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Förord 
Det här examensarbetet har utförts vid WSP:s kontor i Luleå och utgör det avslutande 

momentet av Civilingenjörsutbildningen Hållbar Energiteknik. Arbetet omfattar 30 

högskolepoäng och är utfört inom institutionen matematik och teknikvetenskap vid Luleå 

tekniska universitet. 

 

Examensarbetet har utförts på uppdrag av WSP under vårterminen 2015 av mig Marcus 

Nyberg. Målsättningen har varit att med hjälp av datorsimuleringar förutsäga klimatet i 

Kirunas nya stadshus. 

 

Jag vill rikta tack till min handledare Mikael Risberg och Daniel Risberg, ni har tillsammans 

bidragit med användbar kunskap i detta arbete. Jag vill även rikta tack till personalen på WSP 

i Luleå som bidragit med information och ett trevligt sällskap.  



 

Sammanfattning 
LKAB:s brytning av järnmalm långt ned i berget orsakar rörelser och sättningar i marken som 

till stor del påverkar bebyggelsen i Kiruna centralort. I och med detta har det bestämts att 

Kiruna stad under närmsta åren kommer att flyttas och byggas om. Kiruna kommun utlyste i 

samband med offentliggörandet av stadsflytten en arkitekttävling gällande byggnationen av 

deras nya stadshus. Tävlingen vanns av danska firman Henning Larsen Architects vilka valde 

att i samarbete med konstruktörerna på WSP:s kontor i Luleå projektera Kirunas nya stadshus. 
 

I detta examensarbete utförs en studie av stadshusets atrium där klimatet studeras genom CFD 

simuleringar (datorbaserade flödessimuleringar). I studien har klimatanalyserna begränsats till 

sex stycken extremfall där temperaturfördelning, tryckfördelning samt lufthastighet beskrivs. 

Simuleringarna utförs vid stationärt tillstånd och massbalans samt att ingen hänsyn tas för 

variabler med transient beteende. 
 

Resultatet visar på att det generellt uppstår zoner i anknytning till scenen samt restaurangen 

där lufthastigheten är av kritisk storlek jämfört med ställda kriterier. Kriterier gällande 

temperatur överskrids i ett av fallen när maximal personlast appliceras vid entréplanet under 

förhållanden motsvarnade en varm sommardag. 
  



 

Abstract 
LKAB:s mining of iron ore deep down underground is causing movements and subsidence 

which affects the buildings in central Kiruna. It has therefore been determined that the city of 

Kiruna in the next few years will be relocated and rebuilt. Kiruna municipality announced, in 

connection with the publication of the city movement, an architectural competition regarding 

the construction of their new city hall. The winning entry was created by a Danish firm called 

Henning Larsen Architects who chose to cooperate with the constructors at WSP:s office in 

Luleå. 
 

In this thesis a study is conducted of the atrium located inside of the city hall where the 

climate is studied by CFD simulations (computer-aided fluid analysis). In the study, climate 

analyzes are limited to six extreme cases where the temperature distribution, pressure 

distribution and air velocity are described. Simulations are performed at steady state and mass 

balance. Variables with transient behavior have not been taken into consideration. 

 

The results show that a general behavior appears in zones related to the stage and restaurant. 

In these zones the air velocity is at a critical level compared to stated criteria. Temperature 

criteria are exceeded while the heat from maximum amount of people is applied at entry level 

during conditions corresponding to a hot summer day. 
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CFD - analys av atriet i Kirunas nya stadshus 
 

1. Inledning 
Inledningen ger en kortfattad bakgrund till projekteringen av Kirunas stadshus samt vad som 

utförts under detta projekt. Olika driftfall definieras här vilket är av nytta att se tillbaka på 

vid rapportens olika delar. 

 

1.1.  Bakgrund 
Konsultfirman WSP har i och med Kiruna stadsflytt fått i uppdrag att projektera Kirunas nya 

stadshus. Uppdraget utförs i samarbete med företaget Henning Larsen Architects. Målet är att 

byggnaden ska klara kravet silver för Miljöbyggnad, bedömningsområden för detta är energi, 

inomhusklimat samt materialval. Energisimuleringar är utförda i programmet IDA ICE (IDA 

Indoor Climate and Energy) och enligt dessa får byggnaden ett U-medel på 0.198 W/m
2
K 

samt en specifik energiförbrukning på 48.5 kWh/m
2
, år [1]. En bild över hur byggnaden 

kommer att se ut kan ses i Figur 1. 

 

 

Byggnaden är komplex till följd av dess öppna planlösning där flertalet våningsplan hänger 

samman via ett atrium, vari en huskropp är placerad. Huskroppen har en design som påminner 

av en kristall varför byggnadens namn blivit just Kristallen. Kristallen är designad med sju 

våningsplan, fyra av dessa tillhör atriet. I atriet är tanken att Kirunas invånare ska ges 

möjligheten att fritt röra sig på balkongerna för de övre våningsplanen. En bild över hur 

byggnadens atrium kommer att se ut kan ses i Figur 2. 

 

 
Figur 2 Atriet från olika vyer. Bilderna är utförda av Henning Larsen architects. 

Figur 1 Kirunas nya stadshus. Bilden är utförd av Henning Larsen 

architects. 
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På alla fyra våningsplan för atriet tillsätts tilluft. Frånluften sugs ut till största del vid tak. 

Värmeåtervinning mellan tilluft och frånluft sker via roterande värmeväxlare på samtliga 

ventilationsaggregat. Ventilationsaggregaten är belägna på källarplan, tilluft och frånluft 

strömmar via kanaler nedgrävda i marken. Kanalerna är anslutna till det närliggande 

klocktornet bredvid stadshuset. Vid ingången till stadshuset ska luftridåer samt en sluss 

kompensera för inströmning av kall utomhusluft. 

 

I atriet tillförs värme via golvvärme samt radiatorer placerade under fönster inbyggda i 

bänkar. Fönstren är infällda i fasaden vilket gör att strålningseffekten minskar då solen står 

som högst under sommarhalvåret. Beräkningar av solstrålningseffekten är utförd via 

programmet IDA ICE för alla väderstreck. 

 

Projekteringen av Kirunas nya stadshus är färdigställd och byggnationen beräknas att vara 

klar juni 2017 [1]. I detta skede pågår just nu markberedning samt dragning av 

ventilationskanal mellan klocktornet och stadshuset. WSP har förhoppningar om att denna 

CFD- analys ska skildra hur inomhusklimatet kommer att se ut i stadshuset.  

 

1.2.  Syfte 
Skapa en strömningsmekanisk nulägesmodell över byggnadens atrium, från entrén till översta 

plan. Modellen ska beskriva gällande temperatur och tryck- fördelningar i byggnaden vid 

olika driftsimuleringar och även resulterande lufthastigheter. Utifrån modellen analysera och 

presentera beskrivna förhållanden. 

 

1.3.  Frågeställningar 
 Finns det risk för kallras? 

 Hur fördelas värmen? 

 Kommer lufthastighetskriterier överskridas? 

 Kommer temperaturkriterier överskridas? 

 Kommer kritiska tryckskillnader uppstå? 

1.4.  Avgränsningar 
Atriet simuleras separat, det vill säga utan anslutning till övriga utrymmen. Vissa förenklingar 

gällande konstruktionen har gjorts i syfte att underlätta för de beräkningar som utförts. 

Hänsyn har inte tagits till effektiva arean av antalet personer som vid max personbelastning 

vistas i atriet samt husets värmetröghet. Resultaten kommer att presenteras vid jämnvikt, det 

vill säga tidsberoende händelser simuleras inte. Antalet simuleringar begränsas till sex olika 

fall vilka nedan presenteras namngivna A-F. Fall A och B simuleras vid sommar, övriga under 

vinterförhållanden. Fall C och D simuleras vid dimensionerad utomhustemperatur, DVUT. 

 

A. Steady state 

Max ventilationsflöde, solinstrålning (augusti), 20   utomhustemperatur och ingen tillförd 

värme via golvvärmesystem och radiatorer, tilluftstemperatur 18   

 

B. Steady state 

Max ventilationsflöde, solinstrålning (augusti), 20   utomhustemperatur, ingen tillförd värme 

via golvvärmesystem och radiatorer, personbelastning motsvarande max, tilluftstemperatur 16 
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C. Steady state 

Minsta ventilationsflöde, -25   utomhustemperatur (DVUT), tillförd värme via 

golvvärmesystem och radiatorer, tilluftstemperatur 18   

 

D. Steady state 

Max ventilationsflöde, -25   utomhustemperatur (DVUT), tillförd värme via 

golvvärmesystem och radiatorer, tilluftstemperatur 18   

 

E. Steady state 

Max ventilationsflöde, -10   utomhustemperatur, tillförd värme via radiatorer, 

personbelastning motsvarande max, tilluftstemperatur 16   

 

F. Steady state 

Minsta ventilationsflöde, -10   utomhustemperatur, tillförd värme endast via 

golvvärmesystemet, tilluftstemperatur 18   

 

2. Teori 
Under detta kapitel beskrivs bakomliggande teorier för utfört arbete samt av arkitekt och 

konstruktör ställda kriterier på Kirunas stadshus atrium. 

2.1.  CFD - Computational Fluid Dynamics 
Analyser genomfört med lämplig CFD programvara kan underlätta vid tester av modeller där 

olika typer av flöden förekommer. Det kan vara ett kostnadseffektivt sätt för att vid ett tidigt 

skede se om ett koncept är genomförbart. Det är en numerisk metod att approximativt lösa 

problem rörande strömning. Analyser av detta slag har under 2000- talet ökat i och med ökad 

datorkapacitet, alltefter det att datorer utvecklas kommer programvarorna arbeta mer effektivt. 

 

Strömningsanalyser genomförs genom att programvaran löser ett antal partiella 

differentialekvationer med hjälp av en diskritiseringsmetod. Beroende på vilken typ av 

problem man avser att analysera arbetar programmet med olika komplexa modeller för att 

beskriva flödet. De huvudsaklika ekvationerna är energins bevarande, bevarande av massa och 

bevarande av rörelsemängd [3]. Dessa tre ekvationer kan beskriva en kontrollvolym vari en 

fluid befinner sig eller passerar igenom. Moderna typer av CFD programvaror utför generellt 

beräkningar via finita volymmetoden. Diskritiseringsmetoden utgår från att 

simuleringsvolymen delas in i ett ändligt antal volymelement vilka sammanbinds med noder. 

Differentialekvationerna approximeras sedan till ett ekvationssystem bestående av algebraiska 

ekvationer [4]. En modell med fler element är mer tidskrävande, tillsammans går antalet 

element under namnet mesh. Konvergensen är skillnaden mellan inkommande variabler i 

volymelementen och utgående. Då de olika differentialekvationerna genererar en lösning som 

motsvarar ställda krav vad gäller massa, energi och rörelsemängd kan lösningen anses vara 

godkänd. Genom att variera indata till volymelementen beroende på utdata löses 

differentialekvationerna iterativt. Vanligen ställs ett visst konvergenskriterium på lösningen, 

då detta uppnås anses simuleringen konvergerat. 

 

Analyserna utförs antingen vid jämnvikt (steady state) eller tidsberoende (transient), det vill 

säga hur simuleringen kan komma att se ut efter en lång tid eller under ett visst intervall. 

Resultat kan visas tredimensionellt och skildrar huruvida flödet beter sig i den analyserade 

modellen. Tidsberoende modeller kan spelas upp som en film där variabler beroende av flödet 

kan analyseras under ett tidsintervall. 
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2.1.1. Energins bevarande 

Lagen om energins bevarande kommer från termodynamikens första huvudsats. För att 

beräkna energins bevarande används ekvation 1.  

 
 

  
(  )    ( (    ))    (       ∑     ( ̿     ))     (1) 

 

I ekvation 1 står      för den effektiva konduktiviteten,      är diffusionsflödet samt entalpin 

för partikeln k,    inkluderar värme som uppstår till följd av kemiska reaktioner. 

 

2.1.2. Bevarande av massa 

Förändring av massa i en kontrollvolym kan beskrivas enligt ekvation 2, även kallad 

kontinuitetsekvationen. Den bygger på sambandet att massflöde in till en kontrollvolym är 

lika med massflöde ut. 

 
  

  
   (  )        (2) 

 

2.1.3. Bevarande av rörelsemängd 

Newtons andra lag kan för flöden beskriva rörelsemängdens bevarande. Den innebär att 

tidsderivatan av rörelsemängden är lika med de krafter som verkar på volymen.  Ekvationen 

som beskriver detta är även kallad Navier- Stokes ekvation vilken beskrivs i ekvation 3. 

 
 (  )

  
 

 

  
(  )  [   ̿]  ∑          (3) 

 

I ekvation 3 står    för externa krafter som påverkar fluidpartikeln  ,  ̿ är totala 

spänningstensorn för fluiden. 

 

2.2.  Modellering av turbulens 
Turbulens kan beskrivas som slumpmässigt i den betydelsen att hastigheten varierar utefter 

flödet. Ett turbulent flöde skapas lätt vid höga hastigheter, fluider med låg viskositet har 

lättare för att uppnå turbulenta förhållanden. Flöden kan bete sig turbulent, laminärt eller i en 

zon som brukar kallas transient. Den transienta zonen är en övergångsfas, här sker en 

kombination av turbulent och laminärt flöde. Laminära förhållanden uppnås i motsats till 

turbulens vid låga hastigheter. CFD programvaror använder sig av olika procedurer för att 

beskriva turbulens, även kallat turbulensmodeller. Modellerna är ett förenklat vis för 

programvaran att angripa problem rörande strömning. Den mest använda modellen heter 

    modellen, den används frekvent mycket tack vare dess robusthet [5]. Ett flertal andra 

modeller är förhållandevis komplicerade vilket gör att simuleringen tar mer tid och är mer 

prestandakrävande. 

 

2.3.  CFD - utförande 
Ansys CFX är ett av många kommersiella programvaror där olika typer av 

strömningsmodeller kan analyseras. Uppbyggnaden av en modell utförs på likartat vis i alla 

typer av moderna programvaror som är utformade att analysera strömningsmodeller. Till att 

börja med skapas en tredimensionell geometri som beskriver flödesdomänen, det vill säga den 

volym flödet begränsas till. Sedan delas modellen in i ett antal celler även kallat mesh, 

vanligtvis i storleken etthundratusen till en miljon beroende av tillgången av datorkapacitet. 
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Olika metoder för att anpassa meshen till fluidmodellen kan tillämpas, däribland ändra 

cellernas utformning. Det finns även metoder som kan tillämpas på en redan indelad modell, 

dessa kan användas för att mer specifikt ändra cellernas utformning i en viss del av modellen. 

Efter det att utformningen av meshen är klar kan modellen tilldelas villkor och egenskaper. 

Villkor och egenskaper bör innefatta allt som programvaran bör veta för att simulera 

resultatet. Det är betydelsefullt att studera programmets olika typer av funktioner, vid vissa 

tillfällen kan olika typer av villkor användas för att definiera samma sak medan resultatet kan 

förefalla olika. Exempel på inställningar kan vara att definiera inlopp, utlopp och väggar samt 

egenskaper för dessa. Även villkor för beräkningsprocessen kan justeras, däribland 

konvergenskriterier och anpassade metoder till beräkningsprocessen. Då villkor och 

egenskaper för modellen är definierade startas beräkningsprocessen, här anpassas inget nytt 

till modellen. Grafer kan kontrolleras för att analysera den pågående beräkningsprocessen 

vilket kan vara av nytta för att under ett tidigt skede skapa sig en uppfattning om resultatet. 

Resultatet av beräkningen kan sedan visas med specifika variabler i fokus. Om en 

tidsberoende simulering utförts kan modellens variation av specificerade variabler tydliggöras 

under ett tidsintervall. 

 

2.4.  Värmebalans 
Vid värmebalans är en byggnads värmeförluster i jämnvikt med tillförd värme, balansen 

beräknas utifrån en bestämd inomhustemperatur. Värmeförluster orsakas av transmission 

genom byggnadsdelar, ventilationsförluster och infiltrationsförluster. Genom att summera 

andelen förluster kan den del värme som behöver tillföras alternativt bortföras beräknas. 

Ofrivilliga värmetillskott såsom interngenerering och solstrålning bör även beaktas. För att 

beräkna den värmeeffekt som bör tillföras eller bortföras ett system för att uppnå värmebalans 

kan ekvation 4 användas. Ett negativt utfall innebär att värme bör bortföras. 

 

          ∑                             (4) 

 

Tillförsel av värmeeffekt sker främst genom användning av värmeapparater eller ofrivilligt via 

solstrålning. Värmebalans eftersträvas i syfte att erhålla en jämn temperatur. 

Internvärmegenerering kan komma från exempelvis elektriska maskiner eller personer. 

 

2.5.  Transmissionsförluster 
Värmeförluster genom byggnadsdelar beskrivs av transmissionsförluster. Dessa uppkommer 

då en temperaturdifferens över byggnadsdelen genererar en värmeöverföring, exempelvis 

genom ytterväggar i en byggnad. Transmissionsförluster brukar summeras enligt ekvation 5. 

Andelen effekt är beroende av byggnadsdelens yta  , dess värmeledningstal  , samt den 

temperaturdifferens som infinner sig mellan byggnadsdelens sidor   . 

 
    ∑         (5) 

 

Värmeledningstalet beräknas specifikt för byggnadsdelen i fråga. Det är en kombination av 

värmeledningsförmågan av de material byggnadsdelen är uppbyggd av samt värmemotståndet 

mellan byggnadsdelen till omgivningen. I ekvation 6 beskrivs hur U- värdet beräknas,     är 

termiskt motstånd från insidan,    är termiskt motstånd genom byggnadsdelen och     är 

termiskt motstånd från utsidan. 

 

  
 

    
 

 

          
     (6) 
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Beräkningen av    för en yttervägg tar hänsyn till hur väggen är uppbyggd, exempelvis med 

reglar och isolering. Enheten för termiskt motstånd är inversen av U- värdet, 
   

 
. Enligt 

Boverkets byggregler är     lika med 0,13 
   

 
 och     lika med 0,04 

   

 
  [6], beräkningar av 

    och     utförs sällan. 

 

2.6.  Ventilationsförluster 
Ventilationsförluster uppkommer i samband med att tilluft värms till rådande 

inomhustemperatur. Den effektförlust som orsakas av ventilation beskrivs av ekvation 7, där 

   avser temperaturdifferensen mellan tilluft och inomhustemperatur. Specifika 

värmekapaciteten    för luft antas vara konstant inom temperaturdifferensen. 

 

       ̇         (7) 

 

Genom att applicera en värmeväxlare där frånluften kan bidra med värmeenergi för att 

förvärma tilluften kan temperaturdifferensen minskas och resultera i en mindre förlust. 

 

2.7.  Infiltration  
Värmeförluster tillföljd av infiltration är ett resultat av luft som passerar ytskiktet genererat av 

en tryckskillnad. Infiltration uppkommer vid kritiska områden i ytskiktet, exempelvis i 

skarvar, genomföringar och anslutningar [7]. Andelen infiltration är svår att veta, den beror av 

hur noga byggnadens ytskikt är konstruerat och av vilken tryckskillnad som finns över 

ytskiktet. Vid beräkning av andelen värmeförlust infiltration resulterat i används ekvation 8.  

 

       ̇            (8) 

 

Där  ̇    står för volymflödet luft som passerar ytskiktet, ofta används schablonvärden för att 

bestämma volymflödet beroende vilken typ av byggnad som beräkningen avser. 

 

Vid balanserad ventilation är inverkan av infiltration lika med noll, det krävs en skillnad i 

tryck för att infiltration ska ske. En större tryckskillnad leder till högre andel infiltration [7]. 

Vanligtvis styrs ventilationsflöden för att skapa ett undertyck, vilket leder till att luft från 

utsidan passerar genom ytterväggarna. Ett alternativ är även att skapa ett övertyck. Genom att 

styra mängden ventilationsluft för att skapa övertyck kommer följden bli att luft passerar från 

insidan genom ytterväggarna, detta kallas exfiltration. Resultatet av en andel exfiltration blir 

därmed att möjliga tryckskillnaden minskar, ty luft trycks genom väggarna. Tätare 

byggnationer ställer högre krav på ett väl fungerande ventilationssystem, att mängden tilluft 

och frånluft är korrekt dimensionerade och att don är rätt placerade. Infiltration/ exfiltration 

räknas vanligen som en energiförlust men kan även ses som ett problem då tryckskillnader 

lättare uppstår vid täta ytterväggar. 

 

2.8.  Solstrålning 
Den effekt som strålar från solen är komplex att beräkna, ofta används olika typer av 

programvaror som hjälpmedel. Effekten varierar beroende av geografisk position, tid på 

dygnet, årstid och i vilken riktning mätningen utförs. Solstrålningen delas upp i tre olika delar, 

direkt, diffus och reflektiv strålning. Genom att summera dessa över en yta kan 

strålningseffekten beräknas. Om den yta där beräkning utförs har en viss transmittans innebär 
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detta att endast en del av solinstrålningen kommer att passera genom ytan, detta kan 

exempelvis vara en egenskap för ett fönster. I fönster med hög transmittans passerar mer 

strålning, detta resulterar i att värmen stiger på insidan. Vid sommaren då det generellt inte 

finns ett behov av värme kan det finnas intresse att begränsa transmittansen med exempelvis 

solskydd i form av markiser eller dylikt.  

 

2.9.  Värmestrålning 
Alla ytor med en temperatur utstrålar värmeenergi till en annan yta. Det är 

temperaturskillnaden ytorna emellan som genererar strålning, två ytor av samma temperatur 

har inte något stålningsutbyte. En ytas emissivitet och reflektivitet är egenskaper som avgör 

hur väl den stålar. På en opak yta där ingen transmission sker, kan följande samband beskrivet 

nedan göras. 

 

                                              

 

Emissiviteten finns tabellerade för olika material och anses som oftast vara konstant, endast 

ett litet beroende finns mellan temperaturen av en yta och dess emissivitet. I byggnader 

förekommer en mängd olika ytmaterial på byggnadsdelarna och ett stålningsutbyte mellan 

dem förekommer alltid. Temperaturen av en yta är starkt beroende av dess egenskaper att 

stråla. Om materialet har hög reflektivitet innebär detta att en låg andel strålning mottas av 

materialet vilket gör att yttemperaturen sjunker. Detta innebär att temperaturen av väggar i en 

byggnad kan styras genom att applicera ett material med låg alternativ hög emissivitet. Ett 

material med hög emissivitet erhåller mer värmestrålning än ett material med låg emissivitet 

då värmen tillstor del reflekteras från ytan vilket är varför en temperaturskillnad ytor emellan 

uppkommer. 

 

2.10. Internvärme 
Beroende av andelen apparatteknik och personer belägna inom de gränser som sätts för en 

värmebalans påverkas andelen internvärme. Sveby initiativet är en metod för att beräkna 

värmetillskott av elektronik och antalet personer. Enligt Sveby genererar en människa i vila 

80 W värmeeffekt [8]. 

 

2.11. Stadshusets atrium 
Nedan följer egenskaper av byggnadsdelar för atriet samt bestämda kriterier, av konstruktör, 

beroende av årstid. 

 

2.11.1. Temperatur och lufthastighetskriterier 

Temperaturkriterier för vistelsezonen i atriet är bestämda beroende av årstid. Under vintern 

tillåts temperaturen variera mellan 20- 24   vid rådande personlast och utomhustemperatur 

ned till dimensionerad utomhustemperatur (DVUT) [9]. Under sommartid tillåts temperaturen 

variera mellan 22- 26   beroende av aktuell solstrålning och personlast [9]. 

 

Maximal lufthastighet får inom atriets vistelsezon ej överstiga 0,2 m/s under 

uppvärmningssäsong och 0,3 m/s övrig tid [9].  
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2.11.2. Värmesystem 

Värmesystemet kan styras med variabelt flöde via varvtalsreglering för konstant tryck. 

Radiatorer är dimensionerade med viss effektmarginal och med hänsyn till fönster och 

inredning. Värmesystemet är beräknat att klara en dimensionerad utomhustemperatur på -24,9 

 , detta med en specifikt beräknad tidskonstant [10].  

 

Beräkningar av golvvärmesystemet har utförts av företaget LK systems. Entrégolvet i atriet 

täcker en yta av drygt 1000m
2
 och är dimensionerat genom en uppdelning på fem 

fördelarsystem, varje fördelare distribuerar ett antal kretsar. Systemet är vattenburet med en 

framledningstemperatur på 40  och en returtemperatur av 30 . Totalt på entréplanet finns 

sex fördelare och är beräknat att ha en totaleffekt på 75538W varav 47082W avges från 

golvytan [11]. Tabell 1 summerar antalet fördelarsystem, nr 3- 6 distribuerar atriet. 

 
Tabell 1 Antal kretsar och  flöde för de olika fördelararna. 

Fördelare Antal kretsar Flöde 

[l/s] 

1 10 0,45 

2 9 0,20 

3 10 0,28 

4 11 0,32 

5 12 0,42 

5a 1 0,07 

6 4 0,06 

 

På atriets entréplan finns inbyggda raditorer längs med fönsterytor. Totalt finns 10 radiatorer 

med varierande effekt mellan 550- 660 W [1]. Under fönstren på överstaplan för atriet finns 

total 25 radiatorer med en varierande effekt mellan 400- 500W [1]. 

 

2.11.3. Fönster 

Samma typ av fönster finns i atriets entréplan och överstaplan. Totalt täcker andelen fönster 

en yta av drygt 360 m
2
 av atriet. Fönstren har ett lågt U- värde på 0,5 W/m

2
K och ett G- värde 

(transmissionsvärde) på 0,29 [10]. Solvärmelastberäkningar är utförda av konstruktören på 

fönster belägna i kontorsringen. Dessa har ett G- värde på 0,15 med applicerat 

solvärmelastskydd. Högst solvärmelasttal i snitt vid alla väderstreck sker under augusti 

månad. För kontorsringen under den 15 augusti finns solvärmelasttalen beskrivna i Tabell 2 

[10]. 

 
Tabell 2 Solvärdelasttal vid olika riktningar. 

Väderstreck Solvärmelasttal [W/m2] 

Norr 10 

Väster 39 

Öster 39 

Söder 26 

 

Solvärmelasttalet beräknas genom att dividera solvärmeeffekten som passerar fönstret med 

kontorets golvyta, ytan av varje kontor är 9m
2
. Solvärmeeffekt är beräknad då solen står som 

högst under rådande dags soltimmar. 
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2.11.4. Ventilation 

Atriets volym är drygt 17000 m
3
 luft och ventilationssystemet omsätter den mängden mellan 

47- 107 % per timme. Detta motsvarar frånluftsflöden på mellan 2190- 5050 l/s [12] vilket 

fördelas över 26 stycken frånluftsdon. Tilluftsflödet regleras mellan 2567- 5402 l/s luft [12], 

vilket resulterar i att ventilationssystemet genererar ett övertryck i atriet. Ett övertryck är 

applicerat med syfte att säkerställa att eventuella effekter av tryckskillnader i atriet inte ska 

uppstå. Tilluften distribueras via 137 stycken tilluftsdon med hastigheten 1,5- 2 m/s och inom 

temperaturintervallet 16-20  . Under billagor kan ritningar vilka beskriver dragningen av 

ventilation och donens placering studeras.  

 

Ventilationssystemet är dimensionerat för att det i atriet maximalt ska finnas möjlighet att 

bereda plats för femhundra personer. Etthundra antas belägna vid restaurangdelen mitt emot 

scenen och fyrahundra personer framför scenen [9].  

 

2.11.5. Ytor 

Tabell 3 visar material på ytor och dess emissivitet som används i modellen [13]. Vissa 

ytmaterial som är en liten del av atriet har uteslutits. 

 
Tabell 3 Byggnadsdelar och dess emissivitet. 

Byggnadsdel Material Emissivitet 

Innerväggar Gips, polyuretanmatta och akustikdämpande 

matta 

0,9 

Podiet Betong 0,94 

Inre huskroppen Aluminium folie, guldglansig 0,08 

Tak Aluminium folie, guldglansig 0,08 

Övriga golv samt 

balkonger 

Betong och polyuretanmatta 0,9 

Fönster Glas 0,83 

Golv på entréplan Natursten 0,95 

 

2.11.6. U-värden 

Värmeledningstalet genom ytterskalet för byggnaden kan ses i Tabell 4 [10]. 

 
Tabell 4 Byggnadsdelar och dess U-värde. 

Byggnadsdel U- värde [
 

   
] 

Yttertak 0,09 

Yttervägg 0,1 

Fönster utan karm 0,5 

Karm 0,8 

Dörrar 1 

 

3. Metod 
Under detta kapitel redovisas utförda förenklingar och antaganden gällande 

simuleringsmodellen samt vilka metoder som tillämpats för att simulera inomhusklimatet i 

atriet vid beskrivna driftfall. 
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3.1.  Utförande 
I detta arbete har främst två programvaror använts, CAD programmet Solid Works samt CFD 

programmet Ansys CFX. I CAD programmet konstruerades en modell av stadshusets atrium. 

Viktigt att förstå är att CFD programvaran endast är intresserad av den del av modellen där 

luften rör sig, flödesdomänen. I CFD programmet delades den tidigare konstruerade 

geometrin in i celler, flertalet försök har gjorts för att dela in geometrin i ett passande antal 

celler. Förenklingar gjordes av den konstruerade geometrin för att underlätta uppdelningen. 

För att validera ett simulerat resultat gjordes en noggrann granskning av enskilda variabler för 

att sedan bedöma deras riktighet. Genom flertalet simuleringar och redigeringar skapades en 

bättre förståelse av programvarans funktioner vilket hjälpt att uppnå syftet med detta projekt. 

 

3.2.  3D modellen 
Geometrin skapades utifrån ritningar framtagna av arkitekt samt konstruktör. Figur 3 

beskriver den uppritade flödesdomänen av Kirunas stadshus. Med flödesdomän menas den 

volym luften begränsas till. 

 
Figur 3 CAD - modell av flödesdomänen för Kirunas stadshus. 

3.3.  Förenklingar och antaganden 
Nedan beskrivs modellantagande gällande geometri, värmesystem och ventilation. 

 

3.3.1. Geometri 

Den inre huskroppen av stadshuset har förenklats, tillhörande passager, rum och trapphus har 

uteslutits. Interiör och möblemang har uteslutits ur modellen samt att dörrkarmar inte tas 

hänsyn till. Även räcken tillhörande balkongerna har uteslutits. Intilliggande rum med 

passager via dörrar in till atriet har även uteslutits. 

 

Det kommer i verkligheten att sugas frånluft vid plan 5 i trapphuset vilken till stor del 

kommer att flöda från atriet genom passager vid de fem övergångarna mellan balkongerna och 
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inre huskroppen. Detta har simulerats genom att placera tre utlopp på ytan av huskroppen i 

höjd med översta bron mot atriet vilket kan åskådliggöras i Figur 4. Den andel som i 

verkligheten kan komma att flöda via lägre våningsplan i trapphuset antas vara försumbar. 

Utloppen är placerade där det i verkligheten är en passage ut mot atriet. 

 

 
Figur 4 Trapphusets frånluftsdon modelleras genom tre ytor beskrivna i figuren, pilar hänvisar till utloppen. 

 

3.3.2. Värmesystemet 

Effekten för de fyra fördelare som berör atriets golvvärmesystem beräknas genom att använda 

ekvation 9. 

 

        ̇           (9) 

 

Där F är en faktor som beskriver till hur stor del av värmeeffekten som distribueras via 

golvytan. F antas kunna beskrivas av kvoten mellan avgiven effekt från golvytan på entréplan 

dividerat med total effekt från golvvärmen. Vilket ges utifrån beräkningar utfört av företaget 

som projekterat golvvärmesystemet. Specifika värmekapaciteten   , är taget från tabell vid 

35  och är då 4178 J/kg K. Densiteten   är även tagen vid 35   och är då 994,1 kg/m3. 

Genom att summera ekvation 9 för de fyra fördelarsystemen ges max värmeeffekt till atriet 

via golvvärmesystemet.  

 

Golvvärmen antas avge värmeenergi likformigt över golvytan på entréplanet. Enligt den 

energibalansuträkning som utförts har värmeeffekten från värmesystemet dimensionerats. 

Värmeeffekten tilldelas radiatorer samt golvvärmesystemet. Genom att summera förluster 

genom väggar, tak, fönster samt ventilation kan den värme som behöver tillföras beräknas. 

Det antas att värmeenergin distribueras 70 % från golvvärmesystemet och 30 % från 

radiatorerna, genom denna uppdelning överstigs ej maxeffekt på radiatorer eller 

golvvärmesystem. 

 

Radiatorerna på entréplan kommer i verkligheten att vara inbyggda i bänkar, värme från dem 

kommer passera genom springor på ovansidan. Modelleringen av dessa har förenklats. I Figur 

5 kan en modellerad radiator belägen på entréplan studeras. De övriga radiatorerna på atriets 
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översta plan modelleras på liknande vis. Emissiviteten av radiatorytan sätts låg, då 

radiatorerna egentligen bör vara inbyggda, 10 %. Beräknad värmeeffekt från radiatorerna 

antas till 60 % fördelas via entréplanet samt 40 % via översta plan. 

 

 

 
Figur 5 En radiator belägen på entréplan, pilen i bilden hänvisar till radiatorytan. 

 

3.3.3. Ventilation 

Det har antagits att modellen kan simuleras genom att inkommande luft är lika med utgående, 

i verkliga fallet förs mer luft in än ut. Detta har gjorts genom att öka andelen bortförd luft 

gentemot vad som kommer att göras i verkligheten. Flödet i utloppen vid taket har ett 

samband, vid syd och väst sidan på byggnaden sugs drygt 20 % mer luft in än i övriga 

frånluftsdon vid taket. Detta förhållande har implementerats då mängden frånluft justerats till 

samma mängd tilluft. I Tabell 5 beskrivs verkliga förhållanden mellan tilluft och frånluft,  

  
   

   
 beskriver procentuellt skillnaden mellan mängden tilluft och frånluft. 

 
Tabell 5 Verkliga ventilationsförhållanden. 

Verkligt flöde Min ventilation Max ventilation 

Ombyten/h 0,47 1,07 

  
   
   

 
0,15 0,07 

 

I Tabell 6 beskrivs simulerade förhållanden mellan tilluft och frånluft. 

 
Tabell 6 Simulerade ventilationsförhållanden. 

Simulerat flöde Min ventilation Max ventilation 

Ombyten/h 0,55 1,15 
   
   

 
1 1 
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Modellering av donen har förenklats gentemot verkligheten, i Figur 6 kan frånluftsdonen på 

översta plan studeras. Övriga frånluftsdon är modellerade på liknande vis, endast dimensionen 

av dem skiljer sig åt.  

 

 
Figur 6 Frånluftsdon belägna vid innertaket av atriet. 

 

Modelleringen av tilluftsdon har även förenklats, nedan i Figur 7 till Figur 10 kan donens 

utformning studeras, figurerna är ej skalenliga. Till vänster i bild ses hur donen i verkligheten 

ser ut och det modellerade donet ses till höger. På det simulerade donet beskrivet i Figur 7 

flödar luften genom den fasade kanten, dimensioneringen av fasningen gjordes utifrån 

verkliga utloppsarean av donet till vänster i bild. Modellerat don presenterat i Figur 10 finns 

inte på verklig bild, mängden tilluft passerar genom fasningen i bild. Effektiva arean för 

modellerade don är anpassade till hur de i verkligheten ser ut, samma flöde passerar varje don 

men kastlängden kan variera något i jämförelse med verkligheten då inte exakta utformningen 

används. 

 

 
Figur 7 Ett verkligt utformat don i jämförelse med modellerat. 

 

Både Figur 8 och Figur 9 beskriver ett likartat tilluftsdon, Figur 8 har en större utloppsarea 

samt ett högre luftflöde. 
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Figur 8 Ett verkligt utformat don i jämförelse med modellerat. 

 

 
Figur 9 Ett verkligt utformat don i jämförelse med modellerat. 

 

 

 
Figur 10 Tilluftsdon. 
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3.3.4. Fönster  

Fönsterytor har förenklats, transmissionskoefficienten för karmen tas ej hänsyn till. Givet U- 

värde för fönster beskriver totala värmeöverföringen, det modifieras något då CFD- 

programmet själv beräknar det inre värmemotståndet, om inte inre motståndet adderas av U- 

värdet räknas det dubbelt vilket ger en större isoleringsförmåga än vad det är. Samma typ av 

omräkning utförs även på väggar och tak.  

 

I programvaran modelleras ett fönster som en yta med ett visst konduktivt värmeflöde 

beroende av gällande temperatur differens inomhus till utomhus utan hänsyn till omgivning. 

Detta innebär att ingen värmestrålning passerar ut från atriet genom fönstren med använd 

strålningsmodell. Strålningsmodellen beräknar efter villkoret att fönsterytor är opak. 

 

3.4.  3D modell med mesh 
Olika typer av meshmetoder har tillämpats på geometrin vilket har gjorts för att nå mer 

tillförlitliga resultat. Ett större behov av finare uppdelning av element finns där komplexa 

geometrier existerar och där olika variabler interagerar. Volymer kring fönster är ett exempel 

där strömning och värmeöverföring varierar vilket ger anledning till att förfina elementen med 

avseende på den volymen. Vid inlopp och utlopp har andelen element valts att förfinas med 

hjälp av meshmetoden ”sizing” medan där stora utrymmen existerar, i mitten av atriet, tillåts 

större elementstorlek. Vid vissa simuleringar har meshmetoden ”inflation” använts vid 

fönsterytor, vilket har bidragit till bättre konvergens. 

 

3.5.  Värmebalans 
En beräknad värmebalans har utförts i programvaran Microsoft Excel vilken står som grund 

till dimensionering av värmesystemet. Genom att summera atriets värmeförluster och 

värmebidrag har den värmeeffekt som behöver tillsättas eller avges via värmesystem eller 

ventilation beräknats. Vid beräkning av transmissionsförluster genom ytterväggar, tak och 

fönster antas att temperaturen i atriet inte varierar. Ett korrigerat U-värde beräknas för att 

kompensera för det inre termiskt motstånd    , vilket programvaran själv beräknar. Genom att 

subtrahera 0,13 
   

 
 ges korrigerade U-värdet vilket är marginellt högre. 

 

Vid varje simuleringsfall har en ny värmebalansberäkning utförts då olika ventilationsflöden 

samt utomhustemperaturer har undersökts. Maximal värmeeffekt från golvvärmesystemet och 

radiatorerna överstigs inte, en kvot används för att anpassa värmedistributionen mellan 

radiatorer och golvvärmesystemet. Värme tillförs via värmesystemet endast i det fall då det 

anses vara vinter. Vid sommarförhållanden passerar ett visst effektflöde genom fönsterytorna 

beroende av solens strålningseffekt. Strålningseffekten är sedan tidigare beräknad av 

konstruktören vid fönster belägna i kontorsringen av stadshuset, presenterade som 

solvärmelasttal. Dessa resultat bygger på ett G-värde på 0,15 vilket är drygt hälften av vad de 

fönster belägna i atriet har. Det har antagits att resultat från konstruktörens utförda 

solvärmelastberäkningar på kontorsringens fönster kan användas på atriets fönster. En viss 

omräkning utförs för att kompensera för skillnaden i G-värde. Genom att multiplicera 

kontorsringens solvärmelasttal med 2, ty dubbelt så stort G-värde för atriets fönster, för att 

sedan multiplicera med golvytan av ett kontor och dividera med fönsterarean för varje kontor 

ges ett värmeeffektflöde som antas överensstämma med atriets fönster. 
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3.6.  Personbelastning 
Den värmeeffekt som det max antal personer som får vistas i atriet genererar har antagits 

kunna simuleras genom att tillföra beräknad effekt via golvytan. Det antas att varje person 

avger 100 W, vilket är något högre än vad en person i vila genererar. 

3.7.  Programvaruinställningar Ansys CFX 
Nedan presenteras vilka inställningar som gjorts i CFD programvaran. 

 

3.7.1. Egenskaper och villkor 

Modellerna simuleras under stationära förhållanden. Fluiddomänen ansätts som luft vid 25 . 

Gravitationskraften, 9.82 N/s
2
 tilldelas i negativ z-led under inställningar för Buoyancy, 

referenstemperaturen för detta sätts till 21  . Under Heat transfer används Thermal energy, 

vilket har lättare att konvergera lösningen jämfört med Total energy. 

 

Turbulensmodell väljs till k- Epsilon, vilket är en vanligt använd robust turbulensmodell. 

Under inställningar för strålning väljs vid simuleringar utan solstrålning modellen P1 och vid 

simuleringar med solstrålning väljs modellen Discrete transfer och Surface to surface. 

 

Via Deafult domain definieras väggar, golv, fönster, tilluftsdon och frånluftsdon och 

egenskaper kan sedan appliceras. Inlopp samt utlopp simuleras genom att definiera ett 

massflöde genom dess yta, att använda sig av randvillkoret massflöde är oftast att föredra 

samt att lösningen kan ha lättare att konvergera. Ett av utloppen definieras som Opening, 

vilket innebär att vid detta utlopp kan flöde ske i båda riktningarna. Genom att programmet 

strävar efter massbalans kommer dock denna att anpassa sig till ett utlopp under 

simuleringarna i detta arbete. Verifieringar efter att lösningen konvergerat har gjorts för att 

kontrollera beräknat massflöde. 

 

Alla ytor i modellen antas kunna beskrivas med strålningsförhållande av en opak yta, 

innerväggar anses vara adiabatiska. Fönster och ytterväggar tilldelas ett värmeledningstal, U- 

värdet vilket genererar en värmeförlust beroende av vilken temperatur differens som 

simuleras. 

Vid användning av strålningsmodellen Discrete transfer tilldelas fönstren en 

värmestrålningskälla, Sources, där strålningseffekten genom fönstren kan definieras. 

Emissiviteten av modellens ytor tilldelas under strålningsinställningar. 

 

3.7.2. Solver 

Under egenskaper för Solver control väljs Upwind istället för grundvalet High resolution, 

enligt erfarenhet är Upwind en diskretiseringsmetod som får lösningen att konvergera 

snabbare. First order väljs under rubriken Turbulence numerics och antalet iterationer ställs in 

med ett så pass högt tal att det inte kommer att uppnås samt att konvergenskravet sätts väldigt 

lågt. Genom att göra på det sättet slutar inte beräkningsprocessen till dess att den manuellt 

stängs av. Under fliken Equation Class Settings väljs för energi Timescale factor till 10, vilket 

resulterar i att beräkningsprocessen utförs fortare. I Output control läggs två stycken Monitor 

points in, med variabeln temperatur. Med hjälp av dessa kan man vid utförandet av 

simuleringen se hur dem förhåller sig till varandra. En av punkterna lades högt upp i 

modellen, två meter nedanför innertaket samt den andra två meter ovanför golvet. Lösningen 

ansågs vara korrekt då de två punkterna konvergerat mot en viss temperatur samt då 

residualerna någorlunda planat ut och Heat transfer lika så. 

 



 

17 

 

4. Resultat 
Resultaten delas in i värmebalans, solvärmeeffekt, max golvvärmeeffekt samt 

driftsimuleringar. I fall A- F redogörs atriets temperaturfördelning, tryckfördelning och 

lufthastighet vid beskrivna förhållande. 

 

4.1.  Värmebalans 
Genom att summera transmissionsförluster och ventilationsförluster ges totala effektförluster 

vid beskrivna förhållanden. Ur den värmebalansberäkning som är utförd har följande förluster 

beskrivna i Tabell 7 beräknats vid given inomhustemperatur.  

 
Tabell 7 Värmeförlust vid fall A-F. 

 Inomhustemperatur [°C] Värmeförlust [kW] 

Fall A  23 36 

Fall B 29 86 

Fall C 23 28 

Fall D 22 38 

Fall E 23 54 

Fall F 22 21 

 

Den värmeeffekt som behöver tillföras stadshuset vid fall A- E genereras av solinstrålning, 

personbelastning och värmesystemet. Värmeeffekten från radiatorer vid driftfall C-E kan ses i 

Tabell 8. Vid övriga simuleringsfall tillförs värme endast från solinstrålning och golvvärme. 

 
Tabell 8 Värmeeffekt från radiatorer. 

 Radiatorer på entréplan [W/st.] Radiatorer på översta plan [W/st.] 

Fall C 590 100 

Fall D 630 138 

Fall E 260 70 

 

Värmeeffekten från golvvärmesystemet vid driftfall C, D och F kan ses i Tabell 9.  

 
Tabell 9 Värmeeffekt från golvvärme. 

 Värmeeffekt golvvärme [kW] Värmeeffekt golvvärme [W/m
2
] 

Fall C 20 18 

Fall D 27 25 

Fall F 21 19 

 

Vid simulering av personlast distribueras värmeeffekten via golvvärmesystemet. I Tabell 10 

beskrivs tillförd värme från personlast i fall B och E. 

 
Tabell 10 Värmeeffekt från personlast. 

 Personlast [kW] Personlast distribuerat via golvet [W/m
2
] 

Fall B 50 50 

Fall E 50 50 

 



 

18 

 

4.2.  Solvärmeeffekt 
Från solvärmelasttalet beräknat av konstruktören för konstorsringen har en omräkning utförts 

för att anpassa resultatet till atriets fönster. Nedan i Tabell 11 beskrivs instrålad värmeeffekt 

beroende av väderstreck. 

 
Tabell 11 Instrålad värmeeffekt. 

Väderstreck Total instrålad effekt 

[kW] 

Instrålad värmeeffekt via atriets fönster 

[W/m
2
]  

Norr 0.6 14.1 

Väster 15.6 107.4 

Öster 5.3 104.6 

Söder 14.2 121.6 

 

4.3.  Golvvärme 
Nedan i Tabell 12 summeras maximal värmeeffekt från de fem fördelarsystemen tillhörande 

atriet. En kvot   har används för att beräkna andelen värmeeffekt som distribueras till atriet. 

 

      

 

Kvoten F innebär att 60 % av den värme golvvärmesystemet distribuerar passerar golvytan. 

 
Tabell 12 Maximal värmeeffekt avgivet från golvvärmesystemet. 

Maxeffekt golvvärme [kW] Max värmeflöde [W/m
2
] 

30 27 

4.4.  Driftsimuleringar 
Nedan pressenteras simulerade förhållanden för de olika driftfallen. Figur 11 beskriver 

positionen på delar av atriet vilket kan vara av intresse att se tillbaka på. 

 

 
Figur 11 Position på några av atriets olika delar. 
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A. Medeltemperatur: 22.3   

Antal element och noder: 1 210 310 element, 23 740 noder 

 

Temperaturfördelningen vid ett plan som skär fönster i söder och norr läge vid driftfall A kan 

ses i Figur 12. Temperaturen uppgår till drygt 27   i det utrymme där solstrålning inkommer 

från söder. I vistelsezonen på entréplan hamnar dock temperturen på drygt 21  . 

 

 
Figur 12 Temperaturdistribution fall A. 

 

Figur 13 beskriver även temperaturfördelningen i atriet vid driftfall A. Planet skär vid detta 

fall fönster i syd och öst riktningen. Temperaturen vid syd fönstret blir något kallare än i 

föregående exempel, detta i och med att mer frånluft sugs ut vid taket. 
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Figur 13 Temperaturdistribution fall A. 

 

Den relativa tryckskillnad som blir i atriet vid driftfall A kan ses i Figur 14. Skillnaden i tryck 

uppgår till drygt 1.6 Pa, utloppet på entréplan är lika med nollnivån. Tillföljd av att 

simuleringen utförs vid lika mängd tilluft och frånluft är tryckskillnaden ett resultat av 

termiskadrivkraften. 

 

 
Figur 14 Relativ tryckskillnad fall A. 
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Figur 15 beskriver ett plan placerat på 1.8 m höjd ovanför golvet på vilket lufthastigheten är 

beskriven. Det syns att områden vid scenen är kritiska vad gäller ställda hastighetskriterier. 

 

 
Figur 15 Lufthastighet fall A. 

Nedan i Figur 16 kan ett plan på höjden 0.5 m ses. En del av entréplanet uppnår 

lufthastigheter på dryga 0.3 m/s vilket är det ställda maxkravet på lufthastighet. 

 

 
Figur 16 Lufthastighet fall A 
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B. Medeltemperatur: 29.5   

Antal element och noder: 1 037 839 element, 218 935 noder 

 

Temperaturfördelningen i atriet vid driftfall B kan ses i Figur 17. Entréplanet får en 

temperatur på drygt 27   medan temperaturen vid toppen av atriet kan uppnå över 30  . 

Planet skär fönster belägna i norr och syd riktningen, fönstren belägna i syd blir varmast ty 

högst solinstrålning. 

 

 
Figur 17 Temperaturdistribution fall B. 

 

Figur 18 beskriver även temperaturfördelningen i atriet vid fall B. Planet skär fönster belägna 

i öster och syd riktningen. Ventilationen vid taket på sydsidan lyckas i detta fall inte suga 

undan den varma luften lika väl som i fall A. 
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Figur 18 Temperaturdistribution fall B. 

Den relativa tryckskillnad som blir i atriet vid driftfall B kan ses i Figur 19. Det är i huvudsak 

den termiskadrivkraften som skapar det tryckförhållande som visas. Ett högre tryck ges vid 

denna simulering som resultat av att mer värme tillförs i detta fall. 

 

 
Figur 19 Relativtryckskillnad fall B. 

Med den personbelastning fall B simulerar blir lufthastigheterna på flera platser av entréplanet 

något högre än ställda hastighetskriterier. Scenen samt den restaurangdel belägen mittemot är 
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kritiska. Nedan i Figur 20 är ett plan på 1.8 m höjd över golvet vilket beskriver hur 

lufthastigheten varierar. 

 

 
Figur 20 Lufthastighet fall B. 

Figur 21 beskriver hur hastigheten varierar i ett plan beläget på höjden 0.5 m. 

Restaurangdelen samt scenen uppnår högre hastigheter jämfört med ställda kriterier. 

 

 
Figur 21 Lufthastighet fall B. 
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C. Medeltemperatur: 22.3   

Antal element och noder: 858 762 element, 186 031 noder 

 

Temperaturfördelningen i atriet vid driftfall C kan ses i Figur 22. Temperaturen har liten 

variation över hela volymen. Vid simulerade förhållanden skapas inget kallras från 

fönsterytorna. 

 

 
Figur 22 Temperaturdistribution fall C. 

 

Den relativa tryckskillnad som blir i atriet vid driftfall C kan ses i Figur 23. Det är i huvudsak 

den termiskadrivkraften som skapar det tryckförhållande som visas. 
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Figur 23 Relativ tryckskillnad fall C. 

 

Figur 24 beskriver ett plan vid 1.8 m höjd över golvet vilket visar hur lufthastigheten varierar 

på entréplanet. Ställda kriterier vad gäller lufthastighet överskrids ej. 

 

 
Figur 24 Lufthastighet fall C. 
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Figur 25 beskriver ett plan vid 0.5 m över golvet med varierande hastighet. Högst 

lufthastighet sker vid passagen in till restaurangdelen. Ställda kriterier överskrids ej. 

 

 
Figur 25 Lufthastighet fall C. 

 

D. Medeltemperatur: 22.3   

Antal element och noder: 1 189 196 element, 233941 noder 

 

Temperaturfördelningen i atriet vid driftfall D kan ses i Figur 26. Temperatuturen har i 

förhållande till fall C en större variation trots dess högre ventilationsflöde. 
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Figur 26 Relativ tryckskillnad fall D. 

 

Den relativa tryckskillnad som uppstår i atriet vid driftfall D kan ses i Figur 27. 

 

 
Figur 27 Relativ tryckskillnad fall D. 

 

Hastighetens variation beskrivet på ett plan vid 1.8 m höjd över golvet kan ses i Figur 28. 
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Figur 28 Lufthastighet fall D. 

 

Hastighetens variaton beskrivet på ett plan vid 0.5 m höjd över golvet kan ses i Figur 29. 

 

 
Figur 29 Lufthastighet fall D. 
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E. Medeltemperatur: 22.3   

Antal element och noder: 1189196 element, 233 941 noder 

 

Temperaturfördelningen i atriet vid driftfall E kan ses i Figur 30. Vid entréplan hålls 

temperaturen jämn på drygt 21  , som mest uppgår den vid taket till 24  . 

 

 
Figur 30 Temperaturdistribution fall E. 
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Den relativa tryckskillnad som uppstår i atriet vid driftfall E kan ses i Figur 31.  

 
Figur 31 Relativ tryckskillnad fall E. 

Figur 32 beskriver ett plan beläget vid 1,8 m med varierande lufthastighet. Vid områden i 

närheten av scenen överskrids ställda kriterier. 

 

 
Figur 32 Lufthastighet fall E. 
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Figur 33 beskriver ett plan beläget på 0.5 m över golvytan med varierande lufthastighet. 

Kriterier gällande lufthastighet överskrids i närheten av scenen. 

 

 
Figur 33 Lufthastighet fall E. 

 

F. Medeltemperatur: 22.2   

Antal element och noder: 1 189 196 element, 233 941 noder 

 

Temperaturfördelningen i atriet vid driftsimulering F kan ses nedan i Figur 34. Värmen 

fördelas jämt i atriet, drygt 2   skillnad mellan entré och översta plan. Simuleringsfallet visar 

att värme inte behöver tillföras via radiatorer vid rådande förhållanden, ingen negativ effekt 

av resultatet kan tydas. 
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Figur 34 Temeraturdistribution fall F. 

Atriets relativa tryckfördelning kan ses i Figur 35. 

 

 
Figur 35 Relativ tryckskillnad fall F. 
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I Figur 36 kan variation av lufthastigheten ses på ett plan beläget 1.8 m ovanför golvytan. 

 

 
Figur 36 Lufthastighet fall F. 

I Figur 37 kan variation av lufthastigheten ses vid ett plan beläget 0.5 m ovanför golvytan. 

 

 
Figur 37 Lufthastighet fall F. 
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5. Diskussion och slutsats 
Det är svårt att förutsäga vad tryckskillnaden kommer att bli vid verkliga förhållanden, då 

flödet frånluft sänks och då infiltration inverkar. En betydande funktion har dock entréplanets 

frånluftsdon, placerat vid restaurangdelen. Utloppet är inte reglerbart vilket gör att stora 

skillnader av dess inverkan uppkommer vid varierat ventilationsflöde. Vid max 

ventilationsflöde utgör entréplanets frånluftsdon drygt 20 % av totalt frånluftsflöde samt vid 

minsta ventilationsflöde drygt 45 %. Resultaten av relativ tryckskillnad visar på att lägsta 

trycket sker i nivå med detta don. Resultat visar även att frånluftsdonet har stor inverkan på 

lufthastigheten vid entréplan. Ställda kriterier överskrids i vissa fall vid restaurangen samt 

över scen i riktning mot restaurangen. Det kan vara av intresse att analysera ett fall där 

frånluftsflödet sänks vid entréplan och ökas vid tak. Antagligen hade detta resulterat i en 

mindre tryckskillnad i atriets volym. Svårt är dock att veta till vilken gräns frånluften kan 

minskas vid entréplan utan risk att matos sprids från restaurangen, alternativt att reglerbart 

flöde kan tillämpas. Beroende av infiltrationens storlek kommer tryckskillnaden i atriet 

minskas. Förhållandet mellan infiltration och tryck utgår helt ifrån rådande tryckskillnad, 

alltså att det vid ett lokalt högre tryck kommer att passera ett högre infiltrationsflöde, 

exempelvis vid taket. Antagligen kommer infiltrationen vara liten då höga krav ställts på 

byggnadens täthet. 

 

Vid simulerad personlast har värmen antalet personer avger antagits kunna adderas via golvet. 

Effektiva arean blir i det simulerade fallet betydligt mindre vilket försämrar 

värmeöverföringen till luften. Med personer i lokalen hade ventilationsflödet haft mer 

inverkan, tagit upp värme fortare och därefter stigit snabbare mot taket. Ett antaget scenario är 

att medeltemperaturen, vid stationärt tillstånd, inte påverkar skillnaden mellan simulation och 

verklighet, i verkligheten hade det blivit varmt snabbare. Det vore av intresse att utföra en 

tidsberoende simulering där tiden till dess att ställda temperaturkriterier uppnås, alternativt till 

dess att stationärt förhållande uppnås. Dock vore resultatet med rådande simuleringsmodell att 

betrakta som ej tillförlitligt då termisk tröghet inte innefattas av modellen. Genom att anpassa 

modellen för att inkludera termisk tröghet hade även rådande modell givit ett bättre resultat 

även för stationära simuleringar då inomhusklimatet vid olika platser blivit tydligare. 

 

Simuleringar med personlast utförs med en tilluftstemperatur på 16   vilket är minsta möjliga 

temperatur från kylsystemet. Detta gör att inomhustemperaturen effektivt regleras till en lägre 

nivå men får även följder i form av längre kastlängd tillföljd av luftens högre densitet.  

Eftersom att atriet vid personbelastning är av hög temperatur sjunker tilluften fort mot golvet 

och sprids dåligt från tilluftsdonen. Resultatet blir att kritiska lufthastigheter lätt uppkommer 

under donen. Trots att tilluften fort värms gör dess rörelsemängd att strömning med kritiska 

hastigheter uppnås. Tilluftstemperaturen kan till följd av detta sägas ha en hög inverkan på 

atriets strömningsförhållande. Med en i verkligheten specifik personbelastning begränsad till 

ett visst utrymme av atriets golvyta kan det antas att strömningsförhållanden ändras beroende 

av hur värmen avgiven från personlasten distribueras. Att påpeka är dock att en mer 

koncentrerad personlast kommer att finnas vid restaurangdelen vilket kan resultera i att högre 

strömningshastigheter kan infinna sig där. I resultatet syns att restaurangen med en applicerad 

utbredd personlast över hela atriets golvyta uppnår kritiska lufthastigheter vid sommarfallet. 

Nämnas bör även att enligt Boverkets bestämmelser bör inte lufthastigheten i ett rums 

vistelsezon beräknas överstiga 0.15 m/s under uppvärmningssäsong samt 0.25 m/s övrig tid 

[14].   

 

Modellerna har simulerats vid olika antal element med två olika metoder. Resultatet mellan 

samma fall och olika antal element skiljer som högst en halv grad i temperatur, 
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medeltemperaturen överensstämmer exakt. Antingen är modellen simulerad med inflation 

layer eller inte. I de flesta fall, konvergerar modellen snabbare och till en lägre konvergens 

utan just den metoden. Tiden av en beräkning och tillgänglig datorkraft är betydande faktorer, 

med mer element ges ett noggrannare resultat men processen är mer krävande. I de fall 

strålningsmodellen Discrete transfer används gick det inte att tillämpa inflation layer utan att 

lösningen fick ett oscillerande beteende. Genom att öka antalet element och ta bort inflation 

layer löstes problemet. 

 

De två strålningsmodellerna P1 och Discrete transfer som tillämpats vid utförandet av 

driftsimuleringarna tar endast hänsyn till att ytor beter sig opakt. För fönster innebär detta att 

ingen värmestrålning passerar genom och ytan blir därefter varmare än vad den borde. Det 

kan därför inte sägas med säkerhet att kallras kommer att undvikas men sannolikheten antas 

inte vara stor att så sker. En bidragande faktor till att inte kallras bildas vid takfönstren är de 

frånluftsdon som är placerade vid taket. Kall luft beläget intill fönstren kommer till stor del att 

sugas mot frånluftsdonet istället för att sjunka nedåt. 

 

Sollasttalet från kontorsringen antogs kunna omräknas till en strålningseffekt genom atriets 

fönster, egentligen passerar olika mycket effekt fönstren vid tak och entré samt att atriets 

fönster skyddas av formen på byggnadens yttervägg. Vid driftsimulering B passerar 

solvärmeeffekt genom fönsterrutorna konstant under simuleringstiden, i verkligheten avtar 

effekten. Resultatet bör därefter tydas som ett extremfall. 

 

Efter att ha anlyserat temperaturfördelningen i atriet vid de olika driftsimuleringarna kan 

trender urskiljas i resultatet. I de fall personbelastning eller solinstrålning applicerats ges en 

högre temperaturdifferens mellan entré och överstaplan. Som mest skiljer temperaturen drygt 

6   i driftsimulering B, resultatet visar på att varm luft stiger mot taket och inte bromsas 

nämnvärt av eventuella tryckförhållanden. Samma gäller driftsimulering E då 

temperaturdifferensen blir drygt 4  . I fall A tillförs värme endast via fönsterytorna varav till 

störst del vid tak som resultat av en större fönsterarea. Det är därför naturligt att det vid denna 

simulering blir en högre temperatur vid toppen av atriet. I fall F blir temperaturdifferensen 

drygt 1   mellan entré och tak. I en jämförelse mellan fall E kan resultaten ses som 

avvikande då en högre rörelse av luften generellt bidrar till en jämnare temperatur. 

Jämförelsen bör dock ses som extrem då även personlast inverkar i fall E. Vid övriga 

simuleringar där förhållanden påverkas vid DVUT syns att ingen väsentlig temperaturskillnad 

kan tydas i fall C medan det i fall D skiljer drygt 2   mellan entré och tak. Även här kan 

resultatet ses som avvikande och av samma orsak som mellan fall E och F. I denna jämförelse 

kan dock virvlar tydligt urskiljas till följd av hög lufthastighet vilket begränsar 

värmefördelningen. Resultatet av dessa virvlar blir att något högre lokal temperaturdifferens 

kan urskiljas mellan utrymmet vid takets fönster än i övriga atriet. Att det vid högre mängd 

ventilationsluft skapas en högre temperaturdifferens ses inte som ett problem. I volymerna där 

temperaturen blir som högst kommer inga personer att vistas. 

 

Det anses även av intresse att undersöka förhållandet mellan andelen värme som 

golvvärmesystemet avger till atriet och andelen värme som leds vidare genom golvet. Vilken 

effekt denna värme har på källarplanet där utrymmet är tänkt att bereda plats för ett arkiv, i 

vilken kriterier för klimat generellt ställs, kvarstår att utreda. 
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6. Framtida arbete 
Ventilationsförhållanden är baserade på extremvärden, antingen simuleras max eller minsta 

möjliga kapacitet. Fler simuleringsfall kan utföras vid ett varierande flöde mellan 

extremfallen. Även en variation av förhållandet mellan frånluftsdonen kan vara av intresse. 

Exempelvis öka frånluftsflödet vid tak och minska resterande, alternativt testa några olika 

förhållanden. I detta arbete har det ventilationsförhållanden som konstruktören beräknat 

försökt att efterliknas. Vid framtida arbete kan en kritisk analys göras, kanske finns det ett 

bättre vis att ventilera atriet? 

 

Tilluftstemperaturen inverkar på kastlängden, därav kan fler försök göras med fler 

tilluftstemperaturer, se hur detta inverkar på strömningen i atriet eller analysera flödet från 

donen separat. Modellen kan simuleras noggrannare med en finare mesh vid en dator med mer 

kapacitet. En jämförelse mellan resultatet av olika strålningsmodeller bör göras för att erhålla 

tillförlitligare resultat, även låta solstrålningen minska med tiden genom att anta en viss 

avtagning av strålningsintensiteten. 

 

Projektet är beräknat att vara färdigt under 2017, därefter bör en uppföljning göras av utfört 

arbete för att validera resultaten av detta examensarbete. 
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