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Sammanfattning 
År 2012 gick ca 30 % av den totala energianvändningen till uppvärmning av bostäder och lokaler. 
Av den utgör uppvärmning av flerbostadshus och lokaler 60 % (79,5 TWh). Det finns därmed stor 
potential att minska energianvändningen inom bostadssektorn. En del i effektiviseringsarbetet är 
att se över regleringen av utrustningen som styr uppvärmningssystemen i bostäderna. Dagens 
reglering innefattar oftast en styrning som är direkt kopplad till utomhustemperaturen. Denna form 
av reglering lämpar sig bäst till system där ändring av tillstånd kan ske fort. När det gäller bostäder 
med hög massa tar det däremot tid innan en ändring får effekt. I vissa fall kan trögheten vara bortåt 
ett dygn för bostäder med hög intern massa. Ett alternativt till dagens enkla metoder är den så 
kallade MPC-regulatorn som står för Model Predictive Control. MPC är en reglermetod som kan ta 
hänsyn till trögheten och dynamiken hos byggnader. MPC-regulatorn arbetar dessutom proaktiv 
snarare än retroaktivt vilket de flesta av dagens reglermetoder gör. Ett problem med MPC-
regulatorn är att den kräver stora beräkningsresurser samt energiteknisk kunskap om byggnaden 
där den ska implementeras. Detta gör att den har haft svårt att slå igenom. Syftet med 
examensarbetet var därför att konstruera en enkel MPC-regulator och utvärdera dess funktion. 
Detta gjordes genom att konstruera en bänktestmodell som utvärderade funktionen av regulatorn. 
Utöver att konstruera en simpel MPC-regulator har en studie gjorts på hur den nuvarande 
reglermetoden kan energieffektiviseras utan att behöva investera i ny utrustning. Målet var att få 
en jämn inomhustemperatur och förbättra driftsekonomin för byggnaden som studerades. Studien 
har genomförts hos Karlstads Bostads Aktiebolag (KBAB) som förvaltar och äger 7300 lägenheter 
i Karlstad. Studien presenterar ett antal enkla MPC-regulatorer som kan användas för att uppnå 
jämnare inomhustemperatur och bättre driftsekonomi. Det bedöms dock att den MPC-regulatorn 
som endast tar hänsyn till utetemperaturen i sin prediktering är den mest lämpliga. MPC-regulatorn 
har potential att sänka värmebehovet med 3,12 MWh/år (-4 %) och minska inomhustemperaturens 
variationer med 96 %. Årsmedeltemperaturen skulle hamna på 21,1 °C och energiförbrukningen 
på 113 kWh/m2. Studien presenterar dessutom ett alternativ till dagens reglermetod som inte kräver 
några extra resurser eller investeringskostnader. Den har potential att sänka värmebehovet med 8,3 
MWh/år (-10 %) och minska inomhustemperaturens variationer med 65 %. Energiförbrukningen 
skulle då bli 106 kWh/m2 för byggnaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
In 2012, 30% of the total energy consumption was used by apartments and buildings. Heating of 
apartment buildings and commercial buildings represents 60% (79.5 TWh) of that energy 
consumption. There is thus great potential for reducing energy use in the residential sector. Part of 
the overall efficiency work is to review the control of heating systems. Today's control often 
involves simple on / off systems where an upper and lower limit controls when to start and stop a 
process. This form of control is therefore best suited to systems where the change of state occurs 
quickly. When it comes to homes with high mass however, it takes time before a change takes 
effect. In some cases, it can take up to 24h before a change is noticed for buildings with high 
thermal inertia. An alternative to the traditional temperature based control is the so-called MPC 
controller which stands for Model Predictive Control. MPC is a control method that can take into 
account the thermal inertia and the dynamics of buildings. MPC controller also controls the system 
proactive rather than retroactive, which is the technique most of current control methods use. One 
problem with the MPC controller thou is that it requires large computational resources and 
technical knowledge of the building where it will be implemented. The aim of the thesis was to 
design a simple MPC controller and evaluate its performance. This was done by constructing a 
bench test model that can evaluate the function of the MPC controller. In addition to constructing 
a simple MPC-controller, a study has been done on how the current control method can be more 
energy efficient without having to invest in new equipment. The goal was to reduce the variations 
in indoor temperature and improve operating economics of the building. The study was conducted 
at Karlstad Bostads Aktiebolag (KBAB) that owns and manages 7,300 apartments in Karlstad. The 
Bench test model calculated indoor temperature using the weather conditions as solar radiation, 
cloud cover, outside temperature and wind speed. The study presents a number of simple MPC 
controllers that can be used to minimize indoor temperature variations and improving operating 
economy. It is estimated, however, that the MPC controller that only takes into account the outside 
temperature in its prediction is the most appropriate. The MPC controller has the potential to 
reduce heating requirements by 3.12 MWh (-4%) and reduce indoor temperature variations with 
96%. The mean annual temperature would be 21.1 ° C and the energy consumption 113 kWh/m2 
for the building. The study also presents an alternative to current control method that does not 
require any additional resources or investments. It has the potential to reduce heating requirements 
by 8.3 MWh (10%) and reduce indoor temperature variations by 65%. The energy consumption 
would then be 106 kWh/m2. 
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Nomenklatur 
Beteckning Förklaring Enhet 

A Arean på otätheter i en byggnad m2 

Abjälk Arean på bjälklaget m2 

Afönster Arean på fönster m2 

Agolv Den totala golv arean i byggnaden m2 

As Arean på materialet m2 

Atak Arean på taket m2 

Avent Arean på ventilationsflödet m2 

Avägg Väggarean m2 

Cinre Formfaktor för en generaliserad byggnad på insidan av fasaden  

Cyttre Formfaktor för en generaliserad byggnad på utsidan av fasaden  

Cp Värmekapaciteten J/kg, °C 

Cpluft Luftens värmekapacitet vid 20 C J/kg, °C 

D rördimension på frånluftskanalen m 

dE Förändring av energi J 

dplåt Plåttjocklek i radiator m 

dt Förändring av tid s 

g0 tyngdaccelerationen m/s2 

h Värmeövergångskoefficient W/m∙°C 

he Värmeövergångskoefficient på utsidan av byggnaden W/m∙°C 

hi Värmeövergångskoefficient på insidan av byggnaden W/m∙°C 

hrad Värmeövergångskoefficient på utsidan av radiatorn W/m2K 

hrad, vatten Värmeövergångskoefficient på insidan av radiatorn W/m2K 

k Värmekonduktivitet W/m∙°C 

kbetong Värmekonduktivitet för betong W/m∙°C 

kf Värmekonduktiviteten vid filmtemperatur W/m∙°C 

kisolering Värmekonduktivitet för isolering W/m∙°C 

kplåt Värmeledningsförmåga i radiatorplåten W/m∙K 

L Tjockleken på materialet vinkelrät mot värmetransporten  m 

Lbjälk Tjockleken på bjälklaget m 

Lhorisontellt Längden på radiatorrören i horisontell riktning m 

Lisolering Isolerings tjocklek m 

Lvertikalt Längden på radiatorrören i vertikal riktning m 

Lvägg Karakteriska längden på väggen m 

m Massan på exempelvis en kontrollvolym kg 

mbjälk Massan på bjälklaget kg 

mvatten i rör Mängden radiatorvatten i rörkretsen l 

Nu Nusselttal  

Pr Prandttal  

Qfönster Transmission via fönster W 

Qin Energitransport till exempelvis en kontrollvolym W 

Qintern.massa Energitransport från den interna massan till rumsluften W 

Qinternvärme Energitillskott från den interna värmen W 

Qkonv Energitransport via konvektion W 
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Qkällargolv Transmission via källargolvet W 

Qkällarvägg Transmission via källarvägg W 

Qläck Energiförluster på grund av luftläckage W 

Qpersonvärme Energitillskott i form av personvärme W 

Qrad Strålningseffekt från fasadväggen till den motstrålande temperaturen W 

Qsol Energitillskott i form av solinstrålning W 

Qtak Transmission via taket W 

Qtransmission Transmission via väggar W 

Qut Energitransport från exempelvis en kontrollvolym W 

Qvent Transmission via ventilationen W 

Qvärmesystem Energitillförsel via uppvärmningssystemet W 

R Värmemotstånd K/W 

Ra Luftläckageflödet m3/s 

Ra, tot Luftläckageflödet för samtliga fasaddelar m3/s 

Rconv Värmemotstånd till följd av konvektiva värmetransporter K/W 

Re Reynoldstalet  

Rluftspalt Värmemotstånd i en luftspalt m2K/W 

Rwall Värmemotstånd i en vägg K/W 

Tamb Motstrålande temperatur vid klara väderförhållanden °C 

Tbetong Temperaturen på betongen °C 

Tbjälk Temperaturen på bjälklaget °C 

Te Utomhustemperaturen °C 

Tf Filmtemperatur °C 

Tgips Temperatur på gipsväggen °C 

Ti Inomhustemperaturen °C 

Tmark Marktemperaturen °C 

Tmassa Temperaturen på den interna massan °C 

Trad Radiatortemperaturen °C 

Tträ Temperaturen på träfiberskivan °C 

Ttegel Temperaturen på tegelväggen °C 

T0  Absoluttemperatur  K 

U U-värde för fönster W/m2C 

Vvent Ventilationsflödet m3/s 

Vvind Vindhastigheten m/s 

X Antal fönster  

z Avståndet i höjdled från nollnivå m 

ε Emissiviteten  

μ Den dynamiska viskositeten Pa∙s 

ρ Densiteten kg/m3 

ρluft Luftens densitet vid 20 C kg/m3 

ρ0 Luftens densitet vid 0 C kg/m3 

σ Stefan Boltzmans konstant W/m2/K 

Δp Lufttrycksdifferensen Pa 

Δptermisk Tryckskillnad som uppstår på grund av temperaturskillnader inomhus Pa 

Δpvind Tryckskillnad som uppstår på grund av vind Pa 

Δpvent Tryckskillnad som uppstår på grund av ventilationssystemet Pa 
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1. Inledning 
 
År 2012 gick ca 30 % av den totala energianvändningen till uppvärmning av bostäder och lokaler. 
Av den utgör uppvärmning 60 % (79,5 TWh) (Energimyndigheten 2014a). Det finns därmed stor 
potential att minska energianvändningen inom bostadssektorn. Detta görs redan till stor 
utsträckning och de så kallade miljonhusen står just nu i fokus. I många av miljonhusen är det dags 
att göra större omfattande renoveringar och det är inte ovanligt att energieffektiva åtgärder görs i 
samband med detta. Det är därför rätt i tiden att studera hur befintliga flerbostadshus kan 
energieffektiviseras för att minska sin energianvändning.  
 
Fjärrvärme är det vanligaste uppvärmningssättet i Sverige och utgjorde 85 % av marknaden år 2013. 
Antalet värmepumpar som används för uppvärmning var under år 2012 drygt 1 miljon stycken. 
Frånluftsvärmepumpar utgör tillsammans med luft/vattenvärmepumpar 24 % totala antalet 
värmepumpar (Energimyndigheten 2014b). 

Den senaste tiden har utvecklingen gått mot att fler väljer att installera värmepumpar 
i flerbostadshus enligt statistik från Statistiska Central Byrån [SCB] & Energimyndigheten (2014). 
Anledningen är att de äldre flerbostadshusen är utrustade med ett frånluftssystem, antingen 
mekaniskt eller via självdrag. Utöver det är flerbostadshusen utrustade med ett sopnedkast som 
oftast är ur drift. Detta har medfört att frånluftvärmepump har blivit ett intressant alternativt 
eftersom energi kan återvinnas via frånluftskanalen på vinden och rören till värmepumpen kan dras 
genom sopnedkastet från vinden ner till undercentralen.  

Värmepumpar har ett så kallat COP-värde som ligger mellan 2 och 5 beroende på 
driftförhållande (NIBE 2014). Enkelt uttryckt betyder detta att när du stoppar in 1 kWh el till 
värmepumpen ger den tillbaka mellan 2 och 5 kWh värme. Samtidigt som termodynamikens lagar 
bryts blir uppvärmningen totalt sett mer energieffektiv. En annan orsak som har lett till att 
fastighetsägare har tagit denna linje är de förhållandevis höga fjärrvärmekostnader. Elpriset för 1 
kWh ligger i skrivande stund på 84,13 öre (Karlstadsenergi 2014a).  För fjärrvärme ligger priset 
istället på 90,00 öre/kWh (Karlstads Energi 2014b). Tillsammans med prisbilden och 
energieffektiviteten hos värmepumpar blir det ekonomiskt försvarbart att installera en värmepump, 
vilket också har bekräftats genom att fler väljer denna lösning.  
 
Energieffektiv styrning i byggnader kommer att vara en viktig del när den totala 
energianvändningen ska sänkas. Byggnader har ofta en lång livstid. Det är därför angeläget att 
energieffektivisera redan installerad utrustning och samtidigt sänka den totala energianvändningen. 
Dynamiken i flerbostadshus är ett problem för dagens reglermetoder. Tröga system och 
intermittent tillskott av energi gör det svårt för dagens simpla reglermetoder. En så kallad MPC-
regulator kan däremot ta hänsyn till dynamiken i en byggnad och prediktera utfallet. MPC står för 
Model Predictive Control och bygger på en reglermetod som arbetar proaktivt i sin styrning. 
 
Styrning av dagens värmesystem innefattar en del svårigheter. Det finns ett flertal olika styrsystem 
för uppvärmning. Gemensamt för dessa är de är simpla och består ofta av antingen on/off-system 
eller PID-regulator (Afram & Janabi-Sharifi 2013). Detta resulterar i varierande 
inomhustemperatur och inkonsekvent styrning. Tack vare utvecklingen av processorer och 
kommunikations utrustning har det blivit intressant med mer avancerad utrustning för reglering av 
uppvärmningssystem. MPC har blossat upp som ett lovande alternativ.  
 
Tillsammans med Karlstads Bostads Aktiebolag (KBAB) kommer denna studie att undersöka hur 
en MPC-regulator kan konstrueras på ett simpelt sätt utifrån fastigheten Häradshövdingen. 
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1.1 Bakgrund 
Karlstads Bostads Aktie Bolag, KBAB, äger och förvaltar ca 7300 hyreslägenheter och lokaler i 
centrala Karlstad, vilket motsvarar ca 16 % av kommunens totala bostadsmarknad. Bolaget är 
helägt av Karlstads kommun och grundades år 1942. År 2013 omsatte KBAB ca 500 Mkr (KBAB 
2014a).  
 Miljöarbetet hos KBAB kom igång i mitten av 90-talet när en miljöansvarig 
anställdes. Första projektet blev att ändra sophanteringssystemet. Nästan alla byggnader var 
utrustade med sopnedkast som medförde att inget avfall sorterades. Istället började containrar och 
återvinningsstationer ute på områden användas. Detta kom senare att bli känt som 
”Karlstadsmodellen” (KBAB 2014a). I slutet på 90-talet anställdes två energijägare som hade till 
uppgift att effektivisera energianvändningen. Deras arbete har resulterat i att KBAB:s totala 
energianvändning för värme, varmvatten och fastighetsel har sjunkit och landar på 109 kWh/m2. 
Boverkets krav på nybyggnationer är 110 kWh/m2 (BFS 2011:6). Detta har också lett till att KBAB 
fick utmärkelsen ”Årets Energiutmanare 2013” av Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO 
(KBAB 2014b).  
 
Byggnaderna som ingår i Häradshövdingen är byggda år 1946. Tillsammans består det av 24 
lägenheter av typen 2 ROK. När husen byggdes 1946 installerades en gemensam oljeeldad panna. 
År 1981 tilläggsisolerades vindsbjälklag och fasad på samtliga byggnader. År 1988 avlägsnades 
oljepannan och ersattes med ett fjärrvärmesystem. Lägenheterna har vattenburen värme med 
termostatventiler och panelradiatorer med tvårörsystem.  

Mellan åren 2009 och 2010 gjordes en så kallad ROT-renovering (omfattande 
renovering) av Häradshövdingen. I samband med detta tilläggsisolerades vinden och nya 
energieffektiva fönster installerades. En ny värmepump installerades 2010 som producerar både 
varmvatten och värme till de tre byggnaderna. Värmepumpen återvinner frånluftsvärme via 
brineledning (sopnedkast) från ventilationsaggregatet. Frånluftsdon i lägenheterna sitter i kök och 
badrum. Tillsammans med den nya värmepumpen installerades tre stycken ackumulatortankar á 
500 liter. Produktionen av varmvatten sker främst med värmepumpen. Fjärrvärme går in när 
värmepumpen inte klarar av att täcka behovet. 

I samband med ROT-renoveringen år 2009 utrustades byggnaderna med ett så kallat 
MÖS-system. Vilket bygger på individuell mätning av varm-, kallvatten och el. Detta gjordes på 
grund av att tidigare erfarenheter där liknande system har bidragit till minskad energianvändning. 
 
Alla byggnader Karlstads Bostads Aktiebolag, KBAB, äger är anslutna till fjärrvärmenätet i 
Karlstad. Utöver fjärrvärme har värmepumpar installerats som återvinner energi via 
frånluftskanalen. Frånluftvärmepumparna har varit en stor orsak till att energianvändningen har 
minskats den senaste tiden och lett till att KBAB hamnar under boverkets krav för nybyggnationer. 
Principen som används är att värmepumpen i första hand ska leverera värme och varmvatten. När 
värmepumpen inte klarar av behovet går fjärrvärme in. 

Installation av frånluftvärmepumpar har varit ett koncept som har använts flitigt av 
KBAB vid ROT-renoveringar. Energijägarna hos KBAB har fått upp intresset för hur regleringen 
av fjärrvärme och frånluftsvärmepumpar kan effektiviseras. En annan bidragande orsak är ett 
återkommande problem med variationer av inomhustemperatur under våren och fram till hösten. 
Det finns också ett uttalat behov av att kunna styra inomhustemperaturen. Idag används en 
fördefinierad framledningskurva som med hjälp av utetemperaturen bestämmer energitillförseln 
till byggnaden. Detta har bekräftats genom att en del byggnader KBAB äger är utrustade med 
temperaturgivare i lägenheterna. I området Norra Allén 28-30, Häradshövdingen, har varierande 
inomhustemperatur registrerats.  
 
Häradshövdingens värmesystem styrs idag med hjälp energiverkets undercentral, Exomatic-duc. 
Den är uppkopplad mot KBAB:s överordnade system Citect. Regleringen sker med hjälp av en så 
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kallad framledningskurva. Styrningen bygger på att en relation mellan framledningstemperatur till 
radiatorkretsen och utetemperaturen. Vilket i princip är standard när det gäller styrning av 
värmesystem. Beroende på utrustning kan olika framledningskurvor användas och justeras. I vissa 
fall är det dessutom möjligt att konstruera egna kurvor vilket görs på Häradshövdingen via systemet 
Citect.  
 

Dagens reglermetod innebär att en bestämd framledningskurva matas in i systemet Citect. I 
praktiken innebär det att en utetemperatur är kopplad till en framledningstemperatur. Inställningen 
som används idag på Häradshövdingen kan ses i tabell 1.1 
 
Tabell 1.1 Framledningskurvan som används för närvarande för att styra uppvärmningssystemet hos 
Häradshövdingen. 

Utetemperatur Framledningstemp[°C] 

-20 60 

-10 50 

0 40 

10 30 

16 - 

 
Figur 1.1 illustrerar principen bakom nuvarande reglermetod för Häradshövdingen. 
Utetemperaturen registreras av en tempgivare på fasaden, norr-sidan. Signalen registreras i Citect 
som med hjälp av tabell 1.1 skickar en signal till Exomatic-duc, undercentralen, som i sin tur justerar 
ventiler för att uppnå önskad framledningstemperatur. Varmvatten med önskad temperatur går 
sedan vidare till radiatorerna i byggnaden som påverkar inomhustemperaturen.  
 

 
Figur 1.1 En schematisk bild över principen för den nuvarande regleringen av värmesystemet. 

Framledningskurvan som används hos Häradshövdingen ger upphov till inomhustemperaturerna 
som illustreras i figur 1.2. Tillsammans med inomhustemperaturen hos Häradshövdingen visas den 
önskade inomhustemperaturen. Inomhustemperaturen är dygnsmedelvärden för år 2013. Det syns 
tydligt att temperaturen ligger över den önskade temperaturen. Höga temperaturer har noterats vid 
början och slutet av sommaren. I övrigt är temperaturen förhållandevis jämn. Det ska dock noteras 
att detta är dygnsmedelvärden för inomhustemperaturen hos alla lägenheter som ingår i 
Häradshövdingen, (24 lägenheter). I verkligheten är det större skillnad på inomhustemperaturen 
om endast en lägenhet studeras då exempelvis orientering på lägenheten påverkar 
inomhustemperaturen.  
 
Fördelar med en reglering som endast tar hänsyn till utetemperaturen är att den är väldigt enkel 
och inte kräver någon avancerad utrustning. Trots enkelheten fungerar styrning bra och 
förekommer ofta. Även frånluftvärmepumpen använder en egen utetemperaturgivare och 
framledningskurva. Nackdelen med dagens reglermetod är att den inte tar hänsyn till trögheten 
(dynamiken) i byggnaden och ger då upphov till varierande inomhustemperatur. Den är dessutom 
inte helt energieffektiv som syns i figur 1.2 eftersom inomhustemperaturen ligger över den 
önskade. Det finns därmed utrymme för energibesparingar. 
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Figur 1.2 Häradshövdingens inomhustemperatur för år 2013 tillsammans med den önskade temperaturen på 
21 °C. 

KBAB vill kunna styra inomhustemperaturen och arbeta bort den varierande 
inomhustemperaturen. Denna studie ska undersöka hur en alternativ reglermetod kan användas 
och medfört resultat. 
 

1.2 Alternativ reglering 
Klassisk reglering består oftast av en on/off-reglering, P, PI och PID-regulator. En on/off 
reglering använder en övre respektive undre gräns för att starta samt stoppa en process. P, PI och 
PID-regulatorer använder sig av ”felet” för att reglera systemet. Säg att ett värde på 1 önskas men 
den ligger på 0,9 istället. P, PI och PID regulatorn beräknar då felet mellan börvärdet, 1, och 
ärvärdet, 0,9, och försöker öka ärvärdet till 1 genom att skicka en ny signal beroende på 
storleksordningen på felet. On/off och PID-regulatorer är väldigt enkla och ofta effektiva. När det 
gäller styrning av uppvärmningssystem i flerbostadshus blir det svårt att upprätthålla en bra 
funktion då värmetrögheten hos byggnaden skapar problem. On/off-reglering passar bäst för 
system som svarar snabbt på regleringar. PID-regulatorn klarar sig något bättre men även den har 
det svårt när värmetrögheten i en byggnad är påtaglig (Afram & Janabi-Sharifi 2013). 
 
KBAB använder idag en PID-regulator för att styra framledningstemperaturen. Dock är det ett 
on/off system som styr när värmesystemet ska vara igång eller frånkopplat. Det finns ingen 
återkoppling mellan vad som skickas via uppvärmningssystemet och inomhustemperaturen. Det är 
av denna anledning varierande inomhustemperaturer fås. 
 

1.3 MPC och tidigare studier 
MPC är den engelska förkortningen på Model Predictive Control. Vilket betyder att en reglering 
predikterar ett systems beteende för att mer korrekt kunna styra den. MPC är en avancerad 
regleringsmetod som har sitt ursprung i sena sjuttio-talet från processindustrin. Beräkningen bygger 
på dynamisk optimering med en maximering- eller minimeringsfunktion. Denna reglering har 
uppkommit som en produkt av att de flesta system har någon form av tröghet. En allmän 
kännedom, hos de som har golvvärme i sina byggnader, är att det tar tid att ändra temperaturen på 
golvet och rummet. Det hade därför varit angeläget om systemet kunde påverkas retroaktivt utifrån 
värmeförlusterna. Detta hade inte varit ett problem om temperaturen på golvvärmen kunde styras 
direkt. Ett annat exempel är fritidsstugor. Ofta är det önskvärt att starta uppvärmningssystemet 
innan det är tänkt att vara där. Detta också för att det tar tid att få upp temperaturen i byggnaden. 
Dessa problem går att kringgå om en predikterande styrning fanns tillgänglig. Ett annat 
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tillämpningsområde är elmarknaden. I och med de nya lagarna om att timdebitering måste erbjudas 
till konsumenter och företag. En MPC-regulator skulle då kunna styra elförbrukningen efter hur 
timpriset varierar över tid (Oldewurtel et al. 2012). Den kan alltså förbättra driften samtidigt som 
besparingar görs genom att planera verksamheten efter den förväntade prisbilden på elen. 
 
Studier görs på denna form av reglering då priset på elektronik och beräkningsutrustning har sjunkit 
kraftigt den senaste tiden. En MPC-regulator behöver genomföra, beroende på applikation, 
omfattande beräkningar samtidigt som den är uppkopplad till något system så att prediktering kan 
genomföras. Nedan följer en förklaring på hur en MPC-regulator kan vara konstruerad.  
 
MPC-algoritmen bygger på dynamisk programmering. Figur 1.3 visar hur en MPC-regulator kan 
konstrueras. Optimeringsproblemet består av en kostnadsfunktion (minimering/maximering), 
villkor, ursprungsläge och dynamik (modellen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En MPC-regulator ska med hjälp av en teoretisk modell av en process kunna prediktera hur 
systemet beter sig i framtiden och därmed kunna styra processen optimalt. Utfallet påverkas av hur 
korrekt den teoretiska modellen är och vilka indata som används. Om t.ex. väderdata används finns 
det en felmarginal i samband med osäkerheten kring väderprognoser som då påverkar MPC-
regulatorns funktion.  

Vid varje tidssteg formulerar en MPC-regulator ett optimeringsproblem vid ett 
förutbestämt tidssteg i framtiden. Detta optimeringsproblem löses hela tiden samtidigt som 
tidshorisonten förflyttas framåt under tiden. Resultatet blir ett recept med vilka signaler som ska 
skickas vid varje tidssteg fram i tiden för att lösa optimeringsproblemet. För ett 
uppvärmningsproblem blir det ett recept med förutbestämda framledningstemperaturer vid 
specifika tidssteg för att få ett energieffektivt styrsätt beroende på väderprognoser.  
 
Ett exempel: en storm är på väg mot en byggnad som kommer bidra med ökade värmeförluster 
från byggnaden. MPC-regulatorn kan då skriva ett recept på hur uppvärmningssystemet timme för 
timme ska ”ladda upp” bygganden med energi för att parera de kommande värmeförlusterna, 
förutsatt att väderprognosen förutspådde den kommande stormen.  
 
Ovanstående exempel är själva principen för en MPC-regulator. Om detta ska vara möjligt behöver 
MPC-regulatorn känna till hur byggnaden reagerar på väder och hur den ska styra 
uppvärmningssystemet för att motverka denna effekt. Just byggnadskännedom och 
beräkningskraften som krävs för att lösa dessa optimeringsproblem gör MPC-regulatorn 
komplicerad.  
Prediktering och användning av väderprognoser har undersöks i tidigare studier och MPC-
regulatorer har visats sig vara mer effektiva än de traditionella icke predikterande reglermetoder för 
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Figur 1.3 illustrerar hur en princip skiss på hur en MPC-regulator fungerar. 
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styrning av uppvärmningssystem (Andersen et al. 2007, Henze et al. 2005). Cho & Zaheer-uddin 
(2003) visade hur en MPC-regulator som använde utetemperaturprognoser för att styra golvvärme 
lyckades sänka energianvändningen mellan 10 och 12 % jämfört med den icke predikterande 
styrning. 

I ett flertal studier har det påvisats att en MPC-regulator som används för att styra 
uppvärmningssystemet kan minska inomhustemperaturens variationer genom att skapa en jämnare 
lufttemperatur över tid (Prívara et al. 2011, Moroşan et al. 2010 och Yuan & Perez 2006). Samtidigt 
som jämnare inomhustemperatur fås har studier visat att det finns stor potential till energi- och 
kostnadsbesparingar (Široký et al. 2011, Prívara et al. 2011 och Yuan & Perez 2006). 
Energibesparingar genom att applicera en MPC-regulator hamnar mellan 10 och 30 % jämfört med 
traditionella regleringsmetoder vid simulerade och experimentella studier (Moroşan et al. 2010, 
Široký et al. 2011). MPC-regulatorn har också visats sig vara motståndskraftig mot variationer i 
driftförhållanden (Huang 2011).  
 
Anledningen till att MPC-reglering i bostadssektorn inte används idag är på grund av att den kräver 
mer information om byggnaden och samtidigt en beräkningsutrustning som kan utföra mer 
omfattande beräkningar. Detta kräver i sin tur resurser och är dessutom svår att genomföra om 
kompetensen saknas. MPC-reglering har börjat bli ett intressant alternativ till dagens reglermetoder 
nu när beräkningskraften hos datorer har ökat samtidigt som priset har gått ner. Dessutom har 
väderprognoserna förbättrats på senare tid och blivit mer korrekta. En annan bidragande orsak är 
att energipriserna ökar samtidigt som hårdare krav ställs på energieffektivitet.  
 
Fördelar med MPC är att en proaktiv styrning upprätthålls istället för en retroaktiv vilket ger den 
en möjlighet att hantera dynamiska system. Detta medför i praktiken ett mer energieffektivt styrsätt 
då regleringen är anpassad till det förväntade behovet (Afram & Janabi-Sharifi 2013). 

Nackdelar med MPC är att den kräver stora beräkningsresurser samt omfattande 
vetskap om processen där den ska implementeras. Denna studie ska därför försöka konstruera en 
MPC-regulator som är enkel att applicera samtidigt som den är energieffektiv.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att konstruera enkel MPC-regulator och utvärdera dess funktion. 
Detta ska göras genom att konstruera en bänktestmodell som ska kunna utvärdera funktionen av 
regulatorer. Utöver att konstruera en simpel MPC-regulator kommer en studie göras på hur den 
nuvarande regleringen av uppvärmningssystemet kan energieffektiviseras. Målet är att minska 
inomhustemperaturens variationer och förbättra driftsekonomin för bänktestmodellen och i 
förlängningen Häradshövdingen. 
 
Följande frågor ska studien svara på: 
 

 Hur ska en bänktestmodell konstrueras i syfte att utvärdera olika reglermetoder? 

 Vilka parametrar bör vara med i en regulator för uppvärmningssystem? 

 Hur bör en MPC-regulator konstrueras? 

 Hur påverkas inomhustemperaturen och driftsekonomin när en enkel MPC-regulator 
introduceras på bänktestmodellen. 
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2. Rapportens disposition 
 
All simulering och programmering kommer att utföras i Simulink™ som är en del av 
programmet Mathworks Matlab™. Simulink™ är ett kommersiellt verktyg för modellering av 
dynamiska system med ett grafiskt gränssnitt vilket passar utmärkt vid modellering av komplexa 
system. Rapporten är i princip uppdelad i tre delar. Konstruktionen av bänktestmodell och dess 
kalibrering. Utvärdering av vilka yttre faktorer som påverka inomhustemperaturen och därmed 
bör inkluderas i en regulator. Konstruktion av en MPC-regulator och jämförelse mellan 
reglermetoderna. Denna arbetsmetodik presenteras i figur 2.1 och är genomgående för rapporten. 
Bänktestmodellen är en simuleringsmodell som ska spegla en generell byggnad där inspiration har 
hämtats från Häradshövdingen.  Bänktestmodellen kommer att användas för att utvärdera vilka 
yttre faktorer som påverkar inomhustemperaturen och även funktionen hos reglermetoder.  

 
Figur 2.1 Illustrerar den övergripande metodiken för rapporten. 

2.1 Avgränsningar 
Inomhustemperaturer för en lägenhet i ett flerbostadshus påverkas av orientering. En lägenhet 
som är placerad mot väst är traditionellt sätt varmare mot kvällen eftersom solen förflyttar sig. 
De motsatta för en lägenhet som är placerad mot öst som då är varmare på förmiddagen. Detta 
gäller även en lägenhet som i sig kan vara olika tempererade i olika rum. Denna komplexitet gör 
det komplicerat att modellera. En avgränsning har därför gjorts, vilket innebär att studien endast 
tar hänsyn till medeltemperatur för hela byggnaden. I verkligheten skulle en optimal lösning 
kunna vara separata uppvärmningssystem för respektive lägenhet. Det kan också vara 
förklaringen till att fastighetsskötare tenderar att värma ”för mycket” för att variationer på 
inomhusluften ska undvikas i lägenheterna. Vilket resulterar i skiftande temperaturer bland 
lägenheterna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bänktestmodell Utredning MPC-regulator



10 

 

3. Modelluppbyggnad och Metod 

3.1 Energitransporter i bänktestmodell 
Rapporten har delats upp i tre delar. Bänktestmodell, utredning och MPC-regulator. I figur 3.1 
illustreras en övergripande bild på hur bänktestmodellen är konstruerad i Simulink™. Varje del 
kommer att presenteras i de kommande kapitlen. 

 
Figur 3.1 illustrerar schematiskt hur bänktestmodellen modelleras. 

Figur 3.2 visar hur byggnaden kommer att modelleras i Simulink™ med sina värmetransporter. 
Denna modell kommer att agera som bänktestmodell för att utvärdera alternativa reglermetoder. 
Utvärderingen kommer att ske genom att undersöka två faktorer: variation hos 
inomhustemperaturen och driftsekonomi.  

Bänktestmodellen kommer att utvärdera den varierande inomhustemperaturen 
genom att beräkna antal gradtimmar som rumsluften över- och underskrider uppsatta gränser. 
Eftersom rumsluften önskas vara konstant 21 °C sätts den undre gränsen till 20 °C och den övre 
till 22 °C. Utöver gränserna kommer den varierande inomhustemperaturen utvärderas utifrån 
årsmedeltemperatur, lägst samt högst uppmätta inomhustemperaturer. När det gäller utvärdering 
av driftsekonomi kommer det totala energibehovet för uppvärmningssystemet att beräknas. Detta 

Bänktestmodell

Energibalans 
inomhusluft

Energitransporter

Luftläckage

Termisk

Vindpåverkad

Mekanisk

Mekanisk 
frånluft

Transmission

Klimatskal/Fas
ad

Fönster

Tak

Källare

Intern värme

Personvärme

Elvärme

Uppvärmningssy
stem

Invändig massa

Bjälklag

Inredning/Väg
gar

Solinstrålning

Referensbyggnad 
(Häradshövdinge

n)

Geometrier, Material 
och Fysikaliska 

egenskaper
Klimatskal

Gradtimmar

Energianvändning



11 

 

görs genom att tillsammans med radiatorflödet och temperaturskillnaden mellan framlednings- och 
returtemperatur beräkna den levererade energin till byggnaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2 Energibalans 
En energibalans för rumsluften konstrueras. Rumsluften kommer att modelleras som en enda 
kontrollvolym. Energi in och ut ur kontrollvolymen beräknas enligt (3.1). Där Qin är energitransport 
till luften och Qut är energitransport bort från luften(3.2)(3.3). Det ska noteras att klimatet kommer 
att påverka om transmissionen går utåt eller inåt från kontrollvolymen. På sommaren kan till 
exempel värmen och solinstrålningen värma upp fasaden så pass mycket att rumsluften i sin tur 
värms upp. Varje energitransport i (3.2)(3.3) kommer att behandlas i kommande stycken. 
 

𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑢𝑡 =
𝑑𝐸

𝑑𝑡
   [W]  (3.1) 

𝑄𝑖𝑛 = 𝑄𝑣ä𝑟𝑚.𝑠𝑦𝑠𝑡 + 𝑄𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛.𝑣ä𝑟𝑚 + 𝑄𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛.𝑚𝑎𝑠𝑠 [W]  (3.2) 

𝑄𝑢𝑡 = 𝑄𝑙ä𝑐𝑘 + 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 + 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠 + 𝑄𝑡𝑎𝑘 + 𝑄𝑘ä𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒 [W]  (3.3) 
 
Eftersom modellen delvis ska utvärderas utifrån inomhustemperatur beräknas därför 
inomhusluften, Ti, (3.4). Där m är massan på kontrollvolymen och Cp värmekapaciteten. Massan 
för kontrollvolymen beräknas genom att beräkna vikten av luften i byggnaden tillsammans med en 
del inredning, se Bilaga 3 för ytterligare information. 

𝑇𝑖 =
𝑄𝑖𝑛−𝑄𝑢𝑡

𝑚∙𝐶𝑝
    [°C]  (3.4) 
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Figur 3.2 illustrerar hur byggnaden kommer att modelleras med det olika värmetransporterna. 
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3.3 Luftläckage 

3.3.1 Teori 
Oavsiktlig ventilation, luftläckage, utgörs av inneluft som läcker ut genom otätheter i klimatskalet 
på byggnaden. Drivkraften är tryckskillnaden som uppstår inomhus och som påverkas av inre och 
yttre faktorer. Tryckskillnaden som uppstår mellan inomhus och utomhus utgörs av tre delar: 

 Termisk tryckdifferens 

 Vindpåverkad tryckdifferens 

 Mekanisk tryckdifferens 

3.3.2 Termisk tryckdifferens 
Termisk tryckdifferens uppstår då temperaturskillnader i rumsluften skapar en så kallad 
skorstenseffekt. Varm lufter stiger uppåt och olika lufttryck skapas beroende på 
temperaturskillnaden mellan ute och inne. Ekvation (3.5) illustrerar hur tryckdifferensen beräknas 
som uppstår till följd av temperaturskillnaden mellan inne och ute (Petersson 2009). Där ρ0 är 
luftens densitet vid 0 °C, g0 tyngdaccelerationen, T0 absoluttemperatur uttryckt i [K] vid 0 °C, Te 
är utomhustemperaturen uttryckt i [K], Ti innetemperaturen uttryckt i [K] och z är avståndet i 
höjdled från nollnivån. Väggarnas lufttäthet anses vara jämnt fördelade över alla fasader. Därmed 
antas z vara höjden på byggnaden dividerat med 2. Lufttrycksfördelningen kommer att visa ett 
övertryck på övervåningen och ett undertryck nedtill utmed väggarna. 
 

∆𝑝𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘 = 𝑝0 ∙ 𝑔0 ∙ 𝑇0 ∙ (
1

𝑇𝑒
−

1

𝑇𝑖
) ∙ 𝑧  [Pa]  (3.5) 

 

3.3.3 Vindpåverkad tryckdifferens 
Vind som träffar en byggnad skapar olika lufttryck beroende på vilken av ytorna på bygganden som 
träffas. Vind som träffar en fasadvägg skapar ett övertryck på lovartsidan, vind vinkelrät mot 
fasaden, och undertryck på de resterande ytorna. Lufttrycken som uppstår på respektive fasad beror 
dessutom på anblåsningsvinkel och samt formen på byggnaden. För enklare beräkningar används 
så kallade formfaktorer som finns tabellerade. För byggnadsmodellen har formfaktor hämtats från 
(Petersson 2009) och illustreras i figur 3.3. 
 

 
Figur 3.3. Exempel på generaliserad formfaktor för en byggnadsform (Petersson 2009). 

Formfaktorn används för att beräkna tryckdifferensen över fasaden beroende på vilken fasaddel 
som studeras. Tryckdifferensen som vinden gör upphov till beräknas med hjälp av (3.6) där Cyttre 
är formfaktor för utsidan på fasaden, Cinre formfaktorn på insidan och Vvind vindhastigheten. 
 

∆𝑝𝑣𝑖𝑛𝑑 = (𝐶𝑦𝑡𝑡𝑟𝑒 − 𝐶𝑖𝑛𝑟𝑒) ∙
𝜌∙𝑉𝑣𝑖𝑛𝑑

2

2
  [Pa]  (3.6) 
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3.3.4 Mekanisk tryckdifferens 
Byggnaden som modelleras har ett frånluftssystem som skapar ett undertryck i byggnaden. 
Tilluftsdon i byggnader dimensioneras traditionellt sätt för tryck mellan 10 och 20 Pa. Det 
undertryck som därför skapas av frånluftsfläkten ligger i det spannet och kommer att justeras 
utifrån årstid. På vinterhalvåret exempelvis, då läckageflödet ökar på grund av den ökade 
temperaturdifferensen mellan inomhus och utomhus, justeras frånluftssystemet genom att minska 
undertrycket. En funktion skapas för att justera undertrycket i byggnaden utifrån utetemperaturen 
(3.7). Vid en utetemperatur på 30 °C sätts undertrycket till 20 Pa och 10 Pa för -30 °C. Där Te är 
utetemperaturen och pvent undertrycket som skapas av ventilationssystemet. 
 

𝑝𝑣𝑒𝑛𝑡 = 0,1667 ∙ 𝑇𝑒 + 15   [Pa]  (3.7) 
 

3.3.5 Energitransport via luftläckage 
Summan av alla deltrycken utgör lufttrycksdifferensen som uppstår vid varje byggnadsdel (3.8).  
 

∆𝑝 = ∆𝑝𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘 + ∆𝑝𝑣𝑖𝑛𝑑,𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 + ∆𝑝𝑣𝑒𝑛𝑡 [Pa]  (3.8) 

 
För enklare uppskattningar av luftläckage genom klimatskärmens otätheter kan (3.9)(3.10) 
användas. Boverket har en gräns för hus byggda efter 1980 att de maximalt får läcka 0,8 l/s, m2 

under en provtryckning på 50 Pa övertryck (BFS 2011:6). Vilket kan ses som en övre gräns vid 
beräkning av luftläckaget för Häradshövdingen då den nyligen har totalrenoverats och bör därmed 
klara av boverkets krav på luftläckage. Läckageflödet vid provtryckningen kan användas för att 
baklänges beräkna arean på otätheterna (Peterson 2009). Ra=0,8 l/s, m2 och Δp=50 Pa. 
 

𝐴 =
𝑅𝑎

0,8∙√∆𝑝
    [m2]  (3.9) 

 
Arean som beräknas i (3.9) används sedan för att räkna ut respektive fasads läckage, Ra, med hjälp 
av (3.10)(Peterson 2009). 
 

𝑅𝑎 = 0,8 ∙ 𝐴 ∙ √∆𝑝   [m3/s]  (3.10) 

 
Energiflödet som uppstår till följd av luftläckaget beräknas enligt (3.11). Där Ra, tot är läckageflödet 
för samtliga sidor på byggnaden.  
 

𝑄𝑙ä𝑐𝑘 = 𝑅𝑎,𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝐶𝑝𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑒)  [W]  (3.11) 

 

3.4 Mekanisk frånluft 
Frånluftssystemet styrs med hjälp av utetemperaturen. Tryckskillnaden i ventilationskanalen i 
byggnaden justeras utifrån utetemperaturen som i sin tur styr frånluftsfläkten. Se tabell 3.1. Tabell 
3.1 har gjorts om till en linjär funktion (3.12) som används för att bestämma tryckfallet över 
ventilationskanalen med avseende på utetemperaturen.  
 

∆𝑝𝑣𝑒𝑛𝑡 = 0,75 ∙ 𝑇𝑒 + 95   [Pa]  (3.12) 
 
För att omvandla tryckskillnaden till ett flöde används (3.13). En rördimension på ventilationsröret 
har antagit till D=0.16 m för att kunna beräkna arean på ventilationsröret, Avent, som blir 0,02 m2. 
Vilket ger ett flöde som varierar mellan 240 till 280 l/s för byggnaden över året. KBAB har vid ett 
besiktningstillfälle mätt upp ett ventilationsflöde på 275 l/s, vilket hamnar inom det beräknade 
flödet. 
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𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡 = √
2∆𝑝𝑣𝑒𝑛𝑡

𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡
∙ 𝐴𝑣𝑒𝑛𝑡   [m3/s]  (3.13) 

 
Ekvationen (3.14) används för att beräkna energiflödet som sker via frånluftssystemet. 
 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡 ∙ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝐶𝑝𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑒)  [W]  (3.14) 

 
Tabell 3.1 illustrerar vilket tryck frånluftsfläkten ska skapa utifrån utetemperaturen. 

Utetemperatur [°C] Ventilation[Pa] 

-20 80 

-10 90 

0 95 

10 100 

20 110 
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3.5 Transmission genom fasaden 

3.5.1 Teori 
Materialskikt med hög värmekapacitet (exempelvis betong) modelleras som en kontrollvolym. 
Energi in och ut ur en kontrollvolym beräknas enligt (3.15). Qin och Qut är energi in och ut ur en 
kontrollvolym. dE/dt är ändring av energi över tid. Metoden med kontrollvolymer används för att 
få med trögheten hos byggnaden.  
 

𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑢𝑡 =
𝑑𝐸

𝑑𝑡
   [W]  (3.15) 

 
Qin och Qut kan vara värmetransporter som ledning, konvektion och strålning. En vägg med flera 
skikt kan modelleras med flera kontrollvolymer. I figur 3.4 illustreras hur en vägg med flera skikt 
kan modelleras. I själva fallet består väggen av sex materialskikt men istället skapas endast 
kontrollvolymer för det skikt med hög värmekapacitet. En vägg med 6 materialskikt får sju stycken 
värmemotstånd. Första värmetransporten, sett från vänster i figur 3.4, utgörs av konvektion och 
strålning. Strålningen kommer från radiatorer i rummet och från solinstrålning som träffar de 
invändiga väggar och golv. Konvektionen på insidan av väggen sker som ett resultat av 
temperaturskillnaden mellan innetemperaturen och innerväggtemperaturen.  

Värmetransporten kommer sedan att ske genom första materialskiktet, exempelvis 
en gipsvägg, och ske med hjälp av ledning. Värmetransporten kommer att fortsätta ske genom 
ledning tills ytterväggen nås där värmetransporten kommer återgå till att ske via konvektion och 
strålning.  

Strålning från ytterväggen sker främst vid klara väderförhållanden när den 
motstrålande temperaturen, Tamb, från himlen är betydligt lägre än själva lufttemperaturen och 
behandlas i 3.5.3. För enklare beräkningar går det att anta att Tamb är 10 grader lägre för horisontella 
ytor, exempelvis tak, och 5 grader lägre för vertikala ytor såsom väggar (Peterson 2009). Även 
solinstrålning som träffar fasaden tas med och beräknas enligt (Kreider & Rabl 1994) och behandlas 
i 3.5.4.  

Konvektionen som sker på utsidan av byggnaden påverkas av vinden och behandlas 
i kommande stycke, 3.5.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motstånd, R, i väggen och på ytan av väggen uttryckas enligt (3.16)(3.17)(3.18). 
 

𝑅𝑤𝑎𝑙𝑙 =
𝐿

𝑘∙𝐴𝑠
    [K/W]  (3.16) 

R1 

Konvektion
+strålning 

Ti Te 

Gips Trä Tegel 

Rwall 

Qut 

Konvektion 
+strålning 

Ledning 

Rconv Rconv 

Figur 3.4 Exempel på hur en vägg kan modelleras med kontrollvolymer. 

R2 

Rwall

 
 Rwall 

Rwall

 
 Rwall 
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𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 =
1

ℎ∙𝐴𝑠
    [K/W]  (3.17) 

𝑅1,2 =
𝐿

𝑘∙𝐴𝑠
    [K/W]  (3.18) 

 
L=bredden på materialet vinkelrät mot värmetransporten [m]. 
h=värmeövergångskoefficient [W/m2K]. 
k=värmekonduktivitet [W/m°C]. 
As=arean vinkelrät mot värmetransporten [m2]. 
 
Ekvation (3.19) beskriver hur värmetransporten beräknas med hjälpa inomhustemperaturen, Ti, 
och väggtemperaturen, Tgips. 
 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = ℎ𝑖 ∙ 𝐴𝑣ä𝑔𝑔 (𝑇𝑖 − 𝑇𝑔𝑖𝑝𝑠)  [W]  (3.19) 

 

3.5.2 Vindpåverkad konvektion 
Värmeövergångskoefficienten på utsidan av byggnaden, he, beräknas med hjälp av att en funktion 
tas fram baserad på 4 olika vindhastigheter, 1,5,10 och 15 m/s. Värmeövergångstalet skrivs om till 
en funktion av vindhastigheten. 
Filmtemperaturen, Tf, används för att ta fram tabellerade värden som råder för luften (3.20). En 
lufttemperatur, Te, antogs vara 0 °C och en fasadtemperatur, Ttegel, antogs vara 10 °C.  
 

𝑇𝑓 =
𝑇𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙+𝑇𝑒

2
   [°C]  (3.20) 

 
Reynolds- och Nusselttal används för att beräkna värmeövergångstalet(3.21)(3.22). Där Vvind är 
vindhastigheten, Lvägg karakteristiska längden på väggen och µ är den dynamiska viskositeten för 
luften vid filmtemperaturen. 
 

𝑅𝑒 =
𝑉𝑣𝑖𝑛𝑑∙𝐿𝑣ä𝑔𝑔

𝜇
   [1]  (3.21) 

 

𝑁𝑢 = 0,037 ∙ 𝑃𝑟1/3 ∙ 𝑅𝑒0,8  [1]  (3.22) 
 
Värmeövergångskoefficienten, he, beräknas med hjälp av Nusselts tal, värmekonduktiviteten. kf, 
och den karakteristiska längden, Lvägg (3.23). Resultatet redovisas i tabell 3.2. 
 

ℎ𝑒 =
𝑘𝑓∙𝑁𝑢

𝐿𝑣ä𝑔𝑔
    [W/m2K]  (3.23) 

 
Tabell 3.2 illustrerar hur värmeövergångstalet påverkas av vindhastigheten vid en fasadtemperatur på 10 °C 
och en utetemperatur på 0 °C. 

Vindhastighet 
[m/s] 

Värmeövergångstal 
[W/m2K] 

0 2 

1 3,25 

5 11,78 

10 20,51 

15 28,37 
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Ekvationen för värmeövergångstal illustreras i (3.24). Där Vvind är vindhastigheten och h 
värmeövergångstalet. 
 

ℎ = 1,79 ∙ 𝑉𝑣𝑖𝑛𝑑 + 2   [W/m2K]  (3.24) 
 
Vindhastigheten som används är hämtad från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 
[SMHI] (2014) och är timvärden för 2013. 
 

3.5.3 Molnighet och strålning 
Under klara väderförhållanden kan strålningsutbytet mellan ytterväggens temperatur och 
utetemperaturen antas vara 5 grader lägre än själva utetemperaturen, så kallad Tamb (Peterson 2009). 
Strålningseffekten beräknas enligt ekvationen (3.25). 
 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 𝜀 ∙ 𝐴𝑣ä𝑔𝑔 ∙ 𝜎 ∙ (𝑇𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙
4 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

4 )   [W]  (3.25) 

 
ε= emissiviteten för materialet. 
σ= Stefan Boltzmans konstant, 5,67∙10-8 [W/m2/K]. 
Ttegel, Tamb= teglet på ytterväggen respektive utomhustemperaturen uttryckt i [K]. 
 
Värdet på Tamb kommer att bero på molnigheten. När det är mycket moln, 100 %, kommer den 
strålande effekten vara lika med utetemperaturen. Vid 0 % moln används den lägre 
utetemperaturen Tamb, se tabell 3.3. En linjär korrelation har antagits mellan molnighet och den 
korrigerande utetemperaturen(3.26). Där y är temperaturkorrigeringen och x är molnigheten.  
 

𝑦 = 0,05𝑥 − 5   [°C]  (3.26) 
 
Tabell 3.3 visar molnighetsmängd och motsvarande temperaturkorrigering. 

Molnighet 
[%] 

Temperatur 
korrigering[°C] 

0 -5 

50 -2.5 

100 0 

 
Molnmängden är hämtad från SMHI (2014) och är timvärden för år 2013. 
 

3.5.4 Solinstrålning fasad 
Solinstrålning som träffar byggnaden kommer att bidra med ett energitillskott. Detta sker främst 
under perioden vår till höst. Solinstrålning kan vara så pass hög att energiflödet går utifrån och in. 
Solinstrålningen har tagits med genom att sista skiktet, tegelväggen, modelleras som en 
kontrollvolym med ett extra energitillskott för solinstrålningen. En absorption för tegelväggen är 
satt till 0.9. 
 En färdig solinstrålningsmodell har använts för att beräkna hur mycket 
solinstrålningseffekt respektive yta träffas av (Kreider & Rabl 1994). 
 
Figur 3.5 illustrerar en skiss över byggnaden, exkl. tak, och orientering för byggnaden. Orientering 
av byggnaden används för att bestämma solinstrålningsintensiteten på respektive yta. 
 
 
 
 



18 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Tabell 3.4 visar vilka indata som har använts till solberäkningsmodellen (Kreider & Rabl 1994). 
Den färdiga beräkningsmodellen behöver dessutom den direkta solinstrålningen för den period 
som ska studeras. Den direkta solinstrålningen har använts för år 2013 (SMHI & 
Strålsäkerhetsmyndigheten 2014). 
 
Tabell 3.4 illustrerar vilka indata som har valts till solberäkningsmodellen utifrån storlek och orientering på 
byggnaden. 

Yttervägg Yta [m2] fi Ytans lutning Ytans Azimut 

Sydväst 69 59,5°/180°*π 90°*π/180° 45°*π/180° 

Nordost 69 59,5°/180°*π 90°*π/180° 135°*π/180° 

Sydost 149,66 59,5°/180°*π 90°*π/180° -45°*π/180° 

Nordväst 159,26 59,5°/180°*π 90°*π/180° 135°*π/180° 

 

3.5.5 Modellering av byggnaden 
Byggnaden består av både bärande och icke bärande väggar. Byggnaden har dessutom en källare 
nedsänkt i marken. Byggnadens fasad delades upp i sju delar: fyra väggar, ett tak, ett källargolv och 
källarvägg. Figur 3.6 visar hur byggnaden har delats upp. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.5.6 Transmission icke bärande väggar 
För de icke bärande väggarna, nordväst och sydost, har väggen modellerats enligt figur 3.7. Gips, 
trä och tegel har högst värmelagringsförmåga och kommer modelleras som kontrollvolymer i 
modellen. Väggen består av 6 skikt, inkl. en luftspalt. Dessa skikt är gips-isolering-träfiberskiva-
isolering-luftspalt-beklädnadstegel. Kontrollvolymen används för att beräkna temperaturen i 
väggen vid olika avstånd inne i väggen och för att få med värmetrögheten i väggen. 

V O 

S 

N 

Nordost Sydväst 

Sydost 

Nordväst 

Figur 3.5 skiss över byggnaden och dess orientering. 

Bärande Bärande 
Icke bärande 

Icke bärande 

Tak 

Källare 

Figur 3.6 Illustrerar hur byggnaden delas upp inför modelleringen. 
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Skikten mellan kontrollvolymerna kommer utgöra ett värmemotstånd. Väggen kommer att få totalt 
sju stycken värmemotstånd. Första värmemotståndet, Rconv, beräknas enligt (3.27) där hi antas vara 
2 eftersom naturlig konvektion råder på insidan av väggen och Avägg är arean på väggen. 
 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 =
1

ℎ𝑖∙𝐴𝑣ä𝑔𝑔
   [K/W]  (3.27) 

 
Värmetransportmotståndet som sker mellan kontrollvolymen gips och trä beräknas enligt (3.28). 
Lisolering är isolerings tjockleken och kisolering är värmekonduktiviteten. 
 

𝑅1 =
𝐿𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝑘𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔∙𝐴𝑣ä𝑔𝑔
   [K/W]  (3.28) 

 
Energin som flödar in och ut ur första kontrollvolymen, gips, beräknas enligt (3.29)(3.30). Ti är 
inomhustemperaturen, Tgips är gipstemperaturen och Tträ är temperaturen på träfiberskivan. 
 

𝑄𝑖𝑛 =
𝑇𝑖−𝑇𝑔𝑖𝑝𝑠

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣
   [W]  (3.29) 

𝑄𝑢𝑡 =
𝑇𝑔𝑖𝑝𝑠−𝑇𝑡𝑟ä

𝑅1
   [W]  (3.30) 

 
Temperaturen på materialskikten beräknas genom att dividera energin som flödar in och ut genom 
kontrollvolymen med värmekapaciteten (3.31). Där m är massan på skiktet uttryckt i [kg] och Cp 
är värmekapaciteten för materialet [J/kg, °C]. Massan för de olika materialen i väggen hittas i Bilaga 
3. 
 

𝑇 =
𝑄𝑖𝑛−𝑄𝑢𝑡

𝑚∙𝐶𝑝
    [°C]  (3.31) 

  
Energin som flödar in och ut ur den andra kontrollvolymen, träfiberskivan, beräknas enligt 
(3.32)(3.33). Värmetransportmotståndet som sker mellan den andra kontrollvolymen, träfiberskiva 
och den tredje, beklädnadstegel, beräknas enligt (3.34). Utöver isolering finns även en luftspalt som 
har ett värmemotstånd, Rluftspalt, på 0,2 m2K/W (Petersson 2009). 
 

𝑄𝑖𝑛 =
𝑇𝑔𝑖𝑝𝑠−𝑇𝑡𝑟ä

𝑅1
   [W]  (3.32) 

𝑄𝑢𝑡 =
𝑇𝑡𝑟ä−𝑇𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙

𝑅2
   [W]  (3.33) 

R1 

Ti Te 

Gips Trä Tegel 

Rwall 

Qut 

Rconv Rconv 

Figur 3.7 Visar hur den icke bärande väggen modelleras med tre kontrollvolymer och värmemotstånd. 

R2 

Rwall

 
 Rwall 

Rwall

 
 Rwall 
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𝑅2 =
𝐿𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔2

𝑘𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔∙𝐴𝑣ä𝑔𝑔
+ 𝑅𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙𝑡  [K/W]  (3.34) 

 
Temperaturen för träfiberskivan beräknas enligt tidigare metodik (3.31).  
 
Energin som flödar in och ut ur tredje kontrollvolymen, beklädnadstegel, beräknas enligt 
(3.35)(3.36). Värmetransportmotståndet som sker mellan den tredje kontrollvolymen, 
beklädnadstegel, och utomhusmiljön beräknas enligt (3.37). Där he är värmeövergångskoefficienten 
som beror på vindhastigheten, se 3.5.2. Qsol beräknas enligt Kreider & Rabl (1994) och behandlas 
i 3.5.4. Qrad är den strålningsförlust som sker vid klara väderförhållanden och behandlas i 3.5.3. 

 

𝑄𝑖𝑛 =
𝑇𝑡𝑟ä−𝑇𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙

𝑅2
+ 𝑄𝑠𝑜𝑙   [W]  (3.35) 

𝑄𝑢𝑡 =
𝑇𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙−𝑇𝑒

𝑅3
+ 𝑄𝑟𝑎𝑑   [W]  (3.36) 

𝑅3 =
1

ℎ𝑒∙𝐴𝑣ä𝑔𝑔
    [K/W]  (3.37) 

 
Temperaturen för beklädnadsteglen beräknas enligt tidigare metodik (3.31). 
 

3.5.7 Transmission bärande vägg 
Väggarna nordost och sydväst, kortsidorna, är bärande och består av fyra skikt: betong-isolering-
luftspalt-beklädnadstegel. För dessa delar har två kontrollvolymer modellerats. En för betongen 
och en för beklädnadstegel se figur 3.8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energin som flödar in och ut ur kontrollvolymen för betongen beräknas enligt (3.38)(3.39). 
 

𝑄𝑖𝑛 =
𝑇𝑖−𝑇𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣
   [W]  (3.38) 

𝑄𝑢𝑡 =
𝑇𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔−𝑇𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙

𝑅1
   [W]  (3.39) 

 
Där Rconv och R1 är värmemotstånd (3.40)(3.41). 
 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 =
1

ℎ𝑖∙𝐴𝑣ä𝑔𝑔
   [K/W]  (3.40) 

𝑅1 =
𝐿𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔2

𝑘𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔∙𝐴𝑣ä𝑔𝑔
+ 𝑅𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙𝑡  [K/W]  (3.41) 

 

R1 

Ti Te 

Betong Tegel 

Rwall 

Qut 

Rconv Rconv 

Figur 3.8 Visar hur den bärande väggen modelleras med kontrollvolymer och värmemotstånd. 

Rwall

 
 Rwall 
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Energin som flödar in och ut ur kontrollvolymen för beklädnadsteglet beräknas enligt tidigare 
metodik (3.42)(3.43)(3.44).  
 

𝑄𝑖𝑛 =
𝑇𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔−𝑇𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙

𝑅1
+ 𝑄𝑠𝑜𝑙   [W]  (3.42) 

𝑄𝑢𝑡 =
𝑇𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙−𝑇𝑒

𝑅2
+ 𝑄𝑟𝑎𝑑   [W]  (3.43) 

𝑅2 =
1

ℎ𝑒∙𝐴𝑣ä𝑔𝑔
    [K/W]  (3.44) 

 

3.6 Transmission via fönster 
U-värdet för fönstren i byggnaden är 1.0 W/m2, °C. Arean på fönster har antagits till 1,6 m2 med 
hjälp av ritningen över byggnaden (Bilaga 1). Totalt sett har byggnaden 10 stycken fönster mot 
nordväst och 16 mot sydost.  Inga fönster på varken nordost eller sydväst. Det finns utöver det 20 
äldre små fönster för källaren som antas ha U-värde=3 med arean 0,3 m2. 
Energitransporten beräknas med hjälp av (3.45) där X är antal fönster för respektive sida. 
 

𝑄𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 𝑈 ∙ 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 ∙ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑒) ∙ 𝑋  [W]  (3.45) 

 

3.7 Transmission via taket 
I byggnaden finns 400 mm isolering på vinden. Det har därför antagits att luften i vinden håller 
utomhustemperatur. Samma beräkningsprincip har använts som vid beräkning av fasadens övriga 
värmetransporter. Solinstrålning som träffar taket har försummats. h-värdet för vinden har antagits 
till 2 W/m2K. Taket har modellerats med endast en kontrollvolym för betongen/bjälklagen, se 
figur 3.9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Motstånden för respektive del redovisas i (3.46)(3.47). 
 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 =
1

ℎ𝑖∙𝐴𝑣ä𝑔𝑔
   [K/W]  (3.46) 

𝑅1 =
𝐿𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔3

𝑘𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔∙𝐴𝑡𝑎𝑘
+

1

ℎ𝑖∙𝐴𝑡𝑎𝑘
  [K/W]  (3.47) 

 
Energin som flödar in och ut ur kontrollvolymen för betongen beräknas enligt (3.48)(3.49). 
 

𝑄𝑖𝑛 =
𝑇𝑖−𝑇𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣
   [W]  (3.48) 

𝑄𝑢𝑡 =
𝑇𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔−𝑇𝑒

𝑅1
   [W]  (3.49) 

 

R1 

Ti Te 

Betong 

Rwall 

Qut 

Rconv 

Figur 3.9 Visar hur taket modelleras med en kontrollvolym. 
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3.8 Transmission via källaren 
I byggnaden finns ett källarplan där temperaturen har antagits vara samma som 
inomhustemperaturen. Hela källaren är nedsänkt i marken och värmetransporten sker därför med 
hjälp av ledning till omkringliggande jord, se figur 3.10. Marktemperaturen har antagits till 7 grader, 
årsmedel för Karlstad. Från källarväggarna sker värmetransporten mot utetemperaturen, Te, och 
från källargolvet mot årsmedeltemperaturen, Tmark.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motstånden för respektive del visas i ekvationerna (3.50)(3.51) där A är arean på 
källarväggen/källargolvet. Tjockleken för källarväggen är samma som för den bärande väggen, 15 
cm, och för källargolvet 10 cm. Värmetransportmotståndet i marken fås av Berghel och Renström 
(2011) och är 0,7 respektive 1,4 m2K/W för källarväggen och källargolvet. Där Bergarten har 
antagits bestå till större delen av berg. 
 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 =
1

ℎ𝑖∙𝐴
    [K/W]  (3.50) 

𝑅1 = 0,7/1,4   [K/W]  (3.51) 
 
Energin som flödar in och ut ur kontrollvolymen för betongen i källarväggen och källargolvet 
beräknas enligt (3.52)(3.53)(3.54)(3.55). 
 

𝑄𝑖𝑛,𝑣ä𝑔𝑔 =
𝑇𝑖−𝑇𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣
   [W]  (3.52) 

𝑄𝑢𝑡,𝑣ä𝑔𝑔 =
𝑇𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔−𝑇𝑒

𝑅1
   [W]  (3.53) 

𝑄𝑖𝑛,𝑔𝑜𝑙𝑣 =
𝑇𝑖−𝑇𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣
   [W]  (3.54) 

𝑄𝑢𝑡,𝑔𝑜𝑙𝑣 =
𝑇𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔−𝑇𝑚𝑎𝑟𝑘

𝑅1
   [W]  (3.55) 

 

3.9 Intern värme 
Utöver värmetillskott från solen bidrar personers närvaro i en byggnad med extra värme som kan 
påverka värmebalansen i en byggnad. Elanvändning resulterar även den med extra värme. All 
elanvändning antas övergå till friktion och därmed också värme 

Elanvändningen erhölls från KBAB (Bilaga 2) som endast hade dygnsmedelvärden. 
En ”polyfit” funktion i Matlab™ användes för att få fram en andragradsfunktion som efterliknar 
elanvändningen över året. Funktionen definierades sedan i Simulink™, se 3.9.2. När det gäller 
personvärme har det antagits att personvärme genererar 1,5 W/ m2A enligt (Warfvinge och 
Dahlblom 2010). I modellen har detta definierats som en sinuskurva som har sitt maximum vid 
midnatt, 3 W/ m2A, då det antas att alla människor är hemma. 
 

R1 

Ti Te/Tmark 

Betong 

Rwall 

Qut 

Rconv 

Figur 3.10 Visar hur källargolvet och källarväggen modelleras med en kontrollvolym. 
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3.9.1 Personvärme 
Personvärmefunktionen beskrivs av (3.56) där Agolv är golv arean. Funktionen används för att 
bestämma värmetillskotten som utgörs av personvärme. Ekvation (3.57) visar sinuskurvan som 
beskriver personvärmeeffekten över tid och som har antagits ge ett maximum vid midnatt, 1500 
W, för att sedan gå mot minimum under arbetstider, ca 07:00-17:00. 
 

𝑄𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 1,5 ∙ 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣   [W]  (3.56) 

𝜔(𝑡) = 750 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (
1

3,75
∙ (𝑡 +

𝜋

2
)) + 750  [W]  (3.57) 

 

3.9.2 Elvärme 
Värme som uppstår vid användning av elapparater inomhus kommer ge ett tillskott till 
energibalansen. Elvärmen har modellerats genom att data för Norra Allén har studerats för hur 
elanvändningen ser ut över året. Denna information matades in i Matlab som sedan med hjälp av 
en ”polyfit-funktion” gör om informationen till en andragradskurva. Kurvan/funktionen har sedan 
använts för att förklara elanvändningen i byggnaden (3.58). Där Qel är värme genererad av 
elanvändning och t tiden. Funktionen har sitt maximum under vinterhalvåret. 
 

𝑄𝑒𝑙 = 0,0148𝑥2 − 5,17𝑡 + 1654,3  [W]  (3.58) 
 

3.10 Uppvärmningssystem 

3.10.1 Teori 
Uppvärmningssystemet i byggnaden sköts med hjälp av fjärrvärme tillsammans med en 
frånluftsvärmepump. Vilken temperatur som ska skickas ut i radiatorkretsen bestäms av en linjär 
funktion mellan utetemperaturen och förutbestämda temperaturer. 
 
Radiatorer avger värme via strålning och konvektion. Strålningen sker till omkringliggande ytor, 
främst inredning och väggar, och konvektion till luften. Panelradiatorer som används i byggnaden 
avger sin värme med 35 % strålning och 65 % konvektion (Peterson 2009). Storleken på 
panelradiatorerna har antagits till 1,2x0,9 m (Lenhovda Radiatorfabrik AB 2014). Radiatorernas 
möjlighet till att avge värme påverkas av möblering, temperatur på omkringliggande ytor och hur 
mycket strypventilerna justeras. Denna komplexitet gör det svårt att exakt modellera 
värmeavgivningen från radiatorerna. I modellen har det antagits vara ”perfekt” tillstånd och att all 
värmetransport sker utan hinder. Strålningen som radiatorn avger träffar den interna massan som 
behandlas i 3.11.  

Värmetransporten som sker via konvektionen beräknas enligt (3.59)(3.60). Trad är 
radiatortemperaturen och R1 är värmemotståndet som finns i radiatorn. Konvektionen motsvarar 
65 % av radiatorns totala värmetransport (Petersson 2009). Värmetransporten som sker med hjälp 
av strålningen går därför att räkna ut med hjälp av konvektionen (3.61). 
 

𝑄𝑘𝑜𝑛𝑣 =
(𝑇𝑟𝑎𝑑−𝑇𝑖)

𝑅1
   [W]  (3.59) 

𝑅1 =
1

ℎ𝑟𝑎𝑑,𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛
+

𝑑𝑝𝑙å𝑡

𝑘𝑝𝑙å𝑡∙𝐴𝑟𝑎𝑑

+
1

ℎ𝑟𝑎𝑑
  [W]  (3.60) 

 
Plåttjocklek, dplåt =1,5 mm 
Värmeledningsförmåga, kplåt=50 W/mK 
Värmeövergångstal, hrad=10 W/m2K. 
Värmeövergångstal, hrad vatten=100 W/m2K. 
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𝑄𝑟𝑎𝑑 =
𝑄𝑘𝑜𝑛𝑣

65
∙ 35   [W]  (3.61) 

 
För att beräkna Trad modelleras radiatorsystemet som en kontrollvolym. Energi in i 
kontrollvolymen fås av fjärrvärmen, alternativt frånluftsvärmepumpen, och energi ut är summan 
av konvektionen och strålningen till rummet. Energitransporten som levereras till kontrollvolymen 
beräknas enligt (3.62)(3.63)(3.64). Där vattenflödet, V, är 1,5 m3/s i radiatorkretsen. 
 

𝑄𝑖𝑛 = 𝑉 ∙ 𝜌 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑   [W]  (3.62) 

𝑄𝑢𝑡 = 𝑄𝑘𝑜𝑛𝑣 + 𝑄𝑟𝑎𝑑   [W]  (3.63) 

𝑇𝑟𝑎𝑑 =
𝑄𝑖𝑛−𝑄𝑢𝑡

𝑚∙𝐶𝑝
   [°C]  (3.64) 

 
Vattenvolymen för en radiator med måtten 1,6x0,9 m antas vara 8 liter (Lenhovda Radiatorfabrik 
AB 2014). Själva radiatorn antas ha en vikt på 20 kg. Det finns totalt 18 stycken radiatorer, inklusive 
trapphus, för respektive våning. I källaren antas det inte finnas några radiatorer. Detta ger totalt 36 
radiatorer med en totalvattenmängd på 288 liter och en totalvikt på 720 kg.  

Rörsystemet innehåller också en del vatten och behöver också tas med i beräkningen. 
Radiatorerna har ett så kallat tvårörsystem, ett rör för framledningsvattnet och ett rör för 
returvattnet. Diametern på rören antas vara 12 mm vilket ger ca 0,1 l vatten/m rörsystem. 
Byggnadens längd, 25,4 m, och ett tvårörsystem för varje våning ger 25,4 m*2*2 för varje våning, 
både nordväst och sydost. För de vertikala rören antas det vara dragna på fyra sidor för hela 
byggnaden. Ekvation (3.65)(3.66)(3.67) används för att få fram den totala vattenmängden i 
rörsystemet för radiatorkretsen. 

 

𝐿𝐻𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑡 = 25,4 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 2  [m]  (3.65) 

𝐿𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙𝑡 = 6,9 ∗ 4   [m]  (3.66) 

𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑖 𝑟ö𝑟 = (𝐿𝐻𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑡 + 𝐿𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙𝑡) ∙ 0,1 [l]  (3.67) 
 
Den totala vattenmängden, inklusive rörkretsen, blir 518,8 liter som avrundas till 520 liter. 
Radiatorpumpen levererar en vattenmängd 1500 l/h, vilket ger en omsättningstid på ca 20 minuter. 
Den totala massan för radiatorsystemet, inklusive vikten för radiatorerna, blir 1240 kg.  
 Utöver trögheten som skapas när all massa ska ändra temperatur finns en tröghet 
som skapas av själva styrningen och tiden det tar för att byta ut vattnet i radiatorerna. Denna tröghet 
approximeras till 30 minuter, där 20 minuter beror på omsättningen och 10 min för justering av 
ventiler och inställning av den nya temperaturen. I Simulink modelleras denna tröghet genom att 
lägga till en fördröjning på styrsystemet med 30 minuter med hjälp av ett så kallat Transport Delay-
block. 
 

3.11 Invändig massa 

3.11.1 Teori 
Utöver trögheten som finns i radiatorkretsen skapas en tröghet av all den interna massan i 
byggnaden. Den interna massa som skapar tröghet är all massa innanför isoleringen, eller som 
längst 10 cm in i väggen (Petersson 2009)  

Det finns i princip två typer av trögheter hos den invändiga massan, den ena trögare 
än den andra. Den riktigt tröga massan hittas i bjälklag där det finns mycket massa som ska värmas 
upp och därmed tar tid. Den andra hittas i väggar och inredning som värms upp snabbt men avger 
samtidigt sin värme snabbt. Dessa två typer kommer modelleras var sin för sig.  

3.11.2 Bjälklag 
På byggnaden som modellen utgår ifrån finns fem bjälklag á 20 cm för de fyra översta bjälklagen 
och 10 cm för bottenbjälklaget. Bjälklagen har dimensionen 25,4x10 m. Beräkning av den totala 
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vikten ges av (3.68). Den totala arean, Abjälk, beräknas enligt (3.69) men eftersom bottenbjälklaget 
och vindbjälklaget övre/undre del antas vara isolerade blir det endast åtta sidor. 
 

𝑚𝑏𝑗ä𝑙𝑘 = 𝐵 ∙ 𝐻 ∙ 𝐿 ∙ 𝜌   [kg]  (3.68) 

𝐴𝑏𝑗ä𝑙𝑘 = 8 ∙ 𝐵 ∙ 𝐻   [m2]  (3.69) 

 
B=10 m 
H=0,9 m 
L=25,4 m 
ρ=2300 m3/kg. 
 
Bjälklagen modelleras med tre kontrollvolymer. Energi in och ut från den första kontrollvolymen 
sker via konvektion och strålningen. Det antas att bjälklagen endast träffas av solinstrålning och 
inte radiatorstrålningen, se 3.11.4. Den konvektiva transporten sker från massan till rumsluften, 
men kan också ske från rumsluften till massan. Ekvation (3.70)(3.71) används för att beräkna energi 
in och ut ur en kontrollvolym samt temperaturen. 
 

𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑢𝑡 =
𝑑𝐸

𝑑𝑡
   [W]  (3.70) 

𝑇 =
𝑄𝑖𝑛−𝑄𝑢𝑡

𝑚𝑏𝑗ä𝑙𝑘∙𝐶𝑝
    [°C]  (3.71) 

 
Figur 3.11 illustrerar hur ett 20 cm bjälklag modelleras med hjälp av symmetri. De tre första blocken 
modelleras som kontrollvolymer. Värmeöverföringen multipliceras sedan med antal bjälklag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energin in och ut ur första kontrollvolymen beräknas enligt (3.72)(3.73). 
 

𝑄𝑖𝑛 =
𝑇𝑖−𝑇𝑏𝑗ä𝑙𝑘

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣
+ 𝑄𝑠𝑜𝑙   [W]  (3.72) 

𝑄𝑢𝑡 =
𝑇𝑏𝑗ä𝑙𝑘−𝑇𝑏𝑗ä𝑙𝑘1

𝑅1
   [W]  (3.73) 

 
Där Rconv är värmemotståndet mellan den interna massan och rummet (3.74) och R1 är 
värmemotståndet mellan första kontrollvolymen och den andra (3.75). Värmeövergångstalet antas 
vara hi=2 W/m2K och Lbjälk=0.04 m. 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 =
1

ℎ𝑖∙𝐴𝑏𝑗ä𝑙𝑘
   [K/W]  (3.74) 

𝑅1 =
𝐿𝑏𝑗ä𝑙𝑘

𝑘𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔∙𝐴𝑏𝑗ä𝑙𝑘
   [K/W]  (3.75) 

 

R2 R1 

Ti 

Betong 

4 cm 

Qin 
Rconv 

Figur 3.11 Visar hur den tröga massan modelleras med hjälp av symmetri. 

4 cm

 
 Rwall 

2 cm

 
 Rwall 

Betong Betong 
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Energin in och ut ur den andra kontrollvolymen beräknas enligt (3.76)(3.77). 
 

𝑄𝑖𝑛 =
𝑇𝑏𝑗ä𝑙𝑘−𝑇𝑏𝑗ä𝑙𝑘1

𝑅1
   [W]  (3.76) 

𝑄𝑢𝑡 =
𝑇𝑏𝑗ä𝑙𝑘1−𝑇𝑏𝑗ä𝑙𝑘2

𝑅2
   [W]  (3.77) 

 
Där R2 är värmemotståndet mellan andra kontrollvolymen och den tredje (3.78). Längden på 
bjälklaget blir den snittade Lbjälk2=0.02 m. 
 

𝑅1 =
𝐿𝑏𝑗ä𝑙𝑘2

𝑘𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔∙𝐴𝑏𝑗ä𝑙𝑘
   [K/W]  (3.78) 

 
Energin in till den tredje kontrollvolymen beräknas enligt (3.79). 
 

𝑄𝑖𝑛 =
𝑇𝑏𝑗ä𝑙𝑘1−𝑇𝑏𝑗ä𝑙𝑘2

𝑅2
   [W]  (3.79) 

 

3.11.3 Inredning och väggar 
Den interna massan som svarar mot de snabba svängarna innefattar all massa som är innanför 
isoleringen eller som längst 10 cm in i väggen. För att göra en uppskattning av massan hos de 
möbler och den inredning som varje boende har gjordes en uppskattning genom att möblera ett 
vardagsrum och kök. Sedan antogs att alla lägenheter var möblerade på samma sätt. Beräkningen 
och tillvägagångssätt hittas i (Bilaga 3).  
 
Den interna massan som svarar för de snabba svängarna modelleras som tidigare fast med endast 
en kontrollvolym, då det antas att energiutbytet sker relativt snabbt (3.80)(3.81). Utöver 
solinstrålningen som träffar den interna massan finns det dessutom ett energitillskott av 
radiatorsystemet, Qrad. Den togs inte med tidigare då det antogs att strålningen från radiatorerna 
som träffar bjälklagen är försumbar.  
 

𝑄𝑖𝑛 =
𝑇𝑖−𝑇𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣
+ 𝑄𝑠𝑜𝑙 + 𝑄𝑟𝑎𝑑  [W]  (3.80) 

𝑄𝑢𝑡 =
𝑇𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎−𝑇𝑖

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣
   [W]  (3.81) 

 
Där Rconv beräknas enligt (3.82). Arean, A, för den interna massan beräknades till ca 1600 m2. I 
arean, A, har väggarnas area tagits med samt en areauppskattning på den totala inredningen (Bilaga 
3). 
 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 =
1

ℎ𝑖∙𝐴
    [K/W]  (3.82) 

 

3.11.4 Solinstrålning väggar och golv 
Solinstrålning som träffar den interna massan beräknas enligt tidigare metodik och behandlas i 
3.5.4. Skillnaden här är att solinstrålningen tar sig igenom fönster. Fönster antas ha en 
genomsläpplighet på 70 % (Pilkington 2012). All solinstrålning som tar sig igenom fönstren träffar 
och absorberas av den interna massan. Absorptionen hos den interna massan antas vara 0,9. Det 
antas också att hälften av solinstrålningen som tar sig igenom fönstren träffar den tröga 
massan(bjälklagen) och den andra hälften väggar och inredning. 
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3.12 Test och analys av modell 
Bänktestmodellen kalibreras med hjälp av temperaturer hämtade från Häradshövdingen. 
Metodiken för kalibreringen illustreras i figur 3.12. 
 

 
Figur 3.12 Illustrerar metodiken bakom kalibrering för bänktestmodellen. 

Bänktestmodellen verifieras genom att jämföra hur rumsluften varierar över året med KBAB:s 
byggnad Häradshövdingen. Eftersom bänktestmodellen skiljer sig en hel del från Häradshövdingen 
går det inte att direkt jämföra de två. Därför justerades framledningskurvan tills rumsluftens 
variation i bänktestmodellen över året liknade Häradshövdingens. Vilket betyder att korrelationen 
mellan utomhustemperaturen och framledningstemperaturen ändrades. Valet av 
framledningskurva gjordes genom metoden ”trial and error” där olika framledningskurvor testades 
tills variationer i inomhustemperaturen liknade Häradshövdingen. Vilket resulterade i en 
framledningskurva enligt (3.83). 
 

𝑦 = −0,88𝑥 + 41   [°C]  (3.83) 
 
När detta var klart ansågs bänktestmodellen vara färdig. Dessutom beräknades alla 
värmetransporter separat för att kontrollera att storleksordningen på energitranporterna var rimlig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bänktestmodell
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Häradshövdingens 
framledningskurva

"Trial and Error"

Ny 
framledningskurva
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4. MPC regulator 
 

4.1 Teori MPC-regulator 
MPC står för Model Predictive Control och bygger på att regulatorn jobbar proaktivt. Den försöker 
därmed att styra exempelvis framledningstemperaturen beroende på förlusterna i framtiden för att 
uppnå jämn inomhustemperatur och bra driftsekonomi. MPC-regulatorer som studeras idag kräver 
stora resurser när det gäller beräkningskraft men också att byggnaden är definierad på ett fysiskt 
korrekt sätt. Det är därför angeläget att studera hur en enklare MPC-regulator kan konstrueras. 
 
Tidskonstanten är ett mått på hur snabbt en förändring påverkar inomhusluften. Kort tidskonstant 
betyder att byggnaden påverkas snabbt av ändrade förhållanden och lång tidskonstant det motsatta. 
Det som skapar tröghet är tunga material med hög värmekapacitet, exempelvis betong. 
Tidskonstanten beräknas enligt ekvation (4.1) (Warfvinge & Dahlblom 2010) där m är massan 
innanför isoleringen, eller som längst 10 cm in, och Cp är värmekapaciteten för respektive material. 
Qut är byggnadens specifika värmeeffektförlust.  

 

𝜏 =
∑ 𝑚∙𝐶𝑝

𝑄𝑢𝑡
∙

1

3600
   [h]  (4.1) 

 
Utvärderingen av MPC-regulatorns funktion görs med hjälp av bänktestmodellen. MPC-regulatorn 
kommer att skicka en framledningstemperatur, Tfram, till bänktestmodellen som i sin tur använder 
den för att beräkna inomhustemperaturen och energianvändningen. Temperaturgränser har satts 
upp för inomhustemperaturen där den lägre ligger vid 20 °C och den övre på 22 °C. Varje gång 
inomhustemperaturen hamnar utanför gränserna summeras gradtimmarna(tid multiplicerat med 
grader som avviker från uppsatta gränser). Dessutom noteras årsmedeltemperaturen samt 
lägst/högst noterade temperaturen under året.  
 

4.2 Konstruktion av MPC 
Innan MPC-regulatorn kan utformas görs en utredning på vilka faktorer som påverkar 
inomhusluften. De påverkande faktorerna ska då tas med i en bra regulator. Figur 4.1 illustrerar 
på ett övergripande sätt hur MPC-regulatorn konstrueras och utvärderas i Simulink. 
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Figur 4.1 Illustrerar hur MPC-regulatorn är konstruerad och hur den utvärderas. 

I bänktestmodellen ligger inomhustemperaturen på en högre nivå än önskat, ca 23 °C i medel. 
Detta beror på att nuvarande reglering inte tar hänsyn till energitillskott som personvärme, elvärme 
och solinstrålning. Därför behöver MPC-regulatorn ta hänsyn till energitillskotten i byggnaden för 
att inte övertemperaturer ska ske. Dagens reglering görs endast med hjälp av en funktion mellan 
utetemperaturen och framledningskurvan. Bänktestmodellen tar hänsyn till följande väderdata: 
Solinstrålning, Vind, Molnighet och Utetemperatur. Därmed kommer MPC-regulatorn att 
konstrueras med dessa väderdata inklusive intern värme. Hur varje del tas med i MPC-regulatorn 
beskrivs mer utförligt i kommande stycken. 
 

4.2.1 Framledningskurva 
Dagen uppvärmningssystem innefattar en reglering som styrs efter utomhustemperaturen. En 
funktion mellan utetemperaturen och framledningstemperaturen används. Valet av 
framledningskurvan är något som har gjorts efter erfarenhet hos fastighetsskötaren. Det är därför 
intressant att undersöka funktionen av alternativa framledningskurvor. Framledningskurvan skrivs 
enligt (4.2) där k är lutningen på kurvan som bestäms av korrelationen mellan 
framledningstemperaturer och utomhustemperaturer. X är utomhustemperaturen och b är 
framledningstemperaturen vid Te= 0 °C.  
 

𝑦 = −𝑘𝑥 + 𝑏   [°C]  (4.2) 
 
Metoden som används är att justera framledningskurvan och notera resultatet med hjälp av 
bänktestmodellen. 49 stycken olika framledningskurvor testades i bänktestmodellen (Bilaga 4). 
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Framledningskurvor togs fram genom att testa vart de yttre gränserna låg (när 
inomhustemperaturen avviker från de uppsatta gränserna) och sedan variera framledningskurvan 
inom de yttre gränserna. Den bästa framledningskurvan bestämdes utifrån en avvägning mellan 
antalet gradtimmar och värmebehov.  
 

4.2.2 Prediktering 
Tidskonstanten, värmetrögheten, i byggnaden bestämmer hur snabbt byggnaden reagerar på 
ändringar. Dagens reglersystem tar inte hänsyn till detta vilket medför varierande 
inomhustemperatur på exempelvis sommarhalvår när solen bidrar med sin tillskottsenergi. 
Tidskonstantens betydelse för regleringen utvärderas genom att tids förskjuta indata till 
bänktestmodellen utifrån önskad prediktering. Figur 4.2 illustrerar hur predikteringen utvärderas. 
Rent praktiskt ändras indata till bänktestmodellen med önskad tidskonstant. En prediktering på 5 
h timmar utvärderas genom att rådata (väder och internvärme) förskjuts fram 5 steg i 
bänktestmodellen samtidigt som rådata i MPC-regulator är fixerad. Metoden simulerar en 
predikterande reglering. Tidskonstanten justerades från 0 till 120 timmar med 5 timmars tidssteg 
för att utvärdera tidskonstantens påverkan.  

 
Figur 2.2 Illustrerar en schematisk bild på hur den predikterande styrningen utvärderas med avseende på 
tidskonstanten. 

4.2.3 Intern värme 
Den interna värmen, person- och elvärme, tas med genom att använda samma funktion som den 
som beskrivs i 3.9.1. I en väldigt enkel MPC-regulator testas endast internvärme och den 
traditionella reglerfunktionen. Internvärmefunktionen fick justera ner framledningstemperaturen 
mellan 0 och 10 °C. Metodiken för utvärderingen redovisas i figur 4.3. 

 
Figur 3.3 Illustrerar en schematisk bild på hur justering av framledningstemperaturen genomförs med 
avseende på tillskottsenergi i form av internvärme. 

4.2.4 Solinstrålning 
Solinstrålning påverkar energibalansen för rumsluften genom att ge ett tillskott främst under 
sommarhalvåret. Solinstrålningens inverkan på framledningskurvan gjordes enligt 3.5.4. Endast 
den solinstrålningen som tar sig genom fönstren togs med. Solinstrålningen fick justera ner 
framledningstemperaturen mellan 0 °C och 20 °C. Genomfördes enligt samma metodik som 
presenterades i figur 4.3. 
 

4.2.5 Vind 
Vindhastigheten påverkar värmeövergångstalet på utsidan av fasaden. Den testades tillsammans 
med den traditionella styrningen genom att justera upp framledningstemperaturen mellan 0 °C och 
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10 °C. Utformningen av funktionen för vindhastighet redovisas i 3.5.2. Genomfördes enligt samma 
metodik som presenterades i figur 4.3. Framledningstemperaturen justerades upp, istället för ner, 
som de tidigare fallen eftersom vindpåverkan ökar värmebehovet. 
 

4.2.6 Kombinerade 
För att undersöka hur en kombinerad MPC-regulator med intern värme, solinstrålning, vind och 
utetemperatur kan samverka och påverka framledningstemperaturen gjordes en rad simuleringar. 
Totalt gjordes 174 simuleringar som representerar alla möjliga kombinationer. Internvärme, 
solinstrålning och vind fick justera framledningskurvan mellan 0 °C och 10 °C á 2 °C steg var, 
vilket gav totalt 146 kombinationer för de tre delarna. Utöver det gjordes ytterligare 28 simuleringar 
med de mest lovande resultateten (Bilaga 5). Figur 4.4 presenterar metodiken för hur MPC-
regulatorn utvärderas med en kombinerad påverkan från solinstrålning, vind och internvärme. 
 

 
Figur 4.4 illustrerar hur MPC-regulatorn utvärderas med en justerad framledningstemperatur med avseende 
på en kombinerad påverkan från väderdata och internvärme. 

4.3 Simuleringsförsök MPC 
Med hjälp av de erfarenheterna från de tidigare simuleringsförsöken med väderdata, tidskonstanter 
och interna värmen gjordes ytterligare 215 simuleringar. Tidskonstanten visade på bäst resultat när 
den var satt till 5 timmar. Den hölls därför konstant medan internvärme, solinstrålning och vind 
justerades. Även framledningskurvan hölls konstant. Intern värme, solinstrålning och vind fick 
justera framledningstemperaturen mellan 0 °C och 5 °C á 1 °C steg (Bilaga 6). Fyra stycken 
varianter av MPC valdes ut efter jämnast inomhustemperatur och bäst driftsekonomi. Metodiken 
utfördes enligt figur 4.4 med en extra variabel, predikteringen. 
 

4.4 Känslighetsanalys av MPC1-regulatorn 
Känslighetsanalysen är uppdelad i fyra delar: historiska väderdata, intern värme, väder och 
modellantaganden. Respektive del kommer att presenteras i kommande stycken. Figur 4.5 visar en 
övergripande bild på hur känslighetsanalysen för MPC-regulatorn genomförs. 
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Figur 4.5 Illustrerar metodiken för känslighetsanalysen på MPC-regulatorn. 

4.4.1 Historiska väderdata 
För att testa hur MPC1-regulatorn skulle prestera om de rådde ett annat väder hämtades historiska 
väderdata från SMHI (2014) för sol, vind och utetemperatur. Molnighet fanns inte tillgängligt 
historiskt. Data från 2008 till 2012 undersöktes genom att mata MPC-regulatorn samt 
Bänktestmodellen med respektive väderdata. MPC1-regulatorn fick justera 
framledningstemperaturen och bänktestmodellen utvärdera utfallet, gradtimmar och 
energiförbrukning. 
 

4.4.2 Intern värme 
Den interna värmen består av personvärme och elvärme. Dessa två har antagits och behöver därför 
kontrolleras. Metoden som har använts är att sänka samt öka betydelsen av respektive del i 
energibalansen. Personvärme sattes först till 0, ingen påverkan, och sedan sänktes samt ökades med 
50 %. Därefter gjordes samma sak med elvärme och den totala interna värmen. 
 

4.4.3 Väder 
En känslighetsanalys på vädrets påverkan på byggnaden har gjorts. Eftersom molnighet inte fanns 
med testades därför endast solinstrålning och vindens påverkan. Även här användes samma 
metodik som i 4.4.2 där respektive del fick först sättas till 0 och sedan justeras upp samt ner med 
50 %. Delarna som testades var vind till fasaden, sol till fasaden samt sol till den interna massan. 
 

4.4.3 Modell 
Sist gjordes en känslighetsanalys på bänktestmodellen där de delarna med osäkerheter kring 
testades. Dessa blev: den interna massans påverkan på energibalansen, luftläckaget inifrån och ut 
samt värmeövergångstalet som användes på insidan av byggnaden. Samma metodik som tidigare 
användes i känslighetsanalysen. Justering parametrar och sedan utvärdering i bänktestmodellen. 
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5. Resultat 
 

5.1 Bänktestmodell 

5.1.1 Häradshövdingen 
Figur 5.1 visar hur inomhustemperaturen varierar under år 2013 för Häradshövdingen. Data som 
används är erhållen av KBAB och är dagsmedeltemperaturer (Bilaga 2). Medeltemperaturen år 2013 
var 23,1 °C och den lägst uppmätta temperaturen respektive högsta var 20,1 °C och 25,7 °C. 
Häradshövdingen överskred den övre temperaturgränsen, 22 °C, med 9545 °Ch. 
 

 
Figur 5.1 illustrerar inomhustemperaturen för Häradshövdingen år 2013 med dagsmedeltemperaturer. 

5.1.2 Simulering bänktestmodell 
Figur 5.2 illustrerar simuleringen från bänktestmodellen där inomhusluften beräknas fram. 
Väderdata från 2013 har använts samt egen framledningskurva för att efterlikna Häradshövdingen 
inomhustemperatur.  

Medeltemperaturen blev 22,7 °C för bänktestmodellen år 2013. Den lägst uppmätta 
temperaturen blev 20,7 °C och högsta blev 25,2 °C. Värmebehovet beräknades fram till 85,47 MWh 
(117 kWh/m2). Antal gradtimmar som inomhustemperaturen översteg gränsen på 22 °C blev 6828 
°Ch. Temperaturen underskred inte den nedre gränsen på 20 °C. 
 

 
Figur 5.2 illustrerar inomhustemperaturens variation för bänktestmodellen för år 2013. 
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Figur 5.3 visar hur inomhusluften skulle variera i bänktestmodellen om KBAB:s framledningskurva 
används. Vilket visar att en validering mellan bänktestmodellen och Häradshövdingen blir osäker. 
 

 
Figur 5.2 illustrerar hur inomhusluften varierar år 2013 mellan Häradshövdingen och Bänktestmodellen när 
samma framledningskurva används. 

5.1.3 Validering och jämförelse 
Figur 5.4 visar inomhustemperaturen för både Häradshövdingen och Bänktestmodellen. Denna 
jämförelse görs för att validera resultatet från Bänktestmodellen med Häradshövdingen. I figur 5.4 
syns en del överstämmande toppar och dalar. 
 

 
Figur 5.4 illustrerar både Bänktestmodellen och Häradshövdingens inomhustemperatur år 2013. 
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5.2 MPC 
MPC-regulatorn konstruerades och testades efter följande simuleringsförsök, se 5.2.7 för den 
slutgiltiga lösningen. 
 

5.2.1 Test av framledningskurvor 
Framledningskurvan bestämmer vilken framledningstemperatur som ska levereras till 
radiatorkretsen utifrån rådande utetemperatur. Variation i inomhustemperatur värderas högre än 
energianvändningen och därmed väljs den bästa kurvan utifrån minst varierande 
inomhustemperatur. Dock görs en rimlig avvägning mellan jämn inomhustemperatur och 
energianvändning. Figur 5.5 visar resultatet av de 47 simuleringar samt den övre respektive undre 
gränsen för inomhustemperaturen. Utifrån resultatet i figur 5.5 valdes framledningskurva #40 ut 
som bästa framledningskurvan (5.1).  
 

𝑦 = −0,7𝑥 + 37,2   [°C]  (5.1) 
 
Framledningskurva #40 gav byggnaden ett värmebehov på 77,17 MWh (106 kWh/m2) vilket är 8,3 
MWh (-10 %) lägre än bänktestmodellen. Framledningskurvan gav en medeltemperatur på 21,6 °C. 
Inomhustemperaturen överskred den övre gränsen med 2414 °Ch som är 4414 °Ch (-65 %) lägre 
än bänktestmodellen. Den lägsta samt högsta temperaturen som uppmättes var 20,0 °C och 25,2 
°C. 
 

 
Figur 5.5 illustrerar simuleringsförsöken av framledningskurvan på bänktestmodellen. 

5.2.2 Prediktering 
Tidskonstanten är ett mått på trögheten i byggnaden. Tidskonstanten justerades från 0 till 120 
timmar med 5 timmars steg, 24 simuleringar. Därefter gjordes ytterligare 10 simuleringar för att 
hitta den tröghet som gav önskvärda resultat. Figur 5.6 är en sammanställning av alla simuleringar 
rörande predikteringen. I figuren 5.6 syns det tydligt att gränserna överskrids ju längre 
tidskonstanten blir. Simulering #1(5h) blev den som gav bäst resultat.  

En prediktering på 5 timmar gav ett värmebehov på 82,35 MWh (113 kWh/m2) och 
en medeltemperatur 20,9 °C. Den övre gränsens överskrids med 286 °Ch, vilket är 6542 °C lägre 
än referensen. Den undre gränsen underskrids med 11,3 °Ch. Den lägst samt högsta uppmätta 
temperaturen blev 19,7 °C och 23,4 °C.  
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Figur 5.6 illustrerar simuleringsresultatet av tidkonstanten då den ändrades från 0 till 120 timmar med 5 
timmars tidssteg. 

5.2.3 Intern värme 
Figur 5.7 visar hur inomhustemperaturen påverkas när internvärme får sänka 
framledningstemperaturen. Intern värme fick justera ner framledningstemperaturen mellan 0 °C 
och 10 °C, simuleringsförsök 1-11, där simuleringsförsök 1 motsvarar referensen. I figur 5.7 ses att 
vid simulering #7 (-5 °C) börjar den nedre gränsen att underskridas. En sänkning av 
framledningstemperaturen med 5 °C ger ett värmebehov på 79,82 MWh (110 kWh/m2). 
Inomhustemperaturen överskrider 22 °C med 2902 °Ch och underskrider 20 °C med 0,4 °Ch. 
 

 
Figur 5.7 illustrerar simuleringsförsök där intern värme funktionen får justera ner framledningskurvan mellan 
0 och 10 °C. 

5.2.4 Solinstrålning 
Figur 5.8 visar hur det såg ut när solinstrålningen fick sänka framledningstemperaturen mellan 0 
och 20 °C. Resultatet visar att efter simuleringsförsök #10 (-8 °C) börjar den nedre gränsen att 
underskridas. Vid en sänkning av framledningstemperaturen med 8 °C blir värmebehovet 82,02 
MWh (113 kWh/m2). Inomhustemperaturen överskrider 22 °C med 4594 °Ch och underskrider 
20 °C med 0,6 °Ch. 
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Figur 5.8 illustrerar simuleringsförsök där solinstrålning får sänka framledningstemperaturen mellan 0 och 
20 °C och hur det påverkar inomhustemperaturen i byggnaden. 

 

5.2.5 Vindpåverkan 
Vinden påverkar värmeöverföringen mellan fasaden och utomhusmiljön. En högre påverkan av 
vinden ger därmed ett högre uppvärmningsbehov. I figur 5.9 fick vinden öka 
framledningstemperaturen mellan 0 och 10 °C för att utvärdera påverkan på inomhustemperaturen 
i byggnaden. Eftersom framledningstemperaturen ökas ökar också värmebehovet för byggnaden. 
Den nedre gränsen på 20 °C underskrids inte heller. 
 

 
Figur 5.9 illustrerar hur vinden får öka framledningstemperaturen mellan 0 och 10 °C. Den visar också 
effekten på inomhustemperaturen. 

5.2.6 Kombinerad påverkan 
Figur 5.10 visar de 146 simuleringar där internvärme, solinstrålning och vind kombinerades. De 
fick justera framledningstemperaturen mellan 0 och 10 °C á 2 °C steg var. Där intern värme och 
solinstrålning fick sänka framledningstemperaturen. Vinden fick däremot öka 
framledningstemperaturen. Vilken inställning som har valts för respektive simuleringsförsök 

0

100

200

300

400

500

600

700

0

2000

4000

6000

8000

10000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021

<
2
0
 [

°C
]

>
2
2
 [

°C
]

Simuleringsförsök

Simulering av solinstrålning

Övre gräns 22 °C [Ch] Undre gräns 20 °C [Ch]

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

<
2
0
 [

°C
]

>
2
2
 [

°C
]

simuleringsförsök

Simulering av vindpåverkan

Övre gräns 22 °C [Ch] Undre gräns 20 °C [Ch]



38 

 

redovisas i Bilaga 5. Resultatet visade vilka kombinationer som är mest intressanta. Simuleringar 
med internvärme och något av de andra alternativen gav bäst resultat. 
 

 
Figur 5.10 illustrerar de 146 simuleringsförsök där intern värme, solinstrålning och vind kombinerades. 
Respektive fick justera framledningstemperaturen mellan 0 och 10 °C á 2 °C steg. 

Eftersom internvärme gav bäst resultat testas endast intern värme med solinstrålning i figur 5.11. 
Totalt gjordes 16 simuleringar, se Bilaga 5. Simuleringsförsök nummer 15 valdes ut som den bästa. 
Intern värme fick sänka framledningstemperaturen med 4 °C och solinstrålning med 3 °C. Detta 
gav ett värmebehov på 78,35 MWh (108 kWh/m2) och en medeltemperatur på 21,8 °C. Den övre 
temperaturgränsen överskreds med 2867 °Ch. Den högst uppmätta temperaturen under året blev 
25,3 °C och den lägsta 20,0 °C. 
 

 
Figur 5.11 illustrerar ett isolerat simuleringsförsök med endast intern värme och solinstrålning. 

I figur 5.12 visas simulering med endast intern värme och vindpåverkan. Simuleringsförsök #3 
valdes ut som den bästa och hade inställningen -6 °C för internvärme och +4 °C för vindpåverkan. 
Värmebehovet blev 78,88 MWh (108 kWh/m2) och medeltemperaturen 21,8 °C. 
Inomhustemperaturen överskred den övre gränsen med 3012 °Ch och den undre med 0,9 °Ch. 
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Figur 5.12 illustreras simulering med endast intern värme och vindpåverkan.  

Slutligen testades den bästa kombinationen av internvärme, solinstrålning och vindpåverkan. 
Figur 5.13 visar resultatet av sex simuleringar där alla tre kombinerades. Här valdes nummer 3 ut 
som hade inställningen -4 °C för intern värme, -4 °C för solinstrålning och +2 °C för vindpåverkan. 
Värmebehovet blev 78,85 MWh (108 kWh/m2) och medeltemperaturen 21,8 °C för byggnaden. 
Inomhustemperaturen överskred 22 °C med 2989 °Ch och underskred 20 °C med 0,2 °Ch. 
   

 
Figur 5.13 illustrerar en simuleringsserie där internvärme, solinstrålning och vind fick påverka 
framledningstemperaturen. 

I figur 5.14 har en sammanfattning gjorts av de fem bästa inställningarna, se Bilaga 5 för respektive 
inställning. Nästan alla inställningar i figur 5.14 gav snarlika resultat och ger därför en större 
flexibilitet när det ska väljas vilka delar som ska ingå i en regulator. 
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Figur 5.14 en sammanställning av de bästa simuleringar med kombinerade inställningar. 

5.2.7 MPC-regulator och sammanfattning 
Med erfarenhet av de tidigare simuleringarna bestämdes det att en MPC-regulator ska använda sig 
av en prediktering på 5 timmar. Den ska alltså med hjälp av prognoser på utetemperaturen styra 
framledningstemperaturen 5 timmar i förväg. Det bestämdes också att framledningskurvan ska ha 
formen enligt (5.2). Framledningskurva (5.2) skiljer sig från (5.1) endast genom att 
skärningspunkten, b, fick justeras upp med 0,7 enheter för att kompensera för de låga 
temperaturerna när en tidskonstant på 5 timmar användes. 
 

𝑦 = −0,7𝑥 + 37,9   [°C]  (5.2) 
 
Predikteringen och framledningskurvan hölls konstanta samtidigt som olika inställningar testades 
med intern värme, solinstrålning och vindpåverkan. Framledningstemperaturen fick justeras mellan 
0 och 5 °C á 1 °C steg för respektive inställning. Totalt gjordes 215 simuleringar för att leta efter 
den bästa MPC-regulatorn (Bilaga 6).  

Figur 5.15 visar en sammanställning av de 215 simuleringarna. Simuleringsförsök 
#38 valdes ut som en av de bästa MPC-regulatorerna där internvärme fick justera 
framledningstemperaturen med +1 °C och vinden -2 °C. Den gav ett värmebehov på 82,3 MWh 
(113 kWh/m2) och en årsmedeltemperatur på 21,1 °C för byggnaden. Den övre gränsen på 22 °C 
överskreds med 280,6 °Ch och den undre med 0 °Ch.  

Simuleringsförsök #6 valdes också ut som en bra kandidat då den gav ett snarlikt 
resultat som #38 och hade endast solinstrålning som inställning, utöver tidskonstanten och 
framledningskurvan. 
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Figur 5.15 illustrerar en sammanställning av de 215 simuleringar där predikteringen och framledningskurvan 
hölls konstant. Intern värme, solinstrålning och vindpåverkan justerades mellan 0 och 5 °C. 

Tabell 5.1 är en sammanfattning av simuleringsförsöken. Häradshövdingen och bänktestmodellen 
ses som referenser. Eftersom värmebehovet för Häradshövdingen inte finns tillgängligt används 
bänktestmodellen som referens vid kommande jämförelser. 
 Om bästa framledningskurva #40 skulle användas sänks värmebehovet med 8,3 
MWh (-10 %) jämfört med bänktestmodellen. Inomhustemperaturen hamnar närmare den 
önskade årsmedeltemperaturen på 21 °C. Överskridandet av den övre gränsen sänks med 4414 
°Ch (-65 %). 
 Utökas utetemperaturstyrningen med intern värme, solinstrålning och vind sänks 
värmebehovet med 7,12 MWh (-8 %). Årsmedeltemperaturen skulle hamna på 21,8 °C istället för 
22,7 °C och den övre gränsen överskrids med 3961 °Ch mindre (-58 %). 
 En enkel MPC med endast en prognosstyrning av utetemperaturen har potential att 
sänka värmebehovet med 3,12 MWh (-4 %). Den övre gränsen överskrids med 286 °Ch vilket är 
en sänkning med 6542 °Ch (-96 %). Medeltemperaturen hamnar på 21,1 °C. 
 Tre andra MPC-regulatorer visade på liknande resultat som den enkla MPC-
regulatorn. MPC1 sänkte gränsöverträdelsen med ytterligare 5 °Ch, MPC2 med 6 °Ch och MPC3 
med 2 °Ch. Värmebehovet sänks med 0,05 MWh som högst av MPC1. 
 
Tabell 5.1 är en sammanfattning av resultaten. 

  Värmebehov[M
Wh] 

kWh/m2 > 22 °C 
[°Ch] 

< 20 °C 
[°Ch] 

Medeltemp 
[°C] 

Häradshövdingen -  9545 0 23,06 

Bänktestmodell 85,47 117 6828 0 22,73 

Bästa Kurvan #40 77,17 106 2414 0 21,64 

Kombinerad 78,35 108 2867 0 21,77 

Enkel MPC 82,35 113 285,9 0 21,13 

MPC1 #38 82,3 113 280,6 0 21,12 

MPC2 #6 82,32 113 280,3 0 21,12 

MPC3 #7 82,35 113 284,4 0 21,13 

 
Utifrån sammanfattningen i tabell 5.1 bedöms att en enkel MPC-regulator bör innehålla en 
prediktering av utetemperaturen med ett tidssteg på 5 timmar och en framledningskurva av typen 
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(5.2). Figur 5.16 visar inomhusluftens variation över året med en MPC-regulator som endast tar 
hänsyn till utetemperaturen. MPC-regulatorn jämförs med bänktestmodellen, Häradshövdingen 
och den bästa framledningskurvan. 
 

 
Figur 5.16 illustrerar en jämförelse mellan MPC-regulatorn, Bänktestmodellen, Häradshövdingen och 
framledningskurvans, #40, inomhustemperatur under år 2013. 

Figur 5.17 visar inomhustemperatur för Bänktestmodellen tillsammans med den enkla MPC-
regulatorn. I figuren syns att MPC-regulatorn befinner sig nära den optimala temperaturen vilket 
bekräftades av årsmedeltemperaturen som hamnade på 21,1 °C. 
 

 
Figur 5.17 illustrerar framledningskurvan som KBAB använder för Häradshövdingen och MPC-regulatorns 
påverkan på inomhustemperaturen. En streckad linje har lagts till för att illustrera den optimala styrningen. 
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5.3 Känslighetsanalys 
Ett flertal känslighetsanalyser görs för att utvärdera hur känsligt resultatet är för variationer i 
antaganden. I känslighetsanalysen har resultatet för MPC1-regulatorn valts att testas. 
 
Den första känslighetsanalysen gjordes genom att använda väderdata för 5 år tillbaka i tiden. Åren 
2008 till 2012 testades och redovisas i figur 5.18. I figuren syns att år 2012 hade gett bäst resultat 
när det gäller jämn inomhustemperatur dock något högre värmebehov 87,45 MWh (120 kWh/m2). 
I figur 5.18 ses att ju äldre väderdata desto mer varierande inomhustemperatur. 
 

 
Figur 5.18 illustrerar känslighetsanalysen för MPC1-regulatorn och hur historiska väderdata påverka 
regulatorns funktion. 

Den interna värmen innehåller en del för personvärme och en för elvärme. Dessa två testades 
separat och redovisas i tabell 5.2 tillsammans med känslighetsanalysen för den interna värmen. 
Tabell 5.2 visar att resultatet är beroende av tillskottsenergi från den interna värmen. Skulle denna 
vara lägre kommer det att uppstå problem med varierande inomhustemperatur. Skulle den däremot 
vara högre ger den upphov till ökade inomhustemperaturer. 
 
Tabell 5.2 illustrerar resultatet från känslighetsanalysen på den interna värmen. 

 Värmebehov 
[MWh] 

Övre gräns 22 °C 
[°Ch] 

Undre gräns 20 °C 
[°Ch] 

MPC1-regulator 82,07 287,1 0 

Personvärme 0 85,72 41,24 125,2 

Personvärme -50 % 83,9 114 5,977 

Personvärme +50 % 80,25 608,7 0 

Elvärme 0 88,81 6,809 1923 

Elvärme -50 % 85,44 63,39 109,9 

Elvärme +50% 78,7 966,3 0 

Intern värme 0 92,46 2,311 6108 

intern värme -50 % 87,27 19,79 675,7 

intern värme +50 % 76,87 1923 0 
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Känslighetsanalysen för vädret påverkan på inomhustemperaturen redovisas i tabell 5.3. 
Solinstrålningen till den interna massan påverkar resultatet mest. Skulle den vara lägre eller 
försvinna fås problem med att den nedre gränsen underskrids. I övrigt syns en liten påverkan på 
inomhustemperaturen om vind respektive sol till fasaden skulle vara felbedömda. 
 
Tabell 5.3 visar känslighetsanalysen för vädrets påverkan på byggnaden. 

 Värmebehov 
[MWh] 

Övre gräns 22 °C 
[°Ch] 

Undre gräns 20 °C 
[°Ch] 

MPC1-regulator 82,07 287,1 0 

Vind fasad 0 81,8 342,7 0 

Vind fasad -50 % 81,98 305,3 0 

Vind fasad +50% 82,12 276,6 0 

Sol fasad 0 82,29 234,9 0 

Sol fasad -50 % 82,38 253,4 0,01956 

Sol fasad +50% 82,17 308,7 0 

Sol internmassa 0 84,75 13,16 519,9 

Sol internmassa -50 % 83,51 13,43 10,82 

Sol internmassa +50 % 81,03 1447 0 

 
Den sista känslighetsanalysen görs för Bänktestmodellen och dess antaganden. Tabell 5.4 redovisar 
resultatet för känslighetsanalysen. Skulle den interna massan sättas till 0 skulle stora variationer i 
inomhustemperatur fås samt låga inomhustemperaturer. Det samma gäller om den interna massans 
påverkan skulle halveras. Luftläckaget skulle skapa övertemperaturer om den inte togs med eller 
sänktes. Om läckaget var hälften så stort skulle gränsöverskridande öka med ca 100 % till följd av 
övertemperaturer. Om värmeövergångstalet skulle vara högre än 2 skulle den lägre gränsen 
underskridas. 
 
Tabell 5.4 visar känslighetsanalysen för Bänktestmodellen och hur inomhuslufttemperaturen påverkas. 

 Värmebehov 
[MWh] 

Övre gräns 22 °C 
[°Ch] 

Undre gräns 20 °C 
[°Ch] 

MPC1-regulator 82,07 287,1 0 

Internmassa 0 101,1 0 17540 

Internmassa -50 % 90,88 2,385 3832 

Internmassa +50 % 74,95 3551 0 

Läckage 0 79,05 1229 0 

Läckage -50 % 80,67 613,5 0 

Läckage +50 % 83,87 119,9 31,21 

Värmeövergångstal hin=1 76,26 2393 0 

Värmeövergångstal hin=3 85,13 67,13 57,53 

Värmeövergångstal hin=4 86,8 21,65 400,6 

 
I och med känslighetsanalysen bedöms att framledningskurvan bör justeras upp ytterligare något 
för att undvika problem till följd av låga inomhustemperaturer. Främst med tanke på resultatet från 
känslighetsanalysen som rörde historiska väderdata. 
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6. Diskussion 
 

6.1 Bänktestmodellen och validering 
Bänktestmodellen konstruerades för att teoretiskt efterlikna de data som inhämtats från KBAB:s 
Häradshövdingen. Problemet som uppstod var att viktiga tekniska detaljer inte framgick i de 
ritningar och skisser som erhölls. Det var t.ex. inte utmarkerat vilka väggar som var bärande eller 
hur de var konstruerade. Det som fanns tillgängligt var en ritning på bygganden och materialval i 
de icke bärande väggarna. Bänktestmodellen har fått samma mått som Häradshövdingen och är 
konstruerad för att efterlikna byggnaden. Antaganden fick sedan användas för att bedöma 
tjocklekar och andra fysiska detaljer om byggnaden. Detta resulterade i att inomhustemperaturen 
som beräknades fram i bänktestmodellen skiljer sig från Häradshövdingen.  

Anledningen till att Bänktestmodellen inte stämmer överens med den verkliga 
byggnaden är flera. En av orsakerna är geometrier som nämndes ovan. Vad väggar innehöll, 
storlekar på radiatorer och fönster osv fanns inte dokumenterat. Detta resulterade i ett flertal 
antaganden gällande fysiska egenskaper hos byggnaden. Ett alternativt tillvägagångssätt vid den 
fysiska modelleringen hade varit att på egen hand studera och mäta på den verkliga byggnaden och 
inte förlita sig på skisser. Det hade sannolikt resulterat i mindre antaganden och mer 
överstämmande inomhustemperatur mellan Häradshövdingen och Bänktestmodellen. En annan 
viktig orsak till att valideringen inte gick att genomföra är att de verkliga inomhustemperaturen 
som erhölls av KBAB var dygnsmedeltemperaturer för alla 24 lägenheter i Häradshövdingen, alltså 
alla tre byggnader. Bänktestmodellen utgår endast från en byggnad och beräknar 
inomhustemperaturen med betydligt högre upplösning. Vid valideringen kunde samma upplösning 
ha valts för utvärdering. Resultatet hade dock ändå varit snarlikt. Ett annat arbetssätt hade varit att 
i verkligheten mäta inomhustemperaturer för en av de tre byggnaderna under en kortare period 
och använda sig av de uppmätta temperaturerna istället för de loggade. Svårigheten hade varit i val 
av placering för temperaturgivare samt att endast en kortare tidsperiod erhålls för validering. I 
verkligheten är sommarhalvåret mest intressant då inomhustemperaturen varierar mest, se figur 
5.1, vilket betyder att den perioden inte fås med vid en kortare mätning då examensarbetet startades 
under vintern. Rent principiellt förekommer det att uppvärmningssystemet stängs av helt under 
sommarhalvårets varmaste månader då tillskottsenergin räcker för att hålla önskvärda 
inomhustemperaturer. På Häradshövdingen däremot stängs uppvärmningssystem av när 
utomhustemperaturen överskrider 16 grader. Samma villkor har därmed använts i denna studie. 
Nu i efterhand hade det kanske varit intressant att lägga mer fokus på sommarhalvåret och hur 
uppvärmningssystem ska styras under årets varmaste månader då det är där inomhustemperaturer 
varierar mest, se figur 5.1. Detta arbete ger dock en mer övergripande strategi hur en regulator kan 
utformas för att få jämn inomhustemperatur över hela året.  
 
Bänktestmodellens inomhustemperatur överskred den övre gränsen med 6828 °Ch och 
Häradshövdingen med 9545 °Ch. En av slutsatserna som kan dras är att möjligheterna till en 
mindre varierande inomhustemperatur är ännu större om Häradshövdingen skulle användas som 
referensbyggnad. Dessutom är inomhustemperaturen för Bänktestmodellen något lägre än 
Häradshövdingen vilket kan bero på ett flertal orsaker. Allt från högre värmeförluster till 
underdimensionerat uppvärmningssystem hos Bänktestmodellen. 

Utöver ovannämnda orsaker till att resultatet inte direkt går att använda på 
Häradshövdingen finns de energitekniska egenskaperna och transporterna. Det har gjorts en hel 
del antaganden när det gäller värmeövergångstal, hur människor lever sina liva, möbleringen, 
absorptionstal osv. Ponera att varje antagande innehåller ett litet fel. Tillsammans blir det en 
betydande påverkan på resultatet. Endast modellering av en byggnad i datormiljö eller hur 
värmeövergångstal varier kräver minst ett eget examensarbete. Ett annat alternativ hade varit att 
använda kommersiella program vid projektering av uppvärmningssystem istället för att bygga en 
egen byggnadsmodell från grunden vilket bör övervägas om ett liknande arbete ska genomföras.  
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Bygga en generell byggnadsmodell för utvärdering av reglermetoder hade också varit 
ett alternativ för att undgå att försöka efterlikna en verklig byggnad. Nu i efterhand hade en sådan 
metod varit att föredra på grund av svårigheten med att modellera en byggnadsmodell. Återigen 
visar det på hur komplicerat det är att försöka sig på att modellera en relativt stor byggnad i 
datormiljö från grunden.  
 
Den lägre samt övre gränsen valdes till 20 °C respektive 22 °C. Antal överträdelser skulle summeras 
och ge ett mått på inomhustemperaturens variationer. Valet av temperaturgränser påverkar utfallet 
av studien. Skulle gränserna ha satts till exempelvis 20 °C och 28 °C skulle resultatet se helt 
annorlunda ut. Flera reglermetoder hade då fått liknande resultat och skulle bedömas enbart med 
avseende på värmebehovet. 
 En energibalans sattes upp för rumsluften och modellerades som en enda 
kontrollvolym. I verkligheten är temperaturen i en byggnad, och även i lägenhet, olika beroende på 
orientering och vart i lägenheten temperaturen mäts upp. För att utvärdera variationen av 
inomhustemperatur på ett mer korrekt sätt hade inomhusluften behövts delats upp i flera 
luftvolymer. En sådan studie skulle resultera i att varje rum i en byggnad bör värmejusteras enskilt 
för att upprätthålla en jämn temperatur överallt i byggnaden. Det är där termostatventiler på 
radiatorer kommer in. Temperaturskillnaden i en byggnad och hur termostatventiler ska justeras är 
ett stort och komplext område som kräver fortsatta studier. Det kan vara en orsak till att 
fastighetsskötare kör uppvärmningssystem något högre än nödvändigt för att minska varierande 
inomhustemperatur hos vissa lägenheter, vilket resulterar i en högre medeltemperatur för hela 
byggnaden.  
 
När bänktestmodellen var konstruerad testades att använda samma framledningskurva som 
används i verkligheten på Häradshövdingen. Inomhustemperaturen blev inte alls likt 
Häradshövdingen vilket återigen bekräftar skillnaden mellan Bänktestmodellen och 
Häradshövdingen. Detta resulterade i att en annan framledningskurva togs fram för att efterlikna 
Häradshövdingen så gott det går. När det var klart tog studien en annan riktning och fokuserade 
på att ta fram en enkel reglermetod och låta Bänktestmodellen endast agera som utvärderare. 
Häradshövdingen blev därmed mindre intressant i det fortsatte arbetet på grund av bristen på 
validering. Bänktestmodellen bygger dock på Häradshövdingen och resultatet bör kunna, med en 
viss justering, även användas på Häradshövdingen. Det är därmed fortfarande intressant för KBAB 
att utvärdera möjligheten att implementera den enkla MPC-regulatorn som presenteras i denna 
studie. Provkörning, och optimeringar, bör dock först genomföras innan en permanent installation. 
 

6.1.1 Energitransporter via luftutbyte  
Känslighetsanalysen för luftläckaget visar att om läckaget var hälften så stort skulle mer varierande 
inomhustemperaturer öka till följd av övertemperaturer. Detta betyder att luftläckage är av 
väsentlig karaktär och behöver därför bedömas så korrekt som möjligt. Ett annat alternativ till den 
valda metoden hade varit att använda ett konstant värde på luftläckaget. Det hade resulterat i att 
dynamiken inte fås med för luftläckagets energitransport och i förlängningen mindre trovärdigt 
resultat. 
 Vid beräkningen av den vindpåverkade tryckdifferensen användes generaliserade 
formfaktorer för byggnadens fasader. Det bestämdes också att vinden hade en och samma 
anblåsningsvinkel under hela året. Detta är självklart ett felaktigt påstående. Det hade varit 
komplicerat att bygga in en funktion som tar hänsyn till anblåsningsvinkel och samtidigt något 
kontraproduktivt när generaliserade formler används. Dessutom bedömdes att bänktestmodellen 
huvudsakliga syfte inte var att beräkna på ett så komplicerat och korrekt sätt som möjligt, utan att 
utvärdera reglermetoder. 
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6.1.2 Väder 
Vind ger upphov till påtvingad konvektion som styrs av vindhastigheten. Av den anledningen 
beräknades värmeöverföringskoefficienten fram för olika vindhastigheter vid ett givet 
vädertillstånd. En linjär korrelation mellan vindhastigheten och värmeöverföringskoefficienten 
skapades. I verkligheten ökar värmeöverföringskoefficienten exponentiellt med vindhastigheten 
samt att den har olika värden beroende på rådande tillstånd. Känslighetsanalysen visade att 
variation i vindhastigheten som träffar fasaden hade en liten påverkan på inomhustemperaturen. 
Skulle vindhastighetens påverkan vara dubbelt så hög skulle den nedre gränsen underskridas med 
ca 10 °Ch lägre (3 %). Det krävs ytterligare studier för att erhålla en mer korrekt bedömning av 
vindens påverkan på inomhustemperaturen och värmeövergångstalet på fasaden. Å andra sida 
verkar värmeövergångstalet som beror på vinden ha en liten påverkan på resultatet. 

Känslighetsanalysen visade att solinstrålningen på utsidan av fasaden har en liten 
påverkan på inomhusluften. Om den inte skulle tas med skulle något jämnare inomhustemperatur 
erhållas då överträdelsen av den övre gränsen skulle sänkas med 42 °Ch (15 %). 
Solinstrålningsintensiteten påverkas av orientering av byggnaden samt omgivande miljö. Det 
antogs vara fritt för solinstrålning att träffa byggnaden. En mer korrekt beräkning hade tagit med 
skuggor från omgivningen, vilket hade resulterat i lägre strålningseffekt som träffar byggnaden och 
i förlängningen högre värmebehov, få procentenheter. 
 

6.1.3 Transmission 
Antal kontrollvolymer bestämdes utifrån storleken på värmekapaciteten hos respektive skikt. Fler 
kontrollvolymer hade resulterat i finare temperaturprofil genom fasaden, vilket inte var intressant 
för denna studie. Det är istället trögheten/dynamiken i byggnaden som eftersöks, därmed de färre 
kontrollvolymerna. Färre kontrollvolymer hade resulterat i en modell som svarar snabbare på 
termiska svängningar och i förläningen mer varierande inomhustemperatur.  

Storleken på radiatorer och fönster bestämdes med hjälp av ritningarna på 
Häradshövdingen. Storleken kontrollerades sedan med tillverkare av fönster och radiatorer. Detta 
resulterade i avvikelser mellan Häradshövdingen och Bänktestmodellen. Fönster och radiatorer 
skulle ha kontrollerats och mätts upp inne i en lägenhet för att erhålla korrekt information. 
Storleken på radiatorerna påverkar hur mycket energi som tillförs inomhusluften. Om radiatorerna 
är mindre i verkligheten behövs en högre framledningstemperatur och därmed högre värmebehov 
och vice versa. Radiatorstorleken påverkar således endast framledningstemperaturen och inte 
inomhustemperaturen. För resultatet betyder det att de totala värmebehovet skulle påverkas och 
inte variationen i inomhustemperatur. Mer konkret att MPC-regulatorn får skicka högre, eller lägre, 
framledningstemperaturer för att kompensera för radiatorstorlek och upprätthålla en jämn 
inomhustemperatur. Studien fokuserar dessutom på att få till en mindre varierande 
inomhustemperatur. Således blir en eventuell felbedömning av radiatorstorlekarna en mindre 
betydande faktor för resultatet samt val av MPC-regulator. 
 I känslighetsanalysen för bänktestmodellen testades att justera 
värmeöverföringskoefficienten. Skulle värmeöverföringskoefficienten vara lägre (1 W/m2K) skulle 
temperaturproblem uppstå till följd av övertemperaturer. Skulle den däremot vara högre (3-4 
W/m2K) skulle problem med låga temperaturer ske. Vilket är förväntat då en högre 
värmeöverföringskoefficient innebär högre värmetransport mellan ute och inne. 
Värmeövergångskoefficienten påverkas av temperaturskillnader och luftrörelser. Metoden som 
användes här är en betydande förenkling av verkligheten. Värmeövergångskoefficienten varierar 
dessutom efter årstid i verkligheten. Under vinterhalvåret skulle värmeövergångstalet vara högre 
på grund av temperaturskillnader mellan fasad och inomhusluft. Detta fenomen skulle resultera i 
högre värmeövergångstal, högre energianvändning, på vinterhalvåret och vice versa för 
sommarhalvåret. Det finns utrymme för fortsatta studier kring värmeövergångstal och dess 
variation i en byggnad. 
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Den enda informationen om fönstren som fanns tillgängligt var U-värdet. För källarfönstren fick 
ett U-värde antas. Ett lägre U-värde för källarfönstren hade resulterat i en lägre energianvändning 
för byggnaden och ett högre det omvända. Källarfönstrens förhållandevis mindre area resulterar i 
en mindre påverkan på resultatet vid en felbedömning i U-värde. 
 
Källaren i byggnaden modellerades som två delar, källarvägg och källargolv. Detta gjordes eftersom 
utetemperatur gäller utanför källarväggen, trots att den ligger nersjunken i marken. Det antas råda 
konstant temperatur under källargolvet. Temperaturen under källargolvet varierar i verkligheten 
något över året. Det bedöms dock att vinterhalvåret och sommarhalvåret tar ut varandra och att 
ett konstant värde är lämpligt. Bergarten under byggnaden antogs bestå till större delen av berg 
eftersom att den är förekommande i Karlstad-trakten. Värmemotstånden för de olika bergarterna 
skiljer sig något och ett annat värde på värmemotståndet hade inte påverkat resultatet nämnvärt. 
 

6.1.4 intern värme 
I känslighetsanalysen för den interna värmen syns att resultatet är känsligt för variationer. Skulle 
den interna värmen inte tas med skulle den nedre gränsen underskridas med 6108 °Ch från 0 °Ch 
vilket är betydande för resultatet. Om den interna massans yta t.ex. vore större hade det lett till 
högre inomhustemperaturer då värmetransport är beroende av yta. Det är därför väldigt viktigt att 
den modelleras så korrekt som möjligt. I denna studie modellerades den interna massan med hjälp 
av att möblera en komplett lägenhet vilket anses vara en bra metod. Eventuella variationer från 
modelleringen kan därför försummas och bör inte påverka resultatet nämnvärt.  

Personvärme bestämdes enligt föreskrifter och traditionella värden (Warfvinge & 
Dahlblom 2010). Eftersom studien var på jakt efter en predikterande styrning var variationen i 
personvärme viktig att ha med. Den formades som en sinuskurva som har sitt maximum vid 
midnatt för att sedan sjunka till minimum under arbetstider 00:07-17:00. Detta bestämdes gälla 
över hela året. Dock hade en mer rimlig bedömning varit att helger och vinterhalvår har ett högre 
värde då människor tenderar att vara mera inomhus. Känslighetsanalysen för personvärme visar 
att om den hade varit hälften så stor skulle den sänka överträdelsen av den övre gränsen med 173 
°Ch (60 %). Samt bidra till att den nedre gränsen underskridas. Resultatet påverkas därför till stor 
del av hur personvärmealstringen definieras. Det finns behov för en utförlig kartläggning kring hur 
personvärme kan modelleras och beräknas. 
 Det antogs att all elförbrukning övergår till värme. I verkligheten finns det självklart 
förluster som innebär mindre termisk energi till rumsluften och i förlängningen högre 
värmeförbrukning för byggnaden. Storleksordningen på elanvändningen bestämdes med hjälp av 
verklig data och bedöms därför vara korrekt. Känslighetsanalysen för elvärme visar att den påverkar 
resultatet en hel del. Hälften så stor elvärme skulle leda till problem då elvärme är ett energitillskott 
till inomhusluften. I verkligheten är det möjligtvis några få procent av elen som inte går över till 
värme. Det bör därför inte påverka resultatet nämnvärt. 
 

6.1.5 Uppvärmningssystem  
Värmeöverföringen från radiatorerna till omgivningen sker med hjälp av konvektion och strålning. 
Det antogs att värmeöverföringen från radiatorerna till omgivningen skedde utan hinder. I 
verkligheten ställs möbler och diverse prylar framför radiatorerna som hindrar värmetransporten 
något. Det skulle vara alldeles för komplext att modellera denna osäkerhet och därmed gjordes 
förenklingen med fri värmeöverföring. Alternativet hade varit att försöka ta med en förlustterm 
för radiatorernas värmetransport. Här finns det behov för vidare studier för att kartlägga hur 
exempelvis möblering påverkar värmeöverföring från radiatorer.  
   

6.1.6 Intern massa 
Den interna massan delades upp i två delar. En trögare, bjälklag, och en snabbare, inredning och 
väggar. Den interna massan som svarade för de snabba svängarna beräknades genom att möblera 
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ett vardagsrum och kök (Bilaga 3). Det antogs sedan att alla rum var möblerade likadana. Det är 
komplicerat att försöka beräkna den totala massan i ett flerbostadshus med en mängd olika 
människor som i sin tur lever på olika sätt.  Antagandet som gjordes i studien kan vara i överkant 
eftersom den möblerades enligt en flerfamiljs. Vilket betyder i förlängningen att svängningar i 
inomhustemperaturen bör vara snabbare vid mindre intern massa, eftersom trögheten är kopplad 
till massa. En lägre internmassa ger dessutom upphov till lägre inomhustemperaturer då mindre 
sol- och radiatorenergi absorberas.     

Känslighetsanalysen för den interna massan som svarar för de trögare svängningarna 
visar att den har stor betydelse för resultatet. Skulle effekten av den halveras ger den upphov till att 
nedre gränsen underskrids med 3832 °Ch, istället för 0 °Ch. Vilket betyder att den interna massan 
är viktig del av energibalansen. Den interna massan modellerades med hjälp av skisser från 
Häradshövdingen och består av bjälklagen. Det bedöms därför inte troligt att en felbedömning på 
50 % har gjorts. Om den interna massan är t.ex. större i verkligheten betyder det att 
värmeanvändningen bör vara lägre då energiabsorptionen från sol och radiatorer blir högre.  
 Känslighetsanalysen för solinstrålning som träffar den interna massan visade att om 
effekten halverades skulle den nedre gränsen underskridas med 11 °Ch. Om solinstrålningseffekten 
bedöms högre i modellen ger den upphov till högre inomhustemperaturer. Detta betyder att 
solinstrålningen har en mindre påverkan än både radiatorstrålning och värmetransporten mellan 
inomhusluften och den interna massan. 
 

6.2 MPC 

6.2.1 Bästa kurvan 
Den bästa framledningskurvan för uppvärmningssystem togs fram för att se vad som kan uppnås 
med dagens reglermetod. Traditionellt brukar företag som KBAB använda sig av erfarenhet när de 
ska justera och ställa in uppvärmningssystemet. Det sker sällan någon optimering och finjustering 
av reglermetoden. Resultatet visar att det går att uppnå stora förbättringar i både jämnare 
inomhustemperatur och bättre driftsekonomi endast genom att ändra framledningskurvan. Det är 
därför lönsamt att försöka optimera dagens styrning för att uppnå mindre varierande 
inomhustemperatur. För att minska risken för låga temperatur, på grund av en för optimerad 
framledningskurva, bör dock denna optimering göras stegvis. 
 

6.2.2 Prediktering 
Resultatet av denna serie av simuleringar blev att en prediktering på 5 h var det mest 

optimala med avseende på den varierande inomhustemperaturen. Dock uppstod lite problem med 
den undre gränsen som justerades genom att öka värmetillförseln. Med endast 5 timmars 
prognosstyrning av utetemperaturen är det möjligt att minska inomhustemperaturens variationer 
med 96 % och samtidigt sänka värmebehovet med 3 MWh. Den bästa MPC-regulatorn är i princip 
optimerad för bänktestmodellen och året 2013. En annan modell samt andra väderförhållanden 
ger antagligen upphov till att en annan MPC-regulator blir mer lämplig. Förhoppningen är att MPC-
regulatorn som presenterats i denna studie ska vara vägledande men att olika MPC-regulatorer 
behöver skräddarsys till respektive byggnad. 

En nackdel med predikterande styrning är att osäkerheten med väderprognoser inte 
fås med. Utetemperaturen ska vara enklare att prediktera än andra väderförhållanden, vilket gör att 
denna osäkerhet blir något lägre men bör ändå finnas i åtanke vid bedömningen av resultatet. Fel 
väderprognoser kommer i praktiken att ge en liten påverkan på inomhustemperaturen då trögheten 
i bygganden agerar som någon form av värmebuffert samtidigt som felbedömningar i 
väderprognoser med 5 timmars prediktering bör rimligtvis vara mindre förekommande. 
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6.2.3 MPC-regulator och känslighetsanalys 
Med erfarenhet av alla de tidigare simuleringarna bestämdes att en MPC-regulator ska kunna 
prediktera 5 timmar i förväg och använda sig av framledningskurva (5.2). En sådan enkel MPC-
regulator ger önskvärda resultat på främst jämn inomhustemperatur men också bra driftsekonomi. 
Det finns dock ytterligare väderdata som skulle kunna användas. Därför valdes det att utöka MPC-
regulatorn med väderdata och intern värme. Samma tidskonstant och framledningskurva används. 
Detta gav upphov till ytterligare 215 simuleringar. Från dessa simuleringar hittades tre MPC-
regulatorer som kan mäta sig med den enkla MPC-regulatorn. De tre MPC-regulatorerna presterade 
något lägre en den enkla MPC-regulatorn och blir därför överflödiga då fler väderprognoser tas 
med som i sin tur ökar osäkerheten. Av den anledningen tas de inte med som lämpliga MPC-
regulatorer. 
  
Resultatet av den historiska studien av väderdata visade att det finns en viss känslighet för att 
temperaturproblem kan uppstå. Detta är inte så underligt då MPC-regulatorn är optimerad för 
Bänktestmodellen som har tagit form genom simuleringar med väder från år 2013. År 2012 visade 
på bättre resultat än 2013, vilket var positivt. 2011 och bakåt börjar det uppstå problem med en 
jämn inomhustemperatur på grund av låga inomhustemperaturer. Det bedöms därför att det är 
viktigt att välja en framledningskurva med högre framledningstemperaturer för att undvika 
problem till följd av låga inomhustemperaturer. Detta belyser återigen att en enkel MPC-regulator 
bör optimeras för respektive byggnaden och att MPC-regulatorn som har tagits fram här endast 
ska användas som vägledning för andra byggnader.   
 
Ett alternativ till MPC-regulatorn är bästa möjliga framledningskurva som sänker värmebehovet 
och minskar inomhustemperaturens variationer avsevärt. Dessutom behövs inga investeringar i ny 
utrustning göras. Det räcker med att definiera om framledningskurvan och optimera dagens 
reglermetod. 
 
Resultatet från denna studie visar på en något lägre energibesparing vid jämförelse med litteraturen. 
I denna studie låg energibesparingen på ca 4 % och i litteraturen >10 %. När det gäller en jämn 
inomhustemperatur syns en förbättring med 96 %, vilket är något högre än i litteraturen. Att det 
skiljer sig mellan denna studie och litteraturen beror på att MPC-regulatorerna är konstruerade på 
olika sätt. I litteraturen används oftast en MPC-regulator som bygger på ett optimeringsproblem 
med villkor på värmeanvändningen medan den enkla MPC-regulatorn i denna studie fokuserar på 
att använda nuvarande reglerteknik, framledningskurva, med kompletterande väderprognoser för 
att minska inomhustemperaturens variationer. MPC-regulatorer i litteraturen ger därmed lägre 
värmeanvändning och den enkla MPC-regulatorn, i denna studie, ger mindre variationer i 
inomhustemperatur. 
 

6.2.4 Sammanfattning och egna tankar 
 
Med facit i hand finns det ett antal saker som, nu i efterhand, bör ha genomförts på ett annorlunda 
sätt vid ett nytt examensarbete. Det gäller främst tre stora områden: frågeställning, tidsplan och 
metod.  
 Frågeställning och tidsplan är väldigt sammanknutna. En stor och icke konkretiserad 
frågeställning kommer direkt att slå på tidsplanen genom att mycket tid kommer att behöva 
spenderas på att ta reda på vilken väg som ska väljas. Mellan en oklar frågeställning och en väldigt 
konkret frågeställning hamnade detta examensarbete. Frågeställningen från början var inte 
väldefinierad och var uttryckt i stil med: ”hur ska vi få jämnare inomhustemperatur och hur ska vi 
styra den?”. Orsaken till detta är att frågeställningen togs fram vid ett möte och var inte något som 
uppdragsgivaren hade konkretiserat och arbetat med. Tillsammans med uppdragsgivaren försökte 
vi konkretisera frågeställningen. Jag upplever att vi inte lyckades med att, tidigt i examensarbetet, 
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konkretisera frågeställningen. Nu i efterhand hade jag inte initierat examensarbetet vid samma 
scenario. Jag hade antingen sett till att frågeställningen skulle brytas ner för att bli mer konkret 
innan nästa steg tas. Detta var inte enbart uppdragsgivarens fel utan snarare mitt eget. Jag skulle ha 
försökt att ställa fler frågor för att få en tydligare bild över problem. Det positiva är att jag har lärt 
mig att inte genomföra en uppgift innan det är väldigt tydligt om vad, och hur, det ska göras. Det 
jag borde ha gjort var att försöka få till en frågeställning mycket tidigare. Det gick således åt mycket 
tid till att försöka förstå vad som ska göras och en betydande orsak till att examensarbetet blev 
försenat. 
 Tidsplanen är en annan viktigt del som blev lidande då konkretiseringen av 
frågeställningen blev fördröjd. Eftersom frågeställningen var oklar från början blev därmed 
tidsplanen icke konkretiserad. Nu i efterhand skulle jag ha hållit mig till tidsplanen oavsett 
utveckling av examensarbetet. Jag var övertygad om att examensarbetet skulle genomföras på ett 
korrekt och rätt sätt med önskvärda resultat. Detta ledde till att jag avvek från tidsplanen för att få 
till resultat som kunde presentera. Senare fick jag berättat för mig att det är okej om alla resultat 
inte fås med om det är på grund av tidsbrist. Jag skulle därmed ha släppt vissa resultat för att hålla 
mig till tidsplanen. Det jag har lärt här är att ju klarare frågeställning desto lättare det är att hålla sig 
till tidsplanen och försöka hålla tidsplanen, oavsett vad. 
 Val av metod är också kopplad till frågeställning och tidsplan. Metoden är den del 
som definitivt skulle ha genomförts på ett annorlunda sätt om studien hade genomförts på nytt. 
Istället för att konstruera en Bänktestmodell från grunden och samtidigt försöka efterlikna 
Häradshövdingen hade jag valt en annan metod för utvärdering. En metod som tillåter utvärdering 
av olika reglerings principer utan att modellera en byggnadsmodell för de ändamålet. Exakt vilken 
metod som skulle vara mest lämplig är svårt att säga. Om en byggnadsmodell verkligen behövs 
skulle jag ha konstruerat en väldigt enkel sådan och spenderat mer tid på att ta fram alternativa 
reglerings principer. Det kanske dessutom hade gått att använda kommersiella 
modelleringsprogram för ändamålet. Att bygga en Bänktestmodell skulle jag starkt avråda från. Det 
jag har lärt mig här att försök göra saker enkelt och sedan komplicerat och inte tvärtom. Jag hade 
dessutom ägnat mer tid åt att hitta en annan utvärderingsmetod än att sätta igång och modellera en 
byggnadsmodell. 
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7. Slutsats 
 
En bänktestmodell byggdes för att kunna utvärdera olika reglermetoder. Bänktestmodellen 
beräknade inomhustemperaturen med hjälp av väderförhållande som solinstrålning, molnighet, 
utetemperatur och vindhastighet. Den kalibrerades sedan med Häradshövdingen för att kontrollera 
att inomhusluftens variationer överensstämde. 
 
Studien presenterar ett antal enkla MPC-regulatorer som kan användas för att uppnå jämnare 
inomhustemperatur och samtidigt bättre driftsekonomi. Det bedöms dock att den MPC-regulatorn 
som endast tar hänsyn till utetemperaturen i sin prediktering är den mest lämpliga. De resterande 
MPC-regulatorerna skulle innebära större känslighet för fel på grund av fler väderprognoser 
används. Den enkla MPC-regulatorn har potential att sänka värmebehovet med 3,12 MWh (-4 %) 
och minska inomhustemperaturens variationer med 96 %. Årsmedeltemperaturen skulle hamna på 
21,1 °C vilket är väldigt nära den önskade årsmedeltemperaturen på 21 °C. 
 
Studien presenterar dessutom ett alternativ till dagens reglermetod som inte kräver några extra 
resurser eller investeringskostnader. Detta genom att använda den bästa framledningskurvan som 
togs fram i studien. Den har potential att sänka värmebehovet med 8,3 MWh (-10 %) och minska 
inomhustemperaturens variationer med 65 %. Årsmedeltemperaturen hamnar på 21,6 °C. 
Framledningskurvan bör dock justeras fram stegvis då det fanns en del skillnader mellan 
bänktestmodellen och den verkliga byggnaden, Häradshövdingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

8. Referenser 

Afram, A. & Janabi-Sharifi, F. (2014). Theory and applications of HVAC control systems – A 
review of model predictive control (MPC). Building and Environment, 72 (0), 343-355.  

Andersen, R. Olesen, B & Toftum, J. (2007). Simulation of the effects of occupant behaviour on 
indoor climate and energy consumption. Proc. of Clima – RHEVA World Congress 2007, 
Helsinki, Finland (2007) 

Berghel, Jonas & Renström, Roger (2011). Energitekniska Formler och tabeller. 11. Utgåva. 
Karlstad Universitet: Avdelning för Energi-, miljö och byggteknik. 

BFS 2011:6. Boverkets byggregler: BBR 18. Karlskrona: Boverket. 

Cho, S.H. & Zaheer-uddin, M. (2003). Predictive control of intermittently operated radiant floor 
heating systems. Energy Conversion and Management, 44 (8), 1333-1342.  

Energimyndigheten (2014a). Mätningar ska ge fastighetsägare koll på energianvändningen i 
lågenergibyggnader. [Tillgänglig]: 
http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Matningar-ska-ge-fastighetsagare-koll-
pa-energianvandningen-i-lagenergibyggnader/ [2014-08-14].  

Energimyndigheten (2014b). Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler-
samlingspublikation 2012. Tillgänglig: https://energimyndigheten.a-
w2m.se/Home.mvc?ResourceId=2773 [2014-08-14] 

Henze, G. Kalz, D. Liu, S. & Felsmann, C. (2005). Experimental analysis of model-based predictive 
optimal control for active and passive building thermal storage inventory. International 
Journal of HVAC & Research, 11 (2005), 189–214. 

Huang, G. (2011). Model predictive control of VAV zone thermal systems concerning bi-linearity 
and gain nonlinearity. Control Engineering Practice, 19 (7), 700-710.  

Karlstads Energi (2014a). Elpriser och avtal. Tillgänglig: 
http://www.karlstadsenergi.se/el/foretagskunder/elpriser-och-avtal1/ [2014-08-14]. 

Karlstads Energi (2014b). Elpriser och avtal. Tillgänglig: 
http://www.karlstadsenergi.se/el/foretagskunder/elpriser-och-avtal1/ [2014-08-14]. 

KBAB (2014a). Företagsfakta. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.kbab.se/om-
kbab/foretagsfakta [2014-08-14]. 

KBAB (2014b). Flerbostadshus. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://www.karlstadsenergi.se/fjarrvarme/fjarrvarmepris/flerbostadshus/ [2014-08-14]. 

Kreider, Jan F. & Rabl, Ari (1994). Heating and cooling of buildings: design for efficiency. New 
York: McGraw-Hill 

Lenhovda Radiatorfabrik AB (2014). Panelradiator: LP-kompakt. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://lenhovdaradiatorfabrik.se/wp-
content/blogs.dir/1/files_mf/1391597726LP_Folder.pdf [2014-05-01]. 

http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Matningar-ska-ge-fastighetsagare-koll-pa-energianvandningen-i-lagenergibyggnader/
http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Matningar-ska-ge-fastighetsagare-koll-pa-energianvandningen-i-lagenergibyggnader/
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=2773
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=2773
http://www.karlstadsenergi.se/el/foretagskunder/elpriser-och-avtal1/
http://www.karlstadsenergi.se/el/foretagskunder/elpriser-och-avtal1/
http://www.kbab.se/om-kbab/foretagsfakta
http://www.kbab.se/om-kbab/foretagsfakta
http://www.karlstadsenergi.se/fjarrvarme/fjarrvarmepris/flerbostadshus/
http://lenhovdaradiatorfabrik.se/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1391597726LP_Folder.pdf
http://lenhovdaradiatorfabrik.se/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1391597726LP_Folder.pdf


54 

 

Moroşan, P., Bourdais, R., Dumur, D. & Buisson, J. (2010). Building temperature regulation using 
a distributed model predictive control. Energy and Buildings, 42 (9), 1445-1452.  

NIBE (2014). Frånluftsvärmepump: Nibe F750. Tillgänglig: 
http://www.nibe.se/nibedocuments/12157/639340-8.pdf [2014-08-14]. 

Oldewurtel, F., Parisio, A., Jones, C.N., Gyalistras, D., Gwerder, M., Stauch, V., Lehmann, B. & 
Morari, M. (2012). Use of model predictive control and weather forecasts for energy efficient 
building climate control. Energy and Buildings, 45 (0), 15-27.  

Petersson, Bengt-Åke (2009). Tillämpad byggnadsfysik. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: 
Studentlitteratur 

Pilkington (2012). Glasfakta 2012: Ett praktiskt hjälpmedel för val av bygglas. [Elektronisk]. 
Tillgänglig: 
http://www.pilkington.com/Europe/Sweden/Swedish/Building+Products/Glasfakta/defa
ult.htm [2014-05-01] 

Prívara, S., Široký, J., Ferkl, L. & Cigler, J. (2011). Model predictive control of a building heating 
system: The first experience. Energy and Buildings, 43 (2–3), 564-572.  

Široký, J., Oldewurtel, F., Cigler, J. & Prívara, S. (2011). Experimental analysis of model predictive 
control for an energy efficient building heating system. Applied Energy, 88 (9), 3079-3087.  

SMHI (2014). Öppna data för Karlstad Flygplats. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://opendata-
download-metobs.smhi.se/explore/# [2014-04-01]. 

Statistiska Central Byrån [SCB] & Energimyndigheten (2014). El-, gas och fjärrvärmeförsörjningen 
2012. Slutlig statistik. [Tillgänglig]: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Energi/Tillforsel-och-anvandning-av-energi/Arlig-energistatistik-el-gas-och-
fjarrvarme/?Pk=EN0105&Dpu=True [2014-08-14]. 

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut [SMHI], Strålsäkerhetsmyndigheten (2014). 
Strång- a mesoscale model for solar radiation. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://strang.smhi.se/extraction/index.php [2014-04-01]. 

Warfvinge, Catarina & Dahlblom, Mats (2010). Projektering av VVS-installationer. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur 

Yuan, S. & Perez, R. (2006). Multiple-zone ventilation and temperature control of a single-duct 
VAV system using model predictive strategy. Energy and Buildings, 38 (10), 1248-1261.  

 
 
 
 
 
 

http://www.nibe.se/nibedocuments/12157/639340-8.pdf
http://www.pilkington.com/Europe/Sweden/Swedish/Building+Products/Glasfakta/default.htm
http://www.pilkington.com/Europe/Sweden/Swedish/Building+Products/Glasfakta/default.htm
http://opendata-download-metobs.smhi.se/explore/
http://opendata-download-metobs.smhi.se/explore/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Energi/Tillforsel-och-anvandning-av-energi/Arlig-energistatistik-el-gas-och-fjarrvarme/?Pk=EN0105&Dpu=True
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Energi/Tillforsel-och-anvandning-av-energi/Arlig-energistatistik-el-gas-och-fjarrvarme/?Pk=EN0105&Dpu=True
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Energi/Tillforsel-och-anvandning-av-energi/Arlig-energistatistik-el-gas-och-fjarrvarme/?Pk=EN0105&Dpu=True
http://strang.smhi.se/extraction/index.php


 

 

9. Bilagor 
Bilaga 1 

 
 

 



 

 

Bilaga 2 
 

Dagar 
El 
[kWh/d] 

Temp 
[°C] 

1 39,38 22,9 

2 37,57 23,3 

3 40,44 23,2 

4 37,93 23,1 

5 40,42 23,2 

6 40,84 23,1 

7 38,90 23,0 

8 37,20 22,9 

9 35,74 23,0 

10 37,56 23,1 

11 39,72 23,1 

12 38,74 23,2 

13 39,98 23,2 

14 36,73 23,2 

15 35,42 23,2 

16 34,38 23,3 

17 37,46 23,2 

18 36,68 23,3 

19 37,94 23,5 

20 40,02 23,3 

21 37,53 23,2 

22 33,91 23,4 

23 36,36 23,6 

24 35,10 23,5 

25 35,94 23,4 

26 34,69 23,0 

27 39,64 23,1 

28 34,24 22,7 

29 31,90 22,7 

30 34,07 22,6 

31 33,28 22,7 

32 39,55 23,2 

33 32,34 23,3 

34 38,08 22,9 

35 37,25 22,7 

36 36,42 22,9 

37 34,62 23,1 

38 36,20 23,2 

39 37,25 23,3 

40 37,51 23,3 

41 38,35 23,2 

42 34,85 23,2 

43 37,01 23,1 

44 33,14 23,1 

45 35,50 23,1 

46 32,19 23,0 

47 36,94 23,0 

48 37,93 23,0 

49 37,58 23,1 

50 33,86 23,4 

51 32,07 23,3 

52 34,09 23,5 

53 32,36 23,5 

54 33,66 23,1 

55 40,91 23,1 

56 31,69 23,1 

57 33,01 23,4 

58 33,83 23,4 

59 32,52 23,3 

60 36,21 23,1 

61 36,54 23,1 

62 41,29 23,1 

63 34,66 23,2 

64 32,51 23,1 

65 30,16 22,9 

66 33,16 23,1 

67 32,04 23,3 

68 32,54 23,2 

69 37,15 23,4 

70 38,40 23,5 

71 34,00 23,2 

72 35,22 23,3 

73 33,44 23,3 

74 32,56 23,4 

75 30,14 23,1 

76 33,98 23,1 

77 37,83 23,2 

78 33,26 23,3 

79 33,75 23,2 

80 29,72 23,1 

81 32,32 23,3 

82 33,54 23,2 

83 35,92 23,2 

84 34,50 23,2 

85 30,96 23,2 

86 31,97 23,2 

87 35,57 23,3 

88 31,36 23,3 

89 29,71 23,1 

90 28,52 23,0 

91 29,99 23,0 

92 31,66 23,0 

93 28,17 23,0 

94 29,69 23,0 

95 32,91 23,0 

96 35,42 23,1 

97 36,04 23,0 

98 33,25 23,1 

99 33,69 23,1 

100 31,29 23,1 

101 28,27 22,9 

102 29,83 22,8 

103 31,37 22,9 

104 33,50 22,7 

105 31,60 22,5 

106 29,13 22,7 

107 31,76 22,8 

108 33,57 22,8 

109 33,19 22,9 

110 29,74 22,8 

111 32,41 22,9 

112 29,21 22,9 

113 29,92 22,7 

114 30,33 22,7 

115 26,81 22,6 

116 26,07 22,6 

117 28,20 22,7 

118 33,02 22,8 

119 30,19 22,8 

120 28,54 22,6 

121 31,61 22,6 

122 26,00 22,6 

123 28,32 22,6 

124 29,86 22,4 

125 29,66 22,5 

126 25,97 22,8 

127 27,43 23,2 

128 30,29 23,6 

129 30,45 23,9 

130 27,05 24,1 



 

 

131 24,61 23,9 

132 30,53 23,9 

133 31,76 23,8 

134 27,47 23,5 

135 26,03 23,2 

136 29,45 23,2 

137 25,54 23,7 

138 25,30 24,4 

139 29,87 24,7 

140 29,11 24,6 

141 29,14 24,5 

142 28,83 24,4 

143 29,01 24,0 

144 27,14 23,5 

145 24,97 23,6 

146 29,12 23,9 

147 26,91 23,9 

148 25,87 24,1 

149 29,84 24,2 

150 26,71 24,3 

151 27,19 24,5 

152 32,25 24,9 

153 34,98 24,9 

154 29,79 24,5 

155 29,71 23,8 

156 24,51 23,3 

157 26,62 23,3 

158 25,42 23,4 

159 24,82 23,3 

160 28,77 23,3 

161 28,64 23,3 

162 27,80 23,3 

163 29,45 23,2 

164 29,62 23,4 

165 29,35 23,4 

166 29,41 23,1 

167 33,24 22,8 

168 27,26 22,7 

169 26,42 22,9 

170 28,77 23,1 

171 26,72 23,2 

172 26,14 23,8 

173 31,05 23,8 

174 31,01 23,5 

175 28,90 23,4 

176 26,22 23,2 

177 31,86 23,0 

178 29,93 22,8 

179 25,46 22,9 

180 28,42 23,1 

181 28,06 23,1 

182 24,03 23,2 

183 27,07 23,2 

184 25,47 23,1 

185 32,54 23,0 

186 28,07 23,1 

187 25,99 23,1 

188 28,66 23,4 

189 28,47 23,6 

190 26,40 23,6 

191 26,67 23,3 

192 27,37 22,9 

193 25,80 23,0 

194 27,27 23,5 

195 33,04 23,5 

196 30,68 23,3 

197 29,06 23,4 

198 29,63 23,9 

199 29,59 24,4 

200 25,85 24,3 

201 25,71 23,9 

202 28,70 24,4 

203 30,60 24,4 

204 27,01 23,9 

205 25,21 24,0 

206 28,48 24,7 

207 31,53 25,3 

208 28,52 25,7 

209 32,76 25,6 

210 28,55 25,4 

211 29,41 25,0 

212 28,74 24,4 

213 25,26 24,0 

214 30,22 24,2 

215 30,34 24,7 

216 26,13 24,7 

217 29,37 24,5 

218 29,61 24,5 

219 27,81 24,6 

220 29,62 24,2 

221 27,01 23,6 

222 26,19 23,3 

223 29,65 22,9 

224 28,39 22,6 

225 28,33 22,3 

226 28,94 22,2 

227 27,26 22,2 

228 32,10 22,3 

229 32,31 22,6 

230 32,46 22,8 

231 28,15 22,7 

232 27,70 22,6 

233 26,74 22,5 

234 27,53 22,5 

235 31,97 22,6 

236 29,02 22,6 

237 29,88 22,5 

238 29,28 22,5 

239 29,57 22,6 

240 29,81 22,7 

241 30,76 22,6 

242 30,03 22,6 

243 31,12 22,6 

244 35,16 22,2 

245 33,37 21,9 

246 29,25 21,7 

247 27,26 21,6 

248 29,05 21,5 

249 33,83 22,0 

250 31,46 22,4 

251 36,07 22,5 

252 34,80 22,5 

253 32,85 22,5 

254 33,00 22,3 

255 28,73 22,1 

256 29,94 22,1 

257 29,60 22,1 

258 39,09 22,1 

259 34,49 21,9 

260 31,57 21,4 

261 31,62 21,0 

262 31,46 20,7 

263 36,08 20,4 

264 31,61 20,1 

265 39,01 20,1 

266 29,41 20,2 

267 37,91 21,3 

268 33,05 21,9 



 

 

269 30,37 22,1 

270 35,39 22,1 

271 33,15 22,0 

272 37,51 22,3 

273 34,77 22,4 

274 35,64 22,6 

275 33,36 22,5 

276 32,27 22,7 

277 32,02 22,6 

278 34,50 22,7 

279 38,24 23,0 

280 31,19 23,3 

281 35,03 23,6 

282 34,19 23,7 

283 36,38 23,7 

284 31,55 23,4 

285 33,77 23,1 

286 35,77 22,9 

287 33,64 22,9 

288 35,21 22,9 

289 37,59 22,7 

290 31,58 22,4 

291 31,35 22,8 

292 37,89 23,0 

293 36,94 22,6 

294 36,80 22,2 

295 35,71 22,0 

296 34,91 22,3 

297 30,28 22,8 

298 35,90 23,0 

299 32,44 23,0 

300 37,67 23,2 

301 31,35 23,5 

302 34,17 23,4 

303 30,04 23,1 

304 34,67 22,8 

305 32,65 22,7 

306 36,74 22,8 

307 39,97 22,8 

308 35,51 22,6 

309 35,46 22,7 

310 37,75 22,8 

311 38,17 22,7 

312 31,91 22,5 

313 43,48 22,7 

314 40,62 22,9 

315 39,83 23,0 

316 37,78 22,4 

317 35,45 22,8 

318 42,49 22,8 

319 35,32 22,5 

320 40,13 22,6 

321 38,57 23,0 

322 36,97 22,8 

323 37,73 22,6 

324 35,18 23,1 

325 36,16 22,9 

326 34,98 23,1 

327 39,62 23,1 

328 38,88 23,1 

329 37,79 23,1 

330 38,95 23,0 

331 34,32 22,5 

332 33,70 22,4 

333 36,78 22,8 

334 34,86 22,8 

335 39,10 22,6 

336 35,92 22,9 

337 34,36 22,5 

338 37,80 22,7 

339 39,05 22,7 

340 35,27 22,9 

341 40,41 23,1 

342 42,68 23,1 

343 33,11 22,9 

344 33,86 22,5 

345 36,45 22,4 

346 35,40 22,4 

347 45,10 23,2 

348 40,69 23,0 

349 46,34 22,9 

350 43,48 22,8 

351 37,94 23,0 

352 39,70 23,1 

353 38,68 22,8 

354 41,92 22,9 

355 41,38 22,9 

   

356 41,14 22,8 

357 36,10 22,8 

358 30,58 22,5 

359 34,60 22,5 

360 36,65 22,7 

361 45,13 22,8 

362 43,90 22,8 

363 40,22 22,8 

364 38,54 22,9 

365 36,43 22,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 
 
rho_betong=2400;                              %[kg/m3] 
rho_luft=1.2; 
rho_gips=900; 
t_vagg=0.15; 
t_bjalk=0.2; 
t_bott=0.1; 
t_gips=0.013; 
%%Utsida_väggar (Utan botten och tak) 
B=41*(10/39);                                 % 41 mm multiplicerat med m/mm 

(Skanska skiss) 
H=27*(10/39); 
L=99*(10/39); 

  
A1=L*H; 
A2=B*H; 
Avagg=(2*A1)+(2*A2);                          % [m2] 
m_utsida_vagg=Avagg*t_vagg*rho_betong;         % [kg] 

  
%%Bjälklag inkl källare 
B=41*(10/39);                        % takpanel (triangel) 
L=99*(10/39);                             % tak som vätter mot himlen 

  
Abjalk=B*L; 
m_bjalklag=((4*Abjalk*t_bjalk)+(Abjalk*t_bott))*rho_betong;             % 

[kg] 

  
%%Insida_bärande_vägg                     
L_rum=39*(5/39);                                 
L_trapp=29*(5/39); 
H_takhojd=2.5;                                %Takhöjden är 2,5 m.    

  
A_rum=(6*L_rum*H_takhojd); 
A_trapp=(14*L_trapp*H_takhojd); 

                            
m_insida_barvagg=((A_rum*t_vagg)+(A_trapp*t_vagg))*rho_betong; 

  
%%Insida_ejbärande_vägg                     
L_rum=39*(5/39);                                 
L_trapp=29*(5/39); 
H_takhojd=2.5;                                %Takhöjden är 2,5 m.    

  
A_rum1=(16*L_rum*H_takhojd); 
A_trapp1=(8*L_rum*H_takhojd); 

                            
m_insida_ejvagg=((A_rum1*t_gips)+(A_trapp1*t_gips))*rho_gips; 

  
%%Badrum  
B=12.5*(5/39);                                 
L=14*(10/39); 

  
A_bad=(4*(B*H_takhojd))+(4*(L*H_takhojd)); 
m_insida_bad=2*A_bad*(1*(5/39))*rho_betong;      

  
%%Trappuppgångar (4st) 
B=9*(5/39);                               
L=2*(5/39); 



 

 

H=0.2; 
X=4*8*4;                                        %Antal trappor i hela 

byggnaden. 

  
V_trapp=B*H*L; 
m_insida_trapp=X*V_trapp*(1*(5/39))*rho_betong; 

  
%%Inredning 
m_soffa=137.8+32+2.3+9.2;                          %IKEA karlstad hörnsoffa 

(http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S09840620/) 
m_soffbord=41.2;                                   %IKEA Liatorp 

(http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/50087072/) 
m_bok=62+2.3+4.7;                                  %IKEA Expedit 

(http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S89000964/) 
m_tv=23.7+18+0.1+17.8+1.2+2.8+8.5+17.7+6.2+2+50.8; %IKEA Bestå/uppleva 

(http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S49003592/) 
m_matta=30;                                        %IKEA Persisk Gabbeh 

(http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40216989/) 
m_lampa=4.1;                                       %IKEA Söder 

(http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/50195689/) 
m_skrivbord=12.9+31;                               %IKEA Galant 

(http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S39889771/) 

  
m_insida_inred=2*12*(m_soffa+m_soffbord+m_bok+m_tv+m_matta+m_lampa+m_skrivb

ord);   %Antar att det finns 12 rum på varje våningsplan och två våningsplan 

samt att alla rum inreds som ett vardagsrum 

  
%%Parket/plastmatta 
B=41*(10/39);                                 
L=99*(10/39); 
A=B*L; 
m_parkett_byggmax=26/3.18;                                  %Byggmax parkett 

EK-lackad (http://www.byggmax.se/golv/tragolv/parkettgolv/parkettgolv-ek-

lackad-3-stav-p13405#ReadMore) 
m_parkett=2*m_parkett_byggmax*A; 

  
%%Luftmassa 
B=41*(10/39);                                 % 41 mm multiplicerat med m/mm 

(Skanska skiss) 
H=27*(10/39); 
L=99*(10/39); 
H_vind=8*(10/39); 
V_luft=(B*H*L)+(B*H_vind*L); 
m_luft=V_luft*rho_luft; 

  
mbetong=m_utsida_vagg+m_bjalklag+m_insida_barvagg+m_insida_bad+m_insida_tra

pp; 
mtra=m_insida_inred+m_parkett; 
mluft=m_luft; 
mgips=m_insida_ejvagg; 

  
mtot=mbetong+mtra+mluft+mgips; 

  
Atot=Avagg+Abjalk+A_rum+A_trapp+A_rum1+A_trapp1+A_bad+V_trapp+A; 

 

 
 
 



 

 

Bilaga 4 
 

Försök k b 

1 -0,5 37 

2 -0,5 38 

3 -0,5 39 

4 -0,5 40 

5 -0,6 37 

6 -0,6 38 

7 -0,6 39 

8 -0,6 40 

9 -0,7 37 

10 -0,7 38 

11 -0,7 39 

12 -0,7 40 

13 -0,8 37 

14 -0,8 38 

15 -0,8 39 

16 -0,8 40 

17 -0,9 37 

18 -0,9 38 

19 -0,9 39 

20 -0,9 40 

21 -1 37 

22 -1 38 

23 -1 39 

24 -1 40 

25 -1,1 37 

26 -1,1 38 

27 -1,1 39 

28 -1,1 40 

29 -1,2 37 

30 -1,2 38 

31 -1,2 39 

32 -1,2 40 

33 -1,3 37 

34 -1,3 38 

35 -1,3 39 

36 -1,3 40 

9 -0,7 37 

14 -0,8 38 

18 -0,9 38 

37 -0,7 36,5 

38 -0,7 37,5 

39 -0,7 37,1 

40 -0,7 37,2 

41 -0,8 37,5 

42 -0,8 37,4 

43 -0,9 38,5 

44 -0,9 38,4 

45 -0,9 38,3 

46 -0,9 38,2 

47 -0,9 38,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 5 
 

  
Intern 
°C 

Sol 
°C 

Vind 
°C 

1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 4 

5 5 5 5 

6 6 6 6 

7 7 7 7 

8 8 8 8 

9 9 9 9 

10 10 10 10 

11 0 2 2 

12 0 4 2 

13 0 4 4 

14 0 4 6 

15 0 4 8 

16 0 4 10 

17 0 6 2 

18 0 6 4 

19 0 6 6 

20 0 6 8 

21 0 6 10 

22 0 8 2 

23 0 8 4 

24 0 8 6 

25 0 8 8 

26 0 8 10 

27 0 10 2 

28 0 10 4 

29 0 10 6 

30 0 10 8 

31 0 10 10 

32 2 0 2 

33 2 0 4 

34 2 0 6 

35 2 0 8 

36 2 0 10 

37 2 2 0 

38 2 2 2 

39 2 2 4 

40 2 2 6 

41 2 2 8 

42 2 2 10 

43 2 4 0 

44 2 4 2 

45 2 4 4 

46 2 4 6 

47 2 4 8 

48 2 4 10 

49 2 6 0 

50 2 6 2 

51 2 6 4 

52 2 6 6 

53 2 6 8 

54 2 6 10 

55 2 8 0 

56 2 8 2 

57 2 8 4 

58 2 8 6 

59 2 8 8 

60 2 8 10 

61 2 10 0 

62 2 10 2 

63 2 10 4 

64 2 10 6 

65 2 10 8 

66 2 10 10 

67 4 0 2 

68 4 0 4 

69 4 0 6 

70 4 0 8 

71 4 0 10 

72 4 2 0 

73 4 2 2 

74 4 2 4 

75 4 2 6 

76 4 2 8 

77 4 2 10 

78 4 4 0 

79 4 4 2 

80 4 4 4 

81 4 4 6 

82 4 4 8 

83 4 4 10 

84 4 6 0 

85 4 6 2 

86 4 6 4 

87 4 6 6 

88 4 6 8 

89 4 6 10 

90 4 8 0 

91 4 8 2 

92 4 8 4 

93 4 8 6 

94 4 8 8 

95 4 8 10 

96 4 10 0 

97 4 10 2 

98 4 10 4 

99 4 10 6 

100 4 10 8 

101 4 10 10 

102 6 0 2 

103 6 0 4 

104 6 0 6 

105 6 0 8 

106 6 0 10 

107 6 2 0 

108 6 2 2 

109 6 2 4 

110 6 2 6 

111 6 2 8 

112 6 2 10 

113 6 4 0 

114 6 4 2 

115 6 4 4 

116 6 4 6 

117 6 4 8 

118 6 4 10 

119 6 6 0 

120 6 6 2 

121 6 6 4 

122 6 6 6 

123 6 6 8 

124 6 6 10 

125 6 8 0 

126 6 8 2 

127 6 8 4 

128 6 8 6 

129 6 8 8 

130 6 8 10 



 

 

131 6 10 10 

132 8 0 2 

133 8 0 4 

134 8 0 6 

135 8 0 8 

136 8 0 10 

137 8 2 0 

138 8 2 2 

139 8 2 4 

140 8 2 6 

141 8 2 8 

142 8 2 10 

143 8 4 10 

144 8 6 10 

145 10 0 2 

146 10 0 10 

147 1 1 0 

148 1 2 0 

149 1 3 0 

150 1 4 0 

151 2 1 0 

152 2 2 0 

153 2 3 0 

154 2 4 0 

155 3 1 0 

156 3 2 0 

157 3 3 0 

158 3 4 0 

159 4 1 0 

160 4 2 0 

161 4 3 0 

162 4 4 0 

164 6 0 2 

165 6 0 3 

166 6 0 4 

167 6 0 5 

168 6 0 6 

169 4 4 4 

170 4 2 2 

171 4 4 2 

172 6 2 4 

173 4 4 1 

174 4 4 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 6 
 

  
Intern 
°C 

Sol 
°C 

Vind 
°C 

1 0 0 1 

2 0 0 2 

3 0 0 3 

4 0 0 4 

5 0 0 5 

6 0 1 0 

7 0 1 1 

8 0 1 2 

9 0 1 3 

10 0 1 4 

11 0 1 5 

12 0 2 0 

13 0 2 1 

14 0 2 2 

15 0 2 3 

16 0 2 4 

17 0 2 5 

18 0 3 0 

19 0 3 1 

20 0 3 2 

21 0 3 3 

22 0 3 4 

23 0 3 5 

24 0 4 0 

25 0 4 1 

26 0 4 2 

27 0 4 3 

28 0 4 4 

29 0 4 5 

30 0 5 0 

31 0 5 1 

32 0 5 2 

33 0 5 3 

34 0 5 4 

35 0 5 5 

36 1 0 0 

37 1 0 1 

38 1 0 2 

39 1 0 3 

40 1 0 4 

41 1 0 5 

42 1 1 0 

43 1 1 1 

44 1 1 2 

45 1 1 3 

46 1 1 4 

47 1 1 5 

48 1 2 0 

49 1 2 1 

50 1 2 2 

51 1 2 3 

52 1 2 4 

53 1 2 5 

54 1 3 0 

55 1 3 1 

56 1 3 2 

57 1 3 3 

58 1 3 4 

59 1 3 5 

60 1 4 0 

61 1 4 1 

62 1 4 2 

63 1 4 3 

64 1 4 4 

65 1 4 5 

66 1 5 0 

67 1 5 1 

68 1 5 2 

69 1 5 3 

70 1 5 4 

71 1 5 5 

72 2 0 0 

73 2 0 1 

74 2 0 2 

75 2 0 3 

76 2 0 4 

77 2 0 5 

78 2 1 0 

79 2 1 1 

80 2 1 2 

81 2 1 3 

82 2 1 4 

83 2 1 5 

84 2 2 0 

85 2 2 1 

86 2 2 2 

87 2 2 3 

88 2 2 4 

89 2 2 5 

90 2 3 0 

91 2 3 1 

92 2 3 2 

93 2 3 3 

94 2 3 4 

95 2 3 5 

96 2 4 0 

97 2 4 1 

98 2 4 2 

99 2 4 3 

100 2 4 4 

101 2 4 5 

102 2 5 0 

103 2 5 1 

104 2 5 2 

105 2 5 3 

106 2 5 4 

107 2 5 5 

108 3 0 0 

109 3 0 1 

110 3 0 2 

111 3 0 3 

112 3 0 4 

113 3 0 5 

114 3 1 0 

115 3 1 1 

116 3 1 2 

117 3 1 3 

118 3 1 4 

119 3 1 5 

120 3 2 0 

121 3 2 1 

122 3 2 2 

123 3 2 3 

124 3 2 4 

125 3 2 5 

126 3 3 0 

127 3 3 1 

128 3 3 2 

129 3 3 3 

130 3 3 4 



 

 

131 3 3 5 

132 3 4 0 

133 3 4 1 

134 3 4 2 

135 3 4 3 

136 3 4 4 

137 3 4 5 

138 3 5 0 

139 3 5 1 

140 3 5 2 

141 3 5 3 

142 3 5 4 

143 3 5 5 

144 4 0 0 

145 4 0 1 

146 4 0 2 

147 4 0 3 

148 4 0 4 

149 4 0 5 

150 4 1 0 

151 4 1 1 

152 4 1 2 

153 4 1 3 

154 4 1 4 

155 4 1 5 

156 4 2 0 

157 4 2 1 

158 4 2 2 

159 4 2 3 

160 4 2 4 

161 4 2 5 

162 4 3 0 

163 4 3 1 

164 4 3 2 

165 4 3 3 

166 4 3 4 

167 4 3 5 

168 4 4 0 

169 4 4 1 

170 4 4 2 

171 4 4 3 

172 4 4 4 

173 4 4 5 

174 4 5 0 

175 4 5 1 

176 4 5 2 

177 4 5 3 

178 4 5 4 

179 4 5 5 

180 5 0 0 

181 5 0 1 

182 5 0 2 

183 5 0 3 

184 5 0 4 

185 5 0 5 

186 5 1 0 

187 5 1 1 

188 5 1 2 

189 5 1 3 

190 5 1 4 

191 5 1 5 

192 5 2 0 

193 5 2 1 

194 5 2 2 

195 5 2 3 

196 5 2 4 

197 5 2 5 

198 5 3 0 

199 5 3 1 

200 5 3 2 

201 5 3 3 

202 5 3 4 

203 5 3 5 

204 5 4 0 

205 5 4 1 

206 5 4 2 

207 5 4 3 

208 5 4 4 

209 5 4 5 

210 5 5 0 

211 5 5 1 

212 5 5 2 

213 5 5 3 

214 5 5 4 

215 5 5 5 

 
 


