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Sammanfattning 
Idag består sektorn för bostäder och service för 40% av den totala energianvändningen i 
Sverige, där effektivisering av byggnaders energianvändning är en viktig process i 
utvecklingen mot förbättrad energiprestanda. Energieffektivisering är ett högaktuellt 
ämne och för att främja utvecklingen finns det uppsatta energipolitiska mål.  
 

Syftet med projektet var att studera den årliga energianvändningen i humanisthuset på 
campusområdet i Umeå och undersöka hur mycket energi som kan sparas genom att 
begränsa studenternas tillträde till studieytor under kvällar och helger.  
 

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag som förvaltar universitets- och 
högskolefastigheter belägna från Luleå i norr till Malmö i söder. Fastighetsbolaget är 
statligt ägt och känner därför ett särskilt ansvar att ligga i framkant gällande hållbar 
energikonsumtion. Energieffektiviseringsåtgärder och klimatoptimering är därför något 
som satsas mycket på vilket har lett till att de idag är ledande i frågan. Humanisthuset är 
beläget på Umeå universitet och har förutom lektionssalar och grupprum, fem öppna 
studieytor som undersöktes närmare i studien. 
 
Byggnadens årliga energibehov beräknades i två olika fall med simuleringsprogrammet 
IDA ICE. I första fallet antogs studenterna ha access till samtliga studieytor och i det 
andra fallet begränsades studenternas access till enbart två ytor. I de avstängda ytorna 
kunde belysning och ventilation minskas, till fördel för en energibesparing. Vid en 
jämförelse mellan de två fallen så beräknades det hur mycket energi som sparades 
årligen.  
 
Första fallet, i rapporten kallad referenssimuleringen, visade på att 
ventilationsaggregaten är mycket energieffektiva och att den största energiåtgången är i 
form av uppvärmning. Den specifika energianvändningen i byggnaden beräknades till 
55,90 kWh/m2, 4,99 kWh/m2 och 12,11 kWh/m2 för energibärarna fjärrvärme, fjärrkyla 
och elektricitet. Jämförelsen mellan fallen visade att energianvändningen minskade med 
10049 kWh per år, där minskad belysning var den största faktorn till besparingen. I 
procentuella termer minskade den totala energiförbrukningen med 0,7 procent.  
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Abstact 
The sector of housing and services stands for nearly 40% of Sweden’s energy use 
annually and energy efficiency of this sector is an important process in the improving 
energy use. Energy efficiency is a highly important subject and the politicians have set up 
goals to promote the development.  
 
The purpose of this thesis was to investigate if limiting the access to study areas at 
evenings and weekends could have an effect on the total energy use in the humanistic 
building at Umeå University. 
 
Akademiska Hus is one of the largest real estate companies in Sweden that manage 
university buildings. The company is own by the government and thereby feel a certain 
responsibility to develop their energy efficiency. They have therefore a leading position 
in the development field of studies. The humanistic building has a lot of lecture rooms 
and group rooms as well as five open study areas that will be investigated more in detail 
in this study.  
 
The annual energy consumption was calculated in two different cases with the help of 
the simulation tool IDA ICE. In the first case the students were assumed to have access to 
all the study areas and in the second case only access to two areas. In the closed areas 
lighting and ventilation flow could decrease to be able to save energy. In a closer 
comparison between the two cases it could be determined how much energy that was 
saved on an annual basis. 
 
The first case showed that the air ventilation units were highly effective and that the 
most energy went to heating the building. The specific energy use was calculated to 
55,90 kWh/m2, 4,99 kWh/m2 and 12,11 kWh/m2 distributed on the energy carriers 
district heat, district cooling and electricity. The comparison showed that the total energy 
use decreased with 10049 kWh (0,7%) per year, where the decreased lighting was the 
biggest factor of the saved energy.  
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1 Inledning 
I detta avsnitt presenteras projektets syfte och mål tillsammans med en sammanfattning 
av energiläget för bostadssektorn och varför energieffektiviseringsprocesser är viktiga för 
framtiden.  
 

1.1 Bakgrund 
EU:s energipolitik har som mål att främja utveckling och integrera de europeiska 
energimarknaderna. Det finns direktiv för hur man ska arbeta för att uppnå det så 
kallade 20-20-20 målet som består av tre beståndsdelar, minska energianvändningen och 
koldioxidutsläppen med 20% till år 2020 jämfört med år 1990 samt att andelen energi 
från förnybara källor ska uppgå till 20% [1]. År 2014 bestod sektorn för bostäder och 
service för 40% av den totala energianvändningen i Sverige. Till sektorn ingår bostäder 
och lokaler där den huvudsakliga energianvändningen består av uppvärmning och 
tappvarmvatten [2]. Energieffektiviseringsåtgärder blir direkt kopplade till sektorns 
energianvändning vilket gör det intressant att undersöka möjligheterna till detta.  
 
Den 1 juni 2014 stiftades en ny lag om energikartläggning av stora företag. Lagen syftar 
till att stödja energieffektivisarbetet i stora företag, där energimyndigheten ansvarar för 
föreskrifter och tillsyn av lagen. Uppskattningsvis berörs ungefär 1500 stora företag i 
Sverige av lagen oberoende av företagets verksamhet, så länge det uppfyller följande 
kriterier: 
 

 sysselsätter minst 250 personer 

 har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning 
som överstiger 43 miljoner EUR per år. 
 

Syftet med lagen är att möta de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED ställer 
på medlemsstaterna. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade 
energikartläggningar minst vart fjärde år. Energikartläggningen ska belysa hur mycket 
energi som tillförs i verksamheten på årsbasis och ge förslag på kostnadseffektiva 
åtgärder för att minska energianvändningen och därmed öka effektiviteten [3].  

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag som förvaltar universitets- och 
högskolefastigheter belägna från Luleå i norr till Malmö i söder. Akademiska Hus bygger, 
utvecklar och förvaltar miljöer för utbildning, forskning och innovation där över 300 000 
personer vistas varje dag [4]. Fastighetsbolaget är statligt ägt och känner därför ett 
särskilt ansvar att ligga i framkant vad gällande hållbar energikonsumtion. 
Energieffektiviseringsåtgärder och klimatoptimering är därför något som satsas mycket 
på vilket har lett till att de idag är ledande i frågan. Målet med effektiviseringsarbetet är 
att minska mängden levererad energi med 50% år 2025 jämfört med 2000 [5].  

Humanisthuset är beläget på Umeå universitet där behöriga studenter har tillgång till 
stora delar av byggnaden under hela veckan, inklusive kvällar och helger. Med behörig 
student menas en student som läser ett program vid humanistiska fakulteten. 
Ventilations- och uppvärmningssystemen regleras efter behov och belysningen är 
närvarostyrd, vilket gör att det finns incitament till att begränsa studenternas tillträde till 
vissa lokaler under kvällar och helger för att dra ner på byggnadens totala 
energianvändning.  
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet var att studera den årliga energianvändningen i humanisthuset på 
campusområdet i Umeå och undersöka hur mycket energi som kan sparas genom att 
begränsa studenternas tillträde till studieytor under kvällar och helger.  
 
Målet med projektet var att skapa en fungerande modell av humanisthuset i 
simuleringsprogrammet IDA indoor climate and energy (ICE) och eventuellt se en 
minskad energianvändning då studenternas tillgång begränsades.   
 

1.3 Avgränsningar 
I projektgenomförandet användes data som erhölls från Akademiska Hus och där 
information saknades användes istället schablonvärden. I simuleringsmodellen delades 
byggnaden in i mindre zoner och energiberäkningar gjordes exklusive 
varmvattenförbrukning.  
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2 Systembeskrivning  
I detta avsnitt beskrivs humanisthuset i sin helhet. Bland annat hur planlösningen är på 
samtliga plan, hur byggnaden ventileras samt hur byggnaden värms upp och kyls ner. 
 

2.1 Humanisthuset 
Humanisthuset byggdes år 1977 och är en av de äldsta byggnaderna på campus.  
Under hösten 2013 påbörjades en större renovering som en viktig del i universitetets 
arbete att skapa framtidens kreativa och interaktiva kunskapsmiljöer. Huset byggdes ut 
och växte med 580 kvadratmeter samtidigt som det invändigt fick ett väsentligt lyft. Ett 
antal klassrum gjordes om till en öppen studieyta i anknytning till caféet för att skapa en 
avslappnad miljö där studenter kan mötas, socialisera och studera gruppvis. Hösten 2014 
invigdes det nya humanisthuset och när det stod klart kunde det miljöklassas enligt 
certifieringssystemet Miljöbyggnad.  
 

 
Figur 1. Bild av humanisthusets sydliga fasad 

Byggnaden har fyra våningar. En bottenvåning med studieytor, kontor och lektionssalar. 
På den andra våningen finns det nybyggda vardagsrummet och cafeterian. Våningsplanet 
har också plats för föreläsningssalar, kontor och lektionssalar. På den tredje våningen 
finns husets laborationslokaler, men den största ytan utgörs av fläktrum, luftschakt och 
förråd. De fjärde våningens ytor utgörs huvudsakligen av kontor.  
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2.2 Uppvärmnings- och kylsystem 
Byggnaden värms upp av ett vattenburet radiatorsystem som är kopplat till det lokala 
fjärrvärmenätet. Komfortkyla tillgodoses till byggnaden via ett internt fjärrkylanät som 
finns på campus. 
 

2.3 Ventilationssystem 
Byggnaden är utrustad med fyra ventilationsaggregat som betjänar olika delar av 
byggnaden. Deras beteckning och funktion är: 
 

 LA 001A-B betjänar kontor och lektionssalar och reglerar luftflödet efter behov 

 LA 002 betjänar husets laborationslokaler och går konstant 

 LA 003 betjänar hörsalar och är närvarostyrd 

 LA 007 betjänar kontor  
 
LA 002 som betjänar laborationslokalerna har en plattvärmeväxlare som värmer 
uteluften med utförande inneluft. De andra aggregaten har en roterande värmeväxlare. 
Samtliga aggregat har avancerade styrsystem som reglerar värmeväxlarnas 
temperaturverkningsgrad för att undvika övertemperaturer vid varma sommardagar.  
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3 Teori 
I detta kapitel behandlas relevant teori som berör energianvändningen i en byggnad för 
att få en ökad förståelse om området. Definitioner och formler som används i 
projektgenomförandet deklareras också i detta avsnitt. 
 

3.1 Värmebalans i byggnader 
En byggnad som håller en högre temperatur än omgivande temperatur kommer förlora 
värme till omgivningen. För att byggnaden ska hålla konstant temperatur och vara i 
värmebalans krävs därför att samma mängd värme tillförs. Värmeförlusterna sker genom 
transmission, ventilation och luftläckage. Dessa förluster balanseras upp med tillförd 
värme från uppvärmningssystemet samt gratisvärme i form av solinstrålning och internt 
genererad värme. En schematisk bild över värmebalansen visas nedan.  
 
 

 
Figur 2. Översiktsbild av värmebalansen i en byggnad. 

För att byggnaden ska vara i värmebalans måste följande förhållande råda: 
 

      �̇�𝑣𝑠 + �̇�𝑖𝑛𝑡 + �̇�𝑠𝑜𝑙 − �̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 − �̇�𝑙𝑙 − �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = 0,  (1) 
 

där 
 

�̇�𝑣𝑠 = tillförd värme i värmesystemet [W] 

�̇�𝑖𝑛𝑡 = internt genererad värme [W] 

�̇�𝑠𝑜𝑙 = tillförd värme från solinstrålning [W] 

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = transmissionsförluster [W] 

�̇�𝑙𝑙 = värmeförluster på grund av luftläckage [W] 

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = ventilationsförluster [W] 
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3.1.1 Transmissionsförluster 
Transmissionsförlusterna sker genom byggnadens klimatskärm när omgivningens 
temperatur är lägre än inomhustemperaturen. Storleken på transmissionsförlusterna 
beror av termiska egenskaper för klimatskärmens ytor. Närmare bestämt 
värmegenomgångskoefficienten, U-värdet för byggnadens tak, golv, väggar, fönster och 
dörrar samt klimatskärmens köldbryggor.  
 
Träreglar och balkar, metallreglar samt stift och kramlor eller liknade köldbryggor 
medräknas normalt i U-värdet för respektive byggnadsdel (tak, väggar, golv, fönster, 
dörrar). Utöver det tillkommer linjära och punktformiga köldbryggor som uppstår 
beroende på hur klimatskämskomponenterna ansluts till varandra [6]. En linjär 
köldbrygga har ett homogent värmeflöde per längdenhet, exempelvis i anslutningen av 
mellanbjälklag till yttervägg, medan en punktformig köldbrygga förekommer punktvis i 
en byggnad, t.ex. vid genomgående infästningar [7]. De totala transmissionsförlusterna 
[W] beräknas enligt ekvation 2 nedan.  
 
 

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =  (∑ 𝑈𝑖 ∙  𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝜓𝑘 ∙ 𝑙𝑘

𝑚
𝑘=1 +  ∑ 𝜒𝑗

𝑝
𝑗=1 )  ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)        (2) 

 
där 
   
𝑈𝑖  = värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel i [W/m2K] 
𝐴𝑖 = arean för byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmd inneluft [m2] 
𝜓𝑘 = värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan k  [W/mK] 
𝑙𝑘 = längden av den linjära köldbryggan k mot uppvärmd inneluft [m] 
𝜒𝑗 = värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga köldbryggan j [W/K] 

 
 

3.1.2 Ventilationsförluster 
Värmeförluster [W] kopplad till byggnaders ventilationssystem är beroende av ett antal 
faktorer och dess samband visas i ekvationen nedan.  
 

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 =  𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙  𝑞𝑣 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙) ,  (3) 

 
där 
 
𝜌 = luftens densitet [kg/m3] 
𝑐𝑝 = luftens specifika värmekapacitet [J/kgK]  

𝑞𝑣 = ventilationsflöde [m3/s]  
𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 = inomhustemperatur [  C̊] 
𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 = tilluftstemperatur [  C̊] 
 
I de simplaste ventilationssystemen där ingen värmeåtervinning från frånluften sker så 
kommer tilluften vara ekvivalent med utomhustemperaturen. Större byggnader har ofta 
ett ventilationsaggregat där värme från frånluften tillförs till tilluften via en 
värmeväxlare. Detta medför att tilluften blir varmare än utomhustemperaturen vilket 
minskar ventilationsförlusterna markant. Mer om olika typer av ventilationssystem och 
värmeväxlare i kapitel 3.3.  
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3.1.3 Värmeförluster på grund av luftläckage 
Värmeförluster [W] på grund av luftläckage beräknas enligt, 
 

�̇�𝑙𝑙 =  𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙  𝑞𝑙𝑙 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)    (4) 

 
𝜌 = luftens densitet [kg/m3] 
𝑐𝑝 = luftens specifika värmekapacitet [J/kg,K]  

𝑞𝑙𝑙 = ventilationsflöde [m3/s]  
𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 = inomhustemperatur [  C̊] 
𝑇𝑢𝑡𝑒 = utomhustemperatur [  C̊] 
 
 
 
 
 

3.1.4 Solinstrålning 
En typ av gratisenergi som byggnader erhåller 
är värmestrålning från solen. Solinstrålningen 
varierar mycket beroende på byggnadens 
globala lokalisering och är som allra störst där 
solen är som kraftigast, vid ekvatorn. Trots att 
Sverige ligger långt norrut så bidrar solen även 
här med en viss gratisenergi till byggnader, 
framförallt under sommarhalvåret. Den 
normala globalstrålningen under ett år på 
Sveriges yta visas i figur 3. Med globalstrålning 
menas infallande solinstrålning mot en 
horisontell yta från alla riktningar [8].  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Globalstrålning i Sverige [9].  

 
 

3.1.5 Tillförd värme i uppvärmningssystem 
Byggnaders huvudsakliga värmekälla är det inmonterade uppvärmningssystemet. Därför 
är det viktigt att värmesystemet är anpassat till byggnadens värmebehov och att 
systemet underhålls kontinuerligt för att fungera optimalt. Ett vanligt värmesystem i 
flerbostadshus och kontorslokaler är ett vattenburet radiatorsystem kopplat mot 
fjärrvärme eller värmepump, medan de flesta småhus värms med direktverkande el eller 
värmepanna [10]. 
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3.1.6 Internt genererad värme 
Människor, belysning och elektriska apparater tillför värme till sin omgivning. Människors 
aktivitetsnivå mäts i enheten MET, där 1 MET motsvaras av ett stillasittande läge och i 
detta tillstånd alstrar en vuxen människa ungefär 108 W. Elektriska apparater avger 
ungefär 70% av sin energiförbrukning i värme till omgivningen [11].  
 

3.2 Värme- och kylsystem 
Uppvärmningssystem till byggnader finns i olika varianter. Ett vanligt system i 
flerbostadshus och kontorslokaler är ett vattenburet radiatorsystem kopplat mot det 
lokala fjärrvärmenätet. En introduktion till fjärrvärme och radiatorsystem kommer i 
följande kapitel, samt grundläggande teori om komfortkyla.  
 

3.2.1 Fjärrvärme 
I ett värmeverk hettas vatten upp till en temperatur mellan 70°C och 120°C, beroende på 
årstid och aktuellt värmebehov. Bränslen som används är oftast biobränsle och avfall, 
men under vissa perioder används även olja och gas. Det heta vattnet pumpas sedan ut i 
fjärrvärmenätet, ett väl isolerat kulvertnät under marken, till konsumenterna. 
Fastigheterna som ska värmas har en fjärrvärmecentral med värmeväxlare där 
värmeupptaget från nätet sker. När vattnet i nätet har kylts av leds det tillbaka till 
värmeverket för att värmas på nytt [12]. 
 

3.2.2 Radiatorsystem 
Det finns i huvudsak två olika typer av vattenburna radiatorsystem, ettrörssystem och 
tvårörssystem. I ett ettrörssystem är radiatorerna seriekopplade vilket medför att 
radiatorn närmast värmecentralen har högst framledningstemperatur och radiatorn 
längst ifrån kommer ha lägst framledningstemperatur, se figur nedan [13]. 
 

 
Figur 4. Bild av ett ettrörssystem [13]. 

 
I ett tvårörssystem är radiatorerna parallellkopplade vilket göra att samtliga radiatorer 
kan få samma framledningstemperatur på vattnet såvida systemet är rätt injusterat. En 
översiktsbild av ett tvårörssystem visas nedan [13]. 
 
 

 
Figur 5. Bild av ett tvårörssystem [13]. 
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Utöver dessa finns även ett trerörssystem som inte är lika vanligt på grund av de dyrare 
rörledningskostnaderna, men det har sina fördelar. Nämligen att den extra rörledningen 
ger samtliga radiatorer samma differenstryck vilket förenklar injusteringen [14].  
Injustering av radiatorsystem är mycket viktigt för att säkerställa effektbehovet i samtliga 
rum i radiatorkretsen. Detta sker med hjälp av injusteringsventiler i radiatorkretsen [14].  
 

3.2.3 Kylsystem 
Fjärrkyla är ett stort kylsystem som fungerar på ungefär samma sätt som fjärrvärme. 
Nedkylt vatten distribueras i ett kulvertnät ut till kunder från en lokal kylanläggning, där 
kylan överförs via värmeväxlare. Största fördelen med detta system är att 
driftsäkerheten är hög och att styr- och reglersystemen är simpla och lättskötta [15].  
 
Fjärrkyla är inte tillgänglig överallt, utan bara i vissa tätorter, vilket gör att byggnader som 
är i behov av komfortkyla utanför ett utbyggt nät måste producera kyla på annat sätt. 
Vanligen har man då en egen kompressordriven kylmaskin där vatten kyls ner och 
cirkulerar i huset vid behov. Dessa kylmaskiner bygger på samma princip som ett kylskåp 
eller värmepump, där kylmediets temperatur ändras med hjälp av kompressor och 
strypventil [15].  
 

3.3 Ventilation 
Ventilationssystem kan delas upp i två olika kategorier; självdrag och mekanisk 
ventilation. Självdragsventilation sker enbart via termiska krafter, medan mekanisk 
ventilation använder en eller flera fläktar för att transportera runt luften.  
 

3.3.1 Självdrag 
Självdragsventilation bygger på termiska krafter till följd av temperaturskillnader i 
inomhusluften. Den varma inomhusluften stiger uppåt och lämnar byggnaden via 
skorsten eller luftkanaler, vilket skapar ett undertryck i huset. Undertrycket medför att 
ny fräsch luft sugs in via väggventiler och otätheter i klimatskärm [16].   

 
Figur 6. Principbild av ett självdragssystem [16]. 
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Fördelarna med självdragsventilation är många tack vare dess simpla konstruktion. 
Avsaknaden av fläktar gör att driftsäkerheten är hög och medför låga driftkostnaden och 
avsaknad av buller. Den stora nackdelen med detta system är att luftflödet blir väldigt 
oregelbundet, beroende på temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluft. När 
det är stora temperaturskillnader under vinterhalvåret så krävs en strypanordning för att 
undvika överventilering. Under sommaren ventileras huset istället väldigt lite eftersom 
temperaturskillnaden är liten [17].  
 

3.3.2 Frånluftssystem 
Frånluftsventilation är den enklaste typen av mekanisk ventilation. Systemet har en 
frånluftsfläkt som blåser ut luft ur byggnaden så att ett undertryck erhålls och uteluften 
letar sig in genom tilluftsventiler och otätheter.  
 

 
Figur 7. Principbild av ett frånluftssystem [18]. 

Fördelen med detta system är att luftflödet hålls konstant med hjälp av fläkten så att en 
god luftomsättning erhålls oavsett temperaturskillnader mellan inomhus- och 
utomhustemperaturer. Nackdelen med systemet är att fläktarna drivs av el och att 
störande buller från fläktarna kan förekomma [19].  
 

3.3.3 Till- och frånluftssystem 
Ett lite mer avancerat mekaniskt ventilationssystem är från- och tilluftssystem (FT-
system) som har fläktar som styr tilluftsflödet likväl som frånluftsflödet. I någorlunda täta 
hus kan man i princip påstå att all tilluft kommer in via tilluftsdonen eftersom systemet 
inte bygger på undertryck i byggnaden. Tack vare det kan man enkelt rena tilluften 
genom ett filter vid luftintaget. Största fördelen är att systemet är stabilt och flexibelt 
vilket gör att man enkelt kan reglera ventilationen efter ventilationsbehov.  
 

3.3.4 Till- och frånluftssystem med värmeväxlare 
Att kombinera ett FT-system med en värmeväxlare är ett utmärkt sätt att spara energi 
på. Ett sådant system kallas för FTX-system där X:et står för värmeväxling och systemet 
använder frånluften till att värma upp den kalla uteluften som tas in [20].  
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Figur 8. Principskiss av ett från- och tilluftssystem med värmeväxlare [21]. 

 

3.3.5 Värmeväxlare i luftbehandlingsaggregat 
Värmeväxlarna som FTX-systemen är utrustade med finns huvudsakligen i tre olika typer, 
plattvärmeväxlare, roterande värmeväxlare samt vätskekopplad värmeväxlare. De skiljer 
sig lite åt funktionsmässigt och används beroende på fläktrummets storlek, möjlig 
investeringskostnad eller om det finns särskilda krav på luftens renhet. De bygger på 
samma princip enligt figuren nedan. 
 

 
 
 
En värmeväxlares temperaturverkningsgrad 𝜂 definieras enligt, 
 

𝜂 =  
𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙− 𝑇𝑢𝑡𝑒

𝑇𝑓𝑟å𝑛− 𝑇𝑢𝑡𝑒
   (5) 

Vid ett bestämt flödesförhållande där, 
 
𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙= temperatur på tilluft [  C̊] 
𝑇𝑢𝑡𝑒= temperatur på uteluft [  C̊] 
𝑇𝑓𝑟å𝑛= temperatur på frånluft [  ̊C] 

[22].  
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Verkningsgraden kan minskas genom att ändra flödesförhållandet mellan frånluft och 
tilluft vilket är önskvärt sommartid för att undvika övertemperaturen på tilluften. Detta 
regleras ofta genom att leda delar av frånluften förbi värmeväxlaren i en bypasskanal 
[23].  Efter värmeväxlaren värms eller kyls tilluften till önskvärd temperatur med hjälp av 
kyl- eller värmebatterier. De tre vanligaste typerna av värmeväxlare beskrivs av bilden 
nedan och med efterföljande text. 
 

 
Figur 9. Principiell bild av tre olika värmeväxlartyper [23]. 

Plattvärmeväxlare, även kallad korsströmvärmeväxlare är den enklaste och vanligast 
typen av värmeväxlare. Den är uppbyggd av parallella plattor med kanaler fördelade som 
en matris. I kanalerna som uppstår mellan plattorna passeras varm och kall luft i 
varannan kanal och värmen överförs via de tunna värmeledande plattorna [23]. 
 
I en roterande värmeväxlare sker värmeöverföring med hjälp av en rotor där den varma 
frånluften värmer upp rotorn och avger värme till inkommande uteluft. Rotorn är 
utformad med mycket små triangulära luftkanaler och dess varvtal kan regleras för 
önskad temperaturverkningsgrad. Denna typ har bäst verkningsgrad av dessa tre typer 
och brukar ligga kring 85% vid optimal rotationshastighet, men den största nackdelen är 
att frånluften riskerar att återföras till tilluften eftersom värmeväxlaren saknar separata 
kanaler [23].  
 
En vätskekopplad värmeväxlare överför värme med hjälp av två vätskebatterier som är 
sammankopplade i en sluten krets. Det ena batteriet är placerat i frånluftskanalen och 
tar upp värme från frånluften. Värmen transporteras till det andra batteriet som är 
placerat i tilluftskanalen och värmer därmed upp inkommande tilluft. Ett sådant system 
passar utmärkt i byggnader där krav på tilluftens renlighet är hög, eftersom till- och 
frånlufts kanaler inte korsar varandra som kan medföra återcirkulation av frånluft [23].  
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3.4 Krav på byggnaders energianvändning 
Här presenteras vilka krav som ställs på nybyggnationer enligt boverkets byggregler 
(BBR) och vilka direktiv Akademiska hus har på sina egna byggnader.  

 

3.4.1 Boverkets byggregler 
Den allmänna föreskriften i BBR angående energihushållning är att byggnader ska vara 
utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt 
kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning [24]. 
Reglerna gäller för alla byggnader med undantag för  
 

- växthus eller motsvarande, 
- byggnader eller delar av byggnader som endast används kortare perioder, 
- byggnader där inget behov av uppvärmning eller komfortkyla finns under större 

delen av året, 
- byggnader där inget utrymme avses värmas till mer än 10 ᵒC och där behovet av 

energi för komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi är lågt. 
 

Sverige delas in i fyra klimatzoner som visas i figuren nedan och innefattas av: 
 
 

 
 
 
- Klimatzon I: Norrbottens, Västerbottens och 
Jämtlands län 
 
- Klimatzon II: Västernorrlands, Gävleborgs, 
Dalarnas och Värmlands län 
 
- Klimatzon III: Jönköpings, Kronobergs, 
Östergötlands, Södermanlands, Örebro, 
Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Gotlands län 
samt Västra Götalands län utom kommunerna 
Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö. 
 
- Klimatzon IV: Kalmar, Blekinge, Skåne och 
Hallands län samt i Västra Götalands län 
kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille 
och Öckerö. 
 
 
 
 
 
    

 
  

Figur 10. Sverige uppdelat i fyra klimatzoner [27]. 



 

14 
 

För byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme i klimatzon I gäller bland annat 
följande krav: 
 
 
Tabell 1: Krav på byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme i klimatzon 1 [24]. 

  
Byggnadens specifika 

energianvändning  
(kWh/m2Atemp) 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 

(Um) (W/m2K) 

Bostäder 
  

Småhus 130 0,4 

Småhus där Atemp är 
mindre än 50 m2 

Inget krav 0,33 

Flerbostadshus 115 0,4 

Lokaler 
  

Lokal där Atemp är mindre 
än 50 m2 

Inget krav 0,33 

Lokaler 105 0,6 

 
 

3.4.2 Direktiv Akademiska Hus 
Akademiska hus ligger i framkant gällande energieffektivisering och har striktare riktlinjer 
på sina byggnader än BBR. Vid nybyggnationer används följande riktvärden som 
presenteras i tabell 2 [25].  
 
Tabell 2. Gränsvärden relaterade till energianvändning för akademiska hus nybyggnader av fastigheter. 
   

VÄRDE ENHET 

U-VÄRDE (INKL. 
KÖLDBRYGGOR) 

Totalt <0,3 W/m2K 

 
Fönster och takfönster <0,9 W/m2K  
Yttervägg och golv <0,15 W/m2K  
Glasfasadsystem <0,9 W/m2K  
Takluckor/rökluckor <0,5 W/m2K  
Yttertak <0,1 W/m2K     

BELYSNING Kontor <5 W/m2  
Korridor <4 W/m2  
Källare <3 W/m2     

ÅTERVINNING Roterande >85 %  
Plattväxlare >75 %  
Vätskekopplat >75 %     

LUFTLÄCKAGE Klimatskärm inkl. grundläggning <0,3 l/m2s 
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4. Metod och genomförande 
I detta avsnitt beskrivs projektets tillvägagångssätt och modellbyggandet i IDA ICE. Vilka 
U-värden som användes till byggnadens klimatskärm och vilka antaganden som gjordes 
på olika parametrar.  
 

4.1 Förundersökning  
En förundersökning av de olika studiezonerna gjordes för att kunna få en bild av hur 
många studenter som vistas i lokalerna under olika tidpunkter. Mätningarna utfördes 
regelbundet under en tvåveckorsperiod i slutet av april. Resultatet av undersökning 
redovisas i tabeller nedan. 
 
Tabell 3. Mätning av antalet studenter på studiezonerna dagtid.  

 
Vecka 

 
Veckodag 

 
Tidpunkt 

 
Vardagsrummet  

 
Café 

Studieyta 
1 

Studieyta 
2 

Studieyta 
3 

16 Tisdag 10:00 20 25 15 13 14 

16 Tisdag 14:00 35 42 21 23 17 

16 Torsdag 10:00 20 30 16 20 22 

16 Torsdag 14:00 25 33 18 16 18 

17 Måndag 10:00 28 41 10 15 13 

17 Måndag 14:00 33 34 22 22 21 

17 Onsdag 10:00 30 40 16 18 20 

17 Onsdag 14:00 34 46 13 17 23 

 
Tabell 4. Mätning av antalet studenter i studiezonerna kvällstid.  

 
Vecka 

 
Veckodag 

 
Tidpunkt 

 
Vardagsrummet 

 
Café 

Studieyta 
1 

Studieyta 
2 

Studieyta 
3 

16 Tisdag 20:00 12 10 7 3 4 
16 Torsdag 20:00 9 7 2 8 7 
17 Måndag 20:00 5 11 7 3 5 
17 Onsdag 20:00 8 10 6 7 5 

 
Tabell 5. Mätning av antalet studenter i studiezonerna under helger.  

 
Vecka 

 
Veckodag 

 
Tidpunkt 

 
Vardagsrummet 

 
Café 

Studieyta 
1 

Studieyta 
2 

Studieyta 
3 

16 Lördag 14:00 10 7 7 8 6 

16 Söndag 14:00 8 5 7 5 6 

17 Lördag 14:00 10 10 9 9 5 

17 Söndag 14:00 11 12 5 3 7 

 

 

4.2 IDA ICE MODELL 
Byggnadsmodellen kunde skapas med hjälp av ritningar av samtliga plan, där våningarnas 
olika ytor delades in i zoner. Vid skapandet förenklades modellen för att spara tid och för 
att simuleringarna skulle gå snabbare. Kontor och lektionssalar som antogs ha likartad 
energianvändning summerades ihop till större sammanhängande zoner. Samtliga zoner 
som är relevanta för detta projekt, det vill säga zonerna där studenterna i huvudsak sitter 
och pluggar, finns på plan 1 och plan 2. Därför beskrivs dessa plan mer ingående i 
följande delkapitel.  
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Figur 11. 3D-figur av modellen med närliggande byggnader. 

Figuren visar en överskådlig 3D-bild av humanisthuset. De gråa blocken som 
demonstrerar närliggande byggnader som begränsar solinstrålningen. 
 

4.2.1 Plan 1 
Plan 1 utgörs till största del av kontor och skyddsrum, men det finns även två stycken 
studieytor där studenter kan sitta och studera. Dessa har valts att kallas studieyta 1 och 
studieyta 2 och är markerade i figuren nedan som beteckningarna s.1 och s.2.   
 
 

 
Figur 12. Planvy i IDA ICE av plan 1. 

I figuren kan man se zonfördelningen över plan 1 som är de blåmarkarade ytorna och de 
tre beiga ytorna är byggnadens innergårdar. Fönster och dörrar är markerade i turkos 
respektive gult.   
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4.2.2 Plan 2  
På plan 2 finns det stora vardagsrummet och byggnadens café som har plats för 
studenter att studera. Utöver dessa finns ytterligare ett studierum som har beteckningen 
s.3 i ritningen och benämner studieyta 3, se figur 11.  
 

 
Figur 13. Planvy i IDA ICE över plan 2 

 
 

4.2.3 Antaganden och indata 
Två olika luftbehandlingsaggregat skapades i IDA ICE. Ett aggregat med ett konstant 
luftflöde på 0,35 l/sm2 som betjänade byggnadens skyddsrum, förråd och andra lokaler 
där personer vanligtvis inte vistas dagligen. Aggregatet var påslaget under perioden 
06:00-20:00. Det andra var av typen VAV som reglerade flödet i tre olika volymflöden 
efter bestämda tidsscheman. De tre volymflödena var 
 

 Fullt flöde – 1 l/sm2 

 Begränsat flöde – 0,5 l/sm2 

 Standbyflöde– 0,1 l/sm2. 
 
Kontorslokaler och lektionssalar ventilerades med fullt flöde under perioden 07:00 – 
16:00 och med standbyflöde övriga timmar. En mer ingående redogörelse av 
studierzonerna luftflöden beskrivs i kapitel 4.3. Båda aggregaten antogs ha en roterande 
värmeväxlare med en verkningsgrad på 85% och tilluftstemperaturen hölls konstant 16 
ᵒC. 
 
 
 



 

18 
 

All belysning sattes till 5 W/m2 som antogs utifrån tabell 2 och opererade under två olika 
tidsscheman. I studiezonerna var belysningen påslagen under aktuell studentnärvaro och 
helt släckt övrig tid. I övriga zoner gick belysningen på full effekt under normal 
kontorstid, 07:00 – 16:00 och sänktes till 20% fram till midnatt för att sedan stängas av 
nattetid.  
 
När man startar programmet är modellens köldbryggor inställda med standardiserade 
värmeledningstal. Humanisthuset köldbryggor antogs ha ett lägre värmegenomgångstal 
än standard, på grund av Akademiska Hus egna riktlinjer och därför korrigerades det 
också i modellen.  
 
Zonerna var programmerade att värmas upp om temperaturen understeg 21,5  ̊C och 
kylas ned om temperaturen var över 23  ̊C. Undantagsfall för skyddsrum, fläktrum och 
soprum där temperaturen tilläts vara 18  ̊C som lägst. 
 
Klimatdata för Umeå matades in i IDA ICE för att få korrekta utomhustemperaturer och 
solinstrålning. I programmet kan man även ställa in en viss vindprofil för att ta hänsyn till 
vindens kylpåverkan. Här valdes inställningen för tätort.  
 

4.2.4 Klimatskärmens U-värden 
Materialen som användes till klimatskärmens olika delar och deras termiska egenskaper 
presenteras i tabeller nedan. Tjocklek på isoleringsmaterial har antagits så att 
klimatskärmsdelens U-värde ligger nära Akademiska hus egna gränsvärden för respektive 
del.  
 
Tabell 6. Materialdata för ytterväggarna 

Material  
(från insidan) 

Tjocklek 
(m) 

Termisk konduktivitet 
(W/mK) 

Densitet 
(kg/m3) 

Specifik värmekapacitet 
(J/kgK) 

Gips 0,01 0,22 970 1090 

Glasfiber 0,15 0,04 24 670 

Lättviktsbetong 0,25 0,15 500 1050 

Tegel 0,12 0,15 2000 900 

 
 
Tabell 7. Materialdata för källargolvet 

Material 
(från insidan) 

Tjocklek 
(m) 

Termisk konduktivitet 
(W/mK) 

Densitet 
(kg/m3) 

Specifik värmekapacitet 
(J/kgK) 

Golvmatta 0,005 0,18 1100 920 

Betong 0,10 1,70 2300 880 

Cellplast 0,25 0,04 25 1400 

Betong 0,25 1,70 2300 880 

 
 
Tabell 8. Materialdata för taket 

Material   
(Från ovansidan) 

Tjocklek 
(m) 

Termisk konduktivitet 
(W/mK) 

Densitet 
(kg/m3) 

Specifik värmekapacitet 
(J/kgK) 

Glasfiber 0,40 0,04 24 670 

Betong 0,15 1,70 2300 880 
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En sammanställning av tjocklekar och varje dels U-värde sammanställs i tabellen nedan. 
 
Tabell 9. Klimatskärmens tjocklek och U-värde. 

Klimatskärmsdel Tjocklek (m) U-värde (W/m2K) 

Ytterväggar 0,530 0,156 

Källargolv 0,605 0,150 

Tak 0,550 0,097 

Fönster 
 

1,700 

Ytterdörrar 0,035 1,085 

 
Inom klimatskärmen användes förinställda värden för innerväggar och golvbjälklag. U-
värden för dessa var 0,619 respektive 2,385 W/m2K. 
 

4.3 Simuleringar  
För att kunna studera effekten av att begränsa studenternas åtkomst var det väsentligt 
att göra två simuleringar. En referenssimulering som återspeglade hur den årliga 
energianvändning ser ut i dagsläget, och en andra simulering där studenternas access 
begränsades.  
 
Antalet studenter som antogs besöka studentzonerna grundades i förundersökningen 
och presenteras i tabellen nedan.   
 
Tabell 10. Antalet studenter i respektive studiezon.  

 
 

Studenter dagtid 
 08:00 – 16:00 

Studenter kväll och helg 
 18:00 – 21:00, (09:00 – 15:00) 

Referenssimulering Vardagsrummet 30 10 

 café 40 10 

 studieyta 1 20 10 

 studieyta 2 20 10 

 studieyta 3 20 10 

 
   

Simulering 2 Vardagsrummet 30 25 

 café 40 25 

 studieyta 1 20 0 

 studieyta 2 20 0 

 studieyta 3 20 0 

 
Som tabellen visar så stängdes studieyta 1,2 och 3 ner under kvällar och helger i den 
andra simuleringen, vilket gjorde att vardagsrummet och caféet hade desto högre antal 
studenter under dessa tidsperioder. Belysningen i studentrummen korrelerade med 
studenternas närvaro i rummen vilket gjorde att lamporna i studentyta 1, 2 och 3 var helt 
släckta under kvällar och helger.  
 
Avsaknaden på studenter i tre av studiezonerna möjliggjorde också att ventilationsflödet 
kunde minskas under vissa tidpunkter. En beskrivning av ventilationens flödesschema 
beskrivs nedan. 
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Figur 14. Ventilationsschema i referenssimuleringen. 

I den andra simuleringen tillgavs de tomma studieytorna ett nytt flödesschema medan 
vardagsrummet och caféet behöll samma som i tidigare simulering. Det nya 
flödesschemat visas i figuren nedan. 
 

 
Figur 15. Ventilationsschema i de avstängda studieytorna på kvällstid och helger. 

Skillnaden mellan de två flödesschemana är ganska tydliga. På vardagar sänks flödet till 
0,1 l/sm2 fem timmar tidigare och på helgdagar behålls standbyflödet under alla dygnets 
timmar.  
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5. Resultat 
Från referenssimuleringen presenteras det årliga energibehovet samt kyl- och 
värmebehov i ventilationsaggregaten. Det årliga energibehovet i simulering 2 
presenteras, samt en jämförelse mellan båda simuleringarna.  
 

5.1 Referenssimulering 
I referenssimuleringen beräknades årlig energikonsumtion. Resultatet presenteras i 
stapeldiagrammet nedan.  
 
 

 
Figur 16. Referenssimuleringens årliga energikonsumtion. 

Som figuren antyder så var uppvärmning av zoner den största faktorn till byggnadens 
totala energianvändning, följt av belysning och kyla till zoner.  
 
Energin kan delas upp i tre energibärare, fjärrvärme, fjärrkyla och elektricitet. Genom att 
summera varje energibärares totala energianvändning och dividera med byggnadens 
area fås den specifika energianvändningen.  
 
Tabell 11. Specifik energianvändning för respektive energibärare. 
 

Energibärare kWh/m2 

Fjärrvärme 55,90 

Fjärrkyla 4,99 

Elektricitet 12,11 

 
En mer detaljerad bild av ventilationsaggregatens energianvändning presenteras i figuren 
nedan. I figuren sammanställs tilluftens värme- och kylbehov samt hur mycket värme och 
kyla som återvinns i värmeväxlarna från båda ventilationsaggregaten.  
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Tack vare den höga verkningsgraden på värmeväxlarna kunde tilluften nästan helt 
värmas upp av frånluften när utomhustemperaturen var under önskad 
tilluftstemperatur. Endast vid ett fåtal tidpunkter och extremt kalla 
utomhustemperaturer behövde värme tillföras, där av den minimala röda tårtbiten. Den 
största mängden energi som tillfördes till systemet var arbetet fläktarna utförde för att 
transportera luften följt av tillförd kyla. 
 

5.2 Simulering 2 
I den andra simuleringen ändrades ventilationsaggregatens flödesschema, belysningen 
minskades i tre zoner och studenterna hänvisades till vardagsrum och café under 
kvällstid och helger. Effekten av detta i termer av årlig energianvändning presenteras i 
stapeldiagrammet nedan. 
 

 
Figur 18. Årlig energianvändning i simulering 2. 
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Grafen påminner väldigt mycket om energianvändningen i referenssimuleringen, där den 
största skillnaden är att värmebehovet till zoner är större och belysningen har minskat, 
en detaljerad jämförelse beskrivs i kapitel 5.2. 
 
Den specifika energianvändningen är marginellt mindre i denna simulering jämfört med 
referenssimuleringen och energifördelningen i ventilationsaggregaten är näst intill 
densamma.  
 

5.2 Jämförelse mellan simuleringarna 
En jämförelse i energianvändning gjordes för att se var energibesparingen sker. Detta 
gjordes genom att beräkna skillnaden av årlig energianvändningen i referenssimuleringen 
och simulering 2. Resultatet av jämförelsen presenteras nedan.  
 

Figur 1918. Skillnad i energi mellan referenssimuleringen och simulering 2. 

I grafen kan man utläsa att minskad belysning är den största besparingen, men minskad 
belysning medförde dock att fjärrvärmebehovet ökade eftersom att belysningen i sig 
tillför värme. Energibesparingar i ventilationsaggregaten var mycket små och försumbara 
i sammanhanget. Den totala energibesparingen motsvaras av den gröna stapeln längs till 
höger och beräknades fram genom att addera samtliga pelare. Den totala 
nettobesparingen uppgick till 10049 kWh per år vilket motsvarar ungefär 0,7 procent av 
den totala energianvändningen.  
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6. Diskussion 
Syftet med projektet var att undersöka hur mycket energi som kunde sparas genom att 
begränsa studenternas access under kvällar och helger. Resultatet från simuleringarna 
visade att så är fallet, med 10049 kWh eller 0,7 procent per år.  Den årliga 
energianvändningen i referenssimuleringen verkar trovärdig eftersom den specifika 
energianvändningen kunde jämföras med verkliga uppmätta värden. Därför är det även 
sannolikt att tro att även det slutgiltiga resultatet är korrekt med relativt bra precision.  
Men modellens noggrannhet och eventuella felkällor kommer diskuteras i detta avsnitt. 
 
Förundersökningen som låg i grund för antalet studenter som vistas i lokalerna gjordes 
under en tvåveckorsperiod, vilket kan medföra en viss felmarginal. Som student själv så 
vet jag att arbetsbördan kan variera kraftigt från vecka till vecka, beroende på 
närliggande tentamen och inlämningsuppgifter. Därför hade det varit bra att utföra 
mätningarna under en längre period, minst fyra veckor, för att få ett mer korrekt 
medelvärde. 
 
I modellen antar jag att alla studenter som pluggar kvällstid är i någon av de fem 
studiezonerna, vilket inte alltid är fallet. Grupprum och vanliga lektionssalar brukar 
nämligen också användas under kvällar och helger. Skulle man göra en mer detaljerad 
modell så skulle man kunna undersöka dessa lokaler också och troligtvis få en ännu 
större besparing.  
 
Värmeväxlarna i ventilationsaggregaten antogs ha en verkningsgrad på 85% vilket är 
gränsvärdet på en roterande värmeväxlares verkningsgrad som installeras i akademiska 
hus nybyggnationer. Humanisthusets värmeväxlare har troligen en något lägre 
verkningsgrad eftersom de är några år gamla vilket innebär att resultatet skulle bli mer 
exakt om verkningsgraden sänktes några procentenheter. Det skulle dock visa sig att 
ventilationsenergin hade en förhållandevis liten påverkan på totala energianvändningen 
vilket göra att en minskad verkningsgrad inte skulle påverka slutresultatet speciellt 
mycket. 
 
U-värden på klimatskärmsdelarna har en väldigt stor påverkan på resultatet eftersom det 
är där merparten av värmeförlusterna sker. Då inte exakta U-värden fanns tillgängliga så 
valde jag att göra ett antal testsimuleringar för att trimma in modellen så att beräknad 
årlig energianvändning stämde någorlunda överens med det verkliga uppmätta.  
Klimatskärmen är dessutom densamma i båda simuleringarna vilket göra att eventuella 
fel i klimatskärmen är lika stora i båda fallen så att felberäkningarna till viss del kvittar ut 
varandra.  
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7. Slutsatser 
Den viktigaste slutsatsen man kan dra från studien är att man faktiskt sparar energi på 
att begränsa studenternas access. Denna åtgärd är väldigt simpel att applicera i 
verkligheten vilket gör att Akademiska hus enkelt skulle kunna minska den årliga 
energianvändningen med ca 0,7 procent. Det är både positivt ur ett miljömässigt och 
ekonomiskt perspektiv.   
 
Eftersom resultatet pekade på en ökad fjärrvärmeförbrukning som kompensation för 
minskad värmealstring från belysning finns ytterligare en positiv aspekt på resultatet. 
Fjärrvärme är i regel billigare än el (inklusive elnätavgifter och skatter) i dagens 
elprisläge, vilket medför att byggnadens driftkostnad kommer minska mer än 
energiminskningen.   
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