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Sammanfattning 

Denna rapport har i avsikt att undersöka hur energianvändningen och värmeeffekterna för 
uppvärmning påverkas med prognosstyrning i jämförelse med traditionell styrning av 
värmesystem i lokaler av olika byggnadskonstruktioner. 2013 var energianvändningen 80 TWh 
för uppvärmning och tappvarmvatten i hushåll och lokalbyggnader. Detta motsvarade då 55 % 
av den totala energianvändningen inom sektorn där lokaler representerar 28 % av byggnaderna. 
Med andra ord finns det utrymme för effektivisering av uppvärmningen i lokaler.  

Krav från direktiv om skärpt energianvändning av byggnader måste införas i svenska regler. 
Den 19 juni 2018 publicerades nya ändringsdirektiv som måste vara införda i svenska regler 
senast den 10 mars 2020.  Kraven på byggnader blir allt hårdare för att uppnå kraven som ställs 
från BBR och så även för att uppnå miljöcertifieringar som miljöbyggnad. Det blir alltså allt 
viktigare att hitta detaljlösningar som kan minska på energianvändningen på byggnader.  

För att ställa prognosstyrning mot traditionell styrning har en referensbyggnad använts. Den har 
byggts upp i simuleringsverktyget IDA ICE med tre olika byggnadskonstruktioner. Ett med både 
högt U-värde och liten termisk massa (originalkonstruktion), en med lägre U-värde men 
fortfarande liten termisk massa (lätt konstruktion) och en med lägre U-värde och mycket termisk 
massa (tung konstruktion).  

Den centralt styrda prognosstyrningen prövades sedan mot den traditionella styrningen för 
respektive byggnadskonstruktion. Med traditionell styrning används vanligtvis 
termosstatventiler i lokaler men då hållbarheten på dessa är låg vilket också underhållet av dessa 
kan vara, prövas även båda strategierna utan termostatventiler också.  

Resultatet visar att prognosstyrningen förbättrar energianvändningen som mest med 3.4 % i det 
fallet termostatventiler inte används och 2.7 % i det fallet termostatventiler används. 
Effekttopparna kan förbättras med 33 % utan termostatventiler och 15 % med termostatventiler. 
Dessa förbättringar genererades med den tunga konstruktionen. En tung konstruktion kan visa 
på fördelar med prognosstyrning med avseende på lägre effekttoppar. Utifrån resultaten går det 
däremot inte att se några fördelar med avseende på energianvändningen.  

Stora fördelar kunde däremot gå att se med lokal reglering med termostatventiler, vilket var 
särskilt gynnsamt för byggnader med högt U-värde och låg termisk massa. Resultatet visade då 
på en förbättring med 30 % för den traditionella styrningen och 28 % för prognosstyrningen när 
jämförelse med om de inte användes. 

En god förståelse av byggnadsstommens karaktär har en betydande roll för valet av 
reglersystem. Prognosstyrning kan vara fördelaktigt med avseende på toppeffekterna, framför 
allt med den tunga konstruktionen i resultatet.  För att minska på energianvändningen är det 
dock troligtvis viktigast att se över och injustera det befintliga systemet på både central som 
lokal nivå.  
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Abstract 

The aim of this essay is to investigate how forecast control can affect the energy consumption 
and the top effects for heating compared to the traditional control system in facilities with 
different building structures. In 2013 were the energy consumption 80 TWh for the heating and 
domestic hot water in resident buildings and facilities. This corresponds to 55 % of the total 
energy consumption within the building sector and facilities represent 28 % of the buildings. 
This indicates that there is room for efficiency for the heating systems in facilities.  

Demands from new directives for stricter energy consumptions for buildings are going to be 
established in the Swedish regulations and 19:th of June 2018 were the new amending directives 
published which need to be established in the Swedish regulations latest 10 March 2020. The 
demands on the buildings is pushed further and further. It is getting more difficult to reach the 
requirements from BBR and even more difficult to reach the requirements from environmental 
certifications like Miljöbyggnad. Therefore, it is important with detailed solutions that is able to 
lower the energy consumptions for the heating systems. 

A reference building has been used and created in the simulation software IDA ICE with three 
different building constructions to compare forecast control against the traditional control 
system. One with a large U-value and low amount of thermal mass, one with a smaller U-value 
and a low amount of thermal mass and one with a smaller U-value and a high amount of thermal 
mass.  

The centrally controlled forecast control is tested against the traditional controlled system for 
each building structure. Traditional controlled systems in facilities is normally using 
thermostatic valves, due to the lack of sustainability and the lack of maintenance the control 
systems are also tested without the thermostatic valves.  

The results for the forecast control indicate on an increase for the energy saving by 3.4 % without 
the thermostatic valves and an increase by 2.7 % with the thermostatic valves. The top effects 
can be improved with forecast control by 33 % without thermostatic valves and by 15 % with 
thermostatic valves. These improvements were made for the building construction with high 
amount of thermal mass. It is possible to argue for benefits with forecast control if it is installed 
in a heavy constructed building with regard to the decreased top effects. It is more difficult to 
argue for the benefits with regard to the energy consumption.  

Large benefits were found with in local control, especially for buildings with large U-value and 
low amount of thermal mass. The result indicated on an improvement of 30 % for the traditional 
control with thermostatic valves and of 28 % for the forecast control with thermostatic valves 
compared to the scenario without the thermostatic valves. 

Knowledge about the building characteristics has a significance for the choice of control system.  
According to the results forecast control may be a benefit with regard to the top effects if it is a 
heavy building construction. Regarding the energy consumption is the best strategy to carefully 
adjust and maintain the current traditional control system.        
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ett bollplank och alltid varit ett stort stöd. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

En global uppvärmning på 1.0 °C beräknas ha orsakats på grund av mänskliga aktiviteter och 
inom en snar framtid kommer en uppvärmning på 1.5 °C uppnås. På senare tid har dessutom ett 
flertal extrema klimat och väderfenomen uppstått på kort tid vilket tros ha en korrelation till den 
globala uppvärmningen som under denna period stigit med 0.5 °C (Masson-Delmotte, o.a., 
2018). 

Riksdagen antog 2017 ett nytt klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innefattar målet att det 
inte ska förekomma några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045. Närmast, 2030 
ska utsläppen vara minst 63% lägre.  

Bostäder och lokaler stod för knappt 40% av Sveriges totala slutliga energianvändning 2016 
(Energimyndigheten, 2018). Vilket innebär att stor press ligger på byggsektorn för att kunna 
uppnå klimatmålen.  

EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda strävar efter att förbättra energiprestandan i hela 
unionen. Direktivet innehåller krav på nära- nollenergibyggnader och hur dess krav skall 
fastställas. Kravet från direktiven måste införas i svenska regler och 19:de juni 2018 
publicerades nya ändringsdirektiv som måste vara införda i svenska regler senast 10 mars 2020 
(Boverket, 2019).  Kraven på byggnader blir allt hårdare för att uppnå kraven som ställs från 
BBR och så även för att uppnå miljöcertifieringar som miljöbyggnad.  

För att lyckas sänka energikraven måste mer göras än att bara sänka U-värdet och täta 
byggnaderna. Styrsystemet för uppvärmning bör också optimeras. Energikonsumtionen för 
uppvärmning, ventilation och luftkonditionering står för ca halva energikonsumtionen i en 
byggnad och 20- 25 % av värmeenergibehovet står uppvärmningen för. Därför är dessa 
parametrar viktiga att analysera, för att lyckas producera högpresterande byggnader mot kravet 
från Boverket (Petersen & Bundgaard, 2013).  

1.2 Syfte och frågeställning 

Detta examensarbete behandlar prognosstyrning och traditionell styrning av värmesystem i 
kontorsbyggnader. Syftet med arbetet är följande: 

 undersöka hur energianvändningen och värmeeffekterna för uppvärmning påverkas 
med prognosstyrning i jämförelse med traditionell styrning av värmesystem i lokaler av 
olika byggnadskonstruktioner. 

Den traditionella styrningen mot utomhustemperaturen används fortfarande flitigt trotts att det 
finns mer avancerade styrsystem på marknaden idag. Som nämnt ovan blir kraven på 
byggnadernas energianvändning allt hårdare och därmed blir det svårare att bygga byggnader 
som uppnår kraven.  
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Den traditionella styrningen är enkel att installera och underhålla men är det den bästa lösningen 
för att uppnå energikraven som ställs på en byggnad? Detta arbete undersöker hur det utvändiga 
klimatet påverkar byggnaden och om ökad kontroll på värmeballansen i byggnaden, kontroll 
över det kommande vädret och byggnadens tekniska egenskaper i form av prognosstyrning kan 
generera en bättre presterande byggnad.  

För att syftet med denna rapport ska uppfyllas, och prognosstyrning ska kunna jämföras mot 
traditionell styrning. Det finns många olika faktorer som kan jämföras mot varandra för att 
undersöka deras förmågor. Därför kommer följande frågeställningar inkluderas i arbetet och 
vara i fokus för rapporten: 

 Hur påverkas energianvändningen och toppeffekterna av fjärrvärme med 
prognosstyrning i jämförelse med traditionell styrning?  

 Vilken typ av byggnadsstomme är mest lämpad för prognosstyrning, med avseende på 
den termiska massan?  

 Vilken påverkan har solinstrålning för prognosstyrning?   

 

1.3 Avgränsning 

Arbetet kommer att begränsa sig till värmesystemen i kontorsbyggnader. Det kommer att 
analysera hur energianvändningen och värmeeffekterna påverkas av olika typer av styrsystem 
på central och lokal nivå.  

Rapporten kommer ta upp och definiera vad den termiska komforten innebär men arbetet 
kommer inte behandla faktorn vidare med beräkningar av den termiska komforten. Arbetet ger 
därför inte några resultat för hur styrsystemen påverkar den termiska komforten och kommer 
inte att behandlas. Komforten är däremot starkt kopplad till byggnadens energibehov. Därför 
ges en kort definition av vad den termiska komforten innebär i kapitel fyra. 

Styrning genom inomhusgivare kommer inte att analyseras trots att det finns flera produkter på 
marknaden som kombinerar dessa med prognosstyrning.   

Rapporten kommer inte heller räkna på de ekonomiska aspekterna utan kommer endast räkna 
på de tekniska aspekterna och framföra de som för- och nackdelarna i diskussionen om styr- och 
reglersystemen. 
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2 Metod 

Arbetet bygger på en litteraturstudie kombinerad med simuleringar av en referensbyggnad med 
syfte nämnt ovan, att utvärdera potentialen hos prognosstyrning av värmesystem.  

För att ställa prognosstyrning mot traditionell styrning har en referensbyggnad använts. 
Referensbyggnaden är ett kontor på sex våningar lokaliserad i centrala Stockholm mot norr med 
skuggande byggnader runt om, vilket gör att solljusinsläpp är begränsat. Byggnaden är sedan 
tidigare uppbyggd i IDA ICE utav Exengo med dimensionerande aggregat och luftflöden vilket 
ger referensbyggnaden mer exakta värden än mot verkligheten.  

Den traditionella styrningen är vad som är standard i IDA ICE, vilket innebär att varmvattnet 
till värmesystemet reglerar framledningstemperaturen i vattnet utifrån den utvändiga 
temperaturen. Prognosstyrningen måste däremot byggas upp manuellt och är en process som 
har krävt en stor del av tiden som lagts ner på detta arbete. Den har byggts upp utan avsikt att 
utvärdera en specifik produkt på marknaden. Prognosstyrningen i detta arbete tar hänsyn till 
inkommande väder och byggnadens egenskaper genom att byta ut givaren för 
utomhustemperaturen mot en fiktiv temperatur. Denna metod använder SMHI:s produkt, som 
nämns nedan under rubrik 4.9.2, och baseras på ENLOSS- modellen för att få fram den fiktiv 
utomhustemperaturen. Prognosstyrningen i detta arbete har därför också utgått från denna 
beräkningsmetod, hur denna byggts upp för simulering i IDA ICE förklaras mer utförligt i 
kapitel 5.  

Till syftet med rapporten inkluderades tre frågeställningar för att avgränsa och förtydliga syftet 
med rapporten. Den första frågeställningen: Hur påverkas energianvändningen och 
toppeffekterna av fjärrvärme med prognosstyrning i jämförelse med traditionell styrning? För 
att besvara frågeställningen har en energisimulering utförts av byggnaden under ett helt år i IDA 
ICE för respektive styrsystem där resultatet blir den energianvändning samt de toppeffekter som 
krävs för uppvärmning.  

Den andra frågeställningen: Vilken typ av byggnadsstomme är mest lämpad för prognosstyrning, 
med avseende på den termiska massan? Denna frågeställningen undersöks genom att 
referensbyggnaden har simulerats i olika scenarion för traditionell respektive prognosstyrt 
system. För att utvärdera värmetröghetens påverkan på byggnadens prestation har 
referensbyggnaden byggts upp med tre olika stommaterial. Vilka benämns som 
originalkonstruktion, lätt konstruktion och tung konstruktion. Originalkonstruktionens väggar 
består genomgående av tegel med bjälklag av trä. Den lätta konstruktionen har en stomme av 
korslimmat trä, förkortat KL-trä. Den tunga konstruktionen har en stomme av betong som 
representerar en tung konstruktion. Den lätta och tunga konstruktionen har samma U-värde på 
respektive byggnadsdel vilket regleras med tjockleken på isoleringen. Detta för att de ska gå att 
jämföra betydelsen av den termiska massan.  
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Den tredje och sista frågeställningen: Vilken påverkan har solinstrålning för prognosstyrning?   
Referensbyggnaden är i ursprungsläget skyddad mot solen och har därför också simulerats i ett 
scenario där byggnaden är vänd mot syd utan solavskärmning. Detta för att analysera vilken 
påverkan som solen har på respektive styrsystem, när det utsätts för en större sollast.  

Ett scenario där radiatorerna har simulerats med respektive utan termostatventiler har också 
undersökts, detta för att termostatventilerna fungerar optimalt i IDA ICE vilket inte riktigt 
speglar verkligheten.  
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3 Litteraturstudie 

Under denna rubrik kommer tidigare avhandlingar inom området som behandlar olika 
avancerade styr- och reglertekniker med syfte att undersöka dess energibesparande förmåga på 
byggnader att tas upp. Litteraturstudien har avgränsats till arbeten som utförts i Sverige.  

 

Styrning av värmesystem i kontorsbyggnader: Jämförelse mellan prognosstyrning, 
styrning som utnyttjar byggnadens värmetröghet samt traditionell styrning – Ett 
examensarbete utfört av Alexander Larmérus (Larmérus, 2014) där han genomför en fallstudie 
av två befintliga kontorsbyggnader med styrsystemet Ecopilot installerat. Syftet med 
undersökningen var att studera hur energianvändningen och inomhusklimatet påverkades av 
prognosstyrt, styrt genom invändiga givare samt traditionell styrning. Varje fall hade en 
mätperiod på 14 dagar. Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan prognosstyrning och 
traditionell styrning där reglerkurvan trimmats in väl. Det gick inte heller att se någon skillnad 
i energianvändning mellan styrningen av Ecopilot då prognosstyrningen var aktiv eller då 
Ecopilot enbart använde sig av invändiga givare. Inga slutsatser kunde heller dras att något av 
styrsystemen kunde ge ett jämnare inomhusklimat. Den korta mätperioden lämnar dock 
slutsatserna med en relativt stor osäkerhet.  

 

Modellbaserad styrning av värmesystem baserat på prognostiserat väder: En jämförelse 
med andra reglerstrategier – Ett licentiatexamensarbete utfört av Daniel Olsson (Olsson, 
2014) med syfte att utvärdera prognosstyrningens kapacitet att minska energianvändningen i 
byggnader. Utvärderingen görs genom simulering av en byggnad i IDA ICE med olika grad av 
funktionella termostatventiler, återkopplad styrning och modellerad styrning med och utan 
prognosstyrning samt ett fall med teoretiskt optimal värmetillförsel. De modellbaserade fallen 
genomförs med två byggnader, en referensbyggnad och en så kallad ”spegelbyggnad”. Där 
spegelbyggnaden simuleras för att spegla de framtida värmebehoven för referensbyggnaden. 
Resultatet visade att den modellbaserade styrningen med prognosdata genererade 7 % lägre 
energianvändning än den traditionellt styrda byggnaden med vad författaren antagit som 
normalfungerande termostatventiler. Den traditionella styrningen med perfekt fungerande 
termostatventiler gav 8 % lägre energianvändning. En av de slutsatser som dras av rapporten är 
att desto bättre injusteringar som kan åstadkommas av framledningstemperaturen för att uppnå 
jämnare inomhustemperaturer, så nära börvärdet som möjligt, desto mer går det att sänka 
energianvändningen.  
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Weather forecast control: Prestudy of installing a predictive heating control system based 
on meteorological forecast at Sandvik site in Sandviken – Ett examensarbete utfört av 
Eduardo Elizalde Urdiain (Urdiain, 2008) med syfte att undersöka möjliga besparingar i form 
av pengar och energi genom att installera prognosstyrning i en specifik kontorsbyggnad. Detta 
utfördes genom beräkningar i programmet MATLAB utifrån Taeslers teorier om beräkningar 
av ekvivalent framledningstemperatur. Resultatet av rapporten visar att prognosstyrningen kan 
generera en besparing på 8 % per °C på den analyserade kontorsbyggnaden. Han räknade dock 
inte med någon prognosdata och resultatet tas ur beräkningar av värmebalansen. Slutsatsen för 
detta arbete var att det inte skulle bli tillräckligt lönsamt att installera prognosstyrning i 
byggnaden utan att det skulle vara mer effektivt att schemalägga ventilationssystemet för att 
spara energi.  

 

Analysis and development of control strategies for a district heating central: Energy and 
power optimization performed at Göteborg Energi AB – Ett examensarbete utfört av Oskar 
Hilding och Simon Nilsson (Hilding & Nilsson, 2009) med syfte att undersöka olika styr- och 
reglertekniker och utvärdera vilken som uppnår lägst energiförbrukning och kostnad för en 
byggnad. Detta genomfördes genom att studera flera befintliga flerbostadshus, den ena med 
prognosstyrning och den andra med rumsgivare kombinerat med utomhusgivare som genom en 
energimodell tog fram en framledningstemperatur. Dessa två system jämfördes sedan mot det 
som ursprungligen används i byggnaderna, det vill säga traditionell styrning med 
utomhusgivare. Systemen samlade data under en ett årsperiod vardera, två byggnader med 
prognosstyrning och fyra stycken med rumsgivare. Resultatet visade på ungefär den samma, 
energiförbättring på 14 %, för båda styrmetoderna efter att resultaten viktats mot antalet 
kvadratmeter. Ingen av dessa strategier visade på en minskning av effekttopparna. Slutsatsen 
för rapporten blev att både rumsgivare och prognosstyrning kunde leda till energi- och 
kostnadsbesparingar.  

 

Eqvivalent temperature control of heat supply in multi-family dwellings – Ett 
examensarbete utfört av Stefan Hägg och Linda Andréasson (Hägg & Andréasson, 2011) med 
syfte att undersöka möjligheterna till kostnadsbesparingar, förbättrad komfort och minskade 
utsläpp genom att installera prognosstyrning i flerbostadshus. Detta genomfördes genom att 
analysera en modell i IDA ICE samt genom fallstudier av två byggnader, ett flerbostadshus och 
ett radhus där väderprognosstyrning är installerat. I IDA ICE prövades traditionellstyrning mot 
utomhus temperaturen, styrning med en ekvivalent utomhustemperatur samt mot ekvivalent 
utomhustemperatur med prognosstyrning. Dessa prövades också med respektive utan 
termostatventiler. Både fallstudierna respektive simuleringarna visade att prognosstyrning kan 
spara 15 kWh/m2 och år. Däremot visade de ingen större skillnad mot ett fall då termostatventiler 
var installerade. Deras slutsats blev alltså att det är bättre att hålla termostatventilerna i bra skick 
än att installera prognosstyrning.   
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Utnyttjande av byggnaders värmetröghet: Utvärdering av kommersiella systemlösningar 
– Ett examensarbete utfört av Jens Persson och Daniel Vogel (Persson & Vogel, 2011) med 
syfte att analysera hur värmedynamiska egenskaper hos byggnader tas till vara på genom olika 
styrsystem som finns på marknaden. Detta genomfördes genom fallstudier på flerbostadshus 
före och efter systemen installerats där byggnaderna sedan innan använde sig av traditionell 
styrning. De olika styrtekniker som prövades var bland andra, prognosstyrning genom en 
ekvivalent temperatur och styrning genom rums- och utomhusgivare genom en ekvivalent 
temperatur samt en kombination av båda dessa system. Resultatet för prognosstyrningen gav en 
medelbesparing på 11 % med en standardavvikelse på 8 %. Vad gäller fallstudien för rums- och 
utomhusgivare installerades dessa in i flerbostadshus som tidigare använt sig av prognosstyrning 
och i flerbostadshus som haft traditionell styrning. Resultatet för de som haft prognosstyrning 
innan visade på att medeltemperaturen minskade med 6 % med en standardavvikelse på 5 %. 
För de som haft traditionell styrning visade på en medelbesparing på 13 % med 
standardavvikelsen på 5 %. Den kombinerade styrningsmetoden visade också på en 
medelbesparing på 13 % med standardavvikelsen på 3 %. Slutsatsen för rapporten är att 
värmetrögheten har en tydlig betydelse för energianvändningen.  
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4 Teori 

Detta kapitel kommer innehålla grundläggande kunskaper som anses behövas för att förstå hur 
arbetet är genomfört och för att kunna tolka och diskutera resultatet.  

4.1 Värmetransport 

För att kunna bestämma en byggnads energibehov behövs kunskap om hur värme transporteras. 
Byggnadens termiska beteende påverkas av såväl yttre som inre faktorer. Värmetransporter kan 
ske genom konduktion, konvektion och strålning. Hur dessa transporter av värme sker förklaras 
utförligare nedan.  

4.1.1 Konduktion 

Värmetransporter som sker genom temperaturskillnader i riktning mot den lägre temperaturen i 
fast, flytande eller gasform kallas konduktion. Denna typ av värmeförluster sker genom 
klimatskalet när yttertemperaturen är lägre än inne. Enligt Fouriers lag är värmeflödet genom 
konduktion proportionell mot temperaturskillnaden och tvärsnittsarean. 

Φ = −𝜆𝐴     [W]  (4.1) 

λ är materialets värmeledningsförmåga, A är tvärsnittsarean och dT/dx är temperaturskillnaden 
mellan de två punkterna som värmeflödet sker. Enligt termodynamikens andra lag kan värme 
endast transporteras från en varmare temperatur till en kallare. Där av minustecknet då positivt 
värmeflöde anses vara i den positiva x-koordinatens riktning (Kreider, Curtiss, & Rabl, 2009). 
För antagandet att det är ett stabilt tillstånd kan en byggnadsdels värmemotstånd, R, bestäms 
utifrån dess materials värmeledningsförmåga, λ, och tjocklek, d, med följande formel nedan. 

𝑅 =     [m2K/W]  (4.2) 

Värmeflödet från en yta till luft sker genom värmestrålning och konvektion, som behandlas 
nedan. Dessa måste tas i beaktning när ett värmeflöde beräknas genom en byggnadsdel om det 
är flödet från ett luftrum till ett annat. Värmemotståndet från en yta till inneluften brukar 
förenklat ges ett värde på, Rsi=0.13 m2K/W och till uteluften Rse=0.04 m2K/W. I och med 
antagandet att det är stabilt tillstånd är värmeflödet konstant vilket innebär att värmemotståndet 
genom en byggnadsdel med multipla materiallager kan skrivas 

𝑅 = 𝑅 + ∑ 𝑅 + 𝑅     

 (4.3)  

Vad man vanligtvis brukar tala om när det gäller transmission genom en byggnadsdel är dess 
U-värde, värmegenomgångskoefficienten. Den bestäms utifrån andelen av 
värmeflödesdensiteten genom byggnadsdelen och lufttemperaturen på vardera sida.  

 𝑈 =
( )

    [W/m2K]  (4.4) 
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Genom att analysera enheterna hos funktionen 4.2 går det att se att U-värdet är inversen av 
värmemotståndet. Detta innebär att U- värdet kan bestämmas genom funktionen 4.5 
(Jóhannesson & Gudmundsson, 2016). 

𝑈 =       (4.5) 

Beräkningar utifrån denna lag förutsätter perfekta förhållanden vilket sällan är fallet. Isolering i 
väggar kan vara ihop-packad, det kan också finnas hålrum i väggar och tak vilket leder till att 
den faktiska termiska resistansen är lägre än den beräknats bli i teorin (Kreider, Curtiss, & Rabl, 
2009). 

4.1.2 Konvektion 

Värmetransporter sker också när stora flöden av en vätska eller gas transporteras, desto högre 
hastighet av flödet desto större värmetransport. Fenomenet kallas konvektion och sker bland 
annat när en kylig vind stryker förbi en person och tar med sig värme från personens kroppsyta, 
eller vid energiberäkning av en byggnad, vind som stryker längsmed fasaden. Konvektion kan 
ske på två sätt, naturligt samt mekaniskt. Där naturlig konvektion sker genom att en rörelse 
skapas genom densitetsskillnader i vätskan eller gasen på grund av kontakt med en yta där ett 
värmeutbyte inträffat. Mekanisk konvektion innebär att en extern kraft som inte förekommer 
naturligt tvingar ett flöde förbi en varmare eller kallare yta. Denna typ av värmetransport är 
vanligt förekommande för att kyla och värma byggnader, exempelvis genom radiatorer. 
Mekanisk konvektion leder oftast till både högre hastighet och större flöde än naturlig 
konvektion (Kreider, Curtiss, & Rabl, 2009).  

4.1.3 Strålning 

Värmetransport som förekommer genom att energi transporteras genom elektromagnetiska 
vågor kallas strålning. Detta kan ske mellan två ytor med olika temperatur där den varmare ytan 
ger ifrån sig värmeenergi som absorberas av den kallare ytan. Strålning är en långt ifrån linjär 
funktion av temperatur och mikroskopiska detaljer. Exempelvis har färg en stor påverkan på 
värmeöverföringen (Kreider, Curtiss, & Rabl, 2009).  

Värmetransporter på ytor är vanligtvis en kombination av konvektion och strålning. Den 
temperatur som vi känner på vår hud beror dels på rumstemperaturen genom konvektion och 
dels på omgivningens yttemperatur genom strålning från till exempel väggar, radiatorer och 
solen. Värmestrålning kan vara långvågig eller kortvågig, den värme som emitteras ifrån 
material är långvågig medan den värmestrålning som emitteras från solen är kortvågig 
(Jóhannesson & Gudmundsson, 2016).  

Termisk strålning (långvågig värmestrålning) grundar sig i Stefan Bohltzmanns lag. Den 
uttrycker att värmeväxlingen som sker från en ideal radiator i form av en svart kropp är 
proportionell mot den absoluta temperaturen upphöjt till fyra. Nedan följer ekvationen som 
utrycker Stefan bohlzmanns lag.  

�̇� = 𝜎𝑇 =  𝐸    [W/m2]  (4.6) 

Där Eb kallas för den totala emissionskraften från en svart kropp och σ är en 
proportionalitetskonstant kallad för Stefan Bohltzmanns konstant med värdet 5.669 x 10-8 
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W/(m2 ∙ K4). De flesta ytor är dock inte svarta och avger då en lägre andel emissiv effekt, denna 
andel kallas emissionskoefficient, 𝜀. 

𝜀 =     [-]  (4.7) 

Som regel har de flesta byggmaterial en emissionskoefficient på 0.9 (Kreider, Curtiss, & Rabl, 
2009). Bestrålning mot en yta kan leda till reflektion, absorption eller transmission där 
absorption kan antas vara den samma som emissionskoefficienten. En annan viktig parameter 
är vy-faktorn, F, som kan definieras som den andel strålning som avges från ytan Ak till ytan Aj 

(Jóhannesson & Gudmundsson, 2016).  

För enklare fall med endast två parallella ytor där värme strålar från yta A1 kan värmeflödet 
beskrivas av formel 4.8. 

Φ = 𝐴 𝜀 𝜎(𝑇 − 𝑇 )     (4.8) 

ε12 är den resulterande emittansen mellan ytorna och kan bestäms utifrån formeln nedan. 

= + − 1     (4.9)   

Solinstrålningen har en viktig roll för byggnadens design. Hur fönster har placerats påverkar 
både energiprestanda som komfort. För beräkningar är vikten av faktorn varierande beroende 
på vad för typ av beräkning som görs, om det är en värmelastberäkning försummas denna faktor 
då man beräknar för den kallaste vinterdagen. Är det istället en kyllastberäkning, har 
solinstrålningen en stor vikt med den varmaste sommardagen och klar himmel. Är det en års 
energiberäkning, som beräkningarna i denna rapport, spelar moln och skuggor en större roll och 
en genomsnittlig solstrålningen beräknas över många år. Solinstrålningen simuleras med två 
typer av data innehållandes, soliga dagar med pikar och genomsnittliga data över många år 
(Kreider, Curtiss, & Rabl, 2009). Väderfilerna ger vanligtvis data i form av infallande 
solinstrålning mot en horisontell yta eller som molnighet (Jóhannesson & Gudmundsson, 2016). 
Hur klimatfiler designas kan läsas mer om nedan under rubrik 4.11.  

Den totala solinstrålningen kommer i form av direkt solinstrålning, diffus solinstrålning som 
passerar via moln och reflekterad solinstrålning. Den direkta normal solinstrålningen, IDN fås 
vanligtvis genom data från en klimatfil. Utifrån denna kan strålningen mot den horisontella 
normalytan beräknas genom funktion 4.10. 

𝐼 = 𝐼 sin ℎ   [W/m2]  (4.10) 

Där sin h är solens höjd över mark. Lika så kan solinstrålningen mot den vertikala normalytan 
bestämmas. 

𝐼 = 𝐼 cos ℎ cos 𝛽   [W/m2]  (4.11) 

Där β är den horisontella vinkeln till solen från ytans normal. Den totala horisontella 
solinstrålningen är summan av solinstrålningen mot den horisontella normalytan och den diffusa 
solinstrålningen mot den horisontella ytan, IdH. Den diffusa solinstrålningen fås även den 
vanligen genom klimatdata. 

𝐼 = 𝐼 + 𝐼      (4.12) 
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Den diffusa vertikala solinstrålningen fås genom trigonometri utifrån värdet av den diffusa 
horisontella solinstrålningen.  

𝐼 = 𝐼    [W/m2]  (4.13) 

Den sista faktorn som krävs för att kunna beräkna den totala vertikala solinstrålningen är den 
reflekterade strålningen mot den vertikala ytan. Vid antagande att all den totala horisontella 
solinstrålningen reflekteras med en reflektans, r, kan den reflekterade solinstrålningen 
bestämmas genom formeln nedan. 

𝐼 =
∙

    [W/m2]  (4.14) 

Den totala vertikala solinstrålningen kan utifrån funktionerna 4.11, 4.13 och 4.14 beräknas och 
skrivas om så att endast variabler givna från klimatdata kan användas i formen.  

𝐼 = 𝐼 + 𝐼 + 𝐼 = 𝐼 +
( )

  (4.15) 

Som nämnt ovan har solinstrålningen en viktig roll för byggnadens design för att balansera 
dagsljusinsläpp och den bidragande interna värmelasten. Vad som nu undersöks vidare i denna 
rapport är hur solinstrålningen påverkar regleringen av värmesystemen med avseende på 
energianvändningen och värmeeffektbehovet för rumsvärmeenheter.   

4.2 Värmebalans 

Vid energiberäkning utgår man ifrån att god komfort bibehålls. För god komfort med behaglig 
innertemperatur måste värme- eller kylsystem kompensera för de förluster eller tillskott som 
uppstår genom de värmetransporter som sker i byggnaden, som nämnts ovan och är illustrerat i 
figur 1. Det måste finnas en värmebalans i byggnaden. Ett enkelt fall är att räkna på en konstant 
innetemperatur och anta att den transporterade värmeenergin överförs direkt till rummet och att 
innertemperaturen är den samma som rumsluftens temperatur. Detta ger ekvationen 4.16 nedan. 

Φ + Φ + Φ + Φ + Φ + Φ + Φ = 0   (4.16) 

Den första termen i värmebalansekvationen summerar transmissionsförlusterna som sker i 
klimatskalet genom konduktivitet. Den totala transmissionsförlusten bestäms utifrån 
byggnadsdelarnas area, A, byggnadsdelarnas värmegenomgångskoefficient, U, samt den 
invändiga respektive utvändiga temperaturen, Ti/ Te (Jóhannesson & Gudmundsson, 2016). 

Φ = (T − 𝑇 ) ∑ 𝐴 ∙ 𝑈     (4.17) 

Den andra termen summerar transmissionsförluster som sker genom köldbryggor i klimatskalet. 
Med köldbryggor avses de delar i klimatskalet där värmegenomgångskoefficienten är betydligt 
lägre och värmeläckaget därav större. Detta kan utformas på grund av geometriska skillnader i 
klimatskalet, material med bättre värmeledningsförmåga som penetrerar klimatskalet eller 
anslutningar som väggar, mellanbjälklag eller tak. Köldbryggor kan finnas i klimatskalet, som 
linjära, Ψ, eller punktformiga, χ, köldbryggor (Boverket, 2012). Den totala 
transmissionsförlusten genom köldbryggor beräknas utifrån ekvationen 4.18 nedan. 

Φ = (𝑇 − 𝑇 )(∑ Ψ ∙ 𝑙 + ∑ 𝜒)     (4.18)   
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Tredje termen ger den totala värmetillförseln från solinstrålning. Den bestäms utifrån 
fönsterarea, A, den totala transmittansen genom fönsterna, F, samt den totala solstrålningen mot 
den yttre fönsterytan, I. Det totala värmeflödet från solinstrålning kan då skrivas som ekvationen 
4.19. 

Φ = ∑ 𝐴 ∙ 𝐹 ∙ 𝐼     (4.19) 

Värmeförluster genom ventilationssystemet står den femte termen för i värmebalansekvationen. 
Värmeförlusterna avgörs utifrån temperaturskillnaderna mellan inomhus och utomhusluften, 
rumsluftens densitet, ρ, den specifika värmekapaciteten för luft, c, samt utifrån avluftsflödet, L. 
Se ekvationen nedan. 

 Φ = (𝑇 − 𝑇 ) ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ 𝐿     (4.20)  

De tre sista termerna står för energikällor från insidan av byggnaden. Dessa energikällor 
kommer från värmesystemet i byggnaden, Φ , från gratisvärmen som kommer från personer, 
apparater och belysning, Φ , samt från den lagrade värmen i byggnaden, Φ  (Jóhannesson & 
Gudmundsson, 2016). Den lagrade värmen i byggnaden är en komplex term att beräkna till 
värmebalansen i en byggnad och har en central roll i detta arbete. Därför får den också ett helt 
eget underkapitel, 4.4.  

  

Figur 1, Illustration av de olika lasterna på en byggnad. 
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4.3 Jämviktstemperatur 

Om byggnaden inte tillförs någon värme från värmesystem eller internvärme kommer 
byggnadens invändiga temperatur att gå mot utomhustemperaturen med en fördröjning beroende 
på byggnadens tidskonstant men hamnar i slutändan i jämvikt med utomhustemperaturen. Om 
det sker en relativt konstant värmeutveckling i byggnaden kommer den så kallade 
jämviktstemperaturen att vara förskjuten högre än utomhustemperaturen beroende på den 
interna värmeutvecklingens storlek. Jämviktstemperaturen kommer även vara förskjuten 
beroende på klimatskalets isoleringsförmåga.  

I de flesta byggnader önskas temperaturen att hållas inom ett visst temperaturintervall oavsett 
utomhustemperatur. Detta innebär att när det är riktigt kallt ute uppstår det ett värmeunderskott 
som måste kompenseras, och när det är varmt uppstår det ett värmeöverskott som måste föras 
bort. Detta illustreras i figur 2 nedan. Det vertikala avståndet mellan rumstemperaturen och 
jämviktstemperaturen är ett bra mått på den värmeeffekt som måste tillföras eller bortföras.  

 

Figur 2, Värmeöverskott och värmeunderskott för att hålla rumstemperaturen inom de accepterade 20 till 23 °C. 

I figur 2 ovan går det att se att det uppstår ett spann på utomhustemperaturen då det varken är 
ett underskott eller överskott av värme, detta kallas balanstemperatur. Den utomhustemperatur 
då den interna värmealstringen är lika stor som värmeförlusterna ut från byggnaden. 
Balanstemperaturen kan i moderna kontor vara nere mot -20 °C, vilket innebär att de befinner 
sig i ett värmeöverskott större delen av året då kontoren är i bruk (Abel & Elmroth, Byggnaden 
som system, 2006). 
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4.4 Värmetröghet 

Värmetrögheten är ett mått på husets termiska stabilitet och förmåga att lagra värme. Värme 
lagras i byggnadsmaterialen då det finns ett överskott av värme i byggnaden, när den invändiga 
temperaturen sedan sjunker under materialets temperatur kommer den lagrade värmen att 
frigöras vilket bidrar till ett jämnare inomhusklimat då utomhusklimatet varierar hastigt (Orosa 
& Oliveira, 2012). Vilket kan vara viktigt att utnyttja i dagens tighta och välisolerade klimatskal. 
Klimatskalet förhindrar värmeväxling både inifrån och ut och utifrån och in som i sin tur leder 
till en ”termoseffekt” där stora interna laster skapar överhettning och bli energikrävande att göra 
sig av med (Stazi, 2018).  

Hur stor värmelagring som tillåts bestäms av byggnadens värmekapacitet. Värmekapacitet 
definieras med hjälp av ett litet värmetillskott, dQ, som leder till en värmeökning, dT. 
Värmekapacitet kan då skrivas som (Jóhannesson & Gudmundsson, 2016): 

𝐶 =     [J/K]  (4.21)  

Om det gäller en homogen kropp kan värmekapacitet definieras genom dess volym, V, densitet, 
ρ och specifik värmekapacitet, c (Jóhannesson & Gudmundsson, 2016):  

𝐶 = 𝑉 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐       (4.22) 

En byggnad med tung stomme är vanligtvis svalare på somrarna än en byggnad med lätt stomme, 
då den tunga stommen kan lagra mer solvärme än byggnaden med lätt stomme, detta då ett 
material med hög densitet leder till en högre värmekapacitet enligt funktion 4.22. Den tunga 
stommen kan på så vis minska risken för överhettning (Orosa & Oliveira, 2012). I tabellen nedan 
visas den maximala värmelagringspotentialen hos olika material. 

Tabell 1, Fyra olika material med beräknad värmekapacitet utifrån 100 m2 och 20 cm tjock med en 
temperaturskillnad på 1 K (Jóhannesson & Gudmundsson, 2016). 

Material  Densitet [kg/m3] Specifik 

värmekapacitet 

[J/kg∙K] 

Värmekapacitet 

[kWh] 

Betong 2300 1000 12.8 

Tegel 1720 1000 9.6 

KL-trä 500 1600 4.4 

Mineralull 30 1000 0.2 

Andra parametrar som också är viktiga är materialets värmeledningsförmåga, λ, samt 
värmediffusivitet, a, som anger hur snabbt en temperaturändring sprids i materialet. 
Inträngningsdjupet har även en stor betydelse för att veta hur stor del av materialet som utnyttjas 
under en viss tidsperiod (Träguiden, 2017). Se exempel på några material i tabell 2 nedan. 
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Tabell 2, materialdata för olika vanliga material (Träguiden, 2017) 

Material  Värmekonduktivitet 

[W/mK] 

Specifik 

värmediffusivitet 

[m2/s] 

Periodiskt 

inträngningsdjup 

[mm] 

Betong 1.7 1.00 ∙ 10-6 140 

Tegel 0.6 0.44 ∙ 10-6 110 

KL-trä 0.13 0.19 ∙ 10-6 70 

Mineralull 0.04 0.30 ∙ 10-6 160 

Byggnadens värme-och ventilationssystem har stor påverkan på hur väl den termiska massan i 
en byggnad kan utnyttjas. För att den termiska massan i byggnadskonstruktionen ska ha 
möjlighet att lagra samt ge ifrån sig värme måste det tillåtas variation i den invändiga 
temperaturen. Desto större tillåten temperaturvariation desto mer värme kan lagras och avges 
(Cementa AB, 2001). 

Byggnader har blivit allt tätare och det isolerande lagret tjockare vilket bidragit till 
komfortproblem då det som ovan nämnt leder till en ”termoseffekt” under somrarna på grund 
av överhettning. Ansvaret lämnas då över till komfortsystemet för att kyla bort. En lösning för 
bättre inomhuskomfort kan vara att utnyttja den termiska massan i byggnaderna. I en 
miljöhållbar synvinkel visar däremot forskning på att det bästa alternativet är lätta 
konstruktioner. Då det har visat sig att olika strategier för isolering och termisk massa ofta har 
motsatt effekt för de olika aspekterna gällande energieffektivitet, miljöpåverkan, komfort och 
ekonomi (Stazi, 2018). 

Förhållandet mellan lagrad värme i konstruktionen och dess värmeutbyte med omgivningen 
beskrivs av en tidskonstant. Den beskriver mer specifikt hur klimatskalet utanför isoleringen 
svarar mot utvändiga temperaturförändringar då invändiga temperaturen hålls konstant (Olsson, 
2014). Funktionen nedan är den förenklade metoden för att beräkna tidskonstanten enligt SS 
24300-1:2016 som används vid klassning av värmeeffektbehov (Swedish Standards Institute, 
2016).  

𝜏 =
∑

∑ ̇ ∙ ∙
∙   [h]  (4.23)  

Där ∑ 𝐶 är den totala värmelagringsförmågan (värmekapacitet), ∑ 𝐴𝑈 är klimatskalets 

värmeledningsförmåga, �̇� är det totala luftflödet till och från byggnaden och ρl och cl är luftens 
densitet respektive specifika värmekapacitet. Funktionen ovan utgår från en temperaturskillnad 
på 1.0 °C mellan inomhus och utomhustemperatur. Endast de material som befinner sig innanför 
isoleringen ingår i beräkningen och som mest 100 mm in i väggen inifrån rummet räknat 
(Warfvinge & Dahlblom, 2010). Enligt funktionen 4.23 blir tidskonstanten alltså stor för tunga 
byggnader vilket ger en stor värmekapacitet samt i de fall då byggnaden är välisolerad vilket 
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ger låga U-värden. Det blir inget exakt värde för byggnadens tidskonstant då man som mest 
antar att 100 mm av byggnadens invändiga konstruktion aktiveras.    

Tidskonstanten kan också beräknas genom att mäta lufttemperaturen i rummet och se hur lång 
tid det tar för innetemperaturen att sjunka ner till 63 % av den totala invändiga 
temperaturdifferensen efter det att en plötslig utvändig temperaturskillnad uppstått. Där den 
invändiga temperaturändringen kan beskrivas enligt funktionen 4.24. 

 ∆𝑇 = ∆𝑇 ∙ (1 − 𝑒 ) [K]  (4.24)  

Det vill säga differensen mellan den ursprungliga temperaturen och den nya temperaturen efter 
den utvändiga temperaturändringen (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Alternativt hålls 
utomhustemperaturen konstant och från det att värmetillförseln bryts mäta hur lång tid det tar 
för temperaturen att droppa 63 % av den totala temperaturdifferensen (Olsson, 2014). Detta sätt 
kan göras genom simulering i IDA ICE och ger ett mer exakt svar på tidskonstanten än genom 
funktionen 4.23 då även massan som ligger utanför isoleringen ingår, inga antaganden av 
schablonvärden behövs för att bestämma det aktiva djupet i konstruktionen och i en simulering 
ingår även övergångsmotstånd vilket inte ingår i funktionen 4.23 (Betongföreningen, 2013).  

4.5 Termisk komfort 

Den termiska komforten är inget som kommer att behandlas i detta arbete på ett djupare plan 
men upplevs ändå viktigt att ta upp på grund av att energianvändningen för en byggnad utgår 
till viss del från de krav som ställs på den termiska komforten. Som nämnt ovan under rubrik 
4.2 krävs det en värmebalans för att uppnå god komfort, därför bör också god komfort definieras.  

Termisk komfort definieras som god då en person inte upplever att temperaturen behöver ökas 
eller sänkas i omgivningen. Då detta är högst subjektivt går det inte att finna en definition av 
hur termisk komfort kan uppfyllas för alla samtidigt. De parametrar som påverkar det termiska 
klimatet är framför allt klädsel och aktivitet hos personerna i rummet. Sedan är de övriga 
omgivande parametrarna: luftens temperatur, luftens hastighet, omgivande ytors temperatur och 
luftfuktighet (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Den svenska standarden för ergonomi för den termiska miljön följs av SS-EN ISO 7730. Då det 
inte finns någon definition av hur den optimala komforten uppnås för alla följs den istället av 
att försöka uppnå termisk komfort för så många som möjligt. Den förväntade upplevelsen 
beräknas genom PMV- och PPD- index. PMV, predicted mean vote, index består av en sju-
gradig skala från +3 (Hett) till -3 (Kallt) där acceptabla värden anses ligga mellan -0.5- 0.5. 
PPD, predicted percentage dissatisfied, index ger information om det procentuellt förväntade 
missnöjet över det termiska klimatet vilket ska hållas under 10% (Swedish standards institute, 
2006).  

4.6 Uppvärmning 

Uppvärmning omfattar energi till värmesystemet och för att värma tilluften i 
ventilationsaggregatet. Värme kommer däremot även från de interna värmelasterna bestående 
av värme från elapparater, belysning, solinstrålning samt personer. Som nämnt under tidigare 
rubrik 4.4 bidrar även den termiska massan med värme.  
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Uppvärmningssystem är en viktig del för att under vinterhalvåret kunna behålla en god komfort. 
Systemet är uppbyggda av fyra delar: värmare i rum, distributionssystem för att fördela värmen 
i byggnaden, värmekälla och system för styrning och reglering av värmetillförseln.  

Vad gäller rumsvärmare finns de i olika former, vattenburna eller genom direktel. För 
vattenburna system som är de system som kommer att behandlas i denna rapport, finns de i form 
av radiatorer, konvektorer, kamflänsrör, släta rör, golvvärme och takvärme. Där det är radiatorer 
som kommer stå för uppvärmningen i referensbyggnaden för detta arbete.   

Radiatorer finns i olika utföranden, mer eller mindre konstnärliga. Dessa kan rymma olika 
mängd vatten, vilket i sin tur påverkar radiatorns regleringströghet. Vanligt förekommande 
radiatorer är sektionsradiatorer och panelradiatorer. Sektionsradiatorer består av ett flertal 
vertikala element som sammanfogas till en önskad längd medan panelradiatorer består av ett 
eller flera parallella element längs väggen. Radiatorernas bredd och höjd anpassas utefter 
fönstrets bredd och brösthöjd. Det ska vara ca 200 mm smalare än fönsterbredden och finnas 
100 mm tillgodo över och under radiatorn för att inte förhindra luftcirkulationen runt radiatorn.  

Radiatorer värmer rummet både genom strålning och konvektion, där utformningen avgör hur 
andelen strålning respektive konvektion fördelas. Panelradiatorer har vanligtvis en fördelning 
på ca 35 % strålning medan en sektionsradiator bara har 15 %. Detta då panelradiatorn har sina 
element parallellt med väggen vinklade in mot rummet medan sektionsradiatorer har sina 
element vinklade längsmed väggen. Radiatorn värmer upp den kalla luften vilket gör att den 
stiger och skapar en luftrörelse i rummet. Hur effektivt en radiator värmer beror därmed också 
på möblering i rummet. Är det möbler framför eller gardiner som hänger och blockerar 
luftcirkulationen försämras också radiatorns möjligheter att värma upp rummet.  

Radiatorns effekt beror av tre termer, radiatorns värmegenomgångstal, k, värmeavgivande yta, 
Arad och medeltemperatursskillnad mellan radiator och omgivning, ΔTm. Enligt funktion 4.25. 

𝑃 = 𝑘 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇    [W]  (4.25) 

Beroende på utformningen av radiatorn men även temperaturskillnaden varierar dess k-värde, 
värmegenomgångstal, mellan 6.5 och 10 W/m2K (Warfvinge & Dahlblom, 2010).  

Att förse byggnaden med värme kan ske externt eller internt. Det vanligaste sättet att förse 
byggnaden med värme externt är genom fjärrvärme där värmevatten distribueras till byggnaden 
genom kulvertar. För internvärmeförsörjning sker det numera vanligen genom värmepumpar 
(Abel, Nationalencyklopedin, 2019).   

År 2016 fanns 157 miljoner kvadratmeter uppvärmd lokalyta i Sverige där 68 % av denna var 
uppvärmd med fjärrvärme (Statens energimyndighet, 2017). Fjärrvärmeverk försörjer hela eller 
delar av samhällen med värme och är den metod som används för majoriteten av alla 
lokalbyggnader i Sverige. Fördelningen av värme sker i form av primärvatten genom 
välisolerade nedgrävda rör, så kallade kulvertar som nämnt ovan. Vattnet måste distribueras 
under högt tryck för att det heta vattnet inte ska koka, då vattnet håller en temperatur mellan 70 
till 120 °C. Byggnaderna tillförs vattnet genom värmeväxlare till sekundärvattnet och 
byggnadens värmesystem (Warfvinge & Dahlblom, 2010).  

Fastighetsägaren skriver på ett abonnemang för fjärrvärme. Priset på detta beror av tre 
komponenter: energi, effekt och returtemperatur av fjärrvärmevattnet. Abonnemangspriset blir 
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högre om fastigheten har en hög energianvändning. Den andra priskomponenten beror på hur 
hög toppeffekt som fastigheten har vid -15 °C. Den sista komponenten kan sänka 
abonnemangspriset om returtemperaturen på fjärrvärmevattnet är lägre än 50 °C, vilket beror på 
hur effektivt värmesystemet är i byggnaden (Fortum, 2017). 

4.7 Kylbehov 

Kyla är inget som behandlas i detta arbete men då arbetet behandlar lokaler där det många 
gånger finns ett kylbehov, upplevdes det ändå befogat att ta med denna underrubrik.  

Lokalbyggnader utsätts för höga värmelaster i form av solinstrålning, apparater, belysning, och 
personer. Detta leder till att överskottsvärmen blir svår att göra sig av med även under 
vinterperioden om det inte finns installerat kylsystem. I första hand ska passiva strategier 
undersökas där ibland för att minimera solinstrålningen genom avskärmning och minska intern 
värmen från apparater. I andra hand försöka kyla genom det ursprungliga ventilationssystemet. 
Först där efter kan metoder som variabelt luftflöde (VAV- system) med kyld ventilationsluft 
eller vattenburet kylsystem tas till (Warfvinge & Dahlblom, 2010).  

Den termiska massan som nämnts ovan i kombination med uppvärmning kan även utnyttjas för 
att kyla. Om byggnaden ventileras under nattetid så att temperaturen sjunker och kyla lagras i 
den termiska massan kan den senare under dagen frigöras när temperaturen i rummet höjts 
(Kreider, Curtiss, & Rabl, 2009).  

4.8 Ventilation 

Ventilationen har i uppgift att byta ut den förorenade luften mot ny frisk luft och att se till att 
föroreningar inte sprids i byggnaden. Föroreningarna ska ventileras bort utan att det besvärar 
genom drag eller skapar stora temperaturskillnader. I de rum där människorna i byggnaden 
vistas mest bör den rena luften tillföras och sugs ut i de utrymmen där föroreningar är som störst. 
Tilluftsdon och frånluftsdon ska placeras så långt ifrån varandra som möjligt för att undvika att 
tilluften sugs ut direkt. En annan viktig uppgift är att se till att byggnaden håller ett undertryck 
för att fuktig luft inte ska tryckas ut genom otätheter i klimatskalet vilket kan leda till 
kondensation och skapa fukt- och mögelskador. I vissa fall kan ventilationssystemet även ha i 
uppgift att värma och kyla.  

Ventilationssystem är uppbyggda av fyra delsystem (Warfvinge & Dahlblom, 2010):  

 rumssystem bestående av till- och frånluftsdon  

 distributionssystem bestående av luftkanaler som distribuerar till och frånluft  

 luftbehandlingsaggregat bestående av minst en fläkt men kan även innehålla filter, 
värmare, kylare och värmeåtervinnare  

 styr- och reglersystem för temperatur, tryck och luftflöde  

I lokalbyggnader som kontor där föroreningar sprids ut jämnt i hela byggnaden behövs endast 
allmänventilation. Ventilationen måste anpassas efter verksamhet och för kontor med 
stillasittande arbete följer arbetsmiljöverkets allmänna råd att luftflödet inte understiger 7 l/s och 
person plus 0.35 l/s per m2 golvarea (Arbetsmiljöverket, 2019). 
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I lokalbyggnader är det vanligaste ventilationssystemet ett till- och frånluftssystem med 
återvinning kallat FTX-system. Då de ventileras kraftigare än bostäder och det är lättare att 
kontrollera luftflödena samt på grund av att de kan kräva kylning. Med värmeåtervinning kan 
energibehovet för eftervärmning av tilluften minskas med cirka 80 % genom att man tar vara på 
värmen från frånluften (Warfvinge & Dahlblom, 2010).   

4.9 Styr- och reglersystem 

Styr- och reglersystem kontrollerar installationssystemen i en byggnad så som värme, kyla och 
ventilation. Enligt boverket krävs det styr- och reglersystem för att bibehålla god invändig 
komfort och luftkvalitet samt för att installationssystemen ska vara så energieffektiva som 
möjligt i förhållande till syftet med byggnaden och det utvändiga och invändiga klimatet. 
Tillförseln av värme, kyla och ventilation ska ske med hjälp av automatisk reglering (Boverket, 
2019).  

Skillnaden mellan styrning och reglering är att reglering är ett slutet system, där det finns en 
återkoppling på ett tidigare styringrepp medan styrning är ett öppet system utan återkoppling på 
utsignalen. Att styra innebär att man avsiktligt gör ett ingrepp på ett objekt för att påverka. 
Reglering innebär istället att man observerar, jämför och åtgärdar. Styrning kan alltså vara ett 
verktyg inom reglering. Den signal som mäts kallas för ärvärde, medan det som regleringen styr 
mot kallas för börvärde (Jernkontoret, 2019). Det finns olika typer av reglersystem, fyra vanliga 
vid temperaturreglering är: 

 Tvåvägsreglering 

 Proportionell reglering, P 

 Proportionell integrerad reglering, PI 

 Proportionell integrerad deriverad reglering, PID 

Tvålägesreglering: innebär att en regulator endast har två lägen antingen på eller av. Systemet 
antar ett högsta, U1, och ett lägsta, U2, värde för styrvariabeln samt ett reglerfel, e. Om 
styrvariabeln når sitt minsta värde regleras regulatorn till sitt andra läge tills de att styrvariabeln 
når sitt tolererade maximum då den regleras till sitt första läge igen. Detta beskrivs med 
funktionen nedan (Åström & Johan, 1985). Tvåvägsreglering är den billigaste reglertekniken 
och passar HVAC-system med lång tidskonstant som luft- och vattenburna värmesystem för 
bostäder. Snabbreagerande system lämpar sig inte för detta system (Kreider, Curtiss, & Rabl, 
2009).  

𝑢(𝑡) =
𝑈    𝑒 > 0
𝑈    𝑒 < 0

     (4.26)    

Proportionell reglering: utför en proportionell reglering mellan styrvariabeln och börvärdet. 
Om ärvärdet upplevs minska med 20 % kommer en reglering ske med en ökning på 20 %. En 
proportionalitetskonstant, Kp, mellan reglerfelet och ärvärdet används och multipliceras mot 
reglerfelet.  

𝑢(𝑡) = 𝐾 𝑒(𝑡)     (4.27)  
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Det totala intervallet för styrvariabeln som krävs för att regulatorn ska gå mellan sina 
extrempunkter kallas för strypintervall, och är den variabel som kontrollerar systemet. I 
proportionell reglering sätts ett börvärde och en proportionalitetskonstant eller ett strypintervall. 
Inte båda, då strypintervall och proportionalitetskonstanten är proportionella mot varandra. 
Proportionalitetskonstanten bestäms utifrån styrvariabelns maximala samt minimala värde 
genom strypintervallet, se 4.28.  

𝐾 =
( )

( )
       (4.28) 

Metoden leder ofta till ett kvarstående reglerfel på grund av att reglersignalen är proportionell 
mot reglerfelet men om reglerfelet kvarstår efter en reglering kommer systemet inte längre ta 
hänsyn till det utan det uppstår istället jämnvikt runt reglerfelet (Olsson, 2014). Med mindre 
strypintervall kommer en större proportionalitetskonstant och ett mindre fel då det mindre 
strypintervallet ger större kontroll. Proportionell reglering är bäst lämpade för stabila, 
långsamma system som tillåter små strypintervall (Kreider, Curtiss, & Rabl, 2009).  

Proportionell integrerad reglering: den första processen fungerar på samma sätt som 
proportionell reglering därefter på grund av integraltermen kommer reglerfelet gå mot noll. 
Integrerad reglering inkluderar tiden vilket innebär att utifall att ett fel kvarstår ökas 
reglersignalen succesivt till dess att önskat värde är uppnått. Hur fort reglerfelet går mot noll 
beror på integralens tidssteg (Kreider, Curtiss, & Rabl, 2009). 

𝑢(𝑡) = 𝐾 𝑒(𝑡) + ∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡    (4.29) 

Proportionell integrerad deriverad reglering: denna process används för att snabbare bli av 
med reglerfelet. Som kan avläsas från ekvation 4.30 har det lagts på en deriverad term på 
ekvation 4.29 proportionell mot tidsintervallet för ändringen av reglerfelet. Termen har en liten 
effekt på ett stabilt system med ett jämt reglerfel men vid plötsliga förändringar kan den snabbt 
bidra med en stor reglersignal (Kreider, Curtiss, & Rabl, 2009). Genom att titta på reglerfelets 
förändring har denna term en förutspående funktion (Olsson, 2014).  

𝑢(𝑡) = 𝐾 𝑒(𝑡) + ∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡 + 𝐾     (4.30) 

Reglersystem är uppdelade i central respektive lokal reglering. Ett centralt system tar inte 
hänsyn till resultatet, det vill säga rumstemperaturen. Det centrala systemet innehåller 
reglercentral, givare, reglerventiler och ställdon (Olsson, 2014). Värmesystem i byggnader är 
inte i behov av snabb reglering men metoden används i undersystem för att behålla stabilt tryck 
i rör vilket kräver ett snabb-reglerande system för att bibehålla kontroll (Kreider, Curtiss, & 
Rabl, 2009) I figuren nedan illustreras hur snabbt de olika systemen reglerar fel över tid.  

I installationstekniska sammanhang inkluderas alltid åtminstone proportionell reglering, i 
dagens byggnader behandlas reglerfelen hos de flesta värmesystem med hjälp av PI- reglering 
(Olsson, 2014). 
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Figur 3, Illustration av hur P, PI och PID system agerar efter att de utsatts för en förändring i indata (Kreider, 
Curtiss, & Rabl, 2009). 

4.9.1 Traditionell styrning 

Traditionell styrning syftar i denna rapport till styrning som endast tar hänsyn till 
utomhustemperaturen. Den består av central reglering som tar fram en framledningstemperatur 
given av en funktion av utomhustemperaturen (Olsson, 2014). Desto kallare det är ute desto 
varmare bör framledningstemperaturen vara, förhållandet bestäms av en reglerkurva vald i 
reglercentralen. Radiatorernas k-värde varierar olinjärt med temperaturskillnaden vilket är 
anledningen till att reglerkurvorna oftast är krökta (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Förr valdes 
framledningskurvor utifrån ett antal förinställda kurvor men numera tas vanligtvis individuellt 
anpassade framledningskurvor fram. Exempelvis genom att ett antal punkter väljs ut för olika 
utomhustemperaturer, vanligtvis väljs något högre framledningstemperatur mellan 0 till +5 °C 
då det brukar upplevas som att det normala förhållandet mellan utetemperaturen och 
framledningskurvan inte är tillräckligt, se exempel på en framledningskurva nedan. 
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Figur 4, Exempel på en individuellt anpassad framledningskurva (Olsson, 2014). 

Den centrala regleringen sker med hjälp av en shuntgrupp bestående av shuntventil, shuntmotor 
och cirkulationspump. Shuntning är en process där det vanligtvis alldeles för varma 
värmevattnet blandas med svalare returvatten. Är byggnaden uppvärmd genom fjärrvärme sker 
effektregleringen med avseende på fjärrvärmeverkets önskan om att få tillbaka svalt vatten. 
Stryps primärflödet till värmeväxlaren kommer framledningstemperaturen till radiatorer och 
returtemperaturen att sjunka. Denna reglering görs med hjälp av en tvåvägsventil till 
primärflödet och regleras med avseende på utomhustemperaturen och den önskade 
framledningstemperaturen i sekundärflödet. Se figur 5 nedan (Warfvinge & Dahlblom, 2010).  

Många äldre styr- och reglercentraler har slutat att fungera eller saknar moderna funktioner som 
vädringsskydd. Genom att byta till ett modernare finns det potential att spara värmeenergi upp 
emot 5 till 15 %. Injusteringar av det befintliga värmesystemet kan vara en kostnadseffektiv 
lösning för att spara energi. Om verksamheten eller byggnadsskalet har ändrats eller att 
överdimensionerade radiatorer justeras om till ett lågflödessystem. Detta kan också bidra till en 
minskad energianvändning på 5 till 15 % (Adalberth & Wahlström, 2007).   
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Figur 5, Illustration av en fjärrvärmeansluten värmeledning med tvåvägsventil på primärflödet. 

I kombination med central reglering används oftast också lokal flödesreglering i form av 
termostatventiler. Dessa sitter med anslutning till radiatorn med en temperaturgivare som läser 
av rumstemperaturen. Om temperaturen blir för varm stryps vattenflödet. Termostatventilen har 
i uppgift att reducera värmetopparna i rummet och generera ett jämnare inomhusklimat. Då det 
inte alltid är önskvärt med samma temperatur i alla rum eller att värmetillskottet från sol, 
personer och apparater ser olika ut i de olika rummen. (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 
Termostatventilen består av en temperaturkänslig behållare, kallad känselkropp. Känselkroppen 
består av vax eller en gas som utvidgas med ökad temperatur. Känselkroppen är kopplad till en 
återfjädrad axel, kallad spindel. När känselkroppen utvidgas skjuts spindeln mot ventilens kägla 
som stryper vattenflödet, för att sedan när temperaturen sjunker igen och känselkroppen 
krymper dras även spindeln tillbaka och flödet ökar igen. Hur mycket som spindeln ska strypa 
flödet i sitt grundläge kan regleras med ett ställdon längst ut på termostatventilen (REGIN, 
2019). Se figur nedan.  
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Figur 6, Sektion av en radiatortermostat (Danfoss, 2019). 

Termostatventilernas känselkropp expanderar proportionellt med temperaturen vilket innebär 
att termostatventilen använder sig av P-reglering som beskriven ovan. Dessa ventiler har 
vanligtvis ett P-band på 2 °C, vilket innebär att ventilen kommer att gå från helt sluten till fullt 
öppen med en temperaturskillnad på 2 °C. Mindre P-band innebär en jämnare temperatur men 
desto mer instabil, då termostatventilen kommer skifta mer intensivt mellan helt stängd och fullt 
öppen (REGIN, 2019). Det finns även elektroniska termostatventiler som kan använda sig av 
mer noggrann PI- eller PID- reglering. Nackdelen med termostatventiler är att dess hållbarhet 
inte är speciellt bra och kunskapen om underhåll och injustering av dessa har varierat. 
Hanteringen av fönstervädring har även tenderat till att vara mindre energieffektiv (Ruud, 2003).   

Det finns i huvudsak två olika typer av termostatventiler, reglerande och maxbegränsande. Med 
reglerande termostatventiler ställs framledningstemperaturen något högre än i normala fall, 
vilket innebär att det är termostatventilerna som bestämmer temperaturen i respektive rum. 
Systemet är mindre känsligt för inställningen på framledningstemperaturen, där det inte spelar 
någon större roll om framledningstemperaturen skiftar mellan 3 och 7 °C (Adalberth & 
Wahlström, 2007).  

För de maxbegränsande termostatventilerna är det istället framledningstemperaturen som styr 
rumstemperaturen. Framledningstemperaturen ska därför vara den samma som vid normal 
central styrning. De maxbegränsande termostatventilerna beaktar då den interna lasten. Om till 
exempel solen ligger på och temperaturen stiger över det inställda värdet, exempelvis 22 °C 
kommer termostatventilen att börja stängas av för att vid en innertemperatur på 25 °C vara helt 
avstängd. Dessa termostatventiler är mindre känsliga för vädring än vad reglerande 
termostatventiler är (Adalberth & Wahlström, 2007).  

Att installera termostatventiler på ett system som endast använder sig av central reglering kan 
minska värmeenergianvändningen med 5 till 15 %, se figur 7 för att se ett schema över hur 
termostatventilerna är kopplade till radiatorn respektive för hur radiatorer fungerar med central 
reglering utan termostatventiler. En ytterligare viktig faktor för energianvändningen är att 
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reglerventilerna är väl dimensionerade, i äldre system samt även förekommande i nya system är 
dessa många gånger överdimensionerade vilket leder till instabil reglering och ökad 
energianvändning (Adalberth & Wahlström, 2007) Termostatventiler har oftast en betydligt 
kortare livslängd än vad radiatorerna har. Uppskattningsvis är livslängden 15- 20 år beroende 
på dess kvalitet. När termostatkroppen försämras kan det leda till att radiatorerna är konstant 
varma eller svala då termostaterna inte reglerar flödet korrekt längre mot temperaturen utan 
håller ventilen i ett fixt läge (Bärtås, 2011).  

 
Figur 7, Scheman över radiatorer med en termostatventil respektive injusteringsventil. 

  

4.9.2 Prognosstyrning 

Avsikten med prognosstyrning är att genom information från byggnadens tekniska egenskaper 
och genom väderdata kunna förutse vilket värmebehov som behövs och kommer behövas i 
framtiden. Detta för att möjliggöra lägre toppbelastningar med ett jämnare värmeflöde. Det ska 
på så sätt också förbättra komforten i byggnaden samt ha ekonomiska fördelar. Dessa två 
sistnämnda faktorer kommer dock inte prövas i detta arbete.   

Om vädret skiftar hastigt under de kommande dagarna kan en byggnad med 
väderprognosstyrning planera för det innan och utnyttja byggnadens egenskaper för att optimera 
energianvändningen. Utan prognosstyrning tar byggnaden hänsyn till väderskiftet först när det 
sker, vilket kan leda till att byggnaden har ett överskott eller underskott på värme (Adalberth & 
Wahlström, 2007).  

Ett väderprognosstyrt värmesystem tar hänsyn till den termiska trögheten i byggnaden samt 
påverkan från det lokala vädret som solinstrålning och vind. Utifrån de olika parametrarna tas 
en framledningstemperatur fram. Prognosstyrningen försöker utifrån de givna väderdata förutse 
värmelagrets påfyllningsbehov. Detta ska generera i ett stabilare inomhusklimat samt minska på 
energikonsumtionen då systemet beaktar gratisvärme (Petersen & Bundgaard, 2013). Väderdata 
hämtas minst en gång per dygn för 12 till 120 timmar framåt i tiden (Herrlin, 2017).  

2010 var prognosstyrning installerad i tio miljoner kvm byggnad (Olsson, 2014). Det som skiljer 
installationen av prognosstyrning från traditionell styrning är att en prognosmottagare installeras 
mellan utomhusgivaren och reglercentralen, se figuren nedan. Där prognosmottagaren tar emot 
väderprognoser från en väderstation och utifrån det skickar signaler till reglercentralen med 
avseende på byggnadens egenskaper och det inkommande vädret (ERAB, 2019).  
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Figur 8, Principlösning för prognosstyrning ansluten mot reglercentralen. 

4.9.2.1 Produkter på marknaden 

På marknaden finns det flera olika produkter. Här nedan kommer en beskrivning av några 
exempel som styr via väderprognosdata. 

SMHI 

SMHI har tagit fram en produkt kallad WeatherSync som baserar sin prognosstyrning på 
ENLOSS modellen. ENLOSS är en energibalansmodell utvecklad av SMHI som beräknar 
värme och kylbehov för en byggnad. Prognosstyrningen bygger på att istället för 
utomhustemperaturen skapa en fiktiv temperatur baserad på byggnadens egenskaper, 
utomhustemperaturen och det kommande vädret. Varje dag skickas en flerdygnsprognos med 
timvärden till en prognosmottagare som omvandlar data till en fiktiv temperatur (SMHI, 2019). 
Prognosmottagaren monteras mellan befintlig utomhusgivare och reglercentral. Väderprognoser 
hämtas från SMHI via internet (ERAB, 2019). Enligt SMHI lämpar sig produkten till större 
flerbostadshus, kontorsbyggnader, äldreboenden, vårdhem och sjukhus. Utifrån deras erfarenhet 
ska man med produkten sänka energiförbrukningen med 10- 20 kWh per kvm och år. Denna 
produkt säljs genom deras partners ERAB och Nordomatic som står för prognosmottagare och 
kommunikationssystem. (SMHI, 2019) 
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eGain 

En produkt som grundas i samma metod som SMHI utvecklat är eGain forecasting. Detta system 
styr precis som Weathersync endast framledningstemperaturen i värmesystem genom att byta 
ut utomhustemperaturen mot en fiktiv temperatur, även kallad ekvivalent temperatur. 
Styrsystemet beaktar solinstrålning, solinstrålningsvinkel, reflektion från mark, vindhastighet, 
vindriktning, byggnadens fönster- och väggareor, orientering och byggnadens värmetröghet. 
Systemet har en kontinuerlig utvärdering av prognosernas kvalitet, utifall att de avviker för 
mycket kommer prognosstyrningen slås av och byggnaden börjar istället styra mot 
utomhustemperaturen igen. Innan systemet installeras rekommenderar eGain att injusteringar 
görs på det befintliga systemet. Enligt statistik från ca 2000 byggnader med eGain installerat i 
Sverige har besparingen varit ca 12 kWh/m2 och år (Persson & Vogel, 2011).  

Elvaco 

Elvaco:s system för prognosstyrning, Ecopilot bygger sin produkt på rapporten “Effekt- och 
energibesparing genom förenklad styrning och drift av installationssystem i byggnader” av Isfält 
och Bröms (1992). Produkten kallas Ecopilot och ska ta hänsyn till byggnadens termiska tröghet 
genom en tidskonstant och istället för att använda en fiktiv framledningstemperatur regleras 
istället börvärdet för rumstemperaturen beroende på väderprognoserna. Systemet tillåter en 
variation på innetemperaturen på fem grader (Wadsö, 2012). Ecopilot ska generera den största 
energibesparingen genom byggnadens värmetröghet. Detta genom tre olika parametrar, 
balanstemperatur, tidskonstant och tillåtna temperaturvariationer. Byggnaden delas in i olika 
zoner beroende på väderstreck och användningsområde av utrymmet. I varje zon placeras 
inomhusgivare som mäter rumstemperaturen. Det är genom rumsgivare, tidskonstant, 
väderprognoser och zonens balanstemperatur som Ecopilot beräknar värmeeffektbehovet. 
Framledningstemperaturen till radiatorer och temperaturen på tilluften kan sedan regleras utifrån 
det. Framledningstemperaturens börvärde styrs enligt en reglerkurva där detta värde kan 
förskjutas vid behov. På samma sätt styrs temperaturen på tilluften, enligt en börvärdeskurva 
där tilluften förskjuts enligt behov. Denna kurva är unik för varje luftbehandlingsaggregat. 
Prognosstyrningen tros stå för 10- 15 % av energibesparingen genererad från Ecopilot. 
(Larmérus, 2014).  

Ecopilot ska enligt statistik av 200 installationer ge en kostnadsreducering på 25 % jämfört med 
byggnadens tidigare styrsystem (Larmérus, 2014). Enligt deras referensprojekt genererar 
Ecopilot en besparing på värmeenergiförbrukningen med 11 till 46 kWh/m2 motsvarande 16 till 
ca 40 %. De har gemensamt att de är större byggnader och byggnaderna representerar de flesta 
olika kategorier som flerbostadshus, kontor och sjukhus. (Elvaco, 2019). Utöver att generera en 
lägre energianvändning ska systemet skapa ett bättre inomhusklimat. Ecopilot uppskattas ha en 
intrimningsperiod på 2 år (Larmérus, 2014).   

4.9.3 Ekvivalent utomhustemperatur 

Denna undersökning kommer att använda prognosstyrning som istället för att reglera mot 
utomhustemperaturen reglerar framledningstemperaturen mot en ekvivalent 
utomhustemperatur. Den ekvivalenta utomhustemperaturen ska då anpassas till byggnadens 
behov med avseende på kommande väder och byggnadens egenskaper och behov. 
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ENLOSS- modellen, utvecklad av SMHI som nämnt ovan,  tar ut en ekvivalent 
utomhustemperatur där den för varje timme processar data avseende värmebalansen i 
byggnaden. De data som behandlas är vind, v , solinstrålning, S, värmeförluster genom mark, 
G, och interna laster från apparater, E, och personer, P. Dessa värden omvandlas till en fiktiv 
temperatur, se funktion 4.31. 

 𝑇 (𝑡) = 𝑇 + (𝛽 ∗ 𝑣 ∗ ∆𝑇 + 𝐺 − 𝑆 − 𝐸 − 𝑃)   (4.31) 

 Där Ke är byggnadens genomsnittliga värmekoefficient som bestäms enligt 4.32. A är 
byggnadens totala invändiga area och β är en konstant som representerar ett 
byggnadskarakteristiskt värde. 

𝐾 = (∑ 𝑈 𝐴 + )    (4.32) 

Där n är byggnadens luftomsättning per timme, cpρ är luftens värmekapacitet och V är 
byggnadens invändiga volym.  

Denna temperatur tar då hänsyn till värmebalansen i en zon. Temperaturen beräknas inom ett 
intervall timvis framåt i tiden med prognosdata och sammanställs med en funktion 4.33 där de 
framtida ekvivalenta temperaturerna viktas mot byggnadens värmetröghet.  

𝑇 (𝑡 ) = 𝑇 (𝑡 ) + ∑ ∆𝑇 (𝑡)𝑒 (1 − 𝑒 )   (4.33) 

ΔTe är differensen mellan den framtagna ekvivalenta temperaturen vid tiden to-t och to. 
(Kalagasidis, Taesler, Andersson, & Nord, 2006) 

4.10 Väderprognoser 

För att ta fram väderprognoser krävs det kraftfulla datorer för att klara av de beräkningar som 
krävs. Prognoserna uttrycker den mest sannolika väderutvecklingen. Enligt statistik från SMHI 
har prognoser 24 timmar framåt i tiden en träffsäkerhet på 82 %, desto längre fram i tiden 
prognoserna sträcker sig desto osäkrare blir de. Undantag finns dock där det är svårare att 
förutspå prognoser för aktuella lågtryck jämfört med inkommande högtryck (SMHI, 2019).  

Det är många olika faktorer som ska stämma överens, inom en viss felmarginal, för att en 
väderprognos ska vara korrekt. Grunden till pålitliga väderprognoser är antalet 
observationspunkter. Radar- och satellitinformation används i allt större utsträckning för att 
täcka in hela jorden och dess atmosfär på olika höjd. Prognoserna beräknas med mätpunkter i 
ett rutnät som täcker upp en yta på minst 2.5x2.5 km. Desto tätare rutnät desto mer detaljerade 
prognoser går att uppnå. Som till exempel hur temperaturen förändras med topografin eller om 
ett nederbördsområde består av små kraftiga skurar eller mer långvariga sammanhängande 
skurar. Det är däremot fortfarande svårt att förutspå var små skurar kommer att inträffa (SMHI, 
2019).  

Den insamlade data beräknar sedan fram prognoser genom numeriska modeller. Dessa 
prognoser kommer alltid att innehålla ett fel jämt emot det verkliga vädret vid en viss tid och 
plats. Felen kan bero på den begränsade upplösningen av mätpunkter eller approximationer 
antagna med bristande kännedom om ursprungstillståndet. Dessa små fel blir allt större desto 
längre fram i tiden prognoserna sträcker sig. Ett exempel på ett sådant fel kan vara att 
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molnigheten för en viss säsong underskattas. Dessa fel är oftast slumpmässiga. Systematiska fel 
kan också uppstå i de numeriska modellerna för prognoser. Detta kan uppstå om prognosdata 
endast samlas in för en viss upplösning i tid och rum som inte inkluderar lokala avvikelser från 
arealmedelvärden i modellen (SMHI, 2019).  

4.11 Klimatdata 

Klimatdata för simulering i program som IDA ICE tas fram av SMHI på uppdrag från SVEBY. 
Detta sker genom direkta väderobservationer från ett begränsat antal stationer i ett 
observationsnät. Mätning av strålning sker också bara på ett fåtal platser. För att få heltäckande 
prognoser över landet kombineras därför den insamlade data med meteorologiska modeller som 
tar hänsyn till fysiken och interpoleringsmetoder för att kunna skapa ett rutnät av punktvärden. 
Den metodik som SMHI använder kallas Optimal interpolation och 3D-Var (Sveby , 2016).  

Metodiken för att ta fram timvisa väderdata för ett år med avsikt för att beräkna genomsnittliga 
årliga energianvändning utgår från standarden SS- EN ISO 15927 -4:2005. De parametrar som 
måste ingå i klimatdata är: torr lufttemperatur, normal direkt solstrålning samt diffus 
solinstrålning mot horisontell yta, relativ fuktighet, absolut fuktighet, vattenångtryck eller 
daggpunktstemperatur och vindhastighet på 10 m höjd.  

Väldigt sällan består ett år av genomgående karakteristiska data för ett långsiktigt perspektiv 
utan det behövs därför samlas på från flera år, minst 10, för att få ihop klimatdata där varje 
månad kan anses representativ. Månaderna under denna period rangordnas var för sig utifrån 
deras representativitet vad gäller den givna data, vilket innebär att den slutliga klimatfilen 
innehåller en månad från ett år och en annan månad från ett annat. För att få jämna övergångar 
mellan månaderna måste därför varje månads första och sista åtta timmar utjämnas genom 
interpolation.  (Swedish Standards Institute, 2005).    

För klimatdata har SMHI tagit fram timvis data med följande parametrar: 

 Vindriktning  [grader] 

 Vindhastighet [m/s] 

 Lufttemperatur [°C] 

 Relativ fuktighet [%] 

 Total molnighet [8-delar] 

 Globalstrålning mot horisontell yta [W/m2] 

 Direkt strålning i normalriktningen [W/m2] 

 Diffus strålning mot horisontell yta [W/m2] 

Slutligen vid beräkning av en byggnads energiprestanda ska värme och kylbehov korrigeras 
utifrån skillnader mot normalåret. Klimatdatafilerna ska representera de väderförhållanden som 
förekommer i varje ort. Detta görs vanligtvis genom användning av energiindex, graddagar eller 
energisignatur, för att normalisera skillnader för uppvärmning (Sveby , 2016).  

4.12 Energianvändning 

Enligt statistik från 2016 av Statens energimyndighet är fjärrvärme det dominerande 
uppvärmningssättet för lokaler med 75 % av den totala energianvändningen för uppvärmning 
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och varmvatten, motsvarar 14.7 TWh. Den totala energianvändningen har varit relativt stabil 
sedan 2005 men har 2016 gått upp i jämförelse med de två föregående åren (Statens 
energimyndighet, 2017). 2013 var energianvändningen 80 TWh för uppvärmning och 
tappvarmvatten i hushåll och lokalbyggnader. Detta motsvarade då 55 % av den totala 
energianvändningen inom sektorn där lokaler representerar 28 % av byggnaderna (Statens 
energimyndighet, 2015).  

Kravet på en byggnads energianvändning regleras enligt BBR, där man talar om ett 
primärenergital (EPpet) och bestäms i förenklad form enligt formeln nedan. 

𝐸𝑃 =
∑ (

,
, , , )

   [kWh/m2Atemp] (4.34) 

Som kan avläsas av formeln är det energianvändningen av uppvärmning, kyla, tappvarmvatten 
och fastighetsenergi som ingår i primärenergitalet. Energianvändningen med avseende på 
uppvärmning korrigeras med en geografisk justeringsfaktor, Fgeo, som i Stockholm, där 
referensbyggnaden är lokaliserad är lika med 1.0. Primärenergifaktorn, PE, är 1.0 med undantag 
för om byggnaden är uppvärmd med el, i det fallet är primärenergifaktorn 1.6. För lokaler är det 
högsta tillåtna primärenergitalet 80 kWh/m2Atemp och år (Boverket, 2019).   

4.13 IDA ICE 

IDA Indoor Climate and Energy, IDA ICE, är ett verktyg som analyserar det invändiga klimatet 
samt beräknar en byggnads energiprestanda. IDA ICE tillåter att byggnaden byggs upp av 
multipla termiska zoner. Zonerna tar hänsyn till både humiditeten och koldioxidhalten i luften. 
Intilliggande byggnader kan läggas till för att ta hänsyn till dess skuggning. Simuleringar kan 
köras genom kortare perioder med önskade datum eller genom ett helt år. Data för väder kan 
läggas till med önskad klimatfil eller skapa ett eget klimat genom en modell för en 24 timmars 
period.  

Det finns tre olika nivåer av användargränssnitt, Wizard, Standard och Avancerad. Där Wizard 
är den absolut enklaste versionen där frihetsgraden är begränsad vad gäller de olika 
beräkningarna och olika antaganden. Standard som är nästa nivå tillåter större frihet och kan här 
i större grad bestämma parametrar som geometri, material, styr- och reglerinställningar och 
laster. Denna nivå kan utföra de vanligaste simuleringarna men om det är en specifik komponent 
som ska ändras eller en viss variabel som ska undersökas krävs den avancerade nivån. I det 
avancerade gränssnittet finns alla komponenter uttryckta som ekvationer där alla ekvationer, 
parametrar och variabler går att behandla. Skillnaden mellan parametrar och variabler är att 
parametrar hålls konstanta under en simulering vilket inte variabler nödvändigtvis gör.  

Det finns två olika zonmodeller, klimatmodell eller energimodell. Energimodellen är inställd 
som standard och utför sina beräkningar något enklare än klimatmodellen. Den beräknar en 
genomsnittlig lufttemperatur som är den samma i hela zonen medan klimatmodellen beräknar 
en vertikal lufttemperaturgradient i zonen.  Klimatmodellen är en mer detaljerad modell men 
kan dock endast byggas upp i rektangulära former. Nedan i figur 9 visas ett exempel på ett 
schema i det avancerade gränssnittet på en zon med en klimatmodell. De olika komponenterna 
i schemat är följande: 
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1. Till- och frånluft 

2. Tak respektive golv 

3. Läckluft 

4. Solbestrålning och yttrevärmeövergångskoefficient, yttervägg 

5. Innervägg 

6. Fönster med skuggberäkningar 

7. Reglering av brukare i zonen med inkluderande automatisk anpassning av kläder 

8. PI-reglering av idealisk värmare 

9. Kylpanel med reglering och bakom det följer ett tak 

10. Den faktiska zonen där värmestrålning, konvektion och laster beräknas 

11. Efterbehandling av komponenter för att samla resultat.  

  

Figur 9, schema över en zon i det avancerade gränssnittet (EQUA Simulation AB, 2018). 

En modell består även av ett centralt luftkonditioneringsaggregat och ett primärt system för 
varmvatten och kallvattenförsörjning. Det primära systemet består av en värmepanna styrd 
genom en utomhusgivare efter en reglerkurva och eventuellt schema. Den består även av ett 
kylaggregat med schema för dess styrning. Se figur nedan som visar hur det ser ut i IDA ICE. 
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Figur 10, standard primärsystemet för varmvatten och kallvattenförsörjning. 

Luftbehandlingsaggregatet består i sin tur av en till- respektive frånluftsfläkt, en värmeväxlare, 
ett värme- respektive kylbatteri, scheman över drift för varje enhet samt en reglercentral. Där 
aggregatet kan styra utifrån utomhustemperatur, konstant temperatur eller schema. Nedan visas 
också hur aggregatet ser ut i IDA ICE (EQUA Simulation AB, 2018).  
 

 
Figur 11, luftbehandlingsaggregatet i IDA ICE. 

Alla objekt i byggnaden styrs av så kallade makron dessa är redan förinställda i standardnivån. 
I den avancerade nivån kan man däremot skapa egna reglersystem för olika objekt i byggnaden. 
Makrona är då återskapande som färdiga moduler, dessa kan man koppla som man vill för att 
bygga upp ett system, likt de i figurerna 9 till 11 ovan, men det är även möjligt att skapa egna 
makron om de färdiga makron inte kan bidra till det önskade ändamålet (EQUA Simulation AB, 
2018).  
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5 Referensbyggnad 

Detta kapitel går igenom hur arbetet är genomfört, hur byggnaderna är uppbyggda i IDA ICE 
och hur prognosstyrningen är framtagen samt hur väl den presterar.  

Referensbyggnaden som använts för att undersöka styrsystemen är en sekelskiftsbyggnad som 
uppfördes 1894. Byggnaden används idag som kontorsbyggnad, med sju våningar ovan mark 
och två våningar under mark, totalt ca 2000 m2 kontorslokal. Källarvåningarna och markplan 
består av restauranglokaler vilka inte kommer att ingå i beräkningen av denna rapport. Nedan i 
figur 14 visas referensbyggnaden uppbyggd av zoner i IDA ICE. Byggnaden är inte fristående 
utan, är ett hörn i en större kvartersbyggnad och därför angränsar till andra lokaler på två av fyra 
sidor vilket minskar andelen yttervägg.  

  
Figur 12, Orienteringen för referensbyggnaden.   Figur 13, Orientering för optimerat solinsläpp. 

Byggnaden är lokaliserad i norrläge omgiven av höga byggnader vilket gör att solinstrålningen 
är begränsad och därför lämpar sig bra för att analysera hur solinstrålningen påverkar resultatet, 
se figur 12. Detta genom att också simulera ett scenario där byggnaden är vänd mot syd utan 
byggnader runt om som skymmer byggnaden från solen, se figur 13.  
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Figur 14, IDA ICE modellen av referensbyggnaden. 

 

5.1 Modell 

Ursprungsmodellen är uppbyggd av Exengo Installationskonsult AB med givna indata från olika 
aktörer beroende på byggnadens olika zoners användningsområden. Parametrar i övrigt är 
modellerade enligt krav från Boverket och enligt Sveby brukarindata för kontor.  

5.1.1 Konstruktion 

Referensbyggnaden består av 500 mm tjocka tegelväggar med träbjälkar i mellanbjälklaget. För 
att undersöka prognosstyrning respektive traditionell styrning med avseende på betydelsen av 
den termiska massan har därför referensbyggnaden även simulerats med en lätt trästomme, (en 
stomme av KL-trä) samt med en tung betongstomme. Dessa två har givits samma täta 
byggnadsskal och U-värde för att ytterligare jämföra en tät byggnad med lågt U-värde mot en 
mindre tät byggnad som har högt U-värde, det vill säga referensbyggnadens 
originalkonstruktion. Mer detaljer om indata till simuleringarna går att läsa i efterföljande 
bilaga. Respektive byggnadskonstruktion kommer fortsättningsvis att benämnas som 
originalkonstruktion, lätt konstruktion och tung konstruktion. 
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5.1.2 Värmesystem 

Värmesystemets primärsida består av fjärrvärme. Sekundärsidan reglerar temperaturen genom 
en reglercentral som får information från enbart en utomhusgivare för traditionell styrning, se 
figur 10 ovan, eller kombinerat med prognosdata för prognosstyrning, enligt figur 15. Skillnaden 
mellan dessa är att utomhusgivaren som mäter utomhustemperaturen är utbytt mot ett eget 
skapat makro, som hämtar den beräknade ekvivalenta utomhustemperaturen från en PRN-fil, se 
figur 16. En PRN-fil är en fil vars format innehåller instruktioner för hur den data som filen 
innehåller ska skrivas ut. (Coreldraw, 2019)   

 

Figur 15, primärsystemet med prognosstyrning. 

 
Figur 16, prognosmakrots uppbyggnad, bestående av ett makro som hanterar externa filer och hämtar data från 
en PRN-fil. För att koppla denna till reglercentralen måste den gå via en multiplier. 
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Varmvattnet distribueras till rumsvärmare i form av radiatorer. Dessa kan i sin tur reglera 
värmedistributionen till rummen genom termostatventiler. I IDA ICE fungerar 
termostatventilerna optimalt, det vill säga de har ingen fördröjd reaktionstid utan så fort en 
temperaturförändring uppstår korrigerar termostatventilen för den. Dessutom är 
rumstemperaturen i en zon den samma i hela zonen vilket den även kommer vara vid 
termostatventilen. I verkligheten är temperaturen normalt sätt inte den samma nära yttervägg 
och fönster, där termostatventilerna sitter vid radiatorn, som mitt i rummet. Hur rummet är 
uppbyggt med apparater och möbler samt var och hur många som vistas i rummen påverkar 
också hur temperaturen fördelas. Vilket innebär att det dessutom uppstår en ytterligare tröghet i 
systemet i verkligheten. Därav simuleras även ett fall där termostatventilerna alltid är fullt 
öppna, det vill säga endast använder sig av injusteringsventiler och framledningstemperaturen 
som styrs centralt. Detta utförs genom att skapa ett eget makro som skickar en konstant signal 
om att ventilerna ska hållas öppna enligt figuren nedan.  

 

Figur 17, styrmakro för termostatventilerna. 

Då endast en central reglering används finns det risk för obekväma rumstemperaturer eftersom 
den centrala regleringen inte kan korrigera resultatet. Genom central reglering skickar systemet 
ut samma framledningstemperatur till alla radiatorer trotts det att deras förhållande och 
uppvärmningsbehov kan se olika ut. Reglerkurvans injustering blir dessutom allt viktigare vid 
central reglering just på grund av att det inte finns någon lokal reglering som kan kompensera 
för en för kall eller varm framledningstemperatur. Därför har också en reglerkurva tagits fram 
för originalkonstruktionen, se figur 18 samt en gemensam för den lätta och tunga 
konstruktionen, se figur 19.  
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Figur 18, Reglerkurva för originalkonstruktionen.  Figur 19, Reglerkurva för den lätta och tunga  
    konstruktionen. 

5.2 Tidskonstant 

Tidskonstanten beräknas fram genom simulering i IDA ICE BBR- stöd. För beräkning av 
tidskonstanten har byggnadsmodellen bantats för att inte räkna med de inre zonerna som 
trapphus, hissar och schakt. Tidskonstanten kan bli betydligt större för dessa zoner än de yttre 
zonerna som kommer i direkt kontakt med omgivningen och på så sätt ge ett missvisande värde 
för byggnaden (EQUA, 2018).  

Simuleringen sker i två steg där första steget är att finna en temperaturprofil för klimatskalet 
och byggnadens jämviktstemperatur, med ett börvärde satt till 20 °C. Denna simulering beräknar 
en medeltemperatur för hela byggnaden genom viktning av varje zons golvarea och 
multiplikatet. Nästa steg är att utföra en simulering som beräknar byggnadens avsvalningstid. 
Börvärdet sätts här till noll i alla zoner och all värmetillförsel stängs av. Medeltemperaturen 
beräknas på samma sätt som i den tidigare simuleringen med ett initialvärde givet från dess 
resultat i steg ett. Tidskonstanten bestäms som tiden det tar för byggnadens medeltemperatur att 
sjunka 63 % av skillnaden mellan initialtemperaturen och omgivningens temperatur, se figur 
nedan (EQUA, 2018). 
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Figur 20, exempel på beräkning av tidskonstanten (EQUA, 2018). 

Simuleringarna sker med en utetemperatur konstant på 15 °C utan solstrålning. Att det är just 
15 °C har ingen större betydelse då temperaturen sjunker exponentiellt med tiden, vilket 
förklaras med funktionen 4.24 under rubrik 4.4, och där det är den procentuella förändringen 
över tid man är ute efter. Det viktiga är att utetemperaturen är den samma i båda simuleringarna. 
Interna värmelaster utesluts samt termisk massa från möbler tas bort. Detta för att de skulle 
fördröja avsvalningstiden och tidskonstanten ska endast bero av byggnadskonstruktionens 
egenskaper enligt definitionen som tas upp under rubrik 4.4. Beräkningen kan genomföras med 
eller utan fläktdrift. Resultatet med fläktdriften avstängd ger betydligt större tidskonstant än med 
fläktdriften påslagen. Enligt ISO 13790:2008 ska fläktdriften vara aktiv vid beräkningen av 
tidskonstanten vilket den också var i dessa simuleringar (EQUA, 2018).    

Direkt efter att värmesystemet stängs av är zonernas yttemperatur svalare än lufttemperaturen, 
vilket bidrar till en obalans och resulterar till att temperaturen sjunker fort. Denna 
temperatursänkning har inget med byggnadens termiska tröghet att göra och ska då inte heller 
tas med i beräkningen. Obalansen utjämnas relativt fort, under ca en timma, tack vare luftens 
låga värmekapacitet (Betongföreningen, 2013). Tidskonstanten ges därför av tiden det tar någon 
timma efter att värmesystemet stängts av tills det att inomhustemperaturen svalnat av till 63 % 
av den ursprungliga temperaturskillnaden mellan inom- och utomhustemperaturen som går att 
se i figuren ovan. 

Tidskonstanten för respektive byggnadskonstruktion följer av tabell 3 nedan. Som kan avläsas 
från tabellen blir tidskonstanten större för byggnadskonstruktioner med en stomme som har hög 
värmekapacitet men den lätta byggnadskonstruktionen av trä har ändå högre termisk massa än 
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originalkonstruktionen i tegel. Detta beror på originalbyggnadens höga U-värde, som nämnt 
under rubrik 4.4 beror tidskonstanten på värmekapacitet och U-värde.  

Originalbyggnaden har inget isolerande skikt utan tegel rakt igenom. Det yttre skiktet är det 
samma som det inre, vilket innebär att tegelväggens lagringsförmåga är mycket liten, där stora 
delar av värmen kommer att vandra rätt igenom. Därav den betydligt lägre tidskonstanten.  

 
Tabell 3, Beräkningsresultat av tidskonstant utifrån de två olika byggnadskonstruktionerna. 

Byggnadskonstruktion Umedel [W/m2K] Tidskonstant [h] 

Tung byggnadskonstruktion 0.49 400.7 

Lätt byggnadskonstruktion 0.49 151.8 

Originalkonstruktion 0.95 78 

 

5.3 Prognosstyrning 

För att ta fram en ekvivalent utomhustemperatur kördes först en simulering av 
referensbyggnaden med den traditionella styrningen. Data från värmebalansen sparas då ned i 
en Excel fil med timvisa värden för solinstrålning, transmissionsförluster, apparater, belysning, 
ventilation och personvärme, nedan följer ett exempel på värmebalansen för en vecka med 
traditionell styrning.  

 

Figur 21, exempel på en graf som visar på värmebalansen i en zon. 

I Excelfilen beräknas sedan för varje timma en ekvivalent temperatur i ett 24 timmar respektive 
120 timmars intervall framåt i tiden genom funktionen nedan.  
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𝑇𝑒 = 𝑇 − (𝑉 + 𝑃 + 𝐸 + 𝑊 + 𝐿 + 𝑆 + 𝐻)  

Prognostemperaturerna beräknades genom att subtraheras med den aktuella temperaturen och 
multiplicera mot en konstant som viktades mot byggnadens tidskonstant enligt funktionen nedan 
där t är för den timma framåt i tiden som den ekvivalenta temperaturen beräknas fram.  

𝑇𝑒 = 𝑇 − (𝑉 + 𝑃 + 𝐸 + 𝑊 + 𝐿 + 𝑆 + 𝐻) − 𝑇 ∗ 𝑒 /   

Data för värmebalansen fås fram för varje zon. Ekvivalenttemperaturen kommer att distribueras 
med samma temperatur i hela byggnaden, därför viktas värmebalansen från varje zon utifrån 
zonernas volym.  

 TU är den aktuella utomhustemperaturen. 

 Vair är det viktade värdet av värmeflödet genom ventilationen för varje zon. 

 P är det viktade värdet av värmetillförsel från personer för varje zon. 

 E är det viktade värdet av värmetillförsel från apparater för varje zon. 

 W är det viktade värdet av värmeflödet genom transmission för varje zon. 

 L är det viktade värdet av värmetillförsel från belysning i varje zon. 

 S är det viktade värdet av värmetillförsel genom solinstrålning för varje zon. 

 H är det viktade värdet av värmeflödet genom köldbryggor för varje zon. 

K är en konstant som bestäms av byggnadens utformning och konstruktion. Funktionen följer 
enligt nedan där R är summan av byggnadsskalets area multiplicerat med respektive 
byggnadsdels U-värde, ρ är luftens densitet, c är luftens värmekapacitet, n är det specifika 
luftflödet och V är byggnadens totala volym. 

𝐾 = (𝑅 +
( ∗ ∗ ∗ )

)          

Den ekvivalenta temperaturen för varje timma framåt i tiden summeras och multipliceras med 
en konstant som ytterligare viktar betydelsen av prognosdata för den ekvivalenta temperaturen. 
Detta värde har itererats fram för att den ekvivalenta temperaturen ska få ett passande 
förhållande mot utomhustemperaturen. Detta värde adderas sedan med ekvivalenta 
temperaturen för den aktuella utomhustemperaturen, Te0. Se funktionen nedan. 

𝑇𝑒 = 𝑇𝑒 ∑ 𝑇𝑒 ∗ (1 − 𝑒 )                                                                                                                               

De två olika prognoslängderna framåt i tiden prövas för att undersöka vilken effekt på resultatet 
som framförhållningen på kommande väder har. Som nämnt under rubrik 4.9.2 används 
prognoser mellan 12 till 120 timmar varför också prognoslängderna 24 och 120 timmar har valts. 

Timvärdena sammanställs sedan med funktionen och sparas ned som en PRN- fil för att kunna 
öppnas i IDA ICE enligt figur 16.  
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I graferna nedan visas skillnaden mellan utomhustemperaturen och den framräknade fiktiva 
temperaturen under en veckas tid i februari för respektive byggnadskonstruktion med prognos 
för ett dygn framåt och fem dygn framåt. 

 

Figur 22, Prognosstyrning med fem-dygnsprognos. Figur 23, Prognosstyrning med en-dygnsprognos. Både 
figur 22 och 23 under en vecka i februari för originalbyggnaden 

Ovan följer två grafer för originalkonstruktionen. Från grafen i figur 22 kan man se att den 
fiktiva utomhustemperaturen hålls mycket stabilare kring 0 °C medan utomhustemperaturen 
skiftar relativt intensivt mellan -5 °C och 5 °C. I figur 23 med en 24 timmars prognos följer den 
fiktiva temperaturen utomhustemperaturen mycket närmare, förvisso fortfarande med en viss 
fördröjning. 

 

 
Figur 24, Prognosstyrning med fem-dygnsprognos. Figur 25, Prognosstyrning med en-dygnsprognos. Både 
figur 24 och 25 under en vecka i februari för en lätt byggnad. 

I figur 24 och 25 ovan visas grafer för den lätta konstruktionen. Jämför man figur 22 med figur 
24 där båda graferna visar på fem-dygnsprognoser går det att se att grafen i figur 24 inte är lika 
stabil kring 0 °C utan varierar mer med ett något större avstånd till utomhustemperaturen, vilket 
troligtvis beror på den större tidskonstanten. Jämför man istället figur 23 och 25 där 
prognosstyrningen styr efter ett-dygnsprognoser ser de relativt identiska ut.  
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Figur 26, Prognosstyrning med fem-dygnsprognos. Figur 27, Prognosstyrning med en-dygnsprognos. Både 
figur 26 och 27 under en vecka i februari för tunga byggnaden 

I figur 26 och 27 ovan visas grafer för den tunga konstruktionen där den fiktiva temperaturen 
med fem-dygnsprognos både hålls stabilare och på ett större avstånd från utomhustemperaturen 
än prognosstyrningen för originalkonstruktionen respektive den lätta konstruktionen. Ett-
dygnsprognosen tycks däremot även här te sig relativt likt de fiktiva temperaturerna i figur 23 
och 25.  

För att ytterligare undersöka hur prognosstyrningen beter sig har respektive byggnad utsatts för 
en konstant temperatur på 15 °C som sedan hastigt sänks till 0 °C för ett dygn. De övriga 
faktorerna som solinstrålning och personnärvaro fortskrider normalt under denna period.   

 
Figur 28, Prognosstyrning med fem-dygnsprognos. Figur 29, Prognosstyrning med en-dygnsprognoser. Både 
figur 28 och 29 utsatta för skiftande utomhustemperatur för originalkonstruktionen. 

Ovan i figur 28 och 29 visas grafer för originalkonstruktionen med prognosstyrning från fem-
dygnsprognoser respektive ett-dygnsprognoser. Skillnaden mellan dessa är relativt stor och 
tydlig. Styrningen med fem-dygnsprognoser sänker den fiktiva temperaturen så fort den får 
informationen om det kommande temperaturfallet. När ytterligare information kommer om att 
temperaturen kommer gå upp igen går även den fiktiva temperaturen upp en aning trotts 
vetskapen om det kommande temperaturfallet. När temperaturfallet väl inträffat blir den fiktiva 
temperaturen också lite svalare men går sedan upp mot 15 °C igen då den ser att temperaturen 
kommer att vara 15 °C under de kommande dygnen.  

Styrningen med ett-dygnsprognoser följer utomhustemperaturen betydligt mer, så fort den får 
reda på temperaturdroppet börjar den fiktiva temperaturen att falla. Det vill säga 24 timmar 
innan och när droppet väl inträffar ligger den fiktiva temperaturen nära utomhustemperaturen 
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på 0 °C vilket den då kommer att hålla under det kommande dygnet. Därefter stiger den fiktiva 
temperaturen eftersom den känner av att utomhustemperaturen kommer gå tillbaka till 15 °C.      

 
Figur 30, Prognosstyrning med fem-dygnsprognos. Figur 31, Prognosstyrning med en-dygnsprognoser. Både 
figur 30 och 31 utsatta för skiftande utomhustemperatur för den lätta konstruktionen. 

För den lätta byggnaden visas graferna i figur 30 och 31. Prognosstyrningen med fem-
dygnsprognoser är lik prognosstyrningen för originalkonstruktionen i figur 28. Skillnaden är att 
den lätta byggnaden har en större tidskonstant vilket innebär att den lägger högre vikt vid 
temperaturer längre fram i tiden. Därav sjunker temperaturen mer när den till en början känner 
av det kommande temperaturdroppet. När prognoserna väl känner av att temperaturen kommer 
återgå från 0°C till 15 °C, går även den fiktiva temperaturen tillbaka närmare 15 °C, närmare än 
vad den fiktiva temperaturen gör för originalkonstruktionen. Den fiktiva temperaturen med ett-
dygnsprognos är även för den lätta konstruktionen mycket lik den fiktiva temperaturen för 
originalkonstruktionen. Den skillnad som går att se är att den fiktiva temperaturen för den lätta 
konstruktionen inte faller riktigt lika lågt som den gör för originalkonstruktionen. 

 
Figur 32, Prognosstyrning med fem-dygnsprognos. Figur 33, Prognosstyrning med en-dygnsprognoser. Både 
figur 32 och 33 utsatta för skiftande utomhustemperatur för den tunga konstruktionen. 

Fallen för den tunga konstruktionen visas i figurerna 32 och 33 ovan. Dessa följer samma 
mönster som för de övriga scenarierna. Den fiktiva temperaturen med fem-dygnsprognoser 
följer samma mönster som den gör mellan figurerna 28 och 30 samt följer den fiktiva 
temperaturen med ett-dygnsprognoser samma mönster som den gör mellan figurerna 29 och 31. 
Den gemensamma nämnaren är tidskonstanten. Tidskonstanten leder till att de framtida 
prognoserna prioriteras högre och för den tunga konstruktionen har de en nästan lika hög 
prioritet som utomhustemperaturen. Detta innebär att prognosstyrningen med fem-
dygnsprognos i detta fall faller ännu mer i det skede som prognosen med temperaturfallet 
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kommer in. När prognoser med stigandetemperatur kommer in går den fiktiva temperaturen 
tillbaka ännu mer än vad den gör för originalkonstruktionen och den lätta konstruktionen.  

Ett-dygnsprognosen ger ingen märkbar skillnad mellan de olika konstruktionerna, vilket kan 
bero på att prognoserna inte får en lika stor vikt för den fiktiva temperaturen som de får i en 
prognosstyrning med fem-dygnsprognoser.  

Det framgår att prognosstyrningen lägger olika stor vikt på dagstemperaturen beroende på 
byggnadens tidskonstant. Lika så prioriteras prognoser långt bort i tiden samt prognoser nära 
inpå olika mycket. Originalkonstruktionen har en relativt låg tidskonstant jämfört med den tunga 
konstruktionen. Den tunga konstruktionen skickar iväg kraftigare signaler långt innan för att 
förbereda byggnaden. Sedan när själva temperaturdroppet sker händer inte speciellt mycket. 
Temperaturen börjar istället att förbereda sig för den konstanta temperaturen.  

Originalbyggnaden med den lägre tidskonstanten påverkas förvisso också av den kommande 
temperaturskiftningen och börjar skicka iväg signaler om kallare inkommande temperaturer men 
inte riktigt lika låga som för den tunga byggnaden. Detta är också rimligt då den inte kan lagra 
lika mycket värme i byggnaden. Den värmeenergin går istället förlorad. Originalkonstruktionen 
skickar istället iväg en jämnare kall temperatur under de fem förberedande dygnen. När 
temperaturskillnaden väl inträffat blir det en hastig dipp i temperaturen då denna byggnad med 
lägre tidskonstant väger utomhustemperaturen högre än den tunga konstruktionen.  
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6 Resultat 

Nedan redovisas resultaten för de simuleringar som gjorts på referensbyggnaden med 
originalkonstruktionen, den lätta konstruktionen och tunga konstruktionen. De olika 
reglerstrategierna som prövas mot varandra är med eller utan termostatventiler, med 
prognosstyrning eller traditionell styrning. Resultaten som undersökts är energianvändningen 
för uppvärmning samt effekterna för uppvärmning. Dessa resultat kan avläsas i tabellerna 4, 6 
och 8. Där energianvändningen och toppeffekterna från fjärrvärmen presenteras i sammanfattat 
format. Här redovisas även resultatet för prognosstyrning med prognosdata från ett dygn framåt 
och fem dygn framåt. Viktigt att tillägga är att i de fall då det endast nämns att jämförelsen görs 
mot prognosstyrning menas prognosstyrning med prognoser för fem dygn framåt i tiden. 
Prognoser för ett dygn framåt används endast för jämförelse mot prognosstyrning för fem dygn 
framåt. Denna jämförelse har ingen direkt koppling till syftet, utan är snarare en utvärdering av 
betydelsen av längden på använd prognosdata och prognosstyrningen i sig.  

De förbättringar som blir med prognosstyrning jämfört med traditionell styrning redovisas i 
stapeldiagram. På samma sätt presenteras de förbättringarna som blir med termostatventiler.  

Värmeeffekterna för respektive reglersystem har även illustrerats i ett varighetsdiagram för att 
på ett tydligt sätt se hur effekterna påverkas av reglersystemen. Slutligen för varje konstruktion 
redovisas resultatet på simuleringarna med ökad utsatthet för solinstrålning, vilket är en 
känslighetsanalys av solens betydelse för val av styrningsmetod. Mängden solinstrålning till 
varje zon med fönster har kraftigt ökats medan resterande variabler förblivit de samma. Detta 
genom att vrida på byggnaden mot söder.  

Samtliga resultat diskuteras sedan vidare i det efterföljande kapitlet.  
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6.1 Originalkonstruktionen 

Den strategi som levererar den lägsta konsumerade värmeenergi är prognosstyrning med 
termostatventiler på 66 kWh/m2. Med avseende på värmeenergin gör det ingen skillnad om 
prognosdata hämtas för fem dygn eller ett dygn framåt. Den lägsta toppeffekten genereras också 
av prognosstyrningen med termostatventiler på 78 kW. Med avseende på toppeffekterna skiljer 
det 4 kW beroende på om prognosdata är hämtad för ett dygn framåt eller fem dygn framåt.  

Tabell 4, Resultatet för Originalkonstruktionen. Den redovisar resultatet för simuleringar med och utan 
termostatventiler samt för prognosstyrningen med prognoser hämtade för en eller fem dygn framåt. 

Styrning  Konsumerad värmeenergi 
[kWh/m2] 

Toppeffekt fjärrvärme 
[kW] 

Traditionell styrning 

Utan termostatventiler 95.2 118.8 

Med termostat ventiler 66.8 82.9 

Prognosstyrning 1 dygn 5 dygn 1 dygn 5 dygn 

Utan termostatventiler 92.5 92.6 115.0 90.8 

Med termostatventiler 66.3 66.3 82.3 78.1 

  

6.1.1 Värmeenergianvändning 
För originalkonstruktionen är den procentuella förbättringen av att använda prognosstyrning 2.7 
% för ett system utan termostatventiler och 0.7 % i det fallet termostatventilerna används och 
fungerar optimalt. Detta presenteras i figuren nedan. 

 
Figur 34, Stapeldiagrammet visar på de procentuella förbättringar det blir genom de olika styrstrategierna 
mellan prognosstyrning och traditionell styrning. Figur 35, Stapeldiagrammet visar den procentuella skillnaden 
för respektive styrstrategi med och utan termostatventiler. 

Den procentuella förbättring som optimalt fungerande termostatventiler kan bidra med jämfört 
med om central reglering mot utomhustemperaturen utan termostatventiler används är närmare 
30 %. För centralt styrd prognosstyrning bidrar de optimalt fungerande termostatventilerna med 
en förbättring på snarlika 28 %.  
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6.1.2 Värmeeffekt 

 
Figur 36, Varighetsdiagram för originalkonstruktionen som visar värmeeffekterna under sista veckan i januari. 

Varighetsdiagrammet ovan är skapat genom data från sista veckan i januari. Utifrån diagrammet 
går det att se en tydlig skillnad mellan användandet av termostatventiler där termostatventilerna 
tycks bidra med lägre värmeeffekter. Prognosstyrningen tycks bidra med en jämnare 
värmeeffekt, en högre lägsta effekt men samtidigt en lägre toppeffekt. Prognosstyrningen tycks 
däremot inte få något utrymme då termostatventilerna används. Dessa två grafer följer varandra 
relativt jämnt och toppeffekterna är jämbördiga.  

För hela året blir toppeffekterna enligt tabell 4 ovan. Med termostatventiler kan toppeffekterna 
minskas med ca 6 % om prognosstyrning används. Utan termostatventiler kan toppeffekterna 
minskas med ca 24 % vilket också speglar resultatet i varighetsdiagrammet ovan.    

6.1.3 Solinstrålningens påverkan 

Dessa resultat nedan har genererats genom att byggnaden har placerats för att optimera mängden 
solinstrålning. Utifrån tabell 5 är det svårt att se någon större skillnad för toppeffekterna. Den 
konsumerade värmeenergin minskar generellt sätt även fast det är en betydligt mindre skillnad 
för de fallen utan termostatventiler än vad det är för de fallen med termostatventiler. Den strategi 
där den konsumerade värmeenergin minskade mest var för den traditionella styrningen med 
termostatventiler på 6.8 kWh/m2 motsvarande ca 10 %. Prognosstyrningen hade en motsvarande 
minskning då termostatventiler med 6.7 kWh/m2 vilket också genererade i en 10 % minskad 
konsumtion.  
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Tabell 5, Redovisar skillnaden mellan referensbyggnaden riktad mot norr med skymmande byggnader runt om 
mot referensbyggnaden mot söder utan skymmande byggnader. O står för originalpositionen och S står för 
positionen optimerad för solinstrålning. 

Styrning  Konsumerad värmeenergi 
[kWh/m2] 

Toppeffekt 
fjärrvärme[kW] 

Traditionell styrning O S O S 

Utan termostatventiler 95.2 94.1 118.8 118.8 

Med termostat ventiler 66.8 60.0 82.9 82.7 

Prognosstyrning   

Utan termostatventiler 92.6 91.9 90.8 92.1 

Med termostatventiler 66.3 59.6 78.1 78.3 

 

 
Figur 37, Stapeldiagrammet visar på de procentuella förbättringar det blir genom de olika styrstrategierna 
mellan prognosstyrning och traditionell styrning. Figur 38, Stapeldiagrammet visar den procentuella skillnaden 
för respektive styrstrategi med och utan termostatventiler. 

Skillnaden mellan traditionell styrning och prognosstyrning minskade när solinstrålningen 
ökade för det fallet utan termostatventiler, från det som tidigare var 2.7 % till 2.3 %. Skillnaden 
då termostatventilerna användes var redan innan liten på 0.7 % och ändrades inte då 
solinstrålningen ökade.   

Termostatventilernas vikt för energianvändningen ökade från 30 % till 36 % för traditionell 
styrning och från 28 % till 35 % för prognosstyrning.   
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6.2 Lätt konstruktion 

Den strategi som levererar den lägsta konsumerade värmeenergi är prognosstyrning med 
termostatventiler på 48 kWh/m2. Med avseende på värmeenergin gör det ingen skillnad om 
prognosdata hämtas för fem dygn eller ett dygn framåt då skillnaden där emellan är 0.1 kWh/m2. 
Den lägsta toppeffekten genereras av prognosstyrningen utan termostatventiler på 51 kW. Med 
avseende på toppeffekterna skiljer det ca 16 kW beroende på om prognosdata är hämtad för ett 
dygn framåt eller fem dygn framåt.  

Tabell 6, Resultatet för den lätta konstruktionen. Den redovisar resultatet för simuleringar med och utan 
termostatventiler samt för prognosstyrningen med prognoser hämtade för en eller fem dygn framåt. 

Styrning Konsumerad värmeenergi 
[kWh/m2] 

Toppeffekt fjärrvärme 
[kW] 

Traditionell styrning 

Utan termostatventiler 49.5 67.6 

Med termostatventiler 40.0 59.8 

Prognosstyrning 1 dygn 5 dygn 1 dygn 5 dygn 

Utan termostatventiler 48.5 48.4 66.8 51.2 

Med termostatventiler 39.4 39.3 59.2 52.9 

 

6.2.1 Värmeenergianvändning 

För den lätta konstruktionen är den procentuella förbättringen av att använda prognosstyrning 
2.2 % för ett system utan termostatventiler och 1.8 % i det fallet termostatventilerna används 
och fungerar optimalt. Detta presenteras i figuren nedan. 

 
Figur 39, Stapeldiagrammet visar på de procentuella förbättringar det blir genom de olika styrstrategierna 
mellan prognosstyrning och traditionellstyrning samt skillnaden mellan att använda prognosdata för ett dygn 
kontra 5 dygn. Figur 40, Stapeldiagrammet visar den procentuella skillnaden för respektive styrstrategi med 
och utan termostatventiler. 
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Den procentuella förbättring som optimalt fungerande termostatventiler kan bidra med jämfört 
med om central reglering mot utomhustemperaturen används är närmare 19 %. Det är samma 
förbättring som termostatventilerna bidrar med för centralt styrd prognosstyrning, vars resultat 
presenteras ovan i figur 40.  

6.2.2 Värmeeffekt 

 
Figur 41, Varighetsdiagram för den lätta konstruktionen som visar värmeeffekterna under sista veckan i 
januari. 

I varighetsdiagrammet ovan sticker värmeeffekterna ut för den traditionella styrningen utan 
termostatventiler. Till skillnad från originalkonstruktionen ligger båda prognosstyrningsfallen 
relativt jämnt med den traditionella styrningen som använder termostatventiler. Enligt 
varighetsdiagrammet har prognosstyrningen en högre lägsta effekt och en lägre toppeffekt än 
vad den traditionella styrningen har, både med och utan termosstatventiler. Prognosstyrningen 
med termostatventiler håller också för den lätta konstruktionen en lägre värmeeffekt med större 
marginal till den traditionella styrningen med termostatventiller än vad originalkonstruktionen 
gjorde.  

För hela året blir toppeffekterna enligt tabell 6 ovan. Med termostatventiler kan toppeffekterna 
minskas med ca 12 % om prognosstyrning används. Utan termostatventiler kan toppeffekterna 
minskas med ca 22 % vilket också speglar resultatet i varighetsdiagrammet ovan. Enligt tabellen 
har prognosstyrningen en likvärdig toppeffekt oavsett om termostatventiler använd eller inte. 
Den lägsta toppeffekten bidrog prognosstyrningen med då termostatventiler inte användes.   

6.2.3 Solinstrålningens påverkan 

Utifrån tabell 7 går det inte för den lätta konstruktionen att se några direkta konsekvenser för 
toppeffekterna från den ökade solintensiteten för den traditionella styrningen. Det gjorde det 
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inte heller för originalkonstruktionen, däremot ökade toppeffekterna i båda fallen för 
prognosstyrningen med och utan termostatventiler. Där den största ökningen skedde för 
prognosstyrningen utan termostatventiler från 51 kW till 56 kW motsvarande en ökning på 9 %. 
Den konsumerade värmeenergin minskade för de strategier som utnyttjade termostatventiler 
medan energianvändningen förblev den samma i de fall termostatventiler inte användes. Den 
strategi där den konsumerade värmeenergin minskade mest var för den traditionella styrningen 
med termostatventiler på 4.4 kWh/m2 motsvarande ca 11 %. Prognosstyrningen hade en 
motsvarande minskning då termostatventiler används med 4.2 kWh/m2 vilket också genererade 
i en 11 % minskad konsumtion. 

Tabell 7, Redovisar skillnaden mellan referensbyggnaden riktad mot norr med skymmande byggnader runt om 
mot referensbyggnaden mot söder utan skymmande byggnader. O står för originalpositionen och S står för 
positionen optimerad för solinstrålning. 

Styrning Konsumerad värmeenergi 
[kWh/m2] 

Toppeffekt 
fjärrvärme[kW] 

Traditionell styrning O S O S 

Utan termostatventiler 49.5 49.5 67.6 67.6 

Med termostatventiler 40 35.6 59.8 59.7 

Prognosstyrning   

Utan termostatventiler 48.4 47.9 51.2 55.9 

Med termostatventiler 39.3 35.1 52.9 54.1 

 

 

Figur 42, Stapeldiagrammet visar på de procentuella förbättringar det blir genom de olika styrstrategierna 
mellan prognosstyrning och traditionell styrning. Figur 43, Stapeldiagrammet visar den procentuella skillnaden 
för respektive styrstrategi med och utan termostatventiler. 

För fallen utan termostatventiler ökade skillnaden mellan traditionell styrning och 
prognosstyrning när solinstrålningen ökadade, från det som tidigare var 2.2 % till 3.2 %. Till 
skillnad mot då termostatventilerna användes då skillnaden mellan prognosstyrning och 
traditionell styrning minskade från 1.8 % till 1.4 %.   
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Termostatventilernas vikt för energianvändningen ökade från 19 % till 28 % för traditionell 
styrning och från 19 % till 27 % för prognosstyrning.  

6.3 Tung konstruktion 

Den strategi som levererar den lägsta konsumerade värmeenergi är prognosstyrning med 
termostatventiler på 40 kWh/m2. Med avseende på värmeenergin är skillnaden mellan att hämta 
prognosdata för ett dygn eller fem dygn, precis som för originalkonstruktionen och den lätta 
konstruktionen relativt liten. Skillnaden för den tunga konstruktionen är 0.5 kWh/m2. Den lägsta 
toppeffekten genereras av prognosstyrningen med termostatventiler på 53 kW. Med avseende 
på toppeffekterna skiljer det ca 9 kW beroende på om prognosdata är hämtad för ett dygn framåt 
eller fem dygn framåt. 

Tabell 8, Resultatet för den tunga konstruktionen. Den redovisar resultatet för simuleringar med och utan 
termostatventiler samt för prognosstyrningen med prognoser hämtade för en eller fem dygn framåt. 

Styrning Konsumerad värmeenergi 
[kWh/m2] 

Toppeffekt fjärrvärme 
[kW] 

Traditionell styrning 

Utan termostatventiler 49.7 82.3 

Med termostatventiler 40.7 62.3 

Prognosstyrning 1 dygn 5 dygn 1 dygn 5 dygn 

Utan termostatventiler 48.7 48.0 67.2 54.9 

Med termostatventiler 40.1 39.6 61.6 53.1 

 

6.3.1 Värmenergianvändning 

För den tunga konstruktionen är den procentuella förbättringen av att använda prognosstyrning 
3.4 % för ett system utan termostatventiler och 2.7 % i det fallet termostatventilerna används 
och fungerar optimalt. Detta presenteras i figuren nedan. 
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Figur 44, Stapeldiagrammet visar på de procentuella förbättringar det blir genom de olika styrstrategierna 
mellan prognosstyrning och traditionellstyrning samt skillnaden mellan att använda prognosdata för ett dygn 
kontra 5 dygn. Figur 45, Stapeldiagrammet visar den procentuella skillnaden för respektive styrstrategi med 
och utan termostatventiler. 

Den procentuella förbättring som optimalt fungerande termostatventiler kan bidra med jämfört 
med om central reglering mot utomhustemperaturen används är dryga 18 %. Lika så är 
förbättringen som termostatventilerna bidrar med för centralt styrd prognosstyrning på knappa 
18 %. Resultatet presenteras ovan i figur 45.  

6.3.2 Värmeeffekt 
 

 
Figur 46, Varighetsdiagram för den tunga konstruktionen som visar värmeeffekterna under sista veckan i 
januari. 

Varighetsdiagrammet för den tunga konstruktionen påminner om den lätta konstruktionen. Det 
går inte att se någon skillnad mellan de reglerstrategier som sker med respektive utan 
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termostatventiler. Detta bortsätt från att den traditionella styrningen utan termostatventiler 
kräver en betydligt högre värmeeffekt än övriga strategier. Enligt varighetsdiagrammet har 
prognosstyrningen, både med och utan termostatventiler, en lägre toppeffekt. Den jämnaste 
värmeeffektskurvan, med minsta differensen mellan högsta lägsta värmeeffekt och lägsta 
toppeffekt, står prognosstyrningen utan termostatventiler för. Detta precis som för den lätta 
konstruktionen.  

För hela året blir toppeffekterna enligt tabell 8 ovan. Med termostatventiler kan toppeffekterna 
minskas med ca 15 % om prognosstyrning används. Utan termostatventiler kan toppeffekterna 
minskas med ca 33 %. Precis som för de övriga konstruktionerna finns den största procentuella 
minskningen av toppeffekter mellan traditionell styrning och prognosstyrning i det fall då 
termostatventiler inte används. I detta fall bidrar prognosstyrningen med termostatventiler för 
den lägsta toppeffekten även fast toppeffekterna är jämbördiga för prognosstyrningen på den 
tunga konstruktionen precis som för den lätta konstruktionen.     

6.3.3 Solinstrålningens påverkan  

Dessa resultat nedan har genererats genom att byggnaden har placerats för att optimera mängden 
solinstrålning. Utifrån tabell 9 är toppeffekterna mer eller mindre identiska med varandra. Detta 
bortsätt från den traditionella styrningen utan termostatventiler där det sker en minskning av 
toppeffekten med 17 % då byggnaden utsätts för en högre solinstrålning. 
Värmeenergianvändningen har minskat för alla reglerstrategier. Där den största minskningen 
skedde för traditionell styrning med termostatventiler på 11 %. Prognosstyrningen med 
termostatventiler hade en motsvarande minskning på 10 %. 

Tabell 9, Redovisar skillnaden mellan referensbyggnaden riktad mot norr med skymmande byggnader runt om 
mot referensbyggnaden mot söder utan skymmande byggnader. O står för originalpositionen och S står för 
positionen optimerad för solinstrålning. 

Styrning Konsumerad värmeenergi 
[kWh/m2] 

Toppeffekt fjärrvärme 
[kW] 

Traditionell styrning O S O S 

Utan termostatventiler 49.7 48.8 82.3 68.1 

Med termostatventiler 40.7 36.1 62.3 62.0 

Prognosstyrning   

Utan termostatventiler 48.0 47.9 54.9 56.2 

Med termostatventiler 39.6 35.4 53.1 53.2 
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Figur 47, Stapeldiagrammet visar på de procentuella förbättringar det blir genom de olika styrstrategierna 
mellan prognosstyrning och traditionell styrning. Figur 48, Stapeldiagrammet visar den procentuella skillnaden 
för respektive styrstrategi med och utan termostatventiler. 

Skillnaden mellan traditionell styrning och prognosstyrning minskade när solinstrålningen 
ökade för båda fallen. Största skillnaden var för det fallet utan termostatventiler, från det som 
tidigare var 3.4 % till 1.8 %. Då termostatventilerna användes minskade skillnaden mellan 
prognosstyrning och traditionell styrning från 2.7 % till 1.9 %.   

Termostatventilernas vikt för energianvändningen ökade från 18 % till 26 % för traditionell 
styrning och från 18 % till 26 % för prognosstyrning.  
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7 Diskussion 

Detta kapitel diskuterar tillvägagångsättet för arbetet, om det är den bästa metoden som används 
eller om det skulle kunnat utföras med en annan metod för ett mer trovärdigt resultat. I kapitlet 
diskuteras det genererade resultatet från det tidigare kapitlet ovan med avseende på syftet för 
den här rapporten. Detta kapitel diskuterar även hur väl prognosstyrningen presterar med 
avseende på sitt syfte men även jämnt emot befintliga produkter på marknaden.  

7.1 Metoden 

Det finns tydliga för och nackdelar med att använda sig av simulering som metod för det syfte 
och frågeställningar som detta examensarbete har. Fördelarna är att det går på ett mycket smidigt 
sätt att analysera olika styrsystem med samma förutsättningar. Referensbyggnaden kan också 
byggas upp med olika egenskaper. Det går även att snabbt tillhandahålla data för ett helt år med 
olika typ av väderklimat. Dessa fördelar finns inte om en fallstudie utförs på en befintlig 
byggnad. Det som en fallstudie har som fördel är att man erhåller verkliga förhållanden, vilket 
inte erhålls genom simulering där den verkar i perfekta förhållanden. Genom simuleringar finns 
alltid en distans till verkligheten. Hur långt ifrån verkligheten man befinner sig kan vara svårt 
att avgöra då det är många olika parametrar som påverkar resultatet.  

I simuleringen hämtas vädret från en väderstation i Bromma då byggnaden är lokaliserad i 
Stockholm, Simuleringen kommer då ha exakt samma väder som det i Bromma. I verkligheten 
kan det vara en viss skillnad mellan vädret i Bromma och vädret i centrala Stockholm. Detta blir 
även ett fel för prognosstyrningen då den agerar på precis samma sätt. Prognosstyrningen 
kommer förutspå korrekta prognoser till skillnad från verkligheten där sannolikheten för att en 
24-timmars prognos är 82 % och med ännu lägre sannolikhet för en 120-timmars prognos. 
Reglerstrategins robusthet prövas därför inte i denna rapport.  

I klimatfilen tas det med många faktorer, vindhastighet, vindriktning, solinstrålning och relativ 
fuktighet med mera. Dessa parametrar gäller för ett lokalt plan sett till Bromma-Stockholm 
vilket fortfarande är ett relativt stort område. Vädret omkring byggnaden kan vara ett helt annat 
med höga byggnader omkring som skapar unika vindriktningar och vindhastigheter, där 
vindarna stutsar mot byggnaderna. Byggnader som skymmer eller reflekterar solen. Det finns 
många olika parametrar som påverkar byggnadens beteende, långt många fler än vad som tas 
upp i denna rapport och hur stor påverkan de har går inte att besvara här.  

Två extremfall för tillförseln av framledningsvatten till radiatorerna simuleras, med fullt öppna 
reglerventiler och optimalt fungerande termostatventiler. Skillnaden mellan reglerstrategierna 
var stor (med eller utan termostatventiller), som mest i det fallet då solinstrålningen var 
optimerad, på 36 %. Detta kan då jämföras med vad som nämndes i kapitel 4, med en uppskattad 
förbättring på 5- 15% genom att uppgradera ett centralt system med termostatventiler. Den stora 
förbättring som termostatventilerna bidrar med i dessa resultat kan bero på att båda värdena är 
extremvärden. Då radiatorerna använder reglerventiler läggs större vikt på den centrala 
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regleringen genom reglerkurvan. Denna är injusterad på ett ungefär för respektive konstruktion 
för att värmesystemet ska generera någorlunda god komfort. Med central reglering uppstår det 
lätt över- och under temperaturer då den centrala regleringen inte tar hänsyn till byggnadens 
orientering (att ett rum är utsatt för sol medan den andra inte är det). Den tar inte heller hänsyn 
till arbetstiderna på kontoret, eller de olika rummens användningsområde. Detta sköts manuellt 
genom injusteringsventilerna. I detta arbete ställdes alla injusteringsventiler helt öppna vilket 
kan ha bidragit till att det blivit en så stor skillnad med att använda termostatventiler. 
Anledningen till att injusteringsventilerna ställdes på helt öppna var just för att uppnå en 
extrempunkt i det scenario som kan uppstå om termostatventilerna inte underhålls. 
Termostatventilerna har en uppskattad livslängd på ca 15-20 år, varför det troligtvis förekommer 
att flertalet termostatventiler står fullt öppna i kontorsbyggnader.  

Som nämnt i rapporten på ett flertal ställen fungerar termostatventilerna i IDA ICE optimalt, 
detta då termostatventilerna saknar den tröghet som finns i termostaten i verkligheten. 
Rumstemperaturen i zonerna är också den samma över hela rummet. Detta gör att 
termostatventilerna får en ytterligare precision, jämfört med verkligheten där temperaturen 
oftast är något svalare närmast ytterväggen. Troligtvis är inga av dessa extremfall jämförbara 
med verkligheten utan den befinner sig någonstans i mellan dessa, där den går mot de optimalt 
fungerande termostatventilerna.    

7.2 Betydelsen av byggnadsstommen 

Prognosstyrningen ska ta hänsyn till den termiska massan. Desto tyngre byggnad desto mer 
energi ska gå att spara i teorin, vilket nämns under rubrik 4.4. I resultatet finns det också vissa 
tendenser som pekar åt det hållet. Prognosstyrningen utan termostatventiler jämfört med 
traditionell styrning ger den största procentuella förbättringen med just den tunga 
konstruktionen, på 3.5 %. När termostatventilerna används är även då den största procentuella 
förbättringen med den tunga konstruktionen, på 2.7 %. Medan den minsta förbättringen blir med 
den lätta konstruktionen utan termostatventiler på 2.2 % och då termostatventiler används med 
originalkonstruktionen på 0.7 %. Dessa resultat visar inte på några stora förbättringar, de kan 
vara faktiska förbättringar men de kan också anses vara brus från olika felkällor och att resultatet 
därför kan anses vara inom en felmarginal.  

Att den största förbättringen med prognosstyrning sker utan termostatventiler kan beror på att 
den termiska massan inte går att utnyttja då inomhustemperaturen hålls konstant. Som nämnts 
tidigare i rapporten måste det tillåtas en temperaturskillnad för att den termiska massan ska 
kunna utnyttjas, vilket inte går med termostatventiler då dessa har i uppgift att hålla 
temperaturen konstant mot börvärdet. I det fall då termostatventilerna inte utnyttjas blir det desto 
mer temperaturskillnader i respektive rum.  

Att prognosstyrningen är bättre på att hantera den termiska massan då termostatventiler inte 
används än den traditionella styrningen går därför att se i resultatet. Skillnaden mellan 
traditionell styrning och prognosstyrning blir troligtvis också därför, med avseenden på 
värmeenergianvändningen, obetydligt liten för de två lättare konstruktionerna, eftersom de ju 
inte har lika mycket termiska massa att lagra energi i som den tunga konstruktionen.  
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Med avseende på värmeeffekten visar resultatet på tydligare skillnader mellan 
byggnadskonstruktionernas termiska massa och toppeffekter. De största förbättringarna med 
prognosstyrning blir även här i de fall då termostatventilerna inte används. Den största 
förbättringen blev med den tunga konstruktionen på 33 %. Även när termostatventiler användes 
var den största procentuella förbättringen för prognosstyrning med den tunga konstruktionen, 
då på 15 %. Att toppeffekterna minskas tack vare prognosstyrningen kan bero på att den 
termiska massan utnyttjas vilket innebär att radiatorerna inte behöver ge ifrån samma 
värmeeffekt. Det borde även innebära att energianvändningen minskar vilket den inte gör i 
samma utsträckning. För visso förbättras energikonsumtionen mer för byggnader utan 
termostatventilerna jämfört med då termostatventilerna används där det också går att se en större 
skillnad mellan värmeeffekterna i varighetsdiagrammet. Anledningen till den låga förbättringen 
av energianvändningen kan bero på att samma mängd värmeenergi fortfarande måste tillföras. 
Prognosstyrning gör däremot att värmeenergin fördelas med jämnare värmeeffekter. Detta går 
också att se i varighetsdiagrammet där de låga effekterna är högre för prognosstyrningen medan 
toppeffekterna är lägre.  

Tanken med prognosstyrningen är att den ska kunna ta till vara på gratisvärmen från sol, 
personer och apparater. Hur stor andel som det traditionella systemet redan klarar av att ta vara 
på i kombination med termostatventiler är svårt att säga. Detta då termostatventilerna reglerar 
effekten från radiatorerna med avseende på temperaturen i rummet och kan sänka effekten om 
den totala avgivna effekten från gratisvärmen och radiatorerna leder till övertemperaturer. Det 
gör också att den procentuella förbättringen med avseende på energianvändningen för 
prognosstyrning blir svår att avgöra och kan också vara anledningen till den lilla skillnaden 
mellan traditionell styrning och prognosstyrning i det fallet termostatventiler används.  

Enligt figurerna över den fiktiva utomhustemperaturens beteende framgick det att 
prognosstyrningen prioriterade framtida prognoser högre för byggnaden med tung konstruktion 
i jämförelse med de byggnaderna med lätta konstruktioner, figurerna går att se under rubrik 5.3. 
Detta resulterade i att den tunga konstruktionen fick en jämnare fiktiv utomhustemperatur än 
vad de övriga byggnadskonstruktionerna fick. En jämnare fiktiv utomhustemperatur leder sedan 
till en jämnare framledningstemperatur vilket också resulterade i jämnare värmeeffekter och 
färre och lägre toppeffekter. Även om termostatventilerna inte kan utnyttja den termiska massan 
kan de fortfarande justera värmeeffekterna från radiatorerna för att förhindra övertemperaturer 
om de känner av en förändring i rumstemperaturen på grund av ett ökat tillskott av gratisvärme. 

Prognosstyrningen jämfördes också med ett- eller fem-dygnsprognoser vars resultat visade på 
att energianvändningen i stort sett är helt opåverkad för alla byggnadskonstruktioner. Medan 
effekttopparna för prognosstyrningen med ett-dygnsprognoser är oförändrade jämfört med den 
traditionella styrningens toppeffekter. Förbättringen sker med fem-dygnsprognoser, med andra 
ord är det längden på prognoserna som kan sänka toppeffekterna. Detta stärker också 
argumenten som redan tagits upp, att energianvändningen inte sänks då samma mängd energi 
måste tillföras bara det att den genom en fem-dygnsprognos kommer att fördelas ut jämnare 
över tid vilket i sin tur sänker toppeffekterna.  

Enligt figurerna över den fiktiva temperaturens beteende följer det att den fiktiva temperaturen 
resulterar i att se ungefär likadan ut för alla konstruktioner i det fall då prognosen endast sträcker 
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sig över ett dygn. Detta innebär, för den centrala styrningen, att ungefär samma mängd 
värmeenergi tillförs till alla byggnader, och varför energianvändningen blir relativt lika. Detta 
eftersom samma reglerkurva har använts för den lätta och tunga konstruktionen. Det är möjligt 
att en ytterligare energiförbättring skulle kunna uppnås för respektive byggnad om reglerkurvan 
skulle injusteras ytterligare.  

Originalkonstruktionen är den byggnaden med lägst tidskonstant. Det är också den byggnad som 
tycks ha störst behov av lokal reglering. Detta då den får störst förbättring av att använda 
termostatventiler på 30 % för traditionell styrning och 28 % för prognosstyrning. Den 
byggnadskonstruktion som det blir minst förbättringar genom att addera termostatventiler, är 
den tunga konstruktionen på 18 % för respektive reglersystem. Detta tyder på att en byggnad 
med högre U-värde och mindre termisk massa kan göra större energiförbättringar genom lokal 
reglering. Det kan bero på att en byggnad med högre U-värde har en mindre robusthet i 
styrningen då den påverkas mer av det utvändiga klimatet än en byggnad med lågt U-värde. 
Som i sin tur innebär att det centrala systemet kanske inte hänger med lika snabbt som det skulle 
behöva, varför det i de här fallen är ett större behov av lokal reglering. Det kan också bero på 
att värmesystemet tar upp en större andel av det totala energibehovet, vilket gör att det lokala 
reglersystemets små justeringar gör större skillnad då värmesystemet är mer aktivt. I aktuella 
fall med hjälp av termostatventilerna.   

7.3 Betydelsen av solinstrålning 

Solinstrålningens påverkan på toppeffekterna tycks vara den samma i scenariot med mycket 
solinstrålning som i det scenariot med mindre solinstrålning oavsett byggnadskonstruktion. 
Detta kan bero på att distributionen av uppvärmningen sprids på samma sätt, men en ökad 
solinstrålning bidra till en ökad uppvärmning och lägre värmeeffekter på rumsvärmarna. Detta 
kan också vara fallet men då toppeffekterna uppnåtts har troligen solinstrålningen en väldigt 
liten inverkan. Detta kan till exempel inträffa under tidiga mornar då solen knappt gått upp eller 
eftermiddagar då solen gått ned.  

Solinstrålningen har inte heller haft någon större påverkan på energianvändningen i de fall då 
termostatventiler inte används. Att det inte blir någon skillnad för den traditionella styrningen 
är fullt rimligt då reglerkurvan inte injusterats för ett scenario med mer solinstrålning. Därför 
borde framledningstemperaturen vara precis den samma i båda scenarierna då 
utomhustemperaturen är den samma. Strategin med prognosstyrning visar på en minskad 
energianvändning på 1 % som mest mellan de olika solinstrålningsscenariona. Vad detta tyder 
på är att en ökad solinstrålning i värmebalansen inte får någon större effekt på den ekvivalenta 
temperaturen som beräknas för prognosstyrningen. Det blir en ökad förbättring av användningen 
av prognosstyrning utan termostatventiler för den lätta konstruktionen men inte för 
originalkonstruktionen eller den tunga konstruktionen. Skillnaden är liten och kan bero på små 
detaljer i värmebalansberäkningar eller i klimatfilen som är svåra att lokalisera.   

För de fall då termostatventilerna används går det att se en förbättring i energianvändningen. 
Denna förbättring är också relativt jämn på 10- 11 % oavsett byggnadskonstruktion. Detta tyder 
på att minskningen i energianvändningen beror på termostatventilerna som inte tycks utnyttja 
den termiska massan. Den tyngre konstruktionen med mer termisk massa borde kunna ta vara 
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på den ökade solinstrålningen på ett bättre vis än de två lätta konstruktionerna. 
Energianvändningen påverkades alltså på samma sätt för alla konstruktioner vilket är konstigt.  

En förklaring kan dock vara att den tyngre byggnadskonstruktionen redan utnyttjar sin fulla 
lagringskapacitet. Som nämnt tidigare om värmetröghet, beroende på material kan värme endast 
lagras ca 5 till 10 mm in. Den solinstrålning som nu tillkommer i det förhållande när byggnaden 
är vänd mot syd bidrar då endast till överskottsvärme. 

Som nämnt ovan utgår denna undersökning från att prognosstyrningen känner till alla 
klimatändringar och värmesystemets robusthet prövas därför inte. I verkligheten kan dock 
klimatet bli aningen svårare att styra i en byggnad som är utsatt för mer solinstrålning då det 
kan svänga relativt snabbt mellan storleken på de interna lasterna från det att solen ligger på till 
att den befinner sig i moln. Detta sker troligen under en relativt kort period och kan vara 
intressant att undersöka med avseende på hur värmeeffekterna påverkas.  

7.4 Prognosstyrningen 

Prognosstyrningen som jämförts i detta arbete är baserad på central reglering men inte någon 
specifik produkt på marknaden och det som analyseras om prognosstyrningen i detta arbete 
behöver därför inte innebära att det direkt speglar produkterna som finns på marknaden.  

Prognosstyrningen tycks prioritera utomhustemperaturen högre än vad den prioriterar övriga 
faktorer i värmebalansen. Detta kan bero på en ojämn viktning i funktionen för den ekvivalenta 
temperaturen. Faktorerna i värmebalansen viktades för varje zons volym vilket kanske inte är 
det bästa alternativet. Det skulle kanske vara bättre att vikta utifrån varje zons användning eller 
ändamål. Då det kan vara viktigare att prioritera bemannade ytor än exempelvis korridorsytor. 
Kontoret är orienterat i ett hörn av en sluten kvartersbyggnad, vilket innebär att det endast är två 
av fyra omslutande sidor som är fasadväggar. Detta innebär att byggnaden inte utsätts för det 
yttre klimatet på samma sätt som en fristående byggnad skulle göra. Därav blir det många zoner 
som inte är i lika stort behov av rumsuppvärmning som de med en yttre fasad. Betydelsen av 
solinstrålning för en byggnad med endast två fasader kan också bli liten och prioriteras bort, 
vilket kan förklara det utfall som blev för solinstrålningen.      

7.5 Resultat från liknande arbeten 

I litteraturstudien, kapitel 3, tas det upp tidigare arbeten som har behandlat liknande ämnen. De 
arbeten som tas upp i detta kapitel har jämfört prognosstyrning mot traditionellstyrning. Vissa 
arbeten har även jämfört mot styrning med rumsgivare. Detta har genomförts genom fallstudier 
men även genom beräkningar eller simuleringar likt detta arbete. Resultaten och slutsatserna för 
de olika arbeten tycks luta i samma riktning, trots de olika metoderna. Prognosstyrning resulterar 
i en minskad energianvändning med ca 10 %. De som undersökte styrning med inomhusgivare 
fick ungefär samma förbättring för dessa.  

Vad som inte framgår i dessa arbeten är i vilket skick som det befintliga reglersystemet befinner 
sig i. Denna rapport visar på att det som minst finns ett spann på runt 18 % mellan bästa och 
sämsta injustering av reglersystemet.  I rapporterna med fallstudier framgår det att injustering 
är gjort i samband med att det nya systemet är installerat och alltså inte innan mätningarna på 
det befintliga traditionella systemet vilket gör det svårt att avgöra hur stor förbättring som 
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prognosstyrningen respektive injusteringen av det befintliga systemet står för. I kapitel fyra i 
denna rapport påstås det att det finns möjlighet till 5- 15 % förbättring på det befintliga systemet 
bara genom injusteringar. Resultaten från de rapporter som tagits upp i litteraturstudien befinner 
sig också inom detta intervall. Gemensamt för dessa rapporter är också att de kommer fram till 
att prognosstyrningen inte ser ut att vara lönsamt och att injustering av det befintliga systemet 
kan vara ett mer lönsamt alternativ. 

Vad som inte tas upp i rapporterna, bortsett från en, är hur värmeeffekterna påverkas av de olika 
reglersystemen. I den rapporten som undersökte effekterna kunde ingen skillnad mellan 
systemen urskiljas. I nu aktuell rapport går det däremot att se en relativt stor skillnad i både 
toppeffekter som värmeeffekterna över en månads tid. Däremot var det ingen skillnad då endast 
ett-dygnsprognoser användes, vilket kan varit fallet för prognosstyrningen i den rapporten.   

Utifrån resultatet av denna rapport går det att se en fördel med prognosstyrning med avseende 
på värmeeffekterna, om fem-dygnsprognoser används, som visar på en jämnare kurva med lägre 
toppeffekter. Jämnare effekter kan leda till mindre påfrestningar på värmesystemet och kan 
eventuellt också leda till bättre komfort samt lägre kostnad på fjärrvärmeabonnemang, vilket 
dock inte har analyserats i denna rapport. 
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8 Slutsats 

Prognosstyrningen som skapades i detta arbete är en förenklad version av de olika 
reglerstrategier på marknaden som använder sig av prognoser och utifrån de resultat som tas 
fram går det därför inte att dra några specifika slutsatser om dessa produkter.  

Resultatet i denna rapport talar för att det inte finns några ytterligare möjligheter till 
energibesparingar med prognosstyrning jämfört med att underhålla det redan befintliga 
traditionella systemet med termostatventiler. Enligt resultatet minskar energianvändningen som 
mest med en tung konstruktion. Utan termostatventiler minskar prognosstyrningen på behovet 
av den tillförda värmeenergin med 3.5 % och med termostatventiler minskas 
energianvändningen med 2.7 %. Detta kan vara ett faktiskt bidrag till en förbättrad 
energianvändning men då den procentuella minskningen är så pass liten kan det också vara att 
resultatet ligger inom en felmarginal och bara är brus från olika felkällor. Däremot visade 
resultatet på att värmeenergin fördelas under en längre period. Fördelen med detta är att det 
sänker effekttopparna. Resultatet visade på en sänkning som mest med den tunga 
konstruktionen, utan termostatventiler på 33 % och med termostatventiler på 15 %. Den aktuella 
prognosstyrningen visades därför kunna bidra till en jämnare värmeeffekt som kan leda till en 
ekonomisk vinning.  

Resultatet i rapporten talar för att den termiska massan har en betydelse för hur bra 
prognosstyrningen fungerar. Med en tyngre byggnadskonstruktion kan prognosstyrningen 
minska toppeffekterna mer. Enligt resultaten kan också ett större behov av lokal styrning noteras 
för ett byggnadsskal med högt U-värde och lite termisk massa. Detta troligtvis då byggnaden 
påverkas snabbare av det yttre klimatets förändringar.  

Prognosstyrningen i detta arbete tycks prioritera förändringarna i utomhustemperaturerna. 
Känslighetsanalysen av solinstrålningen visade på att de övriga parametrarna i värmebalansen 
har en relativt liten påverkan. Detta är en brist i den prognosstyrning som skapades för detta 
arbete och kan eventuellt ses som en felkälla i resultatet. 

Problemet som den traditionella styrningen har är att termostatventilernas hållbarhet kan vara 
relativt kort och det kan vara svårt att veta hur dess prestation försämras med tiden. 
Prognosstyrningen är en digital styrning som inte bör försämras med tiden på samma sätt. Därför 
kan prognosstyrningen ses som ett komplement till termostatventilerna. Injusteringen blir då 
robustare och kan klara sig bättre över tid om underhållet av termostatventilerna brister. Det 
finns däremot elektroniska termostatventiler som möjligen kan ha en bättre hållbarhet än de med 
en termostat bestående av en gel eller gas. 

En god förståelse av byggnadsstommens karaktär har en betydande roll för valet av 
reglersystem. För att minska på energianvändningen är det dock troligtvis viktigast att se över 
och injustera det befintliga systemet på både central som lokal nivå.    
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9 Förslag på framtida arbeten 

Under arbetets gång upptäcks nya aspekter och frågeställningar som på grund av bristande 
resurser eller tid inte kan prövas eller prioriteras. Denna rapport behandlar prognosstyrning 
jämfört med traditionell styrning. Av att döma av resultatet i denna rapport har den lokala 
styrningen en större påverkan än vad den centrala styrningen har. Därför får också 
termostatventilerna en större påverkan än prognosstyrningen. Det skulle därför vara intressant 
att undersöka hur prognosstyrningen skulle prestera om den istället reglerade på en lokal nivå 
för varje zon. 

Det skulle också vara intressant att utföra en fallstudie på en prognosstyrning med avsikten att 
undersöka dess robusthet för att se hur den klarar av att hantera det lokala klimatet. Vilka 
indikatorer påverkar systemet, i form av plötsligt ökad mängs solinstrålning, persontäthet eller 
lågtryck? Hur väl stämmer prognoserna och om de inte gör det hur blir då klimatet i byggnaden? 
Dessa faktorer gick inte att pröva i detta arbete då simuleringen jobbade mot korrekta fiktiva 
prognoser.  

Vad som också skulle vara intressant att jämföra är hur stor förbättring som prognosstyrningen 
gör i verkligheten jämfört med en byggnad med traditionell styrning som precis injusterats. I de 
rapporter som behandlas i detta arbete har alla mätningar gjorts mot en byggnad innan den 
injusterats och installerat prognosstyrning vilket alltså inte svarar på frågan över hur stor faktor 
som prognosstyrningen faktiskt stod för jämfört med injusteringen.      
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11 Bilaga 

Modellen i IDA ICE har byggts upp enligt tabellen nedan för respektive byggnadskonstruktion. 
Då de tre nedersta våningarna endast innefattar restauranglokaler ingår de inte i modellen och 
bottenplattan till mark utesluts ur beräkningen. Detta då rapporten fokuserar på kontorslokaler 
och inte restauranglokaler. Hur respektive byggnadskonstruktion är uppbyggd kan analyseras 
vidare i tabell 10 nedan. 

Tabell 10, beskrivning av de olika byggnadsdelarna som ingår i respektive simulering. 

Originalkonstruktion 

Byggnadsdel Konstruktion U-värde 

Yttervägg Puts- 5 mm 

tegel- 400 mm 

Puts- 5 mm 

1 W/m2K 

Innervägg Gipsskiva- 26mm 

Reglar- 30 mm 

Tegel- 200 mm 

Reglar- 30 mm 

Gipsskiva 26 mm 

0.89 W/m2K 

Mellanbjälklag Glespanel- 20 mm 

Träbjälkar- 250 mm 

Glespanel- 20 mm 

0.22 W/m2K 

Tak Kallt tak 0.36 W/m2K 

Lätt byggnadskonstruktion 

Yttervägg Limträpanel- 25 mm 0.26 W/m2K 
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Spikläkt- 34x70  

Regel med isolering- 70 mm 

CLT- 100 mm 

Regel med isolering 45 mm 

Gipsskiva- 26 mm 

Innervägg Gipsskiva- 26 mm 

Regel- 30 mm 

CLT- 100 mm 

Regel- 30 mm 

Gipsskiva- 26 mm 

0.68W/m2K 

Mellanbjälklag Glespanel- 20 mm 

Träbjälklag- 250 mm 

Glespanel- 20 mm 

0.22 W/m2K 

Tak Kallt tak 0.36 W/m2K 

Tung byggnadskonstruktion 

Yttervägg Betong- 70 mm 

Isolering- 130 mm 

Betong- 150 mm 

0.26 W/m2K 

Innervägg Gipsskiva- 26 mm 

Isolering- 17 mm 

Betong- 200 mm 

Isolering- 17 mm 

Gipsskiva- 26 mm 

0.68 W/m2K 

Mellanbjälklag Golvbeläggning- 5 mm 0.22 W/m2K 
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Isolering- 100 mm 

Betong- 250 mm 

Isolering- 50 mm 

Tak Kallt tak 0.36 W/m2K 

Samtliga fönster har ett U- värde beräknat genom summan av tre parametrar. Glaset, karmen 
samt köldbrygga mellan glas och karm. U- värdet för fönsterna har då blivit beräknat till 1 
W/m2K med en fönsterandel på 16.8 %. Köldbryggor för infästning tillkommer vid beräkning 
av de övriga köldbryggorna. Köldbryggorna är i sin tur satta till 30 % av byggnadens totala U-
värde enligt Miljöbyggnad 3.0 (Swedish Green Building Council, 2015).  

De satta börvärdena för de olika rumstyperna kan avläsas från tabellen nedan, det 
rekommenderade börvärdet för värme enligt Sveby ligger på 21 °C, man har för denna byggnad 
beslutat att sätta börvärdet en grad högre med syfte att höja komforten.  

Tabell 11, Börvärden för olika zontyper i modellen. 

Zontyper Börvärde värme [°C] 

Kontor 22 

Restaurang 22 

Bibliotek 22 

Sek.utr. / Förråd 18 

Trapphus 18 

Radiatorerna har dimensionerats utifrån värmeeffekter givna från värmelastsimuleringar där 
radiatorer har placerats i zoner och dimensionerats utifrån en produkt där längden på radiatorn 
är den dimensionerande variabeln. Tabell med givna radiatoreffekter kan närmare studeras 
nedan.  

 

 

Tabell 12, dimensionerande tabell för radiatorer (PURMO, 2019). 

Typ   22 

Höjd, mm   400 
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Norm output, W/m   1221 

Exponent, n 1.3182 

Längd, mm     

  400 488 

  500 610 

  600 733 

  700 855 

  800 977 

  900 1099 

  1000 1221 

  1100 1343 

  1200 1465 

  1400 1709 

  1600 1954 

Den roterande värmeåtervinnaren har en verkningsgrad på 82 %. För att ta hänsyn till 
försmutsning användes en verkningsgrad på 80 % i modellen. Ytterligare information om 
inställningar i aggregatet följer i tabell 13 nedan. Som nämnt ovan är byggnaden projekterad 
utav Exengo och modellen använder därför projekterade luftflöden vilket ger ett mer korrekt 
resultat än om byggnaden skulle använda sig av Svebys standard indata. 

  

Tabell 13, Aggregatinställningar samt beskrivning av typ av luftflöde till zonerna. 

Aggregatsinställningar 

SFPv 1.68 kW/m3/s 

Tilluftstemperatur 18 °C 
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Avluftstemperaturbegränsning -12 °C 

Temperaturhöjning 0.5 gr i fläkt 

Drifttid 07- 19 alla vardagar 

Totalt luftflöde 3175 l/s 

Luftflöden till zoner 

VAV, temp- CO2 Mötesrum 

Matsal 

Bibliotek 

CAV Övriga zoner 

11.1 Internlaster 

Personlaster är inkluderade i modellen enligt Svebys brukarindata med en effekt på 108 W per 
person i kontorslokalerna. Persontätheten är antagen till 0.05 pers/m2 med schemalagd 100 % 
närvaro under vardagar i nio timmar samt 25 % närvaro i mötesrum. Belysningen är inställd 
olika beroende på zontyp enligt tabell nedan. 

Tabell 14, Belysningsinställningar i modellen. 

Zontyp Installerad effekt Schema 

Kontor 7 W/m2 100 % 8- 17 

Mötesrum 12 W/m2 100 % 8- 17 

Sek. utrymmen 5 W/m2  

Den interna lasten från apparater i zonerna är inställda på 9 W/m2 schemalagda att generera 100 
% mellan 8- 17 i kontor och 25 % i mötesrum.  

11.2 Övrig energianvändning 

Pumpar i värmesystem beräknas konsumera 2 % av årlig värmeenergiåtgång. I byggnaden finns 
tre hissar vilka beräknas kräva 5500 kWh/år för drift enligt Sveby samt 300 kWh/år för 
belysning vardera.  
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Tappvarmvattenanvändningen i lokaler är antagna enligt Svebys brukarindata att konsumera 2 
kWh/m2, år. VVC- förluster ingår inte i det värdet utan blir ett tillägg efter energiberäkningarna 
och kan då antas till att stå för 3 kWh/m2, år.  
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