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Sammanfattning 
År 2006 införde Boverket, som lyder under regeringen krav för specifik energianvändning 
(kWh/m2år) för byggnader i syfte att minska energianvändningen för bostäder och lokaler. För 
att följa Boverkets krav för specifik energianvändning är det därför relevant att bygga mer 
energieffektiva byggnader.  
 
Naturmuseet Vänern är en byggnad i Karlstad som befinner sig vid Vänern. Byggnaden är 
omgiven av en naturskön miljö och dess verksamhet är huvudsakligen ett museum. Som 
helhet är Naturmuseet Vänern högt i tak och har stora fönsterytor vilket leder till att 
byggnaden behöver kylas på grund av den stora mängden solinstrålning. För att hålla sig till 
en låg specifik energianvändning är det därför relevant att hitta ett hållbart kylsystem. 

För att en byggnad ska bli energieffektiv i ett klimat såsom det i Sverige krävs ett 
byggnadsmaterial med lågt U-värde samt väl anpassade systemlösningar för värme, 
ventilation och kyla. Utifrån datorprogrammet VIP-Energy har en energianalys gjorts för 
Naturmuseet Vänern, vilket legat som grund för byggnadens utformning samt valet av 
byggnadsmaterial och kylsystem.  
 
Resultatet har utöver hur byggandes klimatskal ska se ut även landat i systemhandlingar i 
form av ritningar, driftstrategi och materialspecifikation för kylsystemet. Den lägsta specifika 
energianvändningen för Naturmuseet Vänern är 37 kWh/m2år, vilket fås då bergkyla väljs 
som kylsystem. 
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Abstract 
2006, Boverket, which serves under the government, introduced new rules for residential and 
commercial buildings in order to reduce the energy usage.   

Naturmuseet Vänern is an interactive museum, which will be built in Karlstad near lake 
Vänern. Thus it will be interesting to see exactly how low specific energy consumption that 
can be reached, through what system and, lastly, how the systems themselves are designed. 

Based on the program VIP-Energy, an energy analysis has been done for Naturmuseet 
Vänern, which formed the basis for the building design and the choice of building materials. 

This report focuses on the cooling system; however, a partnership with Alfred Göransson and 
Fredrik Vågebrant has been conducted which in turn have focused on the heating and 
ventilation system aspects. 

This project results in system documents, which include drawings, operating strategy and 
material specification for the cooling system. 

The lowest specific energy consumption for Naturmuseet Vänern is 37 kWh/m2year. These 
numbers are obtained when the heat pump, geo cooling and FTX interact with one another.  
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Jag vill tacka min handledare Magnus Ståhl, samt Jens Beiron som agerat beställare under det 
här examensarbetet.   

Detta examensarbete har redovisats muntligen inför en i ämnet insatt publik. Arbetet har 
därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Vid detta seminarium har författaren till 
arbetet även deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete.		 	
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Beteckningar 
	

ΔP	 Totalt	tryckfall,	Pa	

	 	Q	 Volymflöde,	m3/s	

	 	Pk	 Dimensionerad	pumpeffekt,	W	

	 	P	 Effekt	W,	kW		

	 	tm	 Medelvattentemperatur,	°C	

	 		Δpk	 Tryckfallet	i	vattenslingan,	kPa	

	 	q	 Vattenflödet,	l/s	

	 	kpk	 Tryckfallskonstant	

	 	ΔTk	 Temperaturändring	av	kylvatten,	°C	
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1	Inledning	
Denna rapports fokus ligger på systemhandling med tekniska data för en byggnads kylsystem, 
som ska vara ett underlag för en tänkt beställare. Kylsystemet kan inte dimensioneras utan 
samarbete mellan värme- och ventilationsdelen. Vilket innebär att avstämningar och 
utredningar görs tillsammans med andra parter.  

1.1 Bakgrund 
Växthuseffekten är ett faktum och för att ta hänsyn till kommande generationer och 
ekosystemet krävs handling. Kyotoprotokollet som upprättades år 1997 I Kyoto visar vikten 
av alla länders ansvar i miljöfrågan. Avtalet trädde i kraft år 2005 och målet med denna 
överenskommelse var att minska utsläppen av växthusgaser med minst 5,2% från 1990 till 
perioden mellan år 2008-2012 (Official website of the European union [EU] 2010).  

Det är energikrävande att hålla en byggnad under drift i Sverige, vilket mestadels beror det på 
det kalla klimatet. Uppvärmning och drift av byggnader är det område som står för den största 
delen av utsläppt CO2 idag (Världsnaturfonden 2016). Det är därför viktigt att driften av 
byggnader blir mer energieffektiv och hållbar mot miljön. Om energieffektiva byggnader ska 
uppnås, behöver vissa åtgärder vidtas. Så som att välja byggnadsmaterial med lågt U-värde, 
bra systemlösningar för värme, ventilation och kyla kan göra en stor skillnad. För att mäta hur 
energieffektiv en byggnad är, används ofta termen specifik energianvändning (kWh/m2år). I 
energianvändningen som termen står för ingår komfortkyla, uppvärmning, tappvarmvatten 
och fastighetsenergi. BBR har krav på en byggnads specifika energianvändning och denna 
varierar beroende på var i Sverige byggnaden finns (Boverket 2015). 

Att använda komfortkyla i ett land med Sveriges klimat signalerar direkt att det är onödigt och 
icke hållbart mot miljön. Men det är inte bara mot klimatet som det ska vara hållbart, utan den 
direkta omgivningen behöver även vara hållbar för människan att vistas i. Byggnader idag har 
ofta stora glasytor som leder till högre solinstrålning och mer värme i byggnaden. 
Temperaturen stiger vilket kan innebära hälsorisker för människan som illamående, retlighet, 
huvudvärk och hudrodnad. För äldre individer som även har hjärtproblem kan riskerna vara 
direkt farliga eftersom hjärtat måste jobba hårdare i högre temperaturer. Även arbetsförmågan 
för kropp och sinne påverkas då kroppens naturliga svar på värme är att sänka kroppens egen 
värmeproduktion. Arbetsplatsen såväl hemmet kan nå höga temperaturer någon enstaka dag 
utan att det blir till ett större problem, men att det enligt arbetsmiljöverket tillåts vara direkt 
icke komfortabelt flera dagar i sträck kan och bör ifrågasättas (Arbetsmiljöverket 2015). 
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1.2 Syfte  
För att upprätthålla ett bra klimat i byggnader krävs mycket energi vilket utgör det till en stor 
del av Sveriges energianvändning.  Projektets syfte är att utreda om det är möjligt att få 
driften av naturmuseet mer hållbar. Detta genom att utreda olika alternativ av komfortkyla 
som kan ligga till grund för att införa komfortkyla till högre grad för byggnader. 

1.3 Mål 
Målet med arbetet är att projektera och utreda grunden för olika kylsystem där ett förslag ges 
till en tänkt beställare. Följande frågeställningar måste besvaras: 

• Hur påverkas den specifika energianvändningen för komfortkyla i kombination med 
olika värme- och ventilationslösningar? 

• Hur påverkas komfortkylans direkta elförbrukning i kombination med 
systemlösningarna? 

• Vad har valet av byggnadsmaterial för påverkan på komfortkylans energianvändning? 

1.4 Avgränsningar 
Rapportens fokus ligger på naturmuseets system för komfortkyla. Värme- och 
ventilationssystem behandlas mer ingående i andra examensarbeten (Se Fredrik Vågebrants 
rapport för ventilation) (Se Alfred Göranssons rapport för värme). 

Eftersom projektets fokus ligger i att utreda byggnadens specifika energianvändning med 
olika system för en tänkt beställare behandlas inte de ekonomiska aspekterna så som LCC-
kalkyler. Det som ska projekteras innefattar den tekniska funktionen och underlag för 
byggnation/drift. Produkten av det hela är ritningar, systemens specifika energianvändning 
och systemhandling. En undersökning på olika fabrikat av byggmaterial för golv, tak och 
väggar görs inte då u-värden inte skiljer sig i större utsträckning. 
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2	Teori	
Byggnader är ofta välisolerade och värmen som läcker ut är ganska liten. Detta tillsammans 
med värme från personer, apparater, värmesystemet och solinstrålning leder ofta till höga 
rumstemperaturer, även om det är kallt ute. För att få ett behagligt inomhusklimat kan det då 
behövas installeras ett komfortkylsystem.  

2.1 Kyllösningar 
Det finns många olika sätt att utvinna och framställa kyla. Några lämpar sig bättre än andra 
beroende på t.ex. vart byggnaden befinner sig och hur terrängen runt omkring ser ut. 
Komfortkyla kan utvinnas från exempelvis en närliggande sjö eller också produceras av 
kylmaskin. Det sistnämnda kräver dock en avsevärd tillförsel av energi. Då värmen istället 
kan föras bort till en sjö blir kostnaden för att kyla byggnaden betydligt lägre. I detta avsnitt 
beskrivs några av de vanligare kylmetoderna. 

2.1.1 Indirekta lösningar 
Apparater och belysning har en relativt hög värmealstring. För att minska värmetillskottet kan 
det vara lämpligt att utföra indirekta ändringar som minskar byggnadens kyleffektbehov. 
Detta kan göras genom att införa rörelsekänslig belysning som automatiskt stängs av om inga 
personer vistas i lokalen. Det kan också ligga i intresse att utnyttja datorer och tv-apparaters 
energisparläge för minskad värmealstring.  

2.1.2 Sjökyla och bergkyla 
Bergkyla fungerar ungefär på samma sätt som bergvärme. Vid bergvärme borras hål i marken 
för att ta upp värmen som finns i marken. När bergkyla istället används tas kylan vara på då 
temperaturen i marken är lägre än utetemperaturen under sommarhalvåret. Värmepumpen 
fungerar även som en kylmaskin vilket kan producera extra kyla om kylan från marken inte 
räcker.  

	

Figur	1	Kortfattat	principschema	mellan	kylkrets	och	värmepumpkrets.	(IVT	1999)	
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Principschemat i figur 1 visar hur kretsen för värmepump med frikyla och fläktelement 
fungerar, fläktelementet kan också ersättas med exempelvis kylbafflar. En cirkulationspump 
cirkulerar köldmediet genom borrhålet. Ett utstick finns från borrhålskretsen vilket leder det 
nyligen kylda mediet till en ventil och fläktkonvektor. Denna lösning innebär att en större 
kyleffekt kan fås ju fler och/eller djupare borrhålen är, vilket beror på att köldmediet hinner 
kylas mer när det värmeväxlas i borrhålen (IVT Värmepumpar 1999). 

Sjökyla fungerar på samma sätt som bergkyla förutom att det är kylan i sjöns bottnar som 
utnyttjas. För att sjökyla effektivt ska kunna användas som kylsystem behöver vattnet ha en 
temperatur på ca 4°C (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

	

Figur	2	Kort	sammanställning	om	hur	sjökyla	fungerar	(Energimyndigheten	2012).	

Sjö- och bergkyla går under benämningen frikyla, se figur 2. Frikyla avser komfortkylsystem 
som endast kräver energi till cirkulationspumpar och fläktar. Det krävs alltså ingen energi för 
att producera kylan. 

2.1.3 Nattkyla 
Nattkyla innebär att byggnaden ventileras på natten med kall nattluft. Byggnadens stomme 
ska till fördel vara ett värmetrögt material så att kylan håller i sig under dagen. Betong är ett 
exempel på ett värmetrögt material. Om nattkyla används kommer temperaturen variera en del 
under dagen, vilket måste accepteras av brukarna. (Warfvinge & Dahlblom 2010) 

2.1.4 Kylmaskin 
En kylmaskin fungerar på samma sätt som en värmepump, men omvänd. Istället för att ta vara 
på värmen som avges på kondensorsidan är det värmeupptaget på förångarsidan som är 
intressant. Hur effektiv en kylmaskin är beror på dess kylfaktor, COP. Den beräknas med 
nedanstående formel (Cengel 2006). 

COP = Pförångare / Pkompressor 

Där Pkompressor är elbehovet till kompressorn och Pförångare är värmeeffekten som tas upp av 
förångaren.  Vanligtvis ligger kylfaktorn för äldre kylmaskiner runt 3 medan nyare kan ha upp 
till 6, vilket påverkas av temperaturskillnaden mellan kondensor och förångare. Ju lägre 
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skillnaden är, desto större blir kylfaktorn. Kylmaskinen måste också ha ett köldmedium som 
kan koka vid låga temperaturer, vanligen mellan -40°C till -10°C. (Warfvinge & Dahlblom 
2010) 

Kylmaskinens kondensorsida behöver kylas, vilket kan ske med sjövatten eller uteluft. Om 
kylningen ska ske via uteluften kan kondensorn placeras på byggnadens tak.  

Det finns indirekt och direkt kylning. Direkt kylning innebär att förångaren placeras i 
luftbehandlingsaggregatet eller direkt i de rum som behöver kylas. Indirekt kylning innebär att 
förångaren värmeväxlar via ett kylbatteri i luftbehandlingsaggregatet samt till kyltak.  

2.1.5 Solavskärmning 
En stor del av värmetillförseln orsakas av soltransmission genom fönster. Detta kan leda till 
högre inomhustemperatur än den önskade temperaturen, vilket innebär större effektbehov från 
kylsystemet. För att minska solinstrålningen kan det då vara lämpligt att installera en 
solavskärmning.  

Det finns många typer av solavskärmning och vissa är mer effektiva än andra. Yttre solskydd, 
mellanliggande solskydd, inre solskydd och solskyddsglas är huvudtyper. Yttre solskydd är 
den mest effektiva då värmen inte ens kommer in i rummet. Invändiga solskydd kan vara 
gardiner och dylikt, men de bör oftast kompletteras med ett yttre skydd då de ger lägst 
avskuggning. Mellanliggande solskydd är t.ex. persienner. Anledningen till att invändiga 
skydd används beror på att användaren ska kunna reglera ljuset och bländningen. (Warfvinge 
& Dahlblom 2010) 

Solskydd så som fasadpersienn eller screen kan fällas ut automatiskt eller av användaren. 
Exempel på fasta solskydd kan vara markis, balkonger eller takutsprång.  

	

Figur	3	Solskydd	av	typen	”Screen”.	(KD	solskydd	2012)		

Solskyddsglas är speciella glas med ett lågt g-värde. G-värdet innebär hur stor del av 
solstrålningen som transmitteras genom fönstret. Ett normalt fönster har ett g-värde på 0,75 
vilket innebär att 75 % av solstrålningen transmitteras. Solskyddsfönster kan ha g-värden 
under 0,15 vilket reducerar solinstrålningen markant. (Warfvinge & Dahlblom 2010) 
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2.2 Distribution av kyla 
Kyla kan antingen distribueras via ventilationsluften eller ett vattenburet system. Är 
kylbehovet lågt räcker det att ventilationsluften kyls och om det inte räcker används ett 
vattenburet system. Här förklaras hur ett vattenburet kylsystem fungerar. 

2.2.1 Vattenburet kylsystem 
Ett vattenburet kylsystem klarar av större kyleffektbehov än ett luftburet kylsystem och 
används när ett luftburet system inte klarar av att kyla till önskad temperatur.  

Kylbafflar är placerade i taket och genomströmmas av kallt vatten som kyler flera plåtlameller 
vilka fungerar som kylflänsar. En egenkonvektionsbaffel fungerar på så sätt att luften själv 
kan strömma vertikalt genom kylbaffeln. Tilluftsbaffeln är en variant kombinerad med 
tilluftsdon och kylbaffel. Den kylande effekten sker på tilluften när den passerar baffeln och 
medejektering av rumsluften ökar dess kyleffekt. Om framledningstemperaturen är lägre än 
daggpunktstemperaturen bildas fukt som kan droppa ner i vistelsezonen, vilket begränsar 
baffelns effekt. För att undvika detta kan kylvattnets temperatur kontrolleras att den alltid är 
högre än luftens daggpunktstemperatur. (Warfvinge & Dahlblom 2010) 

En fläktkonvektor cirkulerar rumsluften genom ett vattenanslutet kylbatteri. Fläktkonvektorn 
är bra på det sättet att den enkelt kan reglera temperaturen i varje rum. Detta genom att 
anpassa fläktens hastigheter för att uppnå rätt kylavgivning. Vanligtvis placeras konvektorn i 
taket eller under fönster. (Warfvinge & Dahlblom 2010) 

I en kylpanel cirkulerar vatten inuti rör som sedan kyler en aluminiumplåt vilket kyler 
omgivande rumsluft. Kylningen sker via egenkonvektion och att värme strålas mot plåten. 
Panelerna placeras ofta i tak och dess effekt begränsas likt en kylbaffel, med risk för 
kondensbildning. (Warfvinge & Dahlblom 2010) 
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2.3 Byggnadsmaterial 
Golv, tak och väggar är valda utifrån det franska förtaget Saint-Gobain Isovers utbud. Dessa 
finns samlade i Isoverboken. (Saint-Gobain Isover AB 2007)  

	

Figur	4	Väggens	material	och	dess	tjocklek.	(Isover	2007)	

Vid val av fönster med lågt u-värde kan det uppkomma problem i form av kondens, dagg på 
fönstrets utsida. Under kalla och stilla nätter då luftfuktigheten är hög finns det en risk för 
kondens som stannar kvar ett par timmar in på morgonen. Dock tar inte fönstren skada av 
kondensen mer än att utsikten försämras. (Werner 2008) Det kan minskas genom externa 
ytbeläggningar eller solskydd, som skärmar av natthimlen (Werner, External Water 
Condensation and Angular Solar Absorptance, 2007).  

Lösull valdes då det är ett bra isoleringsmaterial som leder till lågt u-värde för taket. Vidare 
underlättar lösull för installationer samt gör det möjligt att isolera rör och i trånga utrymmen. 
U-värdet är 0,1 W/m2K för taket som visas i bilden nedan. 

	

Figur	5	Takets	utformning	(Isover	2007)	
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Naturmuseets grundkonstruktion är platta på mark. Det finns generellt olika typer av 
utformning men standard är att ha ett kapillärbrytande material under betongplattan för att 
hindra att markfukt sugs upp. Optimal lösning sker vid två- eller tre skikt med förskjutna 
skarvar för att förhindra att onödiga köldbryggor uppkommer. Det resulterar i ett u-värde på 
0,1 W/m2K.  

	
Figur	6	Golvets	utformning	(Isover	2007)	

2.4 VIP-energy 
VIP-Energy är ett energianalysprogram som företaget Strusoft AB tagit fram för PC. 
Programmet utför beräkningar för energiförbrukning som helhet där energiflöden beräknas 
utifrån programmets och användarens angivna värden, se figur 7 för en kort sammanställning. 
Beräkningsmodellen är dynamisk, vilket innebär att beräkningar sker med avseende på tid. 
Programmet beräknar timvis men kan även redovisas period-, månad-, vecko-och dagvis. 
VIP-Energy tar hänsyn till klimatfaktorerna lufttemperatur, sol, vind samt luftfuktighet. 
	

	
Figur	7.	Energiflöden	som	VIP-energy	tar	hänsyn	til.	(Strusoft	AB	2012)		
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Energiberäkningarna som VIP-energy utför är balanserade, vilket innebär att den förbrukade 
energin ersätts med samma energimängd från angiven uppvärmningsmetod (Yunus & Boles 
2007). Det möjligt att själv bestämma vilket värme- och kylsystem som betjänar byggnaden, 
se figur 8. 

	

Figur	8	Alternativa	värme	och	kyl	möjligheter	(VIP-Energy	3.0,	2012)	

Resultaten som programmet ger anges under specifikation av energiflöden, nyckeltal och 
energibalans, jämförelse mot energikrav i Boverkets byggregler (BBR) samt ekonomi. För att 
enkelt kunna bedöma och jämföra energianvändningen finns nyckeltal. Ytterligare fås grafisk 
redovisning i form av cirkeldiagram och stapeldiagram som avser inomhustemperatur och 
energibalans i byggnaden. 
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2.4.1 Klimatzon 
Verksamhetstyp kan väljas till lokal eller bostad, vilket innebär olika krav av boverkets 
byggnadsregler (BBR) för vilken verksamhet som bedrivs. Klimatzon kan läsas ut från 
programmet. I figurerna 9-12 har klimatdata för just Karlstad (mellansverige) tagits fram.		

	

	
Figur	9	Utetemperaturen	över	ett	år	för	varje	timme	i	
Karlstad.	(VIP-Energy	3.0,	2012)	

	
Figur	10	Solinstrålningen	över	ett	år	för	varje	timma	i	
Karlstad.	(VIP-Energy	3.0,	2012)	

	
Figur	11	Vindhastigheten	över	ett	år	för	varje	timme	i	
Karlstad.	(VIP-Energy	3.0,	2012)	

	
Figur	12	Den	relativa	fuktigheten	över	ett	år	för	varje	
timme	i	Karlstad.	(VIP-Energy	3.0,	2012)	
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3. Metod 
Metoden är uppdelad i två faser, där den första fasen är utredningsfasen. Där utreds de olika 
möjligheterna för kylsystemet samt byggnadsmaterial och analyseras med en så kallad 
energianalys. Då VIP-energy användes för att beräkna byggnadens energibalans resulterar det 
i att systemlösningar för ventilation, värme och kyla kunde utredas för den lägsta specifika 
energianvändningen. Fas två innefattar själva konstruktionen. Här projekteras en 
systemhandling med hjälp av datorprogrammen MagiCAD och Teknosim.   

3.1 Energianalys 
En energianalys behövde göras för att få en uppfattning om hur byggnadens energiflöden in 
respektive ut är denna gjordes i datorprogrammet VIP-Energy.  Inledningsvis valdes 
klimatzon II (mellansverige) eftersom kraven på specifik energianvändning beror på vart i 
landet objektet finns, då det råder stora klimatskillnader. När all indata är definierad av 
användaren och godkänd av programmet är det möjligt att simulera byggnaden enligt ekvation 
1.  

	
	𝑄!"#$%&å!"#"$ + 𝑄!ä!"#$%$!"# + 𝑄!"#$"$%&' + 𝑄Å!"#$%&&%&'.!"#$ =  𝑄!"#$%ä!"#$% + 𝑄!"#$%&'$%(# + 𝑄!"#$%&'%%'($(1)	
	

Verksamhetstypen valdes till lokal då naturmuseet bedrivs som en lokal. Dimensionerande 
vinterutetemperatur och marktemperatur valdes utifrån klimatdata från Karlstad, se tabell 1.  

Tabell	1	Dimensionerande	temperaturerna	i	Karlstad.		
Dimensionerad	 °C	
Rumstemperatur	 26	
Marktemperatur	 7	
Utetemperatur	 -17	

	
Genom att välja Karlstad som klimatort anger programmet värden för utomhustemperatur, 
vindhastighet, relativ fuktighet samt solstrålning.  Horisontvinkel väljs för att kunna ta hänsyn 
till objekt som skymmer byggnaden, den anger alltså hur stor del av himlen som inte syns ur 
byggnadens synvinkel. Det kan t.ex. handla om träd, höjder eller andra byggnader, se tabell 2. 
Efter att ha undersökt byggnadens omgivning kunde en uppskattning av horisontvinkeln 
göras, se bilaga 3. 

Tabell	2.	Horisontvinklar	
i	procent		

	Nordväst	 75	
Nord	 75	
Nordost	 50	
Öst	 0	
Sydost	 0	
Syd	 0	
Sydväst	 20	
Väst	 60	
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Vindhastigheten i procent visar hur stor del av vinden som belastar byggnaden, se tabell 3.  
Detta beräknas genom att multiplicera vindhastigheten som finns i klimatfilen med 
normalvärden. Normalvärden beror av byggnadens omgivning. Fritt exponerad bebyggelse är 
95 %, vid något skyddad 70 % samt innerstad 45 %. Omgivningen studerades på plats och 
med hjälp av ritningar kunde en uppskattning av normalvärdet göras, se bilaga 3. 

	
Tabell	3	Vindhastighet	av	klimatfil	i	
procent	

Nordväst	 0	
Nord	 0	
Nordost	 0	
Öst	 95	
Sydost	 95	
Syd	 80	
Sydväst	 70	
Väst	 50	
	

Lufttryck kan användas för att korrigera densitet för luften då t.ex. byggnaden befinner sig 
över hav, vilket påverkar värmetransporten. Då naturmuseet är beläget på land togs 
programmets förvalda värde. 

  
Solreflektion från mark anger hur stor del i procent av solen som reflekteras mot byggnaden. 
Detta betyder att ju mer solstrålning som reflekteras mot ytan desto mer solstrålning träffar 
byggnaden, vilket ger ett högre värmetillskott. En mörk yta har låg reflektionsförmåga medan 
en vattenspegel har hög reflektionsförmåga. Normalt ligger värdet för reflektion mellan 20-50 
%. Naturmuseet omges mestadels av skog samt vatten, därför uppskattades ett medelvärde av 
solreflektionen till 30 %. 

Golvarean är byggnadens totala golvarea för samtliga våningsplan, se bilaga 3. Den är viktig 
vid beräkning av byggnadens U-värde, värmekapacitet och mängden processenergi. Vidare 
används golvarean vid beräkning som anges per kvadratmeter t.ex. specifik energianvändning 
kWh/m2år.   

3.1.1 Klimatskalet 
Klimatskalet anges i VIP-Energy som 1,2 och 3-dimensionella byggdelar. 1-dimensionella 
byggdelar innebär att väggar, tak, och golvets utformning förklaras i form av tjocklek och 
material. Detta i syfte att bestämma u-värdet, solabsorbtion samt täthet. 2-dimensionella och 
3-dimensionella byggdelar används för att t.ex. specificera köldbryggor. Generellt byggs 
dagens passivhus så bra att köldbryggor inte uppkommer (Saint-Gobain Isover AB 2007) 
därför behandlades endast 1-dimensionella byggdelar.  

Naturmuseets klimatskal valdes efter att få så låg specifik energianvändning som möjligt, 
dock med hänsyn till tidigare nämnda estetiska aspekter. Valet av material tar således inte 
hänsyn till energiåtgången vid tillverkning, transporter och motsvarande. Valet av väggar, 
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fönster, tak och golv visas i kommande avsnitt. Byggnadens delar som består av vägg, tak, 
grund och fönster valdes utifrån att minska naturmuseets värmeförluster. Detta innebär att den 
genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten (U-värdet) blir låg.		

 
3.1.2 Verksamhet 
Verksamhet innebär att energi tillförs rumsluften från t.ex. personer, processer och belysning. 
Verksamhetsenergi är värme som avges från aktivitet, vitvaror och datorer. Fastighetsenergi 
är värme från pumpar, belysning och motsvarande. Verksamheten ändras över dygnet i form 
av att den minskar under natten, då det finns färre personer som bedriver aktivitet i 
byggnaden. Verksamheten anges utifrån förprogrammerade driftfall som finns samlade i VIP-
Energy driftfallskatalog. Indata för natt bygger på värden i driftfallskatalogen för kontor 
nattetid s.k. kontor 22 Natt. Verksamheten dagtid togs fram genom jämförelse med 
verksamhetsenergi, fastighetsenergi, personvärme och tappvarmvatten från andra val i 
programmets driftfallskatalog. Dessa val avser skola, kontor och idrottshall. Värdena 
sammanfattas i tabell 4 nedan.  

	

Tabell	4	Driftfallen	över	dag	respektive	natt.	

	
	
Tillåten inomhustemperatur valdes nattetid 15- 30°C och dagtid 20- 26°C. Toleransen för 
temperatur tilläts vara hög nattetid då inga personer vistas i byggnaden. 

Temperaturen dagtid valdes efter att säkerställa ett behagligt inomhusklimat. Den lägre 
temperaturen, 20°C, valdes utifrån råd enligt BBR (Regelsamling för byggregler – Boverkets 
byggregler [BBR] 2006).  

 2006:2 för känsliga grupper. Vilket innefattar människor med sjukdomar, funktionshinder 
och äldre som blivit känsliga för värme och kyla. Den högre temperaturen valdes efter 
riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav, VVS-tekniska föreningen, för kontor och 
klassrum. (Warfvinge & Dahlblom, 2010)  
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3.1.3 Värme & Kyla 
Innan ett kylsystem bestäms för byggnaden, är det relevant att se till andra ändringar som kan 
göras innan. Utnyttja solskydd och minska intern genererad värme är exempel på dessa. Efter 
detta steg undersöks det om det eventuellt är möjligt att kyla rummen med det normenliga 
luftflödet (Abel & Elmroth 2008), se Fredrik Vågebrants rapport. Om kraven fortfarande inte 
uppfylls väljs antingen ett luftburet eller ett vattenburet kylsystem. Slutligen väljs och 
dimensioneras kylkällan. 

Genom att studera platsen där naturmuseet befinner sig kunde en uppfattning fås om vilka 
kyllösningar som eventuellt var möjliga och icke möjliga, vidare diskuteras detta i kapitel 5. 
En utredning gjordes för kylmaskin, nattkyla och frikyla vilket har angetts som bergkyla. 

För att få fram ett resultat för kylmaskinen valdes detta som system samt andra indata i VIP–
Energys värme och kyldel. Gräns för frikyla sattes till 50°C. Detta innebär att kylmaskinen är 
igång för utetemperaturer under 50°C och driften 08:00-18:00, vilket är alla perioder 
byggnaden är i behov av kyla. Driftpunkt 1 anges till 20°C och driftpunkt 2 till 30°C vilket 
innebär det temperaturintervall kyla sker. Kylfaktorn för driftpunkterna har antagits till 3,7. 
Elenergi till cirkulationspumpar anges till 0 och max RH i rumsluft 75 %. Ett resultat kunde 
sedan fås fram genom att simulera med andra givna indata som nämnts i tidigare avsnitt. 
Resultatet visar den specifika energianvändningen i kWh/m2år.  

Bergkyla analyserades på liknande sätt. Genom att välja kylmaskin och sedan ange gränsen 
för frikyla till 0°C innebär det att frikyla sker så länge utetemperaturen är högre än 0°C, vilket 
motsvarar all tid byggnaden är i behov av kyla. All övriga indata är densamma som 
kylmaskinens. 

Nattkyla analyserades kombinerat med kylmaskin och skedde genom att öka ventilationen 
nattetid till hälften av dagsverksamhetens ventilerade luftflöde. För värden på luftflöden, se 
Fredrik Vågebrants rapport. Detta gjordes i VIP-Energys ”tidsstyrda ventilationsdel”.  Om 
nattkyla ska fungera bra behövs väggen vara av ett värmetrögt material som kan lagra den 
kyliga luften långt under dagen. Därför lades ett betongskikt till som det innersta skiktet på 
alla naturmuseets väggar. Detta gjordes i VIP-Energys klimatskal del. Indata för kylmaskin är 
samma som tidigare.  

Eftersom kylmaskinen kräver el leder det till en viss miljöpåverkan. Ett resultat för CO2-
utsläppet togs fram genom att först simulera fram ett resultat i VIP-Energy som visade 
kylmaskinens elförbrukning. Denna årliga elförbrukning i kWh multiplicerades med 0,88 kg 
CO2/kWh för att sedan få fram det årliga utsläppet. (Gielen 2007) 

Notera att alla kyllösningar inkluderade solskärmar för alla fönster. Detta lades till som ”fast 
övre skärm” för fönster i VIP-Energys klimatskalsdel. 
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3.1.4 Utredning av byggnadsmaterial 
Extremfall i form av 3-glas fönster med krypton och luftfyllt 2-glas med mellanliggande 
gardin utreddes. U-värdet för ett sådant fönster ligger på 0,35 W/m2K. Sämre fönster 
undersöktes också. Ytterligare utreddes hur den specifika energianvändningen ändrades 
beroende på hur mycket golv och tak valdes att isoleras. Dessutom undersöktes vilka 
konsekvenser en ökning respektive minskning av fönsterytorna skulle innebära. Alltså att 
ersätta med väggar.   

För att kunna göra systemritningar i magiCAD ritades 2D-ritningar om till en 3D-modell. 
Detta för att underlätta projekteringen för att sedan landa i en systemhandling. 	

3.2 Projektering och dimensionering av kylsystemet 
Teknosim är ett program där dimensionerande kyleffektbehov för varje rum kan bestämmas. 
Detta görs genom att ange vissa indata, se tabell 5. Kylning sker endast till rum där personer 
vistas i under längre perioder. Detta avser rum som kök, lunchrum, kontor och dylikt. Rum 
som korridorer, toaletter och garderober har inget kylbehov. Se tabellen nedan för rum i 
behov av kyla. 

	

Tabell	5	Belysning,	antal	personer,	aktivitet	och	vitvaror	fördelade	på	olika	rum.	

Rum	
Belysning	
(W/m2)	

Antal	
personer	 Aktivitet	 Vitvara/dator	

107	Persrum	 7	 3	 Skrivbordsarbete	 1	
110	Kök	 7	 2	 Hushållsarbete	 10	
121	Disk	 7	 1	 Hushållsarbete	 2	
124	Lunchrum	 7	 2	 Sittande	 1	
125	Kontor	 7	 1	 Skrivbordsarbete	 1	
130	Konferens	 7	 10	 Skrivbordsarbete	 3	
201	Bibliotek	 7	 5	 Skrivbordsarbete	 		
202	Rum	 7	 1	 Sittande	 1	
205	Rum	 7	 1	 Sittande	 1	
Stora	rummet	 7	 15	 Skrivbordsarbete	 2	
	

Likt VIP-Energy väljs här också en klimatzon. Den väljs till naturmuseets, alltså Karlstad. 
Fliken ventilation i programmet bestämmer om det ska vara tilluft- och frånluftsystem eller 
bara frånluftsystem. Här anges också om tilluften ska ha en konstant temperatur och hur 
ventilationen ska fungera utanför dagsdrift. Se Fredrik Vågebrants rapport för ventilationens 
indata. 

Internvärmen bestäms utifrån belysning, apparater, aktivitet och antal personer. Värden för 
detta finns i tabell 5. Verksamheten pågår under perioden 08:00-18:00. Naturmuseets högsta 
tillåtna temperatur är satt till 26°C och börvärdet 21°C. Tilloppstemperaturen på kylvattnet är 
15°C och returtemperaturen är 18°C. Kylprodukten simulerades som kylbaffel med drifttiden 
08:00-18:00. Likt kyldelen kan det på värmedelen också bestämmas till- och 
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returtemperaturer, produktval och önskad rumstemperatur. Se Alfred Göranssons rapport för 
värden på Teknosims värmedel. 

När alla indata har angetts är det möjligt att simulera det angivna rummet. Eftersom det är 
kyleffektbehovet som ska bestämmas simuleras sommarförhållande. Simulering sker sedan 
med vald kylprodukt. 

3.2.1 Cirkulationspump 
I detta avsnitt redovisas tillvägagångsättet för dimensionering och val av cirkulationspump. 
Dimensioneringen grundar sig utifrån resultatet som togs fram i Teknosim, alltså de olika 
rummens kyleffektbehov.  

	

	
Figur	13	Samband	mellan	kyleffekt	och	vattenflöde.	(Swegon	2012)	

Efter att ha valt kylprodukt för varje rum med en viss effekt (Pk) som motsvarar den 
dimensionerade effekten, kan vattenflödet erhållas, se figur 13. Det behövs för att räkna ut 
tryckfallet som visas i ekvation 2. Tryckfallet behövs sedan för att dimensionera 
cirkulationspumpen. Konstanten ΔTk som förklaras i kapitlet ”Beteckningar”, se sida 7, är 
beräknad till 3°C. 

	Δpk	=	(q	/	kpk)2								(2)	
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Efter att tryckfallet för alla kylprodukter räknats ut adderas det med tryckfallet för alla 
rörlängder. Detta gjordes genom att rita upp rörsystemet för kylvattnet i MagiCAD, se bilaga 
4. Ett antagande på ett tryckfall på 100Pa/m gjordes. Genom att multiplicera det antagna 
tryckfallet med den totala rörlängden erhålls rörens totala tryckfall. Efter att tryckfallet för 
kylprodukterna och rören räknats ut adderas dessa. Summan görs om till meter vattenpelare 
för att få fram given effekt från figur 14. 

	

Figur	14	Samband	för	pumpeffekt,	tryckfall	och	flöde.	(Wilo	2012)	

Efter att effekten erhållits kan cirkulationspumpen väljas och dess verkningsgrad beräknas 
med ekvation 3.  

	η	=	ΔP	*	Q	/	Peffekt																		(3)	
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4 Resultat 
Huvudresultatet avser systemlösningarna för byggnaden samt systemhandlingen. Delresultat 
innefattar miljö och projekteringen. 

4.1 Utredning och förslag av system 
	

Tabell	6	Resultat	från	analyser	av	kylsystem	

  Bergkyla Kylmaskin + 
nattkyla Kylmaskin 

Specifik energianvändning kWh/m2	
år 

0 4 8 

	

Cirkulationspumpens energiförbrukning är så pass låg att den försummades. Därmed blir 
bergkylans specifika energianvändning noll, se tabell 6. 

	

Tabell	7	Byggnandens	system	med	specifik	energianvändning	

Specifik 
energianvändning 
kWh/m2,år FTX-system  F-system 

   Bergkyla Kylmaskin Bergkyla Kylmaskin 
Värmepump 37 45 40 47 
Pelletspanna 94,5 101,5 105,5 111,5 
Pelletspanna+Solvärme 87 95 98 105 
	

Nattkyla valdes bort när analysen av alla system gjordes. Detta beroende på estetiska 
nackdelar som att väggarna inte skulle bestå utav betong. Det gav också upphov till högre 
värmebehov vilket gav upphov till en högre specifik energianvändning. 

Systemen som resulterar i lägst specifik energianvändning är bergkyla, FTX-system och 
värmepump, se tabell 7.   
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4.1.1 Miljö 
Tabell	8	Systemens	elanvändning,	KWh.	

EL FTX-system  F-system 
   Bergkyla Kylmaskin Bergkyla Kylmaskin 

Värmepump 27737 29739 27419 29208 
Pelletspanna 10526 12596 8024 9813 
Pelletspanna+Solvärme 10776 12781 8275 10064 
	

Systemens	elanvändning	under	drift,	se	tabell	8.	

Tabell	9	Delresultat	miljöanalys,	kg	CO2/år.		

CO2-utsläpp FTX-system F-system 
   Bergkyla Kylmaskin Bergkyla Kylmaskin 

Värmepump 24409 26170 24129 25703 
Pelletspanna 9263 11084 7061 8635 
Pelletspanna+Solvärme 9483 11247 7282 8856 
	

Den bästa systemlösningen utifrån CO2-utsläpp är bergkyla kombinerat med pelletspanna och 
frånluftsystem, se tabell 9.  

	

4.2 Projektering 
Kylprodukten valdes till kylbaffel och dess storlek beroende på kylbehovet för respektive 
rum, se tabell 10. Om ett rum har fler än en kylbaffel, har dess placering gjorts för att en god 
spridning av kyla ska ske. Relativt högt i tak ger ett bättre klimat då den kalla luften inte 
träffar människan direkt. 

Tabell	10	Kylbehovet	för	varje	rum.	

Rum	 Kylbehov	(W)	
107	Personalrum	 135	
110	kök	 1263	
121	Disk	 245	
124	Lunchrum	 303	
125	Kontor	 332	
130	Konferens	 273	
201	Bibliotek	 215	
202	Rum	 158	
205	Rum	 520	
Stora	rummet	 2563	
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4.3 Utredning och förslag av byggnadsmaterial 
Olika material med olika U-värde har utretts för att se vilken del av byggnaden som påverkar 
den specifika energianvändningen mest, se tabell 11. Ändring av material innebär hur stor del 
av exempelvis väggen som byts ut. I de flesta fall har hela byggnadsdelen bytts ut, vilket 
innebär 100 %. Ändring av specifik energianvändning i procentform anger den procentuella 
ändring som sker utifrån 37kWh/m2år. Den byggnadsdel som påverkar energianvändningen 
mest är grunden. Skulle den bytas ut till att få 0,318 i U-värde skulle det innebära en ökning 
av den specifika energianvändningen med 18 %. Vidare förklaras detta i kapitel 6.5. 

	

Tabell	11	Utredning	av	olika	byggnadsmaterial.	

 

U-värde 
före 

U-värde 
efter 

Ändring av 
material 

Ändring av 
specifik 
energianvändning 
kWh/m2 år. % 

3-glas till 5-
glasfönster 0,5 0,35 100% -5 14% 
3-glas till 2-
glasfönster 0,5 1 100% 5 12% 
Vägg till fönster 0,1 0,5 37% 2 5% 
Fönster till vägg 0,5 0,1 100% -3 8% 
Vägg 0,1 0,05 100% 0 0% 
Vägg 0,1 0,2 100% 2 5% 
Grund 0,1 0,318 100% 8 18% 
Grund 0,1 0,05 100% -1 3% 
Tak 0,1 0,3 100% 7 16% 
Tak 0,1 0,05 100% -1 3% 

	

	

4.4 Systemhandling 
Systemhandlingen avser materialspecification och funktionsbeskrivning. Se bilaga 1 för 
funktionsbeskrivning och bilaga 2 för materialspecifikation. 

.		 	
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5 Diskussion 

5.1 Byggnaden 
Vid valet av byggnadsdelar har energiåtgången vid utvinning, tillverkning, transport och 
återvinning för materialen inte tagits med i åtanke. Vilket egentligen är en betydande del ur ett 
livscykelperspektiv. Utifrån ”Life Cycle Primary Energy Use in Buildings of High Energy 
Standards” skulle den totala energianvändningen ur ett livscykelperspektiv för Naturrum 
kunna vara lägre, då materialet hade valts utifrån miljösynpunkt och haft en sämre energikälla 
som direktverkande el. (Gustavsson, Dodoo, & Sathre 2012) 

Det skulle vara intressant att göra en LCC-analys över det hela. Detta eftersom de valda 
byggmaterialen är relativt dyra och energikrävande att framställa (Persson 2005). Vilket 
påverkar den totala energianvändningen avsevärt. Dock låg rapportens fokus på husets drift 
vilket bortser från denna aspekt.  

Eftersom det inte fanns några bra mätmetoder uppskattades solreflektion från mark och 
horisontvinkel, vilket kan ses som bristfälligt i rapporten. Detta skulle exempelvis kunna 
innebära att solreflektionen underskattades, det vill säga att den faktiska värmetillförseln till 
byggnaden blir högre än vad som beräknas. Om solreflektionens värde är för lågt jämfört med 
det verkliga värdet behövs mer värme tillföras byggnaden, vilket ökar den specifika 
energianvändningen. 

5.2 Systemval 
Eftersom klimatet i Sverige är kallt större del av året leder det till att komfortkyla inte är lika 
vanligt som i andra varmare länder. Det var därför svårt att hitta bra referenser som  tar 
hänsyn till svenska förhållanden, vilket kan ses som en svaghet i rapporten.  

Sjökyla togs inte med som kyllösning eftersom byggnaden omges av en vik. Vattnet antogs 
därmed vara för grunt och dess sjöbotten kan därför inte hålla en temperatur på 4°C. Även 
nattkyla ansågs vara ett alternativ men valdes snabbt bort. Detta på grund av svårigheter med 
värmetrögt material och att det ledde till större värmebehov. 

Resultatet visar naturmuseets rum som är i behov av kyla. Vissa rum kan tyckas vara onödiga 
att kyla och andra rum som biosalongen kan tyckas vara konstigt att inte behöva kylas. Detta 
beror mestadels på att biosalongen ventileras mycket och inte utsätts direkt för solvärme.   

5.3 Projektering 
Projekteringen kunde analyserats närmre för att hitta den optimala kylprodukten. Med 
optimala menas att flera faktorer tas hänsyn till. Estetiskt kunde det gjorts bättre genom att rör 
och placering av bafflarna kunde dolts mer och utplaceringen skulle även kunna bidra till 
bättre spridning av kyld luft för bättre inomhusklimat.   

Värdena för verksamheten som ska bedrivas i byggnaden har antagits. Med detta kan den 
specifika energianvändningen ändras beroende på om det antagna värdet är för högt eller för 
lågt. Även verksamhetsenergin där belysning, datorer, kyl-/frysdiskar och andra maskiner 
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ingår har värden för byggnaden uppskattats. Vilket också kan göra att den specifika 
energianvändningen ändras något. 

En förbättring av energianalysen skulle kunna vara att utföra zonberäkning i VIP-Energy. 
Genom att dela upp objektet i zoner skulle beräkningarna ske med större noggrannhet. 

5.4 Utredning 
Avsnittet diskuterar utredningar för byggnadsdelar och kylsystemet. Gick det att få ner 
energianvändningen ännu lägre med andra lösningar och vilken byggnadsdel påverkar mest? 
Hur skulle kylsystemet väljas om ingen hänsyn togs till ventilation och värmedelen? Till sist 
görs en jämförelse utifrån bedömningskriterier framtagna av Sweden Green Building Council 
för att få en uppfattning om hur låg specifik energianvändning som fåtts utifrån de resulterade 
valen. 

5.4.1 Byggnadsmaterial 
Extremlösningen i form av 3-glas fönster med krypton i jämförelse med luftfyllt 2-glas med 
mellanliggande gardin gav en minskning på den specifika energianväningen med 14 %. Dock 
rekommenderades inte den lösningen då det skulle minska naturkänslan för mycket. 
Tvåglasfönsterfönster med u-värde 1,0 skulle istället öka den specifika energianvändningen 
med ungefär 12 %, vilket inte rekommenderas då energianvändningen ökar samtidigt som 
utsikten inte förändras märkbart. Om endast ytterväggar i glas skulle användas i 
utställningssalen skulle den specifika energianvändningen öka samtidigt ge en ökad 
naturkänsla, men detta anses inte vara försvarbart då stora delar av väggarna döljer kontor och 
entré. 

Minskas fönsterytorna (bättre isolation) mot söder förändras inte den specifika 
energianvändningen eftersom solinstrålningen också minskar. Således är det inte motiverat att 
ersätta fönsterytorna med vägg. 

Det räcker att isolera taket till ett u-värde runt 0,1 för att hindra värmetransporten tillräckligt 
bra. Att ytterligare isolera innebär ingen större minskning av den specifika 
energianvändningen, det vill säga att det antagligen utgör en oekonomisk investering. Samma 
gäller för utformingen av golvet. Det ger en stor minskning av den specifika 
energianvändningen ner till ett u-värde runt 0,1. Därefter måste det isoleras orimligt mycket 
för att minska energiflödet ytterligare. Sämre isolerade väggar (U-värde 0,2 W/m2K) ger en 
höjning av energibehovet med 5 %. 	

5.4.2 Kylsystem 
Då systemet för bergkyla körs i kombination med bergvärmepumpen undgås höga 
investeringskostnader. Skulle det inte finnas någon bergvärme vore en investering i form av 
borrhål och rör för kyla också nödvändig. Även cirkulationspumpar och övriga komponenter 
skulle tillkomma. Detta skulle leda till en mycket högre investeringskostnad som eventuellt 
hade bidragit till rekommendation av annat kylsystem, exempelvis kylmaskin. Vidare skulle 
en kylmaskin innebära en ökad miljöpåverkan och högre driftkostnader.  
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Då bergkyla är en fri källa för kyla och inte påverkar den specifika energianvändningen, har 
det inte spekulerats för vilka byggnadsdelar som påverkar kylbehovet. Om beställaren önskat 
kylmaskin skulle en vidare utredning för detta gjorts, eftersom kylning då blir en mer 
ekonomisk fråga. Skulle alla fönsterytor väljas bort och ersättas med väggar skulle det minska 
solinstrålningen som skulle leda till ett lägre kylbehov. När det gäller byggnadens grund 
skulle en minskning av dess U-värde innebära att mer kyla från marken tillkommer 
byggnaden som i sin tur minskar kylbehovet. Dessa åtgärder kan tänkas som bästa tänkbara 
extremfall för just kyla om inte ventilation och värme togs hänsyn till. Om däremot 
byggnaden gjordes helt i glas och väldigt tät med tjock grund skulle det innebära ökat 
kylbehov och kan tänkas vara det värsta tänkbara scenariot.  

5.5 Fortsatta studier 
Om det hade funnits mer tid hade det varit intressant att utöka studierna för att få ett mer 
helhetligt och mer trovärdigt resultat. Större utredningar kring investerings- och driftkostnader 
hade varit intressant. En LCC-analys hade varit att föredra för att få fram det mest hållbara 
alternativet för hela livscykeln.  Mer noggranna utredningar där fler fabrikat av material 
utreds, hur materialval påverkar kyla och inte bara värme. 

6 Slutsats 
Slutsatsen är att bergkyla, värmepump och ett FTX-system är de systemlösningar som ger 
lägst specifik energianvändning och är därmed rekommendationen till beställaren.  

Utredningen av kylsystem visar att bergkyla är en hållbar kyllösning. Om omgiven miljö 
tillåter bergkyla skulle det vara av intresse att utnyttja denna typ av kyla mer ofta i byggnader 
för en bättre tillvaro för människorna.  

Utredningen av byggnadsmaterial visar att det är till fördel att analysera olika byggnadsdelar 
för att se vilken som påverkar mest, respektive minst. Det kan leda till onödiga 
investeringskostnader att isolera ytterligare eftersom det inte påverkar energianvändningen i 
någon större grad.	 	
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Bilagor 
Bilaga 1 – Funktionsbeskrivning 

	

Figur	15	Principschema	för	de	olika	systemen.	

Kylsystem  

Centralkretsen  

Bergkylan	utnyttjas	vid	behov	av	kyla,	vilket	sker	då	maxtemperaturen	(börvärdet	för	kyla)	överskrids	
(26°C)	under	tiden	08:00-18:00.		

Temperaturen	i	varje	rum	konstanthålls	till	det	angivna	börvärdet	som	är	inställt	i	regulatorn.	Detta	
görs	mha	en	temperaturgivare	som	är	lämpligt	placerad	någonstans	i	det	aktuella	rummet.		

Funktion  

Temperaturgivare	GT1	konstanthåller	temperaturen	i	rummet	genom	att	vid	ökat	kylbehov	göra	en	
återkoppling	mellan	GT1	och	ventilens	givare,	GT2.	Sedan	öppnas	ventilen	(V1)	ytterligare	för	att	öka	
flödet.	En	cirkulationspump	(P1)	cirkulerar	kylvattnet	till	kylbafflarna.	Ett	utstick	från	borrhålskretsen	
som	cirkuleras	av	värmepumpen	förser	kylkretsen	med	kylvatten.	Kylvattnets	tilloppstemperatur	är	
15°	C	efter	att	ha	kylts	i	borrhålen	och	dess	returtemperatur	är	18°	C.	

Komponenter  

Temperaurgivare	GT1,	GT2		

Pump	P1	

Regleringsventil	V1		
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Värmesystem  

Centralkretsen 

Värmepumpen	uttnyttjas	vid	behov	av	värme,	vilket	sker	när	börvärdet	underskrids.	Börvärdet	är	
dagtid	20°	C	(08:00-18:00)	och	nattetid	15°	C	(18:00-08:00).	

Temperaturen	i	varje	rum	konstanthålls	till	det	angivna	börvärde	som	är	inställt	i	regulatorn.	Detta	
görs	med	en	temperaturgivare	som	är	lämpligt	placerad	någonstans	i	det	aktuella	rummet,	GT1.	(För	
att	inte	värmesystemet	ska	motarbeta	kylsystemet	används	samma	temperaturgivare)		

Funktion 

Temperaturgivarna	GT1	konstanthåller	temperaturen	i	rummet	genom	att	vid	ökat	värmebehov	göra	
en	återkoppling	mellan	GT1	och	ventilens	givare	GT3.	Sedan	öppnas	reglerventil	V2,	vilket	blandar	
returvattnet	mot	en	önskad	tilloppstemperatur	för	radiatorerna/konvektorerna.	Då	det	är	
efterfrågan	på	värme	startar	pump	P2.		

Komponenter 

Temperaturgivare	GT1,	GT3	

Reglerventil	V2	

Pump	P2	

	

Ventilation		

Tilluftsreglering	temperatur	

Med	en	kanaltemperaturgivare	konstanthåll	tillufttemperatur	till	det	börvärde	som	är	inställt	i	
regulatorn	(15-19°C).		

Funktion		

Temperaturgivare	GT4	konstanthåller	tilluftstemperaturen	genom	att	vid	ökat	värmebehov,	(i	1:a	
hand)	öka	varvtalet	hos	roterande	värmeväxlare	för	att	om	ej	tillräckligt	hög	temperatur	uppnås,	(i	
2:a	hand)	öppna	3-vägs	reglerventilen	V3	för	att	få	flöde	till	värmebatteriet.		

Då	temperaturen	istället	är	för	hög	anger	GT4	det.	En	omvänd	ordning	av	den	tidigare	sker,	fläkten	
stängs	alltså	av	sist.	Då	önskad	temperatur	inte	uppnås	öppnar	reglerventil	V4	sig	till	önskat	
kylbehov.	Börvärdet	ligger	mellan	15	och	19°C.		
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Komponenter		

Kanaltemperaturgivare	GT4,	tilluft		

3-vägs	reglerventilen	V3	

3-vägs	reglerventilen	V4		

Till-	och	frånluftflöde.		

Till-	och	frånluftsflödet	är	fördefinerat	av	ett	tidsschema	efter	verksamheten,	vilket	fläktarna	regleras	
efter.	

Funktion		

Ett	inprogrammerat	tidsschema	i	ventilationsaggregatet	reglerar	från	och	tilluftsflödet	genom	att	
styra	fläktarna	för	att	uppnå	det	angivna	flödet.	Tidsschemat	redovisas	nedan.		

	

	

Forcering	

En	temperatur-	och	koldioxidgivare	placeras	i	frånluften	i	biosalongen	och	konferansrummet	för	att	
då	luften	blir	“dålig”	tillföra	mer	luften	genom	att	ytterligare	öppna	aktuella	spjäll	samt	öka	flödet	
genom	luftaggregatet.		

Funktion		

Temperaturgivare	GT5	med	koldioxidgivare	undersöker	luftkvalitet	i	frånluften.	Då	ytterligare	
ventilation	erfodras	öppnas	spjäll	S1	och	S2,	samt	att	luftflödet	ökar	genom	ventilationsaggregatet.	
Då	luftkvalitet	istället	är	god	stängs	spjällen	(minskar	till	grundflöde)	och	luftflödet	över	
ventilationsaggregatet	minskar.		För	att	få	rätt	luftflöde	till	samtliga	rum	regleras	S3	så	forcering	
behövs.			

Komponenter	

Kanaltemperaturgivare	GT5,	frånluft	

Spjäll	S1,	S2,	S3	
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Bilaga 2 – Materialspecifikation 
	

Tabell	12	Dimensionerade	data	och	tryckfallkonstant	Kpk.		

Tabell	12	Dimensionerade	data	för	tryckfallkonstant	Kpk.	

Rum	 Beteckning	 Benämning	 Dim.	Data	 kpk	 Antal	
107	Persrum	 KB2-3,0	 Kylbaffel	 FRB	290	1,2m,	147W	 0,0371	 1	
110	Kök	 KB2-3,0	 Kylbaffel	 FRB	430	3,3m,	689W	 0,0195	 2	
121	Disk	 KB2-3,0	 Kylbaffel	 FRB	290	2,1m,	272W	 0,0294	 1	
124	Lunchrum	 KB2-3,0	 Kylbaffel	 FRB	290	2,4m,	314W	 0,0277	 1	
125	Kontor	 KB2-3,0	 Kylbaffel	 FRB	430	1,8m,	361W	 0,0255	 1	
130	Konferens	 KB2-3,0	 Kylbaffel	 FRB	290	2,4m,	314W	 0,0277	 1	
201	Bibliotek	 KB2-3,0	 Kylbaffel	 FRB	290	1,8m,	230W	 0,0314	 1	
202	Rum	 KB2-3,0	 Kylbaffel	 FRB	290	1,5m,	590W	 0,0339	 1	
205	Rum	 KB2-3,0	 Kylbaffel	 FRB	430	1,5m,	295W	 0,0275	 2	
Stora	rummet	 KB2-3,0	 Kylbaffel	 FRB	290	1,2m,	147W	 0,0371	 1	
		 KB2-3,0	 Kylbaffel	 FRB	430	3,9m,	820W	 0,0181	 3	

Centralutrustning	 		 Pump	
50,7kPa,	0,58l/s,	η	=	
42%	 		 1	
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Bilaga 3 – Ritningar för byggnaden 
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Bilaga 4 – Ritningar för kylbafflar och rördragning 

	

Figur	16	Plan	1	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
 
 

- 47 
 
 

	

	

Figur	17	Plan	2	


