
 
 

 

 

Mika Tuomikoski 
Ht 2013 
Examensarbete, 30 hp 
Civilingenjörsprogrammet Energiteknik 
 

  

 

 

 

Innovativa passiva lösningar 

för förhöjd klimatkomfort i 

kontorsmiljö 

 

 

Mika Tuomikoski 



   

 
 
 

 

 

 

ii 
 

Mika Tuomikoski 
Ht 2013 
Examensarbete, 30 hp 
Civilingenjörsprogrammet Energiteknik 
 

 

 

INNOVATIVE PASSIVE SOLUTIONS TO ELEVATED 

CLIMATE COMFORT IN THE OFFICE ENVIRONMENT 

 

 
 
ABSTRACT 

 
Innovative passive solutions can contribute to elevated climate comfort and reduce energy use in 

office buildings. This report has identified several passive solutions and their associated properties. 

Natural ventilation and plants have been this report's main focus. Natural ventilation´s ability to 

sustain the ventilation flow in an office building with atrium, located in Stockholm, has been simulated 

in the software IES-ve and its CFD-module. When the outdoor temperature is below 12 ℃ natural 

ventilation works as recommended. Calculations of pre-heating and pre-cooling the outdoor air in the 

soil have been conducted to see its opportunities as a supplement with natural ventilation. The results 

show that pre-heating and pre-cooling outdoor air can lower natural ventilations heating demand by 

about 13%. While the results also show that natural ventilation is not capable of running the 

supplement without using a fan. These ventilations have been compared with ventilation with an 

FTX-system and results show that the FTX-system has the lowest annual heating needs. Plants are 

able to grow in number as biological filters and result in reduced heating demand due recirculation of 

indoor air. 
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SAMMANFATTNING 

 
Innovativa passiva lösningar kan bidra till förhöjd klimatkomfort och sänkt energianvändning i 

kontorsbyggnader. I rapporten har flera passiva lösningar och deras egenskaper identifierats. Självdrag 

och växter har varit rapportens största fokus som fördjupningsdel. Självdragets förmåga att klara av 

ventilationsflödet i en kontorsbyggnad med atrium, belägen i Stockholm har simulerats i programmet 

IES-ve och dess CFD-modul. Då utomhustemperaturen ligger under 12 °C fungerar självdrag enligt 

rekommendationerna. Beräkningar på förvärmning och förkylning av uteluften i marken har utförts 

för att se dess potential och komplettera det med självdrag. Resultaten visar att förvärmning och 

förkylning av uteluften kan sänka självdragsventilationens uppvärmningsbehov med ungefär 13 %.  

Samtidigt visar resultaten att självdrag inte klarar att driva kompletteringen utan hjälpfläkt. Dessa har 

jämförts med ventilation med FTX-aggregat och visar att FTX- aggregatet har det minsta årliga 

uppvärmningsbehovet. Växter har möjlighet att öka i antal som biologiska filter och ge upphov till 

minskad uppvärmning p.g.a. återcirkulering av inomhusluften.  
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FÖRORD 

 
Examensarbetet har genomförts som en avslutande del i min civilingenjörsutbildning i energiteknik på 

Umeå universitet med omfattningen 30 högskolepoäng. Arbetet har utförts på uppdrag av Sweco 

Systems AB i Stockholm. 
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1 INLEDNING 

Människor vistas stora delar av tiden inomhus. I många byggnader är klimatkomforten inte 

tillfredställande och det kan ge olika besvär och symptom för de som vistas i dessa lokaler.  

Byggnader står för stor del av människans energianvändning och det finns mycket som kan göras för 

att nå framtidens krav på minskad energianvändning. Passiva lösningar är inget nytt koncept, det har 

byggts byggnader med passiva lösningar sedan länge. Under slutet av 1800-talet patenterades t.ex. ett 

koncept med tungt klimatskal, under 1940-talet byggde amerikanska försvaret byggnader med passiva 

lösningar och under 1970-talets oljekris togs de återigen upp på agendan. I dagsläget är det bland 

annat hotet om en global uppvärmning som gör innovativa passiva solsystem till attraktiva alternativ 

för ökad klimatkomfort och sänkt energianvändning.   

1.1 SYFTE 

Syftet med detta arbete var att identifiera passiva lösningar för byggnader som kan bidra till både ökad 

klimatkomfort och samtidigt minska energianvändningen.  

En fördjupning av självdragsventilation som passiv lösning som även kompletteras med för 

möjligheter till minskad energianvändning. 

En fördjupningsdel var den andra huvuddelen i rapporten och innefattade självdragsventilation som 

även kompletteras med förvärmning och förkylning av uteluften i mark. I fördjupningen undersöktes 

även växters möjligheter och hela fördjupningens syfte var följande sammanställda punkterna: 

- Självdrag, där luftrörelser analyseras med hjälp av IES-ve och dess modul Microflow vilket 

utför CFD simuleringar (Computational Fluid Dynamics, dvs. datorbaserade 

flödesmätningar). 

- Tryckförlustberäkningar för ventilationssystemen utförs för att se möjligheter till 

förvärmning och förkylning av uteluften i mark. Ventilation med FTX-aggregat (från- och 

tillufts värmeväxlare) ska också jämföras. 

- Växters möjligheter till ökning av inomhuskomforten och minskat energibehov till 

uppvärmning. 
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1.2 MÅL 

Mål som eftersträvas är att identifiera innovativa passiva lösningar kommande från solens energi och 

visa vad det finns för möjligheter med dessa för kontorsbyggnader.  

Simuleringarnas mål med självdragsventilation som passiv lösning för en fiktiv kontorsbyggnad 

belägen i Stockholm är att ta fram resultat på självdragsventilationens möjligheter som ett alternativ till 

nya byggnader i stockholmsklimat.   

Vidare är målet att visa: 

 Om självdrags drivkrafter klarar av att utan extern hjälp driva självdragsventilation 

kompletterad med förvärmning och förkylning av uteluften i mark.  

 Jämförelse mellan självdrag, självdrag med förvärmning och förkylning av uteluften i mark 

och ventilation med FTX-aggregat för att se om en investering med passiv ventilation kan 

ses som god.  

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Passiva energilösningar har använts länge och nya tillämpningar uppfinns ständigt. Det gör att 

rapporten inte kan ta upp allt vad gäller passiva energilösningar då arbetet skulle bli för omfattande. 

Flertalet lösningar beskrivs mer noggrant med egen rubrik medan vissa kommer enbart att nämnas 

kort. 

 Avgränsningar i simuleringarna har gjorts enligt följande:  

- En byggnad med atrium simuleras i IES – microflow där byggnadens ventilationen fungerar 

enligt självdrag.  

1.4 DISPOSITION 

Rapportens struktur är enligt följande i två stora delar: litteraturstudien är den första delen där 

grundläggande information om inomhuskomfort gås genom, vanliga föroreningar i inomhusluften tas 

upp för att se var de kommer ifrån och vilka ämnen som luften måste renas från och till sist beskrivs 

de passiva lösningarna som identifierats.  

Den andra delen av rapporten är fördjupningsdelen som börjar med teoretisk bakgrund där ekvationer 

som är nödvändiga för analysen tas upp. Därefter följer en genomförandedel som beskriver 

tillvägagångssättet, antaganden och motiveringar.  I slutet visas resultaten från fördjupningsarbetet och 

till sist presenteras en diskussion och slutsats där tankar kring det utförda arbetet samt fortsatta 

möjligheter av arbetet tas upp.      
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2 LITTERATURSTUDIE 

Inomhuskomfort beror av flera parametrar och dessa beskrivs i början av litteraturstudien och sedan 

lyfts fram passiva lösningar som har möjlighet att både öka klimatkomforten och sänka energibehovet.  

2.1 INOMHUSKOMFORT 

Människor vistas allt mer och mer inomhus. Svenskar tillbringar i genomsnitt 90 % av sin tid inomhus 

och därför är det viktigt med god luftkvalitet i byggnader. Luftkvaliteten i en byggnad beror på hur 

frisk luften är som kommer in i fastigheten, hur effektiv ventilationen är samt vilka föroreningar som 

tillkommer till inomhusluften från själva byggnaden och från mänskliga aktiviteter.  

 

Ett vanligt problem i kontorslokaler är upplevelsen av det termiska klimatet. Antingen är det för 

varmt, kallt eller dragit. Höga temperaturer medför ökad avsöndring av ämnen från inredning och 

byggnadsmaterial och då upplevs luften inte som fräsch. Luftdrag uppfattas vanligen som kyla då det 

medför en lokal nedkylning av kroppen som leder till en sänkning av hudtemperaturen. Besvär 

upplevs då luftens medelhastighet varaktigt överstiger 0,15 m/s samtidigt som den operativa 1 

temperaturen ligger mellan 20 och 24 °C (1).  

 

Problem med höga temperaturer inomhus uppkommer oftast under sommaren på grund av 

sommarklimatet, soluppvärmda byggnader och direkt solinstrålning. Solinstrålningen påverkar 

luftkvaliteten främst genom temperaturpåverkan. Instrålning genom oskyddade fönster höjer 

lufttemperaturen, temperaturen på byggnadsskalet och fönstren. Värme är en belastning för kroppen 

som bland annat medför ökat arbete för hjärtat. Det kan ge besvär som hudrodnad, huvudvärk, 

retlighet och illamående (2). Om inomhustemperaturen däremot är för kall, kan det uppkomma 

problem på leder och muskler som nacke och axlar vilka antas löpa risk för belastningsskador när de 

avkyls lokalt.  

 

Luftfuktigheten ska inomhus helst ligga mellan 40 och 60 %. Det är i det intervallet påverkan från 

bakterier, virus, svamp, kvalster etc. är minst. En relativ luftfuktighet inomhus kan hamna under 20 % 

vintertid och då ge besvär med torra slemhinnor, hud och även dammalstring som ökar. Sommartid 

kan relativa luftfuktighet nå över 70 % och medföra ökad risk för kondensutfällning på byggnadsdelar 

och kylsystem, tillväxt av kvalster och alger samt ökad gasavgivning från material och inredning (1). 

Den relativa luftfuktigheten inomhus varierar mer än utomhus under ett år. Vintertid är skillnaden 

mellan relativa luftfuktigheten inom- och utomhus störst då den kalla luften tas in via byggnadens 

ventilation och värms upp. Den relativa luftfuktigheten minskar då den varmare inomhusluften klarar 

att bära mer vatten. 

Människan utsöndrar luktämnen från andningsorgan, matsmältningsorgan och hud. Även om luften 

har blivit skämd av luktämnen i högre koncentrationer så har den inte någon giftverkan på människor, 

men det kan dock påverka allmäntillståndet. Det känns t.ex. obehagligt att andas in skämd luft. 

Luktintensiteten samverkar med koldioxidhalten och anses nå en obehaglig nivå samtidigt då 

koldioxidhalten stiger till 1000 ppm. En människa avger ca 40 gram vattenånga per timme och det 

skulle krävas ett luftflöde på ca 2 l/s, per person för att inte luftfuktigheten ska bli för hög (1). 

                                                           
1 Beskriver inverkan av lufttemperatur och värmestrålning mellan människa och omgivande ytor. 
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Koncentrationen av luftburna partiklar och ämnen i inomhusklimatet har att göra med hur mycket 

som kommer in i byggnaden utifrån genom ventilationssystemet, fönstervädring och öppna dörrar 

samt från människor, djur, inredning och byggnadsmaterial inomhus. Bidrag kommer också från 

partiklar som människan släpper i luften från bl.a. tobaksrökning, matlagning och stearinljus (3). 

 

Sambandet mellan inomhusmiljön och hälsan är komplicerat. Det är många faktorer som spelar in för 

hur människor blir påverkade av inomhusluften som t.ex. temperatur, buller, fukt, radon, belysning 

och luftens innehåll av olika ämnen. Dessa påverkas av byggnadens utformning, installationer och 

materialval men även hur den används, underhålls och vårdas (4). Upplevelsen av inomhusmiljön 

varierar även mellan individer och påverkas av bland annat kön, ålder, känslighet och livsstil. Nedan är 

en sammanställning av besvär och symtom som kan uppkomma i inomhusmiljöer. Det är enligt Tabell 

2-1 en stor mängd människor i enbart Sverige som upplever symptom pga. inomhusmiljön. De 

främsta källorna till ovan nämnda besvär kommer från fuktskador i byggnader. Det uppkommer 

främst från regn utifrån, fukt från marken eller fukt som människan avger i byggnaden. Undermålig 

ventilation och vissa kontorsmaskiner bidrar också till detta.  

 

 

Tabell 2-1. Besvär och symptom i inomhusmiljöer. Källa: Miljöhälsorapport 2001, Socialstyrelsen 

Besvär och symptom i inomhusmiljöer 
Kritiska effekter Astma, särskilt kvalsterallergi. Allmänna symtom som 

trötthet och huvudvärk. Symptom från hud och 
slemhinnor. Besvärsupplevelser. 
 

Känsliga grupper Personer med allergiska anlag. Barn och ungdomar. 
 

Främsta källor Fuktskador i byggnader. Byggnads- och inredningsmaterial. 
Bristfällig ventilation. Vissa kontorsmaskiner. 
 

Antal personer (18-81år)som 
rapporterar symptom pga. 
inomhusmiljön 

Drygt 1 miljon (18 %). 
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2.1.1 FÖRORENINGAR INOMHUS 

Inomhusluften innehåller många olika ämnen i form av kemikalier och andra ämnesgrupper. Det 
kommer inifrån men även utifrån, från t.ex. möbler, människor, byggnadsmaterial, trafiken, marken 
m.m. De huvudsakliga föroreningarna i inomhusluften är: 
 
Ämne, komponent  Vanlig källa 
 

 VOC   Kopieringsapparater, Byggnadsmaterial 

 Bensen  Utifrån med tilluften, största del från trafiken 

 Formaldehyd   Byggnadsmaterial, inredning 

 Trikloretylen  Utifrån med tilluften, intag av förorenat grundvatten 

 Mikroorganismer  Tillväxt på grund av fukt 

 Husdammskvalster  Luftfuktighet och aktivitet 

 Koldioxid  Människor som andas i byggnaden 

Till det tillkommer även: radon, antibakteriella ämnen, bisfenol A, bor, bromerade flamskyddsmedel, 

ftalater, krom, nickel, nitrosaminer och nitroserbara ämnen, nonylfenol, organiska lösningsmedel, 

parfymämnen och per- och polyfluorerade ämnen för att nämna några (5). Dessa ämnen existerar i 

bl.a. olika konsumentprodukter som kan påverka och utgöra en hälsorisk för människor och miljön. 

 

2.1.1.1   VOC 

VOC är en förkortning för flyktiga organiska ämnen. Det är ett samlingsnamn för en stor och 
varierande grupp kemiska ämnen. Det som ämnena i gruppen har gemensamt är att deras kokpunkt 
ligger mellan 50-250 °C (6). I en ny eller renoverad byggnad är emissionen från byggnads- och 
inredningsmaterialen den dominerande källan till VOC i inomhusluften. På ett år minskar dock 
koncentrationen betydligt från att det nya materialet har tagits in i byggnaden. VOC kan också komma 
från kopieringsapparater, rengöringsmedel, doft/parfymämnen och tobaksrök. Mängden och 
sammansättningen av VOC i inomhusluften varierar beroende på årstid, temperatur, luftfuktighet och 
ventilation. Normalt förekommer de flesta VOC i koncentrationer under 1-10 µg/m3 men det finns 
vissa vanligt förekommande ämnen som kan ha koncentrationer på 10-50 µg/m3 (7). Bensen och 
formaldehyd är ämnen som ingår i samlingsnamnet VOC. De är även de vanligaste ämnena i 
inomhusluften från sina grupper aromatiska kolväten respektive aldehyder i nämnd ordning och 
därför tas de upp separat nedan. 
 

2.1.1.2  Bensen 

Bensen är ett flyktigt aromatiskt kolväte och uppträder som en färglös till ljusgul vätska. Ämnet är 
cancerframkallande och kan orsaka t.ex. leukemi.  Största användningsområdet för bensen var som 
oktantalshöjande tillsats till bensin fram till 1950-talet. Idag kommer den mesta bensen i luften från 
biltrafiken eftersom ämnet fortfarande ingår i petroleumfraktioner som används till bensin  (8). Ämnet 
följer sedan med tilluften in i byggnader. Det sprids även till luften från t.ex. småskalig vedeldning och 
cigarrettrök. Bensen används i vissa lösningsmedel, bindemedel till lim och färg och olika 
bilvårdsprodukter som t.ex. vinylrengöring, rostskydd, schampo. 
 
Katalytisk avgasrening i bilar har gett en påtaglig minskning av bensen i luften sedan 1990-talet. Då 
ämnet har särskilt allvarliga egenskaper kommer det så långt som möjligt att fasas ut för att följa 
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riksdagens antagna miljömål – giftfri miljö, frisk luft och god bebyggd miljö. Bensen kommer 
förmodligen att fortsätta minska men i långsammare takt (9). 
 

2.1.1.3  Formaldehyd 

 Formaldehyd är vid rumstemperatur en färglös gas. Den är brännbar, mycket reaktiv och lättflyktig. 
Det är klassat som prioriterat riskminskningsämne på grund av dess farliga egenskaper. Ämnet kan 
medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och i miljön. Formaldehyd kan finnas i 
lim som används till spånskivor, i vissa lacker och konserveringsmedel i hygienprodukter. Det kan 
även finnas i textilier för att motverka mögel under transport och att hålla tyget slätt i butik (10). 
Emissionen av formaldehyd ökar med ökad luftfuktighet och temperatur inomhus. 
 
Formaldehyd är väldigt lättlösligt i vatten och andra polära lösningsmedel. Absorptionen anses vara 
100 % i de övre luftvägarna (näsa, svalg, luftstrupe och grövre luftrör) och därför når formaldehyd i 
gasfas i liten utsträckning de nedre luftvägarna. För flesta människor uppträder irriterande symptom 
vid ökande formaldehydhalter. Det första är ögonirritation, därefter luktförnimmelse och sedan 
irritation i näsan. Forskning visar på att det sannolikt krävs en skadad nässlemhinna för att det skall 
finnas en ökad risk för cancer i näsepitel. Risken anses som försumbar så länge formaldehydhalten 
ligger under den nivå där irriterande effekter uppstår. Formaldehyd på partiklar i luften kan misstänkas 
föra formaldehyd till de nedre luftvägarna. Sådan exponering kan uppstå när formaldehyd alstras av 
cigarettrök eller dieselavgaser. Risken för cancer genom detta är dock ännu oklar. Formaldehyd 
preciseras i regeringens miljömål – frisk luft. Riktvärdet har satts med hänsyn till känsliga grupper, att 
halten av formaldehyd inte överstiger 10 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett tim-
medelvärde (11) (12) (13). 
 

2.1.1.4  Trikloretylen 

Trikloretylen är en färglös, klar, lättflyktig vätska med en söt doft, som påminner om kloroform. Det 
är ett effektivt lösningsmedel för bl.a. fetter och används därför främst som avfettningsmedel. 
Trikloretylen ingår i samlingsnamnet TRI vilket används för klorerade lösningsmedel och är klassat 
som cancerframkallande. Därför faller användningen av trikloretylen inom tre av de nationella 
miljömålen, giftfri miljö, skyddande ozonskikt samt frisk luft. Ämnet är svårnedbrytbart och det sker 
en bioackumulation i organiska vävnader och därför finns risk för organskador. Användningen av 
trikloretylen visar tydligt en nedgång, från flera tusen ton per år under 1990-talet till cirka 120 ton 2008 
(14). 
 
Klorerade lösningsmedel har lagrats, hanterats och använts på tusentals platser i Sverige. Det som 
kommer ut i omgivningen kan transporteras snabbt ner genom jordlager och bromsas först upp av 
kapillära krafter eller när den hindras av ett tätt lager. Rester av lösningsmedlet kvarlämnas i sprickor 
och porer i form av droppar och tunna strängar. Dessa rester kommer sedan långsamt transporteras 
till förbipasserande grundvatten. Inandning av gaser är generellt den stora risken och gasavgång kan 
ske från platsen där ämnet finns, men även från förorenat grundvatten som transporteras genom 
jordlagren in i byggnader belägna över det förorenade vattnet. En exponeringsväg kan även vara intag 
av förorenat grundvatten (15). 
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2.1.1.5  Mikroorganismer 

Mikroorganismer är organismer som är omöjliga för ögat att se. Till dessa räknas bland annat 
bakterier, encelliga alger, jästsvampar och mikroskopiskt små svampar. De som oftast sammankopplas 
med inomhusluften är bakterier och mögelsvampar. En stor del av bakterierna kommer från 
människorna som vistas i byggnaden och mögel kommer främst in med uteluften. Tillväxt i 
byggnadskonstruktioner eller ytor inomhus kan bidra till förhöjd mögelhalt. Hälsoeffekten från 
mikroorganismer är till viss del ämnen som de avger till omgivningen och en del kan uppfattas som 
dålig lukt (4). 
 

2.1.1.6  Kvalster 

Husdammskvalster kan vara ett tecken på dåligt inomhusklimat. De mikroskopiskt små kvalstren trivs 
i varma, fuktiga miljöer och förökar sig lätt när förhållande är den rätta. Det kan vara vid t.ex. dåligt 
ventilerade byggnader där luftfuktigheten har möjlighet att komma upp i sådana höga nivåer. Optimala 

förhållanden för dammkvalster är ca 25 °C och 75-80 %  relativ luftfuktighet. Det är endast i 
förhållandevis fuktiga bostäder som dammkvalster överlever under de torra vintermånaderna. Rester 
och avföring från kvalster kan orsaka astma och allergier (1). 
 

2.1.1.7  Koldioxid 

Människan är den största källan till koldioxid i inomhusluften och utandningsluften innehåller runt 
40000 ppm (4 %) CO2. Koldioxidhalten i utomhusluften är numera runt 400 ppm (0,04 %) och 

inomhus brukar den ligga mellan 600-800 ppm i väl ventilerade lokaler. En koldioxidhalt över 1000 
ppm indikerar att ventilationen inte är tillräcklig för att ventilera ut föroreningar i luften, men denna 
nivå är inte hälsofarlig i sig. 
 
Det är relativt enkelt att mäta CO2 och koldioxidhalten ökar i samma takt som andra ämnen som t.ex. 
gaser och lukt som människan producerar. För en person som befinner sig i ett otillräckligt ventilerat 
rum, är inte syrebristen den kritiska faktorn. Det är istället ökningen av koldioxidhalten som vid för 
hög halt medför svårighet för kroppen att ta upp syret från luften och inandningsluftens förmåga att 
transportera bort koldioxid från kroppen minskar (1). Det arbetshygieniska gränsvärdet för koldioxid 
är 5000 ppm, det är baserat på ämnets egna skadeverkningar. Vid 20000 ppm koldioxid uppstår 
huvudvärk, ökad andningsfrekvens etc. (1). 
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2.1.2 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR VENTILATIONSFLÖDEN OCH 

INOMHUSTEMPERATURER 

 

2.1.2.1  Ventilation 

Kontorsbyggnader är arbetsplatser och reglerna för luftflödet bestäms därför av arbetsmiljöverkets 

regelverk. Det slår fast att, personer vistas mer än tillfälligt i kontorsbyggnader och därför behövs det 

ett uteluftsflöde på 7 liter per sekund och person vid stillasittande arbete samt ett tillägg på 0,35 liter 

per sekund och m2 golvarea. Tillägget är tänkt för att ventilera ut föroreningar från inredning och 

verksamhet (2). 

 

2.1.2.2  Temperatur 

Temperaturen inomhus bör hållas inom vissa rekommendationer och riktvärden för att undvika 
olägenhet för människors hälsa. Nedan  i tabellen  visas sammanställning av Socialstyrelsens 
riktvärden och rekommendationer för en god inomhuskomfort.  
 
Tabell 2-2. Temperaturer för att undvika olägenhet för människors hälsa, enligt Socialstyrelsen (16) 

Inneklimatfaktor Riktvärden Rekommenderade 
värden 

Förklaring 

Operativ temperatur Lägst 18°C    
(1.  20°C) 

20-23°C    
(1.  22-24°C) 

1. Gäller känsliga 
grupper 

Operativ temperatur, 
sommartid 

Varaktigt ej över 
26°C  
Kortvarigt ej över 
28°C 

  

Yttemperatur, Golv Lägst 16°C  
(2. 18°C) 

20-26°C 2. Gäller känsliga 
grupper 

Vertikal temperaturdifferens 
0,1 och 1,1 m över golv 

 Max 3°C  

Strålningstemperaturskillnad 
Fönster – motsatt vägg 
Tak – golv 

  
Max 10°C 
Max 5°C 

 

Luftens medelhastighet  Max 0,15m/s   (3.) 3. Vid temp över 24°C 
kan högre accepteras 

2.1.2.3  Andra regler och riktlinjer 

Vistelsezon i rum avgränsas horisontellt 0,1 och 2,0 meter över golv samt vertikalt 0,6 meter från 

innervägg och 1,0 meter från yttervägg. 

 

Luftdrag uppfattas ofta som allmän kyla. Det skapas av kallras från fönster, kalla golv och väggar, eller 

av ventilationen. Enligt arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 2009:02 (20 §) ska tilluft tillföras 

så att inte besvärande drag uppstår. Lufthastigheter mindre än 0,15 – 0,2 m/s brukar uppfattas som 

dragfria. Uppvärmningsanordning bör placeras så att kallras från fönster eller liknande undviks, enl. 

AFS 2009:02. 
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2.2 PASSIVA LÖSNINGAR 

Passiva lösningar använder energi från solen till att värma, kyla och belysa byggnader. Systemen som 

tas upp i denna uppsats har delats in i tre följande undergrupper: 

 

Ventilation: Självdrag, förvärmning och förkylning av tilluften i mark och växter 

 

Dagsljussystem: Dagsljusinfångning, solavskärmning och reflekterande ljushyllor  

 

Termiska system: Fasomvandlingsmaterial, tunga klimatskal, trombe vägg och gröna tak 

2.2.1 VENTILATION 

En viktig faktor för ett sunt inomhusklimat är att ventilation ska vara anpassad till verksamheten som 

bedrivs i byggnaden. Ventilationen ska kontinuerligt föra bort luftföroreningar oavsett väder, årstid, 

temperatur och belastning. I byggnader med dålig eller ineffektiv ventilation stannar föroreningar som 

bildats kvar inomhus och det kan ge upphov till höga nivåer av luftfuktighet. Mängden frisk luft som 

tas in är avgörande tillsammans med hur mycket gammal luft som byts ut mot ny.  

 

En rad studier har visat ett samband mellan undermålig ventilation enligt byggreglerna och ökad risk 

för ohälsa i form av astma och så kallade ”sjuka hus”-symtom. Föroreningar i inomhusluften som 

gicks genom tidigare visade också vikten av ventilation och filtrering. Därför är en god luftväxling 

viktig för hälsan.  

 

Dagens avancerade ventilationssystem kan medföra svårigheter på grund av dess komplicerade teknik. 

Det kan hända att hyresgästerna inte förstår hur systemen fungerar och möjligheten att åtgärda 

eventuella fel är liten. Genom utförda ventilationskontroller har det många gånger kommit fram att 

ventilationssystemen underhålls undermåligt eller inte alls (17). 
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2.2.1.1  Självdragsventilation 

Självdragsventilation har historiskt sett varit den vanliga ventilationsformen som byggnader haft. Det 

fungerar med hjälp av termiska drivkrafter så det behövs inga fläktar eller annan styrning, vilket gör 

den till ett tyst och ekonomiskt bra alternativ. Det förutsatt att systemet är dimensionerat och 

utformat på rätt sätt, bidrar det till minskad belastning på miljön p.g.a. minskat elektriskt behov. Detta 

förutsatt att elproduktionen ses från ett globalt perspektiv och inte från en CO2-neutral produktion.  I 

nybyggnationer har självdragsventilation nästan helt utkonkurrerats av mekaniska ventilationssystem 

under de senaste 30 – 40 åren. Anledningen till detta beror mycket på att mekaniska frånluftssystemen 

inte skiljer sig mycket prismässigt jämfört med självdragssystem, men också att tryckförluster i 

värmeväxlare gör det svårt att använda värmeåtervinning i byggnader med självdragssystem. Jämförs 

självdrag med kommersiella luft-ventilerade byggnader kan som tumregel sägas att byggnader med 

självdrag är 10 – 15 % billigare att konstruera (18). Om en byggnad ska byggas med självdrag som 

ventilationssystem och det ska bli effektivt och väl fungerande, måste det planeras från första stund av 

projektets alla inblandade. 

 

 Det är svårt att filtrera tilluften via filter med självdragsventilation då det blir ett tryckfall över dessa 

som kan medföra undermålig luftomsättning. Det innebär behov av noggrann placering av tilluftsdon 

med hänsyn till luftkvalité och oljud. T.ex. ska hänsyn tas till om en sida av byggnaden vetter mot en 

väl trafikerad gata med dålig luft och oljud.  Självdragsventilation är inte lika styrd som mekanisk 

ventilation, vilket ger anställda större möjlighet till att styra sin omgivning som t.ex. öppna och stänga 

fönster, dra för persienner och liknande.  

  

Figur 2-1. Principskiss av självdragsventilation (54) 
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Studier visar att produktiviteten ökar hos personalen om de har möjlighet att påverka sin omgivning 

gällande temperatur, ventilation och ljus, se Figur 2-2. Upplevd produktivitet som en funktion av 

användarens möjlighet till kontroll 

 

Figur 2-2. Upplevd produktivitet som en funktion av användarens möjlighet till kontroll (18) 

 
Vid dimensionering ska system med självdrag utformas så att de fungerar i alla lägen utom vid mycket 

extrema väderförhållanden. Det är beroende av termiska drivkrafter vilket innebär behov av 

höjdskillnad mellan luftintag och utsläpp samt temperaturskillnad mellan inom- och utomhus. 

Ekvation 1.visar hur den termiska drivkraften (delta P) kan beräknas. 

          
     

 
   1 

Där   = luftens täthet, 

 = jordaccelerationen, 

 =höjdskillnaden mellan byggnadens luftintag och utsläpp, 

  = skillnaden mellan inne- och utetemperatur och 

 = innetemperaturen i K, normalt 293 – 295 K 

 

Beräkningar på termiska drivkrafter kommer att gås genom senare i rapportens fördjupningsdel likaså 

ekvationer och beräkningar på strömningsförluster som uppstår när luften leds genom kanaler och 

don.  
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Eftersom ventilationen fungerar helt naturligt, kan den påverkas av yttre faktorer som t.ex. vind. Om 

byggnaden har ett öppet läge kan vindhastigheten antas vara minst 1 m/s, medan vid skyddat läge kan 

vindtrycket försummas. Vid beräkning av vindtrycket mot en fasad och/eller det undertryck som 

uppstår vid läsidan eller parallella vindutsatta fasader, men också det som kan bildas vid vindens 

rörelse förbi en avluftöppning, används ekvation 2 nedan.  

       
    

 
    2 

Där   = vindhastigheten 

  = luftens täthet  

  = en formfaktor som sätts till ett påvisat värde eller som utan redovisning normalt kan sättas till 0,5 

 

Självdragsventilationens nackdel är att den dimensioneras efter förutsättningar som varierar. På 

sommartid kan skillnaden mellan in- och utetemperaturen vara väldigt liten och kan medföra 

undermålig ventilering. Vintertid blir skillnaden på temperaturerna större vilket istället kan leda till 

överventilering. Vindtrycket är en till faktor som varierar och kan orsaka störningar i ventileringen.  

Naturligt självdrag är i stor grad beroende av de ovan nämnda faktorerna, men också av 

höjdskillnaden mellan byggnadens luftintag och utsläpp, se Ekvation 1 på sid. 11 vilket innebär att i 

höga byggnader är det lättare och få tillfredställande ventilation.  

 

Några typiska förutsättningar för byggnader med självdragsventilation är (18) (19): 

 

- Höjd från golv till tak helst 3 meter eller mer, ökar förutsättningen att få tillfredsställande 

lufrörelser. 

- Kort planbredd, avståndet mellan fasaderna eller fasad till atrium är oftast begränsade till 

ungefär 15 m. 

- Bra kännedom om byggnadens orientering för att minska onödig uppvärmning från solen. 

Fast eller reglerbar solavskärmning kan vara en förutsättning. 

- Bra designade fönster och enkel justerbar ventilation. 
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2.2.1.2  Förvärmning och förkylning av uteluften i mark 

Förvärmning och förkylning av uteluft är en passiv lösning som indirekt utnyttjar solenergi. Uteluften 

förvärms vintertid och kyls sommartid. Användning av förvärmning och förkylning av uteluften i 

marken är betydligt mer förekommande i Tyskland jämfört med Sverige. Speciellt i passivhus är 

tillämpningen förekommande. Det har t.ex. nyligen gjorts studier på en villa i Umeå där Umeå 

universitet varit inblandade (20). Luften går att leda genom rör i marken eller använda vätskeburna 

system för förvärmning och förkylning men då behövs värmeväxlare och cirkulationspump. Den 

förstnämnda metoden är således mer energieffektiv då det enbart behövs tillföras fläktarbete. 

Värmeutbytet sker genom ledning, konvektion och strålning, där värmeledning står för största utbytet. 

Det innebär att rören bör ha en rördiameter mellan 20-50 cm beroende på ventilationsbehov 

(stor/liten byggnad), de ska vara så tunna som möjligt utan att gå sönder och ju lägre hastighet på 

tilluften desto bättre (21).  

 
Problem är att fukten i luften kan kondensera i röret, speciellt sommartid vilket kan ge mögel och 

bakterietillväxt. Därför läggs rören med en liten lutning så att kondensvattnet kan ledas till lägsta nivån 

där det sen pumpas bort (22). Det medför också ett återkommande behov av rengöring av rören, 

vilket lättast görs för cirkulära rör. Under sommaren värms marken upp av luften som leds genom 

kanalerna i marken som då får en högre temperatur än normalt och medför högre effektbyte i början 

av den kalla perioden, men allt eftersom marken kyls ner minskar effektutbytet, samma sak fast 

omvänt händer då kalla perioden går till den varma.  Vissa stunder på året kyls tilluften istället för 

värmas och tvärtom och det kan lösas med t.ex. by-pass system som används vid behov. 

 

Rören tillverkas av material som plast, PVC och polypropen, metall och cement. Plast är lätthanterligt 

och billigt, vilket har gjort det till det vanligaste materialvalet. Lämpligt är att installera rörkanalerna i 

10-100 meters längder och de bör läggas på tjälfri djup, ca 1,5- 2m (22) (21). Längden ger ökat 

motstånd och kräver mer tillfört fläktarbete men samtidigt blir värmeutbytet högre. I början av 

kanalen då temperaturskillnaden mellan mark och tilluften är som störst fås bäst värmeutbyte.  

  

Figur 2-3. Exempel på rörsystemets placering vid förvärmning och 
förkylning av tilluften i mark (22) 
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2.2.1.3  Växter 

Det har länge varit känt att växter och närhet till natur har positiva effekter på människor. Vi 

tillbringar större delen av tiden inomhus och som tidigare nämnts är god klimatkomfort väldigt viktigt 

för vårt välbefinnande. Växters förmåga att filtrera partiklar, fånga in koldioxid från luften, avge syre 

och genom transpiration öka luftfuktigheten gör att de är lämpliga till användning för ökat 

klimatkomfort. Växters tillämpningsmöjligheter kan vara biologiska filter och luftfuktare för att nämna 

några exempel. Det kan även vara fruktbärande eller ätbara växter som används i byggnader och 

samtidigt kan ses som lokalproducering av livsmedel. Växter är beroende av tillgången på vatten, ljus, 

näring och luftfuktighet för att överleva. Att tillämpa de som filter i tilluften kräver förutsättningar för 

det nämnda samt eventuella temperaturvariationer och drag. Brist på något fundamentalt behov 

minskar växternas förmåga bidra till rening av inomhusluften. Nästan allt vatten som växter använder, 

förångas från jordytan eller avges genom transpiration till den omgivande luften. Det medför att 

växter ökar den relativa luftfuktigheten, vilket är bra för ökad klimatkomfort. Luftfuktigheten inomhus 

bör ligga mellan 40 -60 % och speciellt vintertid kan växter hjälpa till att hålla nivån inom det optimala 

spannet då den relativa luftfuktigheten inomhus är som lägst. 

 

Växter har två olika sätt att ta upp luftburna partiklar från luften och transportera det till sina rötter 

för att där sedan bryta ner kemikalierna av rotmikrober. Det ena är när växter transpirerar, då hamnar 

en del av fukten nere vid jordytan och rötterna tar hand om vattnet samt de partiklar som följde med. 

Detta medför att växter med hög transpiration är effektivare luftrenare. Det andra sättet som växter 

använder sig av, är när de fångar koldioxid genom sina klyvöppningar, då följer lättflyktiga ämnen med 

och transporteras vidare till rötterna där de tas omhand (23).  

 

 

TYPER AV VÄXTER  

Det finns växter anpassade för olika klimat och de olika växtgrupperna har sina karaktäristiska 

egenskaper.   

 

C3-växter, kallas den grupp där koldioxiden binds in i en 3-kolsförening som första förening. De 

lever i tempererat klimat vid ungefär 25 °C. Nordiska växter är typiska C3-växter. De öppnar 

klyvöppningarna dagtid för att fånga in koldioxid som sedan bearbetas i Calvin-cykeln2. 

 

C4-växter, är de där koldioxiden byggs in i en 4-kolsförening som första förening. Lever i sub-tropiskt 

klimat och ungefär 30 °C. T.ex. sockerrör och majs är C4-växter. Dessa växter öppnar inte 

klyvöppningarna lika mycket som C3-växter och därför avdunstar inte lika mycket vatten och de klarar 

sig i varmare klimat. Resultatet blir att mindre koldioxid fångas och processen kräver mer energi än för 

C3-växter.  

 

CAM-växter, är ökenväxter och kaktusar. Dessa växter öppnar inte klyvöppningarna alls under dagtid 

för att inte torka ut. De gör det istället på natten och samlar in koldioxid som de sedan bearbetar 

dagtid då det är ljust (24). 

 

  

                                                           
2 Den del av fotosyntesen där kolhydrater bildas 
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TILLÄMPNING FÖR RENING AV INOMHUSLUFT 

Det finns företag som marknadsför lösningar där man använder växter för rening av luft och ökat 

välbefinnande för människor. Levande gröna väggar har visat att de ökar inomhusluftens kvalitet, tar 

bort föroreningar och reducerar CO2 nivåer.  

 

En grön vägg kallas det där växter är planterade som en vertikal vägg och luften passerar genom den. 

Antingen kopplas en grön vägg ihop med byggnadens ventilationssystem eller som en fri egen enhet. 

En grön vägg ger liten tryckförlust vilket ger minskade energikostnader jämfört med att låta luften 

passera genom ett traditionellt filter. Grön vägg har relativt lite kostnader då det enbart behövs en 

vattenpump för att återcirkulera vattnet och en fläkt för att flytta luften genom den. Vattnets kretslopp 

är beroende av väggens uppbyggnad. Ett sätt är att vatten sprutas över växterna med jämna intervaller 

och som sen droppar ner till jordbädden tillsammans med damm och andra föroreningar.  

För att öka den renande effekten används fläkten till att blåsa luften genom eller mot växtväggen. 

T.ex. behöver vattenpumpen 2 kWh/m2 golvyta och fläkten 0,2 kWh/m2 vilket är totalt 2,2 kWh/m2 

golvyta, för ett öppet rum med 450 m2 golvarea som ventileras med en grön vägg. Det kan jämföras 

med Australiens ”best practice” existerande kontorsbyggnader, där effektanvändningen och 

belysningen använder 62,5 kWh/m2 för en byggnad som används 10 timmar per dag i 250 dagar per år 

(25). 

 

 

Det finns företag som leverarar kompletta ”levande filter” till rening av inomhusluften i former 

liknande akvarium där luften leds genom. Ett levande filter med en volym av ca 1,3 m3 omsätter 

ungefär 120 m3 luft/timme och avger omkring 0,4 literH2O/timme. Systemet kan öka den relativa 

luftfuktigheten speciellt vintertid då den är låg, till nivåer runt 40-45 % i nordiska 

inomhusförhållanden. Tester av en lokal på 3000 m2 har visat reducering av kemiskapartiklar och 

kvartsdamm med minst 50 % efter ett konventionellt filter. Återcirkulering av inomhusluften är också 

möjlig genom de installerade filtren vilket ger minskat uppvärmningsbehov (26). Det sistnämnda kan 

vara tveksamt enligt svenska lagar och bör därför kontrolleras innan eventuell tillämpning. 

 

  

Figur 2-4. Grön vägg (51) 
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FORSKNING 

Tidig forskning om växter utfördes av Dr. Bill Wolverton på NASA i mitten av 1970-talet visade att 

växter är bra på att rena förorenade gaser som formaldehyd, bensen och trikloretylen men även andra 

flyktiga organiska ämnen. Wolvertons resultat har intresserat många och idag utförs betydligt mer 

forskning om växter och inomhusklimat.  

 

De har påvisats att lövbärande växter i lokaler med många datorer kan reducera partiklar på 

horisontella ytor med ungefär 20 %. Forskning har även visat att växter har positiva effekter på vår 

kreativitet. Vi blir gladare, får mer energi, förbättrad koncentrationsförmåga, motivation och blir mer  

produktiv. Dessa effekter kan ge stora besparingar för arbetsgivaren eftersom korttidssjukfrånvaron 

minskar då kontoret har flera växter (27).  

 

Det finns många studier som gjorts av växters påverkan på människan. En studie visar att  över 80 % 

av kontorsarbetare som deltog i studien upplevde bättre välbefinnande med växter på kontoret än 

utan och en majoritet ville ha mer växter på kontoret i framtiden. Klagomål på hosta och trötthet 

minskade med 37 % respektive 30 % då arbetsplatsen innehöll växter. Även symptom som torr och 

hes hals samt torr hud i ansiktet minskade 23 % då växter fanns närvarande (28). 

 

Antalet växter som behövs för rening av inomhusluften beror av flera faktorer. T.ex. påverkar 

rummets storlek, antal fönster och dörrar som öppnas och stängs, hur många människor som vistas i 

lokalen och befintlig luftfuktighetsnivå. Dr Ronald Wood har tagit fram riktlinjer för antalet växter 

som behövs: 10 – 12 m2 rum med höjden 3 – 4 m med en jobbande person kräver 3 växter i 

golvurnor eller 6 krukväxter på bord eller fönster för att reducera de luftburna partiklarna med 50 -70 

% (23). 

 

I en studie flyttades forskningen utanför laboratoriemiljö, för att försöka svara på krukväxters förmåga 

att reducera VOC i verkligheten.  Studien omfattade 60 kontorsrum i 5-9 veckor, i tre byggnader. 

planteringarna utgjorde tre modeller: 3, eller 6 golvexemplar av Dracaena `Janet Craig´ (300mm diam. 

krukor), eller 6 mixade ”bord-anpassade” exemplar som innehöll 5 Spathiphyllum `Sweet Chico´ och 

1 Dracaena `Janet Craig´ (200mm diam. Krukor). Det visade sig att alla tre testmodeller fungerade bra 

och reducerade totala mängden flyktiga organiska ämnen upp till 75 % (29). 

 
Figur 2-5. Dracaena-Janet och Spathiphyllum-Sweet Chico 
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I en annan studie tittades på hur växter kunde minska CO2- och CO-halten (kolmonoxid). Den 
genomfördes då utetemperaturen låg mellan 17 – 21 °C och kontorsarean var 10 – 12 m2  (vol. 30 – 50 
m3). Ena byggnaden var försedd med luftkonditionering med luftomsättning på 6 – 8 oms/h med ett 
yttre luftintag på 10 – 15 %. Den andra byggnaden hade självdrag och fönstren hölls stängda. Prover 
togs på CO2- och CO-halterna under nio veckor. I varje byggnad användes 6 kontorsrum som 
referens utan växter och 6 kontorsrum var försedda med tre golvexemplar vardera av Dracaena`Janet 
Craig´ (300mm diam. krukor). Resultatet redovisas nedan i Tabell 2-3  

Tabell 2-3. Effekten av krukväxter i kontorsrum på koldioxid- och kolmonoxidhaltvilket visar att 

plantorna kan höja luftkvaliten inomhus. 

 
Tabell 2-3. Effekten av krukväxter i kontorsrum på koldioxid- och kolmonoxidhalt (29) 

Luftkonditionering Antal 
plantor 

Medelvärde 
CO2 ±SE 

[ppm] 

Avlägsnande 
[%] 

Medelvärde 
CO ±SE 

[ppm] 

Avlägsnande 
[%] 

JA 0 409 ± 6,2  0,225 ± 0,035  

JA 3 366 ± 7,3 10 0,017 ± 0,008 92 

NEJ 0 386 ± 17  0,071 ± 0,024  

NEJ 3 290 ± 15 25 0,010 ± 0,005 86 

 
 

Ett svenskt forskningsprojekt som gjordes under fyra år vid Chalmers tekniska högskola och vid 

Örebro universitet beskriver i detalj hur mätningarna utförts då många studier inte visar bl.a. storleken 

på bladytan och annat tillvägagångssätt för att få fram resultat. Detta forskningsprojekt kom fram till 

att krukväxters effekt inomhus som koldioxidsänkor är mindre än vad som normalt anges i 

litteraturen. Det är inte lätt att använda växter till luftrenare eftersom det behövs mycket växter som 

tar stor plats samt att de behöver stor mängd belysning. Resultaten visade att en liten krukväxt i ett 

rum eller en lägenhet inte ökar luftkvaliteten (30).   

  



   

 
 
 

 

18 (54) 
 
Mika Tuomikoski 
Ht 2013 
Examensarbete, 30 hp 
Civilingenjörsprogrammet Energiteknik 
 

 

 

2.2.2 DAGSLJUSSYSTEM 

Solen avger enorma mängder energi och av detta når jorden ungefär1,74 x 1017 J/s. Det kan jämföras 

med att människans årliga energianvändning på ungefär 5 x 1020 J, vilket når jordens övre atmosfär var 

45:e minut. All solinstrålning når inte havsnivån p.g.a. atmosfärisk absorption och spridning, men vid 

optimala förhållanden kan så mycket som 1000 W/m2 nå havsnivån (19).  

 

Solstrålningen i det infraröda området 780 – 2500 nm kallas för kortvågiga infraröda ljuset. Solens 

kortvågiga strålar tar sig genom vanligt glas och absorberas av väggar och föremål. Det som sedan 

transmitteras från väggarna och föremålen är långvågig strålning som glaset däremot inte släpper 

genom och fastnar därför inne i lokalen. Temperaturen samt lagringseffekten ökar då och kallas i 

dagligt tal för växthuseffekten. Solinstrålningen mot en byggnad består till mesta del av direkt 

solstrålning. Indirekt strålning från himlen och reflekterad strålning från marken och omgivningen 

förekommer främst vid solens upp och nedgång. Antalet soltimmar i Stockholm ligger runt 1800 

timmar per år (31).    

 

2.2.2.1  Ljusledare 

Ljusledare finns i olika modeller men principen är densamma för alla. Ena delen fångar solljuset och 

monteras där mest solljus når den. Ljuset leds genom ett rör som är högreflekterande så att solljuset 

kan studsa in i lokalen som ska belysas. Mottagaren filtrerar bort UV-strålning som är skadlig för 

människan och som bleker textilier samt möbler (32). Ljusledare fungerar även då solen står lågt och 

vid molnigt men då med lägre ljusintensitet.  

 

Lösningen är lämplig i utrymmen som t.ex. toaletter, förråd och rum med otillräcklig 

dagsljusinstrålning. Nackdelarna är att röret tar utrymme och försvårar användningen av flera 

våningsplan och att den fungerar enbart vid dagsljus, dock är det under dygnets ljusa timmar som mest 

kontorsarbete utförs. 

 

  

Figur 2-6. Dagsljusledare (52) 
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2.2.2.2  Ljus med fiberoptik 

Ljus som leds med fiberoptik är relativt nytt. Principen är likadan som för ljusledare förutom att den 

här lösningen är en vidareutveckling. Mottagaren har optiska linser som fångar och koncentrerar 

solljuset. Det leds genom kablaget och i änden kopplas på en armatur. I dagsläget begränsas längden 

av fiberoptiken till 20m, vilket innebär möjligheten att leda dagsljus upp till fyra våningar ner.  

Produktutveckling för att ta fram teknik som klarar att leda solljuset 100 m har startat och skulle 

kunna öka användningen av tekniken i byggnader (33).  

 

Tekniken filtrerar bort den UV-strålning som är skadlig för människan och som bleker textilier samt 

möbler samtidigt som den bibehåller solens fullspektrumsljus. Ljus med fiberoptik lämpar sig till 

utrymmen i byggnader där dagsljus inte når fram. En fördel är att kablaget som leder ner solljuset är 

tunna och flexibla, tar liten plats och förenklar montering. Nackdelar med tekniken är att molniga 

dagar behövs stödbelysning och att det enbart går att leda ljuset maximalt 20 m och många 

kontorsbyggnader behöver mer än så (33). 

 

 

 

  

Figur 2-7. Principskiss av system med fiberoptik (33) 
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2.2.2.3  Reflekterande ljushylla 

Det finns ingen tvekan om att människan föredrar dagsljus som ljuskälla. Reflekterande ljushylla är 

som det låter, ett reflekterande hyllplan som monteras på insidan vid fönstrets övre del så att 

solstrålarna kan studsa på den och ledas längre in i lokalen. Det bidrar till spridningen av ljuset i 

rummet och beroende på människors placering vid fönstret så kan det även ge skugga.  

En böjd ljushylla, som i Figur 2-8Figur 2-8. Ljushylla placerad vid fönstrets övre del kan leda solljuset 

upp till 9 meter in i rummet (34). Genom ökad användning av dagsljuset minskas behovet av artificiell 

belysning. Dagsljus innehåller relativt lite värme per mängd synligt ljus vilket resulterar i minskat 

kylbehov.  

 

 

2.2.2.4  Solavskärmning 

Solinstrålning medför stundtals ett kylbehov, särskilt sommartid. Den ökade strålningen medför också 

ökade emissioner från byggnadsmaterial och textilier. Att justera överskottsvärmen med ökad 

ventilation eller komfortkyla är ett energimässigt dåligt alternativ. Med solavskärmning vill man sänka 

kylbehovet och öka inomhuskomforten, samtidigt som en del av ljuset behålls så att det artificiella 

ljuset kan minimeras vid dagsljus. Höga fönstertemperaturer från soluppvärmning kan medföra att 

konvektionen från ett varmt fönster ändrar luftens rörelser i lokalen och kan då leda till drag. Studier 

visar att ökad rumstemperatur ökar klagomålen på lufttemperaturen, samt minskar anställdas 

produktivitet (35). Användning av solavskärmning kan förbättra den upplevda luftkvaliteten och 

produktiviteten.  

 

Solavskärmning finns i olika utföranden och det finns flera sätt att placera solavskärmning. De kan 

placeras antingen utvändigt, mellan fönsterglasen eller invändigt på fönstren. Solavskärmning av typen 

utvändiga och mellanmonterade ger upphov till minskat uppvärmningsbehov främst genom minskade 

strålningsförluster.  

 

Figur 2-8. Ljushylla placerad vid fönstrets övre del (34) 
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Solavskärmning ger tre grundläggande funktionsfördelar som är kopplade till förhöjd klimatkomfort 

och minskat energibehov (19);  

- Minskat behov av kylning sommartid, passiv kyla 

- Minskat behov av uppvärmning vintertid, passiv uppvärmning  

- Ökar visuella komforten (mindre bländning) med fortsatt kontakt med utsidan 

 

 

Fast solavskärmning som monteras över fönstret på utsidan utgör ett bra skydd mot direkt 

solinstrålning på sommarhalvåret då solen står högt, medan vinterhalvåret då solen står lägre kan 

solinstrålningen komma in i byggnaden under solavskärmningen och det är oftast ett välkommet 

inslag och tillskott vintertid då det generellt är kallt och mörkt. Det är viktigt att vid val av 

solavskärmningstyp, ta hänsyn till t.ex. att vindförhållanden kan tvinga att typen utvändiga solskärmar 

inte är möjliga att ha. Det kan också ha att göra med byggnadens karaktär: historisk byggnad eller 

kulturella institutioner kan kräva särskild hänsyn. Samtidigt ska hänsyn tas till användarens 

förväntningar och beteende vilket i många fall kan vara svårt att förutse (19).   

 

 

 

  

Figur 2-9. Solavskärmning (53) 
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2.2.3  TERMISKA SYSTEM 

Väggar, tak och fönster är viktiga för god inomhuskomfort i en byggnad. Det är stora delar som står 

mot omgivningen och är därför viktiga i sammanhanget förhöjd inomhuskomfort.  

Värmeflödet begränsas av termisk resistivitet i mediet mellan inomhus och omgivningen och det kan 

beräknas om inomhus- och utomhustemperaturen samt värmeöverföringsresistanserna och 

värmeledningsresistansen är kända. Värmeledningsresistansen i en vägg kan beräknas enligt följande: 

            
 

  
        3  

där L = väggens tjocklek     

k = väggens värmeledningsförmåga         

A = väggens ytarea      

 

och värmeöverföringsresistansen beräknas enligt: 

 

            
 

  
        4 

där h = konvektionskoefficient mellan luft och vägg          

A = väggens ytarea      

Ekvation 4 beräknas på båda sidorna av väggen och adderas ihop med värmeledningsresistansen för 

att få totala värmeresistansen och då kan värmeflödet genom väggen beräknas med följande ekvation: 

 ̇  
  

    
 

          

    
     5  

Från ekvationerna ovan ses att, för att minska värmeflödet genom väggen ska väggens tjocklek ökas 

och/eller väggens värmeledningsförmåga minskas. Samma tillvägagångssätt gäller även för fönster, tak 

m.m.  

 

2.2.3.1  Fasomvandlingsmaterial – PCM (Phase change materials) 

PCM har potential att bli ett självklart val i nybyggnationer och renoveringar. Ett sätt att minska fossila 

bränsleberoendet kan vara just att använda PCM. Då ett material smälter eller förångas så absorberar 

det värme och vid övergång till fast form eller vätskeform (kondenseras) avger den värme. PCM håller 

jämn temperatur tills allt material har fasomvandlats och på så vis avger och upptar det energi. Väljs 

ett PCM där fasomvandling sker vid rumstemperatur så kan värmelagring utnyttjas. Metoden har då 

kapacitet att kapa energitoppar, utjämna inomhustemperaturer och på så vis skapa bättre 

inomhuskomfort.  

 

PCM består vanligtvis av paraffiner (organiska), salter (oorganiska) men de förekommer i eutektiska 

blandningar (oorganiskt salt, vatten, tillsatser för stabilisering och nukleation) också. Jämförs organiska 

och oorganiska system med varandra så har de oorganiska materialen fördelen att de inte är 
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brandfarliga, de har högre termisk ledningsförmåga (0,6 W/m K) och hög volymetrisk 

värmelagringskapacitet (180 – 300 MJ/m3). De organiska har däremot fördelen att de är billiga, det 

sker ingen fassegregering och de är återvinningsbara (36). Hos de eutektiska blandningarna sker 

fasomvandlingen mellan fast och smält form utan någon expansion eller sammandragning. 

Fasomvandlingen sker inte helt reversibelt och det innebär att materialet minskar i verkningsgrad vid 

varje fasomvandling.  

 

Idag finns en rad leverantörer av PCM-tillämpningar till byggnader. Det finns bland annat skivmaterial 

med PCM inblandat, PCM på rulle som kan rullas ut enkelt t.ex. ovanför innertaket  och det går att 

integrera PCM i byggnadsstommen. 

 

T.ex. en vägg med dubbla gipsskivor (PCM smartboard®) med tjockleken 15mm med PCM inblandat 

i kan jämföras med sin värmelagringskapacitet med en cementvägg som är 14 cm tjock eller en 

tegelvägg på 36,5 cm (37).  

 

2.2.3.2  Tung stomme 

En byggnad med stomme som har hög värmekapacitet har lättare att hålla en jämn 

inomhustemperatur hela året. Vanliga byggnadsmaterial har en relativt bra värme- och 

kyllagringsförmåga men vid tung stomme är betong det vanligaste materialalternativet då det har hög 

värmekapacitet, är relativt lättarbetat och billigt. Det bidrar till byggnadens termiska massa som ger 

möjlighet till att värme/kyla lagras i stommen och medför minskat behov av installerad effekt samt att 

det termiska klimatet blir jämnare.  

 

En byggnads termiska massa kan utnyttjas aktivt eller passivt. En aktiv variant kan vara att integrera 

värmesystemets rör i konstruktionen. En tung stomme bidrar till att öka byggnadens tidskonstant, 

vilket är ett mått på tiden som det tar för en byggnad att reagera på temperaturändringar utomhus. 

Den värmelagrande förmågan kan bidra till oönskade övertemperaturer och om byggnadsstommen av 

någon anledning har kylts ner så tar det längre tid att värma upp byggnaden igen. I klimat med stora 

dagliga temperaturvariationer ger tung stomme störst positiv effekt. Jämförelser mellan en lätt och 

tung stomme brukar visa på 4 % energibesparing i genomsnitt, om övriga byggfysikaliska egenskaper 

förutom värmelagringskapaciteten är identiska (38).  
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2.2.3.3  Trombe-vägg 

Trombe-vägg finns i olika varianter beroende på tillämpning, men de har alla uppgiften att bidra med 

passiv soluppvärmning för byggnader. Generellt är det en vägg som det har monterats en enkel eller 

dubbel glasskiva framför och mellan dessa finns det en luftspalt. Väggen ska vara vänd mot söder och 

principen bygger på växthuseffekten där värmen blir hög mellan vägg och glasskiva. En trombe-väggs 

mest avgörande del är den massiva väggen som oftast består av tegel eller cement på ungefär 20 cm. 

Dess uppgift är att kunna lagra mycket värme som den sedan långsamt transmitterar till insidan. För 

att maximera funktionen av trombe-vägg ska den vara i mörk kulör, helst svart för maximal 

absorbering av solstrålningen. För en 20 cm trombe vägg tar det 8-10 timmar för värmen att nå inre 

delen av byggnaden (39).  

 
I en kontorsbyggnad vistas människor mer på dagen och då kan en ventilerad vägg vara alternativet. 

Figur 2-10 nedan illustrerar en ventilerad och en oventilerad trombe-vägg. En ventilerad trombe-vägg 

kan ha passiva eller aktiva luckor som kan stängas då ventilering inte är önskvärd. Då luckorna är 

öppna kan byggnaden ta tillvara på värmen på en gång och större värmeändringar fås än med en 

oventilerad trombe vägg. Väggen lagrar en del av strålningen även då luckorna är öppna, men inte i 

samma storleksordning och därför kyls den av fortare då solen gått ner.   

 
Figur 2-10. Principskiss av oventilerad och ventilerad trombe-vägg (40) 

I ventilerade trombe-väggar kommer ca 30 % av den tillförda värmen inomhus från luften. Strålning 

och ledning står för de resterande 70 % (40). Rum med trombe-vägg upplevs många gånger mer 

komfortabel än rum som ventileras med forcerad luft, då en stor varm avgivande yta tillför 

strålningskomfort (39). 

I många fall kan trombe vägg ge för mycket värme sommartid och då kan en lösning vara 

solavskärmning, eller vintertid då det är kallt och ingen sol är framme kan en isolerad vägg vara 

alternativet. T.ex. att den isolerade väggen sätts på utsidan av glaset för att sedan vid soligt väder t.ex. 

sänka ner den eller dra den åt sidan. 
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2.2.3.4  Gröna tak 

Gröna tak är ett samlingsnamn för sedum- och grästak som utgör takbeläggning av byggnader, se 

Figur 2-11 en sedumblandning som används till gröna tak. Det har använts i norden sedan lång tid 

tillbaka och under den senaste tiden har intresset återigen ökat för den här typen av tak. Det framförs 

många fördelar med gröna tak De har isolerande egenskaper som bidrar till minskad energianvändning 

och de verkar bullerdämpande, inne såväl som ute. Gröna tak renar luften genom att uppta 

luftföroreningar, skadliga partiklar och koldioxid. Det finns flera andra ekologiska fördelar vilket kan 

bidra till beslut att skaffa ett grönt tak för den miljömedvetne, men det finns även nackdelar som t.ex. 

att gröna tak initialt kostar mer och hänsyn måste tas till den ökade tyngden som grönt tak medför 

(41) (42).  

 

En studie utförd av institutet för stadsutveckling i Malmö, kom dock fram till att gröna tak inte har 

någon egentlig inverkan på energianvändningen i nyare byggnader med svensk standard. Däremot på 

äldre byggnader med sämre isolering kan det ge en viss effekt (43).  

 
Figur 2-11. Sedumblandning (44) 
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3 FÖRDJUPNING  

Energipriserna skjuter i höjden och det mesta pekar på en fortsättning i samma riktning. Det pratas 

om global uppvärmning och att människan måste agera. Det har medfört ökat intresse för passiva 

solsystem. Tidigare i rapporten har det lyfts fram flera passiva lösningar som skulle vara intressanta för 

vidare fördjupning. Tyvärr var det inte möjligt p.g.a. omfattningen som det skulle innebära att titta på 

alla lösningar. Störst fokus valdes på hur bra självdrag fungerar i ett Stockholmsklimat i en 

kontorsbyggnad. 

3.1 SJÄLVDRAG 

Då självdrag är energieffektivt och möjligheten finns att påverka sin egen klimatkomfort, har intresset 

ökat för metoden. Det gäller speciellt inom miljöcertifiering och byggandet av gröna byggnader. Om 

ventilation med självdrag är bra dimensionerat och utformat, är det ett bra alternativ. Varje projekt har 

dock stora utmaningar för att bli riktigt bra, och det krävs mycket kunskap för att kunna optimera ett 

ventilationssystem med självdrag. Alla ändringar som görs ändrar förutsättningarna, t.ex. ändrad 

rumsstorlek, höjd till taket, utformning av fönster, möblering i lokalen, antal människor, temperaturer 

och antal värmeavgivande produkter med flera. Det faktum att självdragsventilation är komplicerat 

tillsammans med förståelse för luftens beteende gjorde att detta valdes som en fördjupning. 

Möjligheten att optimera energianvändningen genom att komplettera självdrag med 

förvärmning/förkylning av uteluften via marken undersöktes också. 
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3.1.1 TEORI / TEORETISK BAKGRUND 

3.1.1.1  Fluidens strömningsbeteende 

 

För att beräkna temperaturskillnaden som fås då tilluften leds genom markförlagda rör innan den tas 

in i byggnaden behöver flera beräkningar göras. Nödvändiga ekvationer och teori för det gås genom 

nedan: 

För att säkerställa fluidens beteende i rör används dimensionslösa Reynolds tal enligt ekvationen 

nedan: 

   
  

 
    6  

Där  = fluidens medelhastighet        
 = rördiameter     
 = fluidens kinematiska viskositet           

Reynolds tal mindre än 2100 innebär att flödet i röret är laminärt och över 4000 är det turbulent. 
Mellan dessa värden befinner sig fluiden i en övergång och kan variera. 

Prandtl tal är ett annat dimensionslöst tal som behövs för beräkningar av bl.a. termiska 
anloppssträckan vid laminär strömning och för konvektionskoefficienten. Den beskriver relativa 
tjockleken av hastigheten och termisk diffusivitet enligt ekvation nedan, samt finns i tabulerade 
värden. 

   
 

 
    7 

Där    Fluidens kinematiska viskositet       ] 

   termisk diffusivitet        
 
Vid fluidens inträde i ett cirkulärt rör med jämn hastighet sker en inbromsning av partiklar mot 
rörväggen vilket medför att fluiden beter sig annorlunda till en början, för att sedan övergå till den 
strömning som den kommer att ha i kanalen. Vid anloppssträckan har fluiden högre tryck- och 
termiska förluster och därför är det viktigt att ta reda på hur långt in i kanalen beteendet pågår. Vid 
tryckförluster tittas på hydrauliska anloppssträckan som övergår till fullt utvecklad hastighetsprofil och 
vid termiska förluster är den termiska anloppsträckan viktig innan fluidens beteende övergår till fullt 
utvecklat flöde. Vid laminär rörströmning kan approximativt följande ekvationer användas för att 
beräkna anloppsträckans längd: 

                                8 

                                                   9 

Och för turbulent rörströmning är anloppssträckans längd enligt följande: 
 

                                              10 
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3.1.1.2  Värmeöverföring och temperatur 

 
Det sista dimensionslösa talet som behöver gås igenom är Nusselts tal som används vid 
värmeöverföring. Då fluiden i ett rör är helt stilla, sker värmeöverföring genom konduktion och vid 
rörelse sker det genom konvektion. Nusselt tal definieras enligt följande: 
 

   
   

 
    11 

Där    konvektionskoefficienten             
    karaktäristiska längden (rörberäkning - samma som diametern)     
   konduktionskoefficienten          

Det finns en approximativ ekvation för Nusselt som gäller vid fullt utvecklat turbulent flöde med len 
insida på röret samt att Prandtl tal ligger mellan 0,7 – 160 och Reynolds tal är större än 10000: 
 

                            

 
Högre värde på Nusselts tal ger bättre värmeöverföring. Nusselts tal lika med 1 för ett lager fluid, 
representerar värmeöverföringen tvärs över lagret med ren värmeledning. 
 
Konvektionskoefficienten kan från dess enheter ses som hastigheten av värmeöverföring mellan en 
solid yta och en fluid per enhet area och per enhet temperaturskillnad. Den är beroende av flertalet 
variabler och är svår att bestämma. Den kan dock beräknas med hjälp av ekvation 13 nedan efter att 
Nusselts tal är känt och skrivs då som: 

    
 

  
    13  

Luftens temperatur ut ur ett rör kan beräknas enligt ekvation 14 nedan. Detta gäller för antagandet att 
rörets yta har konstant temperatur.   

             (            )                ̇   14 

Där     = rörets yttemperatur (samma som marken)      

       = luftens temperatur in i röret      

           = Rörets ytarea      , där L= rörets längd      
 ̇= massflöde        
  = luftens specifika värmekapacitet           
 
Luftvärmebatteriets effekt kan beräknas med nedanstående ekvation: 
 

                                      

 

Där   =luftens densitet          
   = luftens specifika värmekapacitet            

  = luftflöde genom batteriet        
     = temperatur på ventilationsluften före batteriet  ℃  

      = temperatur på ventilationsluften efter batteriet  ℃  
 



  

   

 
 

29 (54) 
 

Mika Tuomikoski 
Ht 2013 
Examensarbete, 30 hp 
Civilingenjörsprogrammet Energiteknik 
 

 

 

3.1.1.3  Tryckförluster 

 
Tryckförluster vid rörströmning kallas ”stora förluster” som är de som uppkommer från förluster i 
långa raka rör och dels ”mindre förluster” som uppkommer från övrigt, t.ex. böjar, ventiler och 
liknande.  
 
”De stora förlusterna” kan beräknas beroende på vilken typ av flöde som existerar i röret och görs 
genom beräkning av Reynolds tal. Vid laminär rörströmning räknas först ut Darcy-Weisbach 
friktionsfaktor enligt: 

  
  

  
     16 

och sedan kan tryckförlusten beräknas med ekvation: 

    
    

  
    17 

där  = längden på röret     
 = Fluidens densitet             
 = medelhastighet       
 
Vid turbulent rörströmning är Darcy-Weisbach friktionsfaktor beroende av Reynolds tal och rörets 
ytråhet på insidan dividerat med rörets diameter. Grovheten för rör finns tabulerade, se bilaga 1, sid.51 
(45). Då Reynolds tal, rörets ytråhet och rördiametern är kända används Moody chart, bilaga 2, sid.52 

(45), för att avläsa Darcy-Weisbach friktionsfaktor,  . Moody chart är en grafisk representation av 

Colebrook formula. Vid beräkning av Colebrook formula kan inte   fås utan något iterativt schema 
och medför att Moody chart är ett empiriskt framtagen grafisk anpassning för rörströmning. Som 

tumregel vid användning av Moody chart bör en noggrannhet       förväntas (45). Tryckförlusten 
kan därefter beräknas med samma ekvation som för laminär rörströmning, se ekvation 17, sid. 29.  
 

De ”mindre förlusterna” för böjar, ventiler m.m. beräknas med: 

   
     

 
    18 

Där    är förlustkoefficienten för rörkomponenter och finns tabulerade, bilaga 3, sid.53  (45). 

3.1.1.4  Elbehov 

 

Ventilationssystemen är i behov av fläktar för att tillgodose tillfredställande luftflöden. För beräkning 

av uttagen aktiv eleffekt från nätet till fläktarna är följande ekvation lämplig: 

 

 ̇      
   

 
    19 

Där  = luftflöde genom fläkten        
  = fläktens totala tryckuppsättning      
 = fläktens totala verkningsgrad 
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3.1.2 GENOMFÖRANDE / METOD 

Simuleringarna utfördes på en fiktiv byggnad belägen i Stockholm med självdragsventilation. De visar 

hur luftflödet betedde sig i byggnaden under fyra olika årstider. Resultaten från luftflödena som 

uppstod av termiska krafter användes för att se hur självdragsventilationen klarar av arbetsmiljöverkets 

rekommendationer på ventilation i en kontorsbyggnad. Sedan beräknades hur mycket ett marksystem 

kunde förvärma respektive förkyla uteluften. Byggnadens värmebehov och elanvändning för 

ventilation jämfördes med rent självdrag, självdrag med förvärmning/förkylning i marken och 

ventilation med ett FTX-aggregat.  

 

Till arbetet användes simuleringsprogrammet IESve Pro. Anledningen till valet var att programmet är 

välkänt och används av många.  Det är ett program som används av Sweco Systems och därför föll det 

som ett naturligt val för arbetet.  

 

3.1.2.1  Tillvägagångssätt för simuleringar 

 

Det första som gjordes i IES var modellering av byggnaden i modulen – ModelIT. Det var tvunget att 

börjas med enklare modeller i början för att lära sig programmets funktioner för att sedan öka 

komplexiteten. I detta arbete blev byggnaden för komplex vilket ledde till att simuleringarna blev 

enormt tidskrävande och resultaten kunde ha många felkällor som inte enkelt kunde identifieras för att 

åtgärda felen. Därför fick den förenklas till de slutliga simuleringarna för att minimera antalet felkällor. 

Följden av detta blev att t.ex. möbler och andra saker som i verkligheten tvingar luften att ändra sitt 

rörelsemönster inte togs med, samt termiska detaljer som värme från människor, datorer och liknande 

bakades in i rumstemperaturen. Nedan följer beskrivningen av hur flödena från inloppen och 

utloppen med självdrag togs fram i IES.  

 

Då modellen var färdig och självdrag skulle simuleras gjordes det i modulen - MacroFlo vilket används 

till flera zoners luftrörelser. Där specificerades fönsteröppningar, öppningsgrad och tider då de är 

öppna. Effekter från vindturbulens inkluderades inte i simuleringarna vilket skulle i sådana fall gjorts i 

detta läge. Då byggnaden är fiktiv kändes det bättre att inte specificera detta med riktningar och 

hastigheter.  

 

När detta hade gjorts användes modulen – Apache System. Det är där parametrar kring uppvärmning, 

kylning, ventilation, väder m.m. ställs in. I detta fall valdes självdragsventilation och temperaturer i 

rummen. Byggnadsmaterial fick vara på ursprungsvärden då de upplevdes som normala värden och att 

dessa hade ingen större betydelse så länge uppvärmningssystemet klarade av att hålla valda 

temperaturer inomhus. Väderfilen valdes till Bromma/Stockholm. Första delen av simuleringen 

gjordes i denna modul och resultatet analyserades i Vista Pro.  

 

Sedan exporterades resultatet till modulen – Microflow som utför CFD-simuleringar. När alla 

parametrar var inställda kunde simuleringen köras och resultatet gav temperatur- och 

hastighetsvektorer samt in och utflöden i byggnaden.   

  



  

   

 
 

31 (54) 
 

Mika Tuomikoski 
Ht 2013 
Examensarbete, 30 hp 
Civilingenjörsprogrammet Energiteknik 
 

 

 

3.1.2.2  Modellen 

 
Byggnadsmodellen bestod av måtten30 x 20 m och höjden 10 m. Den bestod av två våningsplan med 

vardera en takhöjd på 4 m (ger marginal till rekommenderade minimihöjden 3 m för byggnader med 

självdrag (18)), 0,5 m mellan våningarna och ovan atrium finns en upphöjning av taket med 1,5 m. 

Byggnadens atrium finns i mitten med måtten 10 x 20 m och höjden är den högre delen av taket på 10 

m. Placeringen på ute-/tilluftsdonen var en halv meter från golvet på respektive våning samt från-

/avluftsdonen var en halv meter ner från atriums tak och det gav en totalhöjd mellan donen på 9 m 

mellan bottenplan och utloppsdon samt 4,5 m mellan andra våningens inloppsdon och utloppsdonen. 

Dessa ovan nämnda måtten valdes för att simuleringarna kunde genomföras med bättre noggrannhet 

samt att många gånger är kontorsbyggnader högre än tio meter och med ökad höjd fås ökat luftflöde.  

 

 
Figur 3-1. Fiktiva kontorsbyggnaden, vy snett från sidan 

 

3.1.2.3  Väderdata och temperaturer 

 

Temperaturer som användes i simuleringarna var från Stockholmsområdet och varje årstids 

mittenmånads medeltemperatur användes som startvärden i simuleringarna för att se om självdrag 

klarar av flödeskravet enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer för kontor. 

Följande temperaturer användes:  

Januari motsvarar vinter:   ℃ 

April motsvarar vår:    ℃ 

Juli, motsvarar sommar:     ℃ 

Oktober, motsvarar höst:   ℃ 

Värdena är hämtade från SMHI:s väderdatabas för normalperioden 1960 - 90 vilket är den nu gällande 

standardnormalperioden (46). Det som missas med denna metod är indirekt ventilationens funktion 
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vid extremtemperaturer. Därför kompletterades simuleringar med flera temperaturer efter att 

grundsimuleringarna gjorts. Till beräkningarna användes en väderdatafil från Stockholm-Bromma, från 

1977 med väderdata på timbasis. 

Uppvärmningsbehovet av uteluften/tilluft antogs till 19 °C då internt genererad värme och vissa fall 

solinstrålning höjer inomhustemperaturen till ca 22 °C. Därför har temperaturen i byggnaden 

simulerats med en temperatur på 22 °C i alla CFD-simuleringarna. Under varma dagar uppstår 

kylbehov för byggnader, detta antogs gälla då utomhustemperaturen översteg 16 °C. 

3.1.2.4  Marksystemet 

 

Luften förs ner under marken på 2 m djup i tre cirkulära rör med diametern 0,4 m och längden 80 m. 

De tre rören antas kunna placeras med ett avstånd mellan varandra att det inte påverkar 

förvärmningen eller förkylningen. I litteraturstudien nämndes att optimala rördiametern är mellan 0,2 

– 0,5 m och diametern i beräkningarna valdes inom ramen av dessa värden och att hastigheten som 

uppstod inte skulle vara för hög då risken för missljud och tryckförluster ökar. Längden på rören 

kalkylerades som att rören var förlagda runt huset nästan ett helt varv. För denna metod finns 

möjlighet att utföra installationen även på befintliga byggnader till skillnad om installationen skulle 

vara placerad under byggnaden. Svårigheten blir att fördela tilluften utan att ha för komplicerade 

luftkanaler inne i byggnaden som tvingar lösningen att bli ett aktivt system på grund av tryckförluster.  

Antaganden för utförandet av beräkningarna var följande: stationärt tillstånd, rörets insida är len (nya 

plaströr kan antas nästintill helt lena och därmed kan liten ytråhet användas), termiska resistansen av 

röret försummades, rörets yttemperatur var densamma som jorden runt röret, luften var en ideal gas 

med konstanta egenskaper och luftrycket var 1 atmosfär. Markmedeltemperaturen antogs till 3°C då 

värmebehovet antogs vara större än kylbehovet för att uteluften behövde värmas till 19 °C och därför 

antogs markens temperatur vara något lägre än normala markmedeltemperaturen i Stockholm. 

Först beräknades Reynolds tal enligt ekvation 6, sid. 27 för att säkerställa om flödet var turbulent eller 

laminärt. Till ekvationen behövdes lufthastigheten, vilket beräknades genom att dividera luftflödet 

med rörets tvärsnittsarea. För Prandts tal användes tabulerat värde (47) och den behövdes till senare 

beräkningar samt om flödet var laminärt behövdes den till ekvation 9, sid 27 för att se om 

anloppsträckan var av betydelse för fortsatta beräkningarna. Om flödet däremot var turbulent 

användes ekvation 10, sid 27 för anloppssträckans längd och i sådana fall antogs det försumbart för 

fortsatta beräkningar. Sedan användes ekvation 12, sid. 28 för att få fram Nusselts nummer som 

behövdes för att därefter beräkna konvektionskoefficienten med ekvation 13, sid. 28 vilket behövdes 

till beräkningen av förvärmning och förkylning av uteluften i mark. Temperaturen ut ur röret beräknas 

med hjälp av ekvation 14, sid. 28 

Vid beräkningar av temperatur-höjning eller -sänkning av uteluften från marksystemet med olika 

utetemperaturer ändras flera variabler som; Prandts tal, luftens densitet, luftens kinematiska viskositet, 

luftens specifika värmekapacitet och värmeledningskonstanten. Det gjordes beräkningar då dessa 

variabler ändrades, men skillnaden i resultaten var försumbara och till resultaten användes därför 

konstanta värden på variablerna med olika utetemperaturer. 
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3.1.2.5  Värmebehovet 

 

När marksystemets temperatur-höjning eller -sänkning för uteluft/tilluft var känd, kunde jämförelser 

göras mellan ventilationstyperna med deras årliga värmebehov. Effektbehovet för att värma uteluften 

till 19 °C beräknades med ekvation 15, sid. 28 för varje timme på hela året som hade en utetemperatur 

på mindre än 19 °C, för självdrag. För självdrag med förvärmning och förkylning av uteluften i 

marken fick hänsyn tas till att marken antogs ha en konstant temperatur på 3 °C vilket gav minskat 

uppvärmningsbehov för utomhustemperaturer under det. Vid temperaturer 3 °C och över, antogs 

inget minskat värmebehov. Värdena för ett år adderades och gav det årliga värmebehovet.  

Värmebehovet till FTX- systemet bestämdes genom värmeväxlarens verkningsgrad av hela behovet 

som självdrag hade.  

3.1.2.6  Tryckförluster 

 

För framtagandet av tryckförlusterna i rören för marksystemet beräknades Reynolds tal. Då flödet 

alltid var turbulent behövdes friktionsfaktor tas fram och sedan kunde de ”stora förlusterna” beräknas 

med ekvation 17, sid. 29. För de ”små förlusterna” behövdes förlustkoefficienten för rörkomponenter 

först hittas. Sedan kunde förlusterna beräknas med ekvation 18, sid. 29. Antaganden som gjordes för 

detta var att de stora förlusterna uppstod från 3 st parallella raka rör på 90 m vardera och de små 

förlusterna approximerades till att komma från sammanlagt 24 st, 90° böjar. Det vanliga för 

marksystem är att det finns ett filter som renar inkommande uteluft men det finns fall då inget filter 

används. T.ex. Vargbroskolan i Storfors, Värmland har markulvert för förvärmning respektive 

förkylning av uteluften och det systemet saknar traditionellt luftfilter (48). Därför studerades 

marksystemet med och utan filter samt ett fall då ventilation med marksystem hade luftkanaler inne i 

byggnaden på samma sätt som ventilation med FTX-aggregatet. 

För tryckförlustberäkningarna med FTX-aggregat användes samma ekvationer som ovan nämnda för 

marksystemet och förlusterna antogs komma från två filter, värmeväxlare, värmebatteri och förluster 

för luftkanalerna inne i byggnaden. 

 

3.1.2.7  Elbehov 

 

Vid beräkning av elbehovet för de olika ventilationslösningarna användes inte BBR:s 

rekommendationer för indata vid beräkningar i kontor (49). Drifttiden i rekommendationerna för 

ventilation är vardagar kl. 6.00 – 20.00 på helfart, övrig tid avstängd och antal kontorsdagar är 250 st 

utan avdrag för semester. Men då hjälpfläktens behov beräknades öka med ökad utetemperatur och 

svårigheten att hitta temperaturerna för hela året under de rekommenderade tiderna gjorde att 

elbehovet beräknades för ventilationstyperna som att de var i drift under alla årets timmar. Denna 

approximation görs på samma villkor och därför kan jämförelser göras mellan de olika lösningarna. 

Självdragsventilationens elbehov står en hjälpfläkt för och beräknades då luftflödet enligt 

Arbetsmiljöverkets rekommendationer inte kunde hållas. Behovet av hjälpfläkten uppskattades efter 

antalet timmar för alla temperaturer som inte nådde till flödeskravet. För fläktens totala 
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tryckuppsättning gjordes liknande, fast då användes tryckskillnaden som fattades från självdraget för 

att komma upp i uteluftflödets krav. Flödesbehovet bestämdes från resultaten på liknande sätt. Det 

som fattades för kravnivå enligt BBR fick hjälpfläkten stå för. 

Elbehovet till självdrag med marksystem gjordes med tre olika fall. De två första fallen hade behov av 

fläkt då självdragets drivkrafter inte räckte till och antaganden för dessa var att fläktens totala 

tryckuppsättning kom från förlusterna i marksystemet samt med och utan filter. Det tredje scenariot 

var ett mer komplett system där det tillkom förluster för luftkanalerna inne i byggnaden.  

FTX-systemet hade konstant behov av en tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt för hela flödet. Fläktens 

totala tryckuppsättning antogs komma från två filter, värmeväxlare, värmebatteri och förluster för 

luftkanalerna inne i byggnaden.  Behovet av uttagen aktiv eleffekt från nätet till fläktarna beräknades 

enligt ekvation 17, sid. 29 

3.2 VÄXTER 

Studier och forskning visar att växter har stor potential att bidra till ökat klimatkomfort i 

kontorslokaler. De har renande egenskaper som minskar föroreningar i luften. Beräkningar om 

effektiviteten för växters renande förmåga är väldigt komplexa och är beroende av flera parametrar 

som t.ex. partikelutsöndring från allt material i lokalen. Partikelhalten bestäms av rummets material, 

ålder, ventilation, temperatur, hur ofta lokalen rengörs m.m. Det innebär att beräkningar som möjligen 

skulle gått att göra inom ramen för detta arbete skulle ha byggts på nästintill enbart antaganden vilket 

gjorde att det inte utfördes.  

 

Däremot gjordes enklare studie på växters potential till sänkt uppvärmningsbehov genom minskat 

uteluftsflöde och tillvägagångssättet för detta förklaras nedan.  

3.2.1 VÄXTERS FÖRMÅGA ATT GE SÄNKT VÄRMEBEHOV 

Växter fångar koldioxid och andra partiklar samt avger syre. Processen är en renande metod av 

inomhusluften och kan i rätt förhållanden användas till ett minskat behov av uteluftsflöde (50). I 

litteraturstudien togs upp en studie där man tittade på hur växter kunde minska koldioxidhalten. 

Studien gjordes för sex kontorsrum med växter och sex referensrum utan växter och alla hade 

självdragsventilation. I rummen med växter användes tre plantor i varje rum, placerade på golvet i 

krukor med diametern 30 cm. Denna mängd växter antogs som ett möjligt scenario i verkligheten som 

en del av kontoret och därför användes resultaten av studien i denna fördjupning. 

Sammanställningen av studien finns i Tabell 2-3 som visats tidigare i rapporten. Resultatet visade på en 

koldioxidminskning med 25 % i rummen med växter jämfört med rummen utan och antogs något 

förenklat att uteluftsflödet i byggnaden kunde sänkas med 25 %. Liknande beräkningar, antaganden 

och samma byggnad användes som vid självdragsstudien, för att se hur en självdragsventilerad 

byggnad med växter klarar av ventilationskravet under ett år i Stockholmsklimat. Detsamma gällde 

även för beräkningarna av det årliga värmebehovet till ventilationen.  

  



  

   

 
 

35 (54) 
 

Mika Tuomikoski 
Ht 2013 
Examensarbete, 30 hp 
Civilingenjörsprogrammet Energiteknik 
 

 

 

4 RESULTAT 

4.1 SJÄLVDRAG 

Resultaten från simuleringarna visar hur luften beter sig i kontorsbyggnaden med självdrag. Luftens 

hastighetsvektorer kan följas med både riktning och hastighet. Simuleringarna på hela byggnaden visar 

luftens beteende mer översiktligt och att luften kommer in och går ut på rätt ställen i byggnaden.  

Figur 4-1 nedan visar resultatet från vintersimuleringen då utetemperaturen var -2 °C. Den visar en del 
av byggnaden i genomskärning vid inloppsdon på respektive våning samt ett utloppsdon. Nedre 
våningens inflöde av uteluft kom upp i 2,24 m/s jämfört med andra våningens högsta inloppshastighet 
som hamnade strax över 1 m/s.  Ett rums vistelsezon är horisontellt mellan 0,1 m och 2,0 m över golv 
samt vertikalt 1 m från yttervägg. Då tilluftsdonens placering var närmare golv än takhöjd uppstår mer 
luftrörelser i vistelsezonens nedre delar, se Figur 4-1.  
 

 

  

Figur 4-1. Genomskärning del av byggnaden vid inlopp- och utloppsdon med lufthastigheter. Utetemperatur -2°C. 
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Figur 4-2 nedan visar temperaturen i byggnaden  från samma simulering som ovan. Det går att se hur 
kall luft strömmar in genom tilluftsdonen och sedan värms upp inne i byggnaden. 
   

 
Figur 4-2 Genomskärning del av byggnaden vid inlopp- och utloppsdon med temperaturer. Utetemperatur -2°C. 
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Från samma simulering med utetemperaturen -2 °C och inflödet av uteluft som störst, kan luftens 
beteende i byggnadens bottenplan 0,1 m ovan golv ses uppifrån i Figur 4-3 nedan. Denna simulering 
med tilluftsdonen placerade utan några hinder eller annat som kan få luften att ändra sitt beteende i 
byggnaden fungerar inte för klimatkomfort analyser. Det skulle behövas mer detaljerade simuleringar 
för den typen av analyser.  
 
 

 
 

Figur 4-3. Bottenplan uppifrån med luftens hastighetsvektorer och färgfyllnad av hastigheten 0,1m ovan golv. 
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På andra våningen var tilluftsflödet lägre men flödena hamnade fortfarande inte inom 
rekommenderade nivåer inom vistelsezonen då luftflödet fortfarande var för högt på tilluftsdonens 
sida och anledningen är densamma som för bottenvåningen, det skulle behövas mer detaljerade 
simuleringar för komfortökande analyser. Figur 4-4 nedan visar det ena av de två övre planen.  
I nedre delen av figuren finns uteluftsdonen där mest luftrörelse finns och de vita i övre delen är 
frånluftsdonen i takhöjd som inte har några flöden kring sig då luftrörelserna i Figur 4-4 är enbart 0,11 
m över golvet på andra våningen. 
 

 
 

Figur 4-4. Vy uppifrån på andra plan, 0,11m över golvet med luftens hastighetsvektorer och färgfyllnad av hastigheten. 

Figur 4-2 Genomskärning del av byggnaden vid inlopp- och utloppsdon med temperaturer. 
Utetemperatur -2°C. 
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Byggnadens självdragsventilation beter sig annorlunda för olika utomhustemperaturer. Resultaten över 
självdragsventilationens uteluftsflöden vid olika utomhustemperaturer är sammanställda nedan 
tillsammans med flödesrekommendation för byggnaden, se Figur 4-5. Byggnaden klarar av 
arbetsmiljöverket rekommendationer av uteluft med ett totalt flöde på 0,7 m3/s då utetemperaturen är 
runt tolv grader eller kallare, se Figur 4-5. Vid kallare temperaturer än 12°C finns möjlighet att ha ett 
högre uteluftsflöde vid behov. Från Figur 4-5 kan även ses att då temperaturen ökar efter tolv grader 
ökar även behovet av hjälpfläkt för att hålla ventilationsflödet på minst flödeskravnivå enligt 
arbetsmiljöverkets rekommendation.  
 
Då byggnadens innetemperatur var 22 °C i alla simuleringar innebar det att, då utetemperaturen nådde 
22 grader blev uteluftsflödet noll i byggnaden. 
 
 

 
 
Figur 4-5. Självdragsventilationens uteluftsflöde vid olika utomhustemperaturer och flödesrekommendation för byggnaden 
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Förvärmning och förkylning av uteluften i marken är ett bra sätt att minska energibehovet för 
byggnader. Resultaten visar på stor effektivitet i både förvärmning och förkylning. Enligt resultatet 

kommer uteluften alltid förvärmas till 1 °C eller varmare då utetemperaturen är mellan -20 °C och 3 
°C, se Figur 4-6 nedan.  
 
Byggnadens kylbehov kan förkylningen av uteluften i mark klara av helt då marktemperaturen är 3 °C. 
Vid den högsta beräknade utetemperaturen på 32 °C förkyls uteluften ner till 5,2 °C vilket är betydligt 
mer än det som behövs, se Figur 4-6 nedan.   
 
Då temperaturerna är mellan 3 – 16 °C kommer uteluften i det temperaturspannet att förkylas vilket 
inte är önskvärt. Dessa tidpunkter kommer inte marksystemet att användas, då det skulle innebära 
motsatt önskad effekt och uteluften måste istället ledas genom ett by-pass system. För temperaturer 
över 16 °C finns ett kylbehov för byggnaden. Dock kommer markensmedeltemperatur sommartid att 
vara högre än det beräknade 3 °C och därför är resultatet nedan i Figur 4-6 inte användbar sommartid. 
 

 
 
Figur 4-6. Uteluftens förvärmning och förkylning i marken vid olika utetemperaturer 
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Självdrag med förvärmning och förkylning av uteluften i mark är ett sätt att få ner 

energianvändningen. För byggnaden som simulerats kan värmebehovet minskas med över 13 % (12,5 

MWh) och kylbehovet kan täckas helt, vilket motsvarar ytterligare 2,7 MWh. I jämförelse med 

ventilation med FTX-aggregat, är självdragsventilation med eller utan förvärmning och förkylning i 

marken fortfarande betydligt mindre effektivt. Ventilationstyperna finns sammanställda nedan i Tabell 

4-1. 

Tabell 4-1. Ventilationernas årliga värme- och kylbehov 

Ventilationstyp Årligt värmebehov 

[MWh] 

Minskat värmebehov 

[%] 

Minskat 

kylbehov 

[%] 

Självdrag 95,6 0 0 

Självdrag med förvärmning 

i markkulvert 

83,1 13 100 

Ventilation med FTX-

aggregat 

28,7 70 0 
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De totala tryckförlusterna i markkulverten är konstanta och systemet utan filter hade ett tryckfall på 

40,6Pa, med filter var det 110,6 Pa och med filter samt förluster i luftkanalerna inne i byggnaden var 

det 210,6 Pa. Figur 4-7 visar sammanställning över självdragsventilationens drivkraft och 

tryckförlusterna för ventilation med marksystem för de ovan nämnda scenariorna. Figuren visar även 

att självdragsventilationens drivkrafter inte räcker till för att övervinna tryckförlusterna i något av 

marksystemen som beräknats.  

 

Figur 4-7. Självdragsventilationens drivkraft och marksystemets tryckförluster vid olika scenarion 
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Ventilationstyperna har olika stort elbehov under ett år. Tabell 4-2 nedan visar sammanställning av 

behovet. Självdragsventilation har betydligt mindre elbehov än de andra typerna p.g.a. att det har inga 

strömningsförluster i externa rör.  

Tabell 4-2. Ventilationstypernas totala årliga elbehov. 

Ventilationstyp Totalt elbehov 

[kWh/år] 

Självdrag 3 

Självdrag med förvärmning i markkulvert, utan filter        

utan hänsyn till luftkanaler i byggnaden 

452 

Självdrag med förvärmning i markkulvert, med filter       

utan hänsyn till luftkanaler i byggnaden 

1233 

Ventilation med förvärmning i markkulvert, med filter och 

luftkanaler i byggnaden 

2348 

Ventilation med FTX-aggregat 4103 

 

  



   

 
 
 

 

44 (54) 
 
Mika Tuomikoski 
Ht 2013 
Examensarbete, 30 hp 
Civilingenjörsprogrammet Energiteknik 
 

 

 

4.2 VÄXTER 

Då ursprungliga flödesrekommendationen enligt arbetsmiljöverket sänktes med 25 % till 0,53 m3/s 
p.g.a. växterna i byggnaden. Självdraget klarar att driva ventilationen utan hjälp då utetemperaturen är 
15,8 °C eller kallare, se Figur 4-8. Det är en ökning med ungefär 3,8 °C jämfört med det ursprungliga 
uteluftsflödet på 0,7 m3/s. Antal timmar av ett helår som temperaturen låg mellan 12 – 15,8 °C var 
1078 st. Det är strax över 12 % av årets alla timmar som självdragsventilation inte behöver hjälpfläkt 
som den annars skulle behövt. 
 
 

 
 
Figur 4-8. Självdragsventilationens uteluftsflöde vid olika utomhustemperaturer och minskad flödesrekommendation med 

25 % p.g.a. växter 
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Självdragsventilation med växter i byggnaden som möjliggör en sänkning av uteluftsflödet med 25 % 
är sammanställd i Tabell 4-3 tillsammans med självdragsventilation med det ursprungliga 
uteluftsflödet. För byggnaden som simulerats kan värmebehovet minskas med 23,9 MWh/år.  
 
Tabell 4-3. Årliga värmebehovet 

Ventilationstyp Årligt värmebehov 

[MWh] 

Minskat värmebehov 

[MWh] 

Minskat 

värmebehov 

[%] 

Självdrag 95,6 0 0 

Självdrag med växter 71,7 23,9 25 
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5 DISKUSSION 

5.1 SJÄLVDRAG 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns många olika passiva lösningar att tillgå. Vissa har 
funnits länge och andra är fortfarande under utveckling. Samtidigt kan alla lösningar bli ett vanligare 
inslag i framtidens byggnader. Vid alla ny- och ombyggnationer bör det tas i beaktning om något eller 
några passiva lösningar kan tillämpas.  
 
Självdragsventilation är en ventilationstyp med svårigheter att klara dagens krav i byggnader gällande 
effektiv ventilering av föroreningar och energibehov. Simulering på självdragsventilation var svårare 
att få till jämfört med fläktdrivna ventilationstyper. Ute-/tilluftsdonen och av-/frånluftsdonen var 
exempelvis inte lätt att få fungera på ett bra sätt. Resultaten av uppnådda tillluftsflöden har varit svåra 
att verifiera och osäkerheten ligger i, hur nära resultaten är verkligheten. Byggnadsmodellen kunde 
kanske modellerats med dubbla höjden för ökat termisk drivkraft, men p.g.a. ökad simuleringstid och 
större osäkerhet i resultaten valdes enbart två våningar. Analys av resultaten från CFD-simuleringarna 
kunde inte tillämpas för komforthöjande åtgärder som det ursprungligen var tänkt. För det skulle 
byggnaden ha delats upp i mindre delar där man simulerar detaljer var för sig. 
 
Det uppnådda ute-/tilluftsflödet var lägre på våning två än våning ett. Skulle ett jämnare flöde på båda 
våningarna krävts skulle detta kunnat lösas genom att ha fler eller större ute/tilluftsdon på andra 
våningsplanet och/eller minska storleken eller antalet don på bottenplan. 
 
Resultaten från självdrag kompletterad med marksystem visar att det är svårt att fungera med naturligt 
självdrag. Lösningen i sig är ett bra sätt att minska byggnaders energibehov. Det fanns en del 
antaganden i beräkningarna och det verkar inte korrekt att kontorsbyggnadens totala kylbehov kan 
klaras av helt, med råge. Anledningen till detta kan vara att markens temperatur antogs till konstant 3 
°C under hela året. På sommaren uppvärms marken förmodligen betydligt mer än antagandet. Om 
beräkningarna skulle göras om skulle jag dela upp beräkningarna med två värden för markens 
medeltemperatur, en sommartid och en vintertid.  
 
Markrörens tryckförluster ökade mycket då rördiametern beräknades med 0,2 m istället för valda 0,4 
m. Eftersom marksystemet var tänkt att drivas med självdrag var tryckförlusterna det avgörande i 
beslutet. Resultaten visade dock att det inte var möjligt att driva marksystemet med självdrag och 
därför kan mindre dimensioner vara av intresse, t.ex. användes 0,1 m diameter på 36 m markförlagda 
rör till förvärmning av uteluften i en nybyggd villa i Umeå och resultaten har vissat sig positiva (20). 
 
Marksystemet beräknades med och utan luftkanaler inne i byggnaden för fördelning av tilluften. Det 

enklaste är att marksystem ansluts till ventilationssystem som inte fungerar enligt självdrag. Självdrag 

med marksystem innebär svårigheter med fördelningen av tilluften i byggnaden då luftkanalerna bidrar 

med extra tryckförluster.  

 

Rörplacering i marken som valdes i arbetet var tänkt att fungera både i gamla och nya byggnader med 

självdrag. Det är inte längre lika aktuellt för gamla byggnader, då komplexiteten att ändra befintlig 

självdragsventilation på sättet som det kräver är för stor. Övertygelsen finns i att kombinationer av 

olika passiva lösningar kommer vara en framtidscenario där självdrag med marksystem för 

förvärmning och förkylning av ute/tilluften kan vara ett möjligt alternativ.   
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5.1.1 FORTSATT ARBETE 

Det behövs mer detaljerade analyser av självdrag för att få fram komforthöjande slutsatser. Att bryta 

ner byggnaden i detaljer och simulera olika scenarion i något CFD-program är ett intressant alternativ 

till fortsatt arbete.   

Då ventilationstyperna jämfördes med varandra gjordes ingen ekonomisk- och känslighetsanalys av 

dessa. Jag är medveten att det är en viktig del som inte kom med på grund av tidsbrist. Det kunde vara 

möjligt som fortsatt arbete att studera denna typen av analyser av arbetet som gjorts. 

5.2 VÄXTER 

Den enklare analysen av växter är baserad på en studie. Användningen av den i fördjupningsarbetet 

innebär att resultaten är en fingervisning av möjligheten till minskat värmebehov i byggnader. Då 

antagandet bygger på återcirkulering av  inomhusluften innebär det att man frångår 

rekommendationerna med antal liter uteluftsflöde per sekund. Det kan innebära att dispans måste 

sökas och få ett godkännande eller liknande. Möjligheten till stora mängder minskat energibehov kan 

inte resultera i annat än att det blir ett godkänt alternativ i byggnader om det visar sig fungera som 

tänkt. Framtiden kommer med stor säkerhet innebära en kombination av alternativ för både minskad 

energianvändning samt förhöjd klimatkomfort. Då kan växter som en passiv lösning mycket väl vara 

en del av förekommande kombinationerna. 

Det finns mycket information om växter och dess påverkan på människor och inomhusluft. Men det 

som saknas enligt mig är bristen på evidens. Mycket pekar på växters enorma potential i t.ex. 

kontorsmiljöer, men saknaden av entydig vetenskaplig forskning upplever jag som bristfällig. 

Frödjupningen på växter blev mindre än vad tanken var från början, dels beror det på komplexiteten 

med alla parametrar som inte kunde försummas för att nå tillförlitliga resultat till växters rening av 

inomhusluften. 

5.2.1 FORTSATT ARBETE 

Det finns möjlighet att ta vid förarbetet som gjorts i rapporten och fördjupa sig mer i växters påverkan 

om rening av inomhusluften genom simuleringar och analyser. Möjligen skulle det kunna representera 

ett bra doktorandsprojekt.     
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6 SLUTSATS 

I litteraturstudien har flera passiva lösningar identifierats som möjliga till förhöjd klimatkomfort samt 

minskad energianvändning för kontorsbyggnader.  

Resultat har nåtts angående ventilationens möjligheter i en kontorsbyggnad med 

simuleringsprogrammet IES-ve och dess CFD-modul Microflow. Komforthöjande åtgärder kunde 

inte framgå från simuleringsresultaten vilket kan vara ett lämpligt fortsatt arbete.  

Resultaten visar på att självdragsventilation inte klarar av att driva luften genom ett marksystem för 

förvärmning och förkylning av ute/tilluften då det bidrar med för stora tryckförluster. I framtiden 

kommer energibehovet troligen att vara en kombination av lösningar och då kan dessa vara en del av 

det, antingen tillsammans eller var för sig med andra passiva och/eller aktiva system. 

Jämförelserna av ventilationstyperna visade att ventilation med ett FTX-aggregat är det som har minst 

årligt energibehov. 

Växter kan ha stora möjligheter till minskat energibehov genom återcirkulering av inomhusluften. Det 

finns dock mycket kvar för forskningen att visa vad gäller växters potential i byggnader.  
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BILAGOR 

 

8.1.1.1  Bilaga 1, Ekvivalent ytråhet för nya rör (45) 
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8.1.1.2  Bilaga 2, Moody Chart (45) 
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8.1.1.3 Bilaga 3, Förlustkoefficienter för rörkomponenter (45) 
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8.1.1.4  Bilaga 4, Använda värden till beräkningar 

 
 

 

 


