
“like ruins because what remains is not the total design, but the clarity of thought, the naked structure, the spirit of the thing.”
TADAO ANDO
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D Esquemes climàtics instalacions
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- Mur exterior museu

- Massa Tèrmica 
85.55 KJ/K

- Transmitància

R = 3.51 m2.K/W
U= 0.28

- Massa Tèrmica 
103.1 KJ/K

- Transmitància

R = 5,71 m2.K/W
U= 0.17

- Massa Tèrmica 
176.58 KJ/K

- Transmitància

R = 7.07 m2.K/W
U= 0.14

* Càlcul extret de l’anàlisis tèrmic de 
REVIT ECOTEC 2013

- Coberta verda - Solera - Obertures

Schüco Finestra AWS 75.SI

- Transmitància

R = 0.62 m2.K/W
U= 1,6

Clima i temperatura exterior

Ens trobem davant d’un clima extremadament dur a la ciutat d’Oslo que dificulta la cor-
recta climatització de l’edifici.

Condicions extremes a l’hivern com es pot veure en el gràfic adjunt amb una mitjana de 
temperatures per sota del 0 amb puntes de -15/-20º. L’estiu condicions de comfort al vol-
tant dels 25ºC a l’exterior similars i adaptables a l’interior de l’edifici.

Ens hem de concentrar en combatre les dures condicions hivernals.

Estratègies bàsiques

1. Arquitectura subterrànea. La major part de l’edifici està enterrat la qual cosa aprofita l’aïllament natural del terreny  i la seva temperatura con-
stant per disminuir els requeriments climàtics.

2. Alt aïllament. A causa de la massificació dels elements constructius l’edifici disposa d’una gran inèrcia tèrmica similar a l’aconseguida a les 
esglésies romàniques.

3. Terra Radiant elèctric. Es tria aquesta opció climàtica per la seva bona adaptabilitat i per el seva gran eficiència energètica ja que una clima-
tització per aire aniria en contra de la escència de l’edifici.

4.Ventilació mecànica i no refrigeració. Es desetima la refrigeració de l’edifici a causa del bon clima estiuenc amb temperatures de comfort que 
faria malversar fons en l’instalació d’un aire acondicionat totalment innecessàri.

Càrregues tèrmiques

En el gràfic adjunt de la dreta podem 
veure la distribució de les càrregues tèr-
mics al llarg de l’any i distribuides segons 
paràmetres.

Es pot observar que el balanç a l’estiu 
és 0 a causa de les estratègies utilitza-
des. Gran grau d’aïllament i manca de 
refrigeració que fa ínfimes les càrregues 
tèrmiques en aquest periodes.

Ara bé com es pot comprovar a l’hiv-
ern existeix un gran requeriment tèrmic 
a causa del clima extrem al que està 
sotmès l’edifici. Amb l’ajuda d’aquests 
documents s’arriba a la conclusió que 
només cal climatitzar l’edifici per l’hivern, 
obviant-ne la refrigeració artificial.

Amb els següents documents podem establir més detalladament la font d’energia que gastarem i aproximadament el valor econòmic que 
se’n destinarà. Així com també els requeriments energètics dels diferents equips elèctrics.

dades de l’edifici

En el gràfic adjunt trobem dades 
necessàries per fer una bona climatització 
de l’edifici i que s’han utilitzat per tal de fer 
la simulació climàtica del museu.

Exemple d’instalació i distribució del entramat de la malla radiant elèctrica. Connexió amb la estació transformadora situada a la part posterior del 
museu. Destacar la sectoritzacio de la calefacció que permet un major grau de control i per tant d’estalviu energètic.

Esquema diagrama del funcionament i instalació del 
terra radiant elèctric i els seus elements.
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