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Sammanfattning 
 
Som ett led i stadsflytten av Kiruna ska ett nytt stadshus, Kristallen, byggas. Klimatet är strängt med en 

årsmedeltemperatur på -1,2 °C. Eftersom det är ett nybygge är BBRs (Boverkets byggregler) miljökrav 

hårda. Politikerna i Kiruna har valt att bygga ett stadshus som uppfyller energikraven med god marginal.  

 

Syftet med denna rapport är att undersöka om energibehov för byggnadens ventilationssystem kan 

minskas genom att utnyttja markens värme på vintern och dess kyla på sommaren. Fem 

ventilationsaggregat ska ge ett totalt tilluftsflöde på 14,5 m3/s nere på Kristallens källarplan och kommer 

att anslutas med markdragna ventilationskanaler.  

 

Designen har inte optimerats för att generera största möjliga mängd värme, utan är istället en praktisk 

anpassning för att uppfylla samtliga krav och förutsättningar.  

 

För att bestämma marktemperaturen för vintern har det geotekniska simuleringsprogrammet, GeoStudio 

Temp/W, använts. GeoStudio visade att marktemperaturen gick ner till -10 °C runt markkanalen och att 

tjäldjupet kunde bli så djupt som sex meter. Detta är problematiskt då ett sådant djup når ner till tjälfarligt 

material. Markisolering kommer därför behöva övervägas som motåtgärd. 

 

Tidigare rapporter i ämnet har påpekat problem med kondens och mögelangrepp vilket har tagits i 

beaktande. Olika alternativ för ventilationskanaler har utretts; materialen betong och plast diskuteras 

samt olika tvärsnittsareor och dragningar.  

 

Valet har fallit på ett plaströrssystem som dras under mark in till Kristallens källarplan. Det gamla 

stadshusets klocktorn kommer stå på det nya torget utanför Kristallen där intag och utblås för 

ventilationskanalen byggs in.  

 

Resultatet visar att energibesparingen för ventilationsluften blir måttlig. Luften går maximalt drygt 

100 m under marken och värms då i genomsnitt 0,1 °C. Under perioden oktober-april tillför marken ca 

2700 kWh. Under sommarmånaderna juni-augusti kyler marken bort ca 5700 kWh. Luften kyls som 

mest ca 0,7 °C. I april, maj och september kyls luften fast den egentligen behöver värmas. Orsaken till 

den relativt låga energibesparingen är att markens förmåga att lagra och leda värme och kyla är dålig 

eftersom markytan består av grovt grus och dessutom snöröjs. 

 

Slutsatsen är att markkanalen kommer bestå av plaströr med en ingående diameter på 2,5 m men att 

dragningen inte motiveras av energibesparingen utan snarare av det praktiska genomförandet.  

 

Nyckelord: ventilation, kulvert, energieffektivisering, markvärme, tjäle, förkylning, 

förvärmning, Kirunas Stadshus Kristallen. 
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Abstract 
 
As a part of the large project to move Kiruna city, the new town hall Kristallen will be built. The 

climate is harsh with a mean temperature of -1.2 °C. As it is a new building, the environmental 

requirements from the Swedish National Board of Housing, Building and Planning are high. However, 

politicians in Kiruna have decided to aim even higher for the energy needs of the building. 

 

The purpose of this master thesis is to investigate how much the heating and cooling demand of the 

ventilation air can be reduced by leading the air underground into the building, using the ground as a 

heat reservoir. Five air handling units are supposed to provide an air flow of 14.5 m3/s in the channel. 

 

The design is not optimized for heat transfer. Instead it is an adaptation to fulfill all the practical 

demands and conditions for this system. 

 

To determine the ground temperature during the winter period the geotechnical simulations program 

GeoStudio Temp/W was used. The program showed that the temperature goes down to -10 °C around 

the channel and the depth of frozen ground was as deep as six meter. At this depth, freezing of the 

ground can be problematic. Ground isolation will therefore be used.  

 

Earlier reports on the subject have indicated problems with condensation and mold. This risk has been 

analyzed. Different ways of laying channels and cross sections are compared, and the channel 

materials concrete and PE plastic are discussed.  

 

The results showed that a good solution would be to have a plastic pipe system with two long pipes 

going from the five air handling units. The clock tower of the old town hall will stand at the plaza 

outside of Kristallen and the outlet and inlet of air will be hidden inside this tower.  

  

The results show that the energy saved from precooling and preheating is rather small. The supply air 

that went the furthest inside the channel was only heated 0.1 °C on average. The length of the channel 

is 100 meters (328 ft). During the winter months October to April, the ground adds 2700 kWh to the 

incoming air. During the summer there is a cooling effect of 5700 kWh. At best, the air is cooled by 

0.7 °C. It is very important to understand that not all cooling under the summer is useful. In April, 

May and September the ground is cooled even though it would need to be heated. The reason for the 

low energy savings is the ground's poor ability to store and transport heat and cold since the snow is 

cleared from the surface and the surface consists of gravel. 

 

The air channel underground will be built with plastic pipes with an initial diameter of 2.5 m (8 ft). 

The channels cannot be motivated by the energy saving, instead it will be built for practical reasons.  

 

Key words; ventilation, culvert, energy efficiency, ground heat, ground frost, preheating, 

precooling, Kiruna town hall Kristallen 
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Nomenklatur 
 

Benämning Storhet Enhet 

   

Area A m2 

Area innanför klimatskalet Atemp m2 

Bredd b M 

Daggpunkt Td °C 

Temperaturskillnad ΔT °C 

Densitet ρ kg/m3 

Diameter D m 

Dynamisk viskositet µ N·s/m2 

Hastighet u m/s 

Hydraulisk diameter  DH m 

Konvektionskoefficient α W/m2/ °C 

Luftens värmemotstånd h W/m2/°C 

Luftflöde, Volymflöde �̇� m3/s 

Längd  L m 

Längd i värmetransportsriktningen d m 

Massflöde  �̇� kg/s 

Mediets temperatur Tm °C 

Nusselts tal Nu, NuD — 

Prandtls tal Pr — 

Radie r m 

Relativ luftfuktighet RH % 

Reynolds tal Re, ReD — 

Rördiameter  D m 

Skrymdensiteten  ρ ton/m3 

Specifik energianvändning Atemp kWh/m2 

Specifik luftfuktighet φ kg/kg 

Specifik värmekapacitet Cp J/kg/K 

Specifika värmet Cm kJ/kg/K 

Specifik värmekapacitet C MJ/m3/K 

Statisk viskositet ν Ns/m2 

Temperatur T °C 

Totala värmemotståndet U W/m2/°C 

Tryck P Pa 

Verkningsgrad η % 

Volymflöde �̇� m3/s 

Våt perimeter P m 

Värme Q Js 

Värmeffekt q J/m2 

Värmeflöde �̇� W 

Värmegenomgångstal U W/m2/°C 

Värmekonduktivitet λ W/m/°C 

Värmeledningsförmåga  k W/m/°C 

Värmeledningstal, grus kGrus W/m/°C 

Värmeledningstal, plasten polyeten 100 kPE W/m/°C 

Värmeresistans R m2 °C/W 

Yttemperatur Ts °C 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Newton_(enhet)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sekund
http://sv.wikipedia.org/wiki/Meter
http://sv.wikipedia.org/wiki/Newton_(enhet)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Newton_(enhet)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Meter
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
WSP har i och med Kiruna stadsflytt fått i uppdrag tillsammans med arkitektfirman Henning Larsen 

Architects att projektera Kirunas nya stadshus, Kristallen. Designen på Kristallen ställer höga krav på 

projekteringen då energiförbrukningen ska vara mycket låg. Kristallen har lite yta avsatt för VVS detta 

för att öka arean till Kiruna kommuns olika verksamheter. En utmaning är att fasad och tak ska vara så 

gott som ostörd från VVS- anslutningar. För att klara kraven ska merparten av aggregaten placeras i 

källaren. Ute- och avluften dras under mark i markkanaler. Energikraven för Kristallen är höga, den 

specifika energianvändningen ska understiga 60 kWh per m2, Atemp och år, vilket är 50 % mindre än 

BBRs krav för nya byggnader, som är 120 kWh per m2, Atemp och år Boverkets byggregler (2014). 

 

Examensarbetets del i detta blir att utreda förutsättningarna för markkanaler, det vill säga dimensioner, 

vilken typ, och förmåga att ta upp värme och kyla innan luften når aggregaten i källaren.  

 

 
Figur 1. Det vinnande förslaget, Kristallen, under en vinterdag. Till höger i bild ses klocktornet från 

nuvarande stadshus. Källa:http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/dansk-byra-vann-kampen-om-att-rita-kirunas-

nya-stadshus/  Fastighetsvärlden den 30 juni 2014 

1.2 Problemformulering 
 
Syftet med detta examensarbete är att: 

 Utforma ventilationskanalen efter markförutsättningarna och byggnadens behov. 

 Utreda den utformade ventilationskanalens effekter på ingående uteluft, gällande luftens 

temperaturförändring. Se om temperaturförändringen kan påverka ventilationsaggregatens 

energibehov.  

 Undersöka om fukt fälls ut i kanalen eller på dess anslutningar och i så fall när på året. 

  

http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/dansk-byra-vann-kampen-om-att-rita-kirunas-nya-stadshus/
http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/dansk-byra-vann-kampen-om-att-rita-kirunas-nya-stadshus/
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1.3 Metod 
 
Arbetet inleddes med en förstudie inom markkanaler för luft. Förutsättningarna kring Kristallen sattes 

upp: markarea, luftflöden, typ av jord, hur djupt ner kanalen behöver ligga, och vart grundvattennivån 

ligger. Då projektet svängt mycket kring hur markkanalen ska se ut och förutsättningarna för den blivit 

tydligare allt eftersom projektet fortgått har det lagts stor vikt på att stämma av med WSP att lösningen 

kommer fungera. Detta har gjorts med både personliga möten, e-post och telefonkontakt.  

 

För att få en bättre förståelse kring systemen gjordes två studiebesök, ett på Sunderby sjukhus för att se 

ventilationsaggregat och anslutningen under mark. Det andra besöket gjordes på Vargbroskolan i 

Storfors där en betongkulvert studerades.  

 

För beräkningar och simuleringar användes Microsoft Excel 2010, GeoStudio Temp/W 2007 samt 

Magicad 2013.04 som tillämpningsprogram till Autocad 2014. I de fall där antaganden fått göras har det 

nämnts och motiverats. 

  

Då rörens data kommer från tillverkaren har en dubbelkoll gjorts där U-värden har beräknats en gång 

till. När en uppgift kommer från erfarenheter har de specifika fallen för denna tillämpning setts över. 

Exempel på detta är när det erfarenhetsmässigt visat sig gå att utvinna värme ur marken via jordvärme, 

i detta fall har markförutsättningarna vid jordvärme jämförts mot markförutsättningarna för Kristallen. 

I den jämförelsen framgick att snöröjningen av torget visade sig vara en viktig faktor här.  Mycket av 

kunskapen inom ämnet samlas in muntligt via möten och telefonsamtal.  

 

Efter att det bästa alternativet tagits fram utfördes noggrannare beräkningar och simuleringar kring detta 

alternativ. Beräkningarna har gjorts med avseende på medeltemperaturen för varje månad. Detta för att 

avgränsa arbetet och spara mycket möda. 

 

Resultaten från Geostudio har analyserats och noga övervägts i dess rimlighet. Värmeöverföringen från 

och till rören har analyserats från värmeflöden och temperaturer. De slutgiltiga resultaten presenterades 

utifrån temperaturer då värmeflödena gav mycket märkliga resultat. Se bilaga GeoStudio. 

 

Examensarbetet redovisas i en teknisk rapport som sedan är underlag till slutredovisningen för LTU och 

presentationen hos WSP Systems i Luleå. 

1.4 Disposition 
 

Kapitel 1 är det inledande kapitlet och tar upp bakgrundsinformation och metod. 

Kapitel 2 är teorikapitlet där centrala teorier och formler tas upp. 

Kapitel 3 är empirikapitlet som avhandlar studiebesök och produktvisning. 

Kapitel 4 är resultaten och svarar mot rapportens syfte. 

Kapitel 5 är analyser och slutsatser. 

Kapitel 6 är diskussioner, främst av resultaten. 

Kapitel 7 är fortsatt arbete, tar upp vad som kan göras mera och bättre. 

Kapitel 8 är referenser, referenssystem lyder under LTUs definition/tolkning av APA. 

Kapitel 9 är bilagor. 
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1.5 Lokala förutsättningar 
 
Kirunas nya stadscentrum kommer placeras där nuvarande Linbanevägen går. På tomten Linbanevägen 

9 (981 41 Kiruna) kommer stadshuset Kristallen att stå (markerat i Figur 2). I Kiruna är 

årsmedeltemperaturen -1,2 °C i luften. Det nya centrumet flyttas ner från den kulle som centrum står på 

idag och närmre SMHIs mätstation på Kiruna flygplats. Detta medför att väderdata stämmer något bättre 

på det nya centrumet än det hade gjort för en analys för där Kiruna står idag.  

 

 

Figur 2. I bilden ses vart nuvarande centrum ligger och vart nya centrumet är planerat. Google Maps 

2014. URL: 
https://www.google.no/maps/place/Linbanev%C3%A4gen/@67.8694993,20.4108419,11z/data=!4m2!

3m1!1s0x45d0ba03c1d22e1f:0x48d4a05bc9897294 den 30 juni 2014 

Då takytan är avsedd för andra ändamål än för ventilationsaggregaten kommer tilluften i huvudsak att 

dras under mark in till Kristallens källarplan. Väl nere kommer tre intag för friskluft göras: B, C och D 

i Figur 4. Även avluften kommer dras under mark. Ute- och avluften är avsedd att dras till klocktornet 

som kommer stå ute på torget, se A i Figur 4.  
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Från den geotekniska undersökningen, "Nytt Stadshus, Kiruna rapport beträffande Geotekniska 

Förhållanden" (Linström & Pettersson, 2013) framgick att marksammansättningen var följande:  

 0,5 meter asfalt/fyllnadsmaterial. 

 Grusig morän ner till ca 2-3 meters djup. Siltig morän ner till ca 5-7 meters djup. 

 Bergrunden ligger från 5-7 meters djup. 

 Övre grundvattenytan ligger mellan 2-3 meters djup från befintlig marknivå. 

 Marken klassas som lågradonmark och normalradonmark. 

 Den siltiga moränen är av tjälfarlighetsklass III – Måttligt tjällyftande jordarter (Larsson, 2008)  

 

Att känna till är att det pågår diskussioner om att sänka grundvattenytan med pumpar eller att höja upp 

Kristallen med fyllmassor runt omkring. Figur 3 nedan visar den nuvarande marksammansättningen 

enligt den geotekniska undersökningen. För mer detaljer kring markens egenskaper se Bilaga 

Geotekniska rapporten från Norconsult. 

 

 
Figur 3. Marksammansättningen utan markkanal. Till höger i bild syns källarisoleringen, rosa, till 

Kristallen, det gråa är dränerat grus. Materialen är asfalt; svart, grusig morän; brunt och grusig morän 

under grundvattenytan; blått. Gränsdragningen är förenklad och ligger på en genomsnittlig nivå 

baserat på den geotekniska rapporten. Källa: Geostudio TEMP skapade av Christian Walldén. 

När vatten fryser expanderar det. I mark ger denna egenskap stora lyftkrafter. Under vintern kyls marken 

ner och kan nå minusgrader. Frusen mark kallas även tjäle. Vissa jordtyper, till exempel lera, leder vatten 

fram till den frusna marken som också då börjar frysa, ett sådant fenomen kallas tjällins. Om mer värme 

kyls bort under ett år än vad som tillförs blir området permanent fruset, permafrost. Den frusna markens 

volym kan då växa för varje år. 

 

Det finns platser med permafrost i Kiruna, permafrosten går främst att finna i myrmarker, artificiell 

permafrost kan ske om marken snöröjs att vinterkylan kan tränga längre ner i marken (Knutsson 

personlig kommunikation 2013 03 04). Läs mer om permafrost i 2.5 Tjäle. Artificiell permafrost kan 

skapas om en yta snöröjs. När snön inte skyddar mot vinterkylan så tränger tjälen djupare ner. Detta kan 

bli ett problem om kyleffekten på vinterhalvåret är högre än värmeeffekten under sommaren. För varje 

år byggs volymen frusen mark på tills det når ett jämviktsläge, vilket kan ta flera år och uppta stora ytor. 

Samtliga ovanstående typer av frusen tjälfarlig mark är oönskade i projektet med Kristallen.  
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Figur 4. Hur det nya stadshuset ska förses med ute- och avluft.  A är klocktornet, B är första intaget av 

luft, C är mittenintaget och D är det sista intaget för friskluften. Den streckade halvcirkeln visar den 

underjordiska dragningen av kulverten. Avluften kommer följa linjen på ett liknande vis ut till 

klocktornet. Skiss från WSP, anpassad av Christian Walldén. 

1.6 Kriterierna för underjordisk ventilationskanal 
 
Kriterierna för transporten av uteluften in till byggnaden är följande: 

 Transporten in får inte försämra luften. Det ska gå att enkelt rengöra kanalen och det ska vara 

möjligt att gå upprätt i kanalen för att inspektera den.  

 Kanalen får inte driva tjäldjupet ner på en nivå där det når tjälfarligt material d.v.s. kanalen får 

inte leda kylan neråt mer än vad vanlig mark skulle gjort.  

 Eventuellt kondensvatten ska snabbt dräneras bort så att det inte riskerar att bli grogrund för 

mikrobiell tillväxt.  

 Luftindragningen får inte försämra bärigheten för marken och byggnaden. 

 Lösningen får inte heller störa det arkitektoniska utseendet eller inskränka på Atemp.  

 På vägen in ska luften ha så låga tryckförluster som möjligt. 

 Luftflödet är max 14,5 m3/s. 

 Håller tätt mot läckage från vatten, radon med flera. 

 Lång livslängd. 50-100 år. 

 Klara Allmän material- och arbetsbeskrivning, AMAs, krav på laster och utförande.  
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1.7 Luftaggregaten till Kristallen 
 
Till stadshuset går luft via ventilationsaggregaten av märket Fläkt Woods, med roterande värmeväxlare. 

Dessa styr inomhusklimatet året om. Tilluften kan både kylas och värmas i aggregaten med hjälp av kyl- 

och eftervärmningsbatterier samt värmeväxlaren. Luften passerar genom filter, grönstreckade boxar i 

Figur 5, som håller nere partikelnivåerna. Den roterande värmeväxlaren har en verkningsgrad på upp 

till 85 %, verkningsgraden påverkas främst av temperaturskillnaden, flödet och rotorns hastighet. 

 

 
Figur 5. Skiss för aggregaten i källarplanet. I övre delen går frånluft och passerar först filtret, den 

grönstreckade boxen. Därpå passerar frånluften den roterande värmeväxlaren så att uteluften 

förvärms innan den når eftervärmnings- och kylbatteri, rött plustecken respektive blått minustecken i 

figuren. Aggregatet ska placeras i punkten C i Kristallens källarplan, se Figur 4. 

Då detta aggregat förser restaurangen med luft så är frånluftsflödet 1,9 m3/s vilket är lägre än 

tilluftflödet på 4,7 m3/s. Följderna blir främst att frånluften blir ännu kallare än i Tabell 1, som är för 

ett balanserat aggregat. Källa: Datablad från Fläkt Wood (2014). 

För att utvärdera markkanalens förutsättningar behövdes RH %, daggpunkt och temperatur för från- och 

uteluft. Tabell 1 är från Fläkt Woods körningar av aggregaten på 5 °C intervall och visar vad avluften 

har för temperatur och fuktighet. Enligt Lawrence (2005) definieras daggpunkten enligt: 

 

𝑇𝑑 = 𝑇 − (
100 − 𝑅𝐻

5
), 

 

(1) 

 

 

𝑅𝐻 ≈ 100 − 5(𝑇 − 𝑇𝑑). 
 

   

(2) 
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Nedan följer data som erhållits från Fläkt Woods dataprogram för lufttemperaturer och luftfuktighet. 

Objektiviteten och källkritiken har i detta fall säkerställts via deras Eurovent-certifikat, Eurovent 

Certified Performance, och överslagsberäkningar som kommit fram till liknande resultat. Daggpunkten 

är uträknad enligt ekvationen ovan. 

 

Tabell 1 visar data från Fläkt Woods för olika temperaturer för ett aggregat med lika mycket frånluft 

som tilluft. Programmet som tagit fram värdena åt Fläkt Woods är certifierat av Eurovent. Källa 

muntligt intagen data per telefon med Fläkt Woods kontaktperson Peter Hagman till WSP  

Uteluft     Avluft     

Temperatur Daggpunkt RH % Temperatur Daggpunkt RH % 

-34 °C -36 °C 89,6 -25,2 °C -25,2 °C 100 

-30 °C -32 °C 89,5 -21,8 °C -21,8 °C 100 

-25 °C -27 °C  89,3 -17,6 °C -17,6 °C 100 

-20 °C -22 °C  89,1 -13,4 °C -14,8 °C 93 

-15 °C -17 °C 88,4 -9,2 °C -13,3 °C 79,3 

-10 °C -12 °C 88 -5 °C -10,7 °C 71,4 

-5 °C -8 °C 87,4 -0,7 °C -7,3 °C 67,2 

0 °C -3 °C 87,4 3,5 °C -2,9 °C 68 

5 °C 2 °C 84 7,7 °C 0,8 °C 65,4 

10 °C 7 °C 84 11,9 °C 5,1 °C 65,9 

10 °C 7 °C 84 11,9 °C 7,5 °C  78,1 

15 °C 12 °C 84 16,1 °C 11,5 °C 77,1 

20 °C 17 °C  84 22 °C 12,0 °C 50 

 
Aggregaten för byggnaden har olika körtider. Vissa rum ventileras extra mycket under kontorstid och 

på nätterna är inget aggregat påslaget. I beräkningarna för rapporten gjordes antagandet att flödet var på 

14,5 m3/s under 12 timmar om dagen 365 dagar om året.  
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2. Teori 
 

I detta avsnitt behandlas den teori som ligger till grund för beräkningarna för resultaten, valet av 

rördragning, hur analysen av fukt gjorts osv. 

2.1 Ventilation i största allmänhet 
 

Ventilation behövs för att vädra ut bakterier och andra luftföroreningar ur byggnader. Ventilationen är 

även en viktig del i styrsystemets inomhusklimat. För luftfuktigheten är ett bra riktvärde att 

luftfuktigheten i den ventilerade lokalen ligger mellan 20-40 % RH. Utanför dessa värden kan luften 

upplevas som obehaglig Arbetsmiljöverket (AV 2014).  

2.2 Metoder för att dra in luft till Kristallen 
 

Traditionellt dras ventilationsluften in från taket, går ner genom schakt och fördelas därifrån till 

våningsplanen. För att spara utrymme inne i Kristallen har de flesta aggregaten placerats nere i källaren. 

Det finns endast två ventilationsaggregat på taket, med luftflöden tilluft/frånluft på 4,8/5,8 och 

2,5/2,5 m3/s. 

 

För att dra luft under mark kan luften gå i betongkulvertar eller plaströr. Kraven på kvalitén för tilluften 

är hårda, det får inte läcka in markradon eller grundvatten. Organismer som svampar och bakterier ska 

inte förekomma. Genom att hålla kanalen ren från organiskt material försvåras tillväxten av organismer 

avsevärt. Oavsett vilken utformning kanalen har ska den inspekteras, då gärna på sensommaren, i augusti 

eller september, då förhållandena är som bäst för mikrobiologisk tillväxt och problemen är lätta att 

påträffa vid en inspektion.  

2.3 Markkanalers utformning 
 
En markkanal, i det här fallet avsedd för ventilationsluft, kan ha flera olika typer av tvärsnitt, de som 

undersöks närmare i det här projektet är cirkulära tvärsnitt samt rektangulära tvärsnitt. Två material 

kommer att studeras: betong och plast.  
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2.3.1 Betongkulvertar 

 

Betongkulvertar är beprövade främst för transporter mellan byggnader under jord, såsom sjukhus och 

militära byggnader. I kapitel, 3.3 Studiebesök på Vargbroskolan, ges en grundlig bild hur ventilationsluft 

kan transporteras i en betongkulvert.  

 

I traditionella markanaler för utnyttjande av markvärme och markkyla är det brukligt med flera rör i 

diametrar mindre än 0,2 m Caroline Törnqvist (2011) ”Markanaler för förvärmning och förkylning” 

2011. Figur 6 visar hur en betongkulvert kan se ut. 

 

  
Figur 6. Betongkulvertar kan platsgjutas eller fabriksgjutas. Den som visas i bilden är platsgjuten och 

ligger under Vargbroskolan i Storfors. Foto: Christian Walldén 

Betongkulverten är en beprövad teknik som använts till mycket genom åren. Kulverten i det här fallet 

skulle platsgjutas och vara 3x3 meter, samt i mitten ha en tunn innervägg som avskiljer tilluft från 

frånluft. Kulverten gjuts i samband med bygget av Kristallen och ena väggen kan delas med källarplanets 

yttervägg. Ett problem med betongkulvertar är att det finns en osäkerhet kring deras täthet och 

tjältålighet varför det kan bli mycket dyrt att bygga dem och efterarbete med att täta sprickor kan bli 

omfattande, se 3.3.1 Rundvandringen i kulverten för mer om sprickor. Det som är bra med 

betongkulvertar är att de är trevligare och enklare att inspektera än plaströr. De behöver inte lika mycket 

täckmaterial runt sig för att klara bärigheten. För värmeutbytet med marken är de tyvärr sämre då många 

av ytorna är isolerade från markvärmen. 

  

Det intressanta är att avluften som alltid är något varmare än den ingående uteluften skulle gå parallellt 

i ca 100 meter med enbart en tunn skiljevägg. Kanalen skulle alltså då fungera som en lång 

motströmsvärmeväxlare varpå lite mer av värmen från avluften kunde återvinnas. Figur 7 visar en U-

sväng för tilluften på Vargbroskolan i Storfors. Denna mellanvägg påminner mycket om hur en 

mellanvägg i Kristallen skulle kunna se ut.  
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Figur 7 Visar en U-sväng för tilluften på Vargbroskolan i Storfors. Denna mellanvägg kan liknas med 

den mellanvägg som skulle sitta i en betongkanalslösning till Kristallen. Foto: Christian Walldén 

 

2.3.2 Plaströr  

 
För plaströren kan luften dras i många små rör eller i ett fåtal större rör. I Figur 8 ses exempel på rör för 

markdragen ventilation. Diametern beror på antalet rör och hur stora flöden som ska passera. 

 
Figur 8 plaströren kan komma i små och stora storlekar där flödet av luft avgör hur många eller stora 

rören behöver vara för att klara tryckfallet. Källa Uponor Infra (2014). 

För plaströr har tidigare arbete gjorts av bland annat Caroline Törnqvist, där mindre plaströr, vanligtvis 

avloppsrör, beräknats på och tillämpats i bland annat Villa Falk i Robertsfors kommun. Plaströren har 

gått igenom lerjordar och där har det funnits rikligt med värme lagrat från sommaren.   

 

I kapitel 3.4 Produktvisning Uponor Infra (KWH Pipe) ges mer detaljer kring ett rör för markdragen 

ventilation.  
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2.4 Jordtyp 
 

Beroende på markens värmeledningsförmåga påverkas hur mycket värme som avges och tillförs luften 

som passerar i en markkanal. Törnqvist (2011) skriver i ”Markkanaler för förvärmning och förkylning 

av ventilationsluft” att lera har bästa egenskaperna att tjäna som värmelager och ledare av värme till 

luften. Detta beror på att leran är finkornig och kan då hålla vatten på ett bra sätt.  Problemet med leriga 

och siltiga jordar är att de tack vare sin förmåga att hålla vatten också är mycket tjälfarliga, vilket innebär 

en risk för sättningar av marken som kan skapa sprickor i konstruktioner. Mer om detta i avsnitt 2.5 som 

behandlar tjäle. Detta medför att kanalen för Kristallen behöver ligga i ett icke tjälfarligt material såsom 

grus. Grus har mer luft mellan kornen och leder därför värme sämre och dränerar bort vatten. Se Figur 

9 för detaljer kring värmeledningsförmågan.  

 

 
Figur 9. Visar olika jordars värmeledningsförmåga.  källa: Swedgeo SGI (2001). URL 

http://www.swedgeo.se/upload/Publikationer/Varia/pdf/SGI-V511.pdf 

2.5 Tjäle och permafrost 
 
Tjäldjupet för ej snöröjd och tjälfarlig mark i Kiruna kan bli 2,5 meter enligt SMHI medan Svenska 

Geotekniska Föreningen, SGI menar att tjäldjupet i silt för snöröjd mark i Kiruna kan gå ner till 4 meter 

och för grus gäller korrigeringsfaktorn 1,7 (4*1,7) vilket ger nästan 7 meters djup.  Tjäldjupet påverkas 

av årsmedeltemperatur, snödjup, marktyp och grundvattennivå. Permafrost förekommer i 

Kiruna kommun och då främst på myrar. Att det just blir permafrost på myrar beror bland annat på att 

myrarna snötäcks sent och att vattnet i mossen har relativ låg omröring. Under sommaren tinar det 

översta lagret först och isolerar mot sommarvärmen vilket gör att den underliggande marken inte tinar. 

Knutsson (2014) 

http://www.swedgeo.se/upload/Publikationer/Varia/pdf/SGI-V511.pdf
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Permafrost hänger ihop med mängd tillförd och bortförd värme från marken under ett år. Det svåra ligger 

i att förutse hur värmeflödet kommer bli under ett år. Artificiell ”permafrost” kan uppstå då snötäckta 

ytor snöröjs. Fryshus och ishallar kan också få artificiell permafrost. Detta betyder att i andra fall där 

värme tas ut från marken ska risken tas hänsyn till, markkanaler är ett sådant fall.  

 

Enligt Öhman (2011) tränger tjälen längre ner i marken runt betongfundament. Klocktornet ska stå på 

ett betongfundament, även lastkajer och entréer har betongfundament dessa kommer alltså påverka 

tjäldjupet lokalt runt sig.   

 

2.6 Turbulent och laminärt flöde 
 

Luft som strömmar drivs framåt med hjälp av tryckskillnader, vilka kan skapas av fläktar eller 

kompressorer. När mediet flödar i höga hastigheter med stora friktionskrafter uppstår turbulenta flöden. 

Viskositeten är ett mått på hur tjock en gas eller vätska är. Ju högre viskositet desto svårare är det att 

uppnå turbulens. Det innebär att för luft, som har en låg viskositet, jämfört med en vätska såsom vatten, 

blir flödet lättare turbulent. Reynolds tal (Re) är ett enhetslöst tal som beskriver om flödet är laminärt i 

ett rör Re<2000 respektive turbulent Re>4000. Däremellan finns en transient zon där det är mer ovisst 

om flödet kommer vara turbulent eller laminärt. Teorin bakom Reynolds tal bygger på statistik och det 

går inte helt förutse om flödet blir turbulent eller laminärt. Reynolds tal kan beräknas enligt: 

 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑉𝐷H

𝜇
=

𝑉𝐷H

𝑣
=

�̇�𝐷H

𝑣𝐴
, 

   

(3) 

där den hydrauliska diametern, 𝐷H, för cylindrar är lika med diametern, D, i annat fall används: 

 

𝐷H =
4𝐴

𝑃
, 

 

(4) 

där P (m) är den våta perimetern, den delen av omkretsen som är i kontakt med mediet. Övriga faktorer 

är viskositeten dynamisk, 𝜇 eller statisk, 𝑣, densiteten, 𝜌, hastigheten, u, arean, A, och volymflödet, �̇�. 

Reynolds tal går även beräkna på andra sätt men det är dessa som kommer användas i den här rapporten.  

 

För ökad värmetransport i rör är turbulenta flöden betydligt effektivare än laminära flödet. Orsaken 

beror på att luften i mitten av röret blandas med luften närmast rörets väggar Incropera et al, (2011) . 

2.7 Värmetransport genom cylindriska geometrier 
 

Värmetransport genom en vägg, i detta fall av cylindrisk karaktär, beräknas med hjälp av U-värdet och 

temperaturskillnaden mellan mediet, i det här fallet luft, och utanför väggen, i detta fall 1 meter ut i 

grusbädden, kring röret. Följande formel används då:  

 

𝑄 = 𝑈 ∗ 𝐴rörets insida ∗ (𝑇luft − 𝑇mark). 
 

(5) 

U-värdet dvs. det totala värmemotståndet (W/m2/°C) beräknades med följande ekvation: 

 

𝑈 =
1

1
ℎ

+
𝑟1

𝑘PE
𝑙𝑛

𝑟2
𝑟1

+
𝑟1

𝑘Grus
𝑙𝑛

𝑟3
𝑟2

, 

 

(6) 
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där h är luftens värmemotstånd (W/m2/°C). 𝑘PE och 𝑘Grus är värmeledningstal (W/m/°C) för plaströret 

och gruset. 𝑟1, 𝑟2 och 𝑟3 är innerradien, ytterradien och radien en meter ut i marken se Figur 10 för hur 

radierna är definierade.  

 

 
Figur 10 Visar hur radierna är för röret med en meter grus utanför det. 

ℎ1 beräknas enligt: 

 

ℎ =
𝑘Luft

𝐷
𝑁𝑢D. 

 

(7) 

 

Fullt utvecklat turbulent flöde antas, Nusselts tal, NuD fås då genom Dittus-Boelter ekvation. Detta har 

blivit bekräftat experimentellt för Prandtls tal, Pr högre än 0,6 och mindre än 160, för 𝑅𝑒D större än 

10 000 samt vid L/D större än 10. Det sista kravet L/D > 10 tagits med i diskussion då det i vissa 

beräkningar inte till fullo uppfyllts på grund av de stora rördiametrarna.  

 

Dittus-Boelters ekvation fungerar under följande randvilkor: 

 

[

0,6 ≤ 𝑃𝑟 ≤ 160
𝑅𝑒D  ≥ 10 000

𝐿

𝐷
 ≥ 10

] 

 

                       𝑁𝑢D = 0,023𝑅𝑒4/5𝑃𝑟n 
 

(8) 

 

Pr är enhetslöst och fås ur tabell för luft från Fundamentals of Heat and Mass Transfer 

(Incropera et al, 2011), 𝑛 = 0,4 när mediet värms (𝑇s > 𝑇m) 𝑇s står för ytans temperatur och 𝑇m står för 

mediets temperatur. För 𝑛 = 0,3 när mediet kyls (𝑇s < 𝑇m). Reynolds tal för cylindriska geometrier 𝑅𝑒D 

beräknas enligt: 

 

𝑅𝑒D =
4�̇�

𝜋𝐷𝜇
 

 

(9) 

  

D diametern på insidan av röret och 𝜇 är dynamisk viskositet (N·s/m2) som fås ur tabell för luft ur 

(Incropera et al., 2011). Där ṁ är massflödet och beräknas enligt följande ekvation 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3/182-8298888-9518250?_encoding=UTF8&field-author=Frank%20P.%20Incropera&search-alias=books&sort=relevancerank
http://sv.wikipedia.org/wiki/Newton_(enhet)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sekund
http://sv.wikipedia.org/wiki/Meter
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�̇� = 𝜌�̇� 
 

(10) 

Där 𝜌 är densiteten (kg/m3) för mediet, i det här fallet luft, densiteten är temperaturberoende och fås från 

tabellvärden ur (Incropera et al., 2011). �̇� är volymflödet (m3/s).  

Med hjälp av värmeflödesekvation kan temperaturförändringen beräknas och därmed även den nya 

temperaturen efter x antal meter under mark anges.  

 

�̇� = 𝐶p luft�̇�(𝑇uteluf𝑡– 𝑇x meter ) (21) 

 
 

Ger vid utbrytning av 𝑇x meter  

 

𝑇x meter = 𝑇ingående −
�̇�

𝐶p luft ∗ �̇�
 

 

(12) 

Där �̇� är värmeflödet i watt (J/s), 𝐶p luft är luftens värmekapacitet och fås ur tabell från 

(Incropera et al., 2011), ṁ är massflödet i (kg/s) samt temperaturerna för ingående luft i röret 𝑇ingående 

och 𝑇x meter är temperaturer x antal meter in i röret. 

2.8 Mollierdiagram 
 

I arbetet med att utreda risker för fuktutfällning behövs förståelse för luftens förmåga att bära fukt. 
Borgnakke & Sonntag  (2008) förklarar sambandet mellan varmare luft och ökad bärighetsförmåga av 

fukt i kg/kg. Det som är viktigt att förstå är att fuktig luft mäts i både relativ luftfuktighet RH och specifik 

luftfuktighet, kilogram vatten per kg luft. RH mäts i procent av luftens förmåga att bära fukt och hur 

mycket fukt den har vid den givna temperaturen. Till exempel 22-gradig luft med en RH på 50 % har 

en specifik luftfuktighet på 8,15 gram vatten per kilogram luft. Mängden vatten i luften avgör var 

daggpunkten ligger, i det här fallet är temperaturen på 11°C. Daggpunkten är då luftens förmåga att bära 

den fukt den innehåller är lika med sin maximala förmåga, RH=100 %, under denna temperatur kommer 

luften avge vatten i form av kondens. Mollierdiagram används för att enkelt avläsa daggpunkt och 

specifik luftfuktighet. I Figur 11 ses ett klassiskt diagram, det slutar vid -25 °C då kallare temperaturer 

knappt har någon fukt kvar att tala om. Just detta diagram hanterar hem- och kontorsmiljöer, det är rent 

opraktiskt att ta med lufttemperaturer över 40 °C. Naturligtvis har extremt varm luft en mycket god 

förmåga att bära fukt. 
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K  
Figur 11 Mollierdiagram visar på ett klassiskt diagram för luft VVS system till hem- och 

kontorsmiljöer. Källa Engineertoolbox.com (2014) 

 

2.9 Tryckfall  
 

För att undvika att bygga tryck i kanalen behövs en stor tvärsnittsarea med en låg ytråhet dvs. en jämn 

yta med mycket låg friktionsverkan mot mediet, i det här fallet luft. Detta för att ventilationsaggregatens 

fläktar ska klara att enkelt blåsa ut avluft och ta in ny uteluft. Till detta används riktvärde för flödet på 

under 2 m/s och datorprogrammet, Magicad 2013.04 som applikation till Autocad 2014 som simulerar 

att tryckfallet hålls nere. Tryckfallsberäkningar räknar på rörets ytråhet, d.v.s. hur mycket friktion som 

uppstår mellan rör och luft. Areaändringar, förgreningar och rörböjar påverkar också tryckfallet. Çengel, 

Cimbala & Kanoglu (2010) 
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3. Empiri 
 
Till examensarbetet har två studiebesök gjorts samt en produktvisning av rör för markkanaler. Dessa 

besök har sedan legat till grund för att besluta om utformningen och möjliggöra att de antaganden som 

görs för beräkningar kan förena teori med praktiska fallet.   

 

3.1 Den första idén  
 
Ursprungsidén, se figur 12 togs fram av WSP innan examensarbetet påbörjats. Detta första förslag är en 

betongkulvert med en tunn skiljevägg i mitten. Det syns tydligt hur den friska uteluften enkelt kan dras 

i ett rör genom avluftskanalen. En sådan lösning behöver dock isolering av röret för att undvika 

kondensutfällning från den fuktigare och varmare avluften. 

Denna lösning var upphovet till att studiebesök i just betongkulvertar gjordes för att utvärdera hur bra 

lösningen stod sig mot övriga alternativ. 

 

Figur 12 Visar det första förslaget som är en betongkulvert med en tunn skiljevägg för avluft och 

uteluft. Till höger i bilden ses ventilationsaggregatet för sista anslutningen (punkten D). Skiss från 

WSP, anpassad av Christian Walldén 

 

3.2 Studiebesök hos Sunderby sjukhus i Luleå 
 
Den 11 februari besöktes Sunderby sjukhus. Tony Strand, Drifttekniker för Bravida TSM på Sunderby 

Sjukhus, visade runt och bistod med data och erfarenheter. Syftet med besöket var att få en förståelse 

för hur markkanaler fungerar.  

 

Luftintaget i fråga är anslutet till två ventilationsaggregat som enbart står för ventilationen i 

sjukgymnastikbassängen. Kanalen är av cirkulärt tvärsnitt, uppskattad diameter på 1,7 meter, ca 20 

meter lång med en krökning ca 5 meter in. Kanalen är fabrikstillverkad i betong där varje sektion av 

röret är en meter långt.  
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Synliga problem var följande: 

 Lufttemperaturen ute var kring 0 °C och kanalens väggar var någon minusgrad vilket gjorde att 

frost bildats längs med kanalen.  

 På kanalens botten var det en knapp decimeter vatten.  

 På ventilationsspjällen verkade det växa lite svartmögel, dock inte bekräftat via provtagning. 

Inne i själva betongkanalen kunde inget mögel ses. 

 Kanalen saknade avrinningsbrunnar och det verkade som att vattnet fick hitta ut genom 

betongens otätheter. 

 Luftkvalitén förändrades på vägen in oklart om det också försämrades. 

 

Driftteknikern hade inte några negativa effekter rapporterade, såsom extra smutsiga filter eller klagomål 

på illaluktande luft.  

 

Under besöket visades andra delar upp av sjukhuset såsom ventilationsaggregat och dieselgeneratorer 

för reservkraften. I Kristallens källarplan i anslutning till markventilationen ska 5 ventilationsaggregat 

och ett reservkraftverk för el installeras.    

Systemet skilde sig mycket från Kristallen, där det ställs mycket högre krav på kanalens täthet och att 

den ska vara torr. Detta beror troligen på att Sunderbyns kanal är så pass kort att den klarade luftkvalitén 

ändå. Kanalen för Kristallen ska vara minst 5 gånger så lång. 

 

3.3 Studiebesök på Vargbroskolan 
 
Besöket genomfördes onsdag den 5 mars, det var en solig dag med en utomhustemperatur på 2 °C. 

På studiebesöket visade Ronny Gréus, energiingenjör/energisamordnare för Storfors och Filipstads 

kommuner, runt under jord och förklarade hur systemet fungerade.  

 

Vargbroskolan är en grundskola med ca 250 elever i klasserna 4-9. Ventilationen går in i en kulvert 

under mark via luftintaget ute på skolgården. Huvudkanalen dras in till skolan genom lusthuset, 30 meter 

bort från skolan och strömmar sedan under skolan i en total längd av ungefär 200 meter  

(se Figur 13). Vid punkt 2 i figuren delar flödet upp sig och vid punkt 3 finns en vägg som avslutar de 

bägge kanalerna.  
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Figur 13. Källarplanet på Vargbroskolan, luften strömmar från luftintaget, 1 i bilden, ner mot de två 

fläktarna, 2, som är riktade åt varsitt håll i kulverten4 och 5. Luften strömmar genom hela 

källarplanet och tas upp längs med kulverten via luftintag. Vid 3 är en vägg som avslutar de två 

kanalerna under skolan. Källa: 

http://www.naturligbyggeri.no/pdf/Energi%20og%20milj%C3%B8smarte%20bygninger%20Torkel%

20Anderson%20Deltate.pdf den 30 juni 2014 

  

http://www.naturligbyggeri.no/pdf/Energi%20og%20milj%C3%B8smarte%20bygninger%20Torkel%20Anderson%20Deltate.pdf
http://www.naturligbyggeri.no/pdf/Energi%20og%20milj%C3%B8smarte%20bygninger%20Torkel%20Anderson%20Deltate.pdf
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Följande tre figurer visar luftintaget som påminner om ett lusthus på Vargbroskolan.  

 

 
Figur 14. Luftintaget på Vargbroskolans skolgård. Foto: K-G Walldén. Tryckt med tillstånd från 

upphovsmannen 

 

  
Figur 15. Luftintaget sett inifrån kulverten. Foto Christian Walldén 

 
Figur 16. Ett tidigare besök i Vargbroskolans kulvert som ser upp på luftintaget. Källa: 

http://storfors.se/ 2014. Tryck med tillstånd av Storfors kommun. 

Kulverten ligger cirka 0,5 m ner under markytan, har en höjd på 2,4 m och en bredd på 2,3 m. På 1 meters 

djup ligger grundvattennivån.  Delar av kulverten ligger alltså under grundvattennivå. Vattnet dräneras 

bort så att kulverten ska ligga torrt. De första 30 metrarna ligger också skyddade i en gummiduk som 

tätar mot vatteninträngning.  

 

Trycket i kanalen styrs av de två stora fläktarna som blåser in luft i vardera kanalgrenen. Fläktarna är 

styrda att hålla ett visst tryck, högst 80 Pa. Beroende på hur mycket luft och hur många av rummen som 

behöver tilluft måste fläktarna jobba olika hårt för att upprätthålla trycket. Varje don styr sitt rums 

http://storfors.se/
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luftintag, ju fler don som behöver luft desto mer måste de två fläktarna i kulverten jobba för att hålla 

trycket. 

 

Ventilationen styrs av flera regleringar ute på nätet och regleras efter temperatur i rummet och 

utomhustemperaturen. De två huvudfläktarna styrs med tryck. Tabell 2 visar hur trycket varierar från 28 

till 80 Pa övertryck i kanalen beroende på utomhustemperatur. Ju kallare det är desto mindre luft tillförs.  

 

Tabell 2 Presenterar regleringen av fläktarna och flödet för tilluft in till Vargbroskolan. 

Temperatur 

på uteluften 

Procentandel av 80 Pa, 

regleras av fläktarna 

-15 °C 35 % 

0 °C 40 % 

+ 5 °C 45 % 

+ 10 °C 50 % 

+ 25 °C 100 % (Nattkyla) 

 

Tilluften behandlas aldrig av några filter, argumentet för detta är att filter samlar på sig partiklar och 

vatten som på så vis blir grogrund för mikrobiell tillväxt.  

3.3.1 Rundvandringen i kulverten  

 

Vid besöket upptäcktes vissa brister, bland annat hade grundvatten trängt in genom sprickor i 

betongen, se Figur 17 och kondens på röret närmast fläkten i den längsta kanalen gjorde att det börjat 

korrodera se Figur 18. Åtgärderna skulle bli att rensa dräneringsröret för att få bort grundvattnet och 

för kondensen skulle röret isoleras så att den varma sommarluften inte kyldes av mot röret.  

 

   
 Figur 17. I början av kulverten hade grundvatten trängt in, detta var något nytt och åtgärden skulle 

bli att blåsa rent dräneringsrören. Foto: Christian Waldlén 

Att just röret i Figur 18 hade fått problem beror på att luften som färdas genom kulverten kyls under 

sommaren. När luften ska passera genom intaget längst bort i kulverten är luften så pass kall att det får 

rörets yttemperatur att kyla tilluften varpå fukt kondenserar på utsidan av röret. Fukt kan initiera 

korrosionsangrepp. Detta sker inte alla sommardagar, utan dagar då luften har en hög luftfuktighet. Det 

har dock skett ofta för att korrosionen ska få fäste. 



21 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Kondens på röret har lett till korrosionsangrepp i skarven se vänster bild. Höger bild visar 

fläkten med ljuddämpare, strax ovanför i bild skymtas röret med korrosionsproblemet. I Figur 14 med 

ritning över kulverten återfinns dessa vid punkt 2. Foto: Christian Waldlén 

 

På flera ställen förekom sprickor i betongen, se Figur 19, som kan ha uppstått då marken satt sig och att 

eventuell tjäle påverkat konstruktionen. Sådana otätheter kan släppa in grundvatten och äventyra 

luftkvalitén inne i kulverten ifall marken innehåller gifter såsom radon.  

 
Figur 19. Sprickor förekom både i väggarna och längs med golvet. Dessa sprickor hade uppstått 

redan första året. Foto: Christian Waldlén 
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Under besöket gjordes en enklare kontroll för att se huruvida värme läckte över från huset till kulverten. 

I Figur 20 ses en vägg som visar på visst läckage från ett elförråd. Detta mättes med en lasertermometer, 

värdena anges i Figur 20. Det rum som undersöktes ses i Figur 13 det är det röda rummet närmast 

siffran 2 mot inloppskanalen till fläktarna. 

 

  
Figur 20. vänstervägg vetter mot elförråd strax bakom skraporna. Den väggen hade en något förhöjd 

temperatur jämfört med övriga ytor. Yttemperaturen är i början av kulverten + 2,5 °C. Inne i 

teknikrummet hade väggarna mot kulverten +10 °C respektive +13,2 °C att jämföras med + 14 °C 

mot mark i golv och vägg. Taket höll en temperatur på +15,5 °C. Foto: Christian Waldlén 

På andra sidan fläkten ca 100 meter in efter fläkten hade luften kommit upp i temperaturer på 11 °C 

detta mättes vid sista intaget. 

3.4 Produktvisning Uponor Infra (KWH Pipe) 
 
Den 24 mars kom representanter från Uponor Infra till WSPs kontor i Luleå för att presentera deras 

rörlösning för markkanaler. Från Uponor var det Christian Westman och Jimmy Ohlsson som båda 

jobbat tidigare åt KWH som har slagits ihop med Uponor och bildat Uponor Infra. KWH svetsar ihop 

sina rör till skillnad från Uponor som använder ett muffsystem. Christian Westman berättade om hur 

rören tillverkas och levereras i längder upp till 24 meter och diameter på 3 meter i deras finska fabrik. 

På mötet visade Uponor sina pågående projekt, Uponor Infra jobbar i arktiskt klimat för bland annat 

Aitik-gruvan och i Novosibirisk. Det kritiska för rören är om de skulle spetsas av vassa tjälskjutande 

stenar, vid risken för sådant kan en gummiduk läggas under rören. En viktig egenskap rören har är att 

de tål mycket stora krafter innan de spricker. Rören är av PE 100 plast och är helt släta inuti. Rören 

används redan i Aitikgruvan som ligger i samma region som Kiruna och har därför ett liknande klimat.  

Ohlsson jämförde deras alternativ mot betongkulvertar, installation av rören är mycket snabbare än att 

gjuta betongkulvertar, rörens klimatpåverkan är lägre då de släpper ut mindre koldioxid till atmosfären. 

Rören har använts i ventilationssystem för bland annat Umeås kulturhus, Kulturväven och Maxwell i 

Lund. Rördimensionerna var för dessa två projekt mellan 800-1 200 mm i diameter.  

Rörens svaghet är i dess böjar och förgreningar som blir mycket dyrare att tillverka än de rena 

rörmetrarna, detta gör att dragningen behöver vara så rak som möjligt. Kondensationsvatten inne i rören 

leds bort genom att luta rören mot brunnar då kan vattnet rinna bort via dräneringsrör.  
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Rörens U-värde angavs till 1,7 W/m2/K att jämföra mot teoretiskt beräknade värden som gav 

2,07 W/m2/K men då togs inte luften inuti plaströret med i beräkningen, se Figur 21, detta gör att 

tillverkarens U-värden verkar rimliga. Dessa U-värden är låga och snarare isolerande än värmeledande.  

 
Figur 21. Weholite plaströr i genomskärning längsmed röret. Det vi ser är alltså själva höljets 

uppbyggnad. Det mesta består av luft, övrigt är PE-plast.  Källa mailkontakt Christian Westman Uponor 

Infra (2014). 

Rören klarar tryck och sättningar mycket bra, rören är också helt täta och släpper inte in vatten och radon 

från marken. Livslängden på röret är av Uponor Infra teoretiskt uppskattad till 100 år 

(produktblad för WEHOLITE Pipe Systems), dock har inga befintliga system varit i bruk så länge.  

 

Gruset som ska läggas runt rören ska packas väl för att undvika sättningar och garantera bärigheten. 

Riktlinjer för detta är enligt AMA, ett minsta avstånd mellan rören på 0,6 m och rekommenderat minst 

1 meters avstånd.  

 

Tillverkningen av rören sker genom att linda en ihålig rektangulär plastremsa över en metallring. 

Se Figur 22. 

 

 
 
Figur 22. Weholites rör tillverkas genom att lindas upp på en stor metallring. Remsorna är rektangulära 

i sin profil och smälts ihop till täta rör i längder upp till 24 meter. Källa mailkontakt Christian Westman 

Uponor Infra (2014). 
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Rören kan tillverkas i upp till 3 meter i diameter i den finska fabriken. Figur 23 visar två rör tillverkade 

av Uponor Infra. 

 
Figur 23. Två rör från Uponor Infra. Källa mailkontakt Christian Westman Uponor Infra (2014). 

Följande produktdata som kom via mailkontakt med Uponor Infra efter besöket presenteras i Tabell 3. 

 
Tabell 3. Data för Uponor Infras rör som tillverkas enligt ovan nämnda metod. Källa mailkontakt 

Christian Westman Uponor Infra (2014). 

Modell Innerdiameter Ytterdiameter  U-värdet 

Weholite ID SN 4  1000 mm 1125 mm 3,5 W/m2K 

Weholite ID SN 4 1200 mm 1350 mm 3,0 W/m2K 

Weholite ID SN 4 1400 mm 1575 mm 2,6 W/m2K 

Weholite ID SN 4 1600 mm 1792 mm 2,3 W/m2K 

Weholite ID SN 4 2000 mm 2240 mm 1,9 W/m2K 

Weholite ID SN 4 2500 mm 2764 mm 1,7 W/m2K 
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4. Resultat 
 

I resultatdelen kommer resultaten redogöras. Två viktiga resultat är valet av utformning av kanalen och 

energianalysen runt denna. Första målet i examensarbetet är att välja utformningen av kanalen. Det har 

gjorts genom att metodiskt kartlägga förutsättningarna för dragningen och vilka tillvägagångsätt som 

finns att bruka.  

 

4.1 Resultaten från Geostudio  
 
Antaganden gjorda för beräkning av rör är följande; 

Temperaturen i marken sattes som ett medeltal av de temperaturer som Geostudio visade en meter runt 

röret. Exempel; när Geostudio visade på minus 10 °C i de övre lagren kring röret och minus 6 °C i 

nedre togs ett medel där minus 8 °C räknades på i Excel.  

 
För att få klart vilken temperatur marken kommer ha gjordes en analys av marken med Geostudio 

Temp/W. I bilagan för Geostudio finns detaljerat vilka värden och markdata som sattes in och hur 

programmet fungerar. De två fall som analyserats i GeoStudio Temp/W är markkanaler gjorda i 

plaströr med 2,5 meter i diameter och betongkulvert med höjden 3 meter och bredden 1,5 meter. 

Båda fallen har en kanal för uteluft och en för avluft. Temperaturen för uteluften sattes efter 

månadsmedeltemperaturen under perioden oktober till april. Avluften interpolerades ifrån givna 

värden från Fläkt Woods. Perioden är uppdelad och analyserad i 30 dagar i taget under en 

210-dagarsperiod. Att perioden lagts på 210 dagar beror på att det enligt SMHI då är en 

månadsmedeltemperatur under 0 °C vilket krävs för att börja bygga tjäle i marken. Då temperaturerna 

kommer från tidigare års väderdata så medföljer stora variationer både från år till år och dag till dag 

som inte tas hänsyn till i analysen. Väder är ett komplex fenomen som inte får sin fulla rättvisa i 

enklare modeller. Värdena för marken är beräknade med hjälp av kompendiet ”Jordmaterials 

värmetekniska egenskaper” (Knutsson, 1985). Dessa värden är insatta i Geostudio efter den 

geotekniska undersökningen och förenklade så att varje lager av marktyp skiktar sig i raka horisontella 

gränser. Detta för att Geostudios mesh skulle bli för komplex annars samt att det inte var möjligt att 

veta jordsammansättningen på en sådan detaljnivå. Resultaten ses ändå som tillförlitliga och som 

riktvärden för vidare beräkningar. Optimalt hade varit att enbart tillföra kyla till marken i 

simuleringsprogrammet via värmeflöde istället som nu med temperatur.  

 

Ett första resultat från Geostudio visar tydligt att genom att ange värmeflöde istället för gränsskiktet på 

rörens och kulverten insida gav mycket felaktiga resultat. Detta berodde bland annat på att 

värmeströmningen inte tog hänsyn till att marken kyldes ner under temperaturen för uteluften. Vid det 

laget upphör värmeflödet eftersom det drivs av temperaturskillnaden. När temperaturen för luften 

angavs istället blev resultaten mer tillförlitliga.  
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Marken utan rör såg ut som följer:   

 

 
Figur 24. Marksammansättningen och marktemperaturen för december. Y- axeln är markdjupet och X-

axeln är för avståndet båda är i meter. De vita etiketterna på undre figuren är för temperaturen 

i  °C (-10, -8, -6, -4, -2, 0, 2). Källa: Resultat från Geostudio Temp/W (2014) 
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4.1.1 Kulvert  
 
Resultaten från betongkulverten visade på lägre påverkan på marken från kanalen, en orsak kan vara att 

uteluften och avluften är mer isolerade från marken och att luftflödena går närmre varandra. Nedan i 

Figur 25 och Figur 26 presenteras resultaten från analysen av betongkulvertsalternativet.  

 

 
Figur 25. Markmaterial för betongkulvert. Runt kulverten är det grus och betong dräneringen antogs 

sänka grundvattennivån ner till det blå området. Längst ut till höger har markisoleringen ritats in med 

rosa. Det bruna är torr jord och det blå är jord under grundvattennivån.  

 
Figur 26. Temperaturfördelningen efter 30 dagar. En konstig sak är att isoleringen inte får den 

temperaturfördelning som den borde ha. Istället för att kylan går mindre djupt där så går den längre 

ner. Detta kan bero på att värmekapaciteten för isolering är lägre än för grus.  
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Tjälen fortsätter leta sig ner ända fram till april, Figur 27, då medeltemperaturen först i maj är över noll 

grader. Då marken både är frusen djupt ner och under en mycket lång period är det viktigt att en 

geotekniker ser över markförhållandena. Rådande omständigheter kan leda till permafrost.  

 

 
Figur 27. Ända fram till april går tjälen allt längre ner. Den blå streckade linjen är gränsen mellan 

frusen och ofrusen mark. 

4.1.2 Rören 
 
Redan efter 15 dagar in i oktober visade röret för inkommande uteluft på kraftigt förskjuten tjälfront, 

den blå streckade linjen i  Figur 28. Resultatet visar på en förskjuten tjälfront runt röret för ingående 

uteluft.  

 Figur 28 Bilden är ifrån Geostudio och visar termisk uppdelning av marken. Det vänstra röret 

 är avluft och det högra är ingående uteluft. Den blå streckade linjen är gränsen mellan frusen och 

ofrusen mark. 
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Resultatet som visas i Figur 29 pekar på att tjälfronten vid den kallaste månaden når ner till dryga 5 

meter. Detta är ett tjäldjup som håller i sig ända fram till april då det börjar lätta upp, se Figur 30.  

 

 
Figur 29 Denna bild från Geostudio visar hur temperaturprofilen blev under december månad som är 

den månad med lägst medeltemperatur. Tjälfronten, den blåstreckade linjen, når sitt maxdjup redan 

efter 90 dagar vilket är någon gång i december. 

 
Figur 30. I april har vårvärmen börjat tina upp den vänstra kanalen som värmer marken med avluften 

som innehåller restvärme från stadshuset Kristallen.  
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4.2 Plaströr för uteluften och betongkulvert för avluften ut 
 
Alternativet betong för avluften och plaströren för den ingående uteluften presenteras här i korthet, se 

Figur 31. Avluften är inte alls är lika känslig för att radon och vatten tränger in i kanalen och blandas 

med luften. Rent praktiskt är det enklare att låta ingående uteluft passera i rör genom betongkulverten 

för avluft än att få två stora rör att passa ihop. Det som talar till denna lösnings nackdel är att gjutning 

av en kanal kommer ta tid och kräva att entreprenörerna för rören och betongkulverten samverkar.  

 

Figur 31. Lösning med ett plaströr för inkommande uteluft, blåmärkt A, och en betongkulvert för 

avluften, orange B. 

4.3 Valet av system 
 
Kriterierna för transporten av uteluften in till byggnaden är följande: 

 Vägen in får inte försämra luften. Det ska gå att enkelt rengöra kanalen och det ska gå att gå 

upprätt i kanalen för att inspektera den.  

 Kanalen får inte driva tjäldjupet ner på en nivå där det når tjälfarligt material d.v.s. den får inte 

leda kylan neråt mer än vad vanlig mark skulle gjort.  

 Eventuellt kondensvatten ska snabbt dräneras bort så att det inte riskerar att bli grogrund för 

mikrobiell tillväxt.  

 Luftindragningen får inte försämra bärigheten för marken och byggnaden. 

 Lösningen får inte heller störa det arkitektoniska utseendet eller inskränka på Atemp.  

 På vägen in ska luften ha så låga tryckförluster som möjligt. 

 Luftflödet är max 14,5 m3/s. 

 Håller tätt mot läckage från vatten, radon med flera. 

 Lång livslängd, 50-100 år. 

 Klara Allmän material- och arbetsbeskrivnings, AMAs, krav på laster och utförande.  

 
Valet föll till slut på Uponor Infras plaströr, då dessa täckte upp kraven för dragningen bäst och kunde 

monteras enklast.  
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4.4 Slutgiltig dragning av markkanalen 
 
Det rör som analyserats för beräkningarna hade följande dragning se  Figur 32. Kanalsystemet är ritat i 

Magi cad på WSP. Röret ligger en bra bit bort från husväggen varför markanalysen med rör i Geostudio 

gjordes utan husväggens inverkan. Grövsta diametern blev på 2,5 meter och slutar vid punkten D på 

1,4 meter. För avluften håller den rörstorleken 2 meter som grövsta och börjar på 1,4 meter. 

Tryckfallsförlusterna är lägre för avluften än tilluften detta beror på att avluften har ett lite lägre flöde 

samt håller i snitt en större rördiameter.  

 

 Figur 32. Detta är slutresultatet av dragningen av uteluft och avluft för luftaggregaten. Det blå röret 

är uteluft och det bruna är avluft. Punkterna A, B, C, D är utmärkta för samma punkter som Figur 4 

visar ovanjord sett. För beräkningen gjorda i Excel behövdes sektionerna definieras och dessa märkts 

ut efter vilka punkter de går mellan. Exempelvis AB uteluft från punkten A till B och AB avluft från 

aggregat B till klocktorn A.1 och 2 är anslutningar till reservkraften, dess inverkan har helt försummats 

i analysen. Skiss från WSP, anpassad av Christian Walldén 

4.5 Värmeöverföringsanalysen/beräkningen från Weholite Pipes Uponor 

   
Detta kapitel kommer behandla frågan om hur mycket värme och kyla som röret avger baserat på 

medeltemperaturen för årets månader. Två extremfall tas också med -23 °C samt +27 °C 

 

Uteluften förvärms bara marginellt då denna lösning inte är optimal för ändamålet. Detta då det främst 

är grus under snöröjda ytor som ska lagra värmen. Avluften tillförde nära dubbelt så mycket värme till 

marken som uteluften plockade ut. Detta förklaras delvis av att temperaturskillnaden mellan marken och 

avluften är högre än mellan uteluften och marken. I april fås den oönskade effekten att uteluften kyls i 

kanalen, detta är dock försumbart då det rör sig om mindre än en tiondels grad. Dock bekräftar det vad 

Caroline Törnqvist skriver i sin rapport i ämnet: att på vårvintern kan detta fenomen inträffa. Nedan 

presenteras detta i Tabell 4. 
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Tabell 4 presenterar värmen i Watt för varje sektion av kanalen. Medeltemp för förvärmning av uteluften 

fram till aggregaten vid punkten D var 0,1 °C. I april ses oönskad kylning med negativa tal. 

 

Tillförd 
värme 
uteluft 

AB, W  BC, W CD1, W CD2, W Totalt, W kWh Delta T  

Oktober 164 275 148 295 882 317 0,09 

November 292 491 264 528 1574 567 0,153 

December 444 747 401 802 2393 862 0,233 

Januari 140 236 126 253 756 272 0,073 

Februari 199 334 179 359 1071 385 0,104 

Mars 199 334 179 359 1071 385 0,104 

April -70 -118 -64 -127 -380 -137 -0,037 

 

För den varmare perioden, dvs när medeltemperaturen är över 0 °C, uppvisade kyleffekten värden på 

ca 5 700 kWh per år. Det är mycket viktigt att förstå innebörden av nyttig kyla då mycket av 

kyleffekten sker när det inte finns något kylbehov för Kristallen. När lokalerna ska kylas är tilluften 

efter värme- och kylbatterier på 16 °C, detta betyder att aggregaten kommer värma luften till 16 °C om 

kanalen kylt luften till en lägre temperatur. Detta innebär att det finns tre kyleffekter, den första är den 

nyttiga kylan som kyler uteluft som är varmare än 16 °C. Den andra är den onyttiga kylan som kyler 

luften så pass mycket att värmebatteriet måste slås på och värma upp luften. Den tredje är onyttig kyla 

som värmeväxlaren utan värmebatteriet kan värma, sådan kyla har ingen inverkan för Kristallens 

totala energibehov. För vinterhalvåret behöver även luften nå 18 °C. Det finns också ett gränsområde 

där luften kyls något men värmeväxlaren klarar fortfarande med hjälp av den varma frånluften att 

värma luften till önskade 16 °C respektive 18 °C. Merparten av luftflödet in till Kristallen via 

markkanalen hamnar i spannet för icke påverkande kylning. En del av luften kyls så att det är en extra 

belastning på värmebehovet. Ett par dagar under sommaren visar på nyttig kylning. I Tabell 5 speglas 

kyleffekten från kanalen, dock görs ingen skillnad på olika typer av kyla. 
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Tabell 5. Hur mycket värme i kWh kyla som uteluften får på vägen in samt hur mycket värme som 

avluften tillför marken. Marktemperaturen är antagen till 0 °C förutom för juli och augusti där den är 

antagen till 2 °C. Tillförd värme till marken kan vara betydligt högre då aggregaten kommer köras 

främst på dagtid då uteluften är något högre än medeltemperaturen. Vid utomhustemperaturer över 16 

°C slutar ventilationsaggregaten värmeväxla avluften och då är den runt 20-25 °C när den går genom 

markkanalen. 

 

 Period 
 

 Medeltemperatur 
 

kWh kyla till 
ingående uteluft 

kWh värme 
från avluften  

Grader °C kylning 
 

maj 4,1 934 1608 0,25 
juni 6,7 1526 2116 0,41 

juli 12,6 2415 2807 0,65 
augusti 9,5 1709 2201 0,46 
september 2,7 615 1335 0,17 

 

Totalt för 
sommaren (jun-
aug) 5649     

 

En stor osäkerhet kring dessa resultat råder då marktemperaturen för sommaren är antagna värden och 

kan mycket väl variera mer än mellan 0 °C och 2 °C. Maj och september är svårberäknade då 

väderförhållandena svänger mycket mellan att marken är varmare än luften och vice versa. Det 

antagande som gjorts nu är att markens temperatur är 0 °C. 

 

Även i extremfallen blir det inte mycket värme och kyla att tala om. För -23 °C precis i början av 

vintersäsongen då marktemperaturen fortfarande är runt 0 °C förvärmdes uteluften med 1,3 °C vid 

punkten D. Detta motsvarade för en sådan kall dag 176 kWh tillförd värme. Att just detta extremvärde 

väljs är för att vid -34 °C kommer marken ha kylts ned till omkring -8 till -10 °C, detta medför ungefär 

lika stor temperaturskillnad, ΔT, och värmeöverföringen blir därför likartad. För extremvärdet + 27 °C 

gav beräkningarna att luften fram till punkten D förkyldes med 1,8 °C och kyleffekten motsvarade 

202 kWh.  Det extremfallen säger oss är att marken kan jämna ut klimatet något för aggregaten men 

långt ifrån vad som inledningsvis var förhoppningen. 

4.6 Fuktutfällning  
 

Luften som kommer ut från aggregaten har en luftfuktighet på RH 100 % vid temperaturer under -25 °C 

och kritiska värden vid -20 °C då RH är uppe på 93 %, se Tabell 1. Då markkanalens yta enligt 

GeoStudio inte når ner till -20 °C så kommer inte avluften fälla ut fukt på markkanalens yta i det fallet. 

Tabell 1 i inledningskapitlet visar att uteluften är på -34 °C, detta utgör en risk för att klocktornet kan 

utsättas för utfällning av frost då avluften är varmare än klocktornet. Erfarenhetsmässigt har inte 

avluftshuvar för vanliga kontor några problem med frost. Luften är mycket torr vid dessa temperaturer, 

under 3 g vatten per kg luft för luft vid daggpunkten -20 °C. Läggs även lösningen att låta avluften blåsa 

ut med en högre hastighet till riskanalysen blir resultatet att utfällningen inte sker på klocktornet. Det är 

inte helt klart ifall det verkligen kommer fällas ut fukt på vägen ut eller in i kanalen men det vatten som 

eventuellt fälls ut ska ledas bort i en dräneringsbrunn vid klocktornet för hela avluftskanalen och alla 

sektionerna av uteluften, förutom sektion CD som leds bort mot en brunn vid punkten D.  
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4.7 Nollalternativ 
 

I detta alternativ analyseras vad som skulle ske ifall ingen luft drogs under mark utan istället rakt ner 

genom marken direkt till aggregaten. Snö skulle komma in, torn skulle sticka upp runt byggnaden, 

luftintagen blir mer sårbara för luftföroreningar från cigarettrök och avgaser från bilar med mera. 

Installationen skulle påverka tjäldjupet betydligt mindre, bygget skulle bli billigare, markarbetet skulle 

bli mindre. Risken för permafrost på grund av markdragna kanaler försvinner. Underhåll av kanalen mot 

biologisk tillväxt skulle inte behövas, osäkerheten kring risken för inträngande av grundvatten skulle 

minska. Det arkitektoniska utseendet skulle hotas något då det behöver ge vika för praktiska lufthuvar 

vid marknivå.  
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5. Diskussion  
 

Att kanalen inte nådde förhoppningarna att bidra med många graders förvärmning är samtliga 

inblandande överens om. Det som däremot ska poängteras är att trots de dåliga markförutsättningarna 

sker förvärmning och kylning. Detta tyder på att markkanaler som lösning kommer att bli ett allt 

vanligare inslag i framtidens ventilationssystem. Det finns flera fall av planerade nybyggnationer som 

har betydligt bättre markförutsättningar än Kristallen. Grundat på detta arbetes resultat bör samtliga få 

mer värmeutbyte än Kristallen. 

 

Mätstationen är på Kiruna flygplats, nuvarande Kirunas centrum ligger på en kulle och har ett lite 

mildare klimat i jämförelse med nya centrum som ligger närmare flygplatsen.  

 

Reservkraftens påverkan har helt försummats, den kan tillfälligt öka flödet och tillföra värme i utflödet 

och öka kylning av marken på grund av ökat luftintag. Reservkraften är som sagt reservkraft och ska 

förse de allra nödvändigaste delarna i Kristallen med energi, dit hör inte ventilationen, ventilationen står 

still när reservkraften körs. 

 

Vad gäller analysen av förkylningen av tilluften är antagandet att marktemperaturen är 0 °C i maj och 

september och 2 °C i juni och juli osäkra. Det kan vara så att marken blivit ännu varmare. En högre 

marktemperatur skulle minska antalet kWh kyla. Om marken dessutom isoleras så kommer luften 

snabbare kunna värma upp den mark som ligger runt sig och därefter är kylan slut för den säsongen. 

Kyleffekten kan mycket väl vara lägre i det verkliga fallet. 

 

Det var en utmaning att göra Geostudio-analyser och det kom upp märkliga fenomen såsom att en yta 

med ett bestämt värmeflöde eller temperatur inte betedde sig som väntat. Vinterklimatet från ytan i 

Geostudiosimuleringen överskuggade rörens och kulvertens påverkan på den termiska bilden väldigt 

mycket.  

 

Studiebesöket på Sunderby sjukhus var det första. Detta medförde att planeringen inför inte blev bra. 

Kamera och lämplig mätutrustning uteblev. Värmekameran som togs med visade sig inte kunna ge 

någon användbar information till rapporten. Besökets syfte att få en bättre förståelse om ventilation och 

markkanaler i stort uppfylldes. För projektets del anses det inte behövas ett återbesök på Sunderbyn.  

 

5.1 Diskussion av antaganden och randvillkor 
 
För uträkningarna för luftens värmemotstånd, h, användes bland annat Dittus-Boelters ekvation. 

Bidraget på det totala värmemotståndet är lågt i relation till plaströret och markens påverkan. Jag väljer 

ändå att diskutera de antagandena jag gjorde. Fullt utvecklat turbulent flöde visas då Reynolds är över 

10 000, Nusselts 𝑁𝑢D fås då genom Dittus-Boelter ekvation 𝑛 = 0,4 när mediet värms och 𝑛 = 0,3 när 

mediet kyls. Se s. 544 för mer information.  

Randvilkoren för Dittus-Boelter ekvation för att beräkna Nusselts var följande: 

 

[

0,6 ≤ 𝑃𝑟 ≤ 160
𝑅𝑒D  ≥ 10 000

𝐿

𝐷
 ≥ 10

] 

Samtliga av dessa uppfylldes för beräkningar i rörkanalens samtliga längder förutom första sektionen, 

AB för inkommande uteluft, i beräkningen. Detta eftersom förhållandet mellan längd och diameter var 
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under 10, sektion AB  
𝐿

𝐷
=5,6 och sektion BA 

𝐿

𝐷
=7,5. Sektion AB är första delen i röret varför 

antagandet fullt utvecklat flöde inte gäller vid dess mynning. Påverkan på hur stort felet blir för 

uträkningen av rörets ledningsförmåga anses vara försumbar då största delen av rörets ledningsförmåga 

styrs av plasten och gruset k-värden, se Ekvation 5. 

 

Plaströren är egentligen ihåliga men i ekvationen beräknades de som solida. U-värdet jämfördes mot 

tillverkarens och stämde trotts förenklingen överens bra.  

 

Randvillkoren som sattes upp i Geostudio är för Kirunas medeltemperatur vintertid och 

marktemperaturen enligt SGU. Dessa sattes upp för att bilda den naturliga temperaturfördelningen som 

blir. Randvillkoren i röret för friskluft sattes upp för varje månads medeltemperatur. Avluftens 

temperatur berodde på uteluften i relation till aggregatens verkningsgrad på 85 %.  

 

5.2 Svagheter 
 
Svagheten i beräkningarna är att de missar extremvärden, detta har täckts upp något genom att beräkna 

två extremvärden för att se hur stor skillnaden blev. Det blir en förändring men i sammanhanget har de 

liten påverkan och efter att beslutet togs med extra markisolering skulle påverkan bli ännu mindre. Detta 

gjorde att inga mer förbättrande åtgärder vidtogs i beräkningsmodellen.  

 

En annan svaghet är beräkningen av kylning: kyleffekten är stor men inte alltid nyttig. I resultaten nämns 

detta direkt, och tre sorters kyleffekter förklaras.  

 

Väder och vind har stor inverkan på hur väl Geostudio och Excelberäkningarna överensstämmer mot 

det verkliga resultatet. Om det blir en mild vinter kommer förvärmningen minska då den stärks av ett 

högt ΔT och å andra sidan finns det mer värme kvar i marken fram till våren så att vårvintern får en 

högre värmeeffekt. Kort sagt påverkar väder och vind mycket hur och när förvärmningen kommer ske.  

 

I frågor som rört geoteknik har jag helt enkelt fått lita mycket på litteraturen och geotekniker då jag själv 

har mycket lite tidigare erfarenheter av detta.  
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6. Analys och slutsatser 
 

Projektet startades med förhoppningen att markkanalen skulle bidra med en stor del av värmen till 

ingående uteluft samt kyla luften de dagarna på sommaren som friskluften var för varm. Det finns viss 

värme men det är inte mycket i sammanhanget. Då riskerna för permafrost och tjälsättningar inte kunde 

uteslutas kommer marken och markkanalerna isoleras. Detta är ett beslut från WSPs projektledare Stefan 

Tyrbo. Det är då troligt att den markvärme som i dagsläget beräknats inte är rimlig utan att det snarare 

blir ännu lägre utbyte på grund av isoleringen. Med detta kommer systemet ha låga effekter på luften. 

Detta innebär att ventilationsaggregaten kommer dimensioneras mot Kirunas klimat. Det som annars 

kunde blivit fallet vore att dimensionera mot ett mildare klimat som det går att göra i andra markkanaler 

där effekterna inte är låga och temperaturhöjningen är signifikant. Då markisoleringen isolerar mot 

markkylan också kan inte kanalen kyla luften på sommaren. Markkanalen tillverkas i tät plast detta 

garanterar en bra luftkvalité, som annars kan försämras av markradon och grundvattenläckage.  

 

Markkanalen bidrar till att minska mängden använd area inomhus till VVS-installationer. Dessutom 

innebär dragning av rör istället för att gjuta kulvertar att anläggningstiden blir mycket kortare, ett rör 

kan läggas ner direkt medan betongen behöver gjutas på plats. De nedgrävda rören ger en lång livstid 

och god bärighet under torget både under och efter byggtiden. Röret klarar stora markkrafter såsom tjäle.  

 

Kritiska perioder på året är vintern, då frånluften kyls kraftigt, och på sommaren, då varm fuktig luft ska 

passera genom kall mark. Fuktutfällning kommer vara en mycket liten risk eftersom markisoleringen 

minskar kyleffekten så mycket att mängderna vatten blir mycket små. Klocktornet, som kommer ha 

luftintag och utblås, riskerar inte heller att frostas ner eftersom luftens hastighet ut kommer vara mycket 

hög. Den eventuella fukt som fälls ut kommer dräneras bort via dräneringsbrunnar.  

 

Slutsatsen är att kanalen kan byggas, men inte för värmeutvinningens skull, utan för att det är det bästa 

sättet att genomföra ventilationssystemet som helhet. 

 

Markens förutsättningar stämmer inte överens med de villkor som behövs för en god förvärmning. 

Snöröjd yta och grus samt bortdränerat grundvatten är huvudorsakerna till detta. Att då bygga ett 

kanalsystem med många små rör är inte vettigt då värmemängden i marken är för liten för att motivera 

det. 

 

Kanalen är ett bevis på, att det trots sin låga förmåga att värma luften finns en stor potential vid mer 

gynnsamma förutsättningar att minska byggnaders energibehov genom markkanaler.  
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7. Fortsatt arbete/forskning och rekommendationer 
 

Fortsatt arbete 

 Dygnsstudier och simuleringar istället för månadsmedeltemp i Geostudio och Excel 

 Tester av de installerade rören, detta är ett gyllene tillfälle att få mäta på ett faktiskt system. 

 Mätningar av temperaturen med hjälp av loggar i verkliga kanalen när den är byggd. 

 Utreda hur markisolering ska läggas runt kanalen och torget. 

- Om isoleringen läggs likt en kista runt kanalen, skulle då marken innanför fungera som ett 

lager för värme och kyla? 

 

 

Fortsatt forskning 

 Mätningar på temperatur och luftkvalitén av friskluften.  

 Studera detta fall och jämföra mot liknande kanaler för till exempel Umeås kulturhus Väven. 

 Utreda hur markkanalerna kan bidra med minskad klimatpåverkan. 

 Räkna på den monetärekonomiska och den energiekonomiska bärigheten för markkanaler och 

jämför mot isolering vad gäller payback-tider och sparad energi. 

 

Rekommendationer till kund 

 Bygg kanalen med markisolering, inte för att dra nytta av värmen utan av praktiska skäl. 

 Rengör kanalen och genomför inspektioner mot vatten och smuts. Det första året är det en 

mycket god idé att inspektera och rengöra kanalen ofta då det är störst risk för problem i början 

av kanalens livslängd. 
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Bilaga Uponors rör 
 

Uponor och KWH Pipe är två finska företag som båda tillverkar rör dessa har slagits ihop och bildat 

Uponor infra. Det är produkten Weholite som är intressant då dessa kan tillverkas i den storlek som 

behövs för kristallen samt att de också klarar täthetskraven. Då rörens data kommer från tillverkaneren 

har en dubbelkoll gjorts där U-värden har beräknats en gång till.  

Värmeledingsförmågan 

Weholite ID 2000 mm har en DY på 2240 mm 

Weholite ID 2500 mm har en DY på 2765 mm SN4 kN/m^2 är ringstyvheten för röret enligt ISO 9969 

 

I samband med utredningen av rörs potential skickade Dan Öhman från Byggtjänstkonsult nedanstående 

graf, se Figur 33. Detta är en god förvärmning. 

 

Figur 33. Grafen presenterar utomhustemperaturen och temperaturen efter luften passerat genom röret 

i mark. Januari 2011. Källa Dan Öhman Byggtjänstkonsult via mail. 

  



 

 

 

 

 

 

Bilaga Geostudio 
 

I denna bilaga förklaras hur simuleringsprogrammet Geostudio 2007 Temp/W använts för att analyserar 

markkanalernas effekter. 

Temp/W bygger på att utifrån materials olika värmeledningsförmåga och värmekapacitet analysera hur 

marktemperaturen förändras över året, särskilt under vintern då det finns risk för tjäle.  

För att få programmet att fungera byggs en jordlagerföljd upp i genomskärning där ett Steady State och 

ett Transient Thermal scenario ritas upp. Årsmedeltemperaturen sattes till 0 °C i Steady State, även 

då årsmedeltemperaturen i luften i Kiruna är -1,2 °C. Detta för att det inte råder permafrost mer än i 

extremfall i Kiruna och Geostudios marksimuleringar skulle då få ett felaktigt utgångsläge. På sju meters 

djup finns i berggrunden och där sattes marktemperaturen till 4 °C i Steady State och Transient 

Thermal. Ytans temperatur sattes i Transient Thermal till – 11 °C vilket representerar 

medeltemperaturen i Kiruna under vintern.  

 

 
Figur 34. Inställningarna för betongkulverten, det bruna är morän och det blå vattenmättad morän. 

När Steady State och Transient Thermal är bestämda och alla materialkonstanter för grus är satta kan 

simuleringen dra igång.  

 

KeyIn Boundary condition 

Boundary Conditions är vilka temperaturer som ska råda i gränsskiktet. Det går även sätta in hela klimat 

och värmeflöden i dessa gränsskikt. Försök som gjordes för att få till ett värmeflöde istället för en 

yttemperatur slutade med orimliga resultat varför enbart temperaturer har brukats i simuleringarna för 

Kristallens markanaler. De temperaturer som användes ses i tabellen nedan. 

  



 

 

 

 

 

 

 
Tabell 6. Visar vad temperaturerna sattes till under de olika periodenra i GeoStudio. 

Period Temperatur uteluft Temperatur avluft 

0-30 Oktober -3,4 0,6 
0-60 November -6,5 -2,0 
0-90 December -13,8 -8,2 
0-120 Januari -9,2 -4,3 
0-150 Februari -7,7 -3,0 
0-180 Mars -7,7 -3,0 
0-210 April -3,4 0,6 

 

 
Beräkningarna för indata gjordes med följande ekvationer och värden från kompendium "Jordmaterials 

värmetekniska egenskaper" Sven Knutsson LTU skrift 85:09. 

𝐶v = 𝐶 = 𝐶m𝜌 

   
(B1) 

 

I kompendiet och GeoStudio beräknas specifik värmekapacitet, 𝐶 med (MJ/m3K), 𝜌 är skrymdensiteten 

t/m3, 𝐶m är specifika värmet (kJ/kg, K).  

 

För ofruset material gäller följande ekvation 

 

𝐶u = 𝐶 = 𝜌D(𝐶ms + 𝑤𝐶mw) 

   
(B2) 

 

indexena ms och mw står för fasta substansens samt vattnets specifika värmekapacitet (kJ/kg). 

För fruset material gäller följande 

 

𝐶f = 𝐶 = 𝜌D(𝐶ms + 𝑤𝐶mi) 

   
(B3) 

 

där indexet mi är isens specifika värmekapacitet. 

 

För beräkning av värmeledningstal 𝜆 

 

𝜆 = 0,6𝑛𝜆Part
(1−𝑛)

 

 

(B4) 

 

Kerstens mättal (Ke) används för att korrigera värmeledningstal för jorden i relation till hur fuktig den 

är. Värdet 0 om jorden är helt torr och värdet 1 för helt vattenmättad jord.   

 

𝐾e =
𝜆 − 𝜆torr

𝜆mättad − 𝜆torr
 

   

(B5) 

 

𝐾e = 𝑙𝑜𝑔𝑆r + 1,0 

   
För villkoret 𝑆𝑟 >0,1 och materialet är finare än sand. 

(B6) 



 

 

 

 

 

 

 

 

𝐾e = 0,7𝑙𝑜𝑔𝑆𝑟 + 1,0 

  För villkoret 𝑆r >0,05 och materialet är sand eller grövre. 

 

För frusen jord gäller 𝐾e = 𝑆r. 

(B7) 

 

Följande antaganden gjordes 

 Jordlagren antog vara homogena med vågräta gränser mellan olika marktyper. 

 Grundvattennivån ligger under rör och kulvert. 

 Jordens densitet antogs vara 1,95 ton/m3 då ungefärliga värden kan hittas i Norconsult och SGI 

Jords egenskaper Rolf Larsson Linköping (2008) 

 Porositeten är antagen. 

 Antagandena kring isoleringens värmevärden är gjorda ifrån leverantörers värden. I Geostudio 

gav det ett märkligt resultat. För slutresultatet är det dock försumbart. 

 Årsmedeltemperatur 0 °C. 

 Markårsmedeltemperatur 4 °C. 

 Vintermedel sattes till -11 °C utifrån SMHIs data. 

 Uteluft antogs ligga kring månadsmedeltemperatur för Kiruna flygplats.  

 Avluften antogs styras av ventilationsaggregaten. 

 

 

 

Rapporten "Jords egenskaper" Rolf Larsson (2008) SGU användes som stöd i antagandena kring 

markens egenskaper vad gäller porositet med mera. 

http://www.swedgeo.se/upload/publikationer/Info/pdf/SGI-I1.pdf 

 

Implementeringskommissionen för Europastandarder inom Geoteknik "Identifiering och klassificering 

av jord" SS-En/ISO 14688-1 Geoteknisk undersökning och provtagning Rapport 12:2010. 

 

För att få ihop allt sattes följande data in i Geostudio Tempp/W 

 

Tabell B1. Följande värden har beräknats med ovan nämnda formler och använts i Geostudio 

Temp/W.  

 Jord Vattenmättad jord Grus/Asfalt Markisolering 
Ofrusen termisk konduktivitet 

(kJ/(d, m, K)) 144 160 179 50 
Frusen termisk konduktivitet 

(kJ/(d, m, K)) 186 261 239 50 
Volymetrisk värmekapacitet, 

Ofrusen (kJ/(m^3, K)) 2340 2926 2466 2 
Volymetrisk värmekapacitet, 

Frusen (kJ/(m^3, K)) 1791 2010 1932 2 

Insitu Volymetrisk Vattenkvot 0,29 0,54 0,28 0,00 
 



 

 

 

 

 

 

 
Figur 35. Marksammansättningen för rören. 

 
Figur 36. December månads temperaturfördelning. 

  



 

 

 

 

 

 

Rådata  
De data som behövdes för att utföra Geostudio beräkningarna följer nedan: 

 

Jord     

      

densitet, rå 1,95 t/m3 

vattenkvot, w (massa) 0,2925   

Vattenkvot, w (vikt) 0,15   

partikeldensitet, rå s 2,65 t/m3 

lambda s 3,6 W/m, K 

lambda vatten 0,56 W/m, K 

      
bulk water density to 
water 1,95   

 

Vattenmättad 
jord     

      

densitet, rå 1,95 t/m3 

vattenkvot, w (massa) 0,542083   

Vattenkvot, w (vikt) 0,277991   

partikeldensitet, rå s 2,65 t/m3 

lambda s 3,6 W/m, K 

lambda vatten 0,56 W/m, K 

Vattendensitet 1 t/m3 
bulk water density to 
water 1,95   

 

Grus/Asfalt     

      

densitet, rå 2,15 t/m3 

vattenkvot, w (massa) 0,2795   

Vattenkvot, w (vikt) 0,13   

partikeldensitet, rå s 2,65 t/m3 

lambda s 3,6 W/m, K 

lambda vatten 0,56 W/m, K 

      
bulk water density to 
water 2,15   

 



 

 

 

 

 

 

Base soil, 
saturated     

      

densitet, rå 2,15 t/m3 

vattenkvot, w (massa) 0,2795   

Vattenkvot, w (vikt) 0,13   

partikeldensitet, rå s 2,65 t/m3 

lambda s 3,6 W/m, K 

lambda vatten 0,56 W/m, K 

      
bulk water density to 
water 2,15   

 

Markisolering     

      

      

Vattenkvot, massa 0   

Ofrusen värmekapacitet 50 
kJ/(d, m, 
K) 

Skrymdensitet 0,05 ton/m^3 

specifika värmet 1 kJ/kg, K 

Frusen värmekapacitet 50 
kJ/(d, m, 
K) 

      
Ofrusen 
värmeledningstal 0,025 W/m, K 
Ofrusen 
värmeledningstal 2,16 

kJ/(d, m, 
K) 

Frusen värmeledningstal 2,16 
kJ/(d, m, 
K) 

 

  



 

 

 

 

 

 

Bilaga Geotekniska rapporten från Norconsult 
 

Följande bilaga innehåller rapporten som togs fram för marksammansättningen. LKAB och Norconslut 

har givit tillåtelse att publicera den geotekniska rapporten "Nytt Stadshus, Kiruna - Rapport beträffande 

geotekniska förhållanden". Orsaken är att den inte finns tillgänglig för allmänheten utan enbart internt 

på LKAB.  
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1 Förutsättningar 
På uppdrag av LKAB har Norconsult AB utfört en geoteknisk utredning för 
planerad nybyggnation av Kiruna Stadshus. Tomten ligger söder om Linbanevägen 
och norr om Malmvägen i östra Kiruna. Se figur 1 nedan för översikt. Ungefärligt 
läge för planerad byggnad har rödmarkerats. I området är det planerat att uppföra 
ett nytt stadshus, ett torg och eventuellt exploatera området öster om stadshuset. 
 

 
Figur 1. Översikt aktuellt område. Hämtat från http://maps.google.se/ 2013-08-04. 
 

2 Befintliga förhållanden 
2.1 Topografi och markbeskaffenhet 
För detaljer avseende topografi, se ritning G101 Situations- och borrplan. 

Området där stadshuset är planerat är plant. Marknivån varierar mellan +457 och 
+459 m. Området öster om det planerade stadshuset ligger på en nivå som varierar 
mellan +452 och +456 m. Marken sluttar från nordväst mot sydost. 

Marken för området där stadshuset är planerat utgörs i huvudsak av hårdjorda ytor. 
Östra området utgörs till störst del av ängsmark med ett antal sanka partier.  
  
2.2 Befintliga anläggningar  
I läget för den planerade byggnaden ligger idag en industrilokal tillhörande Metso. 

http://maps.google.se/
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Den befintliga byggnadens storlek är cirka 2000 m2 och dess läge redovisas i Figur 
1 under avsnitt 1 Förutsättningar. 

 

3 Geotekniska förhållanden 
För området där det planerade stadshuset ska uppföras utgörs jordlagren enligt 
utförda undersökningar i huvudsak av: 

• Asfalt/fyllnadsmaterial till ca 0,5 m djup. 

• Grusig morän till ca 2-3 m djup 

• Siltig morän till ca 5-7 m djup 

• Berg 

Enligt utförda laboratorieundersökningarna varierar vattenkvoten på moränen 
mellan 10-25% förutom på ett prov där vattenkvoten var ca 60%. Inom området 
varierar tjälfarlighetsklass mellan 1 och 3. I borrhål NC1, NC3, NC13 och NC14 
togs prover som klassades som tjälfarlighetsklass 3. För NC5 och NC7 var 
tjälfarlighetsklassen 1-2. Jordlagren är mycket fast lagrade enligt utförda 
trycksonderingar. Materialtyper för området varierar mellan 2 och 4A. 

I det gräsbelagda området öster om det planerade stadshuset bedöms jordlagren 
bestå av: 

• Torv/mulljord till 0-4 m djup 

• Siltmorän till ca 6-7 m djup 

• Berg 

Torvens vattenkvot har uppmätts till ca 400% och vattenkvoten i siltmorän har 
uppmätts till ca 20%. I borrpunkt NC9 i nordöstra delen av området är 
torvmäktigheten ca 1,5 m. Tjälfarlighetsklass är 4 och materialtyp är 5A.  
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4 Geohydrologiska förhållanden 
Mätning av den övre grundvattenytans läge har utförts under augusti och september 
2013 i öppna grundvattenrör vid borrpunkterna NC7, NC12, NC13 och strax väst 
om NC6. 

Grundvattenytan fluktuerar under året beroende på nederbördsmängd och påverkas 
lokalt av topografiska-, vegetations- och jordlagerförhållanden. Den övre 
grundvattenytan bedöms dock under stora delar av året ligga mellan 2-3 m under 
befintlig markyta. 

Utifrån uppmätta grundvattenytor bedöms grundvattenströmningen generellt följa 
topografin. Grundvattnet bedöms strömma i öst, nordöstlig riktning. 
 

5 Stabilitet 
Eftersom området där det nya stadshuset är planerat består av fastmark och 
marklutningen är flackare än 1:10 bedöms stabiliteten ara tillfredställande utan att 
några stabilitetsberäkningar behöver utföras. 
 

6 Sättningar 
Sonderingarna visar på mycket fast jord i form av siltig morän. Marken bedöms 
inte vara sättningskänslig. En tilläggslast på 40 kPa från en byggnad som är 50 m x 
100 m skulle innebära ca 2 cm momentana sättningar. 
 

7 Markradon 
Mark klassas efter radonhalt enligt Tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1 Gränsvärden 
Markklass Markyta Radonhalt i jordluften 1 

m under markytan 
[kBq/m3] 

Högradonmark 
 

Grus, grovkorning morän >50 
Sand >50 

Normalradonmark 
 

Grus, grovkorning morän 10-50 
Sand 10-50 

Lågradonmark 
 

Grus, grovkorning morän <10 
Sand <10 
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Resultat från mätningarna och klassning kan ses i Tabell 2. Enligt utförda 
markradonmätningar är den norra delen av området klassat som lågradonmark och 
den södra delen som normalradonmark. 
 
Tabell 2 Sammanställning av mätresultat samt klassning av mark. 
Hus Radonhalt i jordluften 1 m 

under markytan 
[kBq/m3] 

Klassning 

Rn 1 6 Lågradonmark 
Rn 2 8 Lågradonmark 
Rn 3 16 Normalradonmark 
Rn 4 16 Normalradonmark 
Rn 5 14 Normalradonmark 
Rn 6 2 Lågradonmark 
 

8 Rekommendationer 
Ur totalstabilitetssynpunkt är området tillfredställande. 

I området för det planerade stadshuset ska uppföras visar sonderingarna på bergfritt 
djup ned till cirka 6 m utan större variationer. Grundläggning bedöms kunna 
utföras med platta på mark. Detta förutsätter dock att på de delar av området där 
torv och andra lösa jordar påträffas grävs ur och ersätts med väl packad 
friktionsjord. Om det uppstår svårigheter med att urskilja organisk eller lös jord ska 
erfaren geotekniker utföra schaktbottenbesiktning. Att grundlägga med källare 
bedöms kunna utföras förutsatt att konstruktionen är vattentät under 
grundvattenytan alternativt att grundvattenytan sänks till underkant källare. 

 I området så förekommer jordar med hög siltandel vilket innebär risk för 
tjällyftning vilket skall beaktas vid grundläggning. Vid schaktning skall också 
hänsyn tas till de siltiga jordarnas flytbenägenhet. 

Schaktning kan utföras med släntlutning 1:1 för schakter ner till 1 m djup, 1:2 för 
schakter i friktionsjord ned till 3 m djup. 

Med hänsyn till markradon bör tätning vid rörgenomföringar och kulvertintag i 
husets bottenplatta utföras. Konstruktionen skall uppföras på sådant vis att sprickor 
i golv och källarytterväggar ej uppkommer på grund av sättningar eller andra 
rörelser. 

 
  



 

  

2013-09-10 
Nytt Stadshus, Kiruna  

Rapport beträffande geotekniska förhållanden 
 

n:
\1

03
\0

7\
10

30
71

1\
g\

be
sk

r-p
m

\p
m

\k
iru

na
 n

yt
t s

ta
ds

hu
s 

ra
pp

or
t g

eo
te

kn
ik

 
20

13
-0

9-
10

.d
oc

x 

8.1 Dimensioneringsparametrar 
Dimensioneringsparametrar kan hämtas ur Tabell 1. 
I och med att dimensioneringsparametrarna är tabellvärden sätts η-faktorn till 1. 
 
Tabell 3. Dimensioneringsparametrar 
Jordart Friktionsvinkel 

Φk 

Tunghet 
[kN/m3] 
γ/ γ� 

Modul  
M 
[MPa] 

Grusmorän 42° 20 / 13 30 
Morän 40° 20 / 12 20 
Siltmorän 38° 20 / 11 10 
Torv 27° 12 / 2 0,15 
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Grundvattenströmning Bilaga 1

Grundvattennivåer Avstånd mellan grundvattenrör

NC13 455.8m:=
x1 37m:= y1 26m:=

NC12 455.5m:=
x2 31.5m:= y2 36.5m:=

NC7 455.1m:=
x3 37m:= y3 138.5m:=

NC3 454.8m:=

NC13 NC12−

x1
8.108 10 3−

×=
NC13 NC12−

y1
0.012=

NC12 NC7−

x2
0.013=

NC12 NC7−

y2
0.011=

NC7 NC3−

x3
8.108 10 3−

×=
NC7 NC3−

y3
2.166 10 3−

×=

Grundvattenströmning bedöms ske i öst-nordöstlig riktning


