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Sammanfattning 
 
Zakrisdals vårdboende stod klart 2011 och är en byggnad med 48 lägenheter 
avsedda för personer med demensdiagnos. Målsättningen för byggnaden var 
att skapa en god inomhusmiljö för de boende och samtidigt ha en 
energiförbrukning som är 30 kWh/m2,år under de 110 kWh/m2,år som är 
Boverkets krav för specifik energianvändning. Syftet med rapporten är att 
undersöka om det går att skapa en god termisk komfort och samtidigt ha en 
låg energiförbrukning.  
 
Rapporten innefattar en undersökning av den termiska komforten som är ett 
viktigt begrepp inom ämnet inomhusmiljö. Undersökningen består av 
mätningar på temperaturer och lufthastigheter, en enkätundersökning och 
beräkningar enligt den internationella standarden ISO 7730. Dessa tre 
metoder användes för att validera varandra och ge ett samlat intryck av den 
termiska komforten. Utöver detta har även energiförbrukningen analyserats 
med hjälp av en uppbyggd modell i simuleringsprogrammet VIP-Energy. 
Simuleringar av byggnaden gjordes för att undersöka hur den specifika 
energianvändningen varierar dels på en temperaturförändring i byggnaden, 
och dels på olika driftstrategier för ventilationssystemet.  
 
Resultaten visar att lufttemperaturen skiljer sig från avdelning till avdelning. 
Dessutom finns det rum som inte håller den förväntade temperaturen. 
Enkäterna visar att personalen har samma uppfattning i många avseenden 
som de uppmätta resultaten. Beräkningar enligt standarden ISO 7730 
innehåller till stor del indata från mätningar av temperaturer och 
lufthastigheter, och visar en samstämmighet med enkätundersökningen där 
den förväntade upplevelsen skiljer sig från avdelning till avdelning. Simulering 
av byggnaden visar att energiförbrukningen kommer att öka om 
temperaturerna rättas till i byggnaden, men den kommer fortfarande att hålla 
sig under såväl BBR:s krav och Karlstads kommuns mål vad gäller den 
specifika energianvändningen.  
 
I enkäten framkommer att personalen upplever drag i matsalsrum och till viss 
del i tvrum. Detta kan bero på ett för högt ventilationsflöde de tidpunkter på 
dygnet som rummen inte har en så stor personbelastning som de har 
dimensionerats för. En tänkbar förbättring i dessa rum är att reducera 
ventilationsflödet, vilket inte bara skulle öka den termiska komforten utan 
även minska den specifika energianvändningen. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att med små justeringar för 
lufttemperaturer uppnår Zakrisdals vårdboende en god termisk komfort. 
Byggnaden ligger under de mål som är ställda vad gäller energianvändning, 
vilket visar att det går att få en god komfort tillsammans med en rimlig 
energiförbrukning i byggnader med motsvarande verksamhet. 
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Abstract 
 
Zakrisdals nursing home was completed in 2011 and is a building with 48 
apartments designed for people with dementia diagnosis. The target for the 
building was to create a good indoor environment for the residents and have 
an energy consumption that is 30 kWh/m2,year lower than 110 kWh/m2,year 
which is the BBR's requirements for specific energy. 
The purpose of the report is to examine whether it is possible to create a good 
thermal comfort while having a low energy consumption. 
 
The report includes a study of the thermal comfort which is an important 
concept in the subject of indoor environment. The survey consists of 
measurements of temperatures and air speeds, a questionnaire survey and 
calculations according to the international standard ISO 7730. These three 
methods were used to validate each other and give an overall impression of 
the thermal comfort. In addition, the energy consumption is also analyzed 
using a structured model in the simulation program VIP-Energy. Simulations 
of the building was done to investigate how the specific energy varies partly 
on temperature rise in the building, and partly on different operating 
strategies for the ventilation system. 
 
The results show that the air temperature differs from room to room. 
Moreover, there are rooms that do not hold the intended temperature. Polls 
show that staff have the same opinion in many respects as the measured 
results. Calculations according to the ISO 7730 consists largely of input 
measurements of temperatures and air speeds, and show a consistency with 
the survey, where the expected experience differs from room to room. 
Simulation of the building shows that energy consumption will increase if the 
temperatures are corrected in the building, but it will still remain below both 
BBR's requirements and Karlstad Municipality objectives in terms of specific 
energy. 
 
The survey found that staff perceive air draught in dining room and some of 
the TV room. This may be due to a too high ventilation flow the times of day 
that the rooms are not fully occupied. A possible improvement in these rooms 
is to reduce air flow, which would not only increase the thermal comfort, but 
also reduce the specific energy consumption. 
 
In conclusion with minor adjustments to air temperatures reach Zakrisdals 
nursing home a good thermal comfort. The building is located below the 
targets that are set in terms of energy use, which shows that it is possible to 
get a good comfort with reasonable energy consumption in buildings with 
corresponding activities. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Zakrisdals vårdboende stod klart 2011 och är en modern byggnad på 5150 m2 

anpassad för personer med demensdiagnos. Byggnaden består av 48 
lägenheter med gemensamma kök, samlingslokaler, en administrativ del för 
kontorsarbete och personalutrymmen. Ambitionen med Zakrisdals 
vårdboende var att skapa en tillfredställande och modern byggnad där de 
boende kan röra sig fritt såväl på insidan som utsidan. Stort fokus har därför 
landat i de boendes miljö och välbefinnande, där frihet och komfort är viktiga 
byggstenar.  Byggnaden värms med hjälp av fjärrvärme, samt med solfångare, 
som täcker en del av tappvarmvattenbehovet. Fyra stycken 
luftbehandlingsaggregat sköter ventilationen i de olika avdelningarna som 
förutom den administrativa delen, innehåller lägenhetsavdelningarna Bellby, 
Långlyckan och Skogstorpet. 
 
I verksamheter som sjukhus och vårdboenden är det extra viktigt med en 
tillfredställande inomhusmiljö. En del beror på den hygieniska och 
tillfredställande aspekten, där ett gott inomhusklimat kan vara en bidragande 
faktor för tillfrisknande och välmående. Detta resonemang appliceras även på 
vanliga bostäder där vikten av en god inomhusmiljö uppmärksammats mycket 
de senaste åren. Den andra delen är att personer som bor och tillhör sjukhus, 
vårdboende eller motsvarande verksamheter kan ha begränsad kapacitet att 
uppmärksamma och kommunicera sin uppfattning av hur de upplever 
inomhusmiljön. På en arbetsplats, ett kontor eller i en bostadsfastighet kan 
åsikter om en icke tillfredställande inomhusmiljö uppmärksammas snabbare. 
På ett sjukhus eller vårdboende är detta inte lika självklart. Det är utmanande 
att skapa en god inomhusmiljö i dessa typer av byggnader då verksamheten 
skall ta hänsyn till dels de boende, men även till personalen som arbetar i 
byggnaden [1].  
 
Enligt Karlstads kommuns miljö & klimatstrategi finns målet att skapa 
attraktiva och hälsosamma boendemiljöer. Bakom detta ligger fokus på en bra 
inomhusmiljö för att motverka ohälsa och främja välbefinnande [2]. 
 
Den termiska komforten är en stor del i begreppet inomhusmiljö och kan 
beskrivas med hjälp av omgivande och personberoende parametrar. Den 
första kategorin syftar i huvudsak till temperatur och drag. Den andra 
kategorin benämns personberoende parametrar och beror på vilken aktivitet 
och klädsel som en individ har, vilket i vissa byggnader kan skilja sig relativt 
mycket mellan olika individer. I en byggnad med kontorsverksamhet har en 
stor del av individerna en likvärdig aktivitetsgrad, vilket underlättar 
bedömningen av hur stor värmealstring som individerna genererar. I ett 
vårdboende eller sjukhus finns ett större spann i aktivitetsgrad då personalen 
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i många fall utför ett tungt arbete och övriga individer har en låg 
aktivitetsgrad, vilket i lägsta fall motsvarar vila.  
 
Till hjälp för att skapa en termisk komfort finns en internationell standard 
som heter ISO 7730 [3]. Denna standard används för att beräkna den 
förväntade upplevelsen av den termiska komforten samt hur stor andel av 
individerna som är missnöjda.  
 
En byggnads energiförbrukning beror till stor del på förhållandet mellan 
inomhus- och utomhustemperatur. En byggnad drar således mer energi ju 
varmare inomhustemperatur byggnaden har under vintersäsongen. På vintern 
är det i de flesta fall en för låg inomhustemperatur som leder till brister i den 
termiska komforten. På sommaren kan däremot det motsatta problemet 
uppstå, nämligen att det är för varmt inomhus. Byggnader med en liknande 
verksamhet som vårdboende och sjukhus har till skillnad från skolor och 
kontor en drift dygnet runt. Detta betyder att det blir utmanande att bygga en 
energisnål byggnad med en bra termisk komfort till en rimlig kostnad. Enligt 
rambeskrivningen för Zakrisdals vårdboende skall byggnadens 
energiförbrukning vara 30 kWh/m2,år lägre än de 110 kWh/m2,år som 
Boverkets byggregler ställer som krav för specifik energianvändning. 
 
Syftet med rapporten är att undersöka den termiska komforten och 
energiförbrukningen för Zakrisdals vårdboende. Undersökning skall ge en 
analys av hur väl Karlstads kommun lyckats med ambitionen att skapa en 
tillfredsställande termisk komfort samtidigt som byggnaden håller en 
energiförbrukning som klarar av uppsatta mål och krav. 

1.2 Mål 
 

 Hur är den termiska komforten på Zakrisdals vårdboende? 
 Stämmer personalens uppfattning av den termiska komforten med 

mätdata och den förväntade uppfattningen enligt standarden ISO 
7730?  

 Hur står sig den uppmätta energiförbrukningen mot krav och mål för 
specifik energianvändning? 

 Går det att skapa en god termisk komfort till en rimlig 
energiförbrukning? 

 

1.3 Avgränsningar 
Mätningar har gjorts under ett vinterdriftsfall. För att få ett helhetsintryck av 
byggnadens termiska komfort kan det vara en god idé att studera byggnaden 
under både vinterhalvåret och sommarhalvåret. Denna rapport avgränsar sig 
till att endast studera ett vinterdriftsfall. 
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2 Metod 
 
Metoden delas upp i fem stycken faser där den första innehåller en 
metodbeskrivning för mätningar av temperaturer och lufthastigheter på 
Zakrisdals vårdboende. Den andra fasen innehåller en beskrivning kring den 
förväntade upplevelsen av termisk komfort genom den internationella 
standarden ISO 7730. Detta beskrivs med ett PMV och PPD index och ger en 
teoretisk bild över hur individerna kommer att uppfatta den termiska 
komforten i byggnaden. Därefter följer ett kapitel som innehåller en 
beskrivning av den enkätundersökning som skickats ut till personalen. Syftet 
med denna enkät är att jämföra personalens uppfattning av hur de upplever 
inomhusklimatet med mätresultat och PMV/PPD-beräkningar. Den fjärde 
fasen innefattar ämnet energibehov och hur detta kan bedömas. Genom krav 
och mål från Boverkets byggregler (BBR) och Karlstads kommun jämförs 
dessa senare i rapporten mot byggnadens uppmätta energiförbrukning. Den 
femte och sista delen i kapitlet metod handlar om den energianalys som 
utförts för Zakrisdals vårdboende. Här beskrivs hur en modell byggts upp i 
beräkningsprogrammet VIP-Energy, samt olika alternativa driftstrategier för 
ventilationssystemet. Modellen simuleras för att undersöka hur dessa 
driftstrategier tillsammans med en temperaturökning i huset påverkar 
energiförbrukningen. 
 

2.1 Krav på inneklimat 
 
Enligt rambeskrivningar för Zakrisdals vårdboende föreligger det ett 
rumstemperaturkrav på 24±1°C för lägenheter och 22±1°C för övriga rum. 
Detta krav skall uppnås vid en utomhustemperatur på -20°C. 
  
Socialstyrelsen har rikt- och rekommenderade värden för bedömning av 
termisk komfort [4]. Dessa kan överskådas i tabell 1. Observera värden för 
”känsliga grupper” i tabellen som motsvarar de boende på Zakrisdal, till 
skillnad från personalen som motsvarar de siffror som finns i den 
ursprungliga tabellen.  Värden för fönstertemperaturer finns inte i denna 
tabell och jämförs endast var för sig för att undersöka skillnader mellan 
avdelning till avdelning och rum till rum. 
 
Det finns en klassificering av inneklimatet som bygger på ISO standard 7730. 
Denna delas upp i tre stycken olika klasser utifrån hur många personer som 
teoretisk uträknat bör vara nöjda med den termiska komforten. Olika 
varianter och beteckningar används, där den mest förekommande delas upp i 
TQ1, TQ2 och TQ3. I den högsta klassen (TQ1) antas fler än 94 % vara nöjda 
med den termiska komforten. Den andra klassen som heter TQ2 innebär 90 %, 
samt den sista (TQ3) där minst 85 % skall vara tillfredsställda med den 
termiska komforten [5][6]. 
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Tabell 1. Tabellen visar Socialstyrelsens rikt- och rekommenderade värden för bedömning av 
olägenhet för människors hälsa. 
 Riktvärden Rekommenderade värden 
1. Operativ temperatur Under 18 °C1 

 

20-23 °C2
 

2. Operativ temperatur, 
varaktig 

Över 24 °C3
  

3. Operativ temperatur, 
kortvarig 

Över 26 °C4
  

4. Skillnad i operativ 
temperatur mätt vertikalt 0,1 
och 1,1m över golvet 

 Ej över 3 °C 

5.Strålningstemperaturskillnad 
fönster-motsatt vägg, 
 tak-golv 

 Ej över 10 °C 
Ej över 5 °C 

6. Luftens medelhastighet  Ej över 0,15 m/s5 

7. Yttemperatur, golv Under 16 °C6
 20-26 °C 

1 För känsliga grupper, 20 °C 
2 För känsliga grupper, 22-24 °C 
3 Under sommaren högst 26 °C 
4 Under sommaren högst 28 °C 
5 Vid inomhustemperatur över 24 °C kan högre lufthastigheter accepteras 
6 För känsliga grupper 18 °C 
 
 

2.2 Mätningar 
 
För att bedöma den termiska komforten på Zakrisdals vårdboende utfördes 
mätningar av följande faktorer: 

 Operativ temperatur (°C) – mått för att beskriva den samlade inverkan 
av strålningstemperatur och lufttemperatur. Den operativa 
temperaturen beskriver temperaturupplevelsen bättre än bara 
lufttemperatur, då den tar hänsyn till omgivande ytors temperatur. 
Ofta antas den operativa temperaturen vara medelvärdet av 
strålningstemperaturen från dessa omgivande ytor och 
lufttemperaturen [5][7]. Den operativa temperaturen mättes med en 
globtermometer, vilket ger en temperatur som närmast motsvarar den 
operativa temperaturen och redovisas under resultat som 
globtemperatur [4]. 

 Lufthastighet (m/s)– ett mått för att bedöma risken för drag. Besvär 
kan uppstå när medelhastigheten överstiger 0,15 m/s. Luftens 
temperatur inverkar på upplevelsen av drag och sommartid brukar 
lufthastigheter på 0,20 m/s accepteras utan att problem uppstår. 
Lufthastigheten uppmättes med hjälp av en draggivare tillsammans 
med ett instrument som loggar medelhastigheten under tre minuter. 
Instrumentet visar även ett dragindex (DR-index) (%) som motsvarar 
hur stor andel av individerna som förväntas vara missnöjda på grund 
av drag [5][6]. 
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 Lufttemperatur (°C) – vanligt mått för att utrycka komfort. 
Lufttemperatur anges i rambeskrivningarna för byggnaden och mättes 
med hjälp av en draggivare, som förutom lufthastighet och dragindex 
även mäter lufttemperatur. Denna givare bedömdes mer tillförlitlig än 
en vanlig lufttermometer [5]. 

 Yttemperatur (°C) – mättes på fönster och golv för att bedöma 
variationer från rum till rum. Denna mätning gjordes med en IR-
termometer och till hjälp för detta användes eltejp med känd 
emissivitet för att få tillförlitliga resultat [7]. 

 
Mätningarna utfördes under två dagar i februari med liknande yttre 
förutsättningar. Båda dagarna låg utomhustemperaturen kring -4°C. Vädret 
var molnigt vilket reducerar solens påverkan på mätresultaten. För att 
bedöma och värdera erhållna mätresultat jämfördes dessa med 
rambeskrivningens mål samt med Socialstyrelsens rikt- och rekommenderade 
värden. Mätresultat har dessutom används för att beräkna PMV- och PPD-
index enligt ISO standard 7730. 
 
Lokalisation av mätningar kan ses i figur 1 och figur 2. Fyra olika tv-rum har 
mätts för att värdera skillnader mellan avdelning till avdelning. På Långlyckan 
mättes dessutom tv-rum 2:2 två olika dagar vilket kan överskådas i resultatet. 
Två olika mätningar utfördes i korridorer vilket benämns som korridor 1 och 
korridor 2. Dessutom skedde mätningar i en tom lägenhet på avdelningen 
Bellby, vilken i resultatet benämns som lgh 1023. 
 
Samtliga mätpunkter har placerats så att de motsvarar en punkt i rummet där 
personer befinner sig. Detta betyder i närhet av en soffa i tv-rummen, en bänk 
eller sittplats i korridorerna och en säng i lägenheten. Samtliga mätpunkter 
förutom korridor 1 ligger inom vistelsezonen. Vistelsezonen ligger mellan 0,1 
m och 2 m i höjdled samt minst 0,6 m från en vägg. Framför fönster och dörrar 
avgränsas vistelsezonen till minst 1 m. Inom detta område gäller 
myndigheters krav på det termiska klimatet [5]. I korridor 1 finns en 
konvektor med en bänkskiva avsett för att användas som sittplats, vilken står 
precis på gränsen för denna vistelsezon. Mätpunkten placerades således 
utanför den normala vistelsezonen då bänken kan tolkas utvidga denna zon. 
Syftet med att mäta utanför zonen är att få en bedömning om detta är en 
rimlig placering samt om det tagits hänsyn till denna vistelsezon då bänken 
placerats på denna plats. 
 
Mätningar för lufttemperatur och lufthastighet har utförts på tre olika höjder 
(0,1 m/0,6 m/1,1 m) vilket motsvarar fot, höft och huvud i sittande ställning. 
Dragindex har valts ut vid den höjd där den högsta lufthastigheten uppmätts. 
Vid mätningar av operativ temperatur utfördes dessa på 0,6 m vilket är den 
höjd som Socialstyrelsen rekommenderar [4]. 
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Figur 1. Figuren visar de rum där mätningar utförts. 

 
 

2.3 Förväntad upplevelse av den termiska komforten 
 
Den förväntade upplevelsen av den termiska komforten beskrivs med PMV- 
och PPD-index och har beräknats genom ISO standard 7730 [3]. PMV betyder 
”Predicted Mean Vote” och kan översättas till ”Förväntat medelutlåtande”. 
Detta är ett index där upplevelsen av det termiska klimatet värderas. På en 
sju-gradig skala rankas PMV index mot en temperaturupplevelse enligt tabell 
2.  
 
Tabell 2. Tabellen visar PMV index och motsvarande temperatur upplevelse. 

PMV - index Upplevelse 
+3 Hett 
+2 Varmt 
+1 Lite varmt 
0 Neutralt 
-1 Lite kyligt 
-2 Kyligt 
-3 Kallt 
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Förutom de omgivande parametrarna, där indata hämtades från mätresultat 
av temperaturer och lufthastigheter, spelar de personberoende parametrarna 
en stor roll. Genom olika kombinationer av aktivitetsnivå och klädsel ändras 
PMV-index. Som indata till denna beräkning har mätresultat samt värden ur 
tabell 3 används. Förkortningen Met syftar till ”Metabolism” och tolkas som 
vilken aktivitetsnivå individen har. Förkortningen CLO syftar till ”Clothes” och 
används som ett mått på vilken klädsel som individen har. Exempel på värden 
av CLO och MET och vad det motsvarar finns i tabell 3. Då Zakrisdals 
vårdboende innefattar både personal med varierande aktivitetsnivå och 
klädsel, samt boende med olika klädsel och aktivitetsnivå, kommer resultat att 
presenteras som PMV-max och PMV-min. Detta fås genom att dela upp PMV 
för boende och personal, samt en förväntad max- och min nivå för både 
klädsel och aktivitetsnivå [5].  
 
Indata för beräkningar ser ut enligt följande: 

 PMV-max (personal) – 1,0 clo & 1,6 met. 
 PMV-min (personal) – 0,7 clo & 1,2 met. 
 PMV-max (boende) – 1,3 clo & 1,2 met. 
 PMV-min (boende) – 1,0 clo & 0,8 met. 

 
Tabell 3. Indata för olika typer av aktivitetsnivå och klädsel. 
Metabolism/clothes Värde Motsvarar 
Met 0,8  Sömn/Vila 
Met 1,2  Skrivbordsarbete 
Met 1,6  På- och avklädning 
Clo 0,7 Tunn arbetsklädsel 
Clo 1,0 Normal inomhusklädsel 
Clo 1,3 Kraftigare inomhusklädsel 

 
PPD betyder ”Predicted percentage of Dissatisfied” och kan översättas till 
”Förväntad andel missnöjda”. Ett PPD index kopplar ihop det tidigare PMV-
indexet genom att utifrån den förväntade temperaturupplevelsen räkna ut hur 
stor andel som förväntas vara missnöjda med det termiska klimatet. Den 
lägsta andelen missnöjda som går att finna är 5 % vilket betyder att det aldrig 
går att tillfredsställa samtliga personer i en byggnad [8].  
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2.4 Enkät 
 
Som jämförelse till mätresultat och beräkningarna av ISO 7730 standarden 
delades en enkät ut till personalen. Enkäten har fördelats ut till personalen på 
arbetsplatsträffar för de tre avdelningarna Långlyckan, Skogstorpet och Bellby 
(se figur 2). Dessutom lämnades enkäter ut till nattpersonalen som arbetar på 
alla tre avdelningar. Syftet med denna enkät var att ge en bild av hur 
personalen uppfattar den termiska komforten, samt om denna bild 
överensstämmer med mätresultat och ISO 7730 beräkningarna för byggnaden. 
Enkäten svarar på följande frågor: 
 

 Hur upplever du temperaturen på din avdelning? 
 Upplever du att vissa rum är varmare/kallare än övriga rum på 

avdelningen? 
 Upplever du att temperaturen är varmare/kallare på andra 

avdelningar? 
 Upplever du att dessa problem är större på vissa årstider? 
 Upplever du drag? 
 Upplever du att problem med drag är större på vissa årstider? 
 

 
Figur 2. Figuren visar de tre stora avdelningarna på Zakrisdals vårdboende. Rum och lokaler 
som ligger mellan dessa tre avdelningar namnges som den administrativa delen. 
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Enkäten administrerades av platschef på Zakrisdals vårdboende och inget 
exakt antal enkäter delades ut. Förhoppningen var 30st besvarade enkäter 
vilket bedömdes vara rimligt samt tillräckligt många för att ge ett bra 
helhetsintryck. För att få en rättvis jämförelse mellan avdelningarna fanns 
dessutom målet att få likvärdigt antal besvarade enkäter från respektive 
avdelning. 
 
 

2.5 Energibehov 
 
Alla nya byggnaders energianvändning skall kontrolleras och jämföras mot 
BBR:s krav på maximalt behov av köpt energi. Detta krav heter specifik 
energianvändning och innefattar den energin som går åt till att värma upp 
byggnaden samt den förbrukade fastighetselen, som bland annat innehåller 
drift till pumpar, fläktar och belysning av gemensamma utrymmen. Den 
specifika energianvändningen delas på uppvärmd golvarea och anges i 
enheten kWh/m2,år [5]. Boverket skärpte sina krav år 2012 för klimatzonen 
som är aktuell för byggnaden [9]. Karlstads kommun har ett internt mål för 
sina byggnader vilket ligger 30 kWh/m2,år lägre än det krav som BBR har.  
 
Tabell 4. Krav/mål för specifik energianvändning.  

Krav / mål kWh/m2,år Tillägg Totalt 
BBR 110 58,5 168,5 

Karlstad Kommun 80 58,5 138,5 

 
För den aktuella byggnaden kan ett tillägg för utökat luftflöde tillgodoräknas, 
vilket visas i tabell 4 [10]. 
 
Då byggnaden endast har en elmätare har således inte verksamhets– och 
hushållsel brutits ur den totala elanvändningen. Den specifika 
energianvändningen som jämförs mot BBR:s krav och Karlstads kommuns mål 
är därför en överskattning då denna förutom värme och fastighetsel även 
innehåller verksamhets- och hushållsel.  
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2.6 Energianalys 
 
Byggnaden har modellerats i energiberäkningsprogrammet VIP-Energy [11]. 
Syftet med att bygga en modell över byggnaden är att studera hur 
energiförbrukningen påverkas vid en förändring av medeltemperaturen i 
byggnaden och olika driftsfall på ventilationsanläggningen. Modellen har 
kalibrerats för att motsvara byggnadens årsförbrukning för värme och 
elförbrukning [12]. Modellen har simulerats och resultatet utvärderats mot 
krav och mål för specifik energianvändning (se tabell 4).  
 
För att få modellen att likna byggnaden krävdes kalibrering av indata. Då det 
gäller andel solinstrålning som träffar byggnaden är denna svår att uppskatta, 
då det finns träd och vegetation kring byggnaden. Denna skuggande 
horisontvinkel är dessutom svår att räkna ut på grund av husets design. Huset 
är byggt i många olika vinklar vilket betyder att en södervägg finns på flera 
ställen av huset. För att modellen skall stämma med Zakrisdals vårdboende 
har detta justeras genom en matris som ser ut enligt figur 3. Matrisen visar 
vilken horisontvinkel som byggnaden har i olika väderstreck. Genom att 
kalibrera denna matris påverkas tillskottet av solenergi som träffar 
byggnaden och blir till gratisvärme, samt solfångaren som sitter på taket i 
sydlig riktning och värmer en del av tappvarmvattnet. 
 

 
Figur 3. Figuren visar klimatdata för modellen i VIP-Energy. Den markerade rutan innehåller en 
matris för solinstrålning. 
 

För att överblicka hur byggnadens energibalans ser ut och få en uppfattning 
om vad som är stort och litet i sammanhanget presenteras en figur över den 
tillförda energin och byggnadens energiförluster.  
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Byggnaden innehåller två stycken olika temperaturzoner där lägenheter skall 
hålla 24°C och övriga rum 22°C. Viktas dessa mot andel ytterväggsarea ges en 
medeltemperatur på ca 23°C. Utifrån uppmätta temperaturer och personalens 
enkätsvar antas medeltemperaturen ligga på 22°C. Modellen simuleras med 
de två olika medeltemperaturerna för att jämföra skillnaderna i specifik 
energianvändning. 
 
Förutom lufttemperaturen i huset påverkar även ventilationen byggnadens 
energianvändning. Genom att justera ventilationsflödet i modellen ges en bild 
över hur stor påverkan detta har för den specifika energianvändningen. Tre 
stycken olika scenario har studerats där det första avser ett konstant flöde på 
samtliga luftbehandlingsaggregat dygnet runt, vilket motsvarar dagens 
driftstrategi. I det andra scenariot har luftflödet i det luftbehandlingsaggregat 
(A-La1) som betjänar den administrativa delen i byggnaden sänkts mellan 
19.00 och 07.00 till 75 % av det ursprungliga flödet.  

 

Figur 4. Figuren visar Tv-rum, en lägenhet samt matsalen och dess ventilationsflöden.  

 

Den sista och mest omfattande driftstrategin testas i scenario tre och 
innefattar fortfarande sänkningen på A-La1, med tillägget att 
ventilationsflödet sänkts på lägenhetsavdelningarna. Detta betyder en 
sänkning med 20 l/s i samtliga matsalar och tv-rum, samt 5 l/s i samtliga 
lägenheter. Totalt innebär detta en sänkning med 480 l/s på de övriga tre 
luftbehandlingsaggregaten dygnet runt, och samtliga dagar i veckan. Enligt 
arbetsmiljöverket skall lokaler där personer vistas mer än tillfälligt tillgodoses 
med ett uteluftsflöde på minst 7 l/s och person. Dessutom görs ett tillägg med 
0,35 l/s och m2 golvyta för att säkerställa tillräcklig ventilering från andra 
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föroreningskällor än personerna som vistas i lokalen [5][12]. Tv-rum och 
matsalar har en golvarea mellan 35 och 40 m2. Detta betyder att båda rummen 
kan dimensioneras efter 9 personer och samtidigt klara krav från 
arbetsmiljöverket. Lägenheter sänks med ett ventilationsflöde från 28 l/s till 
23 l/s vilket även klarar dessa krav då lägenheterna är 35 m2. 

Figur 4 visar de ventilations flöden som är justerade i scenario 3. Den första 
beteckningen i varje ruta symboliserar typ av luftdon och kanaldiameter som 
betjänar rummet. Siffrorna under dessa beteckningar är ventilationsflöde 
uppdelat på till- och frånluft. I de rum som kallas tv-rum finns endast tilluft då 
frånluftsdonen är placerade i den stora korridoren som ligger i anslutning till 
dessa tre rum.  
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3 Resultat 
 

3.1 Mätningar 
 
Tabell 5. Mätresultat för luft- och globtemperatur. 

Lufttemperatur °C     Globtemperatur °C 

rum 0,1 m 0,6 m 1,1 m rum 0,6 m 

2:1 22,1 22 21,9 2:1 21,4 

2:2 20,5 20,6 20,7 2:2 20,5 

2:2 19,8 19,8 20,3 2:2 19,6 

3:1 23,2 23,4 23,4 3:1 23,2 

4:1 23,2 23,1 23,2 4:1 22,8 

Korridor 1 24,1 24,2 24,5 Korridor 1 25,5 

Korridor 2 23,3 23 22,8 Korridor 2 22,3 
Lägenhet 1023 21,3 21,4 21,6 Lägenhet 1023 21,2 

 
I tabell 5 redovisas mätresultat för luft- och globtemperaturer. 
Lufttemperaturerna i rum 2:2 ligger under önskad temperatur medan de i rum 
3:1 och 4:1 ligger lite högre. Korridor 1 ligger högt över önskat värde vilket 
beror på mätpunktens placering. Lägenheten som mättes ligger under önskad 
temperatur. Globtemperaturerna följer lufttemperaturen bra förutom i 
korridor 1 där den är relativt hög. Detta beror på, precis som vad gäller 
lufttemperaturen, mätpunktens placering.  
 
Tabell 6. Mätresultat för lufthastighet och dragindex. 

Lufthastighet medel (3min) m/s   Dragindex DR % 

rum 0,1 m 0,6 m 1,1 m rum max 

2:1 0,03 0,01 0 2:1 0 

2:2 0,11 0,04 0,03 2:2 10,5 

2:2 0,09 0,08 0,08 2:2 8,9 

3:1 0 0 0,01 3:1 0 

4:1 0,07 0,05 0,07 4:1 4,8 

Korridor 1 0,09 0,02 0,01 Korridor 1 5,7 

Korridor 2 0,27 0,16 0,08 Korridor 2 22,4 

Lägenhet 1023 0,01 0 0 Lägenhet 1023 0 

 
De uppmätta lufthastigheterna är låga för alla mätpunkter förutom den i 
korridor 2, där mätningen på 0,1 m är över gränsvärdet. Mätningen på 0,6 m 
ligger precis på gränsen som är 0,15 m/s (se tabell 6). 
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Tabell 7. Mätresultat för golv- och fönstertemperatur. 

Golvtemperatur °C Fönstertemperatur °C 

rum   rum   

2:1 22,1 2:1 21,8 

2:2 18,8 2:2 16,9 

2:2 18 2:2 17,2 

3:1 22,1 3:1 20,4 

4:1 22,4 4:1 20,6 

Korridor 1 27,1 Korridor 1 22,4 

Korridor 2 21,8 Korridor 2 18,7 

Lägenhet 1023 20,8 Lägenhet 1023 19,3 

 
Noterbart ur tabell 7 är golvtemperaturen i korridor 1. Precis som i luft- och 
globtemperatur beror detta på mätpunktens placering. Viss variation i golv- 
och fönstertemperaturer är helt normalt då mätpunkterna skiljer sig lite från 
rum till rum. Detta betyder att mätpunkterna sitter på olika avstånd från en 
radiator. Jämförs golv- och fönstertemperaturer mot luft- och 
globtemperaturer finns ett mönster och temperaturerna i tabell 7 bedöms 
normala sett till temperaturerna i tabell 5. 

3.2 Förväntad upplevelse av den termiska komforten 
 
Tabell 8. PMV och PPD beräkningar för personalen. 

        

PMV / PPD för personalen 1,2-1,6 Met 0,7-1,0 Clo 

  
  

  

Rum PMV max PMV min PPD [%] 

2:1 0,5 -0,6 12,5 

2:2 0,3 -0,9 22,1 

2:2 0,2 -1,1 30,5 

3:1 0,8 -0,1 18,5 

4:1 0,7 -0,2 15,3 

Korridor 1 1 0,2 26,1 

Korridor 2 0,6 -0,5 12,5 

Lägenhet 0,4 -0,7 15,3 

        

 
Tabell 8 visar PMV värden för både max och min. Beroende på aktivitetsnivå 
och klädsel kommer det faktiska värdet att variera mellan max- och min nivå. 
Max värden innefattar indata 1,0 clo och 1,6 met, och min värden innefattar 
indata 0,7 clo och 1,2 met. PPD redovisas som ett max värde och syftar till hur 
stort antal personer som förväntas vara missnöjda med den termiska 
komforten. Indata för temperaturer och lufthastighet kommer från mätvärden 
i tabell 5, 6 & 7 och är därför individuella för varje enskilt rum. 
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Tabell 9. PMV och PPD beräkningar för de boende. 

        
PMV / PPD för boende 0,8-1,2 Met 1,0-1,3 Clo 

  
  

  

Rum PMV max PMV min PPD [%]  

2:1 0,3 -1,7 61,8 

2:2 0,1 -2,1 81,1 

2:2 -0,1 -2,4 91,1 

3:1 0,6 -1,2 35,2 

4:1 0,5 -1,3 40,3 

Korridor 1 0,8 -0,6 18,5 

Korridor 2 0,3 -1,6 56,3 

Lägenhet 0,2 -1,8 67 

        

 
Tabell 9 visar precis som tabell 8 värden för både max och min på PMV. 
Tillskillnad från tabell 8 är skillnaden mellan max och min värden större vilket 
betyder att den faktiska upplevelsen av den termiska komforten kan variera 
mer för de boende än för personalen. Dessutom ligger intervallet mellan max 
och min nivå mer negativt (åt minus hållet) för de boende jämfört med 
personalen i tabell 8. PPD för boende är högre än för personalen vilket betyder 
att med rådande indata förväntas ett större antal vara missnöjda med den 
termiska komforten bland de boende än motsvarande för personalen. 
 
PMV har även beräknats för rambeskrivningens måltemperatur på 24°C. Som 
indata till denna beräkning används 1 Met och 1,15 Clo för att symbolisera ett 
tänkt medelvärde av de indata som används i Tabell 9. Denna beräkning visar 
att PPD ligger under 10 %. Detta motsvarar klimatklassen TQ2. 
 

3.3 Enkät 
 
Under denna punkt redovisas resultaten från enkätundersökningen. Fråga 1 
är inte med då den endast svarar på vilken avdelning individen jobbar på. 
Denna fråga ingår med andra ord i resten av frågorna. 
 
Fråga 2. Hur upplever du temperaturen på Zakrisdals vårdboende (din 
avdelning)? 
 
Tabell 10. Enkätsvar för fråga 2. 

Avdelning Antal svar Varmt Lite varmt Neutralt Lite kyligt Kyligt 

Skogstorpet 7 1 3 3 
 

  

Bellby 7 5 2 
 

1   

Långlyckan 8 
  

1 3 4 
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Tabell 10 visar personalens uppfattning om den upplevda temperaturen på 
den avdelning de arbetar på. På avdelningen Bellby lämnades sju enkäter in, 
varav en av dessa innehöll två markeringar. Den ena på ”lite varmt” och den 
andra på ”lite kyligt”. Av denna anledning ges åtta unika svar på sju inlämnade 
enkäter. I figur 5 är dessa svar samanställda efter en skala där ”varmt” 
motsvarar +2 och ”kyligt” motsvarar -2. Summorna adderas ihop och divideras 
med antalet svar. Referenspunkt är 0 på Y-axeln som motsvarar neutralt, alltså 
varken varmt eller kallt.  
 

 
Figur 5. Diagrammet visar hur personalen upplever temperaturen på den avdelning de arbetar.  
 

Då nattpersonalen arbetar på samtliga avdelningar har enkäten delats upp i 
svar för dagpersonal och nattpersonal. Nattpersonalens enkät svar på fråga 2 
redovisas i tabell 11 och figur 6. På avdelningen för nattpersonalen lämnades 
sju enkäter in, men en av dessa lämnades in med kommentaren ”vet ej” på 
fråga 2. Därför ges bara sex svar på nattpersonalens tabell och figur. 
 
Tabell 11. Nattpersonalens enkätsvar på fråga 2. 

Avdelning Varmt Lite varmt Neutralt Lite kyligt Kyligt 

Skogstorpet 2 4 
  

  

Bellby 
  

1 5   

Långlyckan 
  

1 1 4 
            

 
Den upplevda temperaturen för nattpersonalen skiljer sig lite för 
dagpersonalen. Det är främst avdelningen Bellby som uppfattas kallare för 
nattpersonalen än för dagpersonalen. Skogstorpet upplevs som varm för både 
natt- och dagpersonal, samt Långlyckan som kall för de båda.  
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Figur 6. Visar hur nattpersonalen uppfattar på de tre olika avdelningarna.  

 
 
 
Fråga 3 Upplever du att temperaturen är varmare/kallare i vissa rum än 
resterande rum på din avdelning? 
 
Tabell 12. Enkätsvar för fråga 3. 

Skogstorpet   Bellby   Långlyckan   Natt   

Varmare Kallare Varmare Kallare Varmare Kallare Varmare Kallare 

1041 (7) 1044 (7) 1017 (3) 1028 (6) 1015 (7) 1001 (8) 1028 (1) 1017 (3) 

1042 (7) 1046 (7) 1025 (1) 1022 (4) 1013 (6) 1005 (8) 1017 (1) 1031 (2) 

  1037 (7)   1023 (3) 1010 (2) 1004 (7) 
 

1028 (1) 

  1038 (2)   1031 (1) 1014 (1) 1011 (2) 

 
  

      1018 (1)     
 

  

                

 
På avdelningarna Skogstorpet och Långlyckan är personalen relativt eniga om 
vilka rum de upplever som varmare respektive kallare (tabell 12). På flera 
enkäter från både Bellby och nattpersonal finns även kommentarer om att 
förråden i lägenheterna upplevs som varma. 
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Fråga 4. Upplever du att temperaturen är varmare/kallare på vissa 
avdelningar än på andra avdelningar? 
 
 
 
Tabell 13. Enkätsvar för fråga 4. 

Skogstorpet   Bellby   

Varmare Kallare Varmare Kallare 

Bellby (1) Långlyckan (7) Skogstorpet (2) Långlyckan (2) 

        

        

Långlyckan   Natt   

Varmare Kallare Varmare Kallare 

Skogstorpet (6)   Skogstorpet (7) Långlyckan (6) 

Bellby (1)   
 

Bellby (1) 

        

 
Sammanväger man svaren från tabell 13 ses mönstret att personalen upplever 
Långlyckan som kall och Skogstorpet som varm. Bellby upplevs som varm från 
två avdelningar, samt kall från nattpersonalen, men dess totala svar är mycket 
mindre än för Långlyckan och Skogstorpet. 
 
Fråga 5 Upplever du att dessa problem är större på vissa årstider, eller lika 
stora året runt? 
 
Tabell 14. Enkätsvar för fråga 5. 

Avdelning Vinter Vår  Sommar Höst Året runt 

Skogstorpet 1 
   

3 

Bellby 1 
 

1 
 

4 

Långlyckan 2 2 
 

2 5 

Natt 2 
  

1 3 

            

 
I tabell 14 redovisas hur många som tycker att problemen med 
temperaturvariationer är större på respektive årstid. Där något annat 
alternativ än ”året runt” markerats är det vanligt förekommande en 
kombination av alternativen höst, vinter och vår. 
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Fråga 6 & 7. Upplever du drag? / Upplever du att problem med drag är större 
på vissa årstider. Eller lika stora året runt? 
 

 Skogstorpet – Samtliga (7st) svarar att de upplever drag i matsalarna. 
Problemen upplevs på vintern, året runt, eller en kombination av 
vinter, vår och höst. 

 Bellby – Samtliga (7st) svarar att de upplever drag i matsalarna. 
Problemen upplevs på vintern eller året runt. 

 Långlyckan – 7st svarar att de upplever drag i matsalarna. 2st av dessa 
7st kompletterar även med att de upplever drag i tv-rummen. Av de 
som svarar vilken årstid de upplever dessa problem svarar några året 
runt, samt på kombinationen vinter, vår och höst. 

 Nattpersonal – 6st svarar nej, och 1st svarar att drag upplevs på 
avdelningen Långlyckan. 
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3.4 Energibehov 
 

 
Figur 7. Visar den tillförda energin till byggnaden i procent. 

 
Figur 7 visar hur balansen för energitillskott för byggnaden ser ut. Den största 
posten är värmeförsörjning. Processenergi till rumsluft är energianvändning 
som styrs av verksamheten. Den kommer byggnaden till nytta som 
gratisvärme och är lika stor året runt då den inte är temperaturberoende.  
Figur 8 visar hur energiförlusterna i byggnaden ser ut. Den största 
förlustposten är transmission, följd av ventilationsförluster.  
 

 
Figur 8. Bilden visar byggnadens energiförluster i procent.  
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Figur 9. Diagrammet visar den specifika energianvändningen/kvadratmeter och år. Här jämförs 
BBR:s och Karlstad Kommuns krav med Zakrisdals energianvändning. Den gröna stapeln 
motsvarar den nuvarande förbrukningen, och den gula motsvarar den förväntade förbrukningen 
vid en temperaturhöjning till 23°C. 

 
 
Figur 9 visar tydligt att Zakrisdals vårdboende ligger under både BBR:s krav 
och Karlstad kommuns mål på specifik energianvändning. Detta gäller även 
om medeltemperaturen i byggnaden höjs till 23°C, vilket är den 
medeltemperatur som huset bör ha. 
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3.5 Energianalys 
 
Figur 10 visar byggnadens energiförbrukning, uppdelat på värme och el. 
Staplarna som benämns el innehåller både verksamhetsel och fastighetsel. 
Diagrammet är även uppdelat på två olika temperaturer som motsvarar en 
medeltemperatur i hela byggnaden. 22°C är den uppskattade 
medeltemperaturen i huset och 23°C är den medeltemperatur som huset bör 
ha. Diagrammet visar skillnaden mellan värme- och elförbrukning när 
medeltemperaturen höjs från 22°C till 23°C. 
 
 

 

Figur 10. Visar hur hög förbrukningen är i kWh/m2,år för värme respektive el vid en 
medeltemperatur på 22°C respektive 23°C. 
 
 

Figur 11 visar samma sak som Figur 10 med skillnaden att 
ventilationsaggregat A-La1, som betjänar den administrativa delen i huset, har 
ett reducerat luftflöde till 75 % av normalt luftflöde. Denna sänkning av 
luftflöde sker mellan 19 och 07 samtliga dagar i veckan. 
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Figur 11. Visar hur hög förbrukningen är i kWh/m2,år för värme respektive el vid en 
medeltemperatur på 22°C respektive 23°C. Tillskillnad från diagram konstant luftflöde visar 
detta diagram förbrukningen vid ett reducerat luftflöde på A-La1. 
 
 

 

Figur 12. Visar hur hög förbrukningen är i kWh/m2,år för värme respektive el vid en 
medeltemperatur på 22°C respektive 23°C. Tillskillnad från tidigare diagram visar detta 
förbrukningen vid en reducering av luftflödet på samtliga aggregat. 
 

I figur 12 har luftflödet reducerats på samtliga fyra luftbehandlingsaggregat. 
Sänkningen på A-La1 ligger kvar som i diagram reducerat luftflöde, samt att de 
andra aggregaten har reducerats med 480 l/s totalt. 
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Figur 13. Diagrammet visar den specifika energianvändningen vid medeltemperaturen 22°C. 
 

Den specifika energianvändningen framgår av figur 13, och baseras på de två 
olika medeltemperaturerna 22°C och 23°C. Diagrammet är uppdelat på det 
konstanta grundflödet, samt de två olika varianterna på reducerade flöden för 
ventilationen.  Denna figur symboliserar hur den specifika 
energianvändningen påverkas utifrån de tre olika driftsfallen där det 
konstanta luftflödet motsvarar den nuvarande strategin. 
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4 Diskussion 
 

4.1 Mätningar  
 
Valet av mätpunkter fokuserades på punkter i rummet där boende och 
personal befinner sig med kravet att hålla sig inom vistelsezonen. Det finns en 
mätpunkt som ligger på gränsen för den normala tolkningen av vistelsezonen, 
nämligen den mätpunkt som benämns med korridor 1. Denna mätpunkt är 
placerad vid en konvektor framför ett större glasparti och ligger således 
utanför den normala vistelsezonen. Konvektorn har utrustats med en 
bänkskiva och syftet är att använda konvektorn som en sittbänk. Av denna 
anledning kan man tolka placeringen för mätpunkten inom en utökad 
vistelsezon. Mätpunkten på höjden 0,1 m ligger precis framför konvektorn 
vilket betyder att mätvärden för denna mätpunkt således bör vara lite högre 
än om mätpunkten placerats några meter från konvektorn. När det gäller den 
utökade vistelsezonen i korridorer vid de tidigare nämnda sitt-konvektorerna, 
visar mätresultaten att detta fungerar mycket bra. Temperaturerna är högre 
än vad de egentligen borde vara i detta område, vilket påvisar en medvetenhet 
om problem som kan vara aktuella då utrymmen utanför vistelsezonen 
utnyttjas. 
 
Det anmärkningsvärda när det gäller lufttemperatur är att de flesta uppmätta 
värden inte överensstämmer med målen i rambeskrivningen. Enligt dessa mål 
skall lägenheter ligga på 24±1°C och övriga rum på 22±1°C. Framförallt är det 
tv-rummet 2:2 på avdelningen Långlyckan som inte når en tillfredställande 
temperatur. Av just denna anledning gjordes mätningar under två dagar för 
att säkerställa variationer och felkällor på mätutrustning.  
 
En alternativ tolkning på rambeskrivningens mål hade varit möjlig. Den består 
i att de rum som aktivt används av de boende skall ha 24±1°C och övriga rum  
22±1°C. Detta innebär att exempelvis tv-rum och korridorer utrustade med 
sittbänkar bör ha en temperatur på 24°C. För att säkerställa termisk komfort 
även för de personer som tillbringar mycket tid i andra rum än i sina 
lägenheter hade denna tolkning passat bättre. 
 
Mätningar gjordes i en lägenhet på avdelning Bellby (1023) och resultaten 
från denna mätning visade låga temperaturer. Detta kan till viss del bero på att 
rummet vid tidpunkten för mätning var tom. Det betyder att lägenheten var 
både obebodd och omöblerad, vilket påverkar mätningen. Personalen på 
Bellby noterar även i enkäten att de upplever denna lägenhet som kall. Den 
uppmätta lufttemperaturen i rummet är 21,4°C, vilket skall jämföras med 
rambeskrivningens mål på 24±1°C. 
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Enligt Socialstyrelsen finns riktvärden och rekommenderade värden, vilka 
jämförs med de uppmätta temperaturerna. De flesta temperaturer ligger över 
riktvärden för känsliga grupper, samt delvis inom intervallet för 
rekommenderade temperaturer. Det rummet som ligger under riktvärdet är 
tv-rum 2:2. 
 
 

4.2 Förväntad upplevelse av den termiska komforten 
 
Genom PMV och PPD uträkningar i tabell 8 och tabell 9 kan skillnaden utläsas 
mellan en förväntad max- och min nivå samt en förväntat andel missnöjda. 
Denna uträkning är direkt kopplad till aktivitetsnivå och klädsel vilket kan 
variera mycket på ett vårdboende av detta slag. Om den operativa 
temperaturen landat inom Socialstyrelsens rekommenderade intervall hade 
detta inte påverkat skillnaden mellan max och min nivå för PMV. Däremot 
hade intervallet flyttats åt det varmare hållet, vilket betyder att fler individer 
uppfattat klimatet som varmare. I tabell 9 ligger max nivåerna nära 0, vilket 
betyder en neutral uppfattning. Däremot ligger min-nivåerna relativt mycket 
på den kalla sidan. En temperatur inom Socialstyrelsens intervall hade 
påverkat de boende i en positiv riktning, då max- och min-nivåerna förskjutits 
mot en varmare uppfattning av det upplevda inomhus klimatet.  
 
Resultaten av PMV och PPD beräkningarna jämförs med enkätsvaren för 
personalen och uppmätta värden. Denna jämförelse visar att personalens 
uppfattning om sin upplevelse av den termiska komforten stämmer överens 
med mätresultaten, samt den förväntade uppfattningen som fås genom PMV 
och PPD beräkningen. De tre olika varianterna på att jämföra och utvärdera 
termisk komfort är samstämmiga vad gäller vilka avdelningar som är varmare 
respektive kallare. Då det gäller de boende finns ingen enkätundersökning att 
utvärdera, men jämförelsen mellan PMV/PPD för personal och boende visar 
att där personalen tycker att det termiska klimatet är tillfredställande, finns 
det stor risk att de boende upplever det termiska klimatet som kyligare.  
Då byggnaden dessutom innefattar fler boende än personal, samt att den 
förstnämnda kategorin kan ha svårt att uppmärksamma sin uppfattning av 
den termiska komforten, bör klimatet i byggnaden anpassas till större del för 
de boende än för personalen. 
 
Beräkningen av PMV och PPD beror som tidigare sagt till stor del av 
aktivitetsnivå och klädsel. Som indata till uträkningen för de boende angavs 
0,8 Met som en lägsta nivå. Detta är en underskattning av aktivitetsnivån och 
spelar därför en stor roll i de stora variationerna av resultat. Ett bättre 
intervall för indata hade varit 1 till 1,2 Met. Om detta intervall valts hade min-
nivån i tabell 9 närmat sig maxnivån och intervallets storlek minskats. 
Däremot hade intervallet fortfarande varit förskjutit åt det negativa hållet och 
påvisat att den termiska komforten uppfattats som kyligt. 
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Beräkningar gjordes med indata som ett tänkt medelvärde av de som används 
i tabell 9. Dessa visar att vid en lufttemperatur på 24°C (som är målet i 
lägenheter) och en operativtemperatur kring 23°C finns ett stort antal 
förväntat nöjda personer med den termiska komforten. Detta är ett bevis för 
att tanken med 24°C i lufttemperatur är mycket god i byggnaden vid en 
förväntad aktivitetsnivå och klädsel som motsvarar indata i denna beräkning. 
Vid en lufttemperatur på 24°C och en operativtemperatur kring 23°C bör den 
termiska komforten landa i klimatklass TQ2. Detta är ett gott betyg för 
inneklimatet på verksamheten i ett vårdboende. 

4.3 Enkät 
 
Antalet enkäter som lämnades in uppgick till 29st. Fördelningen för de fyra 
avdelningarna var jämt utspridd (8/7/7/7). Detta bedöms ge en rättvis och 
balanserad bild från de fyra avdelningarna. Resultaten delades upp med 
nattpersonal och övriga avdelningar då de förstnämnda inte har någon fast 
plats att utgå ifrån. Det är dessutom oklart hur arbetsfördelningen ser ut för 
nattpersonalen på respektive arbetspass och på respektive avdelning.  
 
Det samlade intrycket från enkäterna var att avdelningen Långlyckan 
uppfattas som kallare än de andra avdelningarna. Detta bekräftas även genom 
de mätresultat som gjorts på avdelningen, där de båda tv-rummen 2:1 och 2:2 
har en lägre temperatur än motsvarande rum på Bellby (3:1) och Skogstorpet 
(4:1). Fråga 4 i enkäten går hand i hand med fråga 2, och bevisar att 
avdelningarna är relativt eniga om vilka avdelningar som uppfattas 
varmare/kallare i förhållande till varandra. 
 
De två sista frågorna på enkäten handlar om drag. Majoriteten av personalen 
på avdelningarna Skogstorpet, Bellby och Långlyckan upplever drag i 
matsalarna. Några enkäter påvisar även att de upplever drag i tv-rummen. En 
tänkbar anledning är det stora ventilationsflödet som finns i både matrum och 
tv-rum. Ventilationsflödet varierar något beroende på avdelning men ligger 
kring 100 l/s för båda rumstyperna. Dessa rum bör vara dimensionerade för 
maximalt 10 personer samtidigt, vilket skulle motivera dessa höga flöden. 
Problemet är att personbelastningen i dessa rum sällan kommer upp i 10 
personer. Det medför ett för stort ventilationsflöde de tider på dygnet som 
rummet inte används maximalt. Ett tänkbart alternativ till detta stora 
konstanta flöde hade varit ett variabelt flöde. Detta alternativ hade inte bara 
ökat komforten de tider då rummet inte används maximalt utan även sparat 
energi. 
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4.4 Energibehov 
 
Zakrisdals vårdboende har en mycket god marginal till BBR:s krav då det 
gäller den specifika energianvändningen. Byggnaden ligger även under 
Karlstads kommuns mål som är mer strikt än BBR:s krav. Detta gäller både för 
en medeltemperatur i byggnaden på 22°C och för en medeltemperatur på 
23°C. Det bör återigen påpekas att den energiförbrukning som byggnaden har 
innefattar verksamhetsel och hushållsel, och är således en överskattning av 
energibehovet. Den faktiska specifika energianvändningen ligger därför ännu 
lägre jämfört mot dessa krav och mål. Med tanke på att byggnaden är i drift 
dygnet runt bör denna förbrukning bedömas som relativt låg då den ligger ca 
40 kWh/m2,år under BBR:s krav. Detta motsvarar ungefär 25 % lägre 
förbrukning än kravet. 
 

4.5 Energianalys 
 
Det finns felkällor i VIP modellen då fokus har varit på att få beräknad 
årsförbrukning att överensstämma med uppmätta värden. Modellen har 
kalibrerats mot givna mätdata och stämmer mycket bra sett över både ett 
vinterhalvår och ett sommarhalvår både för värme- och elförbrukning. 
Modellen har justerats då det är svårt att uppskatta horisontvinkeln för 
byggnaden. Detta påverkar tillskottet av energi som träffar fönsterrutorna, 
samt energin som träffar solfångaren. Felmarginalen för solfångaren är ca 20 
%. Detta betyder ca 1 % i hela energibalansen vilket påvisar att denna 
justering har en liten betydelse. 
 
När den antagna medeltemperaturen på 22°C höjs till den förväntade 
medeltemperaturen ökar den specifika energianvändningen med 6,1 
kWh/m2,år. Denna höjning av förbrukning kan kompenseras något genom att 
sänka ventilationsflödet i det luftbehandlingsaggregat som betjänar den 
administrativa delen av byggnaden. Om luftflödet sänks till 75 % av 
grundflödet mellan 19-07 motsvarar detta en sänkning med 1,4 kWh/m2,år. 
 
För att motivera ytterligare effektivisering testades ett driftsfall där luftflöden 
sänks i lägenheter med 5 l/s, matsalar med 20 l/s och tv-rum med 20 l/s. 
Detta ger en total sänkning med 480 l/s, och tillsammans med sänkningen av 
A-La1 nattetid (19-07), sänker detta förbrukningen mellan 6,2-6,7 kWh/m2,år 
beroende på vilken medeltemperatur som huset har. Denna effektivisering är 
möjlig då lägenheter i dagsläget har 28 l/s vilket är relativt högt i förhållande 
till golvarean. Även tv-rum och matsalar, som tidigare nämnts, har ett högt 
ventilationsflöde.  
 
Det är återigen värt att notera att dessa sänkningar av ventilationsflödet 
klarar Arbetsmiljöverkets krav på ventilerat uteluftsflöde i lägenheterna samt 
i både tvrum och matsalsrum vid en personbelastning på 9 individer. 
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5 Slutsatser 
 
Den termiska komforten är tillfredställande men kan bli bättre. Drag upplevs i 
vissa rum vilket troligtvis beror på ett för högt ventilationsflöde. En sänkning 
av ventilationsflödet vid framförallt tv-rum och matsalar där personalen 
upplever drag skulle förbättra den termiska komforten och samtidigt spara 
energi.  
 
Temperaturerna skiljer sig från avdelning till avdelning vilket avspeglar sig i 
både enkät, och genom mätresultat. Skillnaden i temperatur är ca 3°C mellan 
tv-rummet på Långlyckan och motsvarande rum i de andra två avdelningarna. 
Här finns utrymmen för förbättring av den termiska komforten då 
temperaturer bör höjas för att nå de mål som är inskrivna i rambeskrivningen.  
 
Personalens uppfattning av den termiska komforten stämmer bra med såväl 
mätresultat som med PMV och PPD beräkningarna.  
 
Att skapa en termisk komfort handlar om att tillfredsställa så många som 
möjligt och blir givetvis mer utmanande på Zakrisdals vårdboende med tanke 
på variationer i både aktivitetsgrad och klädsel. Ur ett generellt perspektiv kan 
konstateras att ju större dessa variationer är desto viktigare är det att hamna 
rätt inom rekommenderade intervall och uppsatta mål vad gäller 
temperaturer. 
 
Det är svårt att räkna ut en exakt medeltemperatur som byggnaden borde ha. 
Det är dessutom svårt att uppskatta vilken medeltemperatur byggnaden har 
för tillfället. Uppfattningen är att medeltemperaturen är lite lägre än vad den 
borde vara, vilket medför att energiförbrukningen kommer att öka något när 
detta rättas till. Resultaten visar att byggnaden har en god marginal till både 
BBR:s krav (ca 40 kWh/m2,år) samt till Karlstad kommuns mål (ca 10 
kWh/m2,år), både för den antagna medeltemperaturen, och även vid ökningen 
av energiförbrukning då medeltemperaturen höjs.  
 
En höjning av medeltemperaturen i byggnaden med 1°C motsvarar ca 5 % 
höjning av energianvändningen. Denna höjning av energiförbrukning kan 
kompenseras genom att sänka ventilationsflödet enligt driftstrategi 3, vilket 
motsvarar en sänkning med 5 % av energianvändningen. Genom dessa två 
åtgärder förbättras den termiska komforten samtidigt som 
energianvändningen är opåverkad. 
 
Byggnaden har en mycket god marginal till BBR:s krav på energianvändning 
vilket visar att det går att skapa ett gott inomhusklimat, samtidigt som 
byggnaden har en relativt låg energiförbrukning. 
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