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Definitioner/förklaringar
Inledning
Detta dokument beskriver det stöd för beräkningar enligt Miljöbyggnad 3.0 som implementerats i IDA
ICE. De beskrivningar som finns i SGBCs manual för Miljöbyggnad lämnar ett visst utrymme för tolkning
och detta dokument beskriver de tolkningar EQUA har gjort. Modulen följer Miljöbyggnad version 3.0.
För att kunna installera Miljöbyggnadsmodulen skall först Anpassning Sverige installeras. Anpassning
Sverige är ett tillägg till IDA ICE som består av programöversättning till svenska, årsklimatfiler från
SMHI/SVEBY för ett antal orter i Sverige samt stöd för beräkningar enligt Boverkets Byggregler (BBR).
Manualen för Anpassning Sverige finns på Equaonline, se länk:
http://www.equaonline.com/iceuser/pdf/Guide_BBR-stod_i_IDA_ICE.pdf
När modulen installerats skapas en ny flik – ”Miljöbyggnad” (”MB” om engelska valt). Under fliken finns
tillgång till skräddarsydda beräkningar samt resultat- och indatarapporter för Miljöbyggnadsindikatorer
1, 2, 3, 9, 10 och 11.
Observera att Miljöbyggnadsmodulen inte fungerar om byggnadsmodellen är uppbyggd i den
avancerade schemanivån.
IDA ICE finns översatt till svenska och man väljer språk under ”Alternativ > Språk”. Resurser som skapats
i den engelskspråkiga versionen översätts inte till svenska när man byter språk.
Miljöbyggnadsmodulen kan användas i både IDA ICE Standard och IDA ICE Expert. Om man använder
IDA ICE Standard så krävs också licens för Dagsljusmodulen för att kunna simulera indikator 11.

Koppling mellan BBR-stödet och Miljöbyggnadsmodulen
Det finns en koppling mellan BBR-stödet och Miljöbyggnadsmodulen. Se separat hjälpdokument för
information om BBR-stödet.
För att Miljöbyggnadsmodulen skall kunna användas måste byggnaden vara en BBR-byggnad, dvs.
skapats med en BBR-mall (”Arkiv > Nytt > IDA Indoor Climate and Energy > Byggnad > BBR...”). Har inte
byggnaden skapats med BBR-stödet så måste den konverteras.
I BBR-stödet anges till vilken rumstyp varje zon tillhör (småhus, flerbostadshus, lokal och ej Atemp) och
denna indelning används i Miljöbyggnadsmodulen för att bestämma betygskraven. Användaren ska även
ange ifall rummet är uppvärmt eller inte vilket påverkar resultat för indikator 1 i Miljöbyggnadsmodulen.
Vidare så används tidskonstant och beräknad DVUT från BBR-stödet vid beräkning av indikator 1. Vill
man inte använda den inbyggda metoden så kan man manuellt beräkna tidskonstant och mata in ett
värde i rutan för tidskonstanten i BBR-fliken.
För Indikator 3, Energi, görs vissa inställningar i BBR-stödet. Här väljs även vilken version av BBR som ska
användas.

Modellering av byggnaden
Miljöbyggnadscertifiering ställer krav på rumsvis betygsredovisning för indikatorer 2, 9, 10 och 11 och
detta behöver man ta hänsyn till vid modelleringsarbete. Val av kritiska rum som ska modelleras och
detaljstuderas finns beskrivet i Metodikmanualen för Miljöbyggnad 3.0 som tillhandahålls av SGBC. För
att undvika att modellen blir för stor (för många zoner) rekommenderas att plan med kritiska rum väljs i
förhand och enbart dessa detaljmodelleras. De övriga planen kan modelleras med större zoner.
Användandet av zonmultiplikator hjälper också till att förkorta simuleringstiden.
2

Juni 2018
För att noggrant simulera indikator 9 och 10 krävs det att zoner är rektangulära. I IDA ICE finns två typer
av zonmodeller, energi och klimat, där klimatzonmodellen är mer detaljerad än energizonmodellen. Det
är endast för klimatmodellen som riktad operativ temperatur kan simuleras och det finns möjlighet att
beräkna vertikal temperaturgradient. Än så länge är dock begränsningen för att klimatmodellen ska
kunna användas, att zonen är helt rektangulär och ortogonal mot zonens egna koordinatsystem. Om ett
rum modelleras med mer komplicerad zongeometri blir beräknad operativ temperatur ett sorts
medelvärde för hela rummet, personens placering kommer därav inte ha någon betydelse för resultatet,
och resultatet kan bara användas som en indikation. Använd funktionen ”Rotera vyn för att göra
parallella” i fliken ”Våningsplan” för att lättare kunna infoga rektangulära zoner.
Observera att i IDA ICE finns en funktion för kloning (Clone) av zoner. Denna funktion kan vara till nytta
för att lyfta ut våningsplan eller rum från en stor modell för en indikatorstudie.

Miljöbyggnadsversion
I Miljöbyggnadsmodulen för 3.0 finns det också möjlighet att välja Miljöbyggnadsversion 2.2 genom att
välja 2.2 i dropdown-listan. Manualen till denna version finns här:
http://www.equaonline.com/iceuser/pdf/Guide IDA ICE Miljöbyggnadsmodul v14 (2018).pdf

Figur 1.

Bestämning av miljöbyggnadskrav
Geografisk justeringsfaktor
Den geografiska justeringsfaktorn måste väljas för att kunna bestämma kraven för de indikatorer som
utgår ifrån denna. Geografisk justeringsfaktor väljs i dropdown-lista. Detta är länkat till Fgeo i BBR-stödet
om BBR 25 valts.

Figur 2.
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Typ av byggnad
Typ av byggnad, Nyproduktion eller befintlig byggnad, ska väljas för att få relevanta betygskrav och
resultat- och indatarapporter.

Figur 3.

Generell indata
Infiltration
I Miljöbyggnadsmodulen beräknas/simuleras indikatorer 1 och 9 med fast infiltration. Om vinddriven
infiltration har valts i huvudmodellen finns det två olika sätt för hur omräkning till fast infiltration kan
göras och detta ställs in under knappen ”Infiltrationsmetod”, se metodbeskrivning nedan. För att
Miljöbyggnadsmodulen ska kunna beräkna fast infiltration utifrån vinddriven så ska infiltration vara
angiven med enhet l/s,m2 utv.yta vid 50 Pa tryckskillnad. Tryckkoefficienter måste anges. Vidare måste
det finnas läckor mellan zonerna vid beräkning med vinddriven infiltration. Infiltrationsmetod med
korrekt enhet kan ställas in via länken
.
Metod 1: Fast infiltration sätts som procentuell andel av värdet för lufttäthet vid tryckskillnad på 50 Pa
som är angivet i infiltrationsformuläret, som default används värdet 5%.
Metod 2: Denna metod baseras på Standarden EN ISO 13789:2008. Modellen tar hänsyn till hur väl
balanserad ventilationen är. Genom att välja ”Antal sidor exponerade” och ”Typ av avskärmning” tas
vindskyddskoefficienter e och f fram enligt tabell, se länk ”Mer info” i Miljöbyggnadsmodulen.

Figur 4.
Om fast infiltration har valts i huvudmodellen används detta värde även för indikator 1 och 9. För
indikator 2, 3 och 10 kan antingen fast eller vinddriven infiltration väljas.

Hantering av köldbryggor
I Miljöbyggnadsmodulen 3.0 finns det möjlighet att automatiskt sätta köldbryggor till en andel av totala
transmissionsförlusterna Σ(Ui*Ai) och det görs genom att metoden ”Schablon” i formuläret ”Hantering
av köldbryggor" väljs. För att kunna använda metoden måsta alla köldbryggor vara nollställda och
areamåttet satt till ”Övergripande invändig” (”Allmänt > Köldbyggor”). Man ska även ange i BBR-stödet
vilka zoner som är uppvärmda eller inte. De schablonsatta köldbryggorna fördelas och sätts som ”Extra
förluster, W/K” i alla uppvärmda zoner.
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Figur 5.
Köldbryggor kan även anges som vanligt - detaljerat för varje anslutning eller totalt för klimatskalet
under ”Allmänt > Köldbryggor” eller på zonnivå.

Tidskonstant och DVUT
För indikator 1 sker beräkningen vid byggnadens dimensionerande utetemperatur (DVUT).
Tidskonstanten och DVUT beräknas i BBR-fliken och det finns även en genväg
för att komma
till BBR-fliken via Miljöbyggnadsfliken. Det går även att i BBR-fliken ange en egen tidskonstant som
motsvarar en viss DVUT för den ort som är vald.

g-system
För indikator 2 och 10 redovisas den totala solfaktorn (g-systemvärdet) för respektive rum i genererad
resultatrapport.
g-system beräknas enligt:

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑧𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙
𝑂𝑠𝑘𝑢𝑔𝑔𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑡𝑠𝑖𝑑𝑎 𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟

där
”Solinstrålning till zonen enligt modell” är total solinstrålning till zonen genom fönster medräknat
solskydd och valda skuggande objekt, absorberad värme i insida glas som avges till zonen samt utan att
dra bort den solstrålning som reflekteras tillbaka ut genom fönstret.
”Oskuggad solinstrålning utsida fönster” är total infallande solinstrålning mot utsida fönster, utan
solskydd och skuggande objekt.
Redovisat värde för g-system för respektive zon är ett areaviktat medelvärde av alla fönsters g-system.
g-syst beräknas för den dagen (integrerad under den tid då solen är uppe) i varje zon då solvärmelasten
(indikator 2) eller PPD-indexet (indikator 10) är som högst.
I Miljöbyggnadsmanualen tillhandahållen av SGBC finns en förklaring om vilka skuggande delar som ska
inkluderas i g-system och därmed finns möjligheten att i Miljöbyggnadsmodulen 3.0 välja vilka
skuggande objekt som ska medräknas i det redovisade g-systemvärdet. Valet kan göras genom att bocka
ur de skuggande objekt som inte ska inkluderas i de redovisade g-systemvärdet, se figur 6. Observera att
byggnadskroppar med zoner i inte får tas bort.
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Figur 6.
Observera att detta val endast påverkar redovisat g-värde i resultatrapporterna/tabellerna och inte
själva simuleringsresultatet där samtliga skuggande objekt tas med. Därav sker två olika simuleringar, en
där solvärmelasten/PPD simuleras med alla skuggande objekt och en där redovisat g-värdet simuleras
enligt val i tabellen ovan.
De externa solskydd som fäster mot en byggnadskropp eller zon, se figur nedan, inkluderas alltid i
redovisat g-värde och hamnar därav inte i listan.

Figur 7.

Ersätta ideala värmare mot vattenradiatorer
Vid simulering av termiskt klimat bör fysikaliska rumsenheter (ex vatten/elradiatorer, golvvärme,
kylbaffel) användas. De ideala värmarna/kylarna kan användas för energi- och effektsimuleringar men är
inte utformade för att simulera termiskt klimat. Detta på grund av att de inte har någon placering i
rummet, inte är kopplade till undercentralen, bygger på en förenklad modell och fördelar värmeeffekten
jämt på alla ytor i rummet.
I Miljöbyggnadsmodulen 3.0 finns det möjlighet att automatiskt ersätta ideala värmare mot
vattenradiatorer. Detta för att underlätta modellering och simulering av termiskt klimat vinter i
byggnader med vattenburna radiatorer.
Genom att trycka på knappen ”Vattenradiatorer” i Miljöbyggnadsfliken öppnas ett formulär upp där
flera val kan göras gällande radiatorernas geometri och dimensionerande data samt två olika metoder
för att ange radiatorernas effekt, se figur nedan.

→
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Figur 8.
Efter val av radiatorernas geometri och vid vilka temperaturer dimensionerad effekt ska gälla för, finns
det två metoder för att sätta radiatoreffekten, se metodbeskrivning nedan.
Metod 1: Radiatoreffekten sätts utifrån en värmefallsberäkning. Denna metod innebär att en
värmefallsberäkning körs för att bestämma maximal värmeeffekt som behövs för rumsapparaterna i
respektive rum. Den dimensionerande utetemperaturen hämtas från BBR-fliken om en
tidskonstantsberäkning har utförts och visas i radiatorformuläret. Man kan också själv ange en specifik
DVUT i rutan, och då bryts länken till BBR-fliken. Beräkningen sker utan sol, internlaster och med
fläktdrift enligt angivet tidsschema. När radiatoreffekten har simulerats placeras en radiator under
respektive fönster och det simulerade maximala effektbehovet för respektive rum fördelas på rummets
vattenradiatorer i proportion mot radiatorernas area. Om temperaturbövärdet inte kunde hållas i
effektsimuleringen med den ursprungliga ideala värmaren och rumstemperaturen sjunker till mer än 1°C
under börvärdet kommer det upp ett grönt varningsmeddelande i felmeddelandefältet.
Metod 2: Radiatoreffekten anges som schablonvärde (W/m2). Placering av radiatorer och fördelning av
radiatoreffekt är samma som metod 1, se ovan.
Om det inte finns tillräckligt utrymme under ett fönster för en radiator, kommer det inte att placeras
någon där, utan radiatoreffekten fördelas på resterande radiatorer. Om Metod 1 används och
värmeeffekten blir noll i något rum kommer ingen radiator att placeras i rummet. De rum där ingen
radiator placeras och fortfarande således har en ideal värmare visas i länken ”Zoner med kvarvarande
ideala värmare”
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Figur 9.
Om man vill ersätta vattenradiatorerna med ideala enheter utan att behöva justera varje zon kan
scriptet nedan användas. Detta kopieras och klistras in i under ”Verktyg > Kör script”, tryck sedan på
”Run” (se figur 10).
Script för att ta bort vattenradiatorer och ersätta dessa med en ideal värmare med maxeffekten 50 W
gånger rumsarean:
(:for (rad(:call list-features-by-model [@] water_heater))
(delete-component rad))
(:for (zone_ (:call :zones [@ ]))
(:set area_ [zone_ geometry net_floor_area])
(:update zone_
((hc-unit :n "Ideal heater" :t ideal-heater) (:par :n pmax :v (* 50 area_)))))

Figur 10.

Övrigt att känna till
Våningsnamn
För de rumsvisa indikatorerna 2, 9, 10 och 11 skall resultatet redovisas för ett eller flera kritiska
våningsplan. För att det skall bli lättare att veta vilken våning man studerar har det införts en ny
parameter, ”Våningsnamn”. Efter att zoner har infogats/redigerats och en rumsindikatorkörning (2, 9,10
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eller 11) genomförts får parametern Våningsnamn automatiskt värdet av golvhöjden där den infogas.
Våningsnamnet kan justeras i Miljöbyggnadsfliken i tabellen ”Zoner”.

Figur 11.

Val av rum för resultatpresentation
Endast resultatet för de rum som är ikryssade i tabellen för zoner i Miljöbyggnadsfliken kommer att
presenteras i rapporterna och resultattabellerna för respektive indikator. För indikator 2, 9 och 10
simuleras alla rum även om de inte är valda, dock redovisas enbart de markerade rummen. För indikator
11, dagsljus, simuleras enbart de rum som är markerade under ”Vald för ind. 11”. Denna skillnad görs då
simuleringen för indikator 11 vanligtvis är tidskrävande och det går enkelt att begränsa antalet zoner
som simuleras utan att påverka resultat för enskilda zoner. För resterande indikatorer kan angränsande
rum ha stor betydelse för resultatet och därmed tas alla modellerade rum med i simuleringen.

Figur 12.

Indikatorkörningar i separata instanser
De flesta indikatorsimuleringar sker i temporära separata IDA ICE-modeller, s k. ”IDA-CHILD”. När en
simulering startar öppnas en eller flera modeller som heter IDA-CHILD… i separat fönster. Defaultinställningen är att dessa indikatorkörningar stängs efter avslutad simulering men man kan välja att
spara dessa separata körningar genom att avmarkera ”Stäng Indikatorkörningar”. Om en CHILDberäkning avbryts på grund av ett fel stängs inte modellen utan den hålls öppen för inspektion och
felsökning. Viktigt att notera att ändringar inte ska göras i CHILD-modellen utan enbart i den
ursprungliga modellen. Då Childmodellen inte ska användas för vidare redigering och simuleringar bör
man vara uppmärksam på om Childmodellen inte stängs ned så att ändringar inte görs i fel modell.

Färgkoder
Avseende bakgrundsfärger i tabeller och rapporter: Rosa = Beräknade resultat. Gul = in-/utdata för
zoner med ackumulerad våningsarea på upp till ca 20% (gäller rumsindikatorer).

Sortering rumsindikatorer
Följande avser rumsindikatorernas 2, 9, 10 och 11. Klicka på önskat kolumnhuvud i tabellerna i
Miljöbyggnadsfliken för att sortera värden i stigande/fallande ordning. Exempelvis kolumnhuvudena
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”Ackumulerad area %” och ”Våningsnamn” för att avgöra våningsarea upp till ca 20%. I kolumnen ”Vald
för Ind X” kan man välja vilka zoner som ska ingå i bedömning och redovisas i resultattabell och rapport.
I rapporter sker en sortering på ackumulerad zonarea automatiskt.

Indikatorer
Indikator 1: Värmeeffektbehov
I Miljöbyggnadsmodulen 3.0 beräknas värmeeffektbehovet förenklat genom att summera transmissions-, ventilations- och infiltrationsförluster ungefär på samma sätt som i det beräkningsverktyg
som SGBC tillhandahåller för indikatorn, dock något mer detaljerat. Värmeeffektbehovet beräknas för
hela byggnaden och anges i W/m2,Aom.
Vid beräkningen används fast infiltration och eventuell omräkning från vinddriven infiltration sker enligt
vald metod i fliken ”Infiltrationsmetod”, för mer information se kapitel ”Infiltration”. DVUT beror på
byggnadens tidskonstant som beräknas alternativt anges av användaren i BBR-stödet och förs
automatiskt över till Miljöbyggnadsfliken. DVUT baseras på aktuellt tidskonstant-värde, oberoende av
om den är beräknad eller manuellt satt.
Endast zoner som anges som ”uppvärmda (för Um)” tas automatiskt med i beräkningen av indikator 1.
Um-värdet och därmed transmissionsförlusterna för byggnaden beräknas på samma sätt som i BBRfliken.
Transmissions-, ventilations- och infiltrationsförlusten beräknas utifrån rumstemperaturen för varje
uppvärmt rum. Lufttemperaturen sätts automatiskt utifrån respektive rums börvärde för värme men
kan även sättas manuellt i tabellen för indikator 1. Temperaturer som sätts i denna tabell gäller enbart
vid beräkning av värmeeffektbehov.

Figur 13.
Om det finns rum som exempelvis garage eller kallvind som inte betraktas som uppvärmda ska dessa
anges som ”Ej Atemp” och Falsk gällande ”Uppvärmt (för Um)” under BBR-fliken. För mer information se
manualen för BBR-stödet.

Förutsättningar för ventilationsförlustens storlek anges under knappen ”Ventilation”. Här listas
automatiskt de luftbehandlingsaggregat som finns i modellen, med de luftflöden och
frånluftstemperaturer i uppvärmda zoner som är kopplade till aggregatet. Om det finns
ventilationsaggregat som inte är kopplade till någon zon eller enbart kopplade till ej uppvärmda zoner
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kommer dessa aggregat också med i listan men flödet sätts till noll och frånluftstemperaturen till 21°C.
Man kan själv ändra samtliga parametrar godtyckligt. Om det finns frånluftsvärmepumpar i modellen
listas även dessa här och då ska även frånluftens temperaturfall över förångaren och värmepumpens
kompressoreffekt anges. Dessa parametrar sätts inte automatiskt men kan anges för samtliga aggregat.
Om parametrarna i kolumnerna för frånluftens temperaturfall och kompressoreffekt anges kommer
aggregatet automatiskt räknas som en frånluftsvärmepump och då har temperaturverkningsgraden
ingen betydelse för det aggregatet.

Figur 14.
När samtliga indata har specificerats beräknas indikator 1 förenklat, det sker alltså ingen simulering.

Indikator 2: Solvärmelasttal
Solvärmelasttalet beräknas zonvis och redovisas som W/m2 golvarea. Golvarea är i detta fall ”synlig”
golvarea, inte Atemp. Beräkningen utförs från vår- till höstdagjämning enligt vald klimatfil. För varje zon
sparas det högsta solvärmelasttalet som inträffat under simuleringsperioden.
Vid simuleringen aktiveras allt rörligt solskydd automatiskt.
Det finns möjlighet att vid simuleringen automatiskt ta bort vägg- och takfönster som vetter mot norr
(fönster som vetter mellan 270 och 90°, dvs väster till öster via norr) genom att kryssa i ”Medta inte
fönster mot norr i simuleringen”. Detta kan kontrolleras i Childmodellen om man väljer att inte stänga
denna efter körning, se avsnitt ”Indikatorkörningar i separata instanser”. Observera att lanterniner
aldrig tas bort automatiskt.
Vilka zoner som har fönster mot norr i huvudmodellen visas i tabellen ”Zoner” och ”Indikator 2”
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Figur 15.
Samtidigt som simulering av solvärmelasttalet för varje rum sker så simuleras också det totala g-värdet
för fönsterglaset i kombination med solskydd och omkringliggande skuggande objekt, g-system. Detta
sker i en separat CHILD-modell och användaren kan själv välja vilka skuggande objekt som ska tas med i
simulering i formuläret ”Avgränsning för redovisat gsyst”. Observera att i själva simuleringen av
solvärmelasttal tas alla skuggande objekt med som vanligt. För mer information se kapitlet ”g-system”.
För att spara simuleringstid stängs all eventuell fönstervädring av, ideala kylare med effekten 50 W/m2
läggs till i varje rum och rumstemperaturbörvärdet sätts till 25°C vilket är i enlighet med ISO 15099.
Dessa ändringar görs i Childmodellen och ej i huvudmodellen.
Resultatet redovisas rumsvis.

Figur 16.
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Indikator 3: Energianvändning
Indikator 3 beräknas med inställningar som görs under BBR-fliken. Observera att användaren behöver
ange vilka mätare som ska korrigeras med geografisk justeringsfaktor eller multipliceras med faktor för
komfortkyla el, detta gäller BBR 25.
Görs beräkningen under BBR-fliken så behöver den INTE göras om under Miljöbyggnadsfliken. Mer
information gällande energiberäkningen i BBR-stödet återfinns i hjälpdokument för BBR-stödet.

Indikator 9: Termiskt klimat vinter
Termisk komfort vinter beräknas utan sol vid ortens lägsta DVUT och som default utan internlaster
(andel internlaster kan anges av användaren). Bedömning enligt Miljöbyggnad sker med PPD-index. Vid
beräkningen används fast infiltration och eventuell omräkning från vinddriven infiltration sker enligt
vald metod i fliken ”Infiltrationsmetod”.
För att placera personlaster 1 m från mitten av rummets största fönster ska användaren trycka på
”Placera person 1 m från största fönstrets mittpunkt”. Då flyttas den första personen i varje zon.
Förflyttningen sker även i höjdled, dock placeras personen lägst 0,6 m och högst 1,7 m från golvet.
Förflyttningen sker enbart i zoner som är rektangulära och där klimatmodellen kan användas (ändring av
personplacering i icke rektangulära zoner kommer att ej påverka resultatet). Vid förflyttning prioriteras
väggfönster framför takfönster. Placering av personlasten kan kontrolleras i golvformuläret för varje zon
i huvudmodellen och kan ändras av användaren genom flytta personlasten.
Vid icke-rektangulära zoner så kommer det upp ett felmeddelande under simuleringens uppstart, vidare
markeras icke-rektangulära zoner med *** i resultatrapporten.
PPD-indexet för tidpunkten med lägst operativtemperatur under det simulerade dygnet redovisas ifall
PMV-värdet vid samma tidpunkt är negativt. Om PMV aldrig är negativt, dvs. personen upplever
inneklimatet som varmt, redovisas PPD-indexet som ”0”. Om det inte finns någon person i zonen blir
PPD-index 100%. PMV och PPD redovisas som ett momentanvärde (dvs. ej medelvärde över en viss tid)
till skillnad från andra variabler.
Andel internlaster, personernas klädsel, aktivitetsgrad och lufthastighet i varje rum ställs in av
användaren i formuläret ”Indata Termiskt klimat vinter”. Som default-värden används rekommenderade
värden för bostäder, kontor, skolor och förskolor enligt Miljöbyggnadsmanualen 3.0. Ändringar som görs
i formuläret ”Indata Termiskt klimat vinter” förändrar inte internlasterna i huvudmodellen utan påverkar
endast resultatet för termiskt klimat vinter.
Den relativa fuktigheten kan inte sättas av användaren utan den beräknas alltid utifrån uteluftens
fuktinnehåll enligt klimatfilen och fuktavgivning från internlaster. Dock kan fuktavgivningen från
internlasten Utrustning justeras så att den relativa luftfuktigheten i rummet förändras.
För zoner av typen Flerbostadshus eller Småhus beräknas PPD- och PMV-index för hela dygnet
(närvaroschemat i CHILD-instansen sätts till ”Alltid närvarande”). För Lokaler beräknas det termiska
klimatet enbart under den schemalagda vistelsetiden när andelen personlast är större än 0,001.
Utjämning (Smoothing) av närvaroschemat sätts till 0.
Observera att rörligt solskydd som aktiveras enligt ett tidsschema och som ger reduktion för
fönsterglasets U-värde också kan påverka resultatet.
Resultatet redovisas rumsvis.
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Figur 17.

Figur 18.

Indikator 10: Termiskt klimat sommar
Termisk komfort sommar beräknas från vår- till höstdagjämning enligt vald klimatfil. PPD-indexet för
tidpunkten med högst operativtemperatur under den simulerade perioden presenteras ifall PMV-värdet
vid samma tidpunkt är positivt. Om PMV aldrig är positivt, dvs. personen upplever inneklimatet som
något kallt under hela simuleringsperioden, redovisas PPD-indexet som ”0”. Om det inte är någon
person i rummet blir PPD-indexet 100 %. PMV och PPD redovisas som ett momentanvärde (dvs. ej
medelvärde över en viss tid) till skillnad från andra variabler.
För att placera personlaster 1 m från mitten av rummets största fönster ska användaren trycka på
”Placera person 1 m från största fönstrets mittpunkt”. Då flyttas den första personen i varje zon.
Förflyttningen sker även i höjdled, dock placeras personen lägst 0,6 m och högst 1,7 m från golvet.
Förflyttningen sker enbart i zoner som är rektangulära och där klimatmodellen kan användas (ändring av
personplacering i icke rektangulära zoner kommer att ej påverka resultatet). Vid förflyttning prioriteras
väggfönster framför takfönster. Placering av personlasten kan kontrolleras i golvformuläret för varje zon
i huvudmodellen och kan ändras av användaren genom flytta personlasten.
Vid simuleringen används den detaljerade zonmodellen (Zonmodell = Klimat) för alla rektangulära zoner.
Vid icke-rektangulära zoner så kommer det upp ett felmeddelande under simuleringens uppstart, vidare
markeras icke-rektangulära zoner med *** i resultatrapporten.
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Andel internlaster, personernas klädsel, aktivitetsgrad och lufthastighet i varje rum ställs in av
användaren i formuläret ”Indata Termiskt klimat sommar”. Som default används rekommenderade
värden för bostäder, kontor, skolor och förskolor enligt Miljöbyggnadsmanualen 3.0. Ändringar som görs
i formuläret ”Indata Termiskt klimat sommar” förändrar inte internlasterna i huvudmodellen utan
påverkar endast resultatet för termiskt klimat sommar.
Under ”Indata Termiskt klimat sommar” kan val göras om rummet har komfortkyla eller inte och detta
val bestämmer för lokaler vilket PPD-krav som gäller för respektive betyg.
Den relativa fuktigheten kan inte sättas av användaren utan den beräknas alltid utifrån uteluftens
fuktinnehåll enligt klimatfilen och fuktavgivning från internlaster. Dock kan fuktavgivningen från
internlasten Utrustning justeras så att den relativa luftfuktigheten i rummet förändras.
Vid simuleringen aktiveras allt rörligt solskydd (styrschemat sätts till ”Alltid neddraget”).
Samtidigt som det termiska klimatet sommartid simuleras så beräknas det totala g-värdet för
fönsterglaset i kombination med solskydd och omkringliggande skuggande objekt, g-system. Det sker i
en separat CHILD-instans och användaren kan själv välja vilka skuggande objekt som ska tas med i
beräkningen i fliken ”Avgränsning för redovisat gsyst”. Observera att i själva simuleringen av termiskt
klimat sommartid tas alla skuggande objekt med som vanligt. För mer information se kapitlet ”gsystem”.
För zoner av typen Flerbostadshus eller Småhus beräknas PPD- och PMV-index för hela dygnet och
närvaroschemat för personlasten sätts till ”Alltid närvarande”. För Lokaler beräknas det termiska
klimatet enbart under den schemaanlagda vistelsetiden när andelen personlast är större än 0,001.
Utjämning (Smoothing) av närvaroschemat sätts till 0.
Resultatet redovisas rumsvis.

Figur 19.
Endast de markerade rummen hamnar i resultatrapporten, se figur 20.
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Figur 20.

Indikator 11: Dagsljus
Vid dagsljussimuleringen anropas dagsljusberäkningsverktyget Radiance (plug-in i IDA ICE). För att kunna
simulera dagsljus krävs att man har IDA ICE Expert eller har köpt Dagsljusmodulen som ett tillägg.
Enbart rum som är markerade ”Vald för ind. 11” simuleras (detta skiljer sig mot övriga rumsindikatorer,
där alla rum simuleras men endast markerade rum redovisas). Därför bör enbart zoner som ska
analyseras markeras, detta för att förkorta simuleringstiden. Markerade rum hamnar också i
resultatrapporten.
All fast skuggning tas med i beräkningen (observera att en IFC-modell tas aldrig med i
dagsljussimuleringar). Eventuellt rörligt solskydd inaktiveras.
Genom att trycka på knappen ”Ytegenskaper och Precision” i Miljöbyggnadsfliken länkas användaren till
Dagsljusfliken där simuleringens precision och optiska egenskaper justeras. Hög precision är inställt som
default i dagljusfliken, och vid en skarp beräkning bör normalt lägre precision inte användas då
resultatet blir mindre tillförlitligt. Som inställning finns också nu ”Superhög precision” vilket kan vara
användbart framförallt vid mer komplicerad geometri. Man bör dock vara medveten om att högre
precision kan förlänga beräkningstiden. Låg precision är mycket användbart för testning av modellen.
De optiska egenskaper som ska anges under Dagsljusfliken är Reflektans, Transmittans, Diffusionsfaktor,
Spekularitet och Råhet. Om modellens reflektionsfaktorer är okända finns schablonvärden angivna i
SGBCs Miljöbyggnadsmanual 3.0.
Före simulering ska användaren öppna formuläret ”Simuleringstyp och upplösning per rum” och välja
vilken metod som ska användas för varje zon – DFpunkt, DFmedian eller Båda (högst betyg redovisas). Valet
kan även göras i tabellen ”Zoner”, se figur 21.
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Figur 21.
Vid simulering av DFpunkt skapas automatiskt två dagsljusmätplan per zon belägna 0,8 m över golv vid
halva rumsdjupet och 1 m från respektive sidovägg, och resultatet för det mörkaste av dessa två plan
redovisas. Vid simulering av DFmedian skapas automatiskt ett mätplan per zon vars avstånd från vägg och
upplösning anges i fliken ”Simuleringstyp och upplösning per rum”, och medianvärde för mätpunkterna
placerade i mätplanet redovisas som resultat.
Innan simuleringen kan de automatiskt skapade mätplanen granskas i 3D-vyn genom att klicka på
”Skapa dagsljusmätplan (punkt)” eller ”Skapa dagsljusmätplan (median)”. Skär byggnaden i z-led för att
kunna se mätplanen bättre. De automatiskt skapade dagsljusmätplanen kan även flyttas/justeras, se
avsnitt ”Justera dagsljusmätplan” nedan.
Om simuleringstyp ”Båda (högst betyg redovisas)” väljs, görs det två simuleringar både för DFmedian och
DFpunkt. Det högsta värdet av dessa två simuleringar redovisas för varje zon.
Simuleringsresultat för Indikator 11 redovisas rumsvis i Miljöbyggnadsmodulen. Eventuella simuleringar
och resultat i Dagsljusfliken är oberoende av simuleringar/resultat i Miljöbyggnadsmodulen.

Justera dagsljusmätplan
Ibland kan det vara nödvändigt att justera de automatiskt skapade mätplanen eller skapa nya mätplan
t.ex. vid djupa kontorslandskap. Det kan man göra genom att först klicka på ”Skapa dagsljusmätplan
(punkt)” och/eller ”Skapa dagsljusmätplan (median)” och sedan öppna zonens golvformulär där de
automatiskt skapade dagsljusmätplanen kan flyttas och justeras, se figur 22. Så fort ett automatiskt
skapat dagsljusmäplan flyttas/justeras blir det till ett så kallat ”Användardefinierat mätplan”. Enbart
mätplan som ursprungligen skapades genom att klicka på ”Skapa dagsljusmätplan (punkt)” kommer att
användas vid beräkning av DFpunkt. Samma gäller för DFmedian.
Om det finns behov att skapa fler än två mätplan för DFpunkt i en zon kan de automatiskt skapade
mätplanen för DFpunkt kopieras och klistras in i golvformuläret. Om mätplanet för DFpunkt görs större
så det inrymmer fler än en dagsljusberäkningspunkt så beräknas planets medelvärde. Det mörkaste av
alla mätplan för DFpunkt kommer att redovisas i resultatrapporten.
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Figur 22.
Om man vill ta bort de användardefinierade dagsljusmätplanen och återskapa de automatiskt skapade
dagsljusplanen ska man trycka på ”Skapa mätplan”-knappen och svara ”Nej” på frågan som uppkommer.
Observera att de användardefinierade dagsljusmätplanen inte kommer att sparas.

Indata- och resultatrapporter
Indata och utdata för Miljöbyggnadsberäkningar redovisas i slutet av resultatrapporter och är anpassade
efter SGBCs dokument ”MB3 Nyproduktion Egenkontroll 170621 version 180208” och ”MB3 Befintlig
byggnad Egenkontroll 170621 version 170621”. I rapporten automatgenereras indata och utdata där det
går att hämta uppgifter från modellen och redovisningen följer samma numrering som SGBCs
dokument. För indataredovisning används vit som bakgrundsfärg och rosa för utdata/resultat. Där det
inte finns plats för all indata finns hänvisningar till tabeller med mer detaljerat indata som återfinns
längre ner i rapporten. Fälten som användaren själv ska fylla i märks med ”Manuell inmatning”.
Ett enkelt sätt att arbeta med resultat- och indatarapporten är att markera och kopiera all text i
rapporten (Ctrl+a och Ctr+c) och klistra in (Ctrl+v) i Microsoft Word eller liknande program. Sedan kan
rapporten lätt redigeras.

Fel-/informationsmeddelanden
Nedan listas några av de meddelanden med förklaring som är förknippade med Miljöbyggnadsmodulen.
De flesta indikatorkörningar sker i temporära separata IDA ICE-instanser, s k. ”IDA-CHILD”. Man kan välja
att spara dessa separata körningar genom att avmarkera ”Stäng Indikatorkörningar”. Om något gått fel i
indikatorsimuleringen kommer det ofta upp ett felmeddelande i Child-modellen som går att felsöka.
Dock ska ändringen göras i huvudmodellen och inte i Child-modellen då denna inte är avsedd för
redigering och vidare simuleringar.
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”DVUT saknas. Byggnadens tidskonstant enligt BBR-stödet har ej simulerats/angetts.”
Beräkning av indikator 1 sker vid dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT, vilken beräknas i BBRfliken. Man kan alltid simulera det ”värsta” av fallen genom att använda den lägsta DVUT för orten där
byggnaden är placerad. I så fall kan en tidskonstant motsvarade 1 h - 24 h matas in i fältet för
tidskonstant.
”Om vinddriven infiltration väljs ska enheten l/s, m2 och trycket 50 Pa användas för omräkning till fast
infiltration för indikatorer 1 och 9. Glöm ej tryckkoefficienterna!”
Om vinddriven infiltration har angivits av användaren måste enheten som denna anges i vara l/s, m2 utv.
yta. Detta krävs för att omräkning till fast infiltration ska kunna ske för indikator 1 och 9. Generellt för
att vinddriven infiltration ska beräknas korrekt måste användaren ange tryckkoefficienter och lägga in
läckor mellan zonerna.
”Om du vill använda Schablonmetod för köldbryggor, så måste du sätta alla köldbryggor till 0 först.”
Om schablonmetoden för köldbryggor ska kunna anges måste alla köldbryggor i modellen först ha satts
till 0. Detta inkluderar både detaljerade köldbryggor för varje anslutning, totalt för klimatskalet och
extra förluster i varje zon. Extra köldbryggeförluster för en zon visas i figur 23.

Figur 23.
”Schablonköldbryggor är satta på zonnivå (som Extra förluster [W/K]). Vill du ta bort dessa?”
Om användaren har angivit att schablonmetoden för köldbryggor ska användas sätts detta
schablonpåslag som extra förluster för varje zon. Om användaren vill byta tillbaka till detaljerade
köldbryggor i köldbryggeformuläret i MB-fliken måste man godkänna att dessa extra förluster tas bort
för samtliga zoner.
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”Det finns inga luftbehandlingsaggregat valda för byggnaden”
För att kunna beräkna indikator 1 måste användaren trycka på knappen för Ventilation. Det räcker med
att stänga ned rutan för att indikatorn ska kunna beräknas. Om förändringar görs för
ventilationsformuläret måste användaren trycka på ”OK” för att ändringen ska gå igenom.
”Den första personlasten är inte placerad 1 meter innanför det största fönstrets mittpunkt i alla zoner
eller så har några av de valda zonerna komplicerad geometri. Vill du fortsätta med simuleringen
ändå?”
För att placera personlaster 1 m från mitten av rummets största fönster ska användaren trycka på
”Placera person 1 m från största fönstrets mittpunkt”. Då flyttas den första personen i varje zon.
Förflyttningen sker enbart i zoner som är rektangulära och därmed klimatmodellen kan användas. Om
personlasten inte kan placeras framför fönstret dyker felmeddelandet ovan upp och användaren får
därmed välja om simuleringen ska köras ändå.
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