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Sammanfattning 
 

En stor del av vår tid spenderas inomhus i ett artificiellt klimat. För att göra 

upplevelsen behagligt ställs krav på ventilationssystemet och på uppvärmningen. 

Idag är den vanligaste formen av uppvärmning ett radiatorsystem vilket 

kompletteras med en ventilationslösning. Genom att kombinera uppvärmningen 

med ventilationen i ett takvärmesystem kan detta ersätta de två separerade 

systemen. Fördelen med en takvärmelösning är att det sparar plats i lokalen då 

radiatorn inte längre behövs. Denna rapport syftar till att undersöka om det är 

möjligt att ersätta radiatorsystemet med takvärme och bibehålla ett behagligt 

inneklimat. Takvärmesystemet fungerar genom att en fyrvägsblåsande 

komfortmodul placeras mitt i taket och skickar in varmluft i lokalen. Denna rapport 

har som mål att svara på vilka parametrar som påverkar inneklimatet och hur dessa 

ska justeras för att ett behagligt inneklimat ska uppnås. Vidare jämförelse mellan 

radiatorsystemet och takvärmesystemet har som mål att undersöka om 

energieffektiviteten skiljer sig åt mellan dessa uppvärmningslösningar.  

Genom att använda simuleringsprogrammet COMSOL kan takvärmesystemet 

undersökas och parametrarna inblåsningsvinkel, inblåsningsarea och 

inblåsningstemperatur kan varieras för att visa på samband mellan dessa och det 

upplevda inneklimatet. Klimatet värderas genom ett antal nyckeltal som anger 

andel missnöjda personer vid olika förutsättningar. Sammanställningen av dessa 

plottas mot temperaturen på luften in i rummet för olika utformning på 

komfortmodulen. Nyckeltalen som kommer att användas är PPD-värde, PD-värde, 

strålningsasymmetri mot ett plan samt temperaturskillnad mellan anklar och huvud. 

För att kunna jämföra takvärmesystemets energiförluster med radiatorsystemets 

förluster konstrueras en simuleringsmodell med en radiator som 

uppvärmningslösning. Vidare gjorde en laboration som verifierades mot en 

simuleringsmodell uppbyggt efter laborationsrummet för att ge en bild över hur 

verklighetstrogna simuleringsresultatet blir. 

Resultatet visar att ett bra inneklimat sett till PPD-värde går att uppnå med alla 

utformningar av komfortmodulen men en skillnad ligger i vilket temperatur som 

krävs på inluften för att uppfylla detta. Problem med takvärmesystemet är 

luftomblandningen som inte blir lika bra som vid användning av radiatorsystemet 

samt att PD-värdet blir för högt. Väldigt liten skillnad mellan de olika systemen 

erhölls vid jämförelse mellan energiförluster genom fasaden vilket visar på att inget 

system är bättre än det andra sett till energieffektivitet.   



 
 

Abstract 
 

A large amount of our time is spent indoors in an artificial climate. To make the 

experience pleasant there are requirements on the ventilation and the heating 

system. At the present time the most common form of heating is a radiator system 

complemented with a ventilation system. A ceiling heating system with combined 

heating and ventilation can replace the two separated systems. The benefit with a 

ceiling heating solution is that it saves space since the radiator system is no longer 

needed. This report aim to evaluate if it is possible to replace a radiator system with 

a ceiling heating system and maintain a pleasant indoor climate. The ceiling 

heating system is designed as a comfort module that blows air in four directions, 

the module is placed in the centre of the ceiling and is heating the room with warm 

air. The aim of this report is to evaluate which parameters that affects the indoor 

climate and how these are to be set to make the climate most pleasant. A 

comparison between the energy efficiency of a radiator system and a ceiling 

heating system is made. 

By using the simulation program COMSOL is it possible to evaluate the ceiling 

heating system and see how the: the angel of which the air enters the room, area of 

the module that distribute the air in to the room and the temperature of the air 

entering the room. The climate is evaluated by a number of key numbers which 

indicates how many of the individuals that feel discomfort for different module set 

ups. These numbers are plotted with the temperature and different design on the 

comfort module. The key numbers that will be used is PPD-value, PD-value, 

radiation asymmetry on a plane and the temperature difference between ankles and 

head. To be able to compare the ceiling heating systems energy loss through the 

façade with the radiator systems energy loss a simulation model with a radiator as 

heating solution were also created. To be able to verify the simulation a lab was 

executed under similar conditions.  

The simulations shows that a good indoor climate based on PPD-value is 

achievable for all different designs of the comfort module with a difference of what 

temperature that was necessary to achieve PPD=5 %. A problem with the ceiling 

heating system is that the air does not stir as well as it does when using the radiator 

system and that the PD-value is too high. There’s a very small difference in energy 

efficiency between the radiator and ceiling heating system. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund och problemfrågeställning 

 

Inneklimat är ett aktuellt ämne då vi spenderar en stor del av vår tid inomhus. Det 

är inte ovanligt att över 95 % av livet spenderas inomhus i ett artificiellt klimat 

(Soykan 2009). Därför är det viktigt att vi har bra termisk komfort som gör 

upplevelsen behaglig. Detta gäller för hemmet men även för arbetsplatsen där en 

stor del av dagen tillbringas. Ett bra inneklimat på ett kontor ger en behaglig 

arbetsdag ur komfortsynpunkt.  

För att värma upp kontorslokaler används idag främst radiatorsystem. Detta system 

är väl beprövat och ger en god termisk komfort. Genom att använda sig utav en 

annan uppvärmningslösning, så som ett takvärmesystem med integrerad ventilation 

(benämns fortsättningsvis ”takvärmesystem”), skulle radiatorsystemen bli 

överflödiga och inte behöva konstrueras. Detta skulle i så fall spara plats i lokalen 

samt spara pengar då radiatorkonstruktionen inte behövs. Syftet med denna rapport 

är att undersöka om det är möjligt att ersätta radiatorsystem med takvärme och 

upprätthålla ett gott inneklimat. Ett problem för återförsäljare är att det inte finns 

tillräckligt med information om hur ett takvärmesystem fungerar vilket leder till 

svårigheter när produkten skall säljas in till potentiella kunder. För att på ett bra sätt 

undersöka samt visa på takvärmesystemets funktionalitet simuleras flera olika 

takvärmefall i denna rapport. Simuleringar används som grund vid framtagning av 

olika nyckeltal för en bedömning av klimatet samt visar visuellt vilken effekt ett 

takvärmesystem skulle ha på en kontorslokal. Detta ger en bra bild över 

funktionaliteten hos ett kombinerat värme- och ventilationssystem samt bildar ett 

bra underlag till leverantörer vid en försäljningssituation.  

Ett takvärmesystem skulle kunna integreras med ett vattensystem som ofta redan 

finns i kontorslokaler, vars primära syfte är att kyla lokalen under sommartid, 

vilket ger den tidigare nämnda platsbesparingen. Vattensystemet skulle då även ha 

som uppgift att höja temperaturen på luften när det finns ett uppvärmningsbehov. 

Integrationen ger att konstruktionen blir ett billigare alternativ än med ett 

kylsystem och ett värmesystem som är separerade. Genom att undersöka hur ett 

takvärmesystem som kombinerar ventilation samt uppvärmning fungerar och 

påverkar klimatet i rummet skulle kunskap fås om vilka parametrar som är viktiga 

vid utformning av dessa moduler. Denna lösning med värme och ventilation i 

samma modul fungerar genom att det mitt i taket placeras en fyrvägsblåsande 

komfortmodul som blåser ut luft i rummet i fyra riktningar, vilket illustreras i Figur 

1 sett underifrån i Figur 2 visas placeringen av modulen i lokalen.  
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Figur 1 Fyrvägsblåsande komfortmodul sett underifrån 

 

Figur 2 Rummet med komfortmodulen placerad mitt i taket 

De problem som kan uppstå med ett takvärmesyste är att den varma luften stannar 

vid taket och att rumsluften då blir skiktad. Är temperaturskillnaden i höjdled för 

stor kommer det att leda till att inneklimatet inte upplevs som behagligt då personer 

i rummet upplever att det är för varmt åt huvudet. Ett annat problem är oro för 

kallras från fönster vid användning av takvärmesystem. Takvärmesystemet skulle 
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kunna motverka detta genom värmestrålning från taket till fönstren men osäkerhet 

finns i om detta fungerar och denna rapport syftar till att utreda denna risk. 

En fråga som denna rapport undersöker är hur olika parametrar påverkar 

inneklimatet vid användning av ett takvärmesystem. Genom variation av 

inblåsningsvinklar och inblåsningstemperatur fås ett resultat som visar på 

funktionaliteten av ett sådant system. För att undersöka ytterligare parametrar så 

används även en modell av komfortmodulen med en annan inblåsningsarea för att 

utreda hur detta påverkar inneklimatet. Med hjälp av dessa undersökningar är ett av 

målen att sammanställa ett resultat som visar hur utformningen på ett 

takvärmesystem påverkar inneklimatet. För att på ett bra sätt ha möjlighet att 

värdera funktionaliteten av takvärmesystemet kommer förutom en 

nyckeltalssamanställning även resultatet att jämföras med ett mer klassiskt 

radiatoruppvärmt rum. Denna jämförelse har som mål att se vilket system som är 

mest fördelaktigt sett ur ett inneklimatperspektiv. Vidare ska en jämförelse mellan 

effektförlusten genom fasaden vid användning av ett radiatorsystem och ett 

takvärmesystem att göras. Anledningen till detta är att se Vilket system som är 

mest energieffektivt.. Vidare mål är också att genom nyckeltal och visuell 

representation av simuleringarna skapa ett underlag vilket visar på funktionaliteten 

hos takvärmesystemet. Presentationen av simuleringarna har också som mål att 

påverka branschen genom att underlaget fungerar för leverantörer vid utveckling 

och försäljning.   

1.2 Nyckeltal och utvärdering av inneklimat 

 

Bra komfort i en lokal beror först och främst på den termiska balansen hos en 

individ. Ett krav för att uppnå detta är att värmen som bildas vid metabolism är i 

balans med värmeavgivningen till omgivningen (Soykan 2009). Denna balans kan 

delas upp i två undergrupper där den ena utgörs av de faktorer som är personliga, 

så som kläder och aktivitetsnivå, medan den andra gruppen av parametrar beror på 

rummet och dess faktorer så som lufttemperatur, yttemperaturer i rummet, 

lufthastighet samt luftfuktighet (Markov 2002, Ho, Rosario et al. 2009, Soykan 

2009). Genom experimentella undersökningar kan det visas att den termiska 

upplevelsen är starkt beroende av yttemperaturen (hudtemperaturen) på individen i 

rummet (Fountain, Arens 1993). Den parameter som är den vanligaste orsaken till 

att termisk komfort inte uppnås är drag (Markov 2002). Drag kan leda till at det i 

vissa delar av rummet upplevs som obekvämt att vistas. Den lufthastighet som 

leder till ett dragproblem är olika beroende av den operativa temperaturen 

(Fountain, Arens 1993). Dragproblem kan exempelvis uppstå vid fönster på grund 

av kallras. Takvärme värmer upp kalla ytor genom strålning och kan på så sätt 

motverka det kallras som annars skulle uppstått och ger även en möjlighet till 

sänkning av lufttemperaturen med 1 till 2
o
C med bibehållen komfort tack vare att 
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de omgivande ytorna blir varmare genom värmestrålning från taket (Lindab 

Ventilation A/S 2009). 

Ett vanligt sätt att analysera den termiska komforten är att använda sig av Fangers 

PMV (Predicted Mean Vote) modell (Olesen 1982). 
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Med värdet på PMV går det att få reda på hur klimatet i ett rum upplevs 

tillsammans ett index skapat för ändamålet vilket syns i  

Tabell 1 (Olesen 1982).  

PMV Termisk upplevelse 

+3 Hett 

+2 Varmt 

+1 Något varmt 

0 Neutralt 

-1 Något kyligt 

-2 Kyligt 

-3 Kallt 

 
Tabell 1 Tolkning av PMV-index 

Vid beräkning av PMV ansattes de parametrar som inte regleras i simuleringarna. 

Dessa antaganden återfinns i Tabell 2. ”Normalt” med kläder ger ett värde på 1,0 

clo (Cena, Clark 1981). 

Parameter Värde 

Termiskt motstånd av kläder 1,10 clo 

Metabolism 1,0 met 

Relativ luftfuktighet 50 % 

Externt arbete 0 W 
Tabell 2 Ansatta parametrar till PMV beräkningar 

För beräkning av andel individer som är missnöjda med inneklimatet kan PPD 

(Predicted percentage of dissatisfied) modellen användas vilken bygger på PMV 

och beräknas enligt följande (Orosa Garcia 2010): 

            (                      )  

 PPD-index säger att när PMV=0 är 5 % av alla individer missnöjda med 

inneklimatet. Detta är den minsta andelen missnöjda som enligt PPD går att uppnå 

vilket illustreras i Figur 3. Anledningen är att det aldrig går att få alla nöjda vid 

något inneklimat (Soykan 2009).   
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Figur 3 Förhållandet mellan PPD och PMV 

För att beräkna andelen missnöjda individer i ett rum med varmt tak används 

formeln: 

                                     

         

   
   

                      )
       

där PD står för Percentage of dissatisfied och uttrycker andelen missnöjda individer 

i ett rum med varmt tak och kan ses i Figur 7 (Orosa Garcia 2010).  

För att färre än 5 % av individerna i ett rum inte ska vara missnöjda med 

temperaturskillnaden från golvet upp till huvudhöjd ska inte denna 

temperaturskillnad överstiga 3
o
C (Markov 2002, Orosa Garcia 2010). Den andel 

individer som är missnöjda vid olika temperaturskillnader mellan anklar och huvud 

kan ses i Figur 4 baserad på (Markov 2002) samt i Figur 5 baserad på (Orosa 

Garcia 2010). De olika figurerna skiljer sig åt en del i utformning men båda 

rapporterna är överens om hur stor temperaturskillnad det får vara för att andelen 

missnöjda inte ska överstiga 5 %. Eftersom minsta möjliga värde på PPD är 5 % är 

det aktuellt att använda samma procentsats även vid beräkningar av diskomforten 

på grund av temperaturskillnader i höjdled. 
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Figur 4 Andel missnöjda beroende på temperaturskillnad mellan anklar och huvud (Markov 
2002) 

 

Figur 5 Andel missnöjda beroende på temperaturskillnad mellan anklar och huvud (Orosa 
García 2010) 

Ett annat sätt för att värdera inneklimatet är strålningsassymmetri på ett plan. 

Planet placeras 1,1 meter för att representera hur en stående individ upplever 

strålningsasymmetrin och skillnaden i strålning på över och undersidan av planet 

kontrolleras. Hur strålningen mot planet ser ut illustreras i Figur 6. För att inte 

överstiga att 5 % av individerna i ett rum känner obehag ska inte denna 

temperaturskillnad i strålningsassymmetri överstiga 4
o
C (Fanger, Bánhidi et al. 

1980). I Tabell 3 syns andelen av de tillfrågande som ansåg att rummet hade en 

obehaglig komfort vid olika strålningsassymmetrier. När taktemperaturen ökar och 
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tillsammans med det strålningsassymmetrin, sjunker den föredragna 

lufttemperaturen på sådant sätt att den operativa temperaturen näst intill är konstant 

(en maximal skillnad på 0,5
o
C). Detta under försök där strålningsassymmetrin går 

från 0
o
C till 23,6

o
C (Fanger, Bánhidi et al. 1980) vilket kan ses i Tabell 4.  

 

Figur 6 Plan för mätning av strålningsasymmetri 

Strålningsassymmetri [
o
C] 

Lokalt obehag [%] 

Huvud Fötter Total 

4,5 0 6,3 6,3 

9,2 12,5 12,5 25,0 

14,1 25,0 37,5 43,8 

20,4 56,3 50,0 75,0 

23,6 62,5 43,8 68,8 
Tabell 3 Lokalt obehag som följd av strålningsasymmetri 

Strålningsassymmetri 

[
o
C] 

Föredragen lufttemperatur 

[
o
C] 

Operativ temperatur 

[
o
C] 

0 24,1 ±1,6 (standardavvikelse) 24,1 

4,5 24,0 ±1,5 24,6 

9,2 23,0 ±1,7 24,3 

14,1 22,3 ±1,3 24,3 

20,4 21,4 ±1,1 24,2 

23,6 20,6 ±1,5 24,0 
Tabell 4 Operativ temperatur som följd av strålningsasymmetri och föredragen 
lufttemperatur 
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Figur 7 Andel missnöjda vid varmt tak 

De risker som ska undersökas och presenteras för att värdera inneklimatet är 

följande: 

strålningsasymmetri mot ett plan på 1,1 meter, temperaturskillnad mellan anklar 

och huvud, andel missnöjda både enligt Markov samt Orosa García, PD samt PPD. 

Utöver dessa beräknade värden kommer även rumsmedeltemperatur, operativ 

temperatur samt olika yttemperaturer att redovisas för det olika fallen. För att se att 

det inte blir ett dragproblem i rummet kommer lufthastigheten i vistelsezonen att 

kontrolleras.  

Genom att se till det högsta nyckeltalsvärdet kan rapporten undersöka om det finns 

ett fall där PPD>5 % som ger ett lägre antal missnöjda. Detta då det högsta 

nyckeltalet ger antal missnöjda. 

1.3 Mål 

 

Rapportens mål är att utreda hur parametrarna temperatur, vinklar på 

komfortmodulen samt inblåsningsarea på densamma påverkar inneklimatet i ett 

rum. Vidare mål är att genom nyckeltal och visuell presentation av klimatet få ett 

underlag för beställaren att använda vid utveckling och försäljning av 

komfortmoduler. En undersökning för att se lägsta antalet missnöjda skall göras för 

alla utformningar. Slutligen ska rapporten visa på skillnader mellan ett 

takvärmesystem och ett radiatorsystem med målet att svara på vilket som ger det 

bästa inneklimatet samt vilket system som är mest energieffektivt.  
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2. Metod 

 

2.1 Grundläggande 

 

Undersökningen i rapporten görs genom användning av simuleringsprogramet 

COMSOL. Anledningen till detta är att simuleringar på ett smidigt sätt ger ett 

resultat som visar på olika utformningars funktionalitet och hur olika 

parametervariationer spelar in på inneklimatet. Det finns även en ekonomisk 

vinning i att använda simuleringar istället för laborativa mätningar. Detta då 

systemet, i detta fall komfortmodulen, kan ändras efter önskemål väldigt enkelt 

men som vid en laboration skulle kräva framtagning av nya produkter. Ytterligare 

en faktor som är till simuleringsprogrammens fördel är enkelheten i att justera 

parametrar, något som vid en mätning ger flera timmar extra i väntetid då 

laborationsrummet måste stabilisera sig innan ett bra resultat kan erhållas. 

Alla simuleringar är gjorda i COMSOL Multiphysics 4.3 där den fysik som 

används är Conjugate Heat Transfer problemet beräknas stationärt. Alla de 

fysikaliska beräkningar som görs i COMSOL är baserade på de standardekvationer 

som finns med i programvaran och har inte ändrats. Det rum som är uppbyggt i 

COMSOL är baserat på ett kontorsrum på Swegon i Arvika och används i 

takvärmesimuleringarna som ligger till grund till resultatet samt i det radiatorfall 

som används till en jämförelse mellan de olika inneklimaten. Genom denna 

radiatormodell kan ett fall som traditionellt sett används utvärderas och användas 

som referens för att se hur bra ett takvärmesystem fungerar. 

Modellerna som ligger till grund till undersökningen av takvärmesystemet är 

uppbyggda med ett luftlager där komfortmodulen är placerad mitt i rummet i taket. 

Övriga delar som är med är golvet, innertaket samt fasaden bestående av en 

väggdel och en fönsterdel. 

De temperaturrandvillkor som används på luften in i rummet samt en temperatur på 

utsidan av ytterväggen samt fönstret. Temperaturen på utsidan av fasaden ligger till 

grund för den värmeförlust som sker ut från lokalen. För att få luftrörelser på grund 

av densitetsskillnader (temperaturskillnader) används Volume Force (naturlig 

konvektion) i simuleringsprogrammet.   

För att göra problemet beräkningsbart har dämpningen anpassats så att COMSOL 

klarar av att få modellen att fungera. Detta har inneburit att en dämpning på 0,1 har 

används och för att nå till denna har i simuleringarna Parametric Sweep använts. 

Detta gör att COMSOL först löser simuleringarna med en högre dämpning och 

använder denna lösning för att beräkna om problemet med en lägre dämpning.  



15 
 

För att göra simuleringarna så bra som möjligt har meshningen anpassats till att 

vara väldigt fin (COMSOL: extremely fine) i vissa områden. Dessa områden är ett 

luftblock runtom komfortmodulen, längs fasaden vid frånluften till närliggande 

rum. I övriga delar av luften har fin mesh (COMSOL: fine) använts.  

För verifiering mellan simuleringar och verkligheten gjordes mätningar i 

laboratorium. Sedan byggdes en modell för att likna det laborationsrum där 

mätningarna utfördes. Detta rums temperatur på insidan av fasaden används som 

randvillkor i simuleringsmodellen. För övriga väggar användes randvillkor som så 

nära som möjligt överensstämmer med laborationen. Rummet i vilket 

simuleringarna skedde skiljer sig en del åt mot det rum i vilket takvärmesystemet 

undersöks. Den ena långsidan var av glas och motstående var en uppbyggd vägg 

för att få rätt dimension på rummet. Lufttemperaturer på utsidan av dessa väggar 

var kända och ansattes i modellen som ett randvillkor på utsidan av väggarna. 

Väggen som var motstående mot den kalla fasadytan var flyttbar vilket användes 

för att få samma längdmått som i det rum som skulle undersökas. Effektförlusten 

genom denna vägg ansågs vara noll.  

2.2 Takvärmesystem 

 

Modellen av rummet är byggd med de delar som finns listade i Tabell 5, där 

rumsluften är indelad i tre block för att temperaturer på olika höjder skall kunna 

utläsas samt att meshningen vid komfortmodulen ska vara finare än i resterande del 

av rummet. Dessa delar varieras inte utan är konstanta under alla simuleringar. De 

olika uppbyggnaderna av komfortmodulen finns listade i Tabell 6 med stöd av 

Figur 8. 

Del av 

modell 

Längd 

X-led 

[m] 

Längd 

Y-led 

[m] 

Längd 

Z-led 

[m] 

Position 

X-led [m] 

Position 

Y-led [m] 

Position 

Z-led [m] 

Rumsluft 3,05 4 2,7 0  0 0 

Innertak 3,05 4 2,7 0 0 2,7 

Golv 3,05 4 0,1 0 0 -0,1 

Fönster 2,6 0,03 1,5 0,225 -0,03 0,9 

Yttervägg 3,05 0,29 2,82 0 -0,29 -0,1 
Tabell 5 Simuleringsmodellens delar 
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Figur 8 Schematisk bild av komfortmodulen 

 

Komfortmodulutformning Total längd bas 

[m] 

Längd C 

[m] 

Vinkel A 

[
o
] 

Vinkel B 

[
o
] 

Utformning I 0,567 0,04 25 22 

Utformning II 0,567 0,04 37,4 22 

Utformning III 0,567 0,04 25 28 

Utformning IV 0,567 0,04 37,4 28 

Utformning V 0,567 0,04 20,9 22 

Utformning VI 0,65 0,04 18,43 18,05 
Tabell 6 Utformning komfortmodul 

För att få en bra modell gjordes mätningar i ett av rummet på Swegon i Arvika. 

Genom att jämföra olika modeller med dessa uppmätta värden kunde den 

modelluppbyggnad som stämde bäst med de uppmätta värdena användas. Övriga 

modellalternativ försakades. 

Fönstret samt ytterväggen byggdes med homogena delar. 

Värmeledningsförmågorna beräknades för att fönstret skulle likna ett 2+1 fönster 

med argon mellan glasskivorna och väggen bestående av tre delar med isolering 

mellan tegel. Beräkningen gjordes enligt nedanstående formel och 

materialegenskaperna återfinns i Tabell 7. 
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Materialegenskaper k-värde [W/mK] Cp [J/KgK] ρ [Kg/m
3
] ε [1] 

Fönster 0,042 480 2200 0,9 

Yttervägg 0,14 910 1800 0,9 

Innertak 0,05 100 837 0,9 

Golv 1,1 1200 2300 0,9 
Tabell 7 Materialegenskaper 

Vid byggnation av modellen har följande randvillkor används enligt Tabell 8. 

Randvillkor för del Typ av randvillkor Numeriskt värde 

Yttervägg (utsida) Temperatur [K] 255,15 

Fönster (utsida) Temperatur [K] 255,15 

Golv (undersida) Energiflöde [W] 0 (termiskt isolerad) 

Tak (ovansida) Energiflöde [W] 0 (termiskt isolerad) 

Övriga väggar Energiflöde [W] 0 (termiskt isolerad) 

Inflöde komfortmodul Inlopp [m/s] Varieras för att få rätt volymflöde 

Utflöde komfortmodul Utlopp [m/s] Varieras för att få rätt volymflöde 

Utflöde närliggande rum Utlopp Open boundary 
Tabell 8 Randvillkor simuleringsmodell 

Hastigheten som ansätts på övre randen av komfortmodulen, markerat i Figur 9, 

tillfredsställer de krav på volymflöde i komfortmodulen som är satta av beställare. 

Genom randvillkoren blir då ventilationsflödet 79 liter luft per sekund som blåses 

in i rummet, 60 liter per sekund tas ut genom ventilationsdonet i taket för att 

cirkuleras genom komfortmodulen och resterande 19 liter per sekund tas ut vid 

donet på väggen vilket är ett överluftsdon till närliggande lokal. Detta ger då 19 

liter per sekund in i rummet som är friskluft. Flödet genom komfortmodulen kan 

ses i Figur 9 där detta åskådliggörs.  

 

Figur 9 Flöde genom komfortmodulen där den röda linjen visar på den rand där 
lufthastigheten ansattes 

Simuleringar gjordes på flera olika inblåsningsvinklar och vid majoriteten av 

vinklarna varierades även temperaturen på tilluften. I de senare simuleringarna 

varierades inte temperaturen lika mycket då sambandet mellan lufttemperatur in i 

rummet och nyckeltal inte var det mest intressanta utan hur ett bra inneklimat 

uppnådes.  
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För bedömning av den termiska komforten beräknades och sammanställdes ett 

excelark med utdata från modellen. De data som erhölls från simuleringarna finns 

sammanställt i Tabell 9. 

Utdata från simuleringar 

Typ  Position 

Temperatur Ytor under 1,1 meters höjd 

Temperatur Ytor över 1,1 meters höjd 

Temperatur Alla ytor 

Temperatur Medel i rummet 

Temperatur Medel på golvet 

Temperatur Medel på fönster 

Temperatur Mitt i rummet i x- samt y-led. Höjd 0,1 meter 

Temperatur Mitt i rummet i x- samt y-led. Höjd 1,7 meter 

Lufthastighet Mitt av rummet 
Tabell 9 Utdata från simuleringar 

Med hjälp av dessa utdata beräknades de nyckeltal som kan ses i  

Tabell 10. 

 

Tabell 10 Beräknade nyckeltal 

2.2.1 Verifiering av simuleringsmodell  

 

Genom mätningar i laboratorium verifierades en ny modell som representerade 

laborationsrummet. Två olika laborationen utfördes för att få en större mängd data 

att använda till verifiering av simuleringsmodellen. Modellen användes 

tillsammans med samma randvillkor som under laborationen för att se hur dessa 

stämde överrens. I laboratoriet byggdes en kopia av det rum som simuleras och en 

kall fasad användes som kylning. I taket placerades en komfortmodulen likt den i 

simuleringarna vilken kan ses i Figur 11 och fasadytan kyldes till en konstant 

yttemperatur, denna temperatur var i test ett 16
o
C och i test två 13

o
C. Övriga ytor i 

rummet var en helt isolerad vägg på motsatt sida sett till den kalla fasadytan, en 

glasvägg på ena långsidan med ett luftlager utvändigt som hade konstant 

temperatur och en temporärt uppbyggd vägg på den andra långsidan. Utanför denna 

uppbyggda vägg var ett slutet rum som agerade omgivning till laborationen. För att 

undvika att resultatet påverkades av omgivande rum användes 20
o
C och 22

o
C på 

Beräknade nyckeltal Typ 

Operativ temperatur Temperatur 

Strålningsasymmetri mot plan Temperatur 

Temperaturskillnad mellan anklar och huvud Temperatur 

Missnöjda enligt Markov Andel 

Missnöjda enligt Orosa Gacia Andel 

PD Andel 

PMV Andel 

PPD Andel 
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andra sidan glasväggen i test ett respektive test två. Detta för att få en så liten 

påverkan som möjligt från detta utrymme. Taket var ett innertak bestående av 19 

mm isolering och temperaturen på ovansidan var 24
o
C. Efter att stabilt tillstånd 

uppnåtts mättes temperaturer i rummet på olika position samt olika höjd, även 

taktemperaturen mättes. Lufttemperaturer mättes i tio stycken punkter i rummet där 

fem var placerade 0,6 meter från fasaden och fem var placerade tre meter från 

fasaden. De olika mätpunkterna varierade i höjdled och var på positionerna; 0,1 

meter, 0,6 meter, 1,1 meter, 1,5 meter samt 1,8 meter från golvet. Även den 

operativa temperaturen mättes, detta med hjälp av en svart glob, samt 

yttemperaturen på innertaket vilket mättes med hjälp av en Minolta CYCLOPS 

Compac 3 Infrared Thermometer med inställningen ε=0,9. Taktemperaturen mättes 

på alla 35 takplattor av vilka innertaket var uppbyggt av. Placeringen av 

takplattorna fås ur Figur 10. Den operativa temperaturen mättes under 

komfortmodulen på 1,1 meters höjd. Mätutrustning kan ses i Figur 12 där den 

svarta globen används för att mäta den operativa temperaturen och den mindre 

givaren mäter lufttemperatur samt lufthastighet där två olika höjder ses på bilden. 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

Figur 10 Numrering av takplattor vid laboration 
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Figur 11 Fyrvägsblåsande komfortmodul som användes i laborationer 

 

 

Figur 12 Mätutrustning under laboration, svart glob för mätning av operativ temperatur 
samt mätutrustning för temperatur och lufthastighet 
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2.3 Radiatorsystem 

 

Radiatormodellen är simulerad på samma rum som takvärmesystemet med samma 

randvillkor på yttervägg, fönster, golv samt tak. Det som skiljer modellen åt är att 

den inte har ett takvärmesystem utan att ventilationen sker genom att luft blåses in 

och tas ut från rummet på väggen mitt emot fasaden. Detta sker genom att inluften 

sitter nära ena långsidan av rummet nära taket och frånluften är placerad på 

motsvarande sätt vid andra långsidan. För uppvärmning används en radiator vilken 

är placerad under fönstret, detta då det är en vanlig placering vid användning av 

radiatorer. De delar i modellen som skiljer sig åt mot takvärmesimuleringarna finns 

listade i Tabell 11 medan de randvillkor som skiljer mellan takvärmemodellen och 

radiatormodellen kan ses i Tabell 12. Den hastighet som användes för inflödet i 

rummet anpassades så att det totala tillflödet var 19 l/s och den effekt som 

användes på radiatorn gav ett PPD-värde på 5 % mitt i rummet. Modellen 

simulerades med fyra stycken lösningsberäkningar (COMSOL: study) där effekten 

på radiatorn successivt ökades, detta för att modellen skulle konvergera.  

För att utvärdera hur radiatorsystemet upplevs används samma beräkningar som för 

takvärmesystemet vid olika nyckeltal. Genom att uppnå PPD = 5 % i radiatorfallet 

kan modellen jämföras med takvärmesystemet. Dels sett till övriga nyckeltal, 

luftrörelser och temperaturfördelning, men även sett till energiförluster ut genom 

fasaden. Genom en jämförelse mellan energiförlusterna kan takvärmesystemet 

bedömas utifrån ett energiperspektiv. 

Del av 

modell 

Längd 

X-led 

[m] 

Längd 

Y-led 

[m] 

Längd 

Z-led 

[m] 

Position 

X-led [m] 

Position 

Y-led [m] 

Position 

Z-led [m] 

Radiator 2,6 0,01 0,4 0,225 0,05 0,1 

Inlopp 0,1 0,1 0,1 2,8 4 2,5 

Utlopp 0,26 0,1 0,12 0,2 4 2,5 
Tabell 11 Delar som skiljer för radiatormodell 

 

Randvillkor för del Typ av randvillkor Numeriskt värde 

Radiator Effekt [W] 1200 

Tilluft Hastighet [m/s] 4,75 

Tilluft Temperatur [
o
C] 17 

Frånluft Outlet Open boundary 
Tabell 12 Speciella randvillkor för radiatormodell 
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3. Resultat 

 

För att ge en bra och tydlig bild över temperaturfördelningen anpassas färgskalan 

så den representerar att temperaturen sträcker sig mellan 15
o
C och 30

o
C. Detta ger 

att alla temperaturer som ligger utanför detta visualiseras som 15
o
C alternativt 

30
o
C. Detta är genomgående för alla resultatpresentationer. Ovanför skalan står den 

högsta temperatur i simuleringsfallet vilket är den samma som temperaturen på 

luften in i rummet. På motsvarande sätt står den lägsta temperaturen nedanför 

skalan. Detta är temperaturen utomhus vilket ger -18
o
C i samtliga simuleringar. 

Även för lufthastigheterna har färgskalan anpassats för att resultatet ska bli tydligt. 

Den lägsta hastigheten är 0 meter/sekund och den högsta hastigheten är 0,2 

meter/sekund. På motsvarande sätt som i temperturvisualiseringen går den högsta 

hastigheten att finna ovanför färgskalan. Denna hastighet är den hastighet som 

använts på toppen av komfortmodulen för att ge det eftersträvade luftflödet in i 

rummet. 

I resultatdelen visas de delar av resultatet som anses vara viktigast. Mer detaljerade 

utdata från simuleringarna kan ses i bilaga 1 Tabell 20 samt i Tabell 21 med start 

på sida 55 för takvärmesimuleringarna samt Tabell 22 och Tabell 23 för 

radiatorsystemet. 
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3.1 Simuleringar i COMSOL 

3.1.1 Utformning I 

 

 

Figur 13 Nyckeltal utformning I 

Figur 13 visar hur nyckeltalen ändras i utformning I när temperaturen på luften in 

varieras. Här syns det att för att uppnå ett lågt värde på PPD krävs en så hög 

temperatur (52,5
o
C) in att PD samt strålningsasymmetrin inte uppfyller de krav 

som finns. Vid PPD 5 % för den första utformningen ger detta, som följd av den 

höga temperaturen in, en strålningsasymmetri på 6,35
o
C vilket är högre än de 4

o
C 

som är den maximala asymmetri för att 5 % inte ska uppfatta detta som obehagligt. 

Den andel individer som tycker att denna strålningsasymmetri är obehaglig är 9,5 

%. Vid en maximal strålningsasymmetri på 4
o
C blir PPD 12,55 % vilket gör att 

denna typ av utformning inte ger ett behagligt inneklimat som uppfyller alla de 

krav som används vid utvärdering. Detta system ger inte heller den föredragna 

operativa temperaturen på 24
o
C utan ger en operativ temperaur på 22,57

o
C. De 

nyckeltal som inte är ett problem är skillnaden i temperatur mellan anklar och 

huvud. Denna differens är så pass liten att den inte utgör ett problem med anseende 

på det upplevda klimatet. 
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Figur 14 Temperaturfördelning utformning I vid PPD = 5 % 

Hur temperaturfördelningen ser ut mitt i rummet visas i Figur 14 där det syns att 

den varmare luften som blåses in stannar nära taket som följd av densitetskillnader. 

I figuren syns även att golvtemperauren är varmare längre bort från fasaden. 

Lufttemperaturen en meter in från väggarna är dock höge vid fasaden än på andra 

sidan av rummet.  

 

 

Figur 15 Luftrörelser utformning I vid PPD = 5 % 

Luftrörelserna i rummet kan ses i Figur 15, där luft från taket följer fasaden ner till 

golvet. Detta är den plats i rummet som luften rör sig från taket ner till golvnivå, 
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vilket sker utmed hela fasaden. Denna luft är sedan med i en stor virvel som 

sträcker sig från golvet upp till cirka 1,6 meters höjd. Hastigheten på denna luft är 

inte tillräckligt hög för att ge upphov till ett dragproblem i rummet.  

Luften som rör sig ut åt höger från komfortmodulen tas ut ur rummet efter att en 

virvel har uppstått. Denna virvel sträcker sig från inblåsningen till den högra 

väggen och tillbaka. 

3.1.2 Utformning II 

 

 

Figur 16 Nyckeltal utformning II 

Vid den andra utformningen behövs en lägre temperatur (42,5
o
C) än vid 

utformning I för att uppnå PPD 5 %. Detta kan ses i Figur 16 där nyckeltalens 

variation mot temperaturen på luften in i rummet plottats. Dock blir ändå PD högre 

än 5 % på grund av att strålningsasymmetrin är 6,25
o
C vilket ger ett PD-värde på 

9,27. Det blir alltså liknande nyckeltal i de båda utformningsfallen även om 

lufttemperaturen in i rummet skiljer sig åt med 10
o
C. För PD<5 % ska 

temperaturen in vara mellan 27,4
o
C och 35,5

o
C men eftersom detta ger PPD mellan 

22 och 8 så är detta inte ett intressant fall att simulera. Den operativa temperauren 

blir vid denna utformning och temperatur in 22,47
o
C vilket är lägre än de 24

o
C som 

tidigare undersökningar visat är vad majoriteten föredrar. 
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Figur 17 Temperaturfördelning utformning II vid PPD = 5 % 

Temperaturfördelningen mitt i rummet med utformning II erhålls i Figur 17. 

Skillnader kan ses mot utformning I då det i detta fall sprider sig varmare luft 

längre från komfortmodulen. Likheter finns dock i temperaturfördelningen längs 

golvet där den högsta golvtemperaturen är längst bort från fasaden.  

 

Figur 18 Luftrörelser utformning II vid PPD = 5 % 

Luftrörelserna som kan ses i Figur 18 vilken visar att strömningen är liknande i 

utformning I men att hastigheten är högre samt att det finns en höjdtopp längst bort 

från fasaden. Hastigheten är dock aldrig så hög att detta ger upphov till ett 

dragproblem.  
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Precis som i tidigare utformningar bildas det en virvel mellan komfortmodulen och 

den inre väggen. Detta gör att en del av den luft som skickas in i rummet inte 

omblandas med övriga luften utan ganska snabbt försvinner ut igen.  

3.1.3 Utformning III 

 

 

Figur 19 Nyckeltal utformning III 

Utformning III ger PPD=5 % vid temperaturen 58,5
o
C vilket är högre än både 

utformning I samt II. Den högre temperaturen ger också ett PD-värde som är högre 

än i föregående utformningar samt så ger systemet en för hög strålningsasymmetri 

för att inneklimatet ska uppfattas som behagligt. En strålningsasymmetri på 6
o
C ger 

ett PPD-värde på 6,87 % och ett PD-värde 8,6 %. Vid beräkningar blir den 

operativa temperaturen vid PPD=5 % tillfälle 23,21
o
C vilket är högre än tidigare 

utformningar men fortfarande under 24
o
C.  

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

42,5 49,5 52,5 55,5 58,5 A
n

d
e

l m
is

sn
ö

jd
a 

O
ro

sa
 G

ar
cí

a,
 M

ar
ko

v 
[%

] 
sa

m
t 

te
m

p
sk

ill
n

ad
 a

n
kl

ar
 m

o
t 

h
u

vu
d

 [
o

C
] 

P
D

, P
P

D
 [

%
],

 S
tr

ål
n

in
gs

as
sy

m
e

tr
i [

o
C

] 

Temperatur in [oC] 

Nyckeltal utformning III 

Strålningsasymmetri [oC]

PD

PPD

Temperaturskillnad
mellan anklar och huvud

Andel missnöjda enl.
Markov

Andel missnöjda enl.
Orosa Garcia



28 
 

 

Figur 20 Temperaturfördelning utformning III vid PPD = 5 % 

Hur utformning III vid 58,5
o
C på luften in påverkar temperaturen i rummet kan ses 

i Figur 20. Här kan det ses att temperaturen är lite lägre vid 1,1 meters markeringen 

nära den högra väggen. Detta i jämförelse med längre in i rummet, bortsett allra 

närmast fasaden där dock temperaturen är lägre än vid den högra väggen.  

 

Figur 21 Luftrörelser utformning III vid PPD = 5 % 

Figur 21 visar hur luften rör sig vid denna simulering. Luftrörelsen är väldigt lik 

utformning II till hur luften rör sig i en virvel samt att luft från takhöjd tar sig ner 

till golvet längst med fasaden. Även höjdtoppen på höger sida av rummet liknar 

den i andra utformningen. På grund av densitetsskillnader stiger inte luften från 

golvet längre än 1,6 meter upp i rummet. 
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I utformning III är inte virveln mellan komfortmodulen och den högra väggen lika 

tydlig som i andra utformningar. Dock finns virveln med även här vilket inte leder 

till en optimal omblandning.  

3.1.4 Utformning IV 

 

Strålningsasymmetri [
o
C] 6,99 

Temperaturskillnad Anklar – Huvud [
o
C] 1,43 

Missnöjda enligt Markov [%] 1,47 

Missnöjda enligt Orosa García [%] 1,06 

PD [%] 10,98 

PPD [%] 5 
Tabell 13 Nyckeltal utformning IV 

Utformning IV ger PPD=5 % vid 46,5
o
C på luften in i rummet vilket leder till en 

operativ temperatur på 23,31
o
C. Detta ger en strålningsasymmetri på 6,99

o
C samt 

ett PD-värde på 10,98 vilket är för höga värden för att rummet ska ha ett behagligt 

klimat. Det finns inga problem med de andra nyckeltalen så som 

temperaturskillnaden mellan anklar och huvud eller andel missnöjda enligt varken 

Markov eller Orosa García. Alla nyckeltal för utformning IV finns listade i Tabell 

13. 

 

 

Figur 22 Temperaturfördelning utformning IV vid PPD = 5 % 

Genom att studera Figur 22 går det att se hur utformning IV vid ett PPD-värde på 5 

% skapar temperaturvariationer i rummet. Spridningen av luften in gör att det 

närmast taket är >30
o
C en dryg meter från komfortmodulen. I denna figur går det 

även att se hur golvtemperaturen är lägst närmast fasaden och stiger i y-led. 
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Figur 23 Luftrörelser utformning IV vid PPD = 5 % 

Luftrörelserna ser ut som vid utformning I med luft från taket som tar sig till golvet 

längs fasaden och där ger en stor virvel över hela rummet. Detta utan att nå högre 

än cirka 1,6 meter eller ge upphov till dragproblem. 

Betraktas komfortmodulen och dess lufttillförsel i positiv y-riktning syns hur luften 

som skickas in gör en virvel bort till väggen och sedan vänder tillbaka och 

försvinner ut ur rummet.   
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3.1.5 Utformning V 

 

 

Figur 24 Nyckeltal utformning V 

För att utformning V ska ge PPD på 5 % krävs en temperatur in i rummet på 

63,5
o
C. Detta ger en strålningsasymmetri på 6,89

o
C, PD-värde på 10,74 och en 

operativ temperatur på 23,25
o
C. Detta gör att detta system inte uppfyller de krav 

som finns för att detta ska ge ett bra inneklimat. Vid en lägre temperatur in 

(52,5
o
C) fås ett PPD på 6,8 % men ett PD-värde på 8,29 vilket inte heller är en bra 

temperatur för denna utformning. De övriga nyckeltalen ger inte upphov till 

problem med komforten.  
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Figur 25 Temperaturfördelning utformning V vid PPD = 5 % 

Den temperaturfördelning som utformning V ger upphov till vid PPD=5% 

visualiseras i Figur 25 där temperaturskillnader i olika delar av rummet kan ses. I 

figuren går det att se hur temperaturen längs golvet skiljer sig för olika positioner i 

rummet med den högsta temperaturen åt höger.  

 

 

Figur 26 Luftrörelser utformning V vid PPD = 5 % 

Denna utformning värmer taket mer i y-led än tidigare simuleringar men ser i 

övrigt ut som de andra utformningarna i rummet. Luftrörelserna ser ut som i 

utformning I samt III med en höjdtopp längst bort från fasaden och med en virvel 
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över golvet. Det uppstår inte ett dragproblem på grund av luftrörelserna i rummet. 

Tendensen med att luft från taket tar sig till golvet vid fasaden gäller även för detta 

simuleringsfall likt tidigare utformningar. 

3.1.6 Utformning VI 

 

 

Figur 27 Nyckeltal utformning VI 

Genom en temperatur in i rummet på 63,5
o
C ger utformning VI ett PPD-värde på 5 

%. Detta ger upphov till ett PD-värde på 9,69 % vilket överstiger den gräns för ett 

behagligt inneklimat. Även strålningsasymmetrin är för hög då denna är 6,43
o
C 

vilket är högre än de riktvärden som ska uppfyllas. Som tidigare utformningar 

utgör inte övriga nyckeltal ett problem även om den operativa temperaturen är för 

lågt. Vid denna temperatur och utformning blir denna operativa temperatur 

23,34
o
C. 
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Figur 28 Temperaturfördelning utformning VI vid PPD = 5 % 

Utformning VI har en bred spridning av luft vars temperatur >30
o
C. I övrigt 

påminner temperaturfördelningen som kan ses i Figur 28 om tidigare 

utformningars. Detta med skillnader i golvtemperatur samt lufttemperaturen på 1,1 

meter som skiljer sig åt i y-led. 

 

Figur 29 Luftrörelser utformning VI vid PPD = 5 % 
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Luftrörelserna i rummet ser ut som utformning II, III samt V med en topp i höjdled 

längst från fasaden för luftvirveln. Det finns inga problem med drag vid denna 

utformning samt denna temperatur på luften i rummet.  

3.1.7 Radiatormodell 

Resultatet av radiatormodellen finns samlat i Tabell 14. Detta är nyckeltalen vid ett 

PPD-värde på 5 %.  

Strålningsasymmetri (tak-golv) [
o
C] 0,35 

Temperaturskillnad Anklar – Huvud [
o
C] 1,193 

Missnöjda enligt Markov [%] 1,16 

Missnöjda enligt Orosa García [%] 0,88 

Medelrumstemperatur [
o
C] 20,96 

PPD [%] 5 
Tabell 14 Nyckeltal radiatormodell 

 

Figur 30 Temperaturfördelning radiatormodell 

Temperaturfördelningen vid användning av radiatorsystemet visar hur luften vid 

taket är lite varmare än längre ner mot golvet, vilket kan ses i Figur 30. 

Anledningen till det är densitetsskillnader på luften som uppkommer på grund av 

radiatorn. Golvtemperaturen är varmast närmast radiatorn där det allra närmast är 

en tydlig uppvärmning på grund av strålning mellan golvet och radiatorn. Denna 

temperatur sjunker sedan längre ifrån fasaden. I figuren syns även hur radiatorn 

värmer upp väggen från insidan samt hur ett kallras från fönstret motverkas genom 

naturligkonvektion.  
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Figur 31 Luftrörelse radiatormodell 

I Figur 31 visualiseras luftrörelserna mitt i rummet vilket visar på hur den varma 

radiatorn värmer luften och motverkar kallras från fönstret då luften stiger istället 

för att sjunka ner mot golvet. Luften rör sig istället nedåt längst bort från fasaden. 

Detta skapar en stor virvel som sträcker sig över hela rummet. Hastigheterna på 

luften är inte så stor att de ger upphov till några dragproblem utan partiet där luften 

har som högst hastighet är vid radiatorn vilket är ett område i vilket individer inte 

befinner sig.  

 

Figur 32 Luftrörelse vid inlopp radiatormodell 
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Vid ventilationen där luft med lägre temperatur än lufttemperaturen tas in i rummet 

skapas en så pass hög lufthastighet att detta ger upphov till ett dragproblem, detta 

kan ses i Figur 32. Problemet uppstår vid det hörn där tilluften är placerad.  

3.2 Sammanställning simuleringsresultat 

 

Genom en resultatsammanställning för alla utformningar fås ett samband mellan 

utformning och vilket temperatur som krävs för att uppnå ett PPD-värde på 5 %. 

Sammanställningen går att se i Tabell 15. 

Utformning Vinkel A [
o
] Vinkel B [

o
] Temperatur in [

o
C] 

I 25 22 52,5 

II 37,4 22 42,5 

III 25 28 58,5 

IV 37,4 28 46,5 

V 21 22 63,5 

VI 18 18 63,5 
Tabell 15 Sammanställning över resultat för PPD=5% 

I tabellen ovan syns att den lägsta temperaturen som krävs på luften fås vid stor 

vinkel A och en liten vinkel B. Högre temperaturer krävs när vinkel A blir mindre 

eller vinkel B blir större.  

I Tabell 16 syns skärningspunken mellan PPD och PD för alla utformningar. Detta 

blir den punkt med lägst antal missnöjda och uppstår vid en lägre temperatur på 

luften än den som krävdes för att uppnå PPD=5 %. 

Utformning  Skärningspunkt mellan PPD och PD[%]  Temperaturintervall [
o
C] 

I  7  42,5-46,5 

II  7  35,5-42,5 

III  8  42,5-49.5 

IV  E/T  E/T 

V  7 (Trendlinje)  E/T 

VI  7,5  49,5-55,5 

Tabell 16 Skärningspunkt PPD och PD 
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3.3 Effektförluster genomfasaden 
 

Effektförlusterna genom fasaden för de olika simuleringarna finns sammanställda i 

Figur 33.  

 

Figur 33 Energiflöde genom fasad 

I det sammanställda diagrammet syns att det är små skillnader i energiflöde genom 

fasaden. Detta med en maximal skillnad mellan olika utformning på 

takvärmesimuleringarna på 6 watt och en maximal skillnad inkluderat 

radiatorsystemet på 7 watt. 

3.4 Verifiering av laborationer 

 

Jämförelse mellan uppmätta värden och simulerade värden för test 1 kan ses i Figur 

34 där temperaturen jämförs i tio olika punkter i rummet samt Figur 35 där 

lufthastigheten jämförs och på motsvarande sätt för test 2 i Figur 36 samt Figur 37. 

Pole A är placerad 0,6 meter från fasaden och Pole C är placerad 3 meter från 

fasaden, båda två är placerade mitt i rummet sett till bredden. Jämförelsen mellan 

de operativa temperaturerna i de båda fallen finns i Tabell 17 där även felet finns 

beräknat. 
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Figur 34 Temperaturjämförelse mellan simuleringar och laboration test 1 

 

Figur 35 Jämförelse lufthastighet mellan simulering och laboration test 1 
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Figur 36 Temperaturjämförelse mellan simuleringar och laboration test 2 

 

Figur 37 Jämförelse lufthastighet mellan simulering och laboration test 2 

Operativ temperatur Simulerade [
o
C] Uppmätta [

o
C] Fel [

o
C] 

Test 1 19,92027 20,4 0,47973 

Test 2 20,11211 20,15 0,03789 
Tabell 17 Jämförelse i operativ temperatur 

Mätningarna på innertaket gav de temperaturer som finns listade i Tabell 18 för 

första laborationen och i Tabell 19 vid den andra laborationen. Den simulerade 

temperaturen som jämförs med de uppmätta värdena går att finna i Figur 38 

respektive Figur 39. 
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Takplatta Temperatur Takplatta Temperatur Takplatta Temperaur 

1 21 13 - 25 22,2 

2 21 14 23,4 26 22,7 

3 22 15 22,4 27 22,3 

4 21,2 16 22,2 28 23,1 

5 21 17 22,1 29 22,4 

6 21,4 18 23,9 30 22,2 

7 21,3 19 21,9 31 22,7 

8 23,2 20 22,2 32 22,8 

9 21,2 21 22,4 33 23,2 

10 21,4 22 22,6 34 22,8 

11 22,6 23 23,4 35 22,6 

12 23,5 24 22,1   
Tabell 18 Uppmätta taktemperaturer för test 1 

 

Figur 38 Simulerade taktemperaturer test 1 (notera att temperaturskalan i denna figur 
skiljer sig åt mot övriga) 

Temperaturen vid laborationstillfället är högre än de resultat som simulerats fram. 

Skillnaden gäller överlag vid jämförelse mellan simulerade och uppmätta 

temperaturer. 
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Takplatta Temperatur Takplatta Temperatur Takplatta Temperaur 

1 22,1 13 - 25 23,8 

2 22,1 14 26,0 26 24,2 

3 24,5 15 25,3 27 24,4 

4 22,1 16 23,7 28 25,6 

5 22,1 17 23,3 29 24,3 

6 22,7 18 27,4 30 24,3 

7 22,1 19 23,2 31 24,8 

8 26,9 20 23,9 32 25,0 

9 22,2 21 23,8 33 25,6 

10 22,6 22 23,9 34 24,5 

11 25,4 23 26,0 35 24,8 

12 26,6 24 23,6   
Tabell 19 Uppmätta taktemperaturer för test 2 

 

Figur 39 Simulerade taktemperaturer test 2 

Vid en jämförelse mellan laborationsdata och simulerade data syns att 

taktemperaturen är lite lägre i det simulerade fallet. Skillnaden är genomgående för 

alla positioner i rummet. 
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4. Diskussion 

 

4.1 Resultat takvärmesystem 

 

Simuleringsresultatet visar att alla utformningar kan ge ett PPD-värde på 5 %. 

Detta leder till att det ur ett PPD-perspektiv inte spelar någon roll hur 

komfortmodulen ser ut. Skillnaden ligger istället i vilken temperatur luften in i 

rummet måste ha för att detta ska uppfyllas, vilket påverkas av 

modulutformningen. Med en större vinkel A blir temperaturen på luften som krävs 

lägre medan vinkel B skall hållas låg för samma verkan. Det ligger en stor 

temperaturskillnad i den högsta och lägsta temperaturen som vid olika utformning 

uppfyller PPD=5 % vilket gör att det är intressant att simulera vidare med ännu 

större vinkel A för att se om detta blir ett ännu bättre resultat samtidigt som vinkel 

B hålls så låg som möjligt. Om luften värms upp av ett vattensystem, placerat 

ovanför innertaket, kan en lägre lufttemperatur leda till ett smidigare system med 

lägre vattentemperatur.  

I de resultat som ger ett PPD-värde på 5 % uppnås inte en operativ temperatur på 

24
o
C. Istället blir den operativa temperaturen genomgående lägre hos alla 

utformningar. Närmast 24
o
C hamnar utformning VI med en operativ tempertur på 

23,34
o
C vilket blir 0,66

o
C för lågt. Största differensen för någon utformning är 

1,53
o
C vilket uppstår då den operativa temperaturen är 22,47

o
C. En fråga som 

uppkommer vid värdering med hjälp av operativ temperatur är hur detta står sig 

mot antal missnöjda. Detta då tidigare resultat som visar att individer föredrar en 

operativ temperatur på 24
o
C inte säger hur stort missnöjet blir om denna temperatur 

inte uppfylls. Med detta i åtanke är det svårt att dra några slutsatser från att den 

operativa temperaturen inte uppfylls utan värdering av inneklimatet bör istället ske 

med hjälp av strålningsasymmetri, temperaturskillnad mellan anklar och huvud, 

PD-värde samt PPD-värde vilket ger en säkrare bild över hur väl systemet fungerar.  

I simuleringarna uppnås inte alla krav på nyckeltal samtidigt. Detta gör att 

skärningspunkten mellan PPD och PD kurvan är intressant. Här uppstår den 

situation med minst andel missnöjda. Punkten där skärningen sker är den bästa 

driften för de olika utformningarna i vilken så få individer som möjligt upplever 

klimatet som obehagligt. Detta ger inte det optimala PPD = 5 % i rummet men 

skulle kunna fungera bättre än PPD = 5 % och PD > 9 %. Ett exempel på detta är 

utformning I vid 46,5
o
C på luften in i rummet. Detta ger PPD på 5,83 % och PD 

blir i detta fall 7,88 %. Den högsta procentsats av dessa är lägre än de 9,5 % som 

var missnöjda om denna utformning skulle köras med en högre temperatur så att 

PPD = 5 % uppnåddes. Vid denna drift skulle komfortmodulen ge störst andel 

individer som är nöjda med inneklimatet. Därför skulle vidare simuleringar inom 

detta vara ett bra sätt att fortsätta arbetet och ge ett ännu större underlag, dels för 
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utvärdering av systemet men även ett bredare underlag vilket kan användas vid 

försäljning av produkten.  

Strålningsasymmetrin i rummet skiljer sig inte speciellt mycket åt i de olika fallen 

då den största skillnaden är 0,75
o
C och är mellan utformning II och III. Detta trots 

att det i temperatur in i rummet skiljer sig åt med 16
o
C. Vilket visar på att 

strålningsasymmetrin inte enbart är kopplad till temperaturen på inluften. Styrker 

detta gör även flera resultat där samma temperatur in i olika utformning ger olika 

strålningsasymmetrier. Exempelvis så ger inte den högsta temperturen automatiskt 

den högsta strålningsasymmetrin utan sker vid 58,5
o
C och utformning III. Den 

största strålningsasymmetrin uppstår när vinkel B är så stor som möjligt. Dock är 

inte resultaten så pass tydliga att detta går att säkerställa ett samband. För att utreda 

om det finns en relation mellan strålningsasymmetri och vinkel B behöver fler 

variationer på vinkeln göras och fler fall simuleras. 

Vid fasaden rör sig luften nedåt och skapar en rörelse där luften från taket rör sig 

ned till golvet. Fenomenet uppstår endast vid ytterväggen samt fönstret med den 

största hastigheten vid väggen bredvid fönstret. Detta är en position åt vilken 

komfortmodulens utflöde inte är riktat vilket gör att varm luft inte blåses ut i denna 

riktning. Väl nere på golvet skapas en stor virvel som rör sig genom hela rummet 

och som roterar luften mellan golvet och upp till cirka 1,6 meters höjd. Detta är 

genomgående för utformningarna I-VI även om vissa skillnader finns i hur högt 

virveln når längst bort från fasaden. För att luften skall växlas på bästa sätt hade det 

varit fördelaktigt ifall luften längst bort från fasaden steg ytterligare innan den 

vände in i rummet. Resultatet visar nu att luften inte klarar av att stiga så högt att 

en bra omblandning sker ovanför 1,6 meters höjd. Risken med detta är att 

luftkvaliteten efter en stunds vistande i lokalen inte blir så bra. En faktor som kan 

påverka luftrörelserna för att få en bättre omblandning är internvärme. Detta i form 

av personer eller utrustning som genom naturlig konvektion hjälpa till för att få mer 

omblandning av luften i rummet. Bättre omblandning skulle även kunna komma av 

en lägre temperatur på luften in i rummet. Vilket skulle leda till mindre 

densitetsskillnader vilket kan öka luftens omblandning. Scenariot kan representeras 

av är en högre utomhustemperatur, det skulle leda till att en lägre temperatur 

behövs på inluften för att ge ett bra inneklimat. Genom att simulera detta kan 

systemet undersökas för att se om omblandningen alltid ser likadan ut eller om den 

under varmare dagar fungerar bättre med en större luftrotation. 

Även om luften rör sig nedåt vid fasaden och att golvet är som kallast närmast 

ytterväggen ger detta inte något problem med kallras. Detta då den temperatur som 

luften har på väg mot golvet inte är så pass låg att det ger upphov till obehag vare 

sig temperaturmässigt eller på grund av drag. Resultatet stämmer överrens med 

tidigare studier (Lindab Ventilation A/S 2009) som menade att kallras inte är ett 

problem som uppstår vid användning av takvärmesystem. Detta visar att den oro 
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som finns för kallrasproblematiken vid användning av takvärmesystem är 

obefogad. Likheten med tidigare studier styrker även att simuleringarna skulle 

fungera bra för att beskriva verkligheten. 

Förlusterna genom fasaden skiljer bara 6 watt mellan det högsta och lägsta flödet. 

Vilket visar att luftens temperatur in i rummet inte påverkar förlusterna nämnvärt. 

Detta kan ses då 42,5
o
C och 63,5

o
C vid olika utformning ger snarlik 

energitransport genom fasaden. Anledningen till detta tros vara att det i rummet 

som helhet är en liknande temperatur och den varmare luften inte har så stor 

kontaktyta med vägg och fönster. En faktor som rapporten inte tar hänsyn till är 

värmeförluster genom taket Då förutsättningarna på ovansidan av innertaket är 

okända och kan variera mellan olika lokaler är det svårt att på ett bra sätt hitta 

randvillkor för innertaket. Med ett utrymme ovanför taket som har en lägre 

temperatur än luften under innertaket leder det till en värmeförlust ut från rummet. 

Vid motsatt förhållande där luften över taket är varmare än den under kommer ett 

värmetillskott in i rummet att bidra till uppvärmningen i lokalen.  

Värdering av nyckeltalen bygger i rapporten på de krav som tidigare forskning 

visat på. Inneklimatet skall uppfylla alla värden även vid den dimensionerande 

utetemperaturen för att systemet skall fungera på bästa sätt. Genom att acceptera en 

avvikelse från dessa nyckeltal under de kallaste dagarna under ett år kan 

värmesystemet vara ett bra alternativ med begränsande funktionalitet under de 

dagar på ett år som har lägst utomhustemperatur. Detta är en problematik som 

varierar storleksmässigt i olika delar av Sverige. I södra Sverige antas detta inte 

bidra till ett lika stort problem som i norra delarna av landet. Därför kan denna 

uppvärmningslösning vara bättre anpassad för en sydligare klimatzon. Vidare 

simuleringar som inte använder -18
o
C som utomhustemperatur kan användas för att 

se hur systemet fungerar varmare dagar under ett år. Genom att inte bara simulera 

en dimensionerande utomhustemperatur kan systemet utvärderas för en större del 

av året. Om det finns en temperaturgräns för när takvärmesystemet inte längre 

klarar av att ge ett bra inneklimat kan detta undersökas och sammanställas tack 

vare de vidare simuleringarna.  

Ett fall som simuleringarna inte tittar på är ett sommarfall där rummet ska kylas 

istället för att värmas. Den luft som då skickas in i rummet har en lägre densitet än 

den luft som redan befinner sig där. En risk med detta är att det under 

komfortmodulen blir obehag på grund av att den kalla luften snabbt sjunker ner ock 

skapar ett kallras. Det här är en synvinkel som inte rapporten tar med utan 

frågeställningen som undersöks är vinterfallet. En simulering av sommarfallet vore 

att föredra på denna produkt för att se så att kalluften inte ger upphov till ett 

komfortproblem. Detta antas bli ett större problem med ökad vinkel på luften in, 

det vill säga när vinkel A och B har ett högre värde. Genom denna simulering fås 

resultat som visar på om detta system fungerar året runt eller om det blir problem 
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med komforten under sommarhalvåret. Simuleringarna är intressanta ur en aspekt 

för att möjligöra en större analys av produkten vilket bör göras innan 

funktionaliteten kan bedömas totalt för detta system. Detta då god funktion hos 

produkten måste kunna upprätthållas under hela året.  

För ytterligare att säkerställa komfortmodulens funktionalitet bör en 

utomhustemperatur som motsvarar byggnaden balanstemperatur användas vid 

simuleringar. Detta blir då ett fall där takvärmesystemet inte skall värma eller kyla 

lokalen utan enbart ventilera. Vid detta scenario behöver bara 19l/s skickas in i 

rummet då den roterande luften genom komfortmodulen blir överflödig om 

temperaturen på luften inte ska höjas eller sänkas. Hur luftrörelserna ser ut i ett 

sådant fall kan vara aktuellt att se för att säkerställa ett bra inneklimat under dessa 

dagar. Vilken temperatur som motsvarar balanstemperaturen varierar mellan olika 

byggnader. Det som dock skulle kunna simuleras för att få en bild över hur detta 

fungerar är att göra väggen termiskt isolerad vilket skulle leda till att den enda 

effekt som behöver tillföras i rummet är den effekt som lämnar via överluftsdonet 

som är placerat på motstående vägg sett från fasaden. Med hjälp av en sådan 

simulering fås en bra grund i hur väl takvärmesystemet skulle fungera när 

utomhustemperaturen är den samma som balanstemperaturen, oberoende av i 

vilken lokal komfortmodulen är placerad. 

En faktor som simuleringarna inte tittat på är hur utformningen av rummet 

påverkar inneklimatet som en följd av ett takvärmesystem. Genom att variera olika 

längdmått så som bredd, längd samt höjd på rummet kan detta ge ett bra underlag 

för att se om takvärmesystemet fungerar bättre i vissa fall än andra. De 

simuleringar är gjorda för denna rapport använder 2,7 meter som takhöjd vilket är 

ganska högt. Därför skulle det vara aktuellt att simulera ett rum med lägre takhöjd 

för att se om systemets funktionalitet är annorlunda i detta fall. En lägre takhöjd 

kan leda till en lägre strålningsasymmetri vilket sänker PD-värdet och på så sätt 

eventuellt kan uppnå både PD samt PPD på 5 %. Vilket i så fall skulle ge ett 

system som på bättre sätt uppfyller de nyckeltalskrav som tidigare forskning 

beskrivit. Ett rum som är mer långsmalt än det som använts i simuleringarna kan 

behöva att luften in i rummet skickas mer i till exempel y-led än x-led. Detta då 

luften annars riskerar att få en hög hastighet in i väggen vilket eventuellt kan 

påverka inneklimatet negativt ifall detta leder till en hög lufthastighet inom 

vistelsezonen. Genom dessa simuleringar kan en ram för i vilka lokaler 

takvärmesystemet är att föredra eller om riktningen på luften behöver korrigeras för 

att ett behagligt inneklimat skall uppnås.  

Det material som simuleringarna mynnat ut i visar på takvärmesystemets 

funktionalitet. Genom nyckeltalen i kombination med den visuella framställningen 

av inneklimatet finns en grund för att påverka branschen på så sätt att 

takvärmesystem i större utsträckning kan övervägas. Ytterligare arbete kan ett ännu 
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större material skapas vilket skulle vara gynnsamt för takvärmesystems spridning 

och acceptans. Detta kan då leda till en större efterfrågan på detta system från en 

bransch som idag inte helt har accepterat användningen av luftburen takvärme. 

Simuleringarna har även visat på att det inte finns risk för kallras från kalla 

fönsterytor utan att takvärmesystemet med hjälp av strålning motverkar detta. 

För verifiering av resultaten finns begränsat med tidigare studier. Detta då det som 

tidigare gjorts inom takvärmesystem inte är tillräckligt liknande system för att en 

jämförelse mellan dessa skulle kunna ge ett intressant resultat. Vilket leder till att 

den enda verifieringen som kan göras på hela systemet är den mellan laborationer 

och den simuleringsmodell som konstruerats efter detta rum. Med fler studier inom 

samma område skulle resultaten kunna styrkas.  

4.2 Jämförelse mellan takvärmesystem och radiatorsystem 

 

Vid en jämförelse mellan takvärmesystemet och radiatorsystemet syns vissa 

skillnader i hur klimatet inomhus upplevs. Den termiska komforten är fördelaktig 

för radiatorsystemet genom att inte ge upphov till en strålningsasymmetri som 

skapar obehag vilket takvärmesystemet gör. Dock så kan ventilationen i 

radiatorfallet ge upphov till ett dragproblem under tilluften. Här har luften en hög 

hastighet nedåt vilket skapar obehag. Det fanns inte några problem med drag vid 

takvärmesimuleringarna vilket då får ses som att det ur den aspekten är en 

komfortmodul i taket att föredra. Detta leder till att det finns både för och nackdelar 

med de båda uppvärmnings och ventilationsalternativen. Genom att ytterligare 

utreda skillnader mellan de två systemen för olika lokaler kan detta svara på ifall 

det finns vissa utformningar där det ena alternativet är bättre än det andra. Detta 

tillsammans med simuleringar där utomhustemperaturen varieras kan ge en bra bild 

över ifall något system ger ett bättre klimat inomhus vid varmare dimensionerande 

utomhustemperatur.  

I simuleringar med radiatorsystemet blidas rotation på luften över hela rummet 

genom en stor virvel vilket skiljer mot takvärmesystemet där en mindre virvel 

bildas i rummets undre del. Detta ger att luftväxlingarna vid användning av 

radiatorsystemet är bättre än i fallet med takvärme. Dock uppkommer problemet 

med drag i ena hörnet. Kan problemet lösas för radiatorsystemet blir det mer 

fördelaktigt med radiatorsystem än takvärmesystemet sett till luftrörelser. Precis 

som tidigare diskuterat att takvärmesystem kan fungera olika vid olika 

utomhustemperaturer finns det en möjlighet att detta även gäller för radiatorsystem. 

Det ger att eventuellt bara finns ett dragproblem vid denna låga utetemperatur 

vilket leder till en hög effekt på radiatorn. Med en lägre effekt kan 

temperaturgradienten vid ventilationens inlopp vara mindre vilket minskar den 

drivande skillnad i densitet som skapar dragproblematiken. Det behöver inte heller 

vara problem med drag för alla radiatorsystem då utformningen på ventilationen ser 
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lite olika ut i olika lokaler. Det finns därför en möjlighet att denna ventilation inte 

är fördelaktig och att en annan lösning fungerar bättre vilken inte ger några 

dragproblem alls i lokalen, vilket i så fall skulle innebära att det bara finns fördelar 

med radiatorsystemet sett till inneklimat. Med anledning av denna osäkerhet i 

radiatorsystemet är det inte säkert att denna skillnad mellan radiatorsystemet och 

takvärmesystemet är universell. 

En fördel som komfortmodulen i taket antas ha är kylningen under 

sommarmånaderna. Anledningen är att den kalla luften sjunker ner mitt i rummet 

medan i radiatorsystemet faller mot golvet närmare väggen. Detta är en aspekt som 

kan simuleras för att styrka takvärmesystemet som ett bättre alternativ än 

radiatorsystemet. Förutsättningen är då att den sjunkande luften från 

komfortmodulen inte ger ett dragproblem för individer som befinner sig under 

modulen vilket istället skulle visa att radiatorsystemet är att föredra under 

sommarmånaderna.  

Gällande vilket uppvärmningssystem som är bäst ur ett energiperspektiv så blir 

förlusterna genom fasaden väldigt lika i de olika fallen. Med en största skillnad 

mellan ett takvärmesystem och radiatorsystem på 7 watt så får systemen tolkas som 

likvärdiga i denna aspekt. Detta till trots att radiatorn är placerad väldigt nära 

fasaden och tydligt värmer upp den inifrån vilket illustreras i Figur 30. Kontentan 

av detta är att den ekonomiska fördelen med att använda ett takvärmesystem istället 

för ett radiatorsystem är den lägre installationskostnaden. Takvärmesystem blir då 

ett alternativ vilket främst är aktuellt vid nybyggnation då det inte är ekonomiskt 

fördelaktigt att byta ut ett befintligt radiatorsystem i förmån för ett 

takvärmesystem. 

 

4.3 Skillnader mellan simuleringar och laborationer 

 

Felet i test ett är mindre än i test två när modellen verifierades mot lufttemperaturer 

uppmätta under laborationer. Vid jämförelse mellan den simulerade och uppmätta 

operativa temperaturen var felet mindre i test två. Anledningen till detta är inte helt 

känd men det finns vissa parametrar i laborationen som var svåra att simulera i 

modellen på ett riktigt sätt. Dessa är påverkan av de väggar som laborationsrummet 

var uppbyggt av. Varför då test två hade längre lufttemperatur ifrån simuleringarna 

än test ett kan bero på att dessa svårbestämda parametrar hade en större inverkan 

när en lägre fasadtemperatur användes. Ju högre temperatur på fasaden desto bättre 

stämde laborationen överens med modellen sett till lufttemperaturen. Detta skulle 

kunna betyda att vid högre fasadtemperatur så stämmer modellen bättre överens 

med verkligheten vilket gör att rapportens huvudsimuleringar som gjordes i 

COMSOL inte skiljer sig åt mot verkligheten på det sätt som framförallt test två 

gjorde. Detta gäller dock för lufttemperaturen då motsatt resultat erhölls vid 



49 
 

jämförelse av den operativa temperaturen. Att det finns skillnader i lufttemperatur 

men att det är en mindre skillnad i den operativa temperaturen kan tolkas som att 

modellen ger för mycket strålningsutbyte mellan ytor men att uppvärmningen till 

luften underskattas i simuleringarna. Ifall simuleringarna ger ett för stort 

strålningsbidrag i simuleringar kan detta leda till att avsaknaden av vissa ytor i 

huvudsimuleringarna inte påverkar lika mycket, detta då övriga ytor får för mycket 

strålning istället. Felet hamnar då istället på att strålningen samlas på för få ytor, 

vilket i detta fall skulle bli golvet samt fasaden.  

Ansättningen att den kända temperaturen utanför väggen ansattes som ett 

randvillkor på väggen kan spela in på den skillnad som blir i resultatet. För en 

bättre simulering kan ett luftlager användas på utsidan med den kända temperaturen 

längre bort från väggen. Temperaturen som mättes upp behöver inte nödvändigtvis 

vara konstant för hela luftlagret. Ifall temperaturen skiljer i höjdled och mätningen 

äger rum en bit ner kan luftlagret ha en varmare temperatur längre upp vilket 

påverkar värmetransporten genom glasväggen. Kontentan om luftens temperatur 

skiljer i höjdled är att det vid laborationen var ett större värmebidrag genom 

glasväggen närmare taket än vad som blev fallet i simuleringarna. Påverkan som 

detta ger kan vara en anledning till att taktemperaturen inte är samma i 

simuleringarna och laborationen. För att få ett resultat som är mer lika 

laborationerna kan ett luftlager byggas in i modellen på utsidan av glasrutan. vilket 

gör att COMSOL själv får beräkna temperaturen på utsidan väggen. Ytterligare en 

faktor som kan spela in på skillnaden mellan de olika resultaten är värmebidraget 

genom innertaket. I simuleringen är taket en solid konstruktion bestående av 

isolering. Medan laborationssalens tak är uppbyggt av plattor med isolering vilket 

kan bidra till en högre värmetransport vilket ger den högre temperaturen i 

laborationsfallet jämfört med simuleringsmodellen. 

Vid en jämförelse mellan lufthastigheter så skiljer sig inte modellen och 

laborationerna åt speciellt mycket numeriskt. I alla mätpunkter så stämmer dessa 

överens bra med ett maximalt fel på 0,08 m/s. Där även de uppmätta värdena 

varierar en del med tiden vilket gör att de presenterade värdena är ett medelvärde 

över laborationstiden. Denna variation visar på att laborationerna inte befinner sig i 

ett helt stationärt tillstånd vilket då simuleringarna gör. Skillnaden mellan 

simuleringar och laborationer är dock aldrig så stor att det påverkar trovärdigheten 

i simulerade data.   

En annan faktor som kan spela in är den begränsade datorkapaciteten på vilken 

simuleringarna genomfördes. Detta då modellen använder sig av dämpning för att 

det ska vara möjligt att lösa simuleringen vilket påverkar resultatet genom att 

gradienter under simuleringarna jämnas ut. Vilket kan skapa ett fel som påverkar 

simuleringsresultatet vilket leder till en skillnad mot de uppmätta värdena. 
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4.4 Antagna värden och förenklingar 

 

Många förenklingar som finns med i modellen är gjorda för att simuleringarna ska 

vara möjliga att genomföra. Detta då datorkraften är en begränsande faktor i hur 

detaljrika modeller som går att bygga och simulera. De förenklingar som gjorts är 

att rummet saknar väggar utöver fasaden vilket är en förenkling som var tvungen 

att göras för att COMSOL ska kunna beräkna och simulera problemet. Utslaget av 

denna förenkling är svårt att uppskatta men tros påverka en del då detta minskar 

den yta som taket kan värma upp via strålning. Vid större datorkapacitet vore en 

modellbyggnation med ytterligare väggar att föredra för att se påverkan av dessa 

och om det påverkar resultatet. Den största påverkan bör bli vid höga temperaturer 

på inluften då strålningseffekten då är större. Med ytterligare ytor som värms upp 

skulle detta kunna hjälpa luftomblandningen tack vare att luften värms allt eftersom 

den stiger längs väggen. 

För att få ett så bra resultat som möjligt har en så fin mesh som möjligt används 

och där vissa delar i modellen fått en finare mesh än andra. COMSOL ska då göra 

noggrannare beräkningar i de områden som är mest intressanta och som tros 

påverka resultatet mest. Optimalt hade varit att ha finaste meshningen i hela 

modellen med detta är inte möjligt då det blir för många beräkningspunkter för att 

det ska gå att lösa. Detta tros dock inte påverka speciellt mycket då de viktigare 

områdena i modellen har en mycket fin meshning. Alla simuleringar för 

takvärmesystemet är meshade på exakt samma sätt vilket inte leder till olika 

resultat mellan olika simuleringar som en följd av att meshningen ser olika ut. 

Genom att använda dämpning underlättas beräkningarna för COMSOL vid 

simulering av modellen. Lösningen blir inte lika exakt men en så liten dämpning 

som möjligt har används för att simuleringarna ska konvergera men fortfarande ge 

ett bra resultat. Den dämpning som kom att användas var för liten för att alla 

simuleringar skulle gå att lösa direkt vilket har gjort att Parametric Sweep har varit 

tvungen att beräkna samma problem flera gånger och sänka dämpningen där i 

mellan. Detta gör att dämpningen tros vara tillräckligt liten för att resultatet inte ska 

vara så pass påverkat att det inte speglar ett verkligt scenario. Försök att göra 

simuleringarna med lägre dämpning gjordes men detta utan framgång då 

utrustningen som problemet simulerades på inte klarade av detta. Vissa 

simuleringar klarade inte av att konvergera även med hjälp av Parametric Sweep 

utan behövde flera olika lösningsberäkningar (COMSOL: study) där den senare 

använde sig av en tidigare lösning som startvillkor. Detta stärker den tes om att 

datorkraften i många fall varit en begränsande faktor.  

Genom att bygga ytterväggen och fönstret i med homogena delar istället för att 

bygga olika lager underlättar för COMSOL att beräkna problemet då det blir färre 

antal delar att ta hänsyn till vid värmetransporten. Eftersom de materialdata som nu 
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används har beräknats fram för att likna ett sandwichmaterial så bör detta inte 

påverka resultatet. Det som tros skilja mot ett verkligt scenario är att 

värmetransporten genom fasaden inte är så linjär som i simuleringarna. Detta är 

dock inget som är intressant ur rapportens synvinkel utan det är effekten genom 

fasaden samt fönstret som påverkar resultatet. Fasaden är modellerad på samma 

sätt i alla simuleringar vilket gör att det går att göra en jämförelse mellan olika 

system även om detta inte är ett korrekt sätt att bygga modellen sett till en verklig 

yttervägg. 

Modellen är uppbyggd så att det är termiskt isolerat genom golv, tak samt 

innerväggar. Detta är ett antagande som är korrekt om temperaturen på motstående 

sida är samma som på insidan av dessa ytor. Hur väl detta stämmer med 

verkligheten går inte att ge ett entydigt svar på då olika kontorslokaler har olika 

förutsättningar. Om rummet ligger på andra våningen med ett kontorsrum under 

eller på första våningen med en källarlokal spelar roll för värmeöverföringen. I 

fallet med en kallare källarlokal under försvinner värme genom golvet medan i ett 

fall där rummet under använder liknande takvärmesystem kan detta ge ett 

energibidrag in i kontorslokalen. Eftersom detta är en faktor som är individuell för 

olika kontorslokaler används antagandet att det är termiskt isolerat vilket ger att 

energiflödet genom dessa ytor är noll.  

Det som ur rapportens synvinkel varit intressant är hur takvärmesystemet klarar av 

ett dimensionerande fall. Detta har beräknats vid ett stationärt tillstånd. De delar 

som simuleringarna inte undersöker är uppvärmningstid för systemet, detta kan 

vara aktuellt vid en nattsänkning av temperaturen. Inte heller hur uppvärmningen 

fungerar vid en varmare temperatur utomhus har beräknats. Anledningen till dessa 

avgränsningar är att det dimensionerande fallet var det mest intressanta att börja 

med. Vidare simuleringar kan fokusera på högre utomhustemperaturer samt 

nattsänkning.   

Vid beräkning av PMV användes antagandet 1 met, det vill säga metabolism för en 

sittande person i vila. Detta är ett lämpligt antagande när det handlar om en 

kontorslokal i vilken arbete vid ett skrivbord är den vanligaste arbetsformen. I och 

med detta stillasittande så ansattes det externa arbetet som 0. Detta är sant för de 

flesta metabolismer och är i beräkningarna ett lämpligt antagande på grund av den 

rådande arbetssituationen. Den relativa luftfuktigheten som användes var 50 % 

vilket är ett värde som ligger inom de godkända ramarna vilket gör att antagandet 

anses vara lämpligt. Det termiska motståndet av kläder som användes (1,1 clo) 

motsvarar ett motstånd som är lite högre än ”normal” klädsel vilket ligger på 1,0 

clo. Detta betyder att individerna har lite extra kläder på sig vilket anses vara ett 

lämpligt antagande när simuleringar sker vid -18
o
C.  

Rapporten använder tidigare forskning för att beräkna andelen missnöjda på grund 

av ett varmt tak. Dessa forskarlag har använt sig av ett tak med samma temperatur 
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över hela taket. Detta är inte fallet i simuleringarna med komfortmodulen utan i 

dessa resultat skiljer sig temperaturen längs taket. Detta tros inte göra så stor 

skillnad utan den tidigare forskningen anses ge en bra bild över hur väl detta 

system fungerar. Därför har antagandet gjorts att beräkningarna går att direkt 

överföra till denna simuleringsmodell.  
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5. Slutsatser 
 

Alla utformningar av takvärmesystemet kan ge ett PPD-värde på 5 %. Det som 

skiljer mellan olika vinklar på komfortmodulen är vilken temperatur luften in i 

rummet måste ha för att detta nyckeltal ska bli 5 %. Detta innefattar även när arean 

på den spalt på komfortmodulen där luften in i rummet transporteras. Inneklimats 

övriga nyckeltal visar inte att någon utformning skulle vara mycket bättre än någon 

annan.  

Ur ett energieffektivt perspektiv spelar det ingen roll hur komfortmodulen är 

utformad utan ger väldigt liknande förluster genom fasaden. Detta är även väldigt 

likt förlusterna som blir om uppvärmningen sker med hjälp av ett radiatorsystem 

med separat ventilation. Vilket leder till att ingen ekonomisk fördel finns i 

takvärmesystemet under drift utan enbart vid konstruktion. 

Vid en jämförelse mellan takvärmesystem och radiatorsystem ses att 

takvärmesystemet har större problem med strålningsasymmetri men inga problem 

med drag vilket uppkommer i det radiatoruppvärmda rummet. Detta gäller för det 

specifika fallet som simulerats och är inte nödvändigtvist ett resultat som 

applicerbart för samtliga systemutformningar. 
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25,0 22,0 0,04 27,40 18,36 16,06 18,14 18,65 18,50 

25,0 22,0 0,04 31,50 19,06 16,69 18,62 19,70 19,38 

25,0 22,0 0,04 35,50 19,68 17,23 19,04 20,46 20,07 

25,0 22,0 0,04 38,50 20,08 17,60 19,32 20,99 20,53 

25,0 22,0 0,04 42,50 20,62 18,08 19,70 21,67 21,15 

25,0 22,0 0,04 46,50 21,17 18,58 20,09 22,35 21,76 

25,0 22,0 0,04 49,50 21,54 18,91 20,35 22,81 22,17 

25,0 22,0 0,04 52,50 21,89 19,23 20,61 23,26 22,57 

25,0 22,0 0,04 55,50 22,22 19,52 20,84 23,68 22,95 

         

37,4 22,0 0,04 27,40 18,81 16,44 18,40 19,35 19,08 

37,4 22,0 0,04 35,50 20,54 17,98 19,56 21,42 20,98 

37,4 22,0 0,04 42,50 21,90 19,20 20,47 23,06 22,48 

37,4 22,0 0,04 49,50 23,17 20,36 21,33 24,59 23,88 

37,4 22,0 0,04 52,50 23,66 20,80 21,67 25,20 24,43 

         

25,0 28,1 0,04 42,50 20,60 18,06 19,68 21,63 21,11 

25,0 28,1 0,04 49,50 21,59 18,84 20,30 22,73 22,16 

25,0 28,1 0,04 52,50 21,80 19,14 20,53 23,16 22,48 

25,0 28,1 0,04 55,50 22,14 19,45 20,78 23,58 22,86 

25,0 28,1 0,04 58,50 22,45 19,73 21,00 23,99 23,22 

         

37,4 28,1 0,04 46,50 22,66 19,90 20,97 23,96 23,31 

         

20,9 22,0 0,04 52,50 21,38 18,79 20,26 22,62 22,00 

20,9 22,0 0,04 58,50 21,96 19,33 20,69 23,37 22,67 

20,9 22,0 0,04 63,50 22,49 19,80 21,07 24,00 23,25 

         

18,4 18,0 0,04 35,50 19,55 17,13 18,95 20,08 19,82 

18,4 18,0 0,04 42,50 20,53 18,01 19,63 21,20 20,87 

18,4 18,0 0,04 49,50 21,35 18,74 20,20 22,17 21,76 

18,4 18,0 0,04 55,50 21,99 19,33 20,67 22,93 22,46 

18,4 18,0 0,04 63,50 22,80 20,06 21,26 23,87 23,34 

Tabell 20 Detaljerade utdata från simuleringar Del 1 

 



 
 

Vink
el A 
[o] 

Vink
el B 
[o] 

Läng
d C 
[m] 

Temper
atur in 
[oC] 

Yttemperatur 
under 1,1 
meter [oC] 

Yttemperatur 
över 1,1 
meter [oC] 

Tempera
tur på 
0,1 m 

Tempera
tur på 
1,7 m 

25,0 22,0 0,04 27,40 17,01 19,56 17,49 18,10 

25,0 22,0 0,04 31,50 17,96 21,30 18,01 18,82 

25,0 22,0 0,04 35,50 18,38 22,37 18,45 19,42 

25,0 22,0 0,04 38,50 18,66 23,12 18,75 19,82 

25,0 22,0 0,04 42,50 19,04 24,08 19,15 20,34 

25,0 22,0 0,04 46,50 19,43 25,02 19,69 20,57 

25,0 22,0 0,04 49,50 19,69 25,67 19,95 20,89 

25,0 22,0 0,04 52,50 19,94 26,30 20,20 21,20 

25,0 22,0 0,04 55,50 20,18 26,89 20,44 21,52 

        

37,4 22,0 0,04 27,40 17,74 20,83 17,77 18,41 

37,4 22,0 0,04 35,50 18,89 23,74 19,00 20,23 

37,4 22,0 0,04 42,50 19,80 26,05 19,97 21,58 

37,4 22,0 0,04 49,50 20,67 28,19 20,90 22,87 

37,4 22,0 0,04 52,50 21,01 29,04 21,27 23,36 

        

25,0 28,1 0,04 42,50 19,02 24,02 19,29 20,11 

25,0 28,1 0,04 49,50 19,63 25,57 19,92 20,88 

25,0 28,1 0,04 52,50 19,86 26,17 20,17 21,19 

25,0 28,1 0,04 55,50 20,11 26,77 20,41 21,50 

25,0 28,1 0,04 58,50 20,33 27,34 20,54 22,17 

        

37,4 28,1 0,04 46,50 20,31 27,30 20,72 22,15 

        

20,9 22,0 0,04 52,50 19,60 25,39 19,76 21,17 

20,9 22,0 0,04 58,50 20,02 26,44 20,21 21,76 

20,9 22,0 0,04 63,50 20,41 27,30 20,63 22,29 

        

18,4 18,1 0,04 35,50 18,29 21,81 18,35 19,33 

18,4 18,1 0,04 42,50 18,97 23,36 19,08 20,29 

18,4 18,1 0,04 49,50 19,54 24,72 19,69 21,10 

18,4 18,1 0,04 55,50 20,00 25,76 20,19 21,74 

18,4 18,1 0,04 63,50 20,60 27,04 20,83 22,54 

Tabell 21 Detaljerade utdata från simuleringar Del 2 

  



 
 

Referen
smodell 

Medelrumste
mperatur [oC] 

Medeltempera
tur fönster [oC] 

Medeltemper
atur golv [oC] 

Strålningste
mperatur 
[oC] 

Operativ 
temperatiur 
[oC] 

 20,96494 19,75751 20,59864 21,49416 21,22955 

Tabell 22 Detaljerade utdata från radiatormodell del 1 

Referensmodell Temperatur på 0,1 m Temperatur på 1,7 m Tempskillnad mellan 
anklar och huvud 

 22,742 23,935 1,193 

Tabell 23 Detaljerade utdata från radiatormodell del 2 


