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Sammanfattning 

Syftet med förstudien var att undersöka vilka parametrar som kommer ha inflytande på en 

regulator i ett nytt koncept för prognosstyrning av byggnaders värmesystem, och om möjligt 

även undersöka hur mycket inflytande de har. Påverkande parametrar är t ex utetemperatur, 

sol, vind, nederbörd och internvärme i samverkan med byggnaders huströghet, dvs. 

värmelagringsförmåga. Målet var att ta fram dels en specifikation, som beskrev olika driftfall, 

och dels ett designförslag på en möjlig webbaserad sida i ett av företaget Regins HMI-system 

(användarverktyg). Användargränssnittet till designförslaget skulle vara enkelt och tydligt att 

förstå, samt ha en tydlig koppling till energibesparing.  

Förstudien ”Innovativt koncept för prognosstyrning av byggnaders värmesystem” skulle ligga 

till grund för en utveckling av företaget AB Regin´s produktsortiment – resultatet av 

specifikationen och designförslaget kommer senare implementeras i en fungerande produkt, 

som skall innehålla både prognosstyrning och val av komfort. 

Prognosstyrning har funnits sedan 1980-talet och det som ursprungligen skulle uppnås med 

detta var ett jämnare inomhusklimat. För att spara ännu mer energi kan prognosstyrning 

kombineras med en komfortratt, men då kommer det behövas en större acceptans från 

brukarna för en något kallare temperatur inomhus vintertid och en något varmare temperatur 

sommartid. För att möta dagens krav och EU:s mål med en minskad energianvändning borde 

detta nya koncept – med möjlighet att även påverka komforten inomhus – ligga rätt i tiden. 

För att genomföra undersökningarna har en litteraturstudie och en simulering gjorts. För detta 

krävdes en referensbyggnad och då har företagets eget kontor i Kållered använts. Resultatet 

visar att utetemperatur, solinstrålning och internvärme har en stor betydelse för 

prognosstyrning. Även vinden påverkar (främst ventilationsanläggningen), men med rätt 

utförande på denna borde den vara marginell. Sol och nederbörd på fasad har också en 

marginell påverkan, då de flesta moderna hus är välisolerade.  

Nyckelord: Prognosstyrning, energiåtgärd, energibesparing, klimatsmart, Regin 



v 

Abstract 

The purpose of this pilot study was to investigate the parameters that will influence a 

regulator in a new concept for forecast control of buildings heating system, and possibly also 

examine their influence. Parameter that may affect is for example outdoors temperature, sun, 

wind, precipitation, internal heat in conjunction with buildings Building inertia (heat storage 

capacity). The aim was to develop both a specification, which described various operating, 

and partly a proposal for a possible web page in one of the company Regin´s HMI systems 

(user tools). The user interface design proposal should be clear and simple to understand, and 

have a clear connection to energy saving.  

The pilot study “Innovative concept for forecast control of buildings heating system”, would 

be the basis for the development of company AB Regin´s product – the result of the 

specification and design proposal will be implemented in a working product , which will 

include both forecast control an choice of comfort. 

Forecast control has been around since 1980 and what you wanted to achieve originally with 

this was an even indoor temperature. To save more energy it is needed to boost greater 

acceptance for a slightly cooler temperature indoors wintertime and a slightly warmer 

temperature during summer. To meet today’s demands and the EU´s objectives of reducing 

energy usage, this new concept – with the ability to influence the comfort indoors – should 

have the possibility to be very successful. 

To carry out a literature review and a simulation was made. This required a reference building 

and then the company´s own office in Kållered was used. The result shows that the outdoor 

temperature, solar radiation and internal heat has an significant impact on forecast control. 

Even the wind affects (mainly the ventilation system) but the relevance of this it should be 

marginal. Sun and precipitation on the façade also has a marginal impact, since most modern 

houses are well insulated. 
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1. Inledning   

1.1 Bakgrund 

Kravet på mindre energiåtgång i kontorsfastigheter och bostäder i Europa kommer av EU-

direktiv och olika miljömål med strävan om ett hållbart samhälle. Företag inom 

systemutveckling och fastighetsautomation svarar upp mot detta genom att förfina sina 

system och komponenter (för värme-, kyl-, ventilations- och tappvarmvattensystem), och om 

möjligt skapa innovativa lösningar för att öka försäljningen och skaffa sig marknadsandelar. 

Den största miljöbelastningen i en byggnads livslängd är energianvändningen. Ungefär 40 % 

av all energianvändning i Sverige står byggnader för. Därför är detta ett prioriterat område när 

det gäller att få ner energianvändningen. Att införa möjliga mål ur miljö- och klimatsynpunkt 

är ett aktivt sätt för att uppnå detta. I Sverige har man gått ner på kommunnivå för att försöka 

nå dessa miljömål. Utöver BBR finns det t.ex. olika miljöprogram för fastighetsägare och 

byggare att använda sig av vid nyproduktion av fastigheter. De mål som ska uppnås är att den 

energianvändningen som rådde 1995 ska ha minskat år 2020 med 20 %. År 2050 ska den ha 

minskat med 50 %. Förutom miljömålen har EU utarbetat olika direktiv. De direktiv som rör 

energianvändandet i byggnader är bl.a. ”direktivet om byggnaders energiprestanda”. Där 

finns krav på genomförandet av energideklarationer och att alla nya byggnader från 2020 ska 

vara så kallade ”näranollenergibyggnader”. Sverige har dock ännu inte definierat innebörden 

i ett sådant begrepp [25].  

Redan införda effektivitetsstandarder för ”ekodesign” (ekodesigndirektivet – som reglerar 

produkters energieffektivitet) och energimärkningar har lett till en energiminskning. Det ger 

en möjlighet att främja företag att ta fram mer resurseffektiva apparater och utrustningar.  

Det fortsatta arbetet inom EU-kommissionen innebär att de vill se förbättringar på marknaden 

inom t.ex. märkning, mätning, övervakning och optimering av konsumentens energibesparing. 

Kommissionen kommer även stödja forskning inom området ”inköpsattityder” och ”önskade 

beteendeförändringar”, som är kopplade till miljö och energianvändning. T.ex. är det bara  

47 % av konsumenterna som vet hur mycket energi de förbrukar [25]. 

  

Ett sätt att minska energianvändningen i sin fastighet är att installera prognosstyrning. 

Prognosstyrning ihop med en större termisk massa i byggnadsstommen och en högre 

acceptans av temperaturvariation inomhus kan tillsammans med solinstrålning och 

internvärme ge besparingar med upp till 80 % enligt företaget Kabona, som hänvisar till en 

rapport gjord av KTH [27]. Företagets marknadsföring förefaller väl optimistiskt enl. en 

rapport gjord på Lunds tekniska högskola [33]. År 2010 fanns det i Sverige prognosstyrning 

installerat i drygt tio miljoner kvadratmeter bostads- och lokalyta, vilket motsvarar ungefär 

170 000 lägenheter. För att installera denna styrning behöver inte övriga system, ställdon och 

ventiler bytas ut, utan detta är istället en möjlighet till en tänkbar energieffektiviserings- 

åtgärd [1]. 
 

AB Regin är en internationell koncern med representation i ett 70-tal länder inom 

fastighetsautomation. Företaget har ända sedan 1947, då företaget etablerades utvecklat och 

marknadsfört produkter och system som skapar optimalt inomhusklimat för olika typer av 

fastigheter. Inom styr- och reglerområdet har företaget tagit fram olika system för integration, 

dvs. olika regulatorer och givare med tillhörande mjukvara, för styrning av varmvatten, 
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ventilation och centralvärme. Företagets historia började med olika typer av givare och har 

därefter utvecklats till att först innehålla ventiler, ställdon och analoga regulatorer till att på 

senare år även innehålla kompletta programmerbara system för fastigheter. Företaget har 

support på sina produkter och tjänster och kan även erbjuda utbildning och kurser för sina 

kunder med fokus på energieffektivisering.  

När det gäller prognosstyrning finns hinder på vägen som gör att fastighetsägare har svårt att 

ta till sig de nya systemen och produkterna, detta gäller även de som sköter 

fastighetsinstallationerna. Ett problem är okunskapen om system med prognosstyrning. 

Många fastighetsägare är med på att det blir jämnare inomhusklimat, men de förstår inte att 

det även ger en minskad energianvändning med en besparing som följd. Ett annat är att 

marknadsföringen från de säljande företagen av systemen med prognosstyrning inte lyckats. 

Det tredje problemet är att det finns en teori om att drifttekniker är rädda för att tappa makten 

över styrning och reglering av fastighetens energianvändning [7].  

1.2 Projektets syfte och mål 

Målen med projektet var att: 

1. Ta fram en enklare specifikation, som beskriver olika driftfall för en prognosstyrd 

DUC (dataundercentral) dvs. en regulator, där en av värmekällorna till värmesystemet 

i framtiden skulle vara en solfångare.  

2. Ta fram ett webbaserat designförslag på startsidan av det nya konceptet. Denna ska 

fungera som kontroll- och styrpanel. 

Syftet med förstudien var att undersöka vilka parametrar som påverkade regulatorn vid 

prognosstyrningen i det nya konceptet, och om möjligt även undersöka deras inflytande. Om 

det visade sig vid undersökningen att en parameter hade en betydelselös inverkan skulle den 

kunna tas bort.  

De parametrar som kunde tänkas påverka och som skulle undersökas var [8]: 

 Utetemperatur 

 Vind 

 Nederbörd 

 Solinstrålning  

 Internvärme såsom personvärme, belysning och elapparatur 

 Soltillgänglighet för solpanelen 

 Sol på fasad 

 Varmvattenförbrukningen 

 Innetemperaturen  
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Det var även intressant att ta reda på när en värmereglering skulle ske och då är 

byggnadens tidskonstant av intresse – läs vidare i kap. 5.3.1 och 5.3.2 om tidskonstanter! 

 

För att få fram en tydlig och enkel användarsida behövde även DUC:ens tekniska 

funktionalitet studeras. DUC:en borde innehålla följande funktioner: 

 Översiktlig och enkel layout för användaren vid inmatning av riktlinjer (insignaler till 

regulatorn) 

 Automatisk analys och användning av olika planeringsstrategier (scheman) 

 Mätning av den aktuella rumstemperaturen  

 Användning av prognoser för utetemperatur  

 Användning av prognoser för soluppgång och solnedgång  

 Upprepad automatisk analys av det styrda systemet 

 Automatisk och adaptiv justering hos börvärden och styrsystem, kontroll av ärvärden, 

och förutsägelser 

 

Ytterligare frågeställningar som var nödvändiga att undersöka för att lösa uppgiften var: 

 Hur såg värmesystemet ut i en kontorsfastighet?  

 Vilka skulle användarna, brukarna och köparna vara av det nya konceptet?  

 Hur känsliga är brukarna för komfortvariationer? 

 Vilka svårigheter skulle kunna finnas vid införsäljning av konceptet?  

 Hur fungerade företagets olika produkter som skulle ingå i konceptet? 

1.3 Företagets övergripande mål 

Denna förstudie ingår i ett mer långsiktigt mål där Regin vill implementera resultatet av 

specifikationen och designförslaget i en fungerande produkt. Denna produkt är tänkt att bli ett 

innovativt koncept med både prognosstyrning och val av komfort med en tydlig koppling till 

energibesparing. Den samlade energibesparingspotentialen borde ligga på 20-25% och 

produkten är tänkt att marknadsföras och säljas världen över [8]. 

1.3.1 Företagets direktiv  

Direktiven som gällde projektmålen var att text till specifikationen och utseendet på 

designförslaget skulle vara tydliga och enkla att förstå. Specifikationen skulle inte innehålla 

programmering. När det gällde utveckling och framställning av det nya konceptet skulle redan 
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framtagna produkter
1
 hos företaget användas. Den slutliga produkten – konceptet – fick inte 

bli för dyr att vare sig använda eller ta fram. Produkten skulle i ett första skede tas fram för en 

kontorsfastighet och till värmesystemet skulle en solfångare kopplas in. 

1.4 Avgränsningar 

I detta projekt begränsades studien först till att omfatta byggnadens värme- och 

tappvarmvattensystem i en kontorsfastighet. Tappvarmvattensystemet hanns dock inte med att 

fördjupa sig i mer än att det gjordes en litteraturstudie. Arbetet med att få fram ett resultat som 

kan ge information om hur det går att energieffektivisera uppvärmningen ytterligare, blev inte 

färdigt. Beträffande solfångaren beskrivs den i driftfallen, men är endast redovisad som 

”framtida solfångare” på ett flödesschema (se figur 5.1.1 – flödesschema för värmesystemet). 

Kyla och ventilation, som är exkluderat i denna studie nämns dock vid beskrivningen av 

komfortratten. Hur korrigeringsfaktorn för solens inverkan ska kopplas ihop med prognosen 

för solens intensitet, tar inte studien heller upp. I avsnittet om två tidskonstanter redovisas 

endast ett principiellt stegsvar. 

2. Metod 

Projektet ”Innovativt koncept för prognosstyrning av byggnaders värmesystem” har drivits i 

form av ett examensarbete vid institutionen Ingenjörshögskolan på Högskolan i Borås. 

Uppdragsgivare var företaget AB Regin. För att på bästa sätt samla in fakta och kunskap inom 

området, som ligger till grund för detta projekt, är följande metoder valda: 

 Kvalitativa djupintervjuer med anställda på företaget Regin 

 Litteraturstudie 

 Användning av ett simuleringsprogram 

 Beräkningsexempel 

För att få kännedom om företagets produkter och deras potentiella kunder till det nya 

konceptet gjordes djupintervjuer med tänkbar personal. När det gällde att konstatera de olika 

parametrarna som påverkade en byggnad och i sin tur DUC:en, krävdes såväl djupintervjuer, 

litteraturstudie som användning av ett simuleringsprogram. För att få fram relevant litteratur 

inom området konsulterades personal i biblioteket på Högskolan i Borås. Bibliotekarien 

visade hur en sökning genomfördes för att få fram lämpliga forskningsrapporter i de 

gemensamma datorsystemen. Det var också gångbart att göra en avancerad sökning i Google 

för att få fram lämplig litteratur. För att kunna genomföra simuleringen på bästa sätt behövdes 

ett referensobjekt – en lämplig kontorsbyggnad. Ett beräkningsexempel genomfördes också 

med syftet att undersöka temperaturpåverkan inuti en byggnad då solen lyser på fasaden. I 

beräkningsexemplet är det inte en husfasad det räknas på utan en kropp utsatt för ett visst 

konstant värmeflöde.  

                                                 
1
 Regulatorn ”Corrigo”, molnservern ”CLOUDigo” och HMI-systemet ”EXOscada” är exempel på produkter 

och system som redan finns utvecklade i företaget och de beskrivs i rapporten längre fram. 
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2.1 Beskrivning av referensobjektet  

För att kunna utföra simuleringen utgicks det från en normal kontorsfastighet i Västsverige. 

Valet blev Regins eget kontor, en tvåvåningsbyggnad med normal fönsteruppsättning och 

plåtfasad. Det ska tilläggas att det finns två stora glaspartier som vetter mot väster resp. öster. 

Antalet anställda är ca 40 personer och värme- och tappvarmvattenförbrukningen ska därför i 

ett senare skede baseras på detta. Platsen där kontoret är beläget ligger inåt land på en icke 

kuperad industritomt. Byggnaden är exponerad för både sol och vind. Värmesystemet i 

byggnaden är ett vattenburet radiatorsystem med värmepumpdrift och direktverkande el. I 

detta projekt gjordes det tänkta värmesystemet om för att bättre passa det långsiktiga målet 

som Regin har. Det bivalenta värmesystemet (värmesystem med två värmekällor) skulle 

förberedas för en förnybar värmekälla. Denna värmekälla var en solfångare. Solfångaren 

skulle ha primär betydelse för uppvärmningen och alltså användas i första hand då det finns 

möjlighet.  

Primär värmekälla (a): Solfångare 

Primär värmekälla (b): VMP 

 

Figur 2.1 Referensbyggnaden (Regins kontor i Kållered).  

Det var nödvändigt att ta fram ett schema för aktiviteten på kontoret. Den interna 

värmealstringen, såsom elapparatur, belysning och personvärme samt 

tappvarmvattenförbrukningen, är parametrar som skulle kunna fördröja värmetillskottet 

alternativt tidigarelägga en inbromsning av värme till en fastighet.  

Det finns olika metoder för att ta fram en byggnads termiska tröghet eller snarare det som är 

intressant för regulatorns del – tidskonstanten. Nedan presenteras tre olika metoder: 

1. Beräkning  

2. Simulering i ett simuleringsprogram 
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3. Avstängning av värmesystemet
2
 (t ex vintertid) och därefter mätning av tiden tills det 

uppnåtts en viss temperatursänkning inomhus. 

När det gäller punkt 1, beräkningar, är de ganska omfattande och ryms inte inom 

examensarbetets tid. Den bästa tiden för att göra ett praktiskt försök med att stänga av 

värmesystemet i byggnaden och se hur lång tid det tar innan det gör utslag på en givare är 

vintertid. Då är temperaturskillnaden mellan ute och inne som störst. Denna metod var inte 

heller möjlig på grund av examensarbetets tidsbegränsning samt att temperaturen ute vid 

denna tidsperiod var för varm.   

2.2 Presentation av ingående produkter till konceptet 

De befintliga produkter som ska ingå i konceptet är DUC:en Corrigo och servern CLOUDigo. 

Designförslaget till Lay-outen för inmatning av riktlinjer (in-signaler till DUC:en) gjordes i 

EXOscada –design view (se designförslag i kap 8.4!). För att göra det överskådligt 

presenteras ingående produkter för prognosstyrning av värmesystemet i nedanstående bild: 

 

Figur 2.2 Funktionsbild och redovisning av ingående produkter till det nya konceptet. Pilarna visar en 

kommunikation som sker mellan byggnaden, systemen och produkterna. 

2.2.1 Introduktion datacentrat CLOUDigo 

CLOUDigo är en server, eller även kallat datacenter, som Regin har i ”molnet”. För att få 

åtkomst till CLOUDigo används fast alternativt mobilt bredband, vilket skapar många 

möjligheter till åtkomst, vilket är fördelaktigt då användarna kan ha olika krav på 

uppkoppling. I CLOUDigo tas först en väderprognos emot. I CLOUDigo görs beräkningar 

och en subrutin
3
 skapas ihop med Corrigo.  

                                                 
2
 Denna metod är redan en inbyggd funktion i företagets DUC Corrigo, som ska användas till det nya konceptet. 

3
 Data skickas fram och tillbaka och beräkningar utförs – där av redovisas två pilar med olika riktning i figur 2.2. 
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2.2.2 Introduktion regulatorn Corrigo 

Det är regulatorn Corrigo, som ingår i planen för det nya konceptet för prognosstyrning. 

Corrigo är en regulator som är utvecklad och framtagen av Regin. Denna regulator är 

betydligt mer kraftfull än en ”vanlig” regulator. Den har fler ingångar att tillgå och ihop med 

de förprogrammerade funktionerna är det en lämplig DUC för projektet. Ett program som 

finns inbyggt i Corrigo är en ”Optimizer function”.  En sådan funktion i en regulator kallas 

för ”självinställande”. Det finns två varianter av självinställande regulatorer – autotuner och 

adaptiv regulator. Dessa funktioner kommer att användas i projektet för att få fram 

tidskonstanterna (Läs vidare i Kap 5.3.2 om ”Process med två tidskonstanter”). Det som sker 

i regulatorn Corrigo är att den gör med några sekunders mellanrum beräkningar på hur lång 

tid det tar innan systemet svarar på det tänkta börvärdet (önskade temperaturen) och kan på 

det viset optimera energin ut i byggnaden. En annan funktion i Corrigo är att den är 

förprogrammerad med en styrkurva för värmesystemet (Läs mer på kap 5.3 – 5.4, om 

regulatorer och prognosstyrning). Styrkurvan väljs efter vilket objekt som avses. 

2.2.3 EXOscada-design view 

EXOdesigner – är ett programvaruverktyg för att konfigurera ett helt SCADA-system 

(hanteringssystem). Hanteringen av det nya konceptet kommer att ske i något som heter 

EXOscada-systemet. Ett SCADA-system ger operatören full översikt över 

anläggningen/anläggningarna och direkt tillgång till alla viktiga parametrar, funktioner och 

lagrad data, som hör till fastighetsdriften. Här finns t.ex. användarverktyg som ger möjlighet 

till att konfigurera DUC:ar och att designa olika flödesbilder. Regins EXOscada-system finns 

i ”molnet” (Se figur 2.2). 

3. Teori och studier kring inneklimat i byggnader  

3.1 Teori termiskt klimat 

Inomhusklimatet upplevs olika av olika personer. För att man ska kunna skapa ett bra och 

behagligt inomhusklimat måste både inomhusklimat och behaglighetsområde kunna 

definieras med mätbara fysikaliska storheter. Sammanvägningen av lufttemperaturen, 

strålningen mellan hud och omgivande ytor och lufthastigheten förbi kroppen ger oss en 

inblick i hur det termiska klimatet uppfattas. Detta upplevelsemått för inomhusklimatet kallas 

ekvivalent temperatur. Vid stillastående luft är operativ temperatur och ekvivalent temperatur 

lika. Det är inte bara det termiska klimatet som påverkar människans välbefinnande i ett rum 

utan luftkvalitén har också en viss påverkan. I luften kan man mäta både partikel- och 

gasformiga föroreningar som t ex koldioxid, fukt, radon, och formaldehyd [2], [3]. I detta 

projekt berör vi endast det termiska klimatet och nedan presenteras olika faktorer som 

påverkar upplevelsen och som är mätbara.  

3.1.1 Klassiska inneklimatparametrar 

De sex klassiska parametrarna för att beskriva det termiska klimatet är [2], [5]: 

 Klädsel (Isolerförmåga mäts i clo)    
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 Aktivitet (Värmeproduktion mäts i W/m
2
) 

 Luftens temperatur (ºC) 

 Luftens hastighet (m/s) 

 Omgivande ytors temperatur (ºC) 

 Luftens fuktighet (Relativ fuktighet anges i %) 

3.1.2 Ytterligare temperaturbegrepp 

Ytterligare temperaturbegrepp som används för att beskriva den termiska komforten [2], [5]:  

 Riktad Operativ Temperatur, ROT – är den operativa temperaturen med hänsyn tagen 

till rumsytornas storlek och läge i halvsfären framför aktuell mätpunkt. Denna används 

i BBR för att ställa krav på det termiska klimatet. 

 Operativ Temperatur (To), är en fiktiv temperatur som fås genom en sammanvägning 

(medelvärdet) av lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen från omgivande 

ytor. Den operativa temperaturen beskriver den upplevda inomhustemperaturen bättre 

än bara lufttemperaturen, som kan läsas av på termometer/givare för rummet.  

Medelstrålningstemperaturen uttrycks med formeln [2]: 
 

 

nnr TFTFTFT  ......2211    (Ekv. 1) 

 

rT Medelstrålningstemperatur (ºC) 

 

nT Yttemperatur (ºC) 

 

ållandeVinkelförhFn 
  

 

Den operativa temperaturen To (ºC) uttrycks enl.: 

2

rluft

o

TT
T




    (Ekv. 2)  

 Golvets yttemperatur bör ligga mellan 20 – 24ºC för minskat obehag.  

 Vertikal temperaturgradient – temperaturskillnad i höjdled. Om temperaturdifferensen 

är större än 3ºC mellan huvud och fötter kan det skapa en obehagskänsla. 
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3.1.3 Regler och lagar 

Enligt 26 kap. 19§ Miljöbalken, skall verksamhetsutövaren fortlöpande kontrollera 

verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människans hälsa uppstår . 

Verksamhetsutövaren har alltså ett ansvar och ska genomföra en så kallad egenkontroll där 

det ska ske bl.a.: 

 En funktionskontroll av värmesystemet 

 Kontrollmätning av värmesystemet 

 Nyttjanderättshavarens upplevelse av inomhusklimatet 

 Rutiner för hur klagomål ska hanteras 

Enligt 9 kap. 3§ Miljöbalken i tabell 2, finns det olika riktvärden att förhålla sig till vid 

bedömningen om det termiska klimatet innebär olägenhet för människors hälsa [4]. Enligt 

BBR 6:4, finns ett allmänt krav att byggnader ska utformas så att tillfredställande termiskt 

klimat kan erhållas [17]. 

3.1.4 Bedömning termiskt klimat med PMV och PPD 

Eftersom det är mycket svårt att mäta en upplevelse har en internationell standard tagits fram 

– SS EN ISO 7730 – för bedömning av det termiska inneklimatet. Metoden som beskrivs där 

ger en möjlighet att bestämma den förväntade klimatupplevelsen hos en grupp människor vid 

en given fysisk aktivitet och klädsel. Metoden använder sig av begreppen PMV – och PPD-

index[2], [3]. 

Predicted Mean Vote (PMV) är ett empiriskt framtaget mått på ”förväntat medelutlåtande” 

över vissa temperaturhöjningar och -sänkningar. Efter ett test på en grupp människor på 1960 

och -70 – talet, sammanställde Fanger, Nevins och McNall en skala, som ligger till grund för 

att få ut ett PMV-index. Skalan ser olika ut och kan beräknas eller läsas av i diagram för olika 

kombinationer av de sex klassiska inneklimatparametrarna. Ett exempel på skalan kan se ut så 

här: 

Hot/Hett    +3 

Warm/Varmt   +2 

Slightly warm/Lite varmt  +1 

Neutral/Lagom  0 

Slightly cool/Lite kyligt  -1 

Cool/Kyligt   -2 

Cold/Kallt   -3 

 

Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD), innebär förväntat procentantal missnöjda. För att 

ta reda på hur många personer som är missnöjda med ett speciellt termiskt klimat används 

PPD-index. När PMV-indexet är beräknat kan PPD-indexet enklast bestämmas med hjälp av 

ett diagram. Av diagrammet framgår att som högst (statistiskt sett) endast 95 % av individerna 
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i gruppen är nöjda med samma inneklimat. Kontentan är att det i en stor grupp av människor 

är omöjligt att alla blir nöjda med inneklimatet. 5 % av individerna kommer alltid att vara 

missnöjda.  

 

Figur 3.1.1 PPD – Predicted Percentage Dissatisfied Index [30]. Kurvan visar hur många % missnöjda 

människor det kommer vara (y-axel) vid olika temperaturhöjningar och temperatursänkningar (x-axel). 

3.2 Teori internvärme 

Den värme som alstras i rummet (förutom solinstrålning) brukar benämnas internvärme. 

Internvärmen kan indelas i grupperna – personvärme, belysning och elapparater. För att få en 

uppskattning på effekterna som varje grupp alstrar har schablonvärden (riktvärden) tagits 

fram. Dessa schablonvärden kommer inte att förbli konstanta utan de förändras allt efter 

tillverkarnas strävan att energieffektivisera sina produkter. 

3.2.1 Personvärme 

Värmeöverföring från och till en människa kan ske med följande fyra mekanismer: 

 Konvektion – den luft som passerar kroppen och som tar upp eller avger värme  

 Strålning – beroende på temperaturskillnader mellan omgivande ytor, kläder och 

kroppen sker värmestrålning till eller från kroppen 

 Avdunstning – sker via transpiration och andning 

 Ledning – via direktkontakt sker värmeöverföring från kroppen till kallare ytor eller 

tvärt om (värme till kroppen från varmare ytor) 

Effekten som en människa avger beror på vilken aktivitet som utförs. Personer som utför 

kontorsarbete kan anses utföra stillasittande arbete, vilket innebär 120W/person [11]. Ett 



11 

schablonvärde som kan användas för att uppskatta hur mycket effekttillskottet i 

internvärme kan bli på ett kontor är 4W/m
2
 Atemp 

4 
[2].   

3.2.2 Belysning 

Det är svårt att få ett exakt värde på hur mycket belysningen inne på ett kontor alstrar. Dels 

beror det på att lamporna är tända olika tider och dels på att det finns olika typer av lampor 

(t.ex. glödlampor, LED-belysning och lysrör) som ger olika energitillskott. Det finns ett 

schablonvärde för detta tillskott och för att kunna göra en uppskattning för kontor gäller  

8 W/m
2 

Atemp [2]. 

 

3.2.3 Elapparater 

På ett vanligt kontor är det framförallt persondatorer, bildskärmar, kopieringsmaskiner, och 

skrivare (ev. diskmaskiner, micro, kyl och frys) som står för den mesta värmealstringen [11]. 

Schablonvärdet för maskinellutrustning är 10 W/m
2 

Atemp [2].  

4. Teori och studier kring sol-, vind- och nederbördspåverkan på 

byggnader 

Fasadklädnaden på en byggnad är inte bara estetiskt utförd utan den är vattenavvisande och 

den står emot vind med dess täta och hårda yta. Väggkonstruktionen i byggnader som det är 

mänsklig verksamhet i är idag relativt välisolerade, men det kan skilja på ytskikt och 

isoleringsförmåga ändå (läs mer i avsnittet termisk tröghet). Dessutom bör byggnads-

konstruktionerna idag vara utförda med en luftspalt, som är dels isolerande (luft isolerar) och 

dels vattenavledande. Luftspalten som är ca 20-30mm bred ska vara placerad direkt innanför 

fasadskalet. Fukt (ånga) som bildas på insidan stoppas med ångspärren, som är placerad på 

den varma sidan så inte fukten kondenserar ut på byggmaterialet och orsakar fukt och 

mögelskador [12], [13].  

4.1 Sol 

Solens inverkan på en byggnad sker dels genom direkt solinstrålning genom fönster eller som 

transmission genom dörrar och fönster. Direkt solinstrålning på en mörk fasad har större 

värmeabsorberande effekt än på en ljus yta. Den årliga solinstrålningen varierar i Sverige 

mellan 800 kWh/m
2
 i norr till 1000 kWh/m

2
 i söder. Nedan visas hus byggnadens olika 

fasader påverkas av solinstrålningen. För att få reda på hur mycket av den instrålade värmen 

som går igenom ett fönster behövs information om fönstrets g-värde. Detta g-värde (i %) 

anger hur mycket av den instrålade värmen som tillförs rummet [2].  

                                                 
4
 Atemp betyder tempererad golvarea vilket inkluderar all golvarea innanför ytterväggarnas insida och som är 

avsedd att värmas till mer än 10ºC.   
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Figur 4.1.1. Solinstrålning mot en vertikal yta – sommar och vinter [2]. 

Figurena visar en generell bild över hur mycket solinstrålning (W/m
2
) som faller mot en vertikal yta (mot de fyra 

väderstrecken) vinter och sommar. 

4.1.1 Sol på en yta 

För att åskådliggöra hur värmen och dess starttemperatur (T ºC) på en yta av ett isotropiskt 

material transporteras, i en riktning under en viss tid, in i materialet och förändras, är följande 

materialkännedom, beräkning och graf behjälpliga [16]. 

Förutsättningar och instruktioner: 

Ett en-dimensionellt värmeflöde i ett isotropiskt material utsatt för olika randvillkor och 

inledande förutsättningar (eng. Boundary and Initial Conditions, B.C. and I.C.) 

 

Materialegenskaper 

λ = Värmekonduktivitet,    (W/m K)  

ρ = Densitet     (kg/m
3
) 

Cp= Specifik värmekapacitet   (J/kg K) 

a = Temperaturledningstal (alt. temperaturdiffusivitet) (m
2
/s) 

 

För att räkna ut a görs följande beräkning: 

 

pC
a
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I följande fall (Case 1 och Case 3) har följande värden används för ett specifikt material: 

 

λ = 0,04 W/m K  

ρ = 35 kg/m
3
 

Cp= 1200 J/kg K 

 

Calculation 

0,04 

 35 

1200 

9,5238E-
07 

  
Tabell 4.1.1 λ(W/m K), ρ (kg/m

3
) och Cp (J/kg K) matas in i en kalkyl (de blå fälten) beroende på materialval och 

ett resultat på a kan utläsas i det gula fältet [16]. 

 

Oberoende variabler 

t = Tid   (s) 

x = Rumskoordinat  (mm) (dvs. sträckan från ytan till där temperaturmätning 

görs) 

 

Beroende variabler 

T = Temperatur  (Cº) 

 

Övrigt 

q = Effekt per ytenhet (W/ m
2
) 

 

Ekvationer och funktioner 

PDE: ∂T/∂t = a ∂
2
T/∂x

2
 

PDE löses genom separation- och transformationsmetoden, som är T(x, t) = X(x) T(t), och 

Fourir integralteorem. 

Generell lösning: T = 1 / {(2√(π a t))} ∫ Φ(x) exp{( -(ψ - x)
2
 / (4 a t) dψ } 

ψ är en temporär variabel; Φ(x) = T(x, 0). 

 

Genom att introducera erf (y) = 2 / √π ∫ exp(-ξ2) dξ, är lösningen till följande fall (”Case 1”, 

enl. dokumentet) uttryckt på ett mer lämpligt sätt: 

 
y 0,00 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 ∞ 

erf (y) 0,00 0,43 0,74 0,91 0,98 1,00 1,00 
 

Tabell 4.1.2 Resultat av erf (y) vid olika värden på y [16]. 

 

 

”Case 1” 

B.C. (förutsättningar) vid t = 0:  Φ(x) = 0     ;   x < 0 

   Φ(x) = T0   ;   x > 0 
 

Lösning: T = T0 / 2 {1 + erf[x / (2√(a t)]} 

 

Detta fall, ”Case 1”, visar hur ett material, med temperaturen T0 utsätts för en temperatur T = 

0º vid ytan med startvärde x = 0 mm, påverkas längre in i materialet efter 45 s. 
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Time Coordinate Temperature Coordinate Temperature 

t, (s) x (mm) T / T0 x (mm) T / T0 

45 2 0,586 20 0,985 

  4 0,667 40 1,000 

  6 0,742 60 1,000 

  8 0,806 80 1,000 

  10 0,860 100 1,000 

  (Blue in graph) (Black in graph) 

Tabell 4.1.3 [16] 

 

 

Case 1; Graph T/T0

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

2/20 4/40 6/60 8/80 10/100

x (mm)

T/T0 T/T0

T/T0

 

Figur 4.1.2 Diagrammets x-axel representerar olika avstånd i mm (avstånd in i materialet från ytan sett) och y-

axeln representeras av T/T0 (temperaturförändringen i %) [16]. 

Resultat i ”Case 1” 

Av resultatet ovan framgår det att vid 4 cm och fram till 10 cm in i materialet är materialet 

opåverkat.  

”Case 3” 

B.C. (förutsättningar):  Φ(x) = C x ;   x < 0 

  Φ(x) = 0    ;   x > 0, t = 0 

Vid förutsättningen x = 0, innefattas av λ ∂T/∂x = -q 

Lösning: T = q  x / λ {2 / √π √(a t) / x exp-[x / (2 √(a t))]^2 + erf[x / (2√(a t))]} 

Detta fall, ”Case 3”, representerar ett material som utsätts för konstant värmeflöde q vid x = 

0, vilket leder till en temperaturökning i materialet.  

Time Coordinate Temperature Coordinate Temperature 

t, (s) x (mm) ΔT x (mm) ΔT 

500 2 113,375 20 48,102 

  4 104,149 40 14,166 

Heat flux 6 95,436 60 3,039 

q, (W / m
2
) 8 87,230 80 0,463 

200 10 79,524 100 0,049 

  (Blue in graph) (Black in graph) 

Tabell 4.1.3 [16] 
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Case 3; Graph δT

0

100

200

300

2/20 4/40 6/60 8/80 10/100

x (mm)

δT

(°C)
δT

δT

 

Figur 4.1.2 Diagrammets x-axel representerar olika avstånd i mm (avstånd in i materialet från ytan sett) och y-

axeln representeras av ΔT (temperaturförändringen) [16]. 

Resultat i ”Case 3” 

Av resultatet ovan framgår det att efter 500 s och vid 10 cm in i materialet är 

temperaturhöjningen minimal. Det har uppstått ett jämviktsläge då ΔT går mot 0. Detta 

innebär att effekten av värmetillförseln är i stort sätt obefintlig 10 cm in i materialet. 

Slutsatsen blir för fasadkonstruktionen i referensbyggnaden att det praktiskt taget inte tillförs 

någon värme ca 10 cm in i denna.   

4.2 Vind  

Vind som träffar en byggnad kan även påverka dess inomhusklimat. I vilken omfattning beror 

på olika faktorer: 

 Vindstyrkan 

 Klimatskalets täthet  

 Hur ventilationsanläggningen är konstruerad 

Vid vindstyrka mer än 3 m/s skapas det runt byggnadens klimatskal påverkbara tryck och sug. 

På lovartsidan, den sidan där vinden ligger på, skapas ett övertryck och uteluften vill tryckas 

in i byggnaden. På läsidan och sidorna parallellt med vindens riktning skapas istället ett sug 

och vinden vill suga ut inneluften. 

4.3 Störningar i ventilationssystem 

Störningar från vinden i ventilationsanläggningar är ett vanligt förekommande fenomen och 

de kan vara både mer eller mindre. Faktorer som påverkar är bl.a. antalet våningar och 

tryckfall i ventilationssystemet, samt vindens hastighet. Framförallt är det de termiska 

krafterna som kan vara stora. I ett dåligt isolerat hus kan luftmängden i ventilations-

anläggningen förändras med upp till 40-70% i det nedersta våningsplanet. För 

lågtrycksventilationssystem och speciellt för utsugningssystem med axialfläkt är det också 

tydligt att vinden kan påverka luftströmningen i trumsystemet. De åtgärder som kan utföras 

för att få stabilare luftfördelning (det är luftfördelningen som störs av vinden) är värda 

kostnaden för nyinvesteringen. Det som installeras är exempelvis ett eller flera stryporgan, 

som absorberar den termiska drivkraften. Den kraftkostnad som erfordras till detta är endast  

2% av kostnaden för värmning av samma luftmängd till 20ºC. Vid rätt utförande av 
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ventilationsanläggningen kan den eventuella borttransporten av värme från ventilationen 

minimeras [24].  

5. Teori och studier kring tappvarmvatten- och värmereglering 

5.1 Värmesystemet för projektet 

För att värma upp en byggnad behövs en värmekälla och därefter ett värmesystem för att 

distribuera ut värmen på ett lämpligt sätt (se figur 5.1.1). De flesta hus, förutom välisolerade 

nollenergihus, behöver ett sådant system för att förse byggnaden med en behaglig 

innetemperatur [10]. I referensbyggnaden (Regins kontor) är värmekällan el till värmepumpen 

och elpannan. Värmen distribueras ut med vattenburen radiatorvärme. Projektets 

värmesystem lämpar sig för en framtida solfångare på taket. Detta svarar upp mot den ökade 

efterfrågan på förnybara energikällor som finns i Sverige. Energin från solen tillhör en sådan 

källa. Solfångare är mer etablerat i varmare länder, då det är ett utmärkt sätt för uppvärmning 

av tappvarmvatten. Värmen från solen lämpar sig även i Sverige för uppvärmning av 

tappvarmvatten. I detta fall värms vattnet i ACK-tanken upp så fort solfångaren kan producera 

värme och det går till både värme- och tappvarmvatten eftersom det är en gemensam tank för 

dessa ändamål. Den direktverkande elen för värmealstring som fanns i byggnaden 

exkluderades i detta projekt. En utveckling som sker i Sverige är att den direktverkande elen 

ska ha sitt ursprung från någon förnybar energikälla [9].  

 

 

Figur 5.1.1 Flödesschema över Regins nuvarande värmesystem, hämtad i Regins EXOscada-system (demo). 

Beteckningar: VP (Värmepump), GT (Temperaturgivare), LB (Luftbehandlingssystem) och VS (Styrventil) 

 

Framtida solfångare 
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5.2 Tappvarmvatten 

Varmvattenproduktionen sker på Regin i detta projekt med hjälp av VMP kopplat till en 

ACK-tank, men vid soltillgång nyttjas solfångaren – se figur 5.1.1. För att nyttja prognos-

styrningen till solfångaren behövdes kunskap om vilka temperaturer som fick råda i ACK-

tanken, och när en avstängning av värmealstringen från VMP borde/kunde göras. 

5.2.1 Legionella 

Det som styr kravet på lägsta temperatur i ACK-tanken för tappvarmvattnet är 

Legionellabakterien. Legionellabakterien kan orsaka legionärssjukan (en form av 

lunginflammation) och pontiacfeber (en influensaliknande självläkande sjukdom) .  

Nedan redovisas de temperaturer som kan vara bra att känna till för legionellabakteriens 

existens – dess existens i tappvarmvattensystemet [18], [32]: 

 Mellan 20 – 45ºC förökar sig bakterien 

 Vid 50ºC tar det 5 – 10 timmar för att döda av 90 % av bakterierna 

 Vid 60ºC dör 90 % av bakterierna inom 10 minuter  

 Vid 70ºC dör 90 % av bakterierna under mindre än 1 minut  

5.2.2 Krav och allmänna råd 

Boverket sätter krav och ger allmänna råd på temperaturer i de olika rördelarna 

(BBR,§6.622), som ingår i tappvattensystemet [17]. Det som var intressant för projektet 

gällde högsta och lägsta temperatur i ACK-tanken och vid tapptillfälle.  

Kraven i BBR är följande med avseende på detta:  

 Installationer för tappvarmvatten ska utformas så att möjligheten för tillväxt av 

mikroorganismer i tappvarmvattnet minimeras. I cirkulationsledningarna för 

tappvarmvatten får temperaturen inte understiga 50ºC i någon del av installationen  

 För att förhindra skållning ska inte utgående vatten vara > 60ºC 

De allmänna råden i BBR är följande m.a.p. ovan nämnda: 

 För att mängden legionellabakterier i installationen där tappvarmvatten är stillastående 

(bl. a i beredare och i ACK-tankar) inte ska bli skadlig, bör temperaturen på 

tappvarmvattnet inte understiga 60ºC 
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5.3 Teori reglerteknik 

Reglerteknik är enkelt beskrivet ”läran om automatiska system” [6]. Tanken med god 

reglerteknik när det gäller byggnaders värmesystem är att det inte ska märkas några 

temperaturvariationen inomhus även om utomhustemperaturen varierar kraftigt. För att uppnå 

detta är de flesta moderna byggnader utrustade med system för temperaturreglering. Denna 

enhet som ger information om hur systemet ska styras heter reglerenhet, eller regulator. En 

annan benämning som förekommer i datoriserade överordnade system är DUC, vilket betyder 

”dataundercentral”. DUC:en ger ut-signaler om t ex värmeeffekten ska minskas eller ökas ut 

till radiatorerna, som finns i byggnaden. För att mäta och kontrollera systemet och sedan ge 

denna information till regulatorn behövs det givare. Det finns givare för olika storheter t ex 

tryck, flöde och temperatur. Styrningen av systemet sker sedan med hjälp av ett eller flera 

styrdon (se figur 5.1.1). Det som ska styras kan vara ventilation-, värme- eller kylsystem och 

det vanligaste i Sverige är att det sker med luft och vatten (fukt förekommer vid kyla).   

 

Figur 5.3.1. Schematisk bild över en regulator. 

In- och utsignalerna kan vara analoga och/eller digitala. Analoga in-signaler brukar anges 

”AI” och ”DI-signaler” betyder därför digitala in-signaler. Följer man detta mönster blir 

”AO” lika med analoga-out och ”DO” är digitala-out. 

5.3.1 Process med en tidskonstant och dödtid 

I regel finns det en tidsfördröjning och en tröghet mellan en insignalsförändring och en 

utsignalsförändring, varför reglersystemets dynamiska egenskaper, dvs. dess tidskonstant och 

dödtid måste beaktas [23],[6]. Stegsvaret för processer med en tidskonstant och dödtid 

illustreras i figur 5.3.2. Dödtiden är vanligtvis en transporttid, t ex då vatten leds i en ledning 

innan den kommer till den tank där uppvärmning ska ske. Det som sker är att en in-signal ges 

till DUC:en om vad det är för temperatur i inledningen av röret. Dödtiden motsvarar den tid 

det tar för vätskan att transporteras till uppvärmningstanken där ut-signalen ges.  

Tidskonstanten är ett mått på systemets tröghet. Den mäts från det att det börjar ske en 

förändring av en storhet och tills 63 % av förändringen är uppnådd. När t ex ett rum som ska 

värmas upp sker uppvärmningen med en viss hastighet. Efter att luften i rummet värmts till 

önskad temperatur ska sedan väggar och inredning också värmas upp. Tiden för detta 

motsvarar en viss tröghet – förändringshastigheten avtar. Denna tröghet benämns 

”systemtröghet”.  

 

En annan intressant egenskap som är av stort intresse i reglersystemet är snabbheten. Denna 

egenskap är relativ för olika processer. Den tid det tar för utsignalen att ändra sig från 10 % 

Regulator 

IN-SIGNALER 

Mätsignaler 

(från givare) 

 

UT-SIGNALER 

Styrsignaler 

(till olika styrdon) 
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till 90 % av sitt slutvärde vid en stegformad börvärdes-ändring kallas stigtid. I projektet skulle 

stigtiden kunna vara den tid det tar innan värmen från radiatorerna börjar ge någon förändring 

i rumstemperatur vid t ex en störning i systemet. Stigtiden (temperaturregleringen) i bostäder 

ligger på 20-60 min och för flödesreglering ligger den på 0-5 s [6].  

 

 

 
 
Figur 5.3.2 Process med en tidskonstant och dödtid. Lutningen på kurvan är det så kallade stegsvaret och T är 

tidskonstanten, dvs. när stegsvaret har nått upp till 63 % av slutnivån (börvärdet).  

 

L = Dödtid 

T = Tidskonstant 

K = Statisk förstärkning 

 

Den matematiska funktionen för stegsvaret ovan är: 

 )/(1)(

0)(

TLteKty

ty




 

Ltför

Ltför





)(

)(
   (Ekv. 3) 

5.3.2 Process med två tidskonstanter 

För system och processer med två tidskonstanter har stegsvaret utseendet enligt figur 5.3.3.  
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Figur 5.3.3 Process med två tidskonstanter. 

För projektets del kommer processen att bestå av två tidskonstanter: 

1. Den första tidskonstanten representeras i den första delen av kurvan i figuren. 

Stegsvaret börjar försiktigare och det kan enkelt förklaras med att det tar lite tid för 

radiatorerna att skapa den effektförändring som har indikerats via in-signalen till 

regulatorn.  

2. Byggnadens tröghet (vanlig benämning är ”huströghet”) kommer vara den dominerande 

– den som tar mest tid i anspråk. När kurvan kröker uppåt igen – 

förändringshastigheten ökar – efter att ha börjat försiktigt, visar det den delen som 

representerar den andra tidskonstanten.     

Den matematiska funktionen för stegsvaret i figur 5.3.3 är [6]: 
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TtTt
eTeT
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Kty

   (Ekv. 4) 

T1 och T2 = Tidskonstanter 

K = Statisk förstärkning 

 

5.3.3 Olika regulatorer 

De finns olika typer av regulatorer t ex P-, PI-, PD- eller PID-regulator. Sambandet mellan in- 

och utsignal kan beskrivas med hjälp av differentialekvationer som i kapitlet innan, gällande 

stegsvar. Nedan beskrivs kort huvuddragen hos varje regulator och sist i varje stycke 

presenteras själva överföringsfunktionen, som är matematisk beskrivning framtagen med en 

metod som kallas Laplace-transformering, vilket rapporten inte kommer gå vidare in på. Kort 

beskrivet finns det för varje tidsfunktion f(t) en transform F(s), där variabeln s kan betraktas 

som en komplex eller reell storhet. Systemets överföringsfunktion är kvoten mellan utsignalen 

och insignalens transformer och betecknas med G(s). Om ett system har fler in-signaler eller 

flera ut-signaler (vilket regulatorn till det nya konceptet kommer att ha) erfordras en 

överföringsfunktion från varje in-signal till varje ut-signal [6]. 
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P-regulatorn  

P-regulatorn är den enklaste linjära regulatortypen. P-reglering kallas även proportionell 

reglering. Parametern K är själva förstärkningen i regulatorn och den påverkar endast 

amplitudfunktionen (höjden på kurvan). Vid ökande K-värden förbättras bl. a. snabbheten och 

den statiska noggrannheten, medan stabiliteten försämras och styrsignalaktiviteten ökar. P-

bandet är det inverterade värdet av förstärkningen (K). Överföringsfunktionen, G, som 

beskriver sambandet mellan in-signal och ut-signal kan skrivas som: 

 

KsG )(
     (Ekv. 5) 

PI-regulatorn 

PI-reglering är en kombination av P- och I-reglering. ”I” är en integrerande del i regulatorn. 

Den integrerande verkan är till för att minimera de kvarstående felen. Nackdelen med den 

integrerade delen är att den kan medföra försämrad stabilitet. En kort I-tid ger en snabbare 

men mer ostabil reglering. Överföringsfunktionen, G, mellan in-signal (e) och ut-signal (u) 

kan skrivas som: 

 

 

)
1

1()(
sT

KsG
I


    (Ekv. 6) 

K = Förstärkning 

 

 

Figur 5.3.4 Blockschema för PI-regulatorn enl. ovanstående överföringsfunktion. 

 

PID-regulatorn  

PID-reglering är en kombination av P-, I- och D-reglering. D är en deriverande verkan på 

reglerfelet, vilket innebär att stabiliteten och/eller snabbheten förbättras. Just denna regulator 

är mycket vanligt förekommande i industrin, men relativt ovanlig inom fastighetsautomation. 

Överföringsfunktionen kan skrivas som: 

)
1

1()( sT
sT

KsG D

I


    (Ekv. 7) 

K = Förstärkning 
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I detta projekt används en PID-regulator endast för tappvarmvattnet och nedan visas ett 

blockschema för hur det ser ut. För värme och ventilation används PI-verkan och då är den 

deriverande funktionen satt till 0. 

 

 

Figur 5.3.5 Blockschema över en PID-regulator, där e är in-signaler och u är ut-signaler. 

  

Givare i detta fall ger analoga signaler som skickas till regulatorn. Regulatorn behandlar dessa 

in-signaler i särskilda algoritmer (beräkningar) och beroende på hur regulatorn är 

programmerad/konfigurerad skickas ut-signalerna/styrsignalerna till ett styrdon. I detta fall så 

är det ventiler och pumpar som är styrdonet. Pumparna är inställda på ett konstant flöde så det 

är ventilerna som öppnas och stängs och portionerar ut lämplig blandning av varmt och kallt 

vatten till radiatorerna. Ventilerna öppnas och stängs m.h.a. ett ställdon, ett motordrivet don 

som har fått signaler från regulatorn hur mycket ventilen ska öppnas eller stängas.  

5.3.4 Styrning på utetemperaturen  

Konventionell styrning på värmesystemet kan ske på olika sätt. I detta projekt är regleringen 

beroende av utetemperaturen. En styrkurva är framtagen baserad på DUT (-20ºC) och upp till 

den temperatur då värme till huset inte behöver tillföras – den så kallade 

”balanstemperaturen”. I detta fall är den satt till +15 ºC. Styrkurvans (även kallad 

värmekurvan) båda axlar består av framledningstemperaturer till radiatorerna i fastigheten (y-

axeln), samt den aktuella utetemperaturen (x-axeln). Den aktuella utetemperaturen är 

ingångsvärdet till styrkurvan. Beroende på effekten hos radiatorerna, som är dimensionerade 

enligt DUT, kan en erforderlig framledningstemperatur anpassas efter den aktuella 

utetemperaturen. Den normala styrkurvan (med default värden) för Regins kontor presenteras 

enl. figur 5.3.6. Det finns även en annan styrkurva som används efter kontorstid och den 

benämns ”eco”. Dess Tfram ligger på 5ºC neråt i förhållande till den normala kurvan vid varje 

punkt för Tute , så kallad parallellförskjutning. När en Corrigo är installerad i en byggnad och 

injusteringar av ventilation- och värmesystem genomförts är det vanligt att även 

efterjusteringar görs på styrkurvan för att optimera ytterligare. 
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Figur 5.3.6 Normal styrkurva för kontor Regin, hämtad i Regins EXOscada-system (demo). 

5.3.5 Dämpad styrning på utetemperaturen  

Styrning av värmesystemet kan ske med, beroende på funktion, dämpad, blandad eller aktuell 

utetemperatur. Vid styrning på den så kallade ”dämpade utetemperaturen” har även husets 

tröghet beaktats. Det finns regulatorer där det finns olika inställningsmöjligheter – en för 

”tung byggnad” och en för ”lätt byggnad”. För att beräkna kurvan ”TAged”, se figur 5.3.7, 

har huströgheten beaktats i kombination med ett medelvärde av den verkliga utetemperaturen. 

Var 10:e minut beräknar reglercentralen den dämpade utetemperaturens värde [33].  

 

 

Figur 5.3.7 Plottade kurvor för konventionell styrning av värmesystemet med så kallad ”dämpad styrning”. 
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Förklaringar till figur 5.3.7: 

TAakt Aktuell utetemperatur 

TAged Dämpad utetemperatur 

TAgem1 Blandad utetemperatur för tung byggnadskonstruktion 

TAgem2 Blandad utetemperatur för lätt byggnadskonstruktion 

 

I regulatorn Corrigo finns en form av dämpad styrning som beror på huströgheten. Det finns 

tre valbara värden för huströgheten – Ingen, Medel eller Hög [21]. Den inställning man väljer 

styr utetemperaturens inverkan på reglerkurvorna. Vid valet ingen tröghet blir ingångsvärdet 

till reglerkurvan den faktiska utetemperaturen. För medeltröghet beräknas medelvärdet på den 

utetemperatur som varit under en timma, och med hög tröghet används medelvärdet under 12 

timmar [21].  

5.4 Teori prognosstyrning 

Prognosstyrning är en form av energieffektivisering, som började tas i bruk i slutet på 1980-

talet. Prognosstyrning utvecklades med utgångspunkt från en matematisk energibalansmodell, 

ENLOSS, av professor Roger Taesler på SMHI i samarbete med Thorbjörn Geiser och Stefan 

Berglund.  

Principen för Regins nya koncept är att värmesystemets reglering planeras efter vad det ska 

bli för väder i kombination med en eventuell värmehöjning eller värmesänkning inomhus. 

Meteorologi och internvärme i kombination med byggnadens termiska tröghet gör det möjligt 

att vid en förväntad t ex. temperatursänkning ute, låta värmesystemet starta lite senare än vad 

det skulle ha gjort vid konventionell styrning. Det innebär också att vid en temperaturhöjning 

utomhus kan värmesystemet bromsas långt innan. Med prognosstyrning följer ett jämnare 

inomhusklimat då onödiga temperaturhöjningar minskas i byggnaden med merkostnad som 

följd. Vid konventionell styrning av värmesystemet regleras värmen av rådande 

utetemperatur, medan det vid prognosstyrning styrs på en utetemperatur som prognosen säger 

att det ska bli. För att praktiskt ta emot väderdata från en väderstation till ”molnet” (en data-

server) överförs informationen i det mobila nätverket (2G, 3G och 4G) alt. fasta nätet (ADSL 

alt. fiber). Från ”molnet” kan sedan regulatorerna styras m.h.a. en mjukvara (CLOUDigo). 

Regulatorerna, även kallade reglercentraler, reglerar därefter ut vilken värme som ska 

distribueras ut i fastighetens värmesystem [1],[5]. 

5.4.1 Ekvivalent utetemperatur  

Den ekvivalenta utetemperaturen är en fiktiv utetemperatur [5]. Den tar hänsyn till bl.a. 

utetemperatur, solinstrålning, internvärme och eventuell vind i samverkan med byggnadens 

termiska tröghet dvs. tidskonstanten. Det för värmesystemet reglerbara syfte, som den 

ekvivalenta utetemperaturen har är att vid ett väderomslag (t ex. temperaturhöjning) förbereda 

värmesystemet för en sänkning av värmeflödet i god tid för att möta upp förändringen i 

temperatur ute, på ett energieffektivt sätt. Vad som reglertekniskt kommer ske eller snarare 
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det som regulatorn skickar som utsignal är en modifierad utetemperatur – en ekvivalent 

utetemperatur (se figur 5.4.1!).   

 

 

Figur 5.4.1 Principiell bild över in-signal och ut-signal (ekvivalent utetemperatur) vid regulatorn.  

Vilket värde den ekvivalenta utetemperaturen kommer få beror på de korrigeringsfaktorer 

som påverkar den utetemperatur som prognosen säger att det ska bli. I detta fall antar vi att 

den ekvivalenta utetemperaturen räknats fram till att bli något högre än vad utetemperaturen 

förväntas bli enligt prognosen. Styrkurvan till värmesystemet ligger som bas för styrningen 

och ingångsvärdet (den ekvivalenta utetemperaturen) till styrkurvan är ju i detta fall något 

högre, vilket medför att framledningstemperaturen ändras från ett rådande läge till en 

temperatur som är lägre (se figur 5.4.2!). Hur mycket utetemperaturen kommer att ”ändras” 

beror på de korrigeringsfaktorer som räknas fram med hjälp av information som tar hänsyn till 

rådande verksamhet i byggnaden (internvärmealstring), solinstrålningens påverkan och 

eventuellt vind och nederbörd. 

 

Figur 5.4.2 Bild över värmesystemets styrkurva. Den röda pilen visar det nya ingångsvärdet – ekvivalent 

utetemperatur. Den ljusblå pilen visar den rådande utetemperaturens ingångsvärde.  

Observera att den ekvivalenta utetemperaturen inte får förväxlas med den ekvivalenta 

temperaturen, som är en temperatur vilken beskriver en del av det termiska klimatet.  
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Definitionen av den ekvivalenta utetemperaturen har bakåt i tiden angivits på olika sätt enligt 

en artikel från KTH [35]. I artikeln, där en analys gjorts av icke stationära 

värmeströmsförhållanden för ett plant tak, har en definition getts som ser ut så här: 

)(1 tf
aI

y

le 


     (Ekv. 8) 

e =ekvivalent utetemperatur (sol-air temperature [eng]) 

l =uteluftens temperatur (°C) 

a =absorptionskoefficient för solstrålning 

I =Solinstrålningsintensitet (kcal/m
2
h) 

ya =yttre värmeövergångstal (kcal/m
2
h °C) 

t =tid (h) 

Denna definition tar endast hänsyn till solinstrålningens (den kortvågiga instrålningen) 

inverkan under dagen under förutsättningen att himlen och omgivningen betraktas som en i 

strålningshänseende svart kropp vars yttemperatur är densamma som uteluftens, vilket inte är 

en helt riktig förutsättning. Värmeöverföringen kan vid en ytteryta variera mycket och även 

den s.k. långvågiga nettoutstrålningen kan ha en mycket stor inverkan på temperaturen hos en 

ytteryta. I synnerhet under klara nätter kan en plan yta med stor utstrålning mot omgivningen 

t.o.m. ha en lägre yttemperatur än utelufttemperaturen. För att få fram en definition och ett 

nytt uttryck till den ekvivalenta utetemperaturen, som tar hänsyn till ovan nämnda togs därför 

en ny metod fram som kallas för RF-metoden (”Response Factor Method”). Rapporten 

kommer inte att gå in närmare på detta utan endast ge definitionen för det senare uttrycket för 

en modifierad ekvivalent utetemperatur e
*
, denna definition ser ut så här: 
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   (Ekv. 9b) 

l =uteluftens temperatur (°C) 

a =absorptionskoefficient för solstrålning 

I =Solinstrålningsintensitet (kcal/m
2
h) 

ya =yttre värmeövergångstal (kcal/m
2
h °C) 

m=molnighetsgrad (0-8, m=0 betecknar helt klar himmel och m=8 betecknar helt molntäckt 

himmel) 
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5.4.2 ENLOSS - modellen 

ENLOSS är ett beräkningsprogram som är framtaget av SMHI. Modellen bygger på att en ny 

utetemperatur tas fram. Programmet används idag för att styra värmebehovet i fastigheter. 

ENLOSS-modellen bygger på att en energibalans (Ekv.10) ställs upp över byggnaden där den 

nya utetemperaturen ska räknas fram[26]. 

ITVLSA QQQQQQ     (Ekv. 10) 

AQ Värme- eller kylbehov (J) 

SQ  Energiökning genom solstrålning (J) 

LQ Energiökning eller minskning genom ledning, dvs. transmission (J)  

VQ Energiökning eller minskning genom ventilation (J) 

TQ Värmelagring i byggnaden (J) 

IQ Inre energikällor (J) 

5.5 Termisk tröghet 

En vägg kan både leda och lagra värme olika bra. Det som påverkar en väggs förmåga att 

lagra värme är framförallt tre egenskaper – den värmeledande förmågan, densiteten och den 

värmeackumulerande förmågan, dvs. materialets specifika värmekapacitet [Wh/kg K] alt. 

[J/kg K] [31], [34]. 

Ju bättre förmåga väggen har att ackumulera värme i byggnadsmaterialet desto ”tyngre” anses 

väggen vara. I dagligt tal skiljs det på ”lätt” och ”tung” byggnad. Byggnadens tidskonstant är 

ett mått på väggens termiska tröghet – värmetröghet [2], [15]. Värmetrögheten b kan 

definieras enl. formeln: 

cb     )/(( 25,0 KmWs   (Ekv. 11) 

ngsförmågaVärmeledni )/( mKW  

Densitet )/( 3mkg  

Specifikc  itetvärmekapac )/( kgKJ  

För att ge några exempel är värmetrögheten hos betong 1800 [Ws
0,5

/m
2
K] och för mineralull 

är den 40 [Ws
0,5

/m
2
K] [34]. 
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5.5.1 Värmegenomgångskoefficienten (U-värde) 

U-värdet är effekten som passerar genom ett material per kvadratmeter yta och º [K]. U-värdet 

är det summerade och inverterade värdet på en byggnadsdels olika värmemotstånd [R]. U-

värdet kan tecknas enligt den matematiska formeln nedan[14]:  

R
U




1
 (W/m

2
K)    (Ekv.12) 

Värmen går från den varma till den kalla sidan och ju lägre värde på U desto bättre 

värmemotstånd. Ett fönster med ett bra U-värde (dvs. lägre värde) kan stå emot 

effektförlusten bra men däremot inte lagra energin i sitt material lika bra. Om en vägg med 

tegelsten och isolering kontra en träfasad med isolering har samma U-värde spelar det ingen 

roll för värmelagringsförmågan. Det är koefficienten för värmelagring som spelar en viktig 

roll för väggens tröghet [11], [13].   

5.5.2 Värmelagringsförmågan 

Vid prognosstyrning nyttjas byggnadens värmelagringsförmåga. En byggnad har olika 

förmåga att ackumulera energi i byggnadselementet och denna förmåga beror på hur ”tung” 

den är. I prognosstyrning används värmelagringsförmågan för att ”flytta värmeenergin i 

tiden”[19]. Det är byggnadens tidskonstant som är av intresse, för den har en påverkan när i 

tiden det är dags att börja reglera värmen.  

Termisk massa i väggar och golv utsatt för direkt solstrålning är mest effektiv för inlagring av 

solvärme. Tjockleken spelar också en stor roll – termisk massa som är mer än 130 mm har i 

allmänhet en liten effekt för ”värmedämpning”. Det bästa användbara byggmaterialet idag för 

dämpning är betong. Är tjockleken större än 130 mm kan den förvisso lagra mer energi men 

den följer inte dygnssvängningarna på ett bra sätt. Väggen hinner inte kylas ner under natten 

för att fungera som en dämpare mot eventuell värmehöjning dagtid [20].  

 

5.6 Teori simulering 

I simuleringsprogrammet TeknoSIM 4.1 kan det utföras enkla och verklighetstrogna 

klimatsimuleringar. Programmet har tagits fram av företaget Lindab och Chalmers Tekniska 

Högskola har kontrollerat programmet. I ett simuleringsprogram går det aldrig få exakta 

värden, men det går att få en indikation på hur klimatet kan komma att förändras i en byggnad 

då förutsättningarna för byggnaden förändras. Förändringarna kan vara då t.ex. byggnadens 

utseende, läge eller klimatsystem ändras dvs. olika val av indata till programmet görs. För 

sommarfallet arbetar programmet efter en dynamisk beräkningsmodell, vilket betyder att 

programmet gör en ny uträkning för varje timme under en kortare period av året. För 

vinterfallet är beräkningsmodellen i programmet statisk, vilket enl. Lindab är en enklare 

beräkningsmodell. 
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6. Arbetet 

6.1 Simulering 

Efter att inmatning av vald data gjorts i simuleringsprogrammet kunde den interna 

värmealstringen och solinstrålningens påverkan läsas av i diagrammen, som programmet 

redovisade och som ligger med i rapporten som bilagor längst bak. Detta gjordes för tre olika 

färdiga hustypsval – golv-, tak- och fasadelement. Dessa benämndes ”tung”, ”medel” och 

”lätt” byggnadskonstruktion. I programmet, som valdes till att redovisa resultat på engelska, 

benämndes dessa hustyper ”heavy”, ”medium” och ”light” och dessa byggnadselement var 

definierade enl. följande: 

Väggkonstruktion  ”Heating Capacity” [Wh/m
2
K] 

Heavy   80  

Medium   14,8 

Light    5,5 

  

Takkonstruktion  ” Heating Capacity” [Wh/m
2
K] 

Heavy   80  

Medium   14,1 

Light    3 

 

Golvkonstruktion  ” Heating Capacity” [Wh/m
2
K] 

Heavy   57,6  

Medium   18,2 

Light    6,4 

 

När inmatning skulle ske gällde det att ha lika grundförutsättningar och bara variera hustypen. 

Därmed skulle det vara möjligt att göra en jämförelse hustyperna emellan. Detta skapade tre 

olika varianter och dessa varianter undersöktes därefter i följande scenarier: 

1. Byggnad med fönster och internvärme (exkl. ventilation och kyla) 

2. Byggnad med fönster, internvärme och solavskärmning (exkl. ventilation och kyla) 

3. Byggnad med fönster (exkl. internvärme, ventilation och kyla) 



30 

4. Byggnad med fönster och solavskärmning (exkl. internvärme, ventilation och kyla) 

Efter att alla möjliga ovanstående kombinationer – som blev 12 st – var färdiga, gjordes sedan 

flera försök med att exkludera fönster, men då hamnade datorn i en beräkningsloop där det 

inte gick att få ett resultat. Detta försök gjordes för att endast se internvärmets påverkan.  

Vid inmatning krävs en omfattande kunskap om byggnaden och dess system. Parametrar 

kring byggnadsdelarnas storlek, fasaduppbyggnad med dess olika riktning och läge, samt 

antal fönster och yta som de gör anspråk på matades in. Samtliga väggar, golv och tak etc. ska 

matas in med U-värden, värmelagringsförmåga och luftgenomsläpplighet. Data som även 

efterfrågades var antal personer, belysning och elapparatur och dessa data kopplas till ett 

veckoschema. Därpå ska värden för värmesystem, solskydd, ventilation och 

klimatanläggningen matas in. Högsta och lägsta temperaturer ska anges och anläggningen 

kopplas även den till ett veckoschema. Även om man väljer i slutfasen att inte ha med 

ventilation och kyla accepterar inte programmet att ikryssningsrutor för dessa inte fylls i med 

värden. All indata till simuleringen redovisas i Bilaga 2.  

När all generell data var inmatad kunde de olika hustyperna (heavy, medium och light) 

skapas. Därpå gjordes även kombinationer mellan de olika komfortnivåerna K1, K5 och K10 

(läs vidare i kap. 6.2!). Slutligen kombinerades olika scenarier applicerade på alla hustyper 

och komfortnivåer, för att efter simuleringen gjorts, kunna jämföra dem sinsemellan. 

Jämförelser mellan de olika komfortnivåerna hanns dock inte med utan de som finns 

redovisade i rapporten gäller endast K10 – med en inomhustemperatur på generellt 20ºC 

kontorstid.  

Det är endast sommarfallet som redovisas i denna förstudie, emedan vinterfallets resultat ger 

inga intressanta värden då den räknar efter en statisk beräkningsmodell. För sommarfallet går 

det att utläsa temperatursvängningar och effektsvängningar timme för timme (ett medeltal för 

fem dagar under sommartid) under ett dygn. Resultaten av simuleringsförsöken redovisas i  

Bilaga 1. 

 

Simuleringsprogrammet TeknoSIM 4.1 är ganska enkelt och inte alls lika omfattande som 

IDA eller BV
2
 (två andra simuleringsprogram som är mer omfattande och mycket använda 

inom området). Det gick ganska lätt att komma igång, men det fanns vissa punkter i 

inmatningen, som kunde vara svåra att fylla i utan handledning. Felinmatningar upptäcktes 

dock, men det var tidskrävande att göra om inmatningarna igen.  

6.1.1 Resultat av simuleringen 

1. Simuleringsresultat för byggnad med fönster och internvärme (exkl. ventilation och 

kyla): 

Den totala värmelagringsförmågan i byggnaden varierar och det ska inverka på tidskonstanten 

men i programmet går det endast att se denna variation i temperaturen. Top varierar mellan de 

olika byggnadstyperna – för ”heavy” varierar det minst, ”medium” lite mer och för ”light” 

mest. Slutsatsen är att den ”tunga” byggnaden lagrar den värme som uppstår inuti byggnaden 

bäst. Den tunga byggnaden har en variation med en max Top på 29 °C. Den lätta byggnaden 

kommer upp i temperaturer på 41,4°C, vilket innebär att här måste kraftig kyla till och en 

eventuell solavskärmning för att få ett behagligt inomhusklimat. Likaså för medium-

konstruktionen. (Se TeknoSIM-diagram, Bilaga 1 och avlästa värden i Tabell 1, Bilaga 2) 
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2. Simuleringsresultat för byggnad med fönster, internvärme och solavskärmning (exkl. 

ventilation och kyla). 

 

Skillnaden mellan fall 1 och fall 2 är den att fall 2 har kompletterats med solavskärmning. Det 

förväntade resultatet stämmer bra överens med det resultat som simuleringen beräknade – 

värmelagringen för den tunga byggnaden minskade från avlästa 180 kWh till 160 kWh och 

det beror givetvis på den minskade solinstrålningen. Det finns helt enkelt inte lika mycket 

energi inuti byggnaden som byggnadskonstruktionen kan ta upp och lagra. Variationen för Top 

var mest för ”light”, lite mindre för ”medium” och minst för ”heavy”. Slutsatsen blir samma 

som föregående – den ”tunga” byggnaden lagrar den värme som uppstår inuti byggnaden bäst.  

En intressant iakttagelse här är att för en tung byggnadskonstruktion räcker solavskärmning 

sommartid – det behövs ingen energikrävande och därmed kostsam kyleffekt. Top ligger inom 

normen för vad som kan tänkas vara ett acceptabelt ”värsta” inomhusklimat. PPD ligger på  

30 % (dvs. 30 % av populationen är missnöjda med inomhusklimatet). Det är dock relativt få 

dagar på ett år som det kommer upp i 27-28 °C ute i Sverige. (Se TeknoSIM-diagram, Bilaga 

1 och avlästa värden i Tabell 2, Bilaga 2). 
 

3. Simuleringsresultat för byggnad med fönster (exkl. internvärme, ventilation och kyla) 

I byggnad med fönster, exkl. internvärme, ventilation, kyla och utan solavskärmning borde 

resultatet för solinstrålning vara lika fall 1 (40 kWh), men blev i detta fall 55 kWh. Skillnaden 

kan vara att det är svårt att tolka resultatet grafiskt. Eftersom värmealstringen totalt sätt 

minskade i byggnaden borde den totala värmelagringen ha minskat jämfört med fall 1 och det 

gjorde den. Den gick ner för samtliga byggnadstyper. Variationerna på den operativa 

temperaturen (Top) minskade också kraftigt.  

Slutsatsen blir samma som föregående – den ”tunga” byggnaden lagrar den värme som 

uppstår inuti byggnaden bäst.  Den tidsskillnad som visas (tidkonstanten) var för ”heavy” 

lägst (1h) och för ”light” högst (4h). Detta borde tyda på att den tunga byggnaden lagrade 

mest energi på kortast tid. Detta resultat borde undersökas djupare men hinns inte med i denna 

förstudie. En annan intressant iakttagelse var att max Top blev mycket lägre i detta försök 

jämfört med fall 2 – för byggnad ”light” var den 28ºC i detta fall jämfört med 38,3 ºC i fall 2. 

I fall 2 är den interna värmen med medan den är borttagen i fall 3. Detta borde tyda på att den 

interna värmen har en mycket stor inverkan på denna byggnad. Temperaturdifferensen var 

även större för både ”medium” och ”light”, vilket tyder på samma sak. (Se TeknoSIM-

diagram, Bilaga 1 och avlästa värden i Tabell 3, Bilaga 2). 

 

4. Simuleringsresultat för byggnad med fönster och solavskärmning (exkl. internvärme, 

ventilation och kyla) 

Detta fall är exakt likt fallet innan (3), förutom att det hade kompletterats med 

solavskärmning. Här var det intressant att se hur mycket av solen som skärmats av med hjälp 

av solavskärmningen. Den enda energin som alstrades i detta försök i byggnaden var 

solinstrålning. Den interna värmealstringen hade plockats bort. (Se TeknoSIM-diagram, 

Bilaga 1 och avlästa värden i Tabell 4, Bilaga 2). 
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6.1.2 Beräkningar med och utan solavskärmning för en tung byggnad 

För att beräkna effekten och därmed bedöma nyttan med solavskärmning för en byggnad 

användes de olika värden som framkom efter simuleringen. Först läses värden av för byggnad 

med solavskärming och därefter utan. Dessa värden sätts sedan i proportion till varandra. 

Först presenteras det värde – den energi – som strålar in i byggnaden och därefter den energi 

som lagras i byggnadens stomme – med och utan solavskärmning. 

 

Med solavskärmning (Alla värden i kWh) 

Solinstrålning (energi som strålar in i byggnaden) = 15  

Värmelagring (energi som lagras i byggnadsstommen) = 44 

 

Utan solavskärmning 

Solinstrålning (energi som strålar in i byggnaden) = 55  

Värmelagring i byggnaden (energi som lagras i byggnadsstommen) = 72  

 

Procentuell högre ackumulerad värmelagring utan solavskärmning: (72-44)/72 = 0,39 = 39 %  

Energi som stoppades av markis: 55 – 15 = 40 kWh  

Procent energi som stoppades av markis jämfört med total möjlig solinstrålning: 40/55 = 0,73 

= 73 %  

 

Resultat 

Det är effektivt med solavskärmning, men variationen på inomhustemperaturen är större för 

byggnad ”Light” och det syns tydligt på Top för de olika byggnadstyperna. Detta förklaras av 

att den lätta väggen inte kan lagra (ta upp) värme lika bra som den tunga utan energin från 

solinstrålningen påverkar inomhusklimatet genom att temperaturen höjs mer än för den tunga 

byggnaden. Resultatet blir att solavskärmining ger störst effekt på den operativa temperaturen 

(Top) för lätta byggnader i förhållande till tunga.   

6.2 Komfortreglage 

Om acceptansen för en större differens på inomhustemperaturen finns bland de personer som 

vistas i byggnaden kan energianvändningen för uppvärmning resp. kylning minskas. Det vill 

säga om lägre inomhustemperatur accepteras vintertid behöver värmesystemet inte tillföra 

lika mycket värme som vid kravet på en varmare inomhustemperatur. Tvärtom gäller för 

sommartid då det är mer energieffektivt att acceptera en högre inomhustemperatur, för 

byggnader som har kylmaskiner - dessa energikrävande kylmaskiner kan då starta vid ett 

senare skede. 
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Nedan presenteras vilka temperaturer som kan vara lämpliga med avseende på upplevd 

komfort – se avsnitt 2.2! 

    Vintertid  Sommartid 

Komfort 1:  18-22ºC  22-26ºC 

Komfort 5:  20-22ºC  22-24ºC 

Komfort 10:  22 ºC  22 ºC 

 

För att göra en koppling mellan vald komfort och energibesparing kan nedanstående modell 

åskådliggöra detta. Om komfort 10 (K10, den röda linjen) ligger längs med en oförändrad 

temperatur. Har vi ingen förändring – höjning eller sänkning – blir det ingen besparing. Följer 

vi därmed den blå linjen som representerar K1, har vi den mesta förändringen i temperatur 

(även energi) och kan därmed göra mest besparing. 

 

 

 

          kylaQ  

 
Figur 6.2.1 Komfort – Energi och besparing.    

värmeQ   

Den grå ytan motsvarar principiellt värmeenergin (
värmeQ ) som kan ”sparas in” om 

acceptansen är 18ºC inomhus vid uppvärmningsbehov (i figuren är balanstemperaturen satt 

till 15ºC). Den blå ytan motsvarar istället kylenergin som principiellt kan ”sparas in” om 

acceptansen är 26ºC vid kylbehov. 

7. Värdering av använda metoder och datas tillförlitlighet 

Det som gick att utläsa i diagrammen från simuleringen var bl.a. energibalansen i huset, 

transmission genom de olika elementen i byggnaden och ett PPD-index, som kan vara av 

intresse för hur stor temperaturdifferens de verksamma i en kontorsfastighet kan tänkas 

acceptera. Denna differens diskuteras vidare i kapitlet för komfortratt.  

Utetemperatur [ºC] 

Inomhustemperatur [ºC] 
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Det hade varit av intresse för detta projekt att arbeta med ett simuleringsprogram som 

arbetade efter en dynamisk beräkningsmodell vintertid. Vid närmare bekantskap med 

programmet TeknoSIM 4.1 och vid samtal med programansvarig på Lindab (som 

tillhandahöll programmet), framkom det att programmet är främst anpassat för att räkna ut ett 

kyleffektbehov i en byggnad. För att få fram likvärdiga kurvor för vinterfallet som i 

sommarfallet kan simulering i BV
2
 eller IDA (andra mer kraftfulla simuleringsprogram) 

användas. TeknoSIM 4.1 var dock bra till att avgöra om solinstrålning och internvärme är 

påverkbara parametrar. För att få svar på byggnadens tidskonstant bör ett simuleringsprogram 

som redovisar en sådan användas.  

Litteraturstudierna som gjordes kunde delvis styrka olika parametrar som nederbörd, vind och 

sol på fasad. När det gällde undersökningen kring solens påverkan på fasad, användes en 

beräkningsmodell. Denna beräkningsmodell avsåg ett ämne – en kropp – som påverkades av 

en värmekälla i en riktning. Modellen skulle kunna ge en indikation på hur solstrålarna 

påverkar en fasad och hur långt in i denna.     

8. Analys och slutsatser 

Att få genomslag för en ny innovation har alltid funnits. Det finns alltid erfarenheter och 

tyckande som går stick i stäv eller tveksamheter med en viss teori. Det finns idag tre 

principiellt olika sätt att driva ut vattenburen värme i fastigheter [28]. De är enligt artikeln: 

1 Dynamisk effektbalans 

2 Med värmekurva 

3 Prognosstyrning 

Princip 1 innebär att fastighetens effektbehov skattas för att hålla inomhustemperaturen på 

önskad nivå. Princip 2 innebär att framledningstemperaturen ut till radiatorerna styrs 

proportionellt efter utetemperaturen enligt en inställd värmekurva. Princip 3 innebär enl. 

artikelförfattaren att man via väderprognos utnyttjar parametrarna utetemperatur, sol och vind. 

Vidare sägs det att reglering ska ske innan förändring av utetemperaturen skett (som 

prognosen säger att det ska bli) annars är det ingen mening med den. Vid t ex en höjning av 

utetemperaturen från -5ºC till +5ºC innebär detta enligt artikelförfattaren att om 

framledningstemperaturen sänks innan höjning sker kommer det en tid kännas kallare i 

rummet för att den lägre medeltemperaturen i väggen dröjer sig kvar på grund av 

värmetrögheten.  

Dynamisk effektbalansering är istället enl. artikelförfattaren det moderna sättet att styra ut 

värmen i fastigheten. Termisk balansering är kombinationen av styrning med effektsignatur 

och inställning av radiatorventilerna med vägledning av radioreferensgivare. För bästa resultat 

ska detta användas med lågflödesmetoden eftersom rörsystemet påverkar fördelningen av 

värmevatten mindre. 

8.1.1 Utetemperaturens påverkan på prognosstyrningen 

Utetemperaturen görs om till en ekvivalent utetemperatur i prognosstyrningen, därför har 

denna parameter en stor inverkan på hur systemet ska styras. Hela värmeregleringen bygger 

på utetemperaturen för ett konventionellt värmesystem – det är ingångsvärdet i styrkurvan där 
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rätt framledningstemperatur ges av denna (se dämpad styrning av värmesystemet). I det nya 

konceptet kommer ingångsvärdet till styrkurvan ske efter den ekvivalenta utetemperaturen.   

8.1.2 Solfångaren 

Värmekällan i referensobjektet var både VMP och solvärme. När solen lyser på solpanelerna 

tas värmen om hand av ett medium, vanligtvis vatten, som leds ner via ett rörsystem till en 

lagringsstation. Lagringsstationen är ACK-tanken. Från ACK-tanken kan sedan värme- och 

tappvarmvatten växlas med VVX ut till respektive system. Det som kan vara av intresse för 

prognosstyrningen är om det blir sol eller inte, när i tiden och även intensiteten av den 

instrålade värmen som mäts i W/m
2
. Varför det skulle kunna vara intressant är vid optimering 

och systemplanering för tappvarmvattnet. För prognosstyrning av värmesystemet spelar det 

egentligen ingen roll om det blir sol eller inte. Vilken värmekälla som används i 

värmesystemet har inget med en ekvivalenta utetemperaturen att göra. Blir det tillräckligt 

med sol en dag är solfångaren programmerad att starta och det blir denna värmekälla som 

används. Principen för solfångaren redovisas enligt figur 8.1.1.  

   

Figur 8.1.1 Principskiss för solfångare och VMP kopplat till ackumulatortank. 

8.1.3 Solinstrålningens påverkan 

Solinstrålningen på en byggnad har en betydande inverkan. Den kan dock minimeras 

sommartid med hjälp av solavskärmning eller på andra sätt t.ex. genom fördelaktig placering 

av fönstren (se även resultat i simuleringen vad solavskärmning gör på temperaturen 

inomhus). Genom att placera fönstren i olika väderstreck och genom att ändra fönsterstorlek 

kan instrålningen påverkas. Eftersom solinstrålning är ett energitillskott i byggnaden är det 

något vi vill ha på vintern då det är kallt, men inte sommartid då det kan bli för varmt 

inomhus. Detta är något att beakta vid projektering och underhåll av byggnader.  
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För att uppskatta hur mycket inverkan solinstrålningen har på byggnaden kan följande 

beräkning vara en riktlinje:  

 

uterum

uterum

SOL
TT

TT
gsfaktorKorrigerin SOL






   (Ekv. 13)  

Korrigeringsfaktorn kan fås fram genom att studera vad för max-temperatur ett rum med 

solinstrålning kan komma upp till. En differens (ökningen) i förhållande till utetemperaturen 

dem emellan beräknas och sätts i förhållande till differensen (mellan Trum och Tute) som var 

innan solinstrålning skedde. Ett exempel för beräkning av korrigeringsfaktor kan se ut så här: 

3,1
722

726












uterum

uterum

SOL
TT

TT
gsfaktorKorrigerin SOL

 

8.1.4 Påverkan av sol på fasad 

För uppvärmning inuti byggnaden har sol på fasad inte så stor betydelse. En 

väggkonstruktions tjocklek är ca 250-300 mm tjock, med olika ingående material. Detta 

innebär att väggen har olika värmelagrande förmåga (se kap 5). För att göra en uppskattning 

huruvida solens strålar, då de träffar fasaden, påverkar byggnadens innetemperatur används 

beräkningarna från kap. 4.1.1. Det ”konstanta värmeflödet” i beräkningen skulle kunna vara 

solens strålar och ”kroppen” vara ytterfasaden på en byggnad. Beräkningarna visar att om en 

värmekälla ger energi med ett konstant flöde i en riktning mot en kropp tränger ett konstant 

värmeflöde in i materialet, vilket medför att materialets temperatur successivt kommer öka till 

100 mm in i materialet, vilket avläses i tabell 4.1.3 (100 mm ger ΔT = 0,049) – då uppstår ett 

jämviktsläge och ΔT går mot 0. Slutsatsen blir att sol på fasad inte är med som en påverkande 

parameter för prognosstyrning.  

8.1.5 Vind- och nederbördspåverkan  

Nederbörd är ingen påverkande parameter, jämför slutsatsen sol på fasad i Kap. 8.1.4 

Påverkan av sol på fasad.  För vindpåverkan bör det finnas en möjlighet att korrigera denna 

påverkan, om byggnadens läge ihop med otät byggnad och icke optimal 

ventilationsinstallation ger dessa indikationer.  

Vindpåverkan kan minska avsevärt på byggnaderna om de är täta och framförallt om fönstren 

är täta. Om förbättringsåtgärder har gjorts i ett ventilationssystem i en byggnad är det ändå 

berättigat i de flesta fall att anse en luftmängdsstörning av 10 % som betydelsefull [24]. Med 

detta resonemang skulle ett maxvärde på korrigeringsfaktorn för vind kunna vara 0,9. D.v.s. 

vid värsta scenario ger vindpåverkan ett negativt tillskott på den ekvivalenta utetemperaturen 

(jämför med t.ex. solinstrålning som ger ett positivt tillskott). Förutsättningen för den 

slutsatsen är att förbättringsåtgärder i ventilationssystemet har gjorts. 

De påverkbara parametrarna i ENLOSS-modellen är i stort sätt lika denna rapports slutsatser 

förutom att i ENLOSS finns ytterligare två parametrar med som påverkar energibalansen och 

det är ”värme-/kylbehov” och ”transmission”. Om vi antar att de båda parametrarna tar ut 

varandra behöver de inte räknas med bland de påverkbara parametrarna till regulatorn. I 
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ENLOSS-metodens parameter ”ventilation”, räknas det utifrån omsättning luft/h. Det tas även 

i denna metod hänsyn till byggnadens geografiska läge, med tre olika definitioner på 

omgivning. Tydligen görs det även en korrigering m.a.p. på vindhastigheten. Detta leder till 

att en energiökning/minskning med avseende på luftförflyttning i byggnaden beaktas. D.v.s. 

vindhastigheten har en påverkan på hur stort läckaget blir [26].   

8.1.6 Internvärmets påverkan 

Den interna värmealstringen (personvärme, apparater och belysning) påverkar också 

tillräckligt mycket för att påverka den ekvivalenta utetemperaturen (se resultat från 

simuleringen). Korrigeringsfaktorn för denna last kan beräknas på samma sätt som 

korrigeringsfaktor för solinstrålningen dvs.: 

 

uterum

uterum

INTERN
TT

TT
gsfaktorKorrigerin INTERN






   (Ekv. 14)

  

Korrigeringsfaktorn kan fås fram genom att studera byggnadens max-temperatur i ett rum 

med internvärme. En differens (ökningen) i förhållande till utetemperaturen dem emellan 

beräknas och sätts i förhållande till differensen (mellan Trum och Tute) som var innan 

internvärmen startade. Ett exempel för beräkning av korrigeringsfaktor kan se ut så här: 
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Det kan vara svårt att för en längre tid fastslå hur internvärmen ser ut i en kontorsbyggnad. Så 

fort verksamheten ändras i en kontorsbyggnad ändras också internvärmelasten. Det är viktigt 

vid t ex ett byte av armaturer och/eller mer energisnåla apparater att data kring internvärme-

lasten för den aktuella byggnaden och den satta korrigeringsfaktorn följs åt.  

8.2 Föreslagna korrigeringsfaktorer 

Solinstrålning och internvärme har betydande påverkan på utetemperaturen enl. rapporter och 

simuleringsresultat. En möjlig påverkan för respektive parameter skulle kunna vara av 

följande grad för att ge ett relevant ingångsvärde för beräkning av den ekvivalenta 

utetemperaturen (tabell 8.2.1): 
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Parameter   Påverkan _________________ 

Solinstrålning  (+) 1,3  

Internvärme   (+) 1,4  

Vind   (+-) 0-10 % luftmängdsstörning
5
 

Sol på fasad   0 

Nederbörd   0           

Tabell 8.2.1 Parameterpåverkan i %. (+) ger ett tillskott på utetemperaturen och (-) ger ett avdrag. 

 

De överslagsberäkningar som kan göras enligt ekv. 13 och 14 borde ses som ett första 

ingångsvärde och en indikation till var just denna byggnads parameterpåverkan ligger. 

Därefter görs eventuella efterjusteringar. 

8.2.1 Tidskonstantens påverkan 

Huströgheten har stor inverkan på det termiska klimatet inomhus enligt simuleringsresultaten. 

Tidskonstanten A, se längre ner, ligger enligt simuleringsresultaten mellan 1-4 timmar. 

Slutligen har U-värdet en liten inverkan på värmelagring i byggnader [29]. Det är i stället 

Värmelagringsförmågan (Wh/m
2 

K) som är intressant för tidskonstanten. Det fanns en 

svårighet i att hitta projektanpassad information kring tidskonstanten, men av litteraturstudien 

att döma tyder allt på att det finns två tidskonstanter: 

 Tidskonstant A: 

Den tidskonstant som räknas fram för att indikera hur lång tid det tar för en 

utetemperaturväxling att påverka innetemperaturen. Det är denna påverkan som är 

direkt kopplad till huströgheten. Denna tidskonstant är den dominerande (upptar mest 

tid). 

 Tidskonstant B: 

Den andra tidskonstanten som finns är den som hör ihop med systemets tröghet – hur 

lång tid tar det innan temperaturen inomhus når sitt börvärde efter en reglering.  

Att utläsa tidskontanten för olika hustyper, eller trögheten i systemet var ett av målen med 

simuleringen. I figur 6.3.2 – 6.3.4 redovisas simuleringsresultat för de tre olika hustyperna, 

tung, medium och lätt (heavy, medium och light). Dessa simuleringsresultat med följande 

förutsättningar valdes ut för att det var endast i dessa som sinusliknande kurvor framkom, och 

som var lätta att utläsa ett resultat ur. De andra kurvorna var mer eller mindre rätlinjiga med 

olika hack i. Dessa hack skulle kunna vara inblandningen av ventilationspåverkan (inkl. 

ventilation). Ventilationen gick av och på enligt schemat för kontorstiden och det är precis vid 

dessa klockslag som den operativa temperaturen gör en ”knick”.  

                                                 
5
 Denna faktor är ej jämförbar med de övriga. Den avser luftmängdsstörning och skall omräknas. 
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Med hjälp av förskjutningar mellan kurvorna utlästes byggnadens värmetröghet – 

tidskonstanten. 

 

 

 

Figur 8.2.1 Byggnadstyp ”Tung” (Heavy) exkl. ventilation, kyla och internvärme, inkl. solpåverkan, fönster och 

solavskärmning (markis). 

Figuren visar att utetemperaturen Tute (röd linje) når sitt minimum 16,5ºC kl. 03.00. Den 

operativa temperaturen Top (mörkblå linje) har sitt minimum ca 21,5ºC kl. 04.00. Detta 

innebär att utetemperaturens påverkarkan på inomhusklimatet sker med en timmas 

förskjutning. Enligt litteraturstudien som gjordes med avseende på utetemperaturens påverkan 

på innetemperaturen när det gäller som i detta fall en tung byggnad, borde förskjutningstiden 

vara längre. I nästkommande fall (byggnad medel och lätt) är resultatet på reaktionstiden 

(förskjutningen) också något tveksam. Den tunga byggnaden borde ha en längre reaktionstid 

än den lätta byggnaden, vilket inte detta resultat visade.    

 

Min.punkt Tute 

Min.punkt Top 
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Figur 8.2.2 Byggnadstyp ”Medel” exkl. ventilation, kyla och internvärme, inkl. solpåverkan, fönster och 

solavskärmning (markis). 

Figuren visar att utetemperaturen Tute (röd linje) når sitt minimum 16,5ºC kl. 03.00. Den 

operativa temperaturen Top (mörkblå linje) har sitt minimum ca 22ºC kl. 06.00. 

Utetemperaturen påverkar således inomhusklimatet med tre timmars förskjutning.   

 

Figur 8.2.3 Byggnadstyp ”Lätt” (light) exkl. ventilation, kyla och internvärme, inkl. solpåverkan, fönster och 

solavskärming (markis). 

Figuren visar att utetemperaturen Tute (röd linje) når sitt minimum 16,5ºC kl. 03.00. Den 

operativa temperaturen Top (mörkblå linje) har sitt minimum ca 21,5ºC kl. 07.00 vilket visar 

att utetemperaturens påverkan på inomhustemperaturen är fyra timmar förskjuten. Resultatet 

är något tveksamt. Temperaturerna verkar stämma men förskjutningen stämmer inte, utan 

borde vara kortare än för ”tung byggnad”. 

8.3 Specifikationen med olika driftfall 

Nedan redovisas en logisk bedömning om vilka scenarier regulatorn ska ta hänsyn till vid 

olika driftfall. Driftfallen beskriver: 
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1. Vad prognosen säger att det ska bli för väder – utetemperatur, vind och sol.  

2. Hur värmebelastningen (internvärme och komfort) ser ut i byggnaden under en normal 

vecka – ett veckoschema är knutet till regulatorn (se figur 8.3.1!). 

3. Hur och när värmesystemet ska regleras för att optimera energiförbrukningen och svara 

upp mot den komfort som önskas.  

 

 

Figur 8.3.1 Ett exempel på ett veckoschema för ventilation. Ett liknande tas fram för att visa när under dygnet 

internvärme alstras, dvs. då de anställda är på kontoret och detta styr i sin tur när den önskade komforten bör 

gälla [8].       

 

Förutsättningar 

För Regins kontorsfastighet gällde 15ºC i balanstemperatur (när utetemperaturen är 15ºC kan 

värmesystemet stängas av) enl. dess styrkurva. I de nya förutsättningarna pressade vi 

värmesystemet ytterligare och balanstemperaturen sattes till 13ºC. 

 

Regulatorn ihop med servern i CLOUDigo gör efter given prognos en beräkning om hur 

värmesystemet ska styras vid kommande tidpunkt för prognosen. Beräkningen som utförs tar 

hänsyn till internvärmen och en eventuell solinstrålning. Den ”ursprungliga” styrkurvan som 

ligger till grund för regleringen kommer nu att få ett annat ingångsvärde. Ingångsvärdet 

kommer från den ekvivalenta utetemperaturen.   
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Driftfall A 

Det är vinter och vintertid går sällan utetemperaturen upp över 7ºC. 

 

Värmesystemet 

Eftersom utetemperaturerna är relativt låga vintertid behöver värmesystemet transportera ut 

värme under hela vinterperioden. Byggnadens ”huströghet” kan dock utnyttjas vid skiftningar 

i utetemperatur. Vid en sänkning av utetemperaturen kan den lagrade energin i byggnaden 

”användas först” och därefter ökas värmetillförseln ut till radiatorerna. Tvärtom kan 

värmesystemet vid en ökning av utetemperaturen bromsa in värmemängden tidigare och 

använda den lagrade energin i byggnaden den tiden (tidskonstanten) tills temperaturökningen 

ute kommer. Vintertid är solinstrålningen inte så kraftig, men internvärmen är densamma och 

kan ge en procentuell ökning (se korrigeringsfaktor) på den aktuella utetemperaturen. 

   

Under natten har värmesystemet gått i sparläge och det inställda börvärdet för ”nattdrift” är 

satt till +17°C. Komforten är satt till 1, vilket innebär att önskat börvärde ligger på 18ºC för 

inomhustemperaturen. Detta ska vara uppnått kl. 07.00 då personal börjar anlända. Beroende 

på tidskonstanten för byggnaden beräknar regulatorn när den ska öka värmetillförseln. 

 

Tappvarmvattnet  

På vintern går det inte nyttja solenergin i någon nämnvärd utsträckning. Solen står för lågt för 

att alstra betydande värme till systemet. Tappvarmvattnet är dimensionerat efter normal 

kontorsaktivitet och då det inte råder någon solaktivitet är det i ACK-tanken uppvärmt till mer 

än +60 ºC m.h.a. den andra värmekällan (VMP/El).   

 

Under vinterhalvåret värms ACK-tanken till största delen av el. Om solenergi finns att tillgå 

nyttjas den.  

 

 

Driftfall B 

Det är vår/höst och temperaturerna pendlar mellan ca 7-17  ºC. 

 

Värmesystemet 

Så fort utetemperaturen kan korrigeras och ge en ekvivalent utetemperatur på större än eller 

lika med 13ºC kan värmesystemet stängas av.  

 

Antag det har varit en kall natt, långt under 13ºC, men det förväntas enligt prognosen bli en 

varm dag med sol.  

Kl. 07.00 (beroende på vad som ställs in i vecko-schemat) råder full belastning i byggnaden – 

det är 40 personer med sina respektive datorer uppkopplade, samt all annan apparatur och 

belysning påslagen. En korrigeringsfaktor för denna alstrade värme – internvärmet räknas ut. 

Eftersom vi vet vilken tidskonstant som gäller för just huset Regin, kan denna ”huströghet” 

(upplagrade energimängd) nyttjas ihop med den omräknade ekvivalenta 

utomhustemperaturen. Värmesystemet börjar nu reglera efter den ”nya” rådande 

utetemperaturen flera timmar innan kl. 07.00 – dvs. kl. 07.00 minus tidskonstanten.  

 

Kl. 11.00 har prognosen sagt att det ska bli sol och då räknas en ny korrigeringsfaktor ut för 

detta och systemet regleras nu efter både internvärmen och solinstrålningens tillskott av 

energi – dvs. kl. 11.00 minus tidskonstanten.  

 Internvärmen ihop med solinstrålningen ger en sammanlagd procentuell ökning på den 

aktuella utetemperatur som ska råda kl. 11.00. Eftersom den ekvivalenta utetemperaturen nu 
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ligger lite högre och det är ingångsvärdet till styrkurvan, blir slutligen resultatet att 

framledningstemperaturen ut i fastigheten kan sänkas. 

 

Kontroll solfångare/tappvarmvatten 

Det görs en automatisk kontroll med jämna mellanrum (t ex. var 10:e sek) om det råder 

solaktivitet eller inte. Denna dag ska det bli sol så all den energi som finns att tillgå genom 

solfångaren tas tillvara i ACK-tanken.  

Driftfall C 
Det är sommar och temperaturerna pendlar mellan ca 13-25 ºC, varpå värmesystemet är 

avstängt. Det tappvarmvatten som går åt värms med solfångaren om det finns sol tillgänglig. 

Kontroll sker med jämna mellanrum om det råder solaktivitet eller inte.  

 

8.4 EXOscada-design view 

Inställningar och förändringar i värmesystemet rörande det nya konceptet sker i EXOscada. 

För att användarna av det nya systemet ska kunna hantera och förstå hur de ska gå tillväga 

och vad det är som påverkar prognosstyrningen krävdes det ett användargränsnitt som vänder 

sig till dessa personer. Följande utseende och funktioner togs fram i designläget för 

EXOscada-systemet: 

 

 

 
 

Figur 7.1.1 Ett design-förslag till det nya konceptet. 
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Vid parametrarna ”Sun”, ”Internal Heat”, ”Wind” och ”Precipitation” (Nederbörd) finns 

möjlighet att ställa in reglaget på en påverkan på utetemperaturen mellan 0-10. Dessa ska i ett 

senare läge kopplas till en lämplig korrigeringsfaktor.  

 

Inställningen 0-10 vid ”Thermal Time Constant” (Tidskonstant) kan lämpligen motsvara 

timmar. Inställningen görs med avseende på byggnadens specifika tidskonstant. Samtliga 

inställningar är olika för olika byggnader och därför görs inställningarna av en person som är 

väl insatt i byggnadens beskaffenhet.  

Under ”Right Now” går det att utläsa den ekvivalenta utetemperaturen och även andra 

temperaturer, som kan vara av intresse.  

 

Vid ”Comfort Change” (Komfortförändring) finns möjlighet att göra en inställning på hur 

inneklimatet (innetemperaturen) får lov att avvika från det tänkta ultimata börvärdet 20ºC. 

Vid inställning 10 gäller ”Hög komfort” och då gäller konstant 20ºC då personal befinner sig 

på kontoret enl. veckoschemat. Vid denna inställning visar figuren ”fallande löv” och ska 

symbolisera att detta inte är miljömässigt bra. Samtidigt redovisas även en direkt ekonomisk 

koppling – som i detta fall visar 0 kr i ”Money saving” (sparade pengar). Tvärtom är det för 

en inställning med ”Låg komfort”. Sätter man reglaget i botten, dvs. på ”0” (det ska 

egentligen motsvara siffra 1, men den fanns ej att tillgå i EXO-design), visar figuren ”gröna 

blad” och det ska symbolisera att denna inställning är miljömässigt bra. Detta visas 

följaktligen i rutan för ”Money saving”, där penningvärdet för den insparade 

energianvändningen redovisas i euro .    

 

9. Rekommendationer och användning av rapportens resultat 

9.1 Fortsatt arbete med EXOscada-design view 

I EXOscada-designview borde parametern för ”Nederbörd” (Precipitation) tas bort helt. Den 

påverkar för lite. För att få fram koordinaterna till var fastigheten ligger som ska 

prognosstyras kan ”Google map” användas. Där går man in och klickar var på kartan 

byggnaden ligger och får på så vis koordinaterna för byggnaden. Dessa används i sin tur för 

att få rätt väderdata skickat till CLOUDigo (”molnet”).  

I EXOscada/designview kan även olika behörighetsnivåer läggas in för att användningen ska 

bli så smidig som möjligt och för att säkerställa att inga felinställningar görs. 

Det kan med fördel även läggas in faktisk energianvändning (kWh) från byggnadens 

energimätare. 

9.2 Fortsatt arbete med kyla 

I det fortsatta arbetet med ”kyla” kan simuleringsresultaten vara av intresse då det tydligt går 

att utläsa hur mycket solen påverkar värmealstringen i fastigheten och hur en markis kan 

minska denna. För vidare arbete med kylsystem för fastigheter kan nämnas att 

solavskärmning minskar energitillskottet med upp till 73 % sommartid.  
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9.3 Fortsatt arbete med uträkning av besparingspotential 

Den ekonomiska besparingen kan även räknas ut för varje komfortnivå och då är modellen för 

hur det kan gå till i kapitlet om komfortreglage till stor hjälp. 

Den ekonomiska lönsamheten för kunden som köper hela konceptet – kommer investeringen i 

ett nytt koncept att löna sig är också något som kan ingå i det fortsatta arbetet.  

 

9.4 Fortsatt arbete med korrigeringsfaktor 

Ett viktigt fortsatta arbete är att ta reda på hur en väderstation ger information kring 

solinstrålning. Är det något avtal som kan skrivas för att få reda på kommande antal 

soltimmar eller solinstrålning i W/m
2
? Den korrigeringsfaktor som finns i resultatet gäller när 

det är max solinstrålning och inte vid dis. Det är möjligt att prognosens soltimmar för dagen 

skulle kunna jämföras med max soltimmar och därmed få en korrigeringsfaktor på 

korrigeringsfaktorn som är rekommenderad i resultatet. 

 

9.5 Fortsatt arbete med tappvarmvattnet/solfångare 

Hur mycket energibesparing som kan göras på tappvarmvattnet är ett annat intressant fortsatta 

arbete att jobba vidare med. De saker som kan spela in är hur mycket varmvatten som ska 

användas och när (ett veckoschema för normal tappvarmvattenförbrukning krävs). Det 

behöver också funderas på om det ska kopplas till en liten extra ackumulatortank för 

uppvärmning av just det vatten som ska användas eller om solfångaren ska värma till den 

”stora ACK-tanken” och värme till tappvarmvattnet växlas därifrån. Frågan är om 

investeringen av solfångare är lönsam då en stor tank med mycket vatten behöver värmas och 

då solfångarens yta är beräknad på denna volym vatten. Kan investeringen i solfångaren vara 

lönsam är frågan? Det verkar inte finnas så mycket spelrum heller med temperaturer enligt de 

regler och lagar som gäller för tappvarmvatten (- se avsnitt om tappvarmvatten). 

 

9.6 Fortsatt arbete inom marknadsföring/sälj 

Förslag till vidare åtgärder: 

 

 En marknadsundersökning med tillhörande SWOT-analys  

 En utvecklingsbudget för det nya konceptet 

 Prissättning på det nya konceptet 

Därefter kan en tänkt investeringskalkyl för kunden räknas ut och det kan användas i 

marknadsföringen (Pay-Back-metoden alt. Nuvärdesmetoden). 

Regin kommer sätta konceptet på marknaden. Arbetet kommer att ske stegvis för att hitta 

relevanta marknader. Utvecklingsprocessen påbörjas med implementering av de viktigaste 

delarna för att få ut produkten på marknaden inom kort. ”Time to market” är viktigt för Regin 

och de lanserar gärna produkter i steg för att snabbt komma ut och därefter förfina processen 

[8]. 
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9.7 Övrigt fortsatt arbete 

Simuleringsresultaten är även av intresse i arbetet med ”beteendeförändringar” hos personal 

på ett kontor för att få en större acceptans med temperaturförändringar inomhus. I resultaten 

kan nämligen PPD-index utläsas för olika fall. 

Parametrarna som påverkar styrningen kan även kompletteras med rumsgivare för koldioxid- 

och luftfuktighetsmätning för att kunna svara upp mot fler kunders önskningar. 
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Bilaga 1 – Simuleringsresultat TeknoSIM 4.1 
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Bilaga 2 – Avlästa simuleringsresultat 

Resultaten i tabell 1-4 gäller för simulering av de olika hustyperna ”heavy”, ”medel” och 

”light”. 

1. Ex -cool-vent. Incl-windows-internal gain 

Thermal Capacity various.   

    

Minp. T  Heavy Medium Light 

Tute °C 16,5 16,5 16,5 

Top °C 26,5 32,1 31 

       

Maxp. T        

Tute °C 27,5 27,5 27,5 

Top °C 29 37,7 41,4 

        

Tidskonstant A 4 4 4 

        

Heating balance Summer conditions   

Over one day (24h) Heavy Medium Light 

Solar Gain (kWh) 40 40 40 

Internal Gain 160 140 140 

PPD (%) 15-40 85-100 
70-
100 

Storage in build. (kWh) 180 120 115 

Maxp. (kW) 21 15 13,5 
 

Tabell 1. Avlästa simuleringsresultat för byggnad med fönster och internvärme (exkl. ventilation och kyla). 
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2. Ex-cool-vent. Incl-windows-internal gain- 

markis    

Thermal Capacity various.   

    

Minp. T  Heavy Medium Light 

Tute °C 16,5 16,5 16,5 

Top °C 25,5 30 29 

       

Maxp. T        

Tute °C 27,5 27,5 27,5 

Top °C 27,9 35,1 38,3 

        

Tidskonstant A 4 4 4 

        

Heating balance Summer conditions   

Over one day (24h) Heavy Medium Light 

Solar Gain (kWh) 10 10 10 

Internal Gain 150 150 150 

PPD (%) 10-30 60-99 
40-
100 

Storage in build. (kWh) 160 110 115 

Maxp. (kW) 18 13 12 

Tabell 2. Avlästa simuleringsresultat för byggnad med fönster, internvärme och solavskärmning (exkl. 

ventilation och kyla). 
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3. Ex -cool-vent-internal gain. Incl-windows 

Thermal Capacity various.   

    

Minp. T  Heavy Medium Light 

Tute °C 16,5 16,5 16,5 

Top °C 22,5 24 23,9 

       

Maxp. T        

Tute °C 27,5 27,5 27,5 

Top °C 23,2 26,1 28 

        

Tidskonstant A 1 2 4 

        

Heating balance Summer conditions   

Over one day (24h) Heavy Medium Light 

Solar Gain (kWh) 55 55 55 

Internal Gain 0 0 0 

PPD (%) 5-7,5 5-12,5 5-30 

Storage in build. (kWh) 72 55 49 

Maxp. (kW) 8,5 6,75 6,9 

Tabell 3. Avlästa simuleringsresultat för byggnad med fönster (exkl. internvärme, ventilation och kyla) 
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4. Ex-cool-vent-internal gain-. Incl-windows- 

markis    

Thermal Capacity various.   

    

Minp. T  Heavy Medium Light 

Tute °C 16,5 16,5 16,5 

Top °C 21,5 22 21,8 

       

Maxp. T        

Tute °C 27,5 27,5 27,5 

Top °C 22 23,3 24,7 

        

Tidskonstant A 1 3 4 

        

Heating balance Summer conditions   

Over one day (24h) Heavy Medium Light 

Solar Gain (kWh) 15 15 15 

Internal Gain 0 0 0 

PPD (%) 8-11 5-7,5 5-10 

Storage in build. (kWh) 44 37 36 

Maxp. (kW) 5,5 4,5 5 
 

Tabell 4. Avlästa simuleringsresultat för byggnad med fönster och solavskärmning (exkl. internvärme, 

ventilation och kyla) 
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Bilaga 3 – Indata till simuleringen 

Nedan presenteras olika indata som efterfrågades i simuleringen, med så verklighetstrogna val 

som möjligt – se Ref i tabell 1!  

Benämning   Inmatat värde Ref 

Luftläckage/Infiltration  0,2  [14] 

Ventilation   Enl. krav  [22] 

Kyla    Enl. Regin  [21] 

Atemp (m
2 

)   966  [21] 

Fasad-, golv-, takyta (m
2
)  Enl. Regin  [22] 

Vägg  

 U-värde (W/m
2 

K)    Lindab simulering 

  Heavy    0,22   ”  

  Medium  0,18   ” 

  Light   0,22   ” 

  

 Värmelagringsförmåga (Wh/m
2 

K) 

  Heavy    80   ”  

  Medium  14,8   ” 

  Light   5,5   ” 

Tak 

 U-värde (W/m
2 

K)    Lindab simulering 

  Heavy    0,17   ”  

  Medium  0,14   ” 

  Light   0,21   ” 

  

 Värmelagringsförmåga (Wh/m
2 

K) 

  Heavy    80   ”  

  Medium  14,1   ” 

  Light   3   ” 

Golv 

 U-värde (W/m
2 

K)    Lindab simulering 

  Heavy    0,74   ”  

  Medium  0,66   ” 

  Light   0,66   ” 
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 Värmelagringsförmåga (Wh/m
2 

K) 

  Heavy    57,6   ”  

  Medium  18,2   ” 

  Light   6,4   ” 

 

Grund/sand, Värmelagringsförmåga = 556 Wh/m
2 

K för alla hustyper,  

och detta går inte att ändra i programmet. 
 

Tabell 5. Värden inmatade för simuleringen. 

 

 

 


