällande 

inomhusmiljön. Jag skulle vara väldigt tacksam om ni skulle kunna ta er tid och svara på 

denna enkät. Enkäten är anonym.  

 

I enkäten finns tre delar som handlar om hur ni upplever värmekomforten inomhus på 

förskolan. Dessa kommer att beröra tre olika tidsintervall. Del 1 har ett kort tidsperspektiv. 

Den handlar om hur ni har upplevet värmekomforten i genomsnitt inomhus på förskolan 

under den senaste veckan. Del 2 och del 3 berör ett längre tidsperspektiv. De handlar om hur 

ni upplever värmekomforten i stort inomhus på förskolan över vinterhalvåret respektive 

sommarhalvåret. Del 4 handlar om allmänna frågor om inomhusmiljön på förskolan.   

 

Svara på frågorna genom att skriva ditt svar på raderna som finns och genom att kryssa i rutan 

nedanför det svarsalternativ som du vill svara på frågan. 

 

Datum:__________________ 

Är du: 

Kvinna Man 

  

 
Del 1: Värmekomforten den senaste veckan  

1. Hur har du känt dig i genomsnitt inomhus på förskolan under den senaste veckan? 

Mycket 

kall 

 

 

-3 

Kall 

 

 

 

-2 

Något kall  

 

 

 

-1 

Neutral 

(Varken 

kall eller 

varm) 

0 

Något 

varm  

 

 

1 

Varm 

 

 

 

2 

Mycket 

varm 

 

 

3 

       

 

2. Hur upplever du detta?  

Komfortabelt 

 

Något 

okomfortabelt 

Okomfortabelt  Mycket 

okomfortabelt  

Extremt 

okomfortabelt 

     

 

3. Är det något rum eller plats som avviker från den upplevelsen du har haft den senaste 

veckan, om det är så vilket är rummet eller platsen? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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4. Hur har du känt dig i det rummet eller platsen? 

Mycket 

kall 

 

 

-3 

Kall 

 

 

 

-2 

Något kall  

 

 

 

-1 

Neutral 

(Varken 

kall eller 

varm) 

0 

Något 

varm  

 

 

1 

Varm 

 

 

 

2 

Mycket 

varm 

 

 

3 

       

 

5. Hur upplever du detta? 

Komfortabelt Något 

okomfortabelt 

Okomfortabelt  Mycket 

okomfortabelt  

Extremt 

okomfortabelt 

     

 
Del 2: Värmekomforten under vinterhalvåret  

6. Hur tycker du att värmekomforten är i stort under vinterhalvåret på förskolan? 

Mycket bra Bra Acceptabel 

(varken bra eller 

dålig) 

Dålig Mycket dålig 

     

 

7. Hur har du känt dig i genomsnitt inomhus på förskolan under vinterhalvåret? 

Mycket 

kall 

 

 

-3 

Kall 

 

 

 

-2 

Något kall  

 

 

 

-1 

Neutral 

(Varken 

kall eller 

varm) 

0 

Något 

varm  

 

 

1 

Varm 

 

 

 

2 

Mycket 

varm 

 

 

3 

       

 

8. Hur upplever du det? 

Komfortabelt 

 

Något 

okomfortabelt 

Okomfortabelt  Mycket 

okomfortabelt  

Extremt 

okomfortabelt 

     

 
Del 3: Värmekomforten under sommarhalvåret 

9. Hur tycker du att värmekomforten är i stort under sommarhalvåret på förskolan? 

Mycket bra Bra Acceptabel 

(varken bra eller 

dålig) 

Dålig Mycket dålig 
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10. Hur har du känt dig i genomsnitt inomhus på förskolan under sommarhalvåret? 

Mycket 

kall 

 

 

-3 

Kall 

 

 

 

-2 

Något kall  

 

 

 

-1 

Neutral 

(Varken 

kall eller 

varm) 

0 

Något 

varm  

 

 

1 

Varm 

 

 

 

2 

Mycket 

varm 

 

 

3 

       

 

11. Hur upplever du det? 

Komfortabelt 

 

Något 

okomfortabelt 

Okomfortabelt  Mycket 

okomfortabelt  

Extremt 

okomfortabelt 

     

 
Del 4: Allmänna frågor om inomhusmiljön  

12. Upplever du något problem med inomhusmiljön på förskolan? 

Ja Nej 

  

 

Om svaret är ja besvara frågorna nedan. 

Vad är problemet?____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

När uppkommer problemet?____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Var uppkommer problemet?____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Hur anser du att luftkvaliteten är i stort på förskolan? 

Mycket bra Bra Acceptabel 

(varken bra eller 

dålig) 

Dålig Mycket dålig 

     

 

14. Hur anser du att dagsljuset är i stort på förskolan? 

Mycket bra Bra Acceptabel 

(varken bra eller 

dålig) 

Dålig Mycket dålig 

     

 

15. Hur tycker du att ljudmiljön är i stort på förskolan, både ljud och ljudnivå ska beaktas? 

Mycket bra Bra Acceptabel 

(varken bra eller 

dålig) 

Dålig Mycket dålig 
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Appendix 6: Enkätresultat upplevelse 
Tabell A2: Hur de tillfrågade personerna har känt sig den senaste veckan på förskolan och hur de har upplevt det. 

Individuell röst 

senaste veckan 

Upplevelse 

1 Något 

okomfortabelt 

0 Komfortabelt 

0 Komfortabelt 

0 Komfortabelt 

0 Komfortabelt 

0 Komfortabelt 

0 Komfortabelt 

0 Komfortabelt 

0 Komfortabelt 

0 Något 

okomfortabelt 

-1 Något 

okomfortabelt 

-1 Något 

okomfortabelt 

-1 Okomfortabelt 

-2 Okomfortabelt 
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Tabell A3: Hur de tillfrågade personerna har känt sig under vinterhalvåret på förskolan och hur de har upplevt 

det. 

Individuell röst 

vinterhalvåret 

Upplevelse 

0 Komfortabelt 

0 Komfortabelt 

0 Komfortbalet 

0 Komfortabelt 

0 Komfortabelt 

0 Komfortabelt 

0 Komfortabelt 

0 Något 

okomfortabelt 

0 Något 

okomfortabelt 

-1 Något 

okomfortabelt 

-1 Något 

okomfortabelt 

-1 Något 

okomfortablet 

-1 Okomfortbelt 

-2 Okomfortbelt 

 

Tabell A4: Hur de tillfrågade personerna har känt sig under sommarhalvåret på förskolan och hur de har upplevt 

det. 

Individuell röst 

sommarhalvåret 

Upplevelse 

2 Okomfortabelt 

1 Komfortabelt 

1 Något 

okomfortabelt 

0 Ej besvarad 

0 Komfortabelt 

0 Komfortabelt 

0 Komfortabelt 

0 Komfortabelt 

0 Något 

okomfortabelt 

-1 Komfortabelt 
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Appendix 7: Mätpunkter 
Tabell A5: De olika mätpunkterna för mätningarna den 19 och 20 mars. 

Rum Punkt Höjd 

(m) 

Kod Info Mätning med 

komfortmeter 

den 19 mars 

Mätning av 

enskilda 

parametrar 

den 20 mars 

Ateljen A 0,6  AA0,6 Hemvist: 

Prussiluskan 

Våning 2 

Ja Ja 

Ateljen  A 0,1 AA0,1 Hemvist: 

Prussiluskan 

Våning 2 

Ja Ja 

Ateljen B 0,6 AB0,6 Hemvist: 

Prussiluskan 

Våning 2 

Ja Nej 

Ateljen B 0,1 AB0,1 Hemvist: 

Prussiluskan 

Våning 2 

Ja Nej 

Torget A 0,6 TA0,6 Våning 1 Ja Ja 

Torget A 0,1 TA0,1 Våning 1 Ja Ja 

Torget B 0,6 TB0,6 Våning 1 Ja Ja 

Torget B 0,1 TB0,1 Våning 1 Ja Nej 

Miniateljen A 0,6 MA0,6 Hemvist: Villa 

Villekulla 

Våning 2 

Ja Ja 

Miniateljen A 0,1 MA0,1 Hemvist: Villa 

Villekulla 

Våning 2 

Ja Ja 
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Appendix 8: Fasadritning 

 
Figur A7: Fasadritning för Temmelburken. 


