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Abstract 
 
Thermal comfort in low energy and passive houses 
 
The main purpose of the project is to determine the indoor thermal conditions in a low 
energy building by means of measurements in a controlled test room (11 m2) during 
winter conditions (-14.5 °C outdoor temperature). Three factors related to the design of 
the test room have been assessed. The U-value of the window (1580 x 780 mm) fitted in 
the external wall: 0.8 or 1.1 W/m2/K. The orientation of the window: horizontal with 
normal sill height or vertical orientation standing directly on the floor slab. The space 
heating system: radiator underneath the (horizontal) window or low temperature floor 
heating. In total six different test setups have been considered. Balanced mechanical 
ventilation with heat recovery have been applied in all six studied cases. 
 
In general the thermal conditions are very homogeneous within the space. The operative 
temperature decreases slightly close to the window in comparison to the operative tem-
perature in the middle and in the back of the test room. The decrease is slightly more 
notable in the case of a vertical window with floor heating compared to the horizontal 
window orientation. The floor heating cases yields the same operative temperature within 
the test room as with the radiator. 
 
The measurements reveal a down draught in the two cases with vertical window orienta-
tion combined with floor heating. The surface temperature on the floor in front of the 
window is measured to be 1.8 °C lower in comparison to the side of the window. How-
ever, the air velocity is in general low; no single measurement point exceed 0.15 m/s. The 
two cases with radiator yields significantly lower and more stable air velocity in compari-
son to the four floor heating cases. The draught rate is maximally 13 % at 0,1 m height. In 
neck height the draught rate is significantly lower. 
 
The homogeneous temperature distribution within the test room with a well-insulated 
building envelope yields thermal conditions favourable for achieving a good thermal 
comfort during winter conditions. The measured radiant temperature asymmetry and the 
vertical air temperature gradient are far from causing local thermal discomfort. However, 
in the case of a vertical window orientation (standing directly in the floor slab) the down 
drought from the window may cause local discomfort. 
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Förord 
 
Projektet ha finansierats av CERBOF (Centrum för Energi- och Resurseffektivitet i 
Byggande och Förvaltning) och kompetensplattformen SP ZEB (Zero Emission Buil-
dings). Förstudien till projektet har finansierats av SBUF (Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond) och publicerats under titeln ’Lågenergihus och passivhus – vanliga 
frågeställningar’. Elitfönster AB har bistått med fönster för komfortmätningarna. 
Laboratoriemätningarna har utförts på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås 
under hösten/vintern 2011. 
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Sammanfattning 
 
Projektets målsättning är att kvantifiera de klimatförutsättningar som föreligger i ett låg-
energihus vid ett vinterdriftsfall. Mätningarna har utförts under stationära förhållanden i 
ett testrum (11 m² golvyta) uppbyggt i laboratoriemiljö. En ventilationsprincip som mot-
svarar ett mekaniskt balanserat ventilationssystem med värmeåtervinning (FTX) har an-
vänds. Sex olika utföranden av försöksrummet har studerats där tre olika faktorer har 
varierats/kombinerats: 

1. Fönster U-värde; 0,8 alternativt 1,1 W/m²/K 

2. Fönsterorientering; vertikalt golvstående fönster alternativt horisontellt montage 
med normal bröstningshöjd i samma fönsterstorlek (samma fönster roterat 90°) 

3. Uppvärmning; golvvärme alternativt radiator under fönstret (radiator endast i 
kombination med horisontellt fönstermontage). 

Vid försöken har utetemperaturen, tilluftstemperaturen, ventilationsflödet samt värme-
effekten till rummets uppvärmningssystem varit konstanta. Skillnader i de uppmätta 
klimatförutsättningar skall alltså i första hand bero på de förutsättningar som uppstår i 
valet av: fönster U-värde, fönsterorientering samt typ av uppvärmningssystem. Klimat-
förutsättningarna (operativ temperatur, lufttemperatur, lufthastighet samt strålningstem-
peraturen mot fönstret/ytterväggen samt mot den motstående innervägg) mäts i tre 
positioner: rummets mitt, 0,5 m från fönstret/ytterväggen samt 0,5 m från innerväggen i 
rummets bakkant. I varje position mäts klimatförutsättningarna på fyra höjder: 0,1 m, 0,6 
m, 1,1 m och 1,8 m. Totalt ligger 72 enskilda mätpunkter till grund för utvärderingen av 
klimatförutsättningarna.  
 
Resultaten visar på mycket små skillnader i operativ temperatur då de olika mätpunkterna 
jämförs sinsemellan. Ett golvstående vertikalt placerat fönster ger en något större sänk-
ning av den operativa temperaturen, 0,5 m från fönstret, jämfört med samma fönster i 
horisontellt montage med normal bröstningshöjd. 
 
Samtidigt visar försöken att ett kallras utmed det vertikala golvstående fönstret uppstår 
med golvvärme. Luften som då rör sig nedåt utmed fönsterytan påverkar även golvytan 
framför fönstret och sänker lokalt golvets yttemperaturen med cirka 1,8 °C jämfört med 
vid sidan av fönstret. I samband med detta kallras uppmäts de högsta lufthastigheterna i 
försöksrummet. Dock är lufthastigheten i rummet generellt låg i samtliga sex försök. 
Ingen enskild mätpunkt överskrider 0,15 m/s som är ett allmänt råd för den maximala 
lufthastighet enligt BBR 19. Från golvnivå (0,1 m) upp till höjden 1,1 m är luftrörelserna 
påtagligt lägre i de två fallen med radiatoruppvärmning än de fyra fallen med golvvärme. 
Dragindex uppmäts till som mest 13 % utmed golvet (0,1m höjd) och i nackhöjd (1,8 och 
1,1 m) till som mest cirka 7 %. 
 
Mätningarna visar att yttemperaturen på golvytan i samband med golvvärme är +0,9 till 
+1,8 °C högre än den operativa temperaturen för en stående person i motsvarande 
position. Den något varmare golvytan vid golvvärme ger inte upphov till en mätbart 
högre operativ temperatur jämfört med radiatoruppvärmningen vid de låga värmeeffekt-
behov (12,9 W/m² tillförd effekt) som föreligger i ett lågenergihus. 
 
Sammanfattningsvis ger den homogena temperaturfördelningen inom hela försöksrummet 
förutsättningar för att uppnå god termisk komfort. Både den uppmätta strålningsasymme-
trin och den vertikal lufttemperaturgradienten är långt lägre än de gränsvärden som defi-
nierar lokal diskomfort. Dock är ett golvstående vertikalt fönster (med golvvärmeupp-
värmning) en lösning där det uppstår ett kallras som kan upplevas som lokalt diskomfor-
tabelt i form av höga lufthastigheter och drag utmed golvytan. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
På grund av ökande energipriser och miljöhänsyn så byggs det idag allt fler lågenergihus 
och passivhus. Byggnadernas klimatskal har förbättras ur energisynpunkt exempelvis 
genom tjockare isolering och lufttäta konstruktioner. Samtidigt väcks en del frågor om 
passivhusens risker exempelvis ur fuktsynpunkt, luftkvalitet, buller etc. Dessa frågeställ-
ningar behandlas i den pågående förstudien ’Lågenergihus/passivhus – eventuella risker’ 
som finansieras av SBUF. Den frågeställning som behandlas i föreliggande projekt gäller 
den termiska komforten i passivhus vintertid. 
 
De flesta äldre hus har ett värmedistributionssystem med radiatorer placerade under 
byggnadens fönster. Den valda placeringen motverkar kallras och strålningsutbytet med 
fönster. De senaste årtiondena har uppvärmningssystem med golvvärme blivit allt van-
ligare samtidigt som stora glaspartier är vanliga i nybyggda hus. I takt med att radiato-
rerna ersatts av golvvärme har också klagomålen på kallras vid fönster ökat. De passivhus 
som byggs har normalt inte radiatorer under fönster. Det finns en risk att problem med 
kallras och obehagligt strålningsutbyte uppstår vid fönster även i den nya hustypen. Det 
finns en osäkerhet i branschen om man ändå inte borde sätta in radiatorer vid fönster. 
 
Vattenburna golvvärmesystem, men även vattenburna radiatorsystem, väljs ofta bort i 
lågenergihus på grund av kostnader förenade med dessa uppvärmningssystem i jäm-
förelse med luftburen värme. Många boende har dock vant sig vid varma golv och 
efterfrågan på golvvärme även i lågenergihus ökar. Upplevelsen av golvtemperaturen 
påverkas i ganska stor grad av golvets ytmaterial. Värmebehagligheten beror på golv-
beläggningens förmåga att avleda värme från kroppen/foten. Värmeavledningen vid 
beröring för 22 olika golvmaterial har studerats av Karlsson (2011). 
 
Mätningar av den termiska komforten i ett antal lågenergihus har genomförts tidigare. I 
ett av radhusen utan traditionellt uppvärmningssystem i Lindås, Kungsbacka, pågick mät-
ningarna under en period på vintern i en byggnad som värmdes via FTX-systemet och 
därmed saknade radiatorer under fönstren (Ruud och Lundin 2004). I två enfamiljs låg-
energihus, uppförda till Bo01 i Malmö, mättes den termiska komforten under en kortare 
period på våren. I båda byggnaderna distribuerades värmen i ett vattenburet radiator-
system (Bagge et al. 2004). I föreliggande arbete har provning i laboratoriemiljö valts för 
att kunna jämföra olika utförande under likvärdiga, kontrollerbara och konstanta förhål-
landen. 
 
Kallras vid fönster vintertid har studerats ingående i många studier. Larsson och 
Moshfegh (2002) genomförde en jämförbar laboratoriestudie av kallraset vid välisolerade 
fönster med U-värde 1,0 respektive äldre fönster med U-värde 1,8 W/m²/K vid en utom-
hustemperatur kring -20 °C. Det studerade rummet värmdes med golvvärme samt var 
ventilerat med deplacerande ventilation med tilluft i den till fönstret motstående väggen. 
Vidare studerades även inverkan av fönstersmygens djup i det horisontella fönstret med 
normal fönsterbröstningshöjd. 
 
Heiselberg (1994) studerade hur luftströmmen (orsakad av kallras) som sker utmed golv-
stående fönster påverkas vid golvnivån. Här leds luftströmmen ut mot golvet och kan på-
verka den termiska komforten i rummets vistelsezon. Heiselberg framställde empiriska 
samband som beskriver hur den maximala lufthastigheten beror på fönstrets höjd och 
temperaturdifferensen mellan lufttemperaturen i rummet och yttemperaturen. I försöken 
var rummet oventilerat utan värmekällor. Resultaten från den aktuella studien med golv-
stående fönster är delvis jämförelsebara med Heiselbergs försök. 



8 

 

 
1.2 Syfte 
 
I denna studie mäts klimatförutsättningarna och den termiska komforten utvärderas i bo-
städer med låga värmeeffektbehov (motsvarande passivhus) under vinterförhållanden. 
Syftet är att studera hur följande faktorer påverkar den termiska komforten: U-värde på 
fönster, fönsterplacering (golvstående vertikal placering eller horisontell placering med 
typisk bröstningshöjd) samt val av uppvärmningssystem (radiator eller golvvärme). 
 
1.3 Metod 
 
I studien utförs laboratoriemätning av klimatförutsättningarna (enligt SS-EN ISO 
7730:2006 och SS-EN ISO 7726) i ett enskilt rum under kontrollerade och stationära 
vinterförhållanden. 
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2 Förutsättningar 
 
2.1 Utvärdering av termisk komfort 
 
Termisk komfort definieras som: ”That condition in mind which expresses satisfaction 
with the thermal environment”. I detta tillstånd är människan som helhet i termisk jämvikt 
med sin omgivning, människan önskar inte att få det varmare eller kallare. Värmepro-
duktionen är i jämvikt med värmeavgivningen från kroppen samtidigt som kroppstempe-
raturen är konstant. 
 
Att en person upplever en tillfredsställande termisk komfort beror på ett antal faktorer. 
Dels klimatförutsättningarna i den miljö man vistas i, vilka är lufttemperatur, strålnings-
temperaturen från omgivande ytor, lufthastighet samt luftfuktighet. Även nivån på den 
fysiska aktiviteten och klädernas värmemotstånd är två andra viktiga parametrar som på-
verkar en persons värmebalans och därmed upplevelsen av den termiska komforten. 
 
Mellan individer finns det skillnader i vilka klimatförutsättningar som upplevs som kom-
fortabla. Faktorer som t ex ålder, kön, hälsa och psykologiska faktorer påverkar vilka 
klimatförutsättningar som en individ anser vara komfortabla. I försök där stora grupper 
människor utsätts för olika klimatpåverkan går det genom statistisk bearbetning dock att 
visa att de flesta människor bedömer den termiska komforten på ett likartat sätt. Från 
dessa försök går det därmed att finna kriterier för termisk komfort. De klimatförutsätt-
ningar där minst antal personer är missnöjda med upplevelsen av klimatförutsättningarna 
(upplever klimatet som termiskt neutralt) definierar den högsta termiska komforten. På 
grund av de individuella skillnaderna finns inga klimatförutsättningar där alla personer 
upplever tillfredsställelse med den termisk komforten, det finns alltid missnöjda personer 
av olika anledning. 
 
Klimatförutsättningar samt den fysiska aktiviteten och beklädnaden vägs samman i en 
komfortekvation som uttrycker en statistisk förutsägelse (PPD – predicted percentage 
dissatisfied) om hur en stor andel av en större grupp människor finner kombinationen av 
klimatet, den fysisk aktivitet och beklädnaden som termiskt komfortabel för hela kroppen. 
PPD-index ligger till grund för klassificering av termisk komfort. 
 
Även om en person känner termisk neutralitet kan delar av kroppen vara utsatta för kli-
matförutsättningar som ger upphov till lokal termisk diskomfort. Denna lokala diskomfort 
kan inte justeras genom att ändra temperaturen på omgivningen. Källan till diskomforten 
är orsaken och måste åtgärdas. Några exempel på lokal diskomfort: 
 

• Vanligast är drag från ventilation, fönstervädring, termiska luftrörelser eller otät-
heter i byggnadens klimatskärm. 

• Även kylning eller uppvärmning av kroppsdelar via strålningsvärme (strålnings-
asymmetri) ger upphov till lokal diskomfort. 

• Stora vertikala skillnader i lufttemperaturen (kalla fötter och varmt huvud) 

• Diskomfortabel kontakttemperatur med framförallt kalla eller varma golv. 

 
I denna studie är målet att mäta och bedöma de klimatförutsättningar som en viss upp-
byggnad av ett rum ger upphov till. Brukare av en bostad har (ofta) möjligheten att justera 
värmesystemet eller beklädnaden om de upplever miljön som för varm eller för kall. Där-
för är det viktigare att se på lokala variationer i det studerade rummet än att endast se på 
klimatförutsättningarnas absoluta nivå samt vilken nivå av termisk komfort detta klimat 
motsvarar (PPD). 
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I försöksrummet fastställs klimatförutsättningarna därför i ett antal mätpunkter utspridda i 
rummet. Är det stor skillnad mellan mätpunkterna är det mer troligt att en person kan 
uppleva obehag i vissa positioner i rummet även om värmesystem och beklädnad är an-
passade till förutsättningarna. Är det liten skillnad mellan mätpunkterna är det troligt att 
en person är nöjd med den termiska komforten i de flesta positioner. I detta försök utvär-
deras även klimatförutsättningarna för att kvantifiera lokal diskomfort. 
 
2.2 Beskrivning av försöket 
 
Försöksrummet (11 m² golvarea) är inrymt i en klimatkammare som i sin helhet står pla-
cerad i en tempererad labbhall, se Figur 1. Klimatkammaren är tvådelad, dels det upp-
värmda försöksrummet och dels ett sekundärt utrymme där ett konstant uteklimat skapas 
(-14,5 °C) med hjälp av ett kylaggregat. Mellan kammarens två delar är en yttervägg 
placerad (3195 x 2705 mm, bredd x höjd). I ytterväggen är ett fönster (1580 x 780 mm) 
placerat. Ytterväggen är uppbyggd av 300 mm cellplast helt utan reglar eller betydande 
köldbryggor. Ytterväggens U-värde är 0,12 W/m²/K. Rummets djup är 3430 mm mätt 
från ytterväggen till rummets bakkant. 
 

 

Figur 1  Bild på försöksrummet och mätutrustningen (operativ temperatur, lufthastighet och 
lufttemperatur) fotograferad från det sekundära utrymmet med uteklimat. Skissen 
visar klimatkammarens uppbyggnad och randvillkor. 

Försöksrummets övriga tre väggar samt golv och tak vetter mot labbhallens klimat (cirka 
+20,0 °C). Dessa ytor motsvarar i försöksuppställningen innerväggar eller mellanbjälklag 
då temperaturskillnaden mellan försöksrummet och labbhallen är liten. Klimatkammarens 
väggar, golv och tak är även kraftigt värmeisolerade vilket ytterligare minskar värme-
transmissionen genom dessa ytor. 
 
Försöksrummet är ventilerat med ett konstant tilluftflöde på cirka 0,9 l/s per m² golvarea 
vilket motsvarar 1,2 oms/h i försöksrummet. Luftflödet per m² golvarea är mer än det 
dubbla jämfört med vad BBR 19 anger (0,35 l/s/m²). Med tanke på rummets storlek 
(11 m²) och tilluftsflöde, motsvarar försöksrummet ett typisk sovrum för två personer. För 
sovrum krävs i regel högre tilluftsflöden, enligt tidigare råd (angivna i BBR 10) bör varje 
sovplats tillföras minst 4 l/s. Tilluftstemperaturen är +16 °C vilket är valt för att efterlikna 
ett driftsfall med FTX-ventilation där uteluften (-14,5 °C) förvärms med hjälp av en 
värmeväxlare innan luftflödet tillförs rummet. Värmesystemet i försöksrummet tillför 
konstant 141 W (12,9 W/m²) medan mätutrustningen som är placerad i rummet avger 
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9 W (0,8 W/m²) som internvärme. Kravspecifikation för passivhus gällande mindre fri-
liggande bostäder i klimatzon III lyder: 12 W/m² maximalt värmeeffektbehov med ett till-
skott av 4 W/m² internvärme vid dimensionerande vinterutetemperatur, se FEBY, (2009). 
 
Inverkan av fönstrets U-värde, fönsterorientering (horisontellt montage med bröstnings-
höjd 920 mm eller golvstående fönster i vertikalt montage) samt två typer av uppvärm-
ningssystem (radiator eller golvvärme) studeras i försöket. Sex olika försöksuppställ-
ningar med variationer i ovan nämnda faktorer studeras, se Tabell 1. Mätningar av för-
söksrummets klimatförutsättningar genomförs i varje studerat fall (1-6). 
 

Tabell 1 Utförda mätningar av termisk komfort i rummet. U är fönstrets totala U-värde. 

 Fönsterorientering U [W/m²/K] Värmesystem 
Fall 1 Horisontell 1,1 Golvvärme 
Fall 2 Horisontell 1,1 Radiator 
Fall 3 Horisontell 0,8 Radiator 
Fall 4 Horisontell 0,8 Golvvärme 
Fall 5 Golvstående vertikal 1,1 Golvvärme 
Fall 6 Golvstående vertikal 0,8 Golvvärme 
 
2.3 Mätning av klimatförutsättningar 
 
För varje rumskonfiguration 1-6 fastställs ett antal klimatparametrar i försöksrummet. I 
rummet finns tre stycken områden där det termiska klimatet bestäms; A, B och C, se 
Figur 2. Område A är placerad 0,5 m rakt framför fönstret (mätt från ytterväggens yta). 
Område B är placerad mitt i rummet (1,72 m från fönstret) och område C är placerad 
0,5 m från den bakre innerväggen rakt framför fönstret. Vid varje område mäts klimat-
parametrarna på fyra olika höjder över golvet (0,1 m, 0,6 m, 1,1 m och 1,8 m). Totalt 
mäts klimatparametrarna i 12 mätpunkter för varje försöksuppställning. 
 
I varje mätområdet fastställs följande klimatparametrar för vart och ett av de sex fallen: 
 

- Lufttemperaturen (samtliga höjder) 
- Lufthastigheten (samtliga höjder) 
- Operativ temperatur för sittande person 
- Operativ temperatur för stående person 
- Den plana strålningstemperaturen i två motstående riktningar (mot ytterväggen 

och från ytterväggen för samtliga höjder) 
 
Samtidigt mäts yttemperaturen på golvet (9 mätpunkter), ytterväggen (3 mätpunkter), 
innerväggarna (6 mätpunkter), taket (3 mätpunkter) och mitt på fönsterglasets insida (1 
mätpunkt). 
 
Enligt BBR 19 definieras vistelsezonen i rummet enligt följande: 
 

- Två horisontella plan, ett på 0,1 m höjd över golv och ett annat på 2,0 m höjd. 
- Vertikala plan 0,6 m från yttervägg, dock vid fönster och dörr 1,0 m. 

 
Vi har avsiktligt valt att placera mätpunkt A närmre fönstret än vad BBR 19 anger. På så 
sätt ser vi om moderna fönster med låga U-värden ger upphov till förutsättningar som 
möjliggör en utvidgning av vistelsezonen utan risk för diskomfort. Det är även troligt att 
boende faktiskt använder golvarean som ligger närmre fönstret än 1 m. 
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Vid försöket har inte luftfuktigheten beaktats då det i omgivningen (via tilluften) finns ett 
fuktöverskott i förhållande till det vinterklimat som simuleras. Luftfuktigheten har väldigt 
liten inverkan på den upplevda termiska komforten vid normala aktivitetsgrader i en 
bostad. Vidare går det även att beräkna PPD utifrån mätresultaten och en antagen typisk 
luftfuktighet baserad på normal aktivitet i en bostad under de aktuella vinterförhållan-
dena. 
 

 

Figur 2 Placering av mätområde A, B och C, de 12 mätpunkterna samt placering av tilluft-
don (i taket) och frånluftsdon (på bakre väggen). I detta fall med det golvstående 
vertikala fönstret. 
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3 Mätresultat komfortparametrar 
 
3.1 Operativ temperatur i sittande och stående 

ställning 
 
Begreppet operativa temperatur beskriver människan sammanvägda upplevelse av luft-
temperatur och strålningstemperatur. I försöket mäts operativ temperatur med en givare 
vars form (äggformad) efterliknar människans avlånga geometri. Givaren mäter i lodrät 
orientering på höjden 1,1 m den operativa temperaturen för en stående person. Vinklas 
givaren 30° från lodlinjen motsvarar mätvärdet på 0,6 m höjd från golvet den operativa 
temperaturen för en sittande person. Den operativa temperaturen är den ouppvärmda 
givarens jämviktstemperatur då den utsätts för mätpunktens lufttemperatur, lufthastighet 
och strålningsutbyte med omgivningen. 
 
Mätningen av den operativa temperaturen redovisas i Figur 3 och Figur 4. I de fall då 
golvvärme värmer rummet (fall 1 och 4-6) sjunker den operativa temperaturen för en 
stående person med 0,3-0,4 °C lokalt framför fönstret (A) jämfört med mitt i rummet (B). 
Med radiator (2 och 3) är minskningen något lägre 0,2-0,3 °C. Skillnaden mellan mitt i 
rummet och i rummets bakkant är som förväntat liten: maximalt 0,1 °C. 
 

 

Figur 3 Operativ temperatur för en stående person i mätområde A, B och C för de sex olika 
fallen (fall 1 och 5 överlappar varandra). OBS! linjerna mellan mätresultaten (A-B-
C) är en hjälplinje för att läsa det totala resultatet för ett fall (1-6), det är inte en 
interpolering av resultaten mellan mätområde A-B-C. 
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Figur 4 Operativ temperatur för en sittande person i mätområde A, B och C för de sex olika 
fallen. 

I sittande ställning påverkar värmestrålningen från radiatorn den operativa temperaturen 
framför fönstret i mätområde A. Den operativa temperaturen stiger lokalt med 0,5-0,6 °C 
för en person som sitter framför fönstret (A) jämfört med mitt i rummet (B). Med golv-
värme sjunker den operativa temperaturen istället med 0,2-0,4 °C i läge A. 
 
Det golvstående vertikala fönstret påverkar strålningsutbytet framför fönstret mer än det 
horisontella fönstret gör. Vid sittande person är den lokala sänkningen av den operativa 
temperaturen cirka 0,2 °C mer i fall 5 och 6 jämfört med fall 1 och 4 vilket är en dubbelt 
så stor sänkning jämfört med ett horisontellt fönster, se Figur 4. 
 
Tidigare försök (se sammanfattningen av Olesen 2002) i rum med högre värmeeffekt-
behov (≥50 W/m²) visar att golvvärme ger upphov till en högre operativ temperatur än 
uppvärmning med radiator placerad under fönster. Denna skillnad uppstår tack vare den 
ökade värmestrålningen från den uppvärmda golvytan samt att en person som står på 
golvet utbyter mest värmestrålning med golvytan (golvet är den inneryta som har högst 
synfaktor med en stående persons kroppsyta). I fallet lågenergihus med golvvärme är yt-
temperaturen på golvet lägre än i ett konventionellt hus med golvvärme - därmed är även 
skillnaden i operativ temperatur betydligt mindre om golvvärme jämförs med radiator. I 
denna studie uppmäts en skillnad i operativ temperatur i position A närmst fönstret (och 
radiatorn), i övrigt finns ingen skillnad som beror på uppvärmningssystemet. 
 
Enligt Figur 3 går det att utläsa skillnaden i operativ temperatur mellan högt och lågt U-
värde för fönstret. I samtliga fall 1-6 tillförs samma värmeeffekt till försöksrummet. 
Alltså blir jämviktstemperaturen i försöksrummet något olika då värmeförlusten genom 
fönstret skiljer sig åt. Skillnaden är 0,2-0,3 °C enligt Figur 3. Överensstämmande skillna-
der noteras även då man ser till den uppmätta lufttemperaturen mitt i försöksrummet 
(position B på höjd 0,6 och 1,1 m, se Figur 11). Mätserie 4 avviker dock från mätserie 3 
och 6 vad gäller både operativ temperatur för en stående person och lufttemperatur (Figur 
3 och Figur 11). Den absoluta temperaturnivån är cirka 0,2 °C lägre i fall 4 jämfört med 
de två fallen med samma fönster U-värde (fall 3 och 6). Denna skillnad i absolut tempe-
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raturnivå är inte förväntad. Flera faktorer i försöksuppställningen kan ha orsakat extra 
värmeförluster från försöksrummet, dock är den exakta orsaken okänd. 
 
3.2 Termisk komfort enligt SS-EN ISO 7730:2006 
 
Enligt tabellvärden kan vi fastställa andelen personer som är missnöjda med den termiska 
komforten (PPD) för en känd operativ temperatur. Är aktivitetsnivån t ex 1,0 met (mot-
svarar en stillasittande person) ger en stor grupp personer ett medelvärde i PMV (pre-
dicted mean vote) på t ex -0,8 om den operativa temperaturen är +20 °C, se Tabell 1. 
PMV baseras på en stor grupp personers bedömning av den upplevda termiska komforten 
på en 7-gradig skala (+3 = hot, +2 = warm, +1 = sligthly warm, 0 = neutral, -1 = sligthly 
cool, -2 = cold, -3 = cold). Utifrån hur en stor grupp i medel upplever den termiska kom-
forten (PMV) kan en beräkning av PPD göras enligt SS-EN ISO 7730:2006, se Figur 5. 
PPD för t ex +20 °C och +21 °C operativ temperatur (1,0 clo, 1,0 met, <0,1 m/s lufthas-
tighet och 50 % RF) är 18,5 % respektive 11,8 % enligt Tabell 2 och Figur 5. Detta ger 
alltså en skillnad på 6,7 procentenheter i andelen personer som är missnöjda med den 
termiska komforten. 
 
De i försöket uppmätta variationerna i operativ temperatur mellan de olika mätområdena 
(A, B och C) är mindre än i ovan angivet exempel (exempel mellan +20 och +21 °C). 
Andelen personer som förväntas vara missnöjda med den upplevda termiska komforten 
varierar alltså med några få procentenheter mellan de olika positionerna i försöksrummet. 
Fokus i utvärderingen ligger här i skillnaderna i PPD för de olika mätområdena. Den 
absoluta nivån i PPD är påverkbar av en brukare, t ex genom att öka/sänka börvärdet på 
värmesystemet. 

Tabell 2 PMV (predicted mean vote) för beklädnadnivå: 1,0 clo (vilket motsvarar en ”typical 
business suit”). Tabellen gäller för 50 % relativ fuktighet och en lufthastighet under 
0,1 m/s. Enligt SS-EN ISO 7730:2006. 

Operativ temperatur 23 24 25 26 27 
Aktivitet: 0,8 met  (sittande, vila) -1,06 -0,71 -0,35 0,01 0,37 
Operativ temperatur 20 21 22 23 24 
Aktivitet: 1,0 met (sittande stilla) -0,8 -0,57 -0,3 -0,02 0,26 
Operativ temperatur 16 18 20 22 24 
Aktivitet: 1,2 met (sittande aktiv) -1,18 -0,75 -0,32 0,13 0,58 
 

 

Figur 5 Sambandet mellan PMV och PPD enligt SS-EN ISO 7730:2006. 
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3.3 Fördelning av lufthastighet 
 
Generellt visar mätningarna i försöksrummet på lufthastigheter som ligger klart under 
eller kring de allmänna råden som anges i BBR 19 (lufthastigheten bör i ett rums vistelse-
zon inte beräknas överstiga 0,15 m/s under uppvärmningssäsongen), se Figur 6 - Figur 
10. De högsta lufthastigheterna uppmäts i de lägre mätpunkterna med golvvärme. Medel-
lufthastigheten är lägre med radiator (försök 2 och 3) jämfört med golvvärme (1 samt 4-
6).  
 
Enligt Figur 6 uppvisar fallen med samma fönsterorientering och uppvärmningssystem 
(endast U-värdet skiljer) ett liknande utseende då man jämför de tre fallen med lågt U-
värde med motsvarande fall med högre U-värde (1 jmf med 4, 2 jmf med 3 samt 5 jmf 
med 6). Försöket har därmed en god repeterbarhet vad det gäller fördelningen av medel-
lufthastigheten i försöksrummet. 
 

 

 

 

Figur 6 Fördelning av uppmätt medellufthastigheten i de 12 mätpunkterna för de sex olika 
försöken. 

Luftrörelserna i rummet uppstår genom naturlig konvektion eller genom påtvingad kon-
vektion på grund av den mekaniska ventilationen. Utmed de kalla ytorna i rummet kan ett 
kallras uppstå då luften kyls ner och faller neråt på grund av densitetsskillnader, alterna-
tivt stiger luft som värms upp av den varma golvytan eller radiatorytan. I försöksrummet 
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visar mätningarna av lufthastighet, yttemperatur samt indikationsmätning av luftrörelser 
med kemisk rök (kall rök) på ett kallras utmed det golvstående fönstret med golvvärme 
(försök 5 och 6). Luftrörelsen nedför fönstret viker av när luften når golvnivån och fort-
sätter utmed golvytan ut rakt framför fönstret. Den uppmätta lufthastigheten 0,1 m från 
golvet är hög (relativt övriga mätpunkter) i både position A och B vilket visar hur långt 
denna luftrörelse når, se Figur 7. I mätpunkt 6B0.1 (fall 6, mätområde B och höjd 0,1 m) 
verifierade indikationsmätningen med rök att de uppmätta luftrörelserna till stora delar är 
en följd av kallraset från det golvstående fönstret. 
 
Mitt i rummet (B) och längst bak i rummet (C), se Figur 7, syns tydliga generella skillna-
der mellan radiator och golvvärme. Golvvärmen ger tydligt upphov till en generellt större 
luftrörelse från höjden 1,1 m och lägre. Den naturliga konvektionen kan påverka luftrö-
relserna ovanför den något varma golvytan. Att visa att den naturliga konvektionen 
skapar luftrörelser som förklarar den högre lufthastigheten för samtliga fall med golv-
värme är svårt med de mätmetoder som använts. Indikationen med kemisk rök bedömdes 
inte ge ett entydigt svar på denna fråga. Rök indikerar en tendens att luften rör sig från 
ytterväggen utmed golvet mot den motstående innerväggen. Utformningen av den meka-
niska ventilationen med tilluft i den främre halvan av rummet och frånluft i bakkant av 
rummet ger upphov till en långsam luftrörelse bakåt i rummet. Dock är luftväxlingen så 
låg att det är svårt att särskilja denna generella inverkan då den totala luftrörelsen stude-
ras. Indikation med rök gjordes även med helt avstängd ventilation i fall 6. Kallraset ner 
från fönstret och luftrörelsen ut över golvytan fanns tydligt kvar. Detta stärker slutsatsen 
att luftrörelse utmed golvet inte är orsakad av den mekaniska ventilationen. 
 
I fallen med radiator uppstår naturlig konvektion vid den varma radiatorytan och dess 
konvektorplåt. Denna uppåtgående luftström möter den nedåtgående luftströmmen (kall-
raset) från fönstret och blandas i området framför fönstret. Detta minskar tydligt luft-
strömmen ner mot golvet och utmed golvet i radiatorfallen. Den uppåtgående varma 
luftströmmen från radiatorn påverkar även fönstrets yttemperatur samt yttemperaturen 
ovanför fönstret på ytterväggen (yv2) och i taket (t1) vilket senare redovisas i Figur 13 
och i Bilaga 2. I radiatorfallen syns en tydligt förhöjd lufthastighet vid mätpunkt 5A0.6 
och 6A0.6. Dock är lufthastigheterna relativt sätt låga, 0,06-0,08 m/s. 
 
Högisolerade ytterväggar ger ofta karakteristiska och djupa fönstersmygar. Utformningen 
av fönstersmygen kommer att påverka hur kallraset når rummet. Vid grunda fönster-
smygar följer luftströmmen ytterväggen under fönstret utan att vika av inåt rummet vid 
smygen. Vid en djupare fönstersmyg uppstår en virvel när luftströmmen når den vertikala 
ytan i fönsersmygen, luftströmmen kommer då att vika av från väggen in mot rummet, se 
Figur 8. Beteendet har studerats av Larsson och Moshfegh (2002). Ju djupare fönster-
smygen är desto lägre är hastigheten i luftströmmen som viker av in mot rummet. Sam-
tidigt som lufthastigheten minskar med en djupare i fönstersmyg, ökar höjden på luft-
strömmen som leds av in mot rummet. Larsson och Moshfegh (2002) studerade kallras 
vid varierande djup på fönstersmyg (inom intervallet 0-140 mm). 
 
I denna studie kan fall 1 och 4 (horisontellt fönster med golvvärme) jämföras med studien 
av Larsson och Moshfegh (2002). Framför allt är det förekomsten av en förhöjd lufthas-
tighet vid höjden 0,6 m i mätpunkt A som är intressant. Enligt Figur 7 kan ingen förhöjd 
lufthastighet uppmätas i mätområde A på grund av kallras som ”styrs” ut i rummet av den 
djupa fönstersmygen. Det finns heller ingen större sänkning av lufttemperaturen i motsva-
rande mätpunkt, se Figur 12, vilket ytterligare talar för att kallraset inte når fram till mät-
punkt 1A0.6 eller 4A0.6. Fönstersmygen är betydligt djupare (205 mm) i det aktuella för-
söket jämfört med studien av Larsson och Moshfegh (2002).  
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Figur 7 Fördelning av medellufthastighet sorterat för de tre olika mätområdena A, B och C 
(samma data som i Figur 6). 
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Figur 8 Principiell förändring av kallraset utmed ett fönster vid ökande djup på fönster-
smygen. Figur från Larsson och Moshfegh (2002). 

 
Lufthastigheten 0,1 m från golvnivån som uppmättes i fall 5 och 6 jämförs med 
Heiselbergs (1994) empiriska samband, se Ekvation 1. Ekvation 1 gäller för Vmax som är 
den maximala lufthastigheten i luftströmmen utmed golvytan orsakad av kallraset från 
fönstret. h är fönstrets höjd över golvytan (golvstående), Tluft är lufttemperaturen i rummet 
och Tyta är fönsterglasets yttemperatur. 

32.1
)(

095.0)(max +

−⋅
⋅=

x
TTh

xV ytaluft   0.24.0 ≤≤ x m  (1) 

Utgår vi från de uppmätta  luft- och yttemperaturerna enligt Figur 12 och Figur 13 och det 
golvstående fönstrets höjd (h=1,58 m) erhålls Vmax i luftströmmen på avståndet x enligt 
Tabell 3. 

Tabell 3  Beräknade maximala lufthastigheter enligt ekvation 1 (Heiselberg, 1994) och de i 
försöket uppmätta luft- och yttemperaturerna. 

Mätområde Fall 5 Fall 6 
A [x=0,705 m] 0,13 0,10 
B [x=1,925 m] 0,08 0,06 

I både mätområde A och B är den uppmätta lufthastigheten 5A0.1 respektive 5B0.1 
0,13 m/s, se Figur 7. Ser vi till fall 6, med ett fönster med lägre Ug -värde, sjunker den 
uppmätta lufthastigheten i 6A0.1 respektive 6B0.1 till cirka 0,10 m/s. I mätområde A, 
nära fönstret, överensstämmer alltså det beräknade Vmax med den uppmätta lufthastig-
heten i både fall 5 och 6. I mätområde B, mitt i rummet, är den uppmätta lufthastigheten 
(0,1 m höjd) cirka 0,04-0,05 m/s högre än den teoretiska Vmax i fall 5 och 6. 

Höjden över golvet där Vmax uppträder är inte fastställd i det aktuella försöket. Lufthastig-
heten mäts med lufthastighetsanemometer på en konstant höjd: en liten uppvärmd 
ellipsoidformad mätkropp (12 mm längd) samt en liten ouppvärmd ellipsoidformad mät-
kropp (referenstemperatur). Avståndet mellan mätkropparna är 50 mm och mätinstru-
mentet är vertikalt orienterat. Den aktuella mäthöjden (0,1-0,6-1,1-1,8 m) är definierad 
emellan de båda ellipsoiderna. Mer precist mäts alltså lufthastigheten av den uppvärmda 
ellipsoiden som är lokaliserad 75 mm över golvet vid mätning på 0,1 m-nivån. I 
Heiselbergs försök är den karakteriska höjden δ för luftströmmen (kallraset) utmed golvet 
cirka 160 mm vid ett avstånd från fönstret som motsvarar mätområde A och cirka 
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250 mm höjd motsvarande mätområde B. δ är avståndet mellan golvnivå och den höjd 
där lufthastigheten är hälften av den maximala hastigheten i profilen. Den uppmätta luft-
hastigheten på 75 mm höjd är ett högst approximativt mått på den maximala lufthastig-
heten i luftströmmen. 

Ekvation 1 skall användas med viss försiktighet (Heiselberg, 1994) då rumsgeometrin kan 
påverka tillväxten av luftströmmen samt övergången mellan de olika flödestillstånden, se 
Figur 9. Luftströmmen utmed golvytan delas in i tre olika områden enligt Heiselberg. I 
det första området, x < 0,4 m, bildas en stark virvel när flödet går från vertikal till hori-
sontell riktning. Detta område ligger utanför rummets vistelsezon. I nästa område, 0,4 ≤ x  
≤ 2 m, återfinns mätområde A och B i försöket. I detta område (”entrainment region”, se 
Figur 9) strömmar den svala luften i den varmare rumsluften. Rumsluft dras med i ström-
men och blandas med i strömmen som följaktligen ökar i höjd och temperatur. Långt bort 
från fönstret, x > 2 m, är höjd och hastighet relativt konstanta (”gravity current”) vilket 
indikerar på en liten inblandning av rumsluft. I det aktuella försöket värms rummet med 
golvvärme samt rummet är ventilerat med mekanisk till- och frånluft. Båda dessa faktorer 
kan påverka hur luftströmmen utmed golvytan utvecklas, detta är ytterligare skäl till att 
jämförelser mellan ekvation 1 och mätningarna skall göras med viss försiktighet. 

 

Figur 9 Principiell utveckling av luftströmmen utmed golvet (Heiselberg, 1994). 

Variationerna i lufthastighet under varje mätperiod (300 sekunder) kvantifieras av dess 
standardavvikelse. Lufthastigheten på höjden 0,1 m överskrider för enskilda samlingar 
det allmänna rådet (maximalt 0,15 m/s) då hänsyn tas till den uppmätta lufthastighetens 
variation, Figur 10. Generellt varierar den uppmätta lufthastigheten under en mätserie 
(300 sekunder) mer med golvvärme jämfört med radiator. 
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Figur 10 Fördelning av lufttemperatur (samma data som i Figur 6 och Figur 7). Felstapeln 
redogör för hur de olika mätvärdena avviker från medelvärdet 𝒗𝒂��� (300 samplingar 
under 300 sekunder). Varje felstapel motsvarar ett intervall: [𝒗𝒂���-σ , 𝒗𝒂���+σ] (där σ är 
varje mätseries standardavvikelse). 

SS-EN ISO 7730:2006 beskriver hur lokal termisk diskomfort kvantifieras. Luftrörelser 
som orsakar ett obehagligt drag kvantifieras med ett ”dragindex” (engelska: draught rate, 
DR). Dragindexet predikterar andelen av en stor grupp personer som känner obehag från 
drag i nacken. Indexet beräknas utifrån de uppmätta storheterna: lufttemperatur, medel-
lufthastighet samt turbulensintensitet (som beror på kvoten av lufthastighetens standard-
avvikelse och medellufthastigheten). Andelen klagomål på drag ökar ju mer turbulent 
luftrörelsen är. Modellen för dragindex är giltig för personer i lätt arbete där kroppen i 
övrigt upplevs ha en neutral termisk miljö. För upplevelse av drag på armar eller fötter 
kan modellen överskatta den predikterade andelen klagomål (modellen predikterar upp-
levelsen av drag i nacken). Upplevelsen av drag är lägre vid mer intensivt arbete (met > 
1,2). I försöken beräknas DR till som högst 13 % i en enskild mätpunkt, se Tabell 4. Detta 
inträffar på ankelnivå (0,1 m) som är en kroppsdel där dragindex-modellen överskattar 
andelen missnöjda. Ser vi på höjden 1,8 och 1,1 m, som är mer tänkbara nivåer där en 
nacke kan utsättas för drag, så är DR lägre. I många mätpunkter är DR noll och som högst 
cirka 7 %. Enligt bilaga A i SS-EN ISO 7730:2006 uppfyller därmed samtliga sex fall 
kravnivån beträffande drag (i nacken) enligt termisk komfortklass A (DR<10 %). Klass A 
är den högsta komfortklassen. 
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Tabell 4 Beräknade dragindex (DR) [%] för samtlig mätpunkter i studien. 

 
Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 

A1.8 0 0 0 3,4 5,7 6,4 
B1.8 0 0 0 0 0 0 
C1.8 2,7 0 0 2,2 3,1 3,7 
A1.1 4,0 0 4,0 6,2 0 0 
B1.1 0 0 0 5,0 2,5 0 
C1.1 5,4 0 0 6,8 0 1,5 
A0.6 0 4,3 7,1 1,5 0,3 2,8 
B0.6 8,0 0 0 9,1 9,1 9,3 
C0.6 6,7 0 0 8,7 3,3 3,7 
A0.1 8,8 0 0 7,5 13,0 9,9 
B0.1 10,8 0 0 10,9 11,8 10,5 
C0.1 3,9 0 6,1 4,8 7,3 4,2 

 
 
3.4 Fördelning av lufttemperatur 
 
Den uppmätta lufttemperaturfördelningen i försöksrummet redovisas i Figur 11 och Figur 
12. I de två radiatorvärmda fallen (2 och 3) är lufttemperaturgradienten något stigande 
med höjden i rummet, men förändringen är mycket liten. För motsvarande fall med golv-
värme (1 och 4) är lufttemperaturgradientens form något mer varierande för de olika mät-
områdena jämfört med det mer homogena utseendet i radiatorfallen. Nära fönstret (A) är 
lufttemperaturen lägre på höjden 0,1 m än högre upp i rummet i både fall 1 och 2 trots att 
golvytan är uppvärmd. Detta är ett resultat av den naturliga konvektionen utmed fönstret 
och ytterväggen – svalare luft tillförs området utmed golvet framför fönstret. Längre in i 
rummet (B0.1 och C0.1) är däremot lufttemperaturen som högst nära det uppvärmda gol-
vet. Luften värms upp av den varma golvytan då luftflödet strömmar från område A mot 
B och C. 
 
Störst skillnader i lufttemperaturgradient uppmäts med golvstående vertikalt fönster (fall 
5 och 6). Mätpunkt A0.1 avviker betydligt från de ovanliggande mätpunkterna i både fall 
5 och 6. Skillnaden är större i fall 5 jämför med fall 6 vilket indikerar att det högre U-
värdet för fönstret (i fall 5) ger ett kraftigare kallras ned över fönstret. I fall 5 är även 
temperaturen i 5B0.1 något sänkt av luftströmmen. Med golvvärme är det den nedre delen 
av rummets bakkant som uppvisar de högsta lufttemperaturerna. Det är till detta område 
som luftströmmen utmed golvet för en del av värmen som avges konvektivt från golv-
ytan. 
 
Genom att jämföra lufttemperaturen parvis för fall med samma fönsterorientering och 
uppvärmningssystem (1 jmf med 4, 2 jmf med 3 samt 5 jmf med 6, se Figur 11) syns lik-
artade utseenden på samma sätt som med lufthastigheten. Försöket har därmed en god 
repeterbarhet vad det gäller fördelningen av lufttemperaturen i försöksrummet. Dock ser 
vi att fall 4 avviker om vi jämför de tre fallen med lågt fönster U-värde (högra kolumnen i 
Figur 11). Lufttemperaturen är generellt cirka 0,2 °C lägre i fall 4 jämfört med 3 och 6. 
Denna avvikelse har vi inte kunnat få någon förklaring till. Men sett till utseendet på luft-
hastighet- och lufttemperaturfördelningen avviker inte fall 4 jämfört med fall 1, här över-
ensstämmer utseendet mycket väl. 
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Figur 11 Uppmätt lufttemperaturgradient (höjd 0,1, 0,6, 1,1 och 1,8 m) för mätområde A, B 
och C sorteras enligt de sex olika fallen. (Notera att fall 4 ligger generellt 0,2 °C 
lägre än förväntat, jämfört med fall 3 och 6) 
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Figur 12 Fördelning av lufttemperatur sorterat för mätområde A, B och C (samma data som i 
Figur 11). Fall 1 och 4 överlappar varandra i position B. 
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3.5 Yttemperaturer 
 
Yttemperaturer har studerats med tre olika mätmetoder; punktvis mätning med ett flertal 
termoelement fästa direkt på ytan av ytterväggen, fönstret, innerväggarna, taket och gol-
vet (exakt placering av termoelementen på rummets ytor anges i Bilaga 2, Figur 22), 
termografering för att ge en indikation på temperaturvariationer utöver ytorna samt mät-
ning av strålningstemperaturen (och asymmetrin) i olika riktningar från varje mätpunkt. 
Här redovisas de viktigaste resultaten från mätningarna med termoelement (övriga resul-
tat från den punktvisa mätningen med termoelement redovisas i Bilaga 2). I Bilaga 3 och 
4 redovisas samtliga resultat från termografering och mätning av strålningsasymmetri. 
Den absoluta temperaturnivån uppmätt med värmekamera (termografering) är cirka 1 °C 
högre än den punktvisa men mer exakta mätningen med termoelement. Skillnaden beror 
främst på att mätosäkerheten är större vid termografering. Vidare stiger temperaturen då 
en person vistas i rummet då termograferingen sker. Däremot registrerar termografe-
ringen temperaturskillnaderna utmed rummets ytor väl. Resultaten från termograferingen 
skall därför endast användas för att visualisera temperaturskillnaderna utmed de olika 
innerytorna i rummet, inte för att fastställa den absoluta yttemperaturen. 
 
Skillnaden mellan högt och lågt U-värde för fönstrets isolerkassett syns på den uppmätta 
yttemperaturen mitt på fönstrets insida, se Figur 13. Med lågt U-värde (fall 3, 4 och 6) 
uppmäts yttemperaturer mellan 17,1-17,9 °C. Det sämre isolerade fönstret med högre U-
värde (fall 1, 2 och 5) ger yttemperaturer mellan 15,6-16,4 °C. Skillnaden i yttemperatur 
på fönsterglaset är alltså cirka 1,5 °C beroende på om det är högt eller lågt U-värde. Trots 
den djupa fönstersmygen ger radiatoruppvärmning (fall 2 och 3) en högre yttemperatur 
jämfört med golvvärme. Radiatorn (fall 1, horisontellt fönster med normal bröstnings-
höjd) ökar yttemperaturen på glasets mittpunkt med 0,6 °C jämfört med golvvärmen i fall 
2. Med det bättre isolerade fönstret är motsvarande skillnad 0,8 °C (fall 4 jämfört med fall 
3). 
 
 

 

Figur 13 Uppmätt yttemperatur på fönstrets insida (mitt på glaset, termoelement fv alt fh) för 
de sex olika fallen. 

Golvtemperaturen bestäms främst av uppvärmningssystemet, se Figur 14. Golvvärmen 
ger en ökning av golvtemperaturen på i snitt 1,7 °C (fall 1 jämfört med fall 2) och 1,5 °C 
(fall 4 jämfört med fall 3) jämfört med motsvarande fall med radiatoruppvärmning. Mät-
ningarna visar att mätpunkt g2 påverkas på olika sätt beroende på fönsterposition och 
uppvärmningssystem. Mätpunkt g2 är placerad rakt framför fönstret och radiatorn, 
730 mm från ytterväggen. Då radiatorn värmer rummet sker en höjning av golvets yttem-
peratur i mätpunkt g2. Motsatsen inträffar med ett golvstående vertikalt fönster (fall 5 och 
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6), golvtemperaturen sjunker lokalt framför fönstret. Det beror dels på värmestrålningen 
till den kalla glasytan, dels på att en sval luftström ner från glasytan påverkar mätpunkt 
g2. I fall 1 och 4 är mätpunkt g2 inte påverkad nämnvärt – det är i stort sätt samma golv-
temperatur som i mätpunkt 1 och 3 som ligger på ungefär samma avstånd från ytterväg-
gen (men inte rakt framför fönstret). 
 

 

Figur 14 Uppmätt yttemperatur på golvet, termoelement g1-g9 för de sex olika mätserierna. 
OBS! linjerna mellan mätresultaten (g1-g2-g3-g4-g5-g6) är en hjälplinje för att läsa 
det totala resultatet för en mätserie (1-6), det är inte en interpolering av resultaten 
mellan mätpunkt (g1-g2-g3-g4-g5-g6). 

Figur 14 visar även att golvtemperaturen ökar med avståndet från ytterväggen. I golv-
värmefallen är skillnaden något större än med radiator. Denna ökning av golvets yttem-
peratur bekräftas även via termograferingen av fall 1 och 6 som redovisas i Bilaga 3. 
Figur 15 visar utbredningen av området på golvet, framför det golvstående vertikala 
fönstret (fall 6), där yttemperaturen är sänkt till följd av värmestrålning och kallras från 
fönstret. 
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Figur 15 Termografering på golvet framför det vertikala fönstret (test 6). Skissen till höger 
visar ungefärlig lokalisering av termograferingen i försöksrummet. Det gråmar-
kerade området motsvarar isotermermen för 22 °C. (Observera att en elkabel löper 
tvärs över golvet på det första värmebandet, syns som en linje med lägre tempera-
tur). Samma bild visas även i Bilaga 3 (Figur 31).  

Mätningarna visar att yttemperaturen på golvet (i mätområde A, B och C) i samband med 
golvvärme varierar mellan att vara 1,8 till 0,9 °C högre än den operativa temperaturen 
(stående person) vid motsvarande mätområde, se Tabell 5. Denna ”övertemperatur” varie-
rar beroende på position (A, B eller C) samt vilket fall som studeras (1, 4, 5 eller 6). 
Övertemperaturen på golvytan krävs för att värmeflödet (värmestrålning och konvektion) 
från golvytan skall balansera försöksrummets låga värmeförluster. Resultaten i Tabell 5 
visar att det framför allt är i mätområde A (med även B) som golvtemperatur är lokalt på-
verkad av kallraset från de golvstående fönsterna (fall 5 och 6), skillnaden mellan golv-
temperatur och operativ temperatur är mindre. I fall 1 och 4 (horisontellt fönster med 
normal bröstningshöjd) syns inte denna effekt. 

Tabell 5  Uppmätt differens mellan golvets yttemperatur och den operativa temperaturen 
(stående person 1,1 m höjd). OBS, positionerna för golvtemperaturerna g2 och g8 
sammanfaller inte helt med mätområde A och C. 

Mätområde Yttemp. Fall 1 Fall 4 Fall 5 Fall 6 
A g2 1,7 1,5 0,9 1,0 
B g5 1,6 1,6 1,3 1,5 
C g8 1,8 1,7 1,6 1,7 

 
Radiatorns yttemperatur (mätt i botten av radiatorn) är 43,0 och 43,8 °C i fall 2 och 3. 
  

Elkabel 
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4 Slutsatser och erfarenhetsåterföring 
 
Mätningarna av klimatförutsättningarna i försöksrummets olika positioner motsvarar små 
skillnader i den förväntade andelen personer som är missnöjda med den termiska kom-
forten (PPD – predicted percentage dissatisfied). Det skiljer några få procentenheter i 
PPD mellan en position 0,5 m från fönstret till längst bak intill försöksrummets inner-
vägg. 
 

 
 
 
Ett golvstående vertikalt placerat fönster ger en något större sänkning av den operativa 
temperaturen, nära fönstret, jämfört med samma fönster i horisontellt montage med nor-
mal bröstningshöjd. Samtidigt visar försöket att det uppstår ett kallras utmed det vertikala 
golvstående fönstret i kombination med golvvärme. Yttemperaturen i ett lokalt område på 
golvet rakt framför detta fönster sjunker med cirka 1,8 °C jämfört med vid sidan av fönst-
ret (närmst ytterväggen). Med det bättre isolerade fönstret (U = 0,8 jämfört med 1,1 
W/m²/K) minskar förekomsten av kallras samtidigt som temperaturfördelningen i rummet 
och i luften blir något mer homogen. Detta resultat är helt förväntat. 
 
Lufthastigheterna i försöksrummet är generellt låga i jämförelse med gränsvärden för 
lokal diskomfort. Lufthastighetens medelvärde är lägre än 0,15 m/s för samtliga mät-
punkter. Detta gränsvärde (under uppvärmningssäsongen) anges som ett allmänt råd 
enligt BBR 19. Det finns en tydlig skillnad mitt i försöksrummet beroende på om upp-
värmningen sker med radiator eller golvvärme, med radiatoruppvärmning är luftrörel-
serna lägre. Fallen med golvvärme ger generellt högre lufthastighet från golvnivå (0,1 m) 
upp till höjden 1,1 m i samtliga uppmätta positioner. Detta beror delvis på förekomsten av 
kallras från det golvstående fönstret. För luftdrag i nacken är de uppmätta dragindexen 
låga, som mest 7 %. Vid golvet är dragindex som högst 13 %. 
 

 
 
 
Mätningarna i försöksrummet visar att yttemperaturen på golvet i samband med golv-
värme är mellan +0,9 till +1,8 °C högre jämfört med den operativa temperaturen för en 
stående person i samma position. Denna temperaturskillnad är tillräcklig för att tillgodose 
byggnadens värmeeffektbehov. Mätningarna i försöksrummet visar att den varmare golv-
ytan vid golvvärme inte ger upphov till en högre operativ temperatur jämfört med radia-
toruppvärmningen.  
 

 
 
  

En bostad med en välisolerad klimatskärm och ett lågt värmeeffektbehov resulterar i 
en homogen operativ temperatur inomhus. Detta leder till att en större del av 
rummet kan betraktas som vistelsezon. 

Även om fönster med låga U-värden används kan ett kallras uppstå om 
fönsterhöjden är tillräckligt hög. 

Golvvärme och radiatoruppvärmning ger upphov till i stort sätt samma operativa 
temperatur under förutsättning att byggnaden är välisolerad med ett lågt 
värmeeffektbehov. 

Erfarenhetsåterföring till branschen: 

Erfarenhetsåterföring till branschen: 

Erfarenhetsåterföring till branschen: 
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5 Diskussion 
 
Idag är FTX-system med kompletterande luftburen värme den vanligaste uppvärmnings-
lösningen i lågenergihus. Luftburen värmetillförsel där övertempererad tilluft tillförs 
rummet kan ytterligare öka förekomsten av kallras vid höga fönster som denna studie 
visar i fallet med det golvstående vertikala fönstret i kombination med golvvärme. Med 
luftburen värme bör golvtemperaturen i området under fönstret sjunka jämfört med både 
golvvärmefallet och radiatorfallet. Lägre temperatur under fönstret ger en minskad uppåt-
riktad varm luftström samt en lägre yttemperatur på fönsterglaset. Detta ger både en ökad 
drivkraft för kallras att uppstå samt mindre motverkande uppåtriktad luftström. Därför 
bör risken med kallras vid golvstående fönster vara ett större problem med luftburen upp-
värmning än vad den är med golvvärme. 
 
I studien användes ett fönster som är 1580 mm högt i vertikal position. I bostäder kan 
glaspartier förekomma från golv till tak, ibland i 2 våningars höjd. Problematiken med 
kallras vid fönster är betydligt mer påtaglig med större fönsterhöjder än vad som används 
i denna studie. 
 
Enligt SPs erfarenhet från fältmätningar, som utförs på samma sätt som denna laborato-
riestudie, är det inte ovanligt att boende upplever lokal diskomfort på grund av drag sam-
tidigt som den uppmätta medellufthastigheten är lägre än 0,15 m/s. Utifrån denna erfa-
renhet kan det inte uteslutas att den uppmätta lufthastigheten i samband med golvstående 
vertikala fönster kan upplevas som diskomfortabel. 
 
I försöken överskrider enskilda samplingar av lufthastigheten 0,15 m/s då hänsyn tas till 
den uppmätta lufthastighetens faktiska variation. Med hänsyn till lufthastighetsgivarens 
utvidgade mätosäkerhet är det även tänkbart att den verkliga medellufthastigheten över-
skrider 0,15 m/s i två mätpunkter (position A och B på 0,1 m höjd) i fall 5. 
 
Även om golvets yttemperatur i fallen med golvvärme är högre än komfortkriterier i BBR 
19 och absolut högre än med radiator- eller luftvärme, så finns risken att de boende inte 
upplever golvet som ”varmt”. De boende kan ha en förväntad upplevelse relaterad till 
golvvärme och den golvtemperatur som råder i konventionella bostäder med högre vär-
meeffektbehov. Här kan ett dilemma uppstå, i en lågenergibostad med golvvärme är 
värmeeffektbehovet så lågt att golvtemperaturen är lägre än vad en brukare förväntar sig. 
 
Om försöket hade utförts med en högre operativ temperatur i försöksrummet hade golv-
temperaturen ökat någorlunda proportionellt till ökningen i operativ temperatur (exem-
pelvis operativ temperatur på 23 °C istället för försökets 19,8-20,5 °C). Golvytans 
övertemperatur blir då i stort sätt densamma som i det utförda försöket (värmeeffektbe-
hovet och ytöverföringen förändras dock något vid förändrad operativ temperatur vilket 
ger en ringa förändring av golvytans övertemperatur). I exemplet uppskattats golvets 
absoluta yttemperatur ligga mellan 24 och 25 °C (vid 23 °C i operativ temperatur). Den 
absoluta nivån på golvtemperaturen som redovisas i detta försök är klart beroende på 
vilken operativ temperatur som rummet värms upp till. Detta gäller även om rummet 
värms med radiator eller luftvärme. 
 
Att välja ett golvmaterial med låg värmeavledning (lägre värmeförlust/värmeflöde från 
foten till golvet vid en given golvtemperatur) kan vara ett sätt att undvika att golvet upp-
levs som ”svalt” att stå på (lokal diskomfort) då golvytan är uppvärmd till den nivå som 
krävs enligt värmeeffektbehovet. Ett tillkommande dilemma i sammanhanget är golv-
materialets värmemotstånd. Låg värmeavledande förmåga är förknippat med en lägre 
värmeledningsförmåga för golvbeläggningen (t ex textilmattor) vilket ger sämre 
värmeavgivningsförmåga för ett vattenburet golvvärmesystem. Som kompensation krävs 
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högre vattentemperaturer i systemet. Värmemotståndet för golvmaterialet samt mängden 
värmeisolering under golvet bestämmer den så kallade isoleringsverkningsgraden, se 
Roots (1998). Denna verkningsgrad anger andelen av den till golvvärmesystemet tillförda 
värmemängden som kommer rummet till godo. Sämre (lägre) isoleringsverkningsgrad ger 
en ökad extra värmeförlust (neråt) för golvvärmen. Lägre isoleringsverkningsgrad, 
orsakad av ett högre värmemotstånd över golvbeläggningen, kan kompenseras med 
tjockare underliggande värmeisolering. 
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Bilaga 1 – Försöksuppställning 
 
Utformning av testrummet 
 
Ventilation 
 
Tilluften förs in via en kanal i rummets tak. Mitt över kanalens mynning är en cellplast-
skiva monterad. Mellan cellplastskivan och taket finns en 15 mm spalt där tilluften tillåts 
passera in i rummet. Spalten mellan tak och cellplastskiva är stängda längs långsidorna 
mot ytterväggen och mot den bakre innerväggen. På detta vis tillåts tilluften att flöda ut i 
rummet längs takytan på höger respektive vänster sida. Tilluftsdonet är utformat på detta 
sätt för att minimera luftrörelserna i rummet. Speciellt vill vi undvika att tillföra luft mot 
området mitt över fönstret. Luften tillförs utmed den släta takytan, med låg hastighet ut-
med ett större område. På grund av den befintliga håltagningen för tilluftskanalen i kli-
matkammarens tak är tilluftsdonet inte centriskt placerat i rummet. Donet sitter rakt över 
tilluftskanelen som är lokaliserad 0,61 m till vänster om centrumlinjen mellan fönster och 
rummets bakre vägg. Avståndet från ytterväggen till tilluftskanalen är 1,45 m. 
 

 

Figur 16 Fotografi som visar hur tilluften tillförs rummet. 

Tilluften tillförs med hjälp av en varvtalsstyrd kanalfläkt vilket ger ett luftövertryck i jäm-
förelse med både labbhallen och det kalla uteklimatet i klimatkammarens andra kammare. 
Detta övertryck säkerställer att varken luft från labbhallen eller från utekammaren läcker 
in till försöksrummet och på så sätt påverkar värmebalans eller den termiska komforten. 
Utformning och placeringen av frånluftsdonet är tänkt att motsvara en ventilationsprincip 
med överluft genom en dörröppning. Rakt framför fönstret mitt på den bakre innerväggen 
är ett frånluftsdon placerat. Frånluften tillåts flöda in i donet i en horisontell spalt som 
löper längs innerväggen och donets ovankant. Spalten är 1 m lång och placerad 2,42 m 
från golvytan. Då rummet är satt i övertryck flödar rummets frånluft i huvudsak ut genom 
den avsiktliga frånluftskanalen via frånluftsdonet. 



33 

 

 

 

Figur 17 Fotografi som visar frånluftsdonet. Frånluften lämnar rummet i ovankant i en 
horisontell spalt mellan väggen och donet. 

Fönster 
 
Det horisontella fönstret är placerat med en bröstningshöjd 920 mm från golvytan. Fönst-
ret är placerat i liv med utsidan av den 300 mm tjocka väggen. Fönstersmygens djup är 
205 mm (från innerväggens yta till fönsterkarmens insida). 
 
Vid vertikal fönsterplacering vilar fönsterkarmen direkt på cellplast med anpassat mått så 
att fönstrets bottenstycke är i samma nivå som golvytan. Fönstret är placerat i liv med ut-
sidan av den 300 mm tjocka väggen (samma som vid horisontellt montage). 
 
De två fönster som används i försöken är uppbyggda enligt Tabell 6. Fönsterna är icke 
öppningsbara och uppbyggda med en identisk fönsterkarm. Skillnaden är uppbyggnaden 
av isolerkassetten. I båda fallen är det en treglaskonstruktion och en isolerande distanslist 
på 16 mm (varmkant). Det lägre Ug-värdet (glasdelens mitt U-värde) uppnås genom att 
fylla båda spalterna med argon samt att använda energisparglas ytterst och innerst i kon-
struktionen. Position 2 och 5 är därmed belagda med en mjuk lågemissionsbeläggning. 
Ug-värdet är högre då den yttre 16 mm spalten är luftfylld samt endast den innersta rutan 
är ett energisparglas. 
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Tabell 6 Fönsteruppbyggnad samt totalt U-värde för fönstret (U) och glasdelens mitt U-värde 
(Ug) enligt SS-EN673. (OTS3 = Optitherm S3 (lågemissionsbeläggning, ε=0,037), 
ID = Isolerande Distansprofil (varmkant), ar = Argon, f = float glas) 

 Uppbyggnad av glasdelen 
(utifrån → in) U [W/m2/K] Ug [W/m2/K] 

Lågt U-värde OTS3-16ar-f-16ar-OTS3+ID 0,8 0,58 

Högt U-värde f-16-f-16ar-OTS3+ID 1,1 0,87 
 

 

Figur 18 Horisontell fönsterorientering i ytterväggen 

920 m
m

 

1580 mm 

780 m
m
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Figur 19 Vertikal fönsterplacering. 

 

Figur 20 Vertikal fönsterplacering – fönstrets avstånd till det uppvärmda golvet.  

Uppvärmningssystem 
 
Försöket innefattar en jämförelse av den termiska komforten i rummet med två olika upp-
värmningssystem. I ett fall värms försöksrummet med en oljefylld elradiator placerad mitt 
under det horisontellt placerade fönstret. Radiatorn är 580 mm hög, 600 m bred och är 
placerad 68 mm från ytterväggen. Radiatorn är uppbyggd med en panel samt en konvek-
torplåt på baksidan. 

1580 m
m
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Figur 21 Placering och storlek av radiator vid horisontell orientering av fönstret. 

I ett annat fall tillförs rummets värmebehov med ett elektriskt golvvärmesystem. Utmed 
golvytan tillförs värme under ett 14 mm ekparkettgolv med hjälp av ett tunt golvvärme-
system av folietyp. Golvvärmefolien avger värme utmed hela golvytan från ytterväggens 
inneryta fram till 220 mm från innerväggen i rummets bakkant. Värmeflödet upp till 
rummet är jämnt fördelat över hela den uppvärmda golvytan. 
 
Utförande av mätningar 
 
Eleffekten som tillförs uppvärmningssystemet under respektive mätserie mäts kontinuer-
ligt med en elmätare för att säkerställa att samma värmeeffekt tillförs försöksrummet i de 
olika försöksuppställningarna. Värmeflödet styrs genom att reglera temperaturen på golv-
värmefolien i golvet eller yttemperaturen på radiatorn. Den uppmätta temperaturen på 
radiatorn eller i golvvärmen är i stort sätt konstant under försöket. Temperaturen på mät-
punkten i radiatorns nederkant varierar inom ett intervall som är mindre än ±0,3 °C. 
Temperaturen i golvvärmefolien varierar inom ett intervall som är mindre än ±0,05 °C. 
 
Medelvärmeflödet till radiatorn är 141,0 W i fall [2] och 141,1 W i fall [3]. I golvvärme-
fallet har en korrektion gjorts för den extra värmeförlusten som uppstår från golvvärme-
folien nedåt genom golvisoleringen. Den så kallade isoleringsverkningsgraden (Roots, 
1998) uppskattas till 97,5 % i den aktuella golvvärmekonstruktionen. Detta innebär att 
2,5 % av den tillförda värmen inte bidrar till uppvärmning av försöksrummet. Golv-
värmen tillför i snitt totalt146,6 W i fall [1], [4], [5] och [6] vilket uppskattas ge samma 
värmeflöde in i rummet (141,0 W) som i fall [2] och [3] med radiatoruppvärmning. El-
effekten som åtgår i reglerutrustningen, som är placerad i labbhallen, är uppmätt till 
3,7 W genom att mäta utrustnings direkta värmeutveckling (i en separat mätning för 
ändamålet). I resultaten är reglerutrustningens effekt subtraherad från den effekt el-
mätaren registrerar. 
 
Datalogger inklusive instrument för mätning av termisk komfort avger 8,8 W värme till 
försöksrummet. Detta motsvarar en internlast på 0,8 W/m². 
 
Mätningarna av den termisk komfort kräver att dörren till försöksrummet öppnas då mät-
utrustningen skall flyttas mellan de olika områdena (A, B eller C) eller mäthöjderna 0,1 – 
0,6 – 1,1 – 1,8 m. Då en person vistas i rummet stiger temperaturen i rummet temporärt, 

600 mm 

58
0 

m
m
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dels genom värmeavgivning från personen som visats i rummet en kort tid, dels genom ett 
temporärt luftutbyte med labbhallen då dörren öppnas och stängs. Efter att dörren stängs 
till försöksrummet har temperaturen för samtliga mätpunkter tillåtits sjunka till jäm-
viktstemperaturen som råder i försöksrummet utan störningar i form av dörröppningar 
och personer i rummet. Mätningarna visar att den temporära temperaturökningen ligger 
mellan cirka 0,05-0,2 °C. Det tar från 15 min till över 100 min innan jämviktstempera-
turen uppnås igen.  
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Bilaga 2 – Yttemperaturer samt omgivande luft-
temperaturer 
 
Placering av termoelement 
 
Termoelement har placerats på golvet, ytterväggen, innerväggarna, mitt på fönsterglaset 
och i taket. Placeringen av termoelementen samt mätområde A, B och C framgår av Figur 
22. Termoelementen tejpas direkt mot ytan och mäter yttemperaturen. 

 
Figur 22 Placering av termoelement på golvet (g1-g9), ytterväggen (yv1-yv3), innerväggarna 

(iv1-iv6), taket (t1-t3) och på fönsterglasets in- respektive utsida (fv – vertikalt 
fönster och fh – horisontellt fönster). Figuren är ritad i skala (rummets mått är: 3195 
x 3430 x 2705 mm (bredd x djup x höjd)) 
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Resultat 
 
Figur 23 till Tabell 7 visar mätresultaten. Radiatorn ger upphov till den tydligaste gene-
rella skillnaden i de uppmätta resultaten. I mätserierna med radiator (2 och 3) stiger yt-
temperaturen med nästan 1,0 °C i taket (t1) jämfört med mätserierna med golvvärme, se 
Figur 23. Motsvarande jämförelse för yttemperaturen på ytterväggen (yv2) ger en skillnad 
på cirka 0,8 °C, se Figur 24. Både mätpunkt yv2 och t1 är placerade rakt ovanför fönstret. 
Mätningen av yttemperaturen visar hur den uppåtgående luftströmmen, som orsakas av 
termiken vid radiatorytan, påverkar yttemperaturfördelningen nära fönstret. I övrigt är det 
små skillnader mellan olika mätpunkter inom samma mätserie. Noterbart är också att 
mätpunkt t2, som är lokaliserad i taket 820 mm rakt framför tilluftsflödet inte utskiljer sig 
med en lägre yttemperatur då tilluftens temperatur är +16 °C. Således bör en ombland-
ning mellan tilluft och rumsluft ske innan mätpunkt t2. 
 

 

Figur 23 Uppmätt temperatur i mätpunkt t1-t3 i taket för mätserie 1-6. Varje angiven yttem-
peratur är ett beräknat medelvärde för 12 individuella mätningar som var och en på-
går under 5 min. OBS! linjerna mellan mätresultaten (t1-t2-t3) är en hjälplinje för att 
läsa det totala resultatet för en mätserie (1-6), det är inte en interpolering av resulta-
ten mellan mätpunkt (t1-t2-t3). 
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Figur 24 Uppmätt temperatur i mätpunkt yv1-yv3 på ytterväggen för mätserie 1-6. Varje an-
given yttemperatur är ett beräknat medelvärde för 12 individuella mätningar som var 
och en pågår under 5 min. OBS! linjerna mellan mätresultaten (yv1-yv2-yv3) är en 
hjälplinje för att läsa det totala resultatet för en mätserie (1-6), det är inte en inter-
polering av resultaten mellan mätpunkt (yv1-yv2-yv3). 

 

 

Figur 25 Uppmätt temperatur i mätpunkt iv1-iv6 på innerväggarna för mätserie 1-6. Varje an-
given yttemperatur är ett beräknat medelvärde för 12 individuella mätningar som var 
och en pågår under 5 min. Mätpunkt iv4 saknas i mätserie 2 på grund av en felaktig 
kontakt. OBS! linjerna mellan mätresultaten (iv1-iv2-iv3-iv4-iv5-iv6) är en hjälp-
linje för att läsa det totala resultatet för en mätserie (1-6), det är inte en interpolering 
av resultaten mellan mätpunkt (iv1-iv2-iv3-iv4-iv5-iv6). 
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De uppmätta yttemperaturer på fönstrets in- respektive utsida ges av Tabell 7. Under för-
söket har även temperaturen i labbhallen, i den sekundära kammaren samt i tilluften log-
gats för att säkerställa konstanta randvillkor. Medelvärdena för dessa randvillkor under 
respektive försök (1-6) redovisas i Tabell 8. 

Tabell 7 Uppmätt yttemperatur på fönstrets mittpunkt på insida respektive utsida. Varje angi-
ven yttemperatur är ett beräknat medelvärde för 12 individuella mätningar som var 
och en pågår under 5 min. 

 Mätpunkt U fönster 
[W/m²/K] Insida [°C] Utsida [°C] 

Fall 1 fh 1,1 15,7 -11,6 

Fall 2 fh 1,1 16,3 -11,8 

Fall 3 fh 0,8 17,9 -12,6 

Fall 4 fv 0,8 17,1 -12,6 

Fall 5 fv 1,1 15,6 -11,6 

Fall 6 fv 0,8 17,4 -12,3 
 

Tabell 8 Uppmätt lufttemperatur i försöksrummet och i dess omgivning (labbhall och kall 
sida). Varje angiven temperatur är ett beräknat medelvärde under varje mätserie. I 
mätserie 2 utgick mätningen av lufttemperaturen i labbhallen bakom klimatkamma-
ren på grund av en felaktig kontakt. 

 Lufttemperatur 
kall sida [°C] 

Labbhall 
framsida  [°C] 

Labbhall 
baksida [°C] 

Tilluft 
[°C] 

Frånluft 
[°C] 

Fall 1 -14,4 20,1 19,2 16,1 20,6 
Fall 2 -14,5 20,1 - 16,0 20,4 
Fall 3 -14,5 20,1 19,3 16,1 20,5 
Fall 4 -14,5 20,1 19,3 16,1 20,5 
Fall 5 -14,6 20,1 19,3 16,0 20,5 
Fall 6 -14,5 20,1 19,2 16,0 20,7 
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Bilaga 3 – Termografering av fall 1 och 6 
 
Termografering av fall 6 med golvstående vertikalt 
fönster och golvvärme 
 
Termograferingen visar att mindre (ingen) värme avges i skarven mellan två band av 
värmefolien, se Figur 26. Skillnaden i yttemperatur är cirka 0,5-0,6 °C mellan en skarv 
och mitt på värmefolien. Skarvarna mellan samtliga åtta band av värmefolie löper paral-
lellt med rummets yttervägg. 
 

 

Figur 26 Termografering av skarvar mellan värmefolien. Golvets yttemperatur är cirka 0,6 °C 
lägre längs skarven jämfört med mitt på värmefolien. 

Termograferingen är inriktad på att indikera utbredningen och storleken av yttemperatur-
sänkningen som sker på golvytan framför det golvstående vertikala fönstret. Figur 27 och 
Figur 28 visar att golvets yttemperatur är sänkt med cirka 1,8 °C mitt för fönstret jämfört 
med vid sidan av fönstret mitt på det första bandet värmefolie (närmst ytterväggen). 
Längre från fönstret ökar yttemperaturen på golvet samtidigt som den lokala sänkningen 
av yttemperatur på golvytan framför fönstret minskar – skillnaden mellan området fram-
för fönstret och vid sidan av fönstret minskar. På 3:e bandet värmefolie, räknat från ytter-
väggen, är skillnaden cirka 0,5 °C mellan mitt framför fönstret och vid sidan av. Golvets 
yttemperatur fortsätter generellt att öka till ungefär mitten av rummet. I rummets bakre 
hälft är golvtemperaturen relativt konstant, se Figur 29. Termograferingen indikerar att 
skillnaden i yttemperatur på golvet framför ytterväggen (vid sidan av fönstret) är 1,1 °C 
lägre jämfört med yttemperaturen i rummets bakkant. 
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Figur 27 Termografering av rummet främre del mot ytterväggen med det golvstående verti-
kala fönstret. Vänstra delen visar området framför fönstret, högra delen visar om-
rådet på golvet vid sidan av fönstret. Skissen visar ungefärlig lokalisering av termo-
graferingen i försöksrummet. 

 

Figur 28 Termografering av området på golvet vid sidan av fönstret och framför fönstret. 
Skissen till höger visar ungefärlig lokalisering av termograferingen i försöksrummet. 



44 

 

 

Figur 29 Termografering av rummets bakre del. Skissen till höger visar ungefärlig loka-
lisering av termograferingen i försöksrummet. 

Figur 30 visar en serie av bilder på fönstret och området på golvet rakt framför fönstret. I 
figuren är isotermerna för 19, 20, 21, 21,5, 22 och 22,5 °C markerade med grått. Avstån-
det mellan varje skarv mellan värmefoliens band är cirka 420 mm (värmebandens skarvar 
syns som tydliga linjer i golvytan med lägre temperatur). Figur 31 visar även isotermerna 
för golvytan framför fönstret – denna gång är fotot taget från sidan (fönstret och ytterväg-
gen synt till vänster i bilden). 
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Figur 30 Termografering på golvet framför det vertikala fönstret (test 6). De olika bilderna 
visar samma infraröda foto men med olika gråmarkerade områden (isotermer): 20, 
21, 21,5, 22 och 22,5 °C. Skissen till höger visar ungefärlig lokalisering av termo-
graferingen i försöksrummet. 
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Figur 31 Termografering på golvet framför det vertikala fönstret (test 6). Skissen till höger 
visar ungefärlig lokalisering av termograferingen i försöksrummet. De olika bilderna 
visar samma infraröda foto men med olika gråmarkerade områden (isotermer): 19, 
20, 21 och 22 °C. (Observerar att en elsladd löper tvärs över golvet på det första 
värmebandet, syns som en linje med lägre temperatur). 
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Termografering av fall 1 med horisontellt fönster och 
golvvärme 
 
Jämfört med fall 6 (golvstående vertikalt fönster) är inverkan av kallras och kallstrålning 
på golvytan framför fönstret betydligt mindre med horisontellt fönster. Enligt Figur 32 
sjunker golvets yttemperatur med maximalt 0,3-0,4 °C mitt på det första bandet av vär-
mefolien rakt under fönstret. Indikation med kemisk rök (kall rök) visar att det sker en 
luftrörelse nedför den kalla glasytan. När luftströmmen når fönstersmygen viker luft-
strömmen av utmed den breda fönstersmygen ut mot rummet. Vid kanten mellan föns-
tersmygen och väggytan rör sig luften snett framåt/nedåt golvet. Röken indikerar att den 
svala luftströmmen blandar sig med varmare luft i området framför fönstersmygen. Ut-
med väggytan under fönstret syns små luftrörelser ned mot golvytan rakt under fönstret. 
Cirka 40 cm rakt framför ytterväggen under fönstret indikerar röken en luftrörelse utmed 
golvytan från ytterväggen in mot rummets mitt. Längre in i rummet är luftströmmen mer 
svårtolkad. 
 
Temperaturfördelningen längs golvytan är i övrigt liknande den som noterades i fall 6, 
yttemperaturen stiger med cirka 1 °C från området nära ytterväggen (bredvid fönstret) till 
området nära innerväggen i rummets bakkant, se skillnaden mellan Figur 32 och Figur 33. 
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Figur 32 Temperaturfördelning mot ytterväggen och golvet till vänster, mitt under och till 
höger om fönstret. Skissen till höger visar ungefärlig lokalisering av termografe-
ringen i försöksrummet. 

 

Figur 33 Temperaturfördelning på golvet i rummets bakkant rakt framför fönstret i fall 1. 
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Bilaga 4 – Strålningsasymmetri mellan yttervägg 
och innervägg 
 
Strålningsasymmetrin i rummet fastställdes genom att mäta den plana strålningstempera-
turen i två motstående riktningar. I det här fallet riktas givaren i riktning mot ytterväggen/ 
fönstret och mot innerväggen i rummets bakkant. Strålningsasymmetrin är skillnaden 
mellan dessa två plana strålningstemperaturer och används för att bedöma lokal diskom-
fort. Positiva värden i en mätpunkt innebär att den plana strålningstemperaturen är högre i 
riktning mot ytterväggen är vad den är i riktning mot innerväggen. Figur 34 redovisar 
mätresultaten av strålningsasymmetrin för samtliga mätpunkter. 
 
Radiatorns yttemperatur är den högsta yttemperaturen i rummet, medan fönstrets yttem-
peratur är den lägsta. Avstånd och riktning mot radiator- och fönsterytan påverkar strål-
ningsasymmetrin mest. De högsta uppmätta värdena på strålningsasymmetri uppmäts där-
för i mätområde A med radiator. Skillnaden med det golvstående vertikalt fönster och det 
horisontella fönstret syns tydligt i mätområde A, skillnaden mellan fallen är maximalt 
2 °C vid höjden 0,6 m. 
 
Mitt i rummet (B) och i bakkant (C) minskar synfaktorerna till radiator och fönster medan 
synfaktorn till övriga ytor, med en mer jämn temperaturfördelning, ökar. Strålnings-
asymmetrin faller till under 1 °C i samtliga mätpunkter i område B. I område C uppmäts 
ytterst små skillnader i strålningstemperaturen. 
 
Generellt är samtliga mätvärden klart under de komfortkriterier som anges i SS-EN ISO 
7730:2006. Komfortkriteriet för komfortklass A (högsta klass) är för en kall vägg (föns-
ter) <10 °C och för en varm vägg (radiator) <23 °C. 
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Figur 34 Uppmätt strålningsasymmetri för mätområde A, B och C för de sex olika fallen. 
OBS! Notera skillnaden i skala mellan de olika diagrammen. (Mätvärdet i punkt 
6C1.8 avviker något, förmodligen på grund av att en sladd till givaren delvis har 
blockerat synfältet för en sida av strålningsmätaren)  
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Bilaga 5 – Mätutrustning och mätosäkerheter 
 
Mätutrustning 
 
Följande utrustning har använts vid försöket: 
 

• Lufthastighetsgivare, Innova Air Velocity Transducer MM0038 
• Lufttemperaturgivare, Innova Temp MM0034B 
• Strålningstemperatur, Innova MM0036B 
• Datalogger, Innova 1221 
• Termoelement av typ T 
• Värmekamera, Flir 
• Elmätare, WSE LVM 210 

Mätosäkerhet 
 
Varje redovisad mätvärde för lufttemperatur, lufthastighet och strålningstemperatur är 
medelvärdet över 300 sekunder, 1 sampling per sekund. Antalet samplingar anses till-
räckligt för att anse att det redovisade mätvärdet är en god approximation av storhetens 
medelvärde i varje mätpunkt. 
 
Mätosäkerheten för lufthastighetgivaren är fastställd enligt kalibrering redovisad i Tabell 
9. Lufthastigheten i testriggen, i vilken lufthastighetgivaren kalibreras, hålls konstant 
inom ±0,02 m/s med täckningsfaktor k=2. Lufthastighetgivaren är kalibrerad ner till 
0,080 m/s. Många av mätpunkterna i de genomförda försöken ligger på denna nivå eller 
lägre. Korrektionen av det avlästa mätvärdet är sannolikt +0,030 m/s även för lufthastig-
heter under 0,080 m/s. Är t ex den verkliga lufthastigheten 0,00 m/s skall mätinstrumentet 
då visa -0,030 m/s. Men vid de genomförda försöken visar mätinstrumentet aldrig något 
mätvärde under 0,00 m/s (inte ens en enskild sampling). Mätinstruments logger tillåter 
inte negativa mätvärden. Detta innebär att det för låga lufthastigheter uppstår ett trunke-
ringsfel, den korrigerade lufthastigheten blir högre än den verkliga lufthastigheten. Felet 
är i proportion till hur många av de avlästa samplingarna i en mätserie som är mellan 
0,03-0,00 m/s. En följd av trunkeringsfelet är att inget redovisat medelvärde kan vara 
mindre än 0,03 m/s. Är alla avlästa samplingar av lufthastigheten >0,00 m/s uppstår inte 
detta fel. 
 

Tabell 9 Kalibreringsresultat för lufthastighetgivaren MM0038, mätosäkerheten är beräknad 
med täckningsfaktor k=2. 

Verklig lufthastighet 
[m/s] 

Korrektion 
[m/s] 

Mätosäkerhet 
[m/s] 

0,080 +0,030 ±0,036 
0,130 +0,030 ±0,028 
0,325 +0,025 ±0,056 

 
Mätosäkerheten för lufttemperaturgivaren (MM0034B) inom aktuellt intervall för luft-
fuktighet och lufttemperatur är ±0,16 °C. Mätosäkerheten för strålningstemperaturgivarna 
(MM0036B) inom aktuellt intervall för luftfuktighet och lufttemperatur är ±0,16 °C för 
givaren som är vänd mot ytterväggen och ±0,20 °C för givaren vänd mot den motstående 
innerväggen. Mätosäkerheterna är beräknade med täckningsfaktor k=2. Temperatur-
givarna redovisar mätresultat med upplösningen 0,1 °C via datalogger Innova 1221. 
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Samtliga termoelement är kalibrerade vid temperaturen 19,90 °C och -14,20 °C. Den 
samlade mätosäkerheten är fastställd till ±0,05 °C vid dessa temperaturer. 
 
Den utvidgade mätosäkerheten (täckningsfaktor k=2) för elmätarens aktiva effekt och 
aktiva energi är ±0,2 %. 
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